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2000/2001. tanévben is indítja a .g=2.7$7¨6, 9(=(7
Ebbe beletartoznak:
szakirányú továbbképzést. Ez a pedagógus körökben népszerű
posztgraduális képzés a PSZ és a tanszék megállapodása alapján
ξ az oktatás költségei;
érdekvédelmi szakszervezeti speciális kollégiummal bővült.
ξ a bentlakásos tréning valamennyi költsége (szállás, ellá,$NpS]pVFpOMD
felkészítést nyújtani:
tás, szakértők tiszteletdíja stb.), a +6.000 forintos költ- a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben,
ségtérítés ezt szolgálja;
tisztségeiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához
ξ a vizsgák és a záróvizsgák költségei;
(ilyenek: az iskolák, nevelési intézmények igazgatói, igazgatóξ adminisztrációs költségek (index, oklevél, nyilvántartás
helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a PSZ tisztségvisevezetése, postaköltségek stb.);
lői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés tovább- és átképξ tananyagcsomag;
zési intézményeinek vezető munkatársai, az önkormányzatok
ξ videokazetták
polgármesteri hivatalainak a közoktatással kapcsolatos munkakö$ NpS]pV N|OWVpJHL D QHYHOpVL
-RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN
V]i
reit betöltők);
mi UD D SHGDJyJXV
-WRYiEENpS]pV FpOMiUD EL]WRVtWRWW N|]
- valamint a pedagógus-szakvizsga letételéhez, azaz hogy a N|OWVp
gYHWpVL NHUHW WHUKpUH
- D YRQDWNR]y MRJV]DEiO\RNV]HULQ
pedagógus-munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai vég- - elszi PROKDWyDN LOOHWYH V]DNV]HUYH]HWL N|OWVpJY
zettséggel és szakképzettséggel rendelkezők a közoktatási tör- ILQDQV]tUR
zKDWyDN
vényben szabályozott szakvizsgát e képzés keretében teljesítsék,
A jelentkezés határideje:
M~QLXV
s egyúttal eleget tegyenek a pedagógus-munkakörökre előírt
A jelentkezéshez szükséges:
hétévenkénti továbbképzés követelményeinek is.
ξ egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus$ VSHFLiOLV NROOpJLXPPDO NLHJpV]tWHWW NpS]pVW HOVVRUEDQ
D
oklevél, legalább
3 éves pedagógusi gyakorlat;
WHUOHWL YiURVL
]VpJL
N| IYiURVL NHUOHWL pUGHNHJ\H]WHWpVEHQ
ξ kitöltött "Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési
UpV]WYHY36=
-WLV]WVpJYLVHONQHNDMiQOMXN
Szak Jelentkezési Lap" (beszerezhető a PSZ Országos
,,$NpS]pVUHQGV]HUH
Irodájánál, 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. T.: 322E képzésben az vehet részt, aki egyetemen vagy főiskolán szerzett
8464, és a PSZ területi irodáinál).
pedagógus-oklevéllel, és legalább 3 éves pedagógusi gyakorlattal
$ MHOHQWNH]N IHOYpWHOL
EHV]pOJHWpVHQ YHV]QHN UpV]W (]H
rendelkezik, s tagja a Pedagógusok Szakszervezetének.
id SRQWMDL M~QLXV M~OLXV -3.
A képzés két tanéves (4 szemeszteres). Elsősorban az iskolaA jelentkezőknek azt tanácsoljuk, hogy a képzésük költségtévezetés elméletének és gyakorlatának részletes megismertetésével rítésére vonatkozó igényeiket az intézményi szabályozás módosítanügy-igazgatási, közoktatási szakértői, szakszervezeti tisztség- tása során érvényesítsék. Ennek újbóli áttekintésére ugyanis a
viselői, szaktanácsadói, vizsgaszervezési feladatok, illetve mun- 277/1997. (XII. 27.) kormányrendelet változása és a 41/1999. (X.
kakörök ellátására készíti fel a hallgatókat. Az oktatásban nagy 13.) OM rendelet megjelenése, valamint a pénzügyi források
hangsúlyt kap a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a pe- módosulása miatt szükség van.
dagógusok személyiségének fejlesztése, az önkormányzatiEz a közoktatási vezető szakirányú továbbképzés megfelel a
ságra, az érdekegyeztetésre és képviseletre, a helyi tantervek pedagógus-szakvizsga
képesítési
követelményeiről
szóló
készítésére való felkészítés.
41/1999. (X. 13.) OM rendelet előírásainak. Záróvizsgája egyben
A kétéves képzést záróvizsga követi. Ennek, valamint a diplo- szakvizsga is. A közoktatási vezető szakképzettség a 8/1997. (II.
mamunka megvédésének alapján a végzettek N|]RNWDWiVLeWL
YH] 18.) MKM rendelet 3. §-a (1) bekezdése szerint egyenértékű a
szakLUiQ\~RNOHYHOHW
kapnak, DPHO\D]pUGHNYpGHOPLV]D
kszerve- közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.
zeti spHFLiOLV NROOpJLXP HVHWpQ NLHJpV]O V]DNV]HUYH]HWL
törvény YH]HWL
(a továbbiakban: Kt.) 17. §-ának (5) bekezdésében
RNOHYp
llel. A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és szabályzott pedaJyJXV-V]DNYL]VJiYDO
továbbá megfelel a Kt. 18.
azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai).
§-ának (4) bekezdésében szabályzott oktatási LQWp]PpQ\YH]HWL
A képzés szervezési formája WiYRNWDWiV a hallgatók egyé- V]DNNpS]HWWVp
gnek.
ni tanulásán alapszik. A hallgatók nyomtatott, az egyéni tanulásra
A képzéssel megszerzett szakképesítést a mindenkor hatályalkalmas, esettanulmányokat és feladatokat is tartalmazó tananyag- ban lévő munkajogi szabályok szerint kell elismerni.
csomagot kapnak. Ez kiegészül hang- és videokazettákkal.
Jelenleg a 3/1997. (I. 15.) kormányrendelet 12. § (6) bekezA hallgatók a félévek során kötelező konzultációkon vesznek dése értelmében a szakvizsgát és a vele egyenértékű képesítést részt. Emellett a konzulensek rendszeres telefonügyeletet tarta- mint képesítési követelményt - a N|]DONDOPD]RWW EHVRUROiViQiO
nak számukra. A hallgatók évenként 5 konzultáción - alkalman- figyelembe kell venni.
ként 5+3 órás -, évente egyszer pedig hétvégi, 3 napos - bentlaE posztgraduális képzést eredményesen befejező pedagógukásos - kötelező tréningen vesznek részt. $ NRQ]XOWiFLyN
vizs- sok a diploma megszerzésekor hatályos, közalkalmazottak jogálgák általában szombati napokon vannak, tehát helyettesítést nem lásáról szóló törvény alapján jogosultak besorolásra.
igényelnek. Az érdekvédelmi-szakszervezeti speciális kollégiumi
konzultációk előtte, péntek délután kezdődnek. (Vidéki kollégák
BME Pedagógiai Tanszéke
számára szállást biztosítunk.)
PSZ Országos Irodája
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a pedagógus-munkakörökre előírt továbbképzési kötelezettség, valamint a pedagógus-szakvizsga teljesítésének
legcélszerűbb, legteljesebb és legkorszerűbb ismereteket nyújtó képzési formája.
BME P(’$*ˇ*,$,
T$16=e. - PSZ 256=¨*26
IRODA TEL.: 322-8464
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Még egyszer a védőruha-juttatásról
A Pedagógusok Lapja 1999. január 18-i számában a védőruha-védőeszközök juttatásával kapcsolatosan megjelent tájékoztatást helyhiány
miatt rövidítve és sajnos meglehetősen leegyszerűsítve közöltük. Így
kerülhetett sor arra a félreértésre, hogy az ott megjelent "Védőruhajegyzék" a 3/1979. (V. 29.) EüM-rendelet alapján lenne kötelező az
óvodákban.
A közölt "Védőruhajegyzék"-et a Pest megyei munkaügyi felügyelők állították össze, és kérték számon két Pest megyei óvodában.
A felügyelői jelentésre hivatkozással szakszervezetünk eljárt a fenntartó jegyzőjénél annak érdekében, hogy pótköltségvetési kérelem
alapján a szükséges költségeket biztosítsák a vizsgált intézmények
számára.
A megjelölt jogszabályt a 65/1999. (XII. 22.) EüM-rendelet
hatályon kívül helyezte. A rendeletet kihirdették a Magyar Közlöny
1999. december 22. napján megjelent 119. számában. A módosítás
2000. augusztus 1-jén lép hatályba, addig a korábbi rendelet szabályait kell alkalmazni.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályok a munkaköri ártalmakat határozzák meg, amelyek jelentkezése esetén a szintén ezen jogszabályban előírt védőruhát, védőeszközt a munkáltatónak biztosítania kell.
A jogszabály helyes értelmezésével minden munkáltatónál ezen
munkaköri ártalmak figyelembevételével kell megjelölni a munkaköröket (pl. óvónő, dajka, karbantartó stb.), és a jogszabályban előírt
megfelelő védőruhák, védőeszközök jegyzékét el kell készíteni.
Végül néhány megjegyzés:
1. A rendelet hatálya kiterjed
a) minden munkáltatóra, aki szervezett munkavégzés keretében
munkavállalót foglalkoztat;
b) az így foglalkoztatott munkavállalóra, ideértve a közhasznú
munka végzésére irányuló foglalkoztatást is.
2. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen

nem mondhat le, a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató engedélyezte annak elvitelét, amennyiben a
munkavégzés helye változó, és a munkáltató más módon nem tudja
biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára.
3. Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha és az
olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló
biztonságának és egészségének védelmére terveztek.
4. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje
nincs. Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy
valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására,
hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés
kockázatot a használók számára.
5. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá
karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról,
hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen.
6. A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben
a védőeszköz használata őt megvédi.
7. Végül nincs két egyforma intézmény, így nem lehet, de nem
is
lenne
szerencsés
mindenkire
érvényes
"Védőruha-,
védőeszközjegyzéket" készíteni.
Javasoljuk szakszervezeti tisztségviselőinknek, tájékozódjanak az
intézményi védőruha-juttatás rendjéről. Szorgalmazzák a védőruházat
biztosítását. Akadályozzák meg, hogy védőruha-féleségek munkaruhaként, költségtérítéssel, kihordási idővel a Munkaruha Szabályzatban jelenjenek meg.
Szükség esetén a fenntartónál az érdekegyeztetésben részt vevő
szakszervezeti tisztségviselőink nyújtsanak segítséget az intézményvezetőknek a védőruha költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária jogtanácsos

Figyelemre méltó legfelsőbb bírósági döntések
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a legutóbbi időben számos olyan eseti döntést hozott, amely az oktatási-nevelési intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyát érinti.
1. A szóban forgó ügyben a bíróság a következő tényállást
állapította meg: az egyedülálló és két kiskorú gyermekét nevelő pedagógus tanítói munkakörben állt alkalmazásban.
A községi önkormányzat képviselő-testülete határozatával összevonta az iskola alsó tagozatának 1-4. osztályait 1-3. és 2-4.
osztályra, megszüntette a felső tagozat iskolaotthonos csoportját,
továbbá az iskola dolgozóinak létszámát 7 pedagógus és 2 fő
napközis, illetve óraadó munkakörű alkalmazottban határozta
meg. Az igazgató erre tekintettel felmentéssel megszüntette a
pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát. A felmentést az 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjára
alapozta, és az önkormányzat határozatával indokolta.
A pedagógus a sikertelen egyeztetést követően kérte a felmentés
hatályon kívül helyezését és az eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását. Arra hivatkozott, hogy felmentési korlátozás
alatt áll, mert két kiskorú gyermekét egyedül neveli [Kjt. 32. §-ának
(1) bekezdése].
Az ügy II. fokú jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati
kérelem, mint rendkívüli jogorvoslat folytán került a Legfelsőbb
Bíróság elé.
A Legfelsőbb Bíróság ítéletének indokolásában megállapította,
hogy a perben eljárt bíróságoknak azt kellett megvizsgálniuk, hogy a
felmentési korlátozás alatt álló pedagógus felmentése megfelelt-e a
jogszabályi előírásoknak.

Kétségtelen, hogy a munkavállaló felmentése idején egyedülálló
volt, és két 18 éven aluli gyermekét nevelte. Ez a körülmény azt
jelenti, hogy mindaddig nem menthető fel - még különösen indokolt
esetben sem - a közalkalmazott, amíg van olyan munkakör a munkáltatónál, amelynek ellátására alkalmas, és oda áthelyezhető, feltéve,
hogy ezt elvállalja. Amennyiben bizonyítottan nincs ilyen munkakör,
vagy van, de azt a közalkalmazott elutasítja, a jogviszony megszüntethető. A különös indok fennállásának megállapításához olyan súlyos ok szükséges, ami a költségvetési szerv munkáltató számára
tarthatatlanná vagy aránytalanul terhessé tenné a jogviszony fenntartását. A felmentési korlátozásnak, illetve a különös indoknak a felmentés idején kell fennállnia (Legfelsőbb Bíróság MK 10. állásfoglalása). A perben az is tisztázódott, hogy a jogviszony megszüntetésére különös indokból került sor, minthogy az önkormányzat képviselő-testülete átszervezést és ezzel összefüggésben létszámcsökkentést rendelt el. Ez a határozat a munkáltatóra kötelező és végrehajtandó volt. Ennek végrehajtása során került sor a pedagógus jogviszonyának megszüntetésére, aki tanítói oklevéllel és meghatározott
készségtantárgyak oktatására jogosító végzettséggel rendelkezett. Az
adott ügyben tehát az dönti el a felülvizsgálati kérelem alaposságát,
hogy a felmondást megelőzően fel kellett volna-e ajánlani a pedagógusnak a gyes-en lévő álláshelyét, akinek helyettesítését határozott
idejű és a felmondás idején már megszűnt munkaszerződéssel látta el
más pedagógus. Ez a munkakör tehát a felmondás időpontjában már
nem volt betöltve. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a
védettségre tekintettel a munkakört fel kellett volna ajánlani még
abban az esetben is, hogy bizonytalan volt a helyettesített dol-
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gozó visszatérésének az időpontja vagy szándéka, minthogy a
felmondás időpontjában ez a munkakör betöltetlen volt.
2. A szakszervezeti választott tisztségviselő munkavállaló
munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetése esetén a
szakszervezeti egyetértés meg nem adásának jogszerűsége csak a
szakszervezet perben állása alapján vizsgálható és bírálható el
[Mt. 28. § (2) bek.].
A törvény rendelkezése értelmében a szakszervezet választott
tisztségviselője munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséhez a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes
egyetértése szükséges [1992. évi XXII. törvény (Mt.) 28. §-ának
(1) bekezdése]. Ezért az egyetértés meg nem adásának jogszerűsége csak a munkáltató által erre irányulóan, a szakszervezet
perben állásával előterjesztett kereset alapján vizsgálható és
bírálható el. (A szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmével következő számunkban részletesen foglalkozunk.)
3. A bíróság a felmondási védettséget élvező szakszervezeti,
illetőleg üzemi tanácsi tisztségviselő munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetéséhez szükséges
egyetértést a munkáltató kérelmére pótolhatja, de csak akkor, ha
annak feltételei egyébként fennállnak [Mt. 28. § (1) bek.], azaz a
munkáltatónak, a felettes szakszervezeti szerv vagy a Közalkalmazotti Tanács ellen kell keresetet benyújtania.
4. A munkavállaló köteles a munkaviszonya fennállása alatt
a munkáltatójával, a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőkkel
és a munkatársaival a jóhiszeműség és a tisztesség általános elve

szem előtt tartásával együttműködni [Mt. 3. § (3) bek., 103. § (1)
bek. c) pont].
5. A közalkalmazottat érintő fegyelmi eljárás megindítására
nyitva álló határidő megtartása szempontjából azt kell vizsgálni,
hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója mikor intézkedett a vizsgálóbiztos kijelöléséről. Ha ez a fegyelmi vétség elkövetéséről
való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül megtörtént,
az eljárás megindítására vonatkozó határidő nem sérül, noha a
vizsgálóbiztos az értesítést a határidő eltelte után kapja meg
[1992. évi XXXIII. tv. (Kjt. 46. § (3) bek., 47. § (1) bek.].
A döntés ismerete rendkívüli jelentőségű, ha figyelembe
vesszük, hogy a fegyelmi eljárás megindítására a Kjt.-ben meghatározott határidők jogvesztőek.
6. A felmondás annak közlésével hatályosul, amelyet a munkáltató egyoldalúan, a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem
vonhat vissza [Mt. 6. § (4) bek.].
A joghatályosan közölt felmondást követő további felmondások
már jogellenesek, és az első felmondás jogellenessége miatt a munkavállalót a törvény szerinti juttatások megilletik. (Kjt. 34. §).
Sajnos igen gyakori, hogy a jogviszonyt megszüntető felmentő határozatok nem tartalmaznak indokolást, vagy az indokolás nem valós, vagy nem eredményezi okszerűen az adott közalkalmazott jogviszonyának megszüntetését.
Az ilyen határozatok jogellenesek, azt visszavonni, utóbb
megindokolni a hatályos közlést követően már csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet.
Dr. S. dr. Cs. M.

Kérdés-válasz
Hosszabb ideje iskolatitkár munkakört tölt be. A besorolását tartalmazó iratokban munkaköreként "munkatárs"
munkakör van megjelölve. Kérdése, hogy az ellátott munkaköre alapján, kötelezően jár-e részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
39. § (3) bekezdésével és 71. §-ával megállapított munkatársi cím és az ehhez kapcsolódó címpótlék?
A válasz: sajnos, nem. A kérdésnek azonban van jogszabályi
alapja, mert a Kjt. közoktatási oktatási intézményekben történő
végrehajtásának szabályait tartalmazó 138/1992. (X. 8.) korm.
rendelet (Vhr.) mellékletének I-es számú táblázata, 1997. február
1-ig az egyéb munkakörök között, félreérthetően nevesítette a
"munkatárs" munkakört is. A táblázat szöveges magyarázata
pedig, amely jelenleg is hatályban van, ma is tartalmazza a
"munkatárs" munkakört. A szöveges magyarázat 3. pontja alapján, "munkatárs munkakörbe kell besorolni az érdemi döntéselőkészítő feladatot ellátó közalkalmazottat, a szakmai
döntéselőkészítést végző közalkalmazottat, pl. a számítógépes
gépi adatfeldolgozó berendezésekkel dolgozót, a rendszerszervezőt, a folyamatszervezőt, az ügyvitelszervezőt, a programszervezőt, az iskolatitkárt, az ügyviteli gépkezelőt."
A félreérthetőség alapja az, hogy míg a Kjt. 39. § (3) b ekezdése és a 71. §-a a "munkatárs" fogalmat csak "címként",
azaz a munkáltató egyedi döntésével adható, a közalkalmazott
tartósan magas színvonalú munkavégzésének vagy kiemelkedő

munkateljesítményének elismerését szolgáló, pozitív értelmű
megkülönböztető megjelölésként használja és teszi alkalmazhatóvá, addig a Vhr. mellékletének táblázata az 1997. február 1 jén hatályba lépett módosításáig "munkakörként" jelölte meg.
A 3/1997. (I. 15.) korm. rendelet 11. §-a részben megszüntette
a szabályozás ellentmondását, amikor a közoktatási intézményekben ellátható egyéb munkakörök közül a táblázatból törölte a "munkatárs" munkakört, és önálló munkakörként nevesítette az "iskolatitkár" munkakört. Sajnos azonban, a táblázat
szöveges magyarázatát e módosítás nem érintette, így a félr eérthetőség, ha kisebb mértékben is, de fennmaradt. Jelenleg a
"munkatárs" fogalom munkakört és címet jelöl egyben. E szabályozási ellentét érthetően felébresztette a "munkatárs" mu nkakört ellátókban (pl. az iskolatitkárokban) a "munkatársi" cím
és az ezzel szükségszerűen együttjáró címpótlék iránti igényt.
Ez azonban, álláspontom szerint, a jogszabály pontatlanságán
alapuló félreértés. Természetesen az "iskolatitkár" munkakört
ellátó személyt, munkáltatója munkatársi címben és az ehhez
kötelezően kapcsolódó címpótlékban is részesítheti. A "munkatársi" cím azonban nem jár együtt automatikusan az ellátott
"munkatárs" munkakörrel, azaz a munkajogban meghonosodott
szóhasználattal élve, a "munkatársi" cím és címpótlék az "adható" körbe tartozik.
Dr. Németh Zoltán ügyvéd
(A PSZ Heves Megyei Jogsegélyszolgálata)

Az oktatási ágazat nyugdíjpénztára az

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR PEDAGÓGUS TAGOZATA
Használd ki az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás előnyeit,
az MKB Nyugdíjpénztár által biztosított lehetőségeket.

"
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Változások a társadalombiztosítás területén 2000-ben
A Magyar Közlöny 1999. évi 101. számában jelent meg az adókra, a járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról rendelkező 1999. évi XCIX. törvény.
E törvény módosította és kiegészítette a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (továbbiakban: Tbj.), az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi
LXVI. törvényt (továbbiakban: Eho.) és a magánnyugdíjról és
magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvényt
(továbbiakban: Mpt.).
A Tbj. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.)
korm. rendeletet a 202/1999. (XII. 26.) korm. rendelet módosította, amelyet a Magyar Közlöny 1999. évi 123. számában hirdettek ki.
A 2000. január 1-jétől bekövetkezett változások közül elsősorban azokról adunk tájékoztatást, amelyek a közalkalmazottakat
is érintik.
1. 2000. január 1-től teljes integráció valósul meg, megszűnnek a járulékigazgatóságok. A járulékbeszedéssel, -ellenőrzéssel,
végrehajtással kapcsolatos feladatokat az APEH megyei (fővárosi) igazgatóságai látják el az Art. 45. §-ában meghatározott
hatásköri szabályoknak megfelelően.
Ettől az időponttól a járulékok elszámolási rendje az adók
elszámolási rendjével azonosan alakul. Megszűnik a járulékkal
kapcsolatos eltérő jogorvoslati rendszer, az utólagos járulékkötelezettség megállapításáról fizetési meghagyás helyett határozat
kerül kiadásra, az I. fokú határozat ellen fellebbezés benyújtásának van helye, és csak a jogerős I. fokú, illetve II. fokú határozat
támadható meg a bíróság előtt.
Az 1999. évi XCIC. törvény 126. §-a módosította a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás
szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényt, amelynek 1. §-a (3) bekezdése az alábbiak szerint alakult:
"(3) A pénzügyminiszter terjeszti a kormány elé a járulékfizetéssel kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit. Az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen terjeszti a kormány elé az egészségbiztosítási ellátásokkal
kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit.
A szociális és családügyi miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen terjeszti a kormány elé a társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos törvényjavaslatokat és azok végrehajtási rendeleteit, valamint részt vesz a társadalombiztosítást érintő egyéb
jogszabályok előkészítésében."
2. Tbj. módosítása és kiegészítése
a) A gyermekgondozási díj újbóli bevezetése miatt a foglalkoztató fogalmát ki kellett egészíteni. A díjat folyósító szerv is
foglalkoztató: így az egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség),
társadalombiztosítási kifizető helyet működtető munkáltató esetén a munkáltató.
b) A pályakezdők fogalma módosult 2000. január 1-jétől.
Tagságra kötelezett (pályakezdő): az a természetes személy,
aki első ízben 1998. június 30-át követően létesít biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyt (Tbj. 5. §), és ebben az időpontban még nem töltötte be 42. életévét azzal, hogy a Munka
törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 72. § (4)* bekezdése szerinti munkaviszony létesítése esetén az érintett eldöntheti, hogy pályakezdőnek minősüljön-e. Az előzőektől eltérően pályakezdőnek minősül az is, aki oktatási intézmény (ez
alsó-, közép- és felsőfokú egyaránt lehet) nappali tagozatán iskolarendszerű képzés keretében - folytatott legutolsó tanulmányai megszűnését követően első ízben létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt, és ebben az időpontban még nem
töltötte be a 42. életévét.

A módosítás lehetővé teszi, hogy a magánnyugdíjpénztári kötelező tagság létrejötte tekintetében pályakezdőnek minősüljön az is, aki legutolsó tanulmányai megszűnését követően
első ízben biztosítást megalapozó jogviszonyt létesít. Amennyiben valaki azért nem minősülhetett pályakezdőnek, mert iskolai
tanulmányai alatt vagy azt megelőzően már állt biztosítási jogviszonyban, az a rendelkezés alapján pályakezdő lesz, ha tanulmányai végleges befejezése után első ízben biztosítást megalapozó
jogviszonyt létesít. A tagság kötelező lesz, feltéve, hogy az említett személy korábban önként még nem lépett be a tőkefedezeti
nyugdíjbiztosítás rendszerébe.
c) A Tbj. 4. §-a kiegészült az eltartott hozzátartozó fogalmával:
"s) Eltartott hozzátartozó: aki az eltartóval közös háztartásban él."
A Tbj. fogalmai között az eltartott hozzátartozó fogalmának
szerepeltetésére azért van szükség, mert a Tbj.-nek vannak olyan
rendelkezései, amelyek az eltartott hozzátartozóra vagy vele
összefüggésben tartalmaznak előírásokat.
d) Hatályát vesztette a Tbj. 7. §-ának (2) bekezdése, amelynek az a következménye, hogy az 1999. december 31-ét követően
kifizetett végkielégítéssel biztosítási időt nem lehet szerezni.
Abban az esetben, ha a végkielégítés kifizetése még 1999. december 31. napjáig megtörtént, a régi rendelkezést kell alkalmazni.
e) A biztosítás időtartamát a gyermekgondozási díj 2000.
január 1-jétől történő bevezetésével ki kellett terjeszteni a gyermekgondozási díj folyósításának időtartamára is. [Tbj. 9. § (3)
bekezdés a) pont.]
f) A Tbj. 14. §-a (2) bekezdésében szereplő egészségbiztosítási ellátások köre bővült a gyermekgondozási díjjal, amely pénzbeli ellátás, az anyasági ellátások körébe sorolható.
g) A Tbj. 18. §-a a korábbiakhoz képest teljes körűen és
tételesen meghatározza az ellátások fedezetére fizetendő járulékokat, hozzájárulásokat és a tagdíjat. Új, hogy a szolgálati nyugdíjak, valamint szolgálati rokkantsági nyugdíjak járulékkal nem
fedezett többletköltségeit a központi költségvetés megfizeti a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak.
h) A Tbj. 19. §-a a járulékok mértékéről rendelkezik.
- A foglalkoztató (a munkáltató) továbbra is 33% társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett, amelyből 22% nyugdíjbiztosítási járulék és 11% egészségbiztosítási járulék.
- A biztosított egyéni járulékfizetési kötelezettsége sem
változott, azaz 11%. Ebből 3% az egészségbiztosítási járulék és
8% a nyugdíjjárulék, ha a biztosított nem magán-nyugdíjpénztári
tag. A magán-nyugdíjpénztári tag biztosított 2% nyugdíjjárulék
és 6% magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. Nem
változott az a szabály, hogy a foglalkoztató vagy a biztosított a
tagdíjat a tagdíjalap 10%-ig kiegészítheti. Ha a biztosított egészíti ki saját tagdíját, akkor a korábbi 50% helyett már csak 30%os adókedvezmény illeti meg.
- A kiegészítő tevékenységet folytató személy járulékfizetési kötelezettsége sem változott, továbbra is 5%-os mértékű
baleseti járulék fizetésére kötelezett.
- A foglalkoztató változatlanul továbbra is köteles a táppénzkiadások egyharmadát hozzájárulás címen megfizetni.
- A Tbj. 19. §-a kiegészült (6) bekezdéssel, mert a jogalkotó az egészségbiztosítási járulék mértékét a többi járulék mértékével együtt egy paragrafusban rendezte.
* Mt. 72. § (4): "Munkaviszonyt létesíthet - az (1) bekezdéstől eltérően a tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában,
középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat
folytató tanuló az iskolai szünet alatt. A tizenhat éven aluli fiatalkorú
munkaviszony létesítéséhez szükséges a törvényes képviselőjének a
hozzájárulása is."

"
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A (6) bekezdés szerint az a személy, aki a személyi igazolvánnyal rendelkezik vagy azzal jogszabály alapján rendelkeznie
kellene, és aki a Tbj. szerint biztosítottnak vagy ilyen biztosított
eltartott hozzátartozójának nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, 11%-os egészségbiztosítási járulékot fizet.
- Járulékalapot továbbra is a biztosított részére a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszony alapján adott juttatás képezi.
Biztosítás hiányában tehát a járulékfizetési kötelezettséget sem
lehet megállapítani. A biztosításnál ugyanazokat a szabályokat
kell alapul venni, mint eddig. Új a rendelkezésben, hogy a társadalombiztosítási járulékot a biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszony megszűnését követően kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. Pl. a foglalkoztató fizetési nehézségekkel küzd, és a munkaviszony megszűnéséig a dolgozó végkielégítését nem fizeti ki, arra viszont később, a munkaviszony megszűnését követően sor kerül, a járulékot meg kell fizetni.
- Ha saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott személy szünetelteti nyugdíja folyósítását és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt létesít, akkor 3% egészségbiztosítási járulékot köteles
fizetni.
- A nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a gyermekgondozási díj után
is meg kell fizetni. A foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulékot a
GYES-en kívül a GYED és gyermeknevelési támogatás után is a
központi költségvetés fizeti.
Új, hogy a sorkatonai (polgári) szolgálatot teljesítő hadköteles nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékát, valamint
nyugdíjjárulékát a tárgyhónapot megelőző hónap első napján
érvényes minimálbér alapulvételével a központi költségvetés
fizeti. (Tbj. 26. §)
i) A foglalkoztató (a munkáltató) foglalkoztatottjai minden
kifizetett járulékalapot képező jövedelmei után 33% társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni.
A foglalkoztatott (a munkavállaló) által fizetett egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék, illetőleg a tagdíj fizetésének - szemben
a társadalombiztosítási járulékkal - van felső határa.
Az egyéni járulékfizetési felső határ naptári napi összegét
évente a Magyar Köztársaság költségvetéséról szóló törvény
állapítja meg. 2000-ben ez az összeg napi 5.520 Ft, ami naptári
évre számítva 5.520 Ft x 366 = 2.020.320 Ft.
Az előzőekben meghatározott járulékfizetési felső határt
évente január 1-től, év közben kezdődő jogviszony esetében a
biztosítással járó jogviszony kezdete napjától az adott év december 31. napjáig kell számítani.
j) A Tbj. 50. § módosításával a Tbj. rendelkezését összhangba hozták az Art. rendelkezéseivel, azzal, hogy a járulékigazgatási feladatokat az APEH végzi.
"50. § A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles
a járulékok összegét megállapítani, a biztosítottat terhelő járulékot levonni, és a tárgyhavi járulékot az Art.-ban (1-2. sz. melléklet) meghatározottak szerint az állami adóhatóságnak bevallani és
megfizetni. A foglalkoztató - a tárgyhavi jövedelem kifizetésével

egyidejűleg - a biztosítottat írásban tájékoztatja az általa fizetett
társadalombiztosítási járulékról, baleseti járulékról, a biztosított
jövedelméből levont napidíj- és egészségbiztosítási járulékról,
valamint a tagdíj összegéről."
k) A magán-nyugdíjpénztári tagdíj elszámolása nem tartozik
az APEH hatáskörébe. A tagdíjat továbbra is a magán-nyugdíjpénztárhoz kell bevallani és befizetni. A Tbj. 51. §-a ennek részletes szabályait tartalmazza azokkal a speciális rendelkezésekkel,
pl. kiegyenlítési sorrend, felelősségi szabályok, arányos megoszlás stb., amelyek a járulékokra vonatkozóan az Art.-ban és egyéb
jogszabályokban megtalálhatók, viszont a tagdíjra nem alkalmazhatók.
3. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvényben és azt érintő egyéb törvényben bekövetkezett változásokról
Az Mpt. 3. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott pályakezdő fogalmat a kiegészítéssel a Tbj. 4. §-ában szereplő tagságra
kötelezett pályakezdő fogalmához igazította a jogszabályalkotó.
Az Mpt. 29. §-ának (2) bekezdése b) ponttal kiegészül, amely
szerint a pénztártagnak a felhalmozási időszakban bekövetkezett
halálakor az egyéni számlán ráeső részt a kedvezményezett "b) a
Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén
átutaltatja a Nyugdíjbiztosítási Alap részére." Így lehetőség lesz
magasabb összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítására.
Ezt figyelembe véve a paragrafus (5) bekezdéssel is kiegészült, amely szerint az előzőekben említett átutalási kötelezettségről a magán-nyugdíjpénztár a hozzátartozói nyugellátást megállapító határozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles
gondoskodni.
Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szerint az adóhatóság jogosult ellenőrizni a tagdíjak elszámolásának rendjét, köteles intézkedni a be nem fizetett tagdíjak behajtására. A Tbj. végrehajtási rendelete 21. §-a az ellenőrzési és a behajtási eljárásokban rendezi az illetékes adóhatóság és a magánnyugdíjpénztár
kapcsolatát, az e kapcsolatból eredő kötelezettségeket.
Új szabály, amely szerint a tagdíjjal összefüggésben felszámított késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot és bírságot a magánnyugdíjpénztárhoz elkülönítetten vezetett számlára köteles
befizetni a foglalkoztató [Tbj. 56. § (3) bekezdés].
4. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI.
törvény (Eho.) módosítása
A 2000. január 1-jétől életbe lépő gyed összegére, illetve
folyósításának időtartamára is meg kell adni a fizetés alóli mentességet a százalékos mértékű és a tételes egészségügyi hozzájárulás esetében [Eho. 5. § (1) bekezdés a) pont].
A tételes egészségügyi hozzájárulás összege havi 3.600 (napi
120) Ft összegről havi 3.900 (napi 130) Ft összegre emelkedett
[Eho. 9. § (1) bekezdése].
Az Eho. eljárási szabályai kiegészültek a kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő egészségügyi hozzájárulás elszámolásának rendjére vonatkozó szabályokkal.
Horváth Erzsébet tb-szakértő

LAPUNKRÓL - MINDENKINEK
A régi formában, de 1998 szeptemberétől megváltozott tartalommal megjelenő Pedagógusok Lapját településenként minden alapszervezetünknek ingyen megküldjük. A PSZ szervezetei tehát előfizetés nélkül kapják meg a lapot, mégpedig településenként egy címre postázva. Az egyes intézményekhez a PSZ helyi szervezetei juttatják el.
Minthogy azonban számos önkormányzat, oktatási és kulturális intézmény, valamint egyéni érdeklődő is szeretne hozzájutni a PSZ
sajtóorgánumához, ezt - előfizetés ellenében - megküldjük nekik.
Az évi előfizetési ár - az előállítási költségek következtében - 2000 januárjától 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, változatlan fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, fekete-fehérben) 80.000 forint, fél oldalas 40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 30 forint. Minden
egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel.
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TANÁRNŐ, RENDŐRÖK, TANULSÁGOK
A rendőrség közleménye szerint hivatalos személy elleni erőszak miatt följelentik Bőszné Mohácsi Klárát, a rákospalotai Károly Róbert Általános Iskola és Kereskedelmi Szakközépiskola tanárát. Dézsi Mihálynak, a BRFK szóvivőjének a sajtónak adott nyilatkozata
szerint az iskola pedagógusainak hozzáállása önmagában is megkérdőjelezi alkalmasságukat a fiatalok nevelésére. (Úgy ítélte meg,
hogy rendőrök jogszerűen cselekedtek s az ő alkalmasságukhoz nem fér kétség, és szívesen adnak "rendőrségi órákat".)
Lapunk a napi sajtóban megjelent híradások és az érintettek véleménye alapján röviden ismerteti a nem mindennapi esetet, és
bizonyos tanulságokat is összefoglalunk. Végül közreadjuk a PSZ Országos Vezetőségének közleményét, azzal, hogy minden lehetséges segítséget megadunk. Objektivitásra törekszünk, ám nem rejthetjük el indulatainkat, nem tagadhatjuk meg pedagógusmivoltunkat.
A "polgárbarát" rendőrök akciója 2000. január 26-án 8,30-tól
kezdődött. Az intézmény igazgatójának telefonáltak, hogy adja
meg az iskola büfésnőjének, illetve kislányának adatait. Az igazgató, miután megtagadta, hogy telefonon keresztül ilyesmiről
tárgyaljon, beszélgetésre invitálta a rendőröket. Hamarosan meg
is jelent két, öltözetük és ápoltságuk alapján "csavargónak" látszó személy. Az egyik kék, a másik fekete sísapkában. (A harmadik személy a kapuban strázsált.) Bemutatkozásuk, stílusuk megjelenésükhöz illett. Az intézmény vezetői ennek ellenére együttműködtek a civilruhás rendőrökkel, s adatokat is szolgáltattak. A
nyomozók az iskola büfésnőjét keresték, ám ő közben eltűnt. Ezt
követően jutottak el az osztályfőnökhoz, hogy adja ki a keresett
személy kislányát, aki az ő osztályába jár. Titokban rá kellett
volna mutatnia a lányra, hogy a nyomozók követhessék a gyereket. A tanárnő nem volt hajlandó a fenyegetés keretében előadott
kérést teljesíteni. Így a tanítás után eltávozó gyerekeket igazoltatták a rendőrök. A tanárnő arra hívta fel a tanulók figyelmét,
hogy mindenki köteles igazolni magát a rendőr felszólítására, de
mondaniuk semmit nem kell. Folyt-folyt az igazoltatás, amíg az
egyik lányban igazoltatás nélkül is felismerni vélték a keresett
személy gyerekét. Elkapták, és az út túloldalán álló, rendőrségi
jelzés nélküli kocsiba próbálták becibálni. Ekkor történt a jogsértő eset, a rendőrség elleni "terrortámadás". A kislány osztályfőnöke, Mohácsi tanárnő kiszaladt az iskolából, hogy védje tanítványát. A civilruhás rendőrök meglökték, és ekkor lendült a
tanárnő keze, csattant a pofon, a látlelet szerint 8 napon túl
gyógyuló sérülést okozva.
Így történt tehát a hivatalos személy elleni erőszak. De mi
következett ezután? A nyomozók önvédelmi felkészültségüket
alkalmazva hátracsavarták a tanárnő karját, miközben könnygázsprayt fújtak az arcába, s megbilincselték. Majd kilökték az útra,
közben azt kiabálták, hogy az alvilágot támogatja. A diákok
megdermedtek, a lányok sírtak, egyikük az igazgatóért szaladt,
aki azonnal hívta a kerületi rendőrkapitányságot, hogy védelmet
kérjen a "rendőrökkel" szemben! Közben kiszaladt az osztályfőnök-helyettes tanárnő is, és igyekezett az úttesten fekvő kolléganőjét felsegíteni és kabátot teríteni rá. Ebben megakadályozták,
ujját kicsavarták. A mentőket is hívták, akik a tanárnőt a közben
megérkező járőrkocsi "védelmében" elsősegélynyújtásban részesítették. Ezt követően a kerületi rendőrkapitányságon kihallgatták a tanárnőt és a civilruhás rendőröket is. Jegyzőkönyvet nem

vettek fel. Azzal búcsúztak tőle, hogy ha nem tesz lépéseket,
akkor ők sem. Lépések mégis történtek: a rendőrség hivatalos
személy elleni erőszak miatt feljelentette Bőszné Mohácsi Klára
tanárnőt. Az iskola igazgatója pedig az ügyészséghez fordult.
Felháborodásunkat talán Megyesi Gusztávnak, a Népszava
február 2-i számában írott sorai fejezik ki a legmarkánsabban:
"(...) mekkora rendőrségi bunkóság és gyávaság kell ahhoz, hogy
egy nőt, s ezt még egyszer ideírom, egy negyven év körüli,
védtelen nőt két fiatal, lőgyakorlaton és önvédelmi kiképzésen
átesett, ereje teljében lévő férfiember lefújjon, megbilincseljen,
lekurvázzon, majd átrugdaljon az utca túlsó oldalára, de főleg,
hogy egy háborús rokkant érzékenységével még ők vetessenek
látleletet ötven percen belül gyógyuló, tenyeres pofon okozta
sérülésről."
Tanulságok pedig bőven akadnak. Mindenekelőtt a BRFK
szóvivőjének az iskola pedagógusainak alkalmasságát minősítő
megjegyzésére reagálva leszögezhetjük: mi, pedagógusok szívesen adunk leckét a rendőrség rászoruló munkatársainak a kapcsolatteremtés, a viselkedés, az adekvát reagálás témakörében.
Irányadó értékelésnek tekintjük egy magát megnevezni nem
akaró, nyugállományú rendőr alezredes véleményét:
1. A civilruhás rendőröknek egyenruhás rendőrrel kellett
volna a helyszínre érkezni. (Különösen ha öltözetük, megjelenésük alapján nem tűnnek hivatalos "közegnek".)
2. A telefonon történő rendőrségi bejelentkezést valamilyen
módon le kell informálni. (Milyen egység, milyen beosztású
személyek, felettes szerv, visszahívás lehetőségére rákérdezni.
Telefonon egyébként sem szerencsés információt adni.)
3. Az intézmény vezetőjének megítélésére tartozik, hogy
milyen információt ad ki. Köztörvényes esetben nyilván mindenki segítőkészen működik közre. Titkosszolgálati módszerek
alkalmazása esetén a rendőrség behívatja és tájékoztatja az intézmény felelős vezetőjét.
4. Tizennyolc éven aluli kihallgatásánál a gyermeket felügyelő
felnőttnek jelen kell lennie. Ez iskolában csak a pedagógus lehet.
5. A rendőrségi igazolvány legfőbb adata egy számsor,
amelynek egyeznie kell az igazolvány részeként bemutatott rendőrségi pajzs számaival. Ennek leolvasásához kellő időt kell biztosítani.
Á. A.

Tiltakozunk és védelmet kérünk...
A Pedagógusok Szakszervezete tiltakozását fejezi ki a 2000.
január 26-án, csütörtökön történt és a fővárosi Károly Róbert
Általános Iskola és Szakközépiskola egyik tanárnőjét érintő
rendőri intézkedés ellen.
A diákja védelmében fellépő pedagógussal szemben eljáró
ké-szenléti rendőrség tagjai az események során sajnálatos módon, csak meglehetősen durva eszközök bevetésével vélték megoldhatónak a helyzetet. Eközben nem vették figyelembe a Kt. 16.
§ (3) be-kezdését, mely szerint "a pedagógus az óvodai nevelő
munka, il-letve az iskolai és kollégiumi nevelő és oktató munka
keretében végzett tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi

védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy", s a tanárnő
mint ilyen védte tanulóját.
Vélhetően a helyzet kialakulásában az egymásnak ellentmondó jogi szabályoknak és annak a ténynek is szerepe volt,
hogy az eljáró rendőr nem tudta magát meggyőző módon és
egyértelműen igazolni.
A Pedagógusok Szakszervezete rendkívül fontosnak tartja,
hogy az iskolák és a tanárok az egyre jobban kriminalizálódó
hétköznapok eseményeitől mentesen végezhessék munkájukat.
Budapest, 2000. január 31.
Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége
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PEDAGÓGUSOK LAPJA

A tisztségviselők figyelmébe!
A Pedagógusok Lapja a szakszervezeti tagság egészének
rendszeres tájékoztatását szolgálja.
Ezért kérjük tisztségviselőinket, hogy az egyes számokat
minél szélesebb körben tegyék hozzáférhetővé. Ez egyaránt érdeke mozgalmunknak és tagjainknak.

A közösségi munkáért
A PSZ Országos Vezetősége Szabados Rudolfnak, a PSZ Miskolc
Városi Középiskolai Szervezete titkárának az Eötvös Józsefemlékérem arany fokozatát adományozta.
Molnár Imrénének, a Technikai és Adminisztratív dolgozók
Tagozata elnökének, minthogy betegsége miatt nem tudott székházunkban megjelenni, lakhelyén, Bonyhádon adta át Borbáth Gábor az
emlékérem bronz fokozatát.

Előzetes egy konferenciáról
A közoktatási feladatok ellátása és koordinálása megyei és körzeti
szinten címmel országos konferenciára kerül sor március 1. és 3. közt
Tiszaújvárosban. Az újszerű, gazdag programot ígérő tanácskozást a
Közoktatásellátási Körzet Igazgatói Munkaközössége és az Oktatási,
Közművelődési és Sport Iroda szervezi az Oktatási Minisztérium, a
megye és a városi önkormányzat támogatásával. A rendezvényre
szívesen várnak minden olyan érdeklődőt, közoktatási vezetőt, önkormányzati tisztviselőt, igazgatói munkaközösség-vezetőt, akit e
témakör és a szervezők tapasztalatai érdekelnek. A plenáris és szekcióülések előadói közt minisztériumi, megyei és helyi tisztségviselők,
szakemberek egyaránt megtalálhatók.
A rendezők elsőrangú szállást és étkezést biztosítanak. A tervezett létszám maximum 120 résztvevő. A jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében fogadják el.
Jelentkezési cím: Bali István igazgató, a PSZ tiszaújvárosi városi
titkára, 3580 Tiszaújváros, Munkácsy u. 18. (Lorántffy Általános
Iskola). Tel/fax: 49/341-054. Határidő: 2000. II. 20.

A Gárdonyi Alapítvány kéri...
Ismételten felhívjuk az adózó oktatásügyi dolgozók figyelmét arra,
hogy az 1999-es összevont adóalapjuk adójának - a kedvezmények
levonása után fennmaradt - összegéből egy százalékot a Gárdonyi
Géza Alapítványnak szíveskedjenek átutaltatni. A rendelkező nyilatkozatot az itt közölt mintanyomtatvány szerint kell kitölteni és önadózás esetén egyénileg eljuttatni az adóbevallással együtt az adóhatósághoz, a munkáltatói elszámolás esetén pedig az illetékes hivatalnak
megküldeni.
Az alapítvány neve: Gárdonyi Géza
Címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
Adószáma: 18011586-2-42
Segítségüket, támogatásukat előre is köszönjük.
Dr. Simon Zuzsa
a kuratórium elnöke

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
A kedvezményezett neve :
Ennek kitöltése nem kötelező.

TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap
javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba,
amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton
a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig AZ ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.
A munkáltatói elszámolás esetén, a borítékot a hátsó oldalon, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írni.

A tankönyvekről - interneten
A Tankönyvesek Országos Szövetsége megjelenteti az interneten
"felhasználóbarát" iskolai (tan)könyvlistájának I. kötetét azzal a
szándékkal, hogy segítse a pedagógusok eligazodását a burjánzó
tankönyvvilágban. A lista minden szükséges tájékoztatást közöl
(könyvészeti adatok, jóváhagyott tankönyv vagy segédlet stb.). Az I.
számú segítő lista egyelőre a széles körben keresett közismereti
tankönyveket és segédleteket öleli fel. A Tanosz kéri a pedagógiai
intézmények közreműködését is az összeállítás ajánlásában, kiprintelésében.
Internet: http://www.extra.hu/tankonyves/
E-mail: tanosz@drotposta.hu
HIRDETÉS
Várjuk azoknak a tanártársaknak, iskolaigazgatóknak a segítségét,
akik diákjaik körében megszervezik az iskolánk által korrekt módon, elérhető áron biztosított felkészítő munka igénybevételét a
járművezetői jogosítványhoz való jutáshoz.
ÉRI+ÉRI Autósiskola.
A jelentkezést a 277-3019 telefonszámon Kránicz István várja.
DINO STUDIÓ SZOLGÁLTATÓ KFT. személyszállítást, 6-tól 52
főig, 2 kicsi és 1 nagybusszal belföldre bárhová (kisbuszokkal külföldre is), asztalos- és kertépítő munkákat vállal, alacsony téli árakon.
Fax: 240-9630, tel.: 06/30/931-6384.
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A II. évfolyamába lépő Mentor első
száma később jelent meg, mint lapunk
idei januári száma, ám késetten is érdemesnek tartjuk ennek a mai folyóiratözönből egyediségével és szükségszerűségével kiemelkedő magazin ajánlását.
Az első számot lapozva van miből válogatni. Szó esik benne olyan közérdekű
témáról, mint a kerettanterv, és rögtön
melléje kívánkozik a meghűlés természetes gyógymódjáról szóló cikk. Megejtő írást olvashatunk egy zenepedagógusról és világhírű tanítványáról, és figyelmeztető ellenpéldaként a mai már hétévesen is bűnözőkről. A változatos szerkesztés anyagát folytathatnók, de érdeklődésgerjesztőként ennyi is elég.

A magyar kultúra napjának (január 22.) alkalmából a Néprajzi Múzeum aulájában rendezett
ünnepségen ismét számos pedagógus vehette át az oktatási miniszter adományozta különféle
kitüntetéseket: 15-en Szent-Györgyi Albert-díjat, 20-an Apáczai Csere János-díjat, 7-en
Brunszvik Teréz-díjat, 5-en Kiss Árpád-díjat, 15-en Németh László-díjat, 10-en Karácsony
Sándor-díjat és 5-en Éltes Mátyás-díjat kaptak.
Mindannyiuknak gratulálunk, és a népes gárdából - valamennyiük képviseletében három kollégát emelünk ki, akik nemcsak az oktatás-nevelés terén jeleskedtek, hanem a
szakszervezeti munkából is kivették részüket.
KONTRA ISTVÁN
Apáczai Csere János-díjban részesült. Végre - örvendezünk mindannyian, akik 79 évnyi
életútját ismerjük. Az ének-zenetanári diploma birtokában tanított iskolában, dolgozott a
Tankönyv- és a Zeneműkiadóban, éveken át tevékenykedett tanszékvezető docensként az
OPI-ban, tanulmányokat, könyveket írt, munkatársa volt szakszervezetünk kulturális osztályának, a mozgalom égisze alatt működő énekkarokat gondozva fáradhatatlan lelkesedéssel,
és immár évek óta s ma is szerkeszti az Ének-Zene módszertani folyóiratot, ellátja a Pedagóguskórusok Országos Társaságának főtitkári teendőit, továbbá az OKSZI (Országos
Közoktatási Szolgáltató Iroda) aktív országos szakértője.

A melléklete pedig, a Támpont, egyre biztosabban segíti a pedagógusokat
abban, hogy a mai tankönyvkiadás vadonában megtalálják a biztosan járható
ösvényeket.

DR. VAJDÁNÉ ZAJK TAMARA
ugyancsak Apáczai Csere János-díjjal büszkélkedhet. A fővárosi Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium igazgatójaként kitűnő szakértelemmel és rátermettséggel vezeti ezt az országos hírű, összetett feladatokat vállaló korszerű intézményt. Emellett arra is futja lelkesedéséből, hogy konzulensként részt vegyen a
BME pedagógiai tanszéke és a PSZ által közösen szervezett Közoktatási Vezető Szakirányú
Továbbképzés érdekvédelmi-szakszervezeti speciális kollégiumának munkájában.
DR. SZAPPANOS ALBERT
a rangos Németh László-díjat vitte haza Kecskemétre, ahol a Zrínyi Ilona Általános Iskolát
igazgatja. Mint e kitüntetés indokolásában olvashatjuk, ő is kiemelkedő eredménnyel fáradozott a gyermekek tudásának gyarapításában és személyiségük harmonikus formálásában.
Közösségi érzületét pedig többi közt az is dicséri, hogy több, mint egy évtizeden át volt
tevékeny tagja a PSZ megyei bizottságának.

Gratulálunk!
Régebbi olvasóink bizonyára emlékeznek rá, hogy Kiss József - jelenleg a budapesti Katona
József Szakközépiskola és Gimnázium tanára - éveken át a PSZ Budapesti Szakoktatási
Bizottságának titkára volt. Örömmel értesültünk arról, hogy a múlt év végén - egy klasszikus matematikai tétel ötletes továbbfejlesztéséért a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, Kroó Norbert Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette.

Comenius 2000 - pályázati felhívás
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet - a közoktatási törvény hatálya alá tartozó közoktatási intézmények részére a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program
első bevezetési szakaszára.
A pályázat célja: Az Oktatási Minisztérium Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program első bevezetési szakaszában részt vevő intézmények kiválasztása.
A részletes pályázati kiírás az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a regionális OKÉV-központokban vehető át 2000. február 1-jétől, illetve letölthető az
Oktatási Minisztérium honlapjáról: (www.om.hu).
A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázati anyagokat 2000. március 1jén 16 óráig kell benyújtani zárt borítékban, három példányban, személyesen vagy postai
úton az OKÉV illetékes területi irodáján. Kérjük, a borítékon tüntesse fel: Comenius 2000
közoktatási minőségfejlesztési program (bevezetési szakasz).
Amennyiben a pályázatot postai úton nyújtják be, ez esetben a postára adás legkésőbbi
dátuma a pályázat benyújtására meghatározott határidő lehet. A pályázattal kapcsolatos
esetleges kérdésekkel a Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programirodához lehet fordulni:
Lipták Andrea, Comenius 2000 Minőségfejlesztési Programiroda, 302-0600/1425, 3020600/1892.
(Köznevelés, 2000. 5. sz.)

TERMÉSZETESEN - A MENTOR!



ÉLETÜNK TÜKRE
Néhány napja egy nem mindennapi
könyvet hozott a posta; szerzője az
1914-ben született pedagógus, Besey
László ajánlásában a szakszervezet vezetőségét úgy minősíti, mint érdekvédelmünk legmagasabb fórumát, és tevékenységében további felfelé ívelő távlatok elérését kívánja. Önmagában ez a figyelmesség is köszönetet érdemel, de
még inkább az, amit a Viharos évtizedek
című több mint 350 oldalnyi kötet nyújt.
Már a megjelenés körülményei is
meglepőek. Egy nyugdíjas kolléga - a
mai kiadási nehézségek ellenére - elsősorban Esztergom város önkormányzati
és kulturális intézményeinek áldozatos
segítségével tudott a nyilvánosság elé
lépni. Mégpedig egy olyan művel, amely
műfajilag ugyancsak megszokott, ám az
övé kiemelkedik a sorból.
Önéletrajzot írt Besey László is,
mint annyian mások, de ez a könyv
nemcsak terjedelmével, hanem mondanivalójával is megragadja érdeklődésünket. Pedig semmi szenzációs nincs
benne, csak az élete születésétől máig,
és ezzel együtt egy ország, egy haza,
egy nép majdnem évszázados története.
Sok-sok kis részlet kockáiból megalkotott hatalmas mozaikképként. Méghozzá - noha csábíthatná a személyes
hangvétel - nem torzít, nem szépít, hanem - önmaga és a történelem ítélőszéke előtt állva - az "igazat" írja. Ez az
emlékirat felér a legjobb regények élményével.
Nem tudjuk, hogy lehet hozzájutni,
éppen ezért írjuk ide a szerző címét:
Besey László ny. tanár, 2500 Esztergom,
Monteverdi u. 1/11.

SEGÍTSÉGRE SZORULSZ? NEM TUDOD, MI A TEENDŐ? HÍVJ, SEGÍTÜNK!

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE (PSZ)
ORSZÁGOS IRODÁJÁNAK SZOLGÁLTATÁSAI
A PSZ az alább felsorolt tisztségviselői, szakértői ingyenes szakmai tanáccsal, jogsegélyszolgálattal állnak a
szakszervezeti tagság rendelkezésére.
 MUNKAJOGI (KÖZALKALMAZOTTI JOGI) TANÁCSADÁS, JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT:
dr. Selmeciné dr. Csordás Mária jogtanácsos
(elsősorban hétfőn és pénteken 7-14h)
dr. Lits György ügyvéd
(kedd 14-18h csak telefonon: 201-9704;
h
csütörtök 14-18 személyesen is a PSZ székházában,
illetőleg telefonon: 322-8453)
 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJÜGYEK:
Horváth Erzsébet szakértő
(elsősorban hétfőn és szerdán 9-15h)
 MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM, MENTÁLHIGIÉNÉ, MUNKAEGÉSZSÉGÜGY:
Bódi István szakértő
(hétfő 10-18h)
 OKTATÁSPOLITIKA:
dr. Ipolyi Ferenc szakértő
(csütörtök 14-17h)
 TAGOZATOK, RÉTEGPOLITIKA:
Rágyanszky Györgyné szakértő
(elsősorban kedden és csütörtökön 8-14h)
 ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS:
Varga László titkár
(elsősorban hétfőn és szerdán 8-14h)
 SZERVEZETI KÉRDÉSEK, SZAKSZERVEZETI ÉS KÖZALKALMAZOTTI VÁLASZTÁSOK:
Árok Antal titkár
(elsősorban szerdán és pénteken 8-14h)
 SAJTÓÜGYEK, NYILVÁNOSSÁG, MŰVELŐDÉSI HÁZAK, SPORT:
Juhász Olga sajtómenedzser
(elsősorban hétfőn és pénteken 8-14h))
 PEDAGÓGUSOK LAPJA SZERKESZTŐSÉGE:
dr. Fényi András szerkesztő
(elsősorban hétfőn és szerdán 9-14h)
A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODÁJÁNAK címe és telefonszámai:
1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
322-8452-től 56-ig
Faxszámai: 342-8122, 322-2249
KEDVEZMÉNYES SZÁLLODAI ELHELYEZÉS A PSZ-TAGOK SZÁMÁRA

PEDAGÓGUS VENDÉGOTTHON - HOTEL BENCZÚR
1068 Budapest, Benczúr u. 35.
T/fax: 322-9019
ÖNKÉNTES ÉS MAGÁN-NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁS

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR - PEDAGÓGUS TAGOZAT
(ügyfélszolgálat munkanapokon 8-16h)
1051 Budapest, Szent István tér 15.
Tel.: 268-8270, 268-8275, 268-7001 Fax: 268-7002
A jogsegélyszolgálatot és szakmai tanácsadást ingyenesen, valamint a pedagógus vendégotthoni szállást önköltség esen kizárólag a PSZ-tagok vehetik igénybe. Nem szakszervezeti tagok számára vendégotthoni elhelyezést a szálloda
kategóriájának megfelelő (***) kereskedelmi áron biztosítunk. A nyugdíjpénztári szolgáltatás mindenki számára
ingyenes.
A PSZ-tagsági viszony önkéntes, amely a természetes személy írásbeli nyilatkozatával jön létre. A PSZ tagja lehet az
oktatási ágazatban vagy az ahhoz kapcsolódó intézményben dolgozó munkavállaló, aki elfogadja az alapszabályt és
vállalja a tagdíj fizetését (bruttó alapilletmény 1%-a).
Belépést a Pedagógusok Szakszervezete alapszervezeteinél, települési, területi szervezeteinél lehet kezdeményezni. A
belépéshez szükséges nyomtatványokat, tagkönyveket, kézikönyveket a PSZ területi és Országos Irodáitól lehet ig ényelni.

