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LELEPLEZŐ SZÁMOK
kell oldania. Szakszervezetünk számára az a fontos, hogy az
intézményeknél lévő források növekedjenek. A kettős finanszírozás jelenlegi rendszere azonban azt eredményezi, hogy a növekvő
központi támogatás csak a fenntartók helyzetét javítja, de a saját
forrás kivonása miatt ez nem jelenik meg az intézményeknél. Az
az összeg, ami így kikerült a rendszerből, nem kevés, a 76 érintett önkormányzat összességében 3 és fél milliárd forintot vont ki
a saját közoktatási rendszeréből. Ha figyelembe vesszük, hogy a
vizsgált 104 fenntartó összesen 1473 oktatási intézményt működtet, és ebből 916 intézményt érint ez a forráskivonás, ami az
érintett intézmények 62%-a, nyugodtan leírható, hogy az iskolák,
óvodák több mint felében nem, vagy nem a kívánt mértékben
jelenik meg a forrásbővítő kormányzati szándék. Vagy nem is ez
a valódi szándék? A cél csupán az, hogy minél hamarabb megvalósuljon az állami szerepvállalás 80% körüli mértéke? Ha igen,
akkor a 2000. év nagy "előrelépés" ebből a szempontból. Amíg a
vizsgált mintában a normatíva 1999-ben a költségek 62,7%-át
fedezte, ez az érték az idén 71,5%-ra nőtt. Közeledünk a 80%hoz, miközben az intézmények költségvetés-növekedése ettől
elmarad.
Mit mutatnak a számok? Megerősítik azt, amit valamennyien
érzünk: az oktatási intézmények helyzete nem javult! Nem változott a bérhelyzetünk, nem jut több dologi kiadásokra, fejlesztésekre.
Lehet szép számokat sorolni a központi költségvetésből. Ha
az intézményből felhangzik a kérdés: - Miért? Mi mennyi? - a
válasz gyakran csak az lehet, hogy minden kevesebb!!
Varga László,
a PSZ érdekvédelmi titkára

A közoktatás 2000. évi finanszírozása
az önkormányzati költségvetések tükrében
(Változások 1999-hez képest százalékban)
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* Forrás: PSZ-felmérés

Az önkormányzatok
teljes költségvetése

Növekedés százalékban

Valószínű, hogy az olvasók többsége ismeri a régi viccet: "Lekiált a hajóskapitány a gépházba: Mennyi?! Azonnal jön a válasz:
Harminc! - Mi harminc? - Miért? Mi mennyi?!"
A vicc egy kicsit blőd, egy kicsit értelmetlen, de kifejezi azt a
helyzetet, amiben jó néhány oktatási intézmény van a fenntartói
költségvetések elfogadása után. Mindez pedig már nem vicc,
hanem a valóság.
Az előző számunkban már hírt adtunk arról, hogy április 4-én
- az Oktatási Internacionálé világakciójának keretében - vitaülést
szerveztünk "A magyar közoktatás európai esélyei" címmel. Erre
a vitaülésre készülve végeztünk felmérést az intézményfenntartó
önkormányzatok körében. A felmérés, mely a tavalyihoz hasonlóan a PSZ területi tisztségviselőinek segítségével készült, 104
önkormányzat oktatásfinanszírozással kapcsolatos költségvetési
adatait tartalmazza az 1999. és a 2000. év tervszámai alapján. A
felméréshez kért adatok a következők: az önkormányzat teljes
költségvetése, az önkormányzat oktatási költségvetése, az oktatási költségek fedezéséhez igénybe vett normatív támogatás összege. Mit mutatnak ezek a számok? Milyen következtetést lehet
levonni belőlük? Nézzünk meg néhányat!
Az önkormányzati költségvetések változása 1999/2000. év
viszonylatában és a teljes minta átlagában plusz 10,9%. Ez az
átlagérték még kedvező is lehetne, de ha mögé nézünk, már korántsem ilyen a kép. A legnagyobb növekedés, +41%, a legnagyobb csökkenés -22%. A két szélső érték közt 11 fenntartó
költségvetése nominálisan is csökkent az előző évihez képest, 39
fenntartónál a növekedés nem érte el a 10%-ot. Ha összevetjük
ezt az értéket az infláció várható mértékével, akkor megállapítható, hogy a mintában található önkormányzatok majdnem
felénél nem vagy alig éri el a költségvetés növekedése az
infláció mértékét.
Nézzük most meg, hogy milyen mértékben változott a közoktatási költségvetés az összköltségvetésen belül! A vizsgált mintában az önkormányzatok közoktatási költségvetésének növekedése
9,7%-os, tehát alatta marad az összköltségvetés növekedésének.
Ez az alacsonyabb növekedés sokkal szélesebb sávban szóródik,
mint a korábbi érték. A szélső értékek a +61%-os növekedéstől a
-25%-os csökkenésig terjednek.
Mindenki előtt ismert, hogy a költségvetési törvény a 2000.
évre jelentős oktatási normatívanövekedést tartalmaz. Ennek a
növekedésnek az átlagértéke kb. 23%, de a szórás itt is nagyon
nagy, hiszen a -6%-tól a több mint 270%-os növekedésig húzódik
a sáv. A felmérés azt mutatja, hogy a fenntartó részére összességében 23%-kal, tehát a költségvetési átlaggal nőtt a központi
közoktatási normatív támogatás. A szórás +241%-tól -10%-ig
terjed. Amikor megnéztük, hogy mi az oka az átlagot messze
meghaladó normanövekedésnek, kiderült, hogy olyan megyei
önkormányzatokról van szó, amelyek 1999-ben a települési önkormányzatoktól középfokú oktatási intézményeket vettek át. A
gyakran pénzügyi okokkal magyarázható fenntartóváltozás először - a teljes költségvetési évben - az idén fejti ki hatását.
Mielőtt a következő adatsort elemeznénk, szeretném emlékeztetni az olvasót az oktatási törvény legutóbbi módosítása előtti
vitára. A Pedagógusok Szakszervezete akkor úgy fogalmazott:
támogatja az állami szerepvállalás növekedését, de ez nem járhat
együtt a fenntartói források kivonásával. Arra kértük az oktatási
kormányt, hogy ezt valamilyen módon akadályozzák meg. Az
akkori javaslatunkat nem fogadták el. Nézzük meg, a vizsgálat
mit mutat ebből a szempontból!
Az adatok riasztóak: a 104 fenntartói költségvetés azt mutatja, hogy az érintett önkormányzatok 73%-a 1999-hez képest a
saját forrásaiból kevesebbet fordított az általa fenntartott oktatási
intézmények költségvetésére. Miért riasztó ez? Az iskola, az
óvoda számára végső soron mindegy, hogy milyen finanszírozási
technikával teremtődik meg az a forint, amiből a feladatait meg
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
Megállapodások kötése a társadalombiztosítás ellátásaira 2000. január 1-től
A jogszabályok lehetővé teszik a társadalombiztosítás rendszerében a különböző ellátásokra jogosultsággal nem rendelkező személyeknek azt, hogy egyéni döntésük alapján - járulékfizetés
vállalásával - megállapodást kössenek az általuk kívánt jogosultság megszerzésére.
A megállapodás kötésére jogosultak személyét, az ilyen módon szerezhető jogosultságokat tartalmazó, valamint a megállapodások megkötésére vonatkozó részletes szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvényben (Tbj. 34-35. §) találhatjuk meg. Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény a Tbj. 3435. §-ait lényegesen módosította 2000. január 1-től kezdődő
hatállyal.
A megállapodásoknak továbbra is az alábbi esetei különíthetők el.
1. Megállapodás szolgálati idő és nyugdíjalapot képező
jövedelem szerzésére
Az új szabályozás értelmében az a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú személy,
- aki nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban, illetőleg akire a biztosítás a Tbj. 11. §-a szerint nem terjed
ki, továbbá
- akinek a biztosítási kötelezettsége azért szünetel, mert
fizetés nélküli szabadságon van, vagy a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alól mentesítették, vagy igazolatlan
távollét miatt,
nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező
jövedelem szerzése céljából - magánnyugdíjpénztár tagja esetében a tagdíj mértékével csökkentett - 30%-os mértékű járulék
fizetésének vállalása mellett megállapodást köthet, kivéve azt,
aki saját jogú nyugdíjas.
E megállapodás szolgálati időre és nyugdíj alapjául szolgáló
átlagkereset megszerzésére külön-külön nem köthető meg.
A járulékfizetés alapja a megállapodást kötő személy által
meghatározott jövedelem, amely legalább a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér, legfeljebb azonban a megállapodás megkötésekor érvényes járulékfizetési felső határ napi
összegének a figyelembevételével, a naptári hónapokra számított
összeg.
Ha a megállapodást a minimálbér vagy a járulékfizetési felső
határ összegének figyelembevételével kötik meg, annak változása
esetén a megállapodás alapján fizetendő járulékot a változást
követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni. Így kell eljárni akkor is, ha a megállapodást kötő személy
az általa megjelölt jövedelmét módosítja.
E megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja
maga után.
2. Megállapodás egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultság megszerzésére
A megállapodás az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeni ellátásaira vonatkozik, ezért a megállapodást kötő személy
jogosulttá válik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvényben (Eb.) meghatározott - a biztosítottakat megillető - ellátásokra, szolgáltatásokra.
Az, aki személyi igazolvánnyal rendelkezik vagy azzal jogszabály alapján rendelkeznie kellene, és nem minősül biztosítottnak, és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult,

az egészségbiztosítási ellátások megszerzése végett 14%-os mértékű járulék fizetésének vállalása mellett köthet megállapodást. A
járulékfizetés alapja megegyezik a szolgálati időre és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére vonatkozó megállapodásnál
közöltekkel.
Ha valaki ilyen 14%-os mértékű egészségbiztosítási járulékot
fizet megállapodás alapján, akkor nem kell a Tbj. 39. § (2) bekezdés szerinti 11%-os egészségbiztosítási járulékot fizetnie.
3. Megállapodás kizárólag szolgálati idő szerzésére
Szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet, a
megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított - magánnyugdíjpénztár tagja esetén a kötelező
tagdíj mértékével csökkentett - 30%-os járulék fizetésével az a
nagykorú személy, aki:
- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott
tanulmányoknak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 41. §-a szerint figyelembe
vehető idejét, ideértve a doktorandusképzést is,
- a társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz előírt
20 év szolgálati idő, illetőleg az igénylőre irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár 1997. december 31-e utáni betöltése esetén az
öregségi résznyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő elérése érdekében kizárólag az említett öregségi résznyugdíjra, illetve öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati
idejét, de legfeljebb 5 naptári évet kívánja szolgálati időként
elismertetni.
A rendelkezésből kitűnik, hogy nem lehet szolgálati időt
vásárolni az előrehozott öregségi nyugdíjhoz, a rokkantsági
nyugdíjhoz.
A megállapodás alapján fizetendő járulék alapja a szolgálati
időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás
megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének
szorzata. Ha a minimálbér változik, a megállapodás alapján fizetendő járulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján megfizetni.
Az öregségi teljes vagy résznyugdíjhoz szükséges hiányzó
szolgálati idő megszerzése esetében a megállapodás megkötése a
nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat kivéve a korábban már jogerősen elutasított igényeket - elleni
jogorvoslat meghatározott idő lejártáig kezdeményezhető, és a
járulékot a megállapodás megkötését követő 15 napon belül egy
összegben kell megfizetni. A megállapodás megkötését kezdeményező személynek az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozattal igazolja. Az elismert
szolgálati idő figyelembevételével az ellátás egyéb jogosultsági
feltételek esetén is legkorábban a járulék megfizetésének a napjától állapítható meg.
A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A 2000. január 1-je
előtt jogerős határozattal elbírált igények esetén újabb szolgálati
idő szerzésére megállapodás nem köthető.
Szolgálati idő szerzése céljából megállapodás köthető a megállapodás megkötése napján érvényes gyermekgondozási segély
összege alapján a nyugdíjjárulék (8%, magán-nyugdíjpénztári tag
esetén 2%) megfizetésével
- 1998. évre a GYES idejével megegyező otthoni gondozás
idejére, valamint
- arra az időtartamra, amelyre a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján gyermekgondozási
segély nem jár.
Az első pont alkalmazásánál a járulékfizetést a megállapodás
megkötése napján érvényes járulékmértékek figyelembevételével,
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a megállapodás megkötését követő 30 napon belül egy összegben
kell befizetni.
A második pont szerint megkötött megállapodás esetén, ha
változik a GYES összege vagy a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék mértéke, a megállapodás alapján fizetendő járulékot a változást követő hónap 12. napjáig kell a módosított összeg alapján
megfizetni.
A megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A tárgyhónap első napját megelőző
időre megállapodás nem köthető. Ezt követően a járulékot a
tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig meg kell fizetni. A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.
A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.
4. Megállapodás kizárólag egészségügyi szolgáltatásra
jogosultság megszerzésére
Egészségügyi szolgáltatásra megállapodást kizárólag csak
külföldi állampolgár vagy devizakülföldinek minősülő magyar
állampolgár köthet az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárral a saját, valamint vele együttélő gyermeke ellátására.
E megállapodás alapján fizetendő járulék havi összege:
- a nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése
napján érvényes minimálbér - a minimálbér változása esetén a
megváltozott összeg - 75%-a,
- a 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén az előbbiek szerinti
minimálbér 30%-a.
A Magyar Köztársaság területén oktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a megállapodás megkötése napján érvényes
minimálbér - a minimálbér változása esetén a megváltozott öszszeg - 30%-ának megfelelő havi összegű egészségbiztosítási
járulék megfizetésének vállalásával köthető megállapodás.
Az egészségügyi szolgáltatásra megállapodás csak a megálla-

podás megkötését követő hónap első napjától kezdődő hatállyal,
az első hónapra esedékes járulék egyidejű befizetése mellett
köthető. Ezt követően a járulékot havonta előre, a tárgyhónapot
közvetlenül megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni.
A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy, illetve szerv is megkötheti.
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja
maga után!
Az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság a megállapodás megszűnéséig áll fenn.
Az egészségbiztosítási ellátásra kötött megállapodás alapján
jogosult személyekre a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy egészségbiztosítási
ellátás - sürgősségi egészségügyi szolgáltatás kivételével - akkor
jár, ha az igénybevétel kezdő napját közvetlenül megelőzően
legalább mát hathavi járulékfizetés megtörtént. Ez a rendelkezés
vonatkozik a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultság
megszerzésére irányuló megállapodásokra is.
Az általános szabályoktól eltérően ha a megállapodást megkötő személy a megállapodás megkötésével egyidejűleg a hat
hónapra esedékes járulékot befizette, akkor az egészségügyi
szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első
napjától jár a részére.
Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult
külföldi részére az igazolást a vele megállapodást kötő igazgatási
szerv adja ki. A külföldi állampolgár a járulék befizetését havonta, a befizetés teljesítésének helyén az igazolás lebélyegzésével
igazolja.
A megállapodás alapján fizetendő járulékokat a magyar
törvényes pénznemben és a megállapodás megkötése utáni
mértékváltozások figyelembevételével kell megállapítani és
megfizetni.
Horváth Erzsébet tb-szakértő

GYARAPODIK AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR
Az MKB Nyugdíjpénztár és a Pedagógus Nyugdíjpénztár, valamint az Országos Közlekedési Nyugdíjpénztár fúziója a 2000.
március 30-án megtartott együttes közgyűléssel jogilag is lezárult, ám az egyesülési folyamat tovább tart. A közgyűlésen
ugyanis a beszámoló és a vagyonmérleg elfogadásán túl döntés
született arról is, hogy az Építők Nyugdíjpénztára és a Patronus
Nyugdíjpénztár (ÁFEOSZ-érdekeltség) beolvad az MKB Nyugdíjpénztárba. Ezzel létszámunk 100 ezer fölé emelkedik. Az egyes
területek tagozatként működnek az MKB Nyugdíjpénztáron belül.
Így az oktatási ágazatból belépők a Pedagógus Tagozatban
élvezhetik az önkéntes, illetve a magánnyugdíjbiztosítás előnyeit.
Melyek ezek?
1. A befizetett összeg egyéni számlán halmozódik, s a
pénztár eredményes befektetései által is gyarapodik.
Az MKB Nyugdíjpénztár konzervatív befektetési politikájával
nemcsak biztonságot, hanem hosszú távon magas hozamokat ér el
(1996-1999 között az éves átlaghozam 25,85%) 2000 első negyed-évében 21% hozam volt, s az együttes vagyon 17 milliárd
forint fölé emelkedett. A portfolióban jórészt állampapírok szerepelnek, fele részben rövid távúak, fele részben hosszú távúak.
Viszonylag kicsi a részvényarány, s az ország kockázatmegosztása céljából amerikai, európai és magyar vezető részvényeket (blue
chip-eket) tartunk.
2. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások jelentős
adókedvezményt élveznek.
Az MKB Nyugdíjpénztár tagja az általa befizetett összeg
30%-ára évi 100.000 Ft értékhatárig adókedvezményt vehet
igénybe. Az 1958 előtt születettek adókedvezményének felső
határa évi 130.000 Ft. A munkáltató által átvállalt, havi tagdíj-

ként fizetett összeg járulékmentes, a munkavállaló számára pedig
nem jelent SZJA- és TB-járulékterhet. A munkáltató eseti támogatása az egyéni befizetésekhez hasonlóan, szintén 30% adókedvezményt élvez.
3. A nyugdíjjogosultság elérésekor a tag az egyéni számláján befizetésekkel és hozammal felhalmozott összeget egy
összegben vagy meghatározott idejű járulékként veheti fel.
(Az állami nyugdíjjal szemben örökölhető is!) Az egyösszegű
kifizetésre a bejelentést követő 15 napon belül sor kerül. A nem
tőkésített hozamot a negyedéves hozamelszámolást követően kell
kifizetni.
4. A nyugdíjpénztár tagja legalább 3 éves tagság esetén
kedvezményes kölcsönt is igénybe vehet az egyéni számláján
szereplő összeg 30%-áig. Az MKB kedvező kamatozású áthidaló
hitellel is szolgál a pénztártagok számára. Az áthidaló hitel
maximális mértéke az egyéni számlán szereplő összeg
22,9%-a. További feltétel: folyószámlanyitás az MKB-nál.
Az MKB Nyugdíjpénztár modern informatikai rendszere lehetővé teszi az elektronikus úton való tájékoztatást. Az MKB honlapján (www.mkb.hu) belül: MKB  Szolgáltatások  Lakosság
 Nyugdíjpénztár útvonalon, valamint a nyugdíjpénztár önálló
honlapján (www. mkbnyp.hu) a pénztár aktuális anyagai hozzáférhetőek. Egyéni számlánkról a Telebank 268-8313 számán
érdeklődhetünk. Központi ügyfélszolgálat: 1051 Budapest,
Szent István tér 15. Telefon: 268-7001, 268-8270. Fax: 2687002. A Pedagógus Tagozatról, a belépésekről a 322-8456-os
telefonszámon Horváth Erzsébetnél és a PSZ területi irodáinál
lehet tájékozódni.
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A MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS FELTÉTELEI,
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Az utóbbi időben több alkalommal keresték meg szakszervezetünket a magasabb
vezetői megbízás elnyerésével, pályáztatással, a követendő véleményezési eljárással kapcsolatos kérdésekkel.
A kérdezők között fenntartók, nevelőtestületek, közalkalmazotti tanácsi tisztségviselők egyaránt megtalálhatóak vol-tak.
Úgy gondoljuk tehát, érdemes az
irányadó jogszabályi rendelkezések rövid,
összefoglalt ismertetése a gyakorlatban
felmerülő problémák tükrében.
1. A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételeit a közoktatásról
szóló törvény 18. §-a határozza meg.
Eszerint intézményvezetői megbízást az
kaphat, aki:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá
középiskolában egyetemi szintű tanári
végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik;
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlata van;
- a nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
határozatlan
időre alkalmazásban áll, vagy ha nem,
akkor a megbízással egyidejűleg részére
pedagógus-munkakörbe határozatlan időre
kinevezést adnak.
Az egyes speciális nevelési-oktatási
intézményekben (nemzetiségi, kisebbségi
nyelven oktató-nevelő vagy kétnyelvű,
illetve kizárólag fogyatékos gyermekek,
tanulók nevelését-oktatását ellátó) az
eltérő feltételeket a jogszabály külön
meghatározza.
Különleges szabály, hogy ha nincs a
képzés szakirányának megfelelő egyetemi
szintű tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható az is, aki a képzés
szakirányának megfelelő egyetemi szintű
végzettséggel és szakképzettséggel és
pedagógus-szakvizsgával vagy felsőoktatási (egyetemi vagy főiskolai szintű) szakirányú továbbképzésben szerzett intézményvezetői
szakképzettséggel
rendelkezik.
Végül többcélú intézményben (egységes vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény, általános
művelődési központ) vezetői megbízást az
kaphat, aki bármelyik, az intézmény által
ellátott feladatra létesíthető intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltételekkel
rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike
egyetemi végzettséget ír elő, a vezetői
megbízáshoz erre van szükség.
A fenntartó tehát még méltányosságból sem bízhat meg olyan pályázót, aki az
előírt feltételekkel nem rendelkezik.

Melyek azok a jogszabályi előírások,
amelyeket a gyakorlatban nem ismernek,
vagy az értelmezésük gondot okoz?
a) Sok esetben nem észlelik, hogy a
törvény hatálybalépése a közoktatási intézmények kinevezett vezetőinek megbízását nem érinti. [Közoktatási törvény
126. § b) pont]
A pedagógus-továbbképzésről és a
szakvizsgáról rendelkező 277/1997. (XII.
22.) korm. rendelet akként rendelkezik,
hogy:
- 2002. január 1-jétől kezdődően a
nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál - azonos feltétellel rendelkező
pályázók esetén - előnyben kell részesíteni
azt, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.
- 2010. január 1-jétől kezdődően
közoktatási intézmény vezetésére új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.
b) Elkerüli a kérdezők figyelmét az
is, hogy az oktatási törvény 127. § (1)
bekezdés a) pontja mind a pedagógusmunka-körben való alkalmazáshoz, mind a
vezetői megbízáshoz átmeneti szabályokat
is meghatároz.
c) A szakmai gyakorlat vizsgálatánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy:
- szakmai gyakorlatként az óvodában ragaszkodik a törvényhozó az óvodapedagógus-munkakörben eltöltött időhöz;
- a más nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint
felsőfokú oktatási intézményben oktatói
munkakörben eltöltött időt lehet figyelembe venni.
A szakmai gyakorlat időtartamába nem
számít be a közalkalmazotti jogviszonynak (munkaviszonynak) 30 napot meghaladó szünetelésének időtartama, továbbá
az az időtartam sem, amikor a pedagógus
foglalkoztatása nem érte el a munkakörre
megállapított heti kötelező óraszám 25%át.
Figyelemre méltó, hogy a törvény nem
emel ki egyetlenegy esetet sem a jogviszony szünetelési módjai közül (gyes,
gyed stb.).
- Szakmai gyakorlatként elfogadható:
 a pedagógiai szakszolgálatban és a
pedagógiai-szakmai szolgálat ellátását
nyújtó munkakörben,
 szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben
szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői
munkakörben,
 művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint alapfokú művészetoktatási intézményben a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán

eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik
legalább 3 év szakmai gyakorlattal.
2. Az oktatási törvény előírása szerint
az intézményvezető kiválasztása nyilvános
pályázat útján történik, beleértve a megbízás meghosszabbítását is. Lehetőség van
ugyanis arra, hogy ugyanannak a közalkalmazottnak a pályáztatási eljárás szabályainak a betartásával több alkalommal
is adjanak magasabb vezetői megbízást. A
megbízás időtartama legalább 5, és legfeljebb 10 évre, illetve tanévre (nevelési
évre) adható.
A pályázati eljárás lefolytatásával
összefüggő előkészítő feladatokat a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője, más fenntartó
esetén a munkáltató megbízottja látja el.
Ez utóbbi szabály jelentős különbség az
önkormányzati és az egyéb fenntartásban
lévő intézmények között.
A pályázati felhívás tartalmát, eljárási
szabályait a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 5.
§-a határozza meg.
Lehetőség van arra, hogy ha az intézmény vezetőjének a magasabb vezetői
megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelőző 2
éven belül jár le, részére - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás
ellátására szóló megbízást adjanak a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására. Ez a megbízás a
felmentési idő utolsó napjáig, nevelésioktatási intézményben, ha a felmentési idő
előbb járna le, augusztus 31. napjáig szólhat.
Ez a szabály azonban csak a vezetőre
irányadó öregségi nyugdíjkorhatár és nem
az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár
figyelembevételével alkalmazható.
3. Állandóan visszatérő kérdés: mely
testületek jogosultak véleményezni a
magasabb vezetői pályázatot, és ki határozza meg a véleményalkotás módját?
Az irányadó szabályokat a 138/1992.
(X. 8.) korm. rendelet és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet tartalmazza. Néhány fontosabb ezek közül:
 A nevelőtestület az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai véleményét a
véleményezési határidőn belül alakítja ki.
Ez a határidő a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadás napját követő
első munkanaptól számított 30 nap.
 Az alkalmazotti közösség a nevelőtestület véleményét követően, annak ismertetése után abban a kérdésben foglal
állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői
megbízását.
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 A nevelőtestület elnökből és két
tagból álló bizottságot választ, amelynek
feladata megszervezni az alkalmazotti
értekezletet és a nevelőtestület értekezletét.
 Az előkészítő bizottság elnökének
feladatait, az azok teljesítésével összefüggő határidőket az MKM rendelet 12. §a tartalmazza.
 Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határozatképes, ha a nevelésioktatási intézményben dolgozók legalább
2/3-a jelen van.
 A nevelőtestületi értekezlet határozatképességhez pedig a nevelőtestület
tagjai 2/3-ának jelenléte szükséges.
 Mindkét testület azonban saját
maga határozza meg, hogy milyen módon
alakítja ki véleményét, azzal a megkötéssel, hogy a nevelőtestület az intézmény
vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelések
támogatásáról vagy elutasításáról titkos
szavazással határoz.
 A nevelőtestületi értekezletre és az
alkalmazotti közösség értekezletére meg
kell hívni azt, aki a pályázatot benyújtotta,
és lehetőséget kell biztosítani, hogy elképzeléseit ismertesse.
 A pályázó nem vehet részt az alkalmazotti közösség, illetőleg a nevelőtestület döntésének meghozatalában akkor, amikor személyéről, illetőleg az általa
benyújtott vezetési programról szavaznak.
Azt azonban - véleményem szerint nem lehet kizárni, hogy több pályázó
esetén az intézményben közalkalmazotti
jogviszonyban álló pályázó a másik - akár
belső, akár külső - pályázó pályázatának
elbírálásánál jelen legyen. Megfontolandó
azonban, hogy a szavazásban érdekeltként
részt vegyen-e vagy sem.
 Az oktatási törvény 102. § (3) bekezdése véleménynyilvánítási jogot biztosít
az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, a diákönkormányzatnak, továbbá - ha
nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi
kisebbségi önkormányzatnak, szakközépiskola, szakiskola esetén a fővárosi, megyei
gazdasági kamarának, amely szervezetek a
véleményezési határidőn belül nyilváníthatják ki véleményüket. Ezen szervezetek maguk határozzák meg, hogy álláspontjukat
miként alakítják ki, és jogosultak arra is,
hogy véleményüket közös okiratba foglalják
a vezetői programról.
 Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, az iskolaszék (kollé-

giumi szék, óvodaszék) és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti
értekezlet döntése előtt ismertetni kell.
4. A pályázatot a véleményezési
határidő lejártát követő 30, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a 25-öt eléri,
60 napon belül el kell bírálni, illetve ha a
munkáltatói jogot a képviselő-testület
gya-korolja, a pályázatokat a közgyűlés,
képviselő-testület részére a 30., illetve 60.
napot követő első testületi ülésre be kell
nyújtani.
 A nevelési évhez kötődően, ha az
intézményvezetői megbízás kezdő napja
nem a tanév (nevelési év) első napja, az
intézményvezetői megbízást akkor is a
tanév (nevelési év) utolsó napjáig kell
adni, ha a megbízás ennél az időpontnál
korábban vagy később járna le.
 Előfordulhat azonban, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt
pályázat nem vezetett eredményre. Ilyen
esetben a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői
beosztás ellátására szóló megbízás adható
a közoktatási intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának.
 Ilyen megbízás hiányában a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
 Újabb nyilvános pályázat kiírása
nélkül ily módon a vezetői feladatok legfeljebb 1 évig (tanévig, nevelési évig)
láttathatóak el.
Fontos tudni, hogy e két utóbbi esetben vezető, és nem magasabb vezetői
beosztásról van szó, következésképpen az állandó bírói gyakorlat szerint - a feladatot ellátó vezetői pótlékra és órakedvezményre jogosult.
Ez az eset eltér attól a helyzettől, amikor
a magasabb vezető tartós akadályoztatása
miatti helyettesítéséről van szó. Ekkor
ugyanis a helyettesítőt a magasabb vezető
pótléka és kötelező óraszáma illeti meg.
Mint ismeretes, a magasabb vezetői
megbízás szabályai jelentős módosításon
mentek keresztül, és a legfontosabb módosítás éppen az volt, hogy a nevelőtestület bármilyen arányú támogatása
ellenére a fenntartó jogosult más pályázót kinevezni.
Ez természetesen megnehezíti, sajnos
olykor lehetetlenné is teszi az intézmény-

ben a magasabb vezető és a beosztott
közalkalmazottak együttműködését, végső
fokon veszélyezteti a feladat ellátását. Az
ilyen döntést követően az intézményben
kialakult hangulat mély nyomokat hagy a
pedagógusokkal együttérző, minden rezdülésükre élénken reagáló gyermekekben,
tanulókban, éppen ezért fenntartóknak,
közalkalmazottaknak és a kinevezésre
kerülő magasabb vezetőnek jó szívvel
csak három tanács adható:
 A fenntartók a pályázók kiválasztásánál különös figyelemmel és felelősséggel járjanak el akkor, amikor több
pályázó esetén bármelyikük mellett nagyarányú a nevelőtestület, a közalkalmazotti
közösség, a szolgáltatást igénybe vevők
támogatása.
 A közalkalmazotti közösségnek,
ezen belül a nevelőtestület tagjainak kiemelt felelőssége van a zavartalan oktatásnevelés biztosításában, a gyermekek,
tanulók, szülők harmonikus kiszolgálásában. Így ha nem is az általuk legalkalmasabbnak tartott pályázó kinevezésére kerül
sor, a kinevezést követően már erkölcsi és
munkavállalói kötelességük a vezetővel
való együttműködés.
 A kevesebb támogatással bíró
pályázó kinevezése esetén óvakodjon a
retorziótól, nevezetesen attól, hogy munkáltatói intézkedései során akár csak a
látszatát is keltse annak, hogy azokat
"sértettségében" hozta. Nem kis önmegtartóztatással, szakmai és emberi magatartásával nyerje meg beosztott közalkalmazottjai és a szülők, ta-nulók, gyermekek
bizalmát és elismerését.
A hatályos jogszabályok külön kiemelten nem határozzák meg, hogy a szakszervezet tisztségviselője az intézményvezetői
pályáztatás során milyen jogokat gyakorolhat.
A szakszervezeti tisztségviselő személyesen véleményt nyilváníthat mint
közalkalmazott a közalkalmazotti értekezleten, és amennyiben pedagógusmunkakört tölt be, úgy a nevelőtestületi
értekezleten.
Fontos ugyanakkor, hogy a szakszervezeti tiszségviselők nyújtsanak segítséget
a szakszervezeti tag munkavállalóknak
véleményük kialakításában, és legyenek
szószólói a munkavállalói közösségnek a
vélemények ismertetésében.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
jogtanácsos

LAPUNKRÓL
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez
(intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Fontos, hogy minden alapszervezet időben megkapja.
Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk. Az
évi előfizetési ár 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, 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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PEDAGÓGUSOK LAPJA

Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy cs okorba 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.

MAGYAR HÍRLAP
(2000. IV. 27.)
Megkurtítanák a nyári vakációt
Pedagógiai szempontból erősen vitatható a két és
fél hónapos nyári szünet - vélekednek oktatáspolitikai szakértők, így indokolt, hogy új rendje legyen
a tanévnek. (...)
A minisztérium tanácsadó testületeként működő Közoktatáspolitikai Tanács ülésén is fölmerült, hogy egy törvénymódosítás során meg kell
vizsgálni, nem túl hosszú-e a 185 napos tanév fejtette ki Varga László, a Pedagógusok Szakszervezetének ügyvivője. A nyári szünet megkurtítása
mellett szól, hogy az érettségik mindig a júniusi
kánikulára esnek, augusztus 20. után viszont
hidegebbre fordul az idő.
A tanács legutóbbi ülésén a következő tanév
rendjéről nem sikerült kompromisszumra jutnia a
minisztérium, a pedagógusok, az önkormányzatok,
valamint a szülők és diákok képviselőinek. Probléma, hogy a következő tanévben az ünnepek nagy
része hétköznapra esik, ám a 185 tanítási napot
mindenképpen ki kell jelölni. Jövőre emiatt az
évközi szünetek várhatóan rövidebbek lesznek mondta Varga. (...)

NÉPSZABADSÁG
(2000. V. 4.)
Viták a tanév rendjéről
(...) Az Oktatási Minisztérium négy javaslatot
terjeszt elő a tanévkezdés időpontjára: augusztus
28-át, augusztus 30-át, szeptember 1-jét vagy
augusztus 28. és szeptember 1. között az iskola, a
fenntartó és a szülők megállapodása alapján egy
tetszőleges időpontot. Ez utóbbit támogatja a
Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet,
valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A Pedagógusok Szakszervezete viszont
az egységes tanévkezdés híve. A Magyar Szülők
Országos Szervezete szeptember 4-én kezdené a
tanévet.

NÉPSZAVA
(2000. IV. 25.)
Pedagógusbérek felzárkóztatása
többlépcsős programmal
A rendszerváltás óta nominálisan ötszörösére
nőttek a tanári bérek, ám vásárlóértékben - az
utóbbi évek néhány százalékos reálkereset-emelkedése ellenére - ma is jelentősen elmaradnak a
kilencvenes évek elején mértektől - nyilatkozta
lapunknak Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezete titkára. (...) A fizetések alig emelkedtek, a
fogyasztói árindex 570 százalékkal nőtt az elmúlt
tíz évben - mondta Árok Antal. (Ezen belül például
a háztartási energia, a fűtés 1130 százalékkal
emelkedett.)
(...) Úgy vélte, 1990-1999 között a legrosszabbul
a középiskolai tanárok jártak, bérnöveke-désük 460
százalékos volt, ez a fogyasztói árak emelkedésével
összevetve 76,5 százalékos reálbérindexet mutat. (...) A
mostani helyzet javítása érdekében három-négy évre
szóló, többlépcsős felzárkóztató programot kell elfogadtatni, amelyhez a kormányzat garantálja a finanszírozási feltételeket.

szülőknek ezentúl fizetniük kell az eddig ingyenesen biztosított szolgáltatásokért. (...)
Bár az Aranyeső Alapítvány (a kiszemelt
fenntartó - szerk.) azt ígéri, a teljes tantestület
munkájára igényt tart a jövőben is, a pedagógusok
is tartanak a privatizációtól. (...) Többen úgy
döntöttek, amennyiben az új fenntartó kevesebbet
fizet, otthagyják az óvodát.
Székesfehérváron több oktatási intézményt
terveznek megszüntetni vagy összevonni a közeljövőben - tette mindehhez hozzá Boldizs Kálmánné, a Pedagógusok Szakszervezete megyei
titkára. Az oktatási intézmények további racionalizációjáról a május végi közgyűlésen döntenek.

víz, a kazánházat is megrongálta, ezért 25 köbméter betonnal erősítették meg az alagsort - tájékoztatott dr. Pataki Mihály, a Tiszaparti Gimnázium igazgatója. (A PSZ intézményvezetői tagozatának elnöke. - A szerk.)
Az igazgató elmondta, a 686 diákjuk közül
147-en vettek részt a gátépítésben, a "Tiszától
védve a Tiszapartit", de különösen megható volt
tapasztalni azt az önzetlen segítőkészséget, amiről
a Szolnokra hazautazó egykori tiszapartis diákok,
ma már egyetemista, főiskolás fiatalok tettek
tanúbizonyságot: aki csak tehette, sietett az alma
materhez segíteni.

KÖZNEVELÉS

(2000. IV. 17.)
Forráshiány az oktatásban

(2000. V. 5.)
"Magasabb béremelésnek is meglenne
a fedezete"
Szakszervezeti konferencia a közoktatás
finanszírozásáról
(...) A magyar közoktatás európai esélyei címmel
április 4-én vitaülést tartott a PSZ több érdekelt fél
részvételével, annak a rendezvénysorozatnak a
részeként, amelyet Világakció az oktatásért címen
az Oktatási Internacionálé (pedagógus-szakszervezeteket tömörítő nemzetközi szövetség) szervez.
Elie Jouen, az Oktatási Internacionálé főtitkárhelyettese előadását úgy kezdte, hogy az utóbbi
egy-két évtizedben alapvetően megváltozott a
gazdaságban a termelés jellege. (...) Ez új közoktatási rendszert igényel, ám kérdés, hogy a
rendszerben megvan-e az akarat és a lehetőség,
hogy újradefiniálja feladatait. A magánoktatás
érzékenyen reagál az új kihívásokra, csakhogy rá
hagyatkozva kettészakad a társadalom. Az állami
oktatás finanszírozásában viszont ütközik a politikai és a társadalmi érdek. A választók ugyanis
kisebb adóterheket követelnek, így azonban kevesebb pénz jut a közoktatásra. (...)

VILÁGGAZDASÁG
(2000. IV. 13.)
A minimálbér-emelés teljesen megváltoztatná a
közalkalmazotti béreket
Hatalmas forráshiány
A minimálbér 40 ezer forintra történő emelése
talán a legjobban a közalkalmazotti szférát érintené. (...) Ez több mint százezer ember bérét változtatná meg azonnal. A finanszírozási igény is
óriási: csak az oktatásban százmilliárdos lenne.
(...) Az érintett szakszervezetek nem zárkóznak el a
minimálbér tervezett mértékű emelésétől, ehhez
azonban csak akkor járulnak hozzá, ha az a bértábla egészének rendezésével jár.
Hasonló álláspontot képvisel Árok Antal, a
Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) ügyvivője
is, aki elmondta: a bértábla nyolc pontban még a
mostani, 25 500 forintos minimálbért sem éri el.
Az ügyvivő egyébként a közelmúltban fejezte be a
pedagógusbérek tízéves (1990 és 1999 közötti)
összehasonlítását. Számításai szerint míg az infláció elérte az 569 százalékot, a középiskolai pedagógusok bérnövekedése csupán 435 százalékos
volt.

MTI SZOLNOK

(2000. V. 4.)
Óvodák magánkézbe

(2000. IV. 21.)
Árvíz - védekezés földön és égen

Az óvodák többségét magánkézbe kívánja adni a
helyi önkormányzat Székesfehérváron. (...) A

(...) Sajnos a nagy víznyomás miatt a parttól
néhány méterre álló iskolánk pincéjébe betört a

DÉLMAGYARORSZÁG

Az önkormányzatok több mint 72 százaléka összesen 3,5 milliárd forinttal csökkentette saját, oktatásra fordított kiadásait. (...)
A PSZ szerint a közoktatás finanszírozási
helyzetén nem érződik, hogy a központi költségvetés idén jelentősen növelte az oktatási normatívákat, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok
többsége továbbra sem érzi sürgetőnek az oktatás
megfelelő szintű finanszírozását. (...) Ráadásul az
új elosztási rendszer a nagyobb iskolafenntartó
önkormányzatoknak, mint amilyen a szegedi is,
kifejezetten kedvezőtlen az szja helyben maradó
összeg szempontjából. (...)

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ
(2000. IV. 28.)
Nem csak mi megyünk, jönnek is
Az állam nem menekülhet ki a közoktatásból, az
ő felelőssége, hogy javítsa az oktatás feltételeit Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára fogalmazott így csütörtöki debreceni látogatásán.
Tájékoztatóján szólt arról, hogy az oktatásfinanszírozásban 1990 és 2000 között az állami
normatív költségvetés növekedése 22 százalékos
volt. Miközben az állam növelte a fejkvótát, az
önkormányzati támogatás feleannyira sem nőtt. A
költségvetési törvény az önkormányzatok saját
forrásait nyirbálta meg. Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek jelentős hozzájárulást adtak az
oktatáshoz, a nagyobb állami támogatás mellett sem
emelkedett az összes költségvetése, tehát intézményracionalizálást, létszámcsökkentést kellett végrehajtaniuk. Debrecenben az állami normatívaváltozás
22,5 százalék, az önkormányzati oktatási költségvetés növekedése 11,7 százalékos volt.
2001-2002-ben lépcsőzetesen lép életbe a
taneszközrendelet - hallottuk -, mely például azt
írja elő, hogy milyen berendezésnek kell lennie egy
tanteremben, milyen világításnak stb.
A fenntartók a rendelet végrehajtására még nem
tudtak pénzt félretenni. Országosan legalább 30
milliárd forint kellene rá. Ha viszont nem tesznek
eleget a rendeletnek, törvényt sértenek vele.
Az oktatás össztársadalmi ügy - mondta a főtitkár.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásra felkészülni
nem távoli, hosszú távú dolog. Tudomásul kell venni,
hogy a kapu mundkét irányból kinyílik. Nemcsak a mi
gyerekeinknek kell helyt állni Münchenben vagy
Párizsban, hanem hazánkba is érkeznek külföldi
fiatalok, akik itt akarnak boldogulni. Ez a nyugati
országrészben már kézzelfogható. (...)
Válogatta:
Juhász Olga sajtómenedzser

"

INNEN-ONNAN  15

2000. május 9.
Ismét a pedagógus teniszbajnokságról



PÜNKÖSDI AJÁNDÉK
Lapunk márciusi számában tömören szóltunk Győr-Moson-Sopron megyei bizottságunk Balaton menti csopaki üdülőjének
gazdag kínálatáról. Most újabb ajánlatként
közöljük pünkösdi kedvezményüket: június
9-től június 12-ig 3 éjszakát tölthetnek a jelentkezők kellemes körülmények között, de
csak 2-nek az árát (3.000,- Ft/fő) kell fizetniük. Erről és a többi lehetőségről a
96/320-545-ös telefonszámon lehet érdeklődni.



MUNKA-LAP

Örvendetes visszhangot keltett a lapunk 3. számában megjelent, országos pedagógus teniszversenyre toborzó felhívás. (Ez egyébként a Mentor című havilap
áprilisi számában is olvasható.)
Mint ismeretes, a várhatóan izgalmas és népes, a pedagógusok körében népszerű sportág kedvelőinek viadalára június 24-25-én kerül sor Balatonalmádiban. Amint a felhívásból is látni, május 31-ig még lehet jelentkezni írásban a
PSZ Országos Irodájánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10., telefon és fax:
06/1/342-7766). Bővebb tájékoztatást az érdeklődők a már említett, márciusi
számunk 15. oldalán találhatnak.

A színes diploma
Az Országos Nyugdíjastagozat intézőbizottsága levélben fordult Pokorni Zoltán miniszterhez a jubileumi diplomák anyagi fedezetének rendezése érdekében. Alább közöljük az április 14-én kelt válasz
szövegét.
Az 1993. évi LXXX. sz. felsőoktatási törvény 24. fejezet 100. §-ának (4) bekezdése szerint "A
felsőoktatási intézmény arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki
oklevelét 50, 60, 65, 70 éve szerezte, közmegbecsülésre méltó, megfelel a felsőoktatási intézmény
szabályzatában foglalt követelményeknek, és így a felsőoktatási intézmény hírnevét öregbítette."
A pedagógusképző intézmények új SZMSZ-eit most hagytuk jóvá, és azokban a felsőoktatási
törvényben megfogalmazott "díszoklevél adományozások" minden intézménynél feladatként jelennek
meg. A díszoklevelet az eredeti oklevelet kiállító intézménytől vagy annak jogutódjától lehet a jubileumkor kérni. A kérelem beadását a kérelmező címének megismerése indokolja. A honosított oklevél
esetében vagy a jogutód intézményhez, vagy utolsó munkahelyhez legközelebbi - azonos alapképesítést
adó - felsőoktatási intézményhez lehet a kérelmet beadni.
Az azelőtt közoktatási intézményben dolgozó díszoklevelesek számára minden évben a minisztérium az az évi költségvetésben biztosít a jutalmazás céljaira fedezetet. Ennek mértéke az az évi költségvetésben jóváhagyott kerettől függ. Az egyes intézmények saját keretük alapján határozzák meg a
jubileumi oklevélhez adandó anyagi jutalom mértékét. A jubileumi okleveleket mindig ünnepélyes
keretek között adják át vagy a tanévnyitó, vagy az az évi diplomaosztó ünnepélyen. Ez a jövőben is
változatlan marad.
A felsőoktatási törvényben foglaltak szerint a jövőben is biztosítani tudjuk a jubileumi oklevelek
kiadását, és azokhoz - az az évben jóváhagyott költségvetés alapján - a jutalom anyagi fedezetét. A
felsőoktatásban dolgozó pedagógusok számára a díszoklevelekhez az anyagi fedezetet a költségvetés
nem biztosítja.

A mindennapi életből vett és átvitt értelmű
címmel jelent meg a szakszervezeti sajtó újdonsága, a munkavállalók érdekvédelmi folyóirataként. Szerkesztőségének címe: 9222 Hegyeshalom, Vasút u. 3., telefon: 30/902-7488. Meglepően számos szervezet biztosítja megjelenését,
köztük a mi szakszervezetünk. Az immár 2.
szám tanúsága szerint Karácsony Szilárd főszerkesztőnek rangos szerzők megszólaltatásával
sikerült országos érdekű lapot létrehoznia. Szívből kívánjuk, bármilyen nehéz, győzze lelkesedéssel a lapjával is vívott érdekvédelmi küzdelmet. Nehéz világunk a témák bőségével szolgál.



Az "Éden" Játszóház és Baba-Mama Klub
nem mindennapi vállalkozás: programja szerint
a kicsi gyermekektől a nagyszülőkig kínál játékot, születésnapi babazsúrt, kézműves foglalkozásokat, nyelvtanulást, nevelési és egészségügyi
tanácsadást. Otthona: a Bálint Zsidó Közösségi
Ház (1065 Budapest, Révay u. 16.). Érdeklődni
és jelentkezni a 311-6669, 311-9214-es számon,
vagy a megadott címen személyesen lehet.





ÉLET ÉS JÁTÉK
DRÁMAjátékos a címe annak az időszakos
lapnak (kb. negyedévente lát napvilágot), melyet
hírlevélként ad ki a Magyar Drámapedagógiai
Társaság (címe: 1022 Budapest, Marczibányi tér
5/a, tel.: 315-1215; fax: 212-4885). Idei első
száma - részben már lezajlott pályázatokról, illetve eseményekről szól, részben a következő
hónapok kínálatáról tudósít, főként iskolai nézőpontból. A kerettantervek felhasználása során
érdemes közleményeit figyelembe venni. A következő számmal júniusban jelentkeznek. Akik információt szeretnének közzétenni benne, május
25-ig küldjék meg - fenti címre, vagy közvetlenül
a szerkesztőnek, Kaposi Lászlónak (2111 Szada,
Székely B. u. 1/c.; tel/fax: 28/404-702).

A Mentor áprilisban
Az egyre ismertebb hazai magazin, a Mentor áprilisban már korábban jelent meg, mint az előző hónapokban. Ám a gyorsabb szerkesztés és nyomás nem vált kárára, sőt - a múlt hibáiból is okulva - inkább
javára.
A lapnak egyre növekvő erénye az iskolai élettel való lépéstartás, párosulva a sokszínűséggel és
igényességgel. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a buzdító példák mellett a bírálat hangját is hallatja.
Ennek illusztrálására hadd említsük meg az Ördögi körben című írást a funkcionális analfabéták
számának rohamos növekedéséről, és lelkesítő ellentétként a budapesti Kontyfa utcai iskolaegyüttesről
szóló riportot. Felnőttnek, tanulónak pedig szívet-lelket melengető a hetvenéves Padisák Mihályról - a
rádiós "Miska bácsiról" - írt életrajzi bemutató.
A tankönyvkritikai melléklet, a Támpont gazdag anyagából a szerkesztőség rövid levelét emeljük
ki; ebben a tankönyveket használó pedagógusokat és diákokat buzdítják véleménymondásra. Végül is
ők a legérdekeltebbek e "műfajban".
A melléklet természetesen ezúttal is bővelkedik tartalmas, több tantárgyat felölelő tankönyvismertetésekben.

KORUNK JEGYÉBEN
Inspiráció címmel immár 8 éve jelenteti meg
folyóiratát az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete. Ugyancsak fontos segítségül
szolgál a lap mindazoknak a pedagógusoknak,
akik egyre nagyobb számban és elmélyültebben
foglalkoznak a korunkat mindinkább meghatározó telekommunikáció felmérhetetlenül növekvő területeivel. A szerkesztőség címe: 1143 Budapest, Stefánia u. 91. Tel/fax: 06-1-462-0415.

Magyar-Francia Gála
2000. június 11-én (vasárnap) délután 4 órai kezdettel Budapesten a Körcsarnokban nagyszabású hangversenyt rendez a Pedagóguskórusok Országos Társasága, a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége - KÓTA, valamint a Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány. A koncerten 4 gyermek- és ifjúsági kórus, illetve 22 felnőtt énekkar (köztük 12 pedagóguskórus)
előadásában francia és magyar szerzők műveit hallgathatja az érdeklődő közönség. A programot hangszeres előadók, együttesek bemutatkozása is színesíti. E rendezvény előhírnöke a
2001-es franciaországi Magyar Kultúra Éve sorozatnak.
Tudjuk, hogy a kórustalálkozó a már nagyon megfáradt kollégák pihenőnapjára esik,
mégis kérjük, hogy minél többen vegyenek részt - más zeneszerető, értő és pártoló érdeklődőkkel együtt -, így bizonyosan maradandó élménnyel lesznek gazdagabbak. A belépés
egyébként díjtalan.

KÜLÖNLEGES LEHETŐSÉG



LÁTNIVALÓ
A Budavári Királyi Palota évszázadai című
kiállítás, amely a Budapesti Történeti Múzeumban tekinthető meg, a királyi rezidencia hat és
félszázados történetét mutatja be. Az érdeklődők
egész évben megtekinthetik.

A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetőségének
álláspontja
a minimálbér felemeléséről
A Pedagógusok Szakszervezetének kongresszusi
programja is követeli, és az EU-csatlakozás is szükségessé teszi a bérek jelentős felemelését.
1. A PSZ üdvözli a kormány szándékát, hogy a
minimálbér közelítse meg a megélhetési minimumot.
2. A PSZ a közoktatásban dolgozó valamennyi
közalkalmazott érdekében elvárja, hogy a minimálbér emelésével összhangban a közalkalmazotti bértábla szakmai minimumtételeinek arányos emelésé-

re kerüljön sor. Ezt tartja a közép távú bérmegállapodás egyik kiindulópontjának.
3. A minimálbéremelés és az ennek következtében a közalkalmazotti szférában szükséges bérkorrekciók végrehajtásának feltétele, hogy a források
teljes körű finanszírozását biztosítsa a központi
költségvetés.
Budapest, 2000. május 8.

ÁLLÁSFOGLALÁS
a kerettanterv dokumentumtervezeteiről
A Pedagógusok Szakszervezete Országos Vezetősége a kerettanterv bevezetését a közoktatás tartalmi szabályozásának szükséges korrekciójaként
értékeli. A PSZ által a NAT bevezetésekor hangoztatott kritikát a gyakorlat igazolta. A megfelelő
szabályozottság hiánya egyre inkább szétzilálta
közoktatásunkat, növelte az esélykülönbségeket.
A magyar közoktatás tartalmi modernizációja,
minőségi fejlesztése azonban - bármilyen látványos
és alapos szakmai programok is készülnek - megfelelő feltételrendszer nélkül kudarcra van ítélve.
Iskolarendszerünk hosszú ideje alulfinanszírozott,
ennek következtében egyre rosszabb feltételek közé
került. A működés tárgyi feltételei és a pedagógusok élet- és munkakörülményei egyaránt alacsony
színvonalúak. Miközben a szakmai programok a
pedagógusoktól folyamatos megújulást, fejlesztő
munkát igényelnek, keresetük tartósan a nemzetgazdasági átlag alatt van, csökkent a minőségi és
többletmunkáért adható bér, szűkült a pedagógustovábbképzés forrása.
A Pedagógusok Szakszervezete ezért változatlanul sürgeti a közoktatás finanszírozásának rendbetételét, felzárkóztatását. Meggyőződésünk, hogy
ennek hiányában a magyar közoktatásban, a szak-

mai programok ellenére, nem a modernizáció, a
fejlődés, hanem a romlás tendenciája bontakozik ki.
A PSZ szükségesnek tartja, hogy a tantárgyi
óraszámkorlátok pedagógusfoglalkoztatásra gyakorolt hatásának vizsgálatára, következményeinek
kezelésére mielőbb készüljenek modellszámítások,
illetve országos intézkedési terv. Nélkülözhetetlen a
finanszírozási igények, hatások prognosztizálása és
a megfelelő források biztosítása is.
A PSZ aggályosnak tartja, hogy nemcsak a dokumentumok vitájának lezárására, hanem a kerettanterv megalapozott bevezetésére is kevés az idő.
A tankönyvek, taneszközök elkészítésének sincsenek meg a feltételei. Emiatt szükségesnek tartjuk,
hogy az OM módosítsa a bevezetés ütemezését. A
PSZ felhívja a pedagógusközösségek figyelmét
arra, hogy a rövid idő ellenére véleményezzék a
tervezeteket. Vizsgálják meg a kerettantervek tartalmát és az óraszámok összhangját, realitását.
Szakmai érveiket, kifogásaikat mielőbb juttassák el
a szaktárcához.
Budapest, 2000. május 8.
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Vezetősége

