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Jövő szeptembertől a hazai felsőoktatási intézmények alapképzésében
Sokkal rövidebb idő alatt fizeti vissza a diákhitelt egy ötéves
részt vevő hallgatói havi 21 ezer forintos diákhitelt igényelhetnek. A egyetemi képzésben részt vevő informatikus. (A törlesztendő hitel
kölcsönt jövedelemarányoösszege a végzés időpontA felvett KLWHO|VV]HJHpVW|UOHV]WpVH
san – a mindenkori illetmény
jában az ő esetében 1 millió
A tanári
és informatikusi
hat százalékát jelentheti a
640 ezer forint lesz.)
(4 év)
képzés esetén (5 év)
részlet – előre meghatározott
A felsőoktatási tanul1.189.673
1.639.397
Felvett hitel
futamidő alapján térítik viszmányait jövő szeptemHavi jövedelem
80.826 Ft
423.446 Ft
sza. Amennyiben minden
berben kezdő számítástechHavi törlesztés
1 év
6.736 Ft
25.407 Ft
diák felvenné a hitelt, az
nikai szakember ugyanis
Havi jövedelem
7. év
153.245 Ft
753.089 Ft
negyvenmilliárd
forintjába
már kezdő diplomásként is
Havi törlesztés
7 év
12.770 Ft
38.148 Ft
kerülne az államnak.
akár négyszázezer forintot
Havi jövedelem 40 év 1.651.288 Ft
–
A jövedelemarányos viszis kereshet majd havonta.
Havi törlesztés
30 év
137.607 Ft
–
szafizetési modellből követMivel a törlesztő részlet a
Törlesztési idő
37 év
7 év
kezik, hogy a törlesztés ideje
jövedelem
nagyságához
Forrás: Oktatási Minisztérium
nem állapítható meg olyan
igazodik, neki már a végpontosan, mint egy áruvázést követő első évben 25
sárlási hitel vagy lakásépítési kölcsön esetén – mondta lapunknak 6Ly ezer forintot kell viszszatérítenie. A törlesztést a hetedik évben be is
/iV zOy, az Oktatási Minisztérium kabinetfőnöke. A diákhitel törlesz- fejezi: ekkorra több mint 750 ezer forint havi jövedelemmel szátése során ugyanis a diplomások eltérő kezdő fizetése mellett figye- molhat, amelyből 38 ezer forintot von le az adóhatóság részletfizetéslembe kell venni a keresetek folyamatos növekedését, melyet nagy- ként.
ban befolyásol a reálbérek változása, illetve az infláció mértéke is.
A visszafizetési modell természetesen nem számolhatott a kereseti
Mivel ezek a becslések a sok bizonytalan elem miatt viszonyla- arányok változásával – például az egészségügyben, oktatásban, közgosak, ezért a minisztérium szakértői egy olyan „pesszimista” mo- tisztviselői körben tervezett kiemelt bérnövekedéssel –, valamint az
dellt készítettek, mely a futamidőre nyolcszázalékos átlagos éves infláció jelentős csökkenésével és a vártnál nagyobb reálbérinflációval és 2,65 százalékos reálbér-növekedéssel számol. A kalku- növekedéssel – szögezte le az OM kabinetfőnöke. Ilyen optimista
lációk szerint a kezdő jövedelmek a következő évben 48-95 ezer várakozásokat figyelembe véve a törlesztési idő a számoltnál lényeforint között változnak a végzősök körében.
gesen rövidebb lehet.
A számítási modell szerint egy, a tanulmányait jövőre elkezdő,
A hitelkonstrukció olyan elemeket is tartalmaz, hogy váratlan
négyéves felsőfokú képzésben részt vevő közalkalmazottnak – példá- esemény bekövetkeztekor ne kerüljön kilátástalan helyzetbe a kölul tanárnak – csaknem 1,2 millió forintot kell törleszteni az évek csön felvevője – mondta a kabinetfőnök.
során. Kezdő fizetése nyolcvanezer forint körül várható havonta, ami
Tartós munkanélküliség, hosszabb betegség, súlyos baleset esetén
azt jelenti, hogy a pályakezdés évében havi 6.736 forint törlesztési célzott kamattámogatást kap a károsult. Halasztható a törlesztés
részletet fizet majd. A példában említett tanár – változatlan visszafi- például sorkatonai szolgálat alatt, illetve gyermeknevelés idején.
zetési konstrukció mellett – 37 év alatt térítheti meg a kölcsönt. Elképzelhető olyan helyzet is, hogy az állam elengedi a hátralévő
(Számítások szerint a 30. évben már több mint másfélmillió forint tartozást: például ha a nyugdíjkorhatár eléréséig nem sikerül visszafilesz a havi jövedelme, a törlesztő részlet pedig 137 ezer forintra zetnie a kölcsönt, illetve végleges keresőképtelenségkor vagy halálmódosul.)
eset miatt.
A cikk eredetileg a Népszava 2000. december 3-L V]iPiEDQ MHOHQW. PHJ
A
V]HU]KR]]iMiU
uOiViYDOODSXQNEDQLVN|]|OMN
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A BKF Alapítvány által megalapított Budapesti Kommunikációs Főiskola a sikeres akkreditációs eljárást követően a felsőoktatási törvény 2000. évi
módosítása után jött létre. A főiskola az ]OHWL
kRPPXQLNiFLy
és a NRPPXQLNiFLy
(~MViJtUiV
) szakon folytat képzést a 2001/2002-es tanévtől kezdődően.
A főiskola központi épülete Budapesten, a Nagy Lajos király út 1-9. szám alatt található. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető, közvetlenül elérhető az Örs vezér téri metróállomásról. A frissen felújított, korszerű épületegyüttes és park, illetve az intézmény környezetét jellemző kertvárosi hangulat ideális körülményeket teremt a főiskolai oktatáshoz és tanuláshoz.
A főiskola mindkét szakon kiscsoportos oktatást folytat, a hallgatók 6-7 fős tanulókörökben sajátíthatják el választott szakmájuk fortélyait. A családias hangulatú intézményben, nappali tagozaton, évfolyamonként 126 hallgató vesz részt a képzésben, 84 fő az üzleti kommunikáció, és 42 fő a kommunikáció (újságírás) szakon. (1/3 részük állami térítéses, 2/3 részük tandíjas rendszerben.)
A főiskola 40.000 példányos szakkönyvtárában megtalálható a hazai és a nemzetközi szakirodalom minden jelentősebb hagyományos és CD-ROMkiadványa, valamint a képzés szempontjából elengedhetetlen sajtóarchívum. A főiskola modern számítástechnikai laborral és ministúdióval rendelkezik.
A Budapesti Kommunikációs Főiskolára jelentkező hallgatóknak speciális, készségfelmérő felvételi vizsgát kell tenniük. A felvételivel kapcsolatos
részletes információk a hivatalos felvételi tájékoztatóban, illetve a főiskola internet-honlapján, a www.bkf.hu címen találhatók.
A BKF szorosan együttműködik a budapesti Inforádióval, amely a főiskola hallgatói számára állandó gyakorló intézményként szolgál, és ahol a
hallgatók élesben is végezhetik szakmai tréningjeiket.
A főiskola bemutatkozó sajtókonferenciáján az intézmény vezetői és leendő oktatói adtak tájékoztatást és tartottak színvonalas előadásokat. Többek
között Hankiss (OHPpr „Kommunikáció egy változó világban” címmel fogalmazott meg figyelemre méltó gondolatokat. ’U 9DVV/iV]Oy főigazgató,
Npmeth Er]VpEHW
főigazgató-helyettes, +HOWDL3pWHU
szakvezető pedig a főiskola koncepcióját, programját, képzési kínálatát mutatták be.
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve
áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk,
melyek azok a lényeges problémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás
és tájékozódás.

NÉPSZAVA
(2000. XII. 9.)
Ismét fenyeget az egyenlősdi
(…) A teljes közalkalmazotti szférában a szociális
és egészségügyi ágazatban a legalacsonyabbak a
fizetések, az itt dolgozók 41,3 százalékát érinti a
minimálbér emelése. Az oktatási ágazatban „csak”
a munkavállalók 15,9 százaléka keres most 40 ezer
forintnál kevesebbet. (…) Borbáth Gábor, a
Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára úgy
nyilatkozott, a közalkalmazotti bértábla 140 tétele
közül 42 bér lesz azonos értékű, vagyis ez annyit
jelent, egyforma fizetést fog kapni a teljesen
képzetlen takarítónő, a szakmunkás, aki a fűtésért
felel és a 15 éve a pályán lévő adminisztrátor.
Nyomasztó lesz az alacsony differenciálási lehetőség: a felsőfokú végzettségű gazdasági munkatárs
körülbelül bruttó háromezer forinttal fog többet
keresni, mint az udvarsöprögető munkás. (…)
Mindez azért van így, mert a technikai dolgozók
nem kapják meg azt a bérszorzót, amit a pedagógusok (…). A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa legutóbbi ülésén a munkavállalói oldal ezt orvosolni szerette volna, ez 7 milliárd
forintba került volna, de a kormányzat elutasította.
Borbáth ezt szűk látókörű döntésnek tartja. Kormányzati nyilatkozatok szerint a közszférában a
minimálbér 40 ezer forintra történő emelése 25-26
milliárd forintba kerül. (…)

(2000. XII. 12.)
Pedagógusok demonstrációja
a bérekért
A múlt év végén elfogadott költségvetési törvény
6-7 százalékos inflációt prognosztizált – jelentette
ki lapunknak Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) titkára. A közalkalmazotti illetménytábla tételeit ennek értelmében 8,25 százalékkal növelték, 2-3 százalékos reálbéremelésre
számítva. A pénzromlás üteme azonban a vártnál
lényegesen nagyobb lett: a Magyar Nemzeti Bank
legfrissebb adatai szerint éves szinten megközelíti
a tíz százalékot. Árok Antal szerint az oktatási
ágazat alkalmazottainak nettó keresetemelkedése
így csupán 8,5 százalékos volt. Ráadásul ez minden keresetelemet, a túlmunkából származó összeget is tartalmazza, miközben a versenyszférában ez
az érték 12 százalék felett van.

MAGYAR HÍRLAP
(2000. XII. 11.)
Röpgyűléseket tervez a pedagógusszakszervezet
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tiltakozó
röpgyűléseket helyezett kilátásba a közoktatási
intézményekben december 18-ára a pedagógusbérek elmaradt korrekciója miatt.
A tervezett akcióról Borbáth Gábor főtitkár,
az érdekvédelmi szervezet szombati, budapesti
országos küldöttgyűlését követően nyilatkozott
(…). A szakszervezeti vezető közlése szerint a
PSZ a gyűléseken szeretné felmérni, hogy az
iskolák szükségesnek tartanak-e más akciót, helyi,
országos demonstrációt vagy esetleg figyelmeztető
sztrájkot.

A kormány elfogadhatatlanul hosszú ideig
húzta a pedagógusbérek korrekcióját. (…)
A szervezet megítélése szerint a kiigazításnak
régen meg kellett volna történnie. Ismételten
felhívta a figyelmet, hogy a szakszervezetek a
gazdasági paraméterek tervezettől eltérő alakulása
miatt legalább 5 százalékos korrekciót tartanak
indokoltnak. (…)

NÉPSZABADSÁG
(2000. XI. 17.)
Bérkorrekciót a pedagógusoknak
(…) Még nem született kormánydöntés a pedagógusbérek kompenzációjáról: az oktatási tárca 3-3,5
százalékos korrekciót javasol – áll az OM-nek az
elhangzottakra reagáló állásfoglalásában. A számítások szerint a kompenzáció forrásigénye 5,9-6
milliárd forint. A tárca a témában folyamatosan
egyeztet a PSZ-szel; legközelebb kedden találkoznak az érintettek – tudatja a közlemény.

VILÁGGAZDASÁG
(2000. XI. 17.)
Levelet írt a PSZ
a miniszterelnöknek
A pedagógusok zöme nem hiszi el, hogy 2001-ben
– a kormány számításai szerint – 6 százalékos lesz
az infláció mértéke – derült ki a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) 12 oktatási fórumból
álló rendezvénysorozatából, melynek során az
érdekképviselet közel 4 ezer pedagógussal találkozott. A PSZ azt állítja: ha a kormány az idén nem
rendezi a béreket az ágazatban, csak ígéret marad a
2001-es és 2002-es bérrendezés ügye is. A PSZ
tagjai ezért levélben fordulnak Orbán Viktor
miniszterelnökhöz, hogy a kormány még ebben az
évben emelje a pedagógusbéreket.

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ
(2000. XII. 12.)
Nádudvaron biztos, hogy csengetnek
Érdemi döntést hozó tárgyalást
várnak
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
is közös akcióra, s annak keretében december
18-i tiltakozó röpgyűlésekre hívta a felső- és a
közoktatás
munkavállalóit,
szakszervezeti
tagjait.
(…) Ha a kormány elzárkózik az ígért korrekcióval kapcsolatos tárgyalásoktól, az elégedetlenség heteken belül sztrájkhangulathoz vezethet.
Kroppné Nagy Piroska, a hatvanöt pedagógust
foglalkoztató nádudvari általános iskola szakszervezeti titkára– aki egyike a PSZ hajdú-bihari
küldötteinek – azt válaszolta, hogy náluk „meg
fog szólalni a csengő, az biztos”. A kivitelezés
részleteit – miután szétszórtan, különböző helyeken levő épületekben folyik az oktatás, az óvodában pedig, ami szintén hozzájuk tartozik, nincs
csengő – ma beszéli meg az intézmény vezetőjével. Épp ma, szerdán kapják meg a 13. havit is.
(…)

SOMOGYI HÍRLAP
(2000. XI. 30.)
Új bértáblát akarnak
A kormány nem tartotta be béremelési ígéretét,
ezért heteken belül tiltakozó akciók várhatók a
somogyi pedagógusok részéről – hangzott el a
somogyi szakszervezet feszült légkörű titkári
ülésén.
A jövő heti országos küldöttgyűlés előtt tartott
titkári értekezleten elkeseredettségüknek adtak
hangot a somogyi pedagógusok. Alföldi Lászlóné,
a szakszervezet titkára elmondta: a tiltakozást az
váltotta ki, hogy a kormány az idei évre tett inflációkövető béremelési ígéretét nem teljesítette.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy az általános
közalkalmazotti illetmények táblája 2001-ben csak
8,75, 2002-ben pedig 7,75 százalékkal növekedjék.
Ráadásul a minimálbér emelése – amivel egyébként egyetértenek – olyan feszültségeket indít el,
amelyeket helyi intézkedésekkel nem lehet kompenzálni. A negyvenezer forintos minimálbér azt
jelentené, hogy a szaktanárok és a pályakezdők
szinte csak ezzel megegyező juttatást kaphatnának
a jelenlegi közalkalmazotti bértábla alapján.
Alföldi Lászlóné hangsúlyozta: a szakszervezet követeli, hogy a 2000. évi inflációs veszteséget
4-5 százalékos bértábla-korrekcióval vagy a 14.
havi bérrel ellensúlyozzák. Emellett kezdeményezik a minimálbér végzettség szerinti differenciálását, illetve a közoktatás nem pedagógusalkalmazottainál alkalmazott szakmai szorzók
differenciált emelését.
A megyei titkár hozzátette: a somogyi küldöttség
előterjeszti megoldási javaslatait a szombati
országos küldöttgyűlésen, s ha azok a kormány
részéről süket fülekre találnak, akkor tiltakozó demonstrációt szerveznek a somogyi pedagógusok.

ZALAI HÍRLAP
(2000. XII. 5.)
A 40 ezer a technikaiaknál éleződik ki
A kormány a napokban döntött arról, hogy a
minimálbér összege jövő évtől 40 ezer forintra
emelkedik. Az elmúlt héten annak néztünk utána,
hogy mindez az egészségügyi dolgozók körében
milyen bérfeszültséget okoz. Most pedig az iránt
érdeklődtünk, vajon az ugyancsak „örök” bérharcban lévő pedagógusoknál miként érezteti hatását
ezen intézkedés. (…)
Egy friss diplomás, alsó tagozatos tanár kezdő
besorolási illetménye 39.600 forint lesz januártól,
ez kerekedik negyvenezerre. (…)
Ugyanis annak a tanárnak, aki három éve a
pályán van, negyvenkettőezer forint lesz a bére –
érzékeltette az elmondottakat Takácsné Barna
Éva, a zalaegerszegi pedagógus-szakszervezet
titkára. De további feszültségi tényezőként említette a technikai dolgozók problémáját. Nem mindegy ugyanis, hogy nyolc általános iskolával, 30
éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozó jelenlegi 31 ezer 600 forintos bérét felemelik negyvenezerre, és ugyanígy a hasonló végzettségű, 23 ezer
forintot kereső kezdőit is. (…) De hasonlóan a
középfokú végzettségűeknél is, tehát a gyermekfelügyelőknél, pedagógiai asszisztenseknél, iskolatitkároknál szintén eltűnnek a kezdést s a többéves
munkaviszonyt jelentő bérhatárok. (…)
Összeállította: Juhász Olga sajtómenedzser
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Szóval és ecsettel

HÍREK

Akik a Pedagógusok Lapja régebbi évfolyamait – akár nosztalgiából – fellapozzák, emlékező örömmel látják elsárgult lapjain, illusztrációk kíséretében, a hosszabb-rövidebb tudósításokat szakszervezetünk egyik hagyományos, évtizedekre visszanyúló kulturális tevékenységéről, a pedagógus-művésztelepek működtetéséről. Országos viszonylatban és élettartamát
nézvést, a makói nyári műhely volt a legjelentősebb, amely – városi fenntartásban – ma is
tovább él. E néhány emlékeztető sor egy miskolci pedagógustárlat elé kívánkozik, melyet a
nyugdíjas- és ifjúsági tagozat rendezett. A változatos, számos alkotást felsorakoztató képzőművészeti bemutatót november 20-án Kobold Tamás alpolgármester nyitotta meg a Kossuth utca 11. szám alatti kiállítóteremben.
A múlt hó végéig tartó seregszemlén az ismert jeles, immár nyugdíjas alkotók, így Domonkos Ilona, Keller Lívia, Korhos Jenő és Zsignár István műveivel együtt a tehetséges
fiatalok: Balla Angéla, Dienes Csilla, Halmai László, Kiss Gabriella, Madarasi József,
Szerencsi Katalin és Szurmin Gertrúd alkotásaiban is gyönyörködhettek a látogatók. Az
emlékezetes művészeti eseményt a helyi sajtó is méltatta.

 Időszerű kiállítás. A Magyar Nemzeti
Múzeum – elsősorban értékes adományoknak köszönhetően – jelentős műtárgyakkal
gyarapodott a most búcsúzó esztendőben.
Ezeket kiállításon mutatja be, amely 2001
márciusáig látogatható.

Ifjú tollnokok vetélkedője
Rendhagyó feladatra vállalkozott az Info Rádió, az ország egyetlen huszonnégy órás hírrádiója. Pályázatot írt ki a budapesti iskolák számára azzal a szándékkal, hogy a jövő tehetséges újságírói megismerkedhessenek a szakma alapvetéseivel. A figyelemfelkeltő kezdeményezés döntőjére Mikulás napján, a Csodák Palotájában került sor.
A műfaji megkötöttséget nem tartalmazó kiírás az elsődíjasnak 1 millió forint értékű
nyereményt hirdetett, melyet az induló hat iskola közül a XIV. kerületi Dr. Mező Imre
Általános Iskola csapata nyert el. A többi iskola egyformán a második helyezésről szóló
oklevél boldog birtokosa lehetett. Reméljük, hogy a jövőben az egész országra kiterjesztik e
pályázási lehetőséget.

A decemberi Mentor
igazi ünnepi szám, ám ebben is rendre szó esik mindennapi gondjainkról. A múltat, a jelent
és a jövőt egyaránt megidézi a budapesti piarista gimnáziumról megjelent interjú; nemzetközi oktatási ismereteinket tágítja az Internationale de l’Education című folyóirat decemberi
számának bemutatása; ismét elevenbe vágnak a bérezésünkről, az átmeneti otthonok gondozottjairól, valamint a drogosokról írt cikkek.
Ennyit étvágygerjesztőként a többi hosszabb-rövidebb íráshoz, melyek tovább fokozzák
a folyóirat népszerűségét, az izgalmas tankönyvkritikai melléklettel, a Támponttal együtt.
(A szerkesztőség címe: 1068 Bp., Városligeti fasor 10. Tel./fax: 352-7108.)
Olvasóink nevében sikeres új esztendőt kívánunk testvérlapunknak és szerkesztő-,
írógárdájának.

 Az utazók figyelmébe. A Magyar Művelődési Intézet immár negyedik alkalommal
rendez Utazás a világ körül címmel országos fotókiállítást. Bárki elküldheti a vizuális
élményeit megörökítő felvételeit december
30-ig. A pályázati feltételekről a Magyar
Művelődési Intézettől (1011 Bp., Corvin tér
8., telefon hétfőtől szerdáig, reggel 7-től 15
óráig: 201-3766) lehet érdeklődni.
 Látványos kiadvány. A Veszprog Kft.
[Veszprém, Kupa u. 14., fax: (88) 413-241]
gondozásában megjelent Magyarország
nemzeti parkjai I. című multimédia CDROM kiadvány az aggteleki, a bükki, a fertő-hansági, a hortobágyi és a kiskunsági
nemzeti parkokat szemlélteti. Oktató és játékos részletek egyaránt megtalálhatók benne. A gazdag kép-, hanganyag és egyéb
multimédiás technológiák segítségével
olyan ismereteket nyújt, amelyek sem a kirándulásokon, sem a tankönyvekben nem
mutathatók be! A tanároknak különösen
hasznos, hisz segíti őket a tanórák változatos és érdekes megtartásában. Az Oktatási
Minisztérium e kiadványt oktatási segédkönyvként ajánlja az iskolák számára.
 Szünidei ajánlat. A budapesti Zugligeti
Szabadidő Központ december 30-án a Zugligeti Kempingben (XII. Zugligeti út 101.)
evéssel, ivással, kirándulással egybekötött
népihagyomány-bemutatót (decemberi népszokások) tart, melyre szívesen várja a családokat. Bővebb felvilágosítás a 2000-8346
telefonszámon kérhető.

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb információforrása. Minden PSZalapszervezethez (intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Föltétlenül szükséges, hogy
lapunkat minden helyi intézményben késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő felelőssége pedig abban rejlik,
hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és számonként gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék azt minél több kollégával megismertetni. Tehát szinte mozgalmi parancsként szól mindegyiküknek: "Olvasd és add tovább, illetve hívd fel a figyelmet rá! A fontosabbnak, érdekesnek ítélt anyagokat másold le, és helyezd el a tanári hirdetőtábláján."
Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk.
Az évi előfizetési ár a 2001. évre is változatlanul 3.000 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az intézmények banki átutalással
(számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk. Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, feketefehérben) 80.000 forint, fél oldalas 40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 40 forint. Minden egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel.

Az Országos Küldöttgyűlés határozata
a Pedagógusok Szakszervezete
2001. évi fő feladatairól
A PSZ Országos Küldöttgyűlése elfogadja az országos vezetőség beszámolóját a 2000. február 26-i küldöttgyűlés óta
eltelt időszak tevékenységéről. A PSZ XVI. Kongresszusán jóváhagyott középtávú program ma is érvényes célkitűzései
közül – figyelembe véve a kongresszus óta eltelt időszak változásait, a közoktatás jelenlegi helyzetét – a 2001. évre a
következő teendőket emeli ki.
1. A PSZ az oktatási ágazat kereseteinek emelését célzó 2001. évi intézkedéseket csak a felzárkóztatás első, de nem
elégséges lépésének tekinti. Ezek javítanak ugyan a pedagógusok, az alkalmazottak helyzetén, de nem emelik ágazatunkat a stratégiai jellegének megfelelő, méltó helyére. Ráadásul tényleges hatását is jelentősen csökkentheti a
tervezettnél magasabb infláció. Ezért a PSZ követeli, hogy a 2000. évi inflációs veszteséget 4-5 %-os bértáblakorrekcióval ellensúlyozzák. E problémakör kezelésére 2001. és 2002. évre folyamatos kiegészítő automatizmust igényelünk.
2. A PSZ álláspontja szerint hazánk EU-csatlakozásának nélkülözhetetlen feltétele a bérek eddiginél nagyobb ütemű
felzárkóztatása, amit a gazdaság teljesítőképessége lehetővé is tesz. A minimálbér 40 ezer (2002-ben 50 ezer) forintra való felemelése jelentős lépés ezen az úton, ám ha ezt nem követi a bérrendszerrel való összehangolása, a
közszférában súlyos, munkaerőgondokat is eredményező feszültségek keletkeznek. Mindez tarthatatlan aránytalanságot okoz, amely viszonylagosan leértékeli a felkészültséget, a tudást, a teljesítményt. Ennek megszüntetésére a
PSZ kezdeményezi a minimálbér végzettség szerinti differenciálását, illetve a közoktatás nem pedagógus alkalmazottainál alkalmazott szakmai szorzók differenciált emelését.
3. A PSZ szükségesnek tartja a közalkalmazotti bérrendszer reformját, az ágazati sajátosságokhoz való igazítását. Ennek munkálatait 2001-ben el kell kezdeni. A háromelemű bérrendszert tovább kell fejleszteni a bértáblának a
minimálbérhez való arányosításával (A1), a differenciált szakmai szorzókkal, a helyi döntés alapján felhasználható minőségi elem növelésével és a 14. havi keresetelem bevezetésével. Újra kell gondolni és áttekinthetőbbé kell tenni a bérfinanszírozás rendszerét is.
4. Miközben a közoktatás államháztartási pozíciói folyamatosan javulnak, tényleges finanszírozása változatlanul alacsony szinten, a működőképesség határán stagnál. A kettős finanszírozás ellentmondásai, az önkormányzati források csökkenése miatt ugyanis az intézményfenntartó önkormányzatok a központi normatívák emelésének mértékében kivonják saját forrásaikat. Másrészt az állami jövedelemkoncentráció szélsőségesen alacsony arányra való
csökkentése (2002-re a hazai GDP-nek csupán 37,9 %-a kerül az államháztartásba, miközben az EU-átlag 46 %) azt
eredményezi, hogy az oktatási kiadások GDP-hez viszonyított hányada folyamatosan csökken. (A 6 %-os EUelvárással szemben 2002-ben 4,4 %.) Az egyre eredményesebb gazdasággal rendelkező Magyarország tehát az oktatásra relatíve egyre kevesebbet fordít. A PSZ ezért kezdeményezi az oktatásfinanszírozás felülvizsgálatát,
szükséges korrekcióját, illetve folytatja az ezt előkészítő szakmai vitákat. Az államháztartás reformja ugyan
megállt, ám a megvalósítást elősegítő, kezdeményező tevékenységet ennek ellenére folytatni kell.
5. A Pedagógusok Szakszervezetének változatlan feladata a nyugdíjasok megélhetési biztonságáért, az igazságosabb,
a degresszivitás gyakorlatát megszüntető, a differenciált nyugdíjkorhatár lehetőségét is tartalmazó nyugdíjrendszer
kialakításáért folytatott küzdelem. Ennek sikeréért más nyugdíjas-szervezetekkel is összefogva harcol, és
kezdezményező szerepet vállal a szakmai munkálatokban. A PSZ szükségesnek tartja a nyugdíjreform folytatását, a háromelemű nyugdíjrendszer eredeti (1997. évi) elképzelések szerinti megvalósítását.
6. A Pedagógusok Szakszervezete továbbra is kiemelt feladatának tekinti a tagszervezést, az utánpótlásnevelést. Valamennyi PSZ-szervezetnek, tisztségviselőnek a mindennapi érdekvédelmi tevékenysége mellett – az
adott térség sajátosságainak figyelembevételével –, tudatosan és rendszeresen kell ezekkel a feladatokkal is foglalkozni, felhasználva információs rendszerünk minden lehetőségét (Pedagógusok Lapja, internet, aktuális tájékoztatók, területi és helyi lehetőségek stb.), valamint a PSZ által nyújtott vagy kezdeményezett szolgáltatások igénybevételét. Meg kell szólítanunk a pályakezdőket, a pedagóguspályára készülő főiskolásokat, egyetemistákat, és segítenünk kell őket a szervezett érdekvédelem megismerésében. Kezdeményezni és támogatni kell a szakszervezeti közösségeket cselekvővé formáló, építő rendezvényeket, együttléteket.

Budapest, 2000. december 9.
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Küldöttgyűlése

Kedves Olvasóink!
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Népszava közötti együttműködés egyik örvendetes
eredményeként közöljük a nagymúltú napilapnak – az előző oldalon olvasható –
kedvezményes előfizetési akcióját a pedagógusok, a nevelési-oktatási intézmények és a PSZszervezetek számára. Reményeink szerint e jelentős előfizetési kedvezmény is elősegíti azt,
hogy egyre több pedagógus, PSZ-tag rendszeres olvasója lesz az újságnak. Úgy véljük, hogy a
Népszava nemcsak a szakszervezeti múltja, hanem a jelenlegi teljesítménye, objektivitása
miatt is jogosan tart igényt a pedagógustársadalom érdeklődésére. Figyelemre méltó tény,
hogy ez az egyetlen olyan országos napilap, amelyik nem multinacionális sajtóbirodalom
kezében van, hanem maguknak az újságíróknak a tulajdonában. (Egy évvel ezelőtt kilépett a
VICO-birodalomból.) Írásaiban, mellékleteiben rendszeresen és érdekkeltően szól az oktatásnevelés időszerű kérdéseiről, a pedagógusok anyagi és társadalmi helyzetéről, a PSZ
munkájáról. A tanároknak és diákoknak egyaránt segít magas színvonalú felsőoktatási
előkészítőjével, mely a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium pedagógusainak
közreműködésével jelenik meg. (Hadd jegyezzük meg: ebben az európai hírű intézményben
nagyon eredményesen tevékenykedő PSZ-szervezet működik.)
Kérünk benneteket, hogy hívjátok fel kollégáitok figyelmét az előfizetési akcióra,
ezzel is elősegítve naprakész tájékozottságukat.
Pedagógusok Szakszervezete
Országos Iroda

A NÉPSZAVA és a PSZ a pedagógusokért
Intézményi és pedagógus-előfizetői csomag 2001
Tisztelt Pedagógusok! Tisztelt Intézményvezetők!
A Népszava
a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kezdeményezésére a 2001. évre a
pedagógusoknak, a nevelési-oktatási intézményeknek és a PSZ-szervezeteknek külön
kedvezményes előfizetési csomagot készített.

NÉPSZAVA
Előfizetési díj 2001 évre
¼ évre
4494

½ évre
8988

1 évre
17976

NÉPSZAVA kedvezményes előfizetési díj az Önök részére :

NÉPSZAVA a Pedagógusokért 2001
¼ évre
½ évre
4494
7490

1 évre
14980

Az előfizetésük regisztrálásához az alábbi adatokra van szükségünk:

Pedagógusokért 2001 - Regisztrációs lap
A kiadó a kedvezményes előfizetést igénybe vevők előfizetésének megszervezése céljából kéri ezen adatokat.
Az adatok megadása önkéntes.

Név
Irányítószám
Város
Utca
Házszám
Telefonszám
E mail
Pedagógusigazolvány száma
(intézményi előfizetés esetén a pecsét)
Előfizetés időszaka
Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a Népszava-előfizetésem érdekében:

………………………………………
Csekk kizárólag a regisztrációs lap visszaküldésével faxon, postán, e-mailen vagy interneten
keresztül igényelhető . Kérdéseiket a 06-80-200-502, 477-9000/130 telefonszámokon tehetik fel,
további megkeresésüket a szaboe@nepszava.hu, valamint a mediatrade@mail.hu és az
alábbi postacímre várjuk.

Postacím: NSZ 1999 Rt. 1430 Budapest, Pf. 4. / Faxszám: 477-9020

