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PEDAGÓGUSOK LAPJA

ÁMK-K AZ EZREDFORDULÓN
Általános művelődési központok a 70-es évektől működnek. Igaz, most nem
feltétlenül ott, ahol régebben, és előfordulhat, hogy nem azon a településen
látják majd bennük a művelődési alapellátás biztosításának jobb lehetőségét,
mint jelenleg. Ezzel az állandó mozgással együtt számuk a magyar gimnáziumok nagyságrendjével azonos, s már ennél fogva sem elhanyagolható az
értékközvetítésben elfoglalt helyük.
Még nem tudjuk, előrelépést jelent-e a közoktatási intézménnyé nyilvánításuk oly módon, ahogy ez megtörtént: figyelmen kívül hagyva azt az igen
egyszerű tényt, hogy egy több funkciót egységes szervezetben ellátó intézmény
működésében lehetnek – s vannak is – a többitől eltérő szabályzást igénylő
folyamatok is. Az egymás mellett létező, együttműködésre nem is gondoló
szakági irányítás nem tudja mérsékelni az intézményekről megjelenésük óta
tartó ellentmondásos vélekedést és megítélést, s ami még rosszabb, gyakran
akadályozza a célnak való minél jobb megfelelést. A minőségfejlesztés pedig a
mai helyzetben nemcsak a legfontosabb teendő, de az általános művelődési
központok létrehozásának egyetlen szakmailag is elfogadható indoka.
Hogy a törvények, rendeletek által nem sokkal ment előbbre az intézmények sorsa, mutatja az évtizedek óta hasonló problémák jelenléte, a jogszabályokkal való örökös „birkózás”, az állandó törekvés azok „áemkásítására”.
Emellett természetesen – követve a társadalmi, politikai, gazdasági változásokat s azok követelményeit – új elemek is megjelentek, melyek létével számot
kell vetni most, az ezredfordulón működő intézményeknek.
Ezek között az egyik legfontosabb az a kihívást jelentő feladat, melyet a
minőségfejlesztés egyik eszközének, a minőségbiztosítási rendszernek a
kiépítése jelent. Mint minden eddigi dokumentum, program, szabályzat,
szerződés – s lehetne még sorolni az elnevezéseket – elkészítésekor, most is
összetett probléma előtt állnak ezek az intézmények: többfunkciójúak lévén a
kidolgozott modellek egyike sem használható változatlan formában, s alkalmazásuk majd úgyis az általánostól csak eltérően lehetséges.
Meg kell fontolniuk, hogy az egységes rendszerben mekkora teret adnak
az egyes intézményegységekre jellemző sajátosságoknak, sőt azt is, akarnake, tudnak-e egyáltalán egységes minőségbiztosítási rendszert létrehozni, vagy
inkább önálló rendszereket, esetleg alrendszereket dolgoznak ki és működtetnek.
Mi segíthet ennek eldöntésében? Mindenek előtt a minőség fogalmának
többoldalú értelmezése és magának az intézményi alapvetésnek újragondolása. A minőséget legáltalánosabban a színvonallal, az eredményességgel
azonosítják, de nem szabad megfeledkeznünk a „célnak való megfelelés”
jelentéséről sem. Az általános művelődési központoknak különösen fontos a
filozófiai megközelítés, miszerint a minőség az egész jellemzője, lényegi
meghatározottsága, magával a tárgy – jelen esetben intézmény – létével
kapcsolódik össze, teszi azt egyedivé, különbözteti meg mástól. Gondoljunk
csak az ÁMK alapvetésére! Ez az intézmény minőségében tér el a közoktatás
és a közművelődés más intézményeitől: lehetősége van a személyiség és az
életút egészére és közösségi voltára tekintettel lévő művelődésszerkezet
kialakítására. Ennek feltétele az ÁMK sajátossága: pedagógiai és közművelődési funkciói egymást feltételezve, funkciórendszerként működve válhatnak
eredményessé.
A közoktatási törvény 33. § 6. pontja csak látszólag áll ellentétben ezzel,
amikor kijelenti: az intézményegységek szervezeti és szakmai tekintetben
önállóak. Erre a megfogalmazásra csak azért volt szükség, hogy meglegyen
minden feladatnak a személyi, tárgyi és anyagi feltétele, hogy ne lehessen
összemosni a különböző feladatokat, nem pedig azért, hogy áttörhetetlen falat
húzzon és elkülönítsen. Ellenkező esetben gyakorlatilag értelmét vesztené az
ÁMK egységes pedagógiai és művelődési programja, az egy szervezeti és
működési szabályzat és az egy kollektív szerződés elkészítésének követelménye.
Mindezek tehát nem teszik lehetetlenné az egységes minőségfejlesztési
modell kialakítását az ámk-kban, még akkor sem, ha ténylegesen vannak azt
nehezítő körülmények. Ezek egyike a kulturális tárca lépéshátránya az
oktatásival szemben: a NKÖM Közművelődési Főosztálya jelenleg a minőségellenőrzést és a minőségértékelést végzi, egyelőre még nincs kidolgozott
minőségbiztosítási modellje. Az oktatási minisztérium pedig elkészített és a
jövő évi kötelező bevezetése előtt megpályáztatott egy háromszintű minőségfejlesztési programot. A „Comenius 2000” alkalmas lehet, a TQM minőségbiztosítási rendszer egyes elemeivel kiegészítve, az általános művelődési
központok sajátos minőségbiztosítási rendszerének kialakításához.
Azok az intézmények, ahol valóban egységes pedagógiai és művelődési
programok születtek az elmúlt évben, ott már a partnerközpontú működés
megvalósításán dolgoznak, akár tudatában vannak ennek, akár nem. Az e
szerinti működés az említett program első szintjének 6. pontját jelenti. Mivel
támasztható alá ez a megállapítás? Amikor ezek az intézmények hozzákezdtek a programjuk megalkotásához, ugyanazokat a kérdéseket kellett felA tagozat tengelici kihelyezett ülésén elhangzott előadás rövidített változata.

tenniük, mint a „Comenius 2000” első szintjének elkészítésekor kell majd:
Kik vagyunk? Mit akarunk? Mennyiben vagyunk mások, mint a többiek?
Miért van ránk szüksége környezetünknek? Fel kellett keresniük azokat a
csoportokat, amelyek érdekeltek az intézmény működésében, a külső és a
belső fogyasztókat egyaránt. Megtudván az érdekeiket és az igényeiket,
elemzésük után rangsorolták azokat, és meghatározták a lehetőségekkel
összhangban álló prioritásokat. Ez az első négy lépcsőfoka a partnerközpontú
működésnek is. De az ötödiket is teljesítették, amikor tervet készítettek
ennek bevezetésére. Szeptembertől pedig a megvalósítás szakaszában vannak, s ez már akkor is a hatodik fok, ha a kerettantervek elkészítése módosít
majd bizonyos arányokon. A jól működő ámk-k a fent leírt utat nemcsak az
iskolában, hanem minden intézményegységükben bejárták. Az új feladatnál
nem kell mást tenni, mint a rendelkezésre álló dokumentumokat, azok egyes
elemeit összevetni a minőségbiztosítási rendszer kialakítását segítő programokkal, s elemzésük után a szükséges módosításokat megtenni, új elemekkel
kiegészíteni.
Segítheti még az egységes rendszer létrehozását az alábbi – terjedelmi
okok miatt felsorolás szintű – néhány szempont figyelembevétele.
Keresni kell olyan pontokat, melyek az intézmény egészére kell hogy
jellemzőek legyenek. Ilyen a környezetfüggőség és annak ismertetőjegyei: a
helyi jelleg, a személyesség és a megrendelhetőség érvényre jutásának foka.
Nem más ez, mint annak fokmérője, hogy mennyire hajlandó és képes felfogni az intézmény a helyi társadalom azon igényeit és szükségleteit, melyekre művelődési válaszok adhatók, milyen programot képes ehhez készíteni, és hogyan tudja hozzásegíteni a fogyasztókat a megvalósításához. A
fogyasztóközpontú szemlélet már nemcsak a közművelődés sajátja, ez jellemző a közoktatásra is. Nagyon fontos feltétel ennek megvalósításához a minőség belső arányainak helyes kialakítása mint a TQM-rendszer egyik eleme. A
belső arányokat tekintve az első helyen a fogyasztó által irányított minőség
legyen, ezt kövesse a fogyasztó és a szolgáltató közötti megegyezésen alapuló minőség, majd a szakértők által megállapított – jó néhány éve még mindenható – ún. biztosított minőség.
A fogyasztóközpontú intézménynek fontos, hogy elérhető legyen (nyitva
legyen), rendelkezzen anyagi és emberi erőforrásokkal, legyen programja,
speciális tanterv-variációja (áruja), s legyenek képzett és gyakorlott szolgáltatói/dolgozói. Ez utóbbi feltétel magának a minőségbiztosítási rendszer
kialakításának is nélkülözhetetlen alapeleme. A művelődési testület közös
elhatározása és hozzáértése nélkül ugyanis bármilyen külső segítség –
legyen az szakértő vagy egy modell – eredménytelenségre van ítélve.
Közös gondolkodásunkat, véleménycserénket elindító mondandóm
harmadik, egyben befejező részében arról a szakfelügyeleti vizsgálatról
tájékoztatom a jelenlévőket, melyet a NKÖM Közművelődési Főosztálya ez
év március-április hónapjában végzett, s melynek célcsoportjai a települések
közművelődési feladatellátását általános művelődési központokkal vagy
azokkal is biztosító önkormányzatok voltak. A minden megyére kiterjedő
vizsgálat mostani első szakasza hatvannégy települést érintett, s ellenőrizte
az önkormányzatok feladatellátását, a jogszabályi rendelkezések végrehajtását, a szakmai követelmények betartását, a központi támogatások felhasználását, a helyi közművelődési rendeletben rögzítettek megvalósítását, a közművelődési feladatellátás hatékonyságát, az ehhez szükséges személyi,
létesítményi, tárgyi, pénzügyi és képesítési feltételek meglétét. Az eredményeket és fogyatékosságokat elemezve javaslatok készültek a feladatellátás
színvonalának javítása érdekében. Az 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet
körvonalazza a fenti tartalmat, a főosztály pedig elkészítette az ellenőrzés
igen részletes szempontsorát, melyet az interneten a Magyar Művelődési
Intézet honlapján a nyilvánosság elé tárt és szakmai vitára bocsátott. Az
elmúlt év nyarán elkészült szempontsor januárban kiegészült az általános
művelődési központok közművelődési feladatellátásának sajátos körülményeit, feltételeit, módját és forrásait is feltáró szempontokkal. Az ennek
szükségességét indokló és a részletes bemutatását tartalmazó tanulmány
szintén elérhető a világhálón.
A minisztérium, illetve a főosztály szándékát az ámk-s szakma üdvözölte több okból is. Egyrészt megerősítést kaptak arról, hogy közoktatási besorolásuk miatt a NKÖM nem hagyta magára ezt a területet, másrészt pedig a
legtöbbször „eliskolásított” jelzővel illetett intézmények vágynak megmutatni közművelődési tevékenységük eredményeit, vagy éppen kudarcuk okainak
feltárásához és megszüntetéséhez szeretnének társra lelni. A szakfelügyeleti
vizsgálat értékét az adja, mennyire hasznosítható helyzetfeltárása az adott
tevékenység érdekében. Az is célja a vizsgálatnak, hogy a tárca elegendő
információhoz jusson közművelődésünk e szeletének jelenlegi állapotáról, s
majd ezek birtokában tudja tervezni a jövőben szükséges gondoskodást. A
tapasztalatokat az októberi bajai konferencián már meg lehet osztani a résztvevőkkel.
Szabó Irma tanár, kulturális szakértő,
az ÁMKOE választmányi tagja
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FONTOSABB JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK
1. 217/1998. (XII. 30.) korm. rendelet, Az államháztartás működési
rendjéről 2000. 01. 01. napi hatállyal módosult. Szigorították az
önálló gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének képesítési követelményeit. Eszerint:
„Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetőjének szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy felsőfokú iskolai
végzettséggel, és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítéssel kell rendelkeznie.” [18. § (4) bek.]
Az előírt végzettség alól a fenntartó a 217/1998. (XII. 30.) korm.
rendelet 94. §-a értelmében indokolt esetben felmentést adhat. A
felmentés szabályozását a fenntartóknak el kell készíteniük. Gazdasági vezetőként ilyen indok lehet:
- a munkakört nyugdíjasként tölti be,
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez legfeljebb
10 éve hiányzik,
- a területen eltöltött vezetői és szakmai gyakorlata legalább 10
év,
- tartósan távol lévő gazdasági vezető helyett a feladatokat
megbízással látja el,
- folyamatban lévő, az előírásoknak megfelelő oktatáson vesz
részt.
2. A felsőoktatási törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII.
törvény 22. §-ával kiegészítették, illetve módosították a közoktatási
törvényt. A módosításokkal létrejött felhatalmazás alapján született
meg az oktatási miniszter 24/2000. (VIII. 29.) OM számú rendelete.
(Megjelent a Magyar Közlöny 2000. évi 89. számában.) Ezek alkalmazásával összefüggő kérdésekre lapunk 11. oldalán találnak választ
olvasóink.
3. Szinte kihirdetésekor azonnal nagy vitákat, értelmezési problémát jelentett a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet alábbi, a 16. § (7)
bekezdését érintő kiegészítése:
„Ha a kollégiumban foglalkoztatott pedagógus nem tart a közoktatásról szóló törvény 53. §-ának (7) bekezdésében meghatározott

foglalkozást – kollektív szerződés eltérő rendelkezésének hiányában
– a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon hat órától huszonkét
óráig ügyeletet, huszonkét órától hat óráig készenlétet teljesít. Az
ügyeleti díj – ha a kollektív szerződés eltérően nem rendelkezik – az
óradíj ötven százaléka, a készenléti díj pedig az óradíj harminc százaléka.”
A következő kérdések várnak eldöntésre:
- Munkavégzés-e az ügyelet, illetve készenlét?
- Beszámítható-e a kötelező órába?
- Túlmunkának minősül-e, amennyiben elrendelésére a kötelező óraszámot meghaladóan kerül sor?
- Ez a szabály csak a pihenőnapon végzett ügyeleti, illetőleg
készenléti feladatellátás alapdíjazása-e?
- Megilleti-e a pedagógust az Mt. 148. § (1) és (2) bekezdésében a heti pihenőnapon, illetve a munkaszüneti napon végzett munkáért járó bérpótlék?
- Amennyiben ezen munkavégzés egyben túlmunkának is
minősül, jogosult-e a pedagógus túlmunkadíjra?
A fenti kérdésekre adott válaszoknak óriási jelentősége van.
Kollégiumi nevelők telefonjai jelzik, hogy az eddigi díjazás helyett a
heti pihenőnapon végzett munkájukért alacsonyabb díjazásban részesülnek. Az egyeztetést az OM szakembereivel és munkaügyi bírókkal
is megkezdtük, annak eredményéről a Pedagógusok Lapjában folyamatosan tájékoztatunk
Kérjük tisztségviselőinket, érintett pedagógustársainkat, jelezzék,
ha ilyen vitájuk van, esetleges munkaügyi per vállalásával segítsenek
a bírói értelmezésben.
Nem utolsó sorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kollektív
szerződésekben intézményi szinten a kérdés szabályozható, törekedjenek tehát e szabályozás elkészítésére.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
jogtanácsos

AZ INTÉZMÉNYÖSSZEVONÁSOK MUNKAJOGI KÖVETKEZMÉNYEI
Tapasztalataink szerint a legutóbbi időszakban, sok esetben a nevelési
év kezdetét közvetlenül megelőzően az önkormányzatok nagyszámú
intézményösszevonást hajtottak végre. A fenntartói döntések előkészítéséről elmondható, hogy azok többsége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, és törvényességi szempontból a döntés is aggályos.
A szorgalmi év azonban elkezdődött, további szervezeti intézkedésekre a közoktatási törvény tilalma folytán nincs lehetőség. Az
összevonások munkajogi következményei azonban most jelentkeznek, és a panaszos telefonok, levelek számtalan félreértésről számolna be. Reméljük, még nem késő néhány munkajogi szabályra felhívni
a figyelmet.
1. A Munka törvénykönyvének a közalkalmazotti munkáltatónál
is alkalmazandó 85/A. §-a (1) bekezdése értelmében a munkáltató
személyében bekövetkezett jogutódlás esetén a munkaviszonyból
származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelőd
munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át. Ugyanezen § (2)
bekezdése értelmében a jogelőd munkáltató a munkavállalóval szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett kötelezettségekért – az igénynek a jogutódlás időpontját követő 1 éven belüli érvényesítése esetén – a jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
Ezen szabályokból egyértelműen következik, hogy szó sem lehet
a jogutódnál tovább foglalkoztatott munkavállalók számára a jogutódlás időpontjával új közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni, az
eredeti kinevezésekkel létrejött közalkalmazotti jogviszony minden
tekintetben folyamatos, és átsorolással vagy kinevezésmódosítással
kell azt a változást végrehajtani, ami a munkáltató elnevezésében és a
munkáltatói jogkör gyakorlójának személyében az intézményösszevonással, jogutódlással bekövetkezett.

Ehhez képest törvény- és munkavállalói jogokat sértő, ha új
kinevezéseket készítenek, illetőleg ha a foglalkoztatás kinevezésben
megjelölt körülményeitől eltérő módon foglalkoztatnak. Legáltalánosabb érdeksérelem, ha a munkavégzés helyét egyoldalúan megváltoztatva, változó munkahelyen végeztetnek munkát a közalkalmazottal.
De ugyanilyen törvénysértő az is, ha a munkakört változtatják meg.
2. A Munka törvénykönyve 40. § (2) bekezdése értelmében a
munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal történő megszűnése a
kollektív szerződés hatályát nem érinti. A szabályt közalkalmazotti
munkáltatónál is kötelező alkalmazni, következésképpen pl. 3 intézmény összevonásával előfordulhat az is, hogy mind a három kollektív
szerződés – esetleg különböző kondíciókkal – tovább él a most már
egy intézményként működő közoktatási intézményben.
Ez a szabály még akkor is igaz – egy legfelsőbb bírósági döntés
szerint –, ha a jogutódnál szakszervezet nem működik. A Legfelsőbb
Bíróság rámutat arra is, hogy ez a körülmény nem értelmezhető
akként, mintha a kollektív szerződést a jogutód elődnél megkötő
szakszervezet vagy szakszervezetek a jogutód nélkül megszűntek
volna. A jogutódlás ténye következtében a jogutódnak mindaddig
alkalmaznia kell a jogutód kollektív szerződését, amíg azt fel nem
mondja, illetőleg más tartalmú szerződést nem köt (Legf. Bír. Mfv. II.
10602/1998.).
Ugyanakkor nyilvánvalóan feszültségeket okoz, ha egy intézményben az azonos munkát ellátók különböző juttatásban részesülnek, éppen ezért javasoljuk, hogy a kollektív szerződések felmondása
helyett a munkáltató vagy akár a szakszervezet kezdeményezze a
kollektív szerződések egységesítését.
3. A Munka törvénykönyve 55. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a közalkalmazotti tanács megszűnik, ha több munkáltató
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összevonása következtében a munkáltatónál több közalkalmazotti
tanács működne. Az Mt. 56. § (1) bekezdése értelmében, ha a közalkalmazotti tanács megszűnik, a megszűnéstől számított 3 hónapon
belül közalkalmazotti tanácsot vagy közalkalmazotti megbízottat kell
választani. Ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni abban az
esetben is, ha a munkáltató jogutóddal szűnik meg. Ezen szabály
alkalmazásával szó sem lehet tehát arról, hogy az összevonást követően közalkalmazotti tanácsi tisztségviselők munkaidő-kedvezményre
jogosultak lennének, nem gyakorolhatják a Kjt. 16. §-ában meghatározott munkavállalói részvételi jogokat sem. Fontos azonban tudni,
hogy az új választás csak az intézményen belüli szakszervezeti
reprezentativitást befolyásolhatja, a fenntartói ágazati és jogos
érdekegyeztetéshez való jogosultsághoz a kötelező közalkalmazot-
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ti tanács választásokon elért eredmények azonban nem módosulnak.
4. Módosítani kell a szervezeti és működési szabályzatot és a
pedagógiai nevelési programokat is.
5. Végül, de nem utolsó sorban szakszervezeti választásokat is
kell tartani az összevont intézményben. A választás szükségességéről,
módjáról, lebonyolításáról a helyi alapszervezetek döntenek.
Kérjük szakszervezeti tisztségviselőinket, jelezzék, ha az összevonást követően munkajogi kérdések megoldásához segítségre lenne
szükségük. A szakszervezeti tagjaink munkaügyi vitájában pedig
szükség esetén a jogi képviseletet is ellátjuk.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
jogtanácsos

A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG MUNKAÜGYI KOLLÉGIUMÁNAK
néhány határozata a közalkalmazotti jogviszonnyal, a szakszervezeti joggyakorlással
és a munkáltatói jogkör alkalmazásával kapcsolatban
A Munka törvénykönyvének a közalkalmazotti jogviszonyban is
alkalmazandó rendelkezései szerint a felmentés esetleges jogszabálysértő voltát csak a közalkalmazott kérelme alapján lehet
megállapítani, a munkáltató a saját hibás intézkedésének hatálytalanítását kizárólag akarathiba címén, nem pedig jogellenesség
miatt kérheti (Mt. 7. §). Legf. Bír. Mfv. II. 10693/1996.
A közalkalmazott részére az illetményéről részletes elszámolást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a
közalkalmazott a kiszámítás helyességét, valamint az illetményből
való levonások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja [1992. évi
XXXIII. tv. (Kjt.) 2. § (3) bek., Mt. 160. §]. Legf. Bír. Mfv. II.
10587/1998.
A közalkalmazottnak a jogviszonyán kívüli magatartása,
amennyiben az közvetlenül és valóságosan hat a jogviszonyára, és
az alkalmazója érdekszféráját hátrányosan befolyásolja, az alkalmatlanságra alapított felmentés jogszerű indoka lehet. A törvényen alapuló gyakorlat ugyanis a felektől a jogviszony fennállása alatt jóhiszemű és tisztességes eljárást kíván meg, és ha a
közalkalmazott magatartása ezeknek a kívánalmaknak hosszabb
időn keresztül nem felel meg, és emiatt lehetetlen a vele való
együttműködés, a jogviszony alkalmatlanság címén megszüntethető, mert az alkalmasság kérdése nem szűkíthető a szűken vett
munkavégzésre [1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 2. § (3) bek., Mt. 3. §
(1) bek., 103. § (1) bek. c) pont, 56/1994. (XI. 10.) AB hat.]. Legf.
Bír. Mfv. II. 10098/1999.
A Munka törvénykönyvének a közalkalmazotti jogviszonyban
is alkalmazandó rendelkezése szerint nem köthető tanulmányi
szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a
munkavállalót [Mt. 111. § b) pont, 1992. évi XXXIII. tv. 2. § (3)
bek.].
A felperest határozott időre családsegítő munkakörbe nevezte ki
az alperes. A határozott idő eltelte előtt, 1993. július 12. napján az alperes ugyanebbe a munkakörbe nevezte ki a felperest, de határozatlan
időre. Az alperes a kinevezésben kötelezte a felperest, hogy 1999.
augusztus 31. napjáig szociális munkás vagy humánszervező diplomát szerezzen, mert annak elmulasztása a felsorolt jogszabályokban
előírt jogkövetkezményeket vonja maga után.
A felek 1993. augusztus 26. napján tanulmányi szerződést kötöttek. Az alperes vállalta, hogy megtéríti a felperesnek a szerződésben
meghatározott körben és mértékben a Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának humánszervezési szakán
folytatott tanulmányaival kapcsolatos költségeit.
Az alperes a határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezésben egyértelműen a szociális munkás vagy a humánszervező
végzettség határidőn belüli megszerzésére kötelezte a felperest. Ezt
támasztja alá a felperes meg nem cáfolt előadása, miszerint a kinevezéskor az alperes igazgatója annak ellenére ragaszkodott a szakirányú végzettség megszerzéséhez, hogy felsőfokú végzettséggel
rendelkezett. A határozatlan időre szóló kinevezés biztosította

volna, hogy a végzettség megszerzését követően ne szüntesse meg
jogviszonyát az alperes.
A Kjt. 2. §-ának (3) bekezdése szerint az Mt.-nek a közalkalmazotti jogviszonyban is alkalmazandó 111. §-ának b) pontja szerint
nem köthető tanulmányi szerződés, ha a tanulmányok elvégzésére a
munkáltató kötelezte a munkavállalót. Ebből következően az alperes
a humánszervező végzettség megszerzésére tanulmányi szerződést
nem köthetett, mert a végzettség megszerzésére ő kötelezte a felperest. Legf. Bír. Mfv. II. 1009/1999.
A szakszervezeti jogok egy része attól függ, hogy az adott
szakszervezet valamilyen munkáltatónál működtet-e szervezetet,
valamint az üzemitanács-választásokon a jelöltjei olyan támogatottságot értek-e el, aminek következtében a szakszervezet reprezentatívnak minősül. Más jogok tekintetében ilyen feltétel nincs,
ezért a választott szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme
sem függ attól, hogy a szakszervezet a munkáltatónál működik-e
(Mt. 28. §).
A hatóságok – szorosan vett kivételtől eltekintve – a szakszervezetek működését nem vizsgálhatják. Ettől eltérően azonban a
munkaügyi perben vizsgálni lehet, hogy a szabályszerűen létrejött szakszervezet ténylegesen létezik-e, és ennek következtében a
megválasztott tisztségviselők megilleti-e a jogszabály által előírt
védelem (Mt. 18. §, 28. §). Legf. Bír. Mfv. II. 10068/1999.
Ha a kollektív szerződésnek a munkáltatónál működő valamely szakszervezet is az alanya, a kollektív szerződés az egyetértése nélkül nem módosítható, illetőleg mondható fel érvényesen.
Ha azonban a kollektív szerződést csak a reprezentatív szakszervezetek kötötték meg, az az egyéb szakszervezetek egyetértése
nélkül is módosítható [Mt. 33. § (4) és (8) bek., 37. § (4) bek.]. Legf.
Bír. Mfv. II. 10239/1999.
A helyi önkormányzat által létesített és működtetett költségvetési intézmények vezetői és dolgozói tekintetében munkáltató az
az intézmény, amelynek keretei között a feladataikat végzik
[1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek., 1991. évi XX. tv. 129. § (1) bek.,
6/1992. (III. 21.) NM rend.].
Az önkormányzatnak, illetve a képviselő-testületnek át nem
ruházható kinevezési joga a költségvetési intézmények vezetői
tekintetében van. Az intézmények beosztott dolgozói felett a
munkáltatói jogkört a kinevezett intézményvezetők gyakorolják
[1990. évi LXV. tv. 10. § b) pont]. Legf. Bír. Mfv. II. 10435/1995.
Ha a munkáltató huzamos időn át nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének, és a munkavállaló emiatt él a rendkívüli
felmondás jogával, e felmondást megalapozottnak kell tekinteni,
és megilletik a munkáltató rendes felmondása esetén járó anyagi
juttatások [Mt. 96. § (1) és (6) bek.]. Legf. Bír. Mfv. II.
10312/1995.
A munkavállaló által indokolás nélkül közölt rendkívüli felmondás érvénytelen. Ha a munkáltató ennek ellenére a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetése iránt intézkedett, a felek
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munkaviszonyát – az akaratelhatározásuk tartalma szerint –
közös megegyezéssel kell megszűntnek tekinteni [Mt. 96. § (1)
bek., 87. § (1) bek. a) pont]. Legf. Bír. Mfv. I. 10381/1993.
Helyettesítési díj illeti meg a munkavállalót, ha a munkakörének ellátása mellett távol lévő dolgozót átmenetileg helyettesít,
és ez idő alatt az eredeti munkaköre ellátásán felül jelentős több-

letmunkát végez [17/1979. (XII. 1.) MüM r. 51. § (2) bek.*]. Legf.
Bír. Mfv. II. 10014/1994.
* A 17/1979. (XII. 1.) MüM rendeletet a 103/1992. (VI. 26.) korm.
rendelet II. fejezetének 7. pontja hatályon kívül helyezte, az 51. § (2)
bekezdésében foglalt szabályt azonban az 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
105. §-ának (3) bekezdése átvette.
Dr. S.-né dr. Cs. M.

A SZAKIRODALMI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulással kapcsolatban
kérdezi egy önkormányzati intézményben dolgozó pedagógus, hogy
közalkalmazotti jogviszonyának augusztusi megszűnésekor vissza
kell-e fizetnie a már felvett szakirodalmi hozzájárulás időarányos
részét?
A rövid válasz az, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján
nem kell visszafizetnie, azonban a felhasználásáról el kell számolnia,
és be kell mutatnia a felhasználást igazoló számlát vagy számlákat.
A kérdés kapcsán, minthogy számosan tájékozatlanok a hozzájárulást illetően, hadd szóljunk róla részletesebben.
A törvényi alap
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 19. §-ának
(3) bekezdése kimondja, hogy akit munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, az évente, a megelőző év utolsó munkanapján érvényes
minimálbér 50%-ának megfelelő összegű juttatást vehet igénybe
szakirodalom, azaz könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb. vásárlásához.
A pedagógus-munkaköröket a Kt. 1. számú melléklete és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet (Vhr.) 1.
számú melléklete sorolja fel. Pedagógus dolgozhat óvodában, iskolában, kollégiumban vagy pedagógiai szakszolgálatnál egyaránt. Az
1999. december 31-én hatályos, 22.500,- Ft összegű minimálbéröszszeget a 228/1998. (XII. 30.) korm. rendelet állapította meg. A 2000
májusában esedékes szakirodalmi juttatás összege ezért 11.250,- Ft
volt.
A jogosultság kérdései
A 20/1997. (II. 13.) korm. rendelet 4-7. §-a alapján a pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak akkor jogosultak a hozzájárulás teljes
összegére, ha a kifizetést megelőző évben 12 hónap pedagógusmunkakörben töltött jogviszonnyal rendelkeznek, és ebben az évben
mindvégig munkát is végeztek, s a jogviszonyuk a kifizetés időpontjában fennáll, vagy ha nem áll fenn, a kifizetés évében ilyet létesítenek. E vonatkozásban a keresőképtelenséget okozó betegség és az évi
rendes szabadságon töltött idő is munkavégzésnek számít.
Ha a pedagógus a kifizetést megelőző évben 12 hónapnál kevesebb, de legalább 6 havi munkavégzést, betegség miatt keresőképtelenséget, évi rendes szabadságot ért el, akkor a hozzájárulás időarányos összegére jogosult.
A részmunkaidőben munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottaknak azonban a juttatás teljes összege jár. Egy pedagógus egy évben csak egyszeri juttatásra jogosult,
akkor is, ha több munkáltatónál teljesítette a követelményeket.
Kedvezményes rendelkezés vonatkozik azonban a pályakezdő
pedagógusokra, mert őket már 4 havi munkavégzéssel együtt járó
jogviszony esetén is megilleti a 6 hónapra járó, azaz 1999. szeptemberi pályakezdés esetén 5.625,- Ft összegű hozzájárulás. Egy pedagógus csak egyszer, az egyetemi, főiskolai tanulmányok befejezését
követő 1 éven belüli munkavállalás esetén minősül pályakezdőnek.
E rendelkezések az óraadó pedagógusokra, tehát a közoktatási
intézményben polgári jogi szerződéses jogviszonyban foglalkoztatottakra nem vonatkoznak.
Itt jegyezzük meg, hogy a gyermekgondozás céljából fizetés

nélküli szabadságon töltött idő e juttatásra sajnos nem jogosít, annak
ellenére, hogy a gyermeket gondozó pedagógus is szeretne a szakmájával lépést tartani.
Az esedékesség
A hozzájárulást a munkavégzést követő évben, az április havi munkabérrel, azaz legkésőbb május 10-ig kell kifizetnie annak a munkáltatónak, akinél a munkavállaló az előző év december 31. napján
alkalmazásban állt. Ha a pedagógus a májusi kifizetéskor már nem a
december 31-i munkáltatójánál áll alkalmazásban, akkor a hozzájárulásért az előző év december 31-i foglalkoztatójánál kell jelentkeznie.
Ha a pedagógus a munkavégzés szempontjából vizsgált évben több
munkáltatónál állt alkalmazásban, akkor a hozzájárulást az a munkáltató köteles kifizetni, akinél a munkavállaló nagyobb összegű hozzájárulásra szerzett jogot, ha pedig ez sem állapítható meg, akkor az a
munkáltató, aki a pedagógust a teljes munkaidő nagyobb részében
foglalkoztatta. Ha a kifizetésre azért nem volt lehetőség, mert a kifizetés napján a pedagógus nem állt munkaviszonyban, azonban később ilyet létesített, akkor az előző év december 31-i munkáltatónak a
kinevezés vagy munkaszerződés bemutatása után ki kell fizetnie.
A pénzügyi háttér
Még megválaszolatlan pénzügyi kérdés, hogyan biztosítható az állami költségvetésből fedezet azok számára, akik az előző évben legalább 6 hónap vagy ennél hosszabb jogviszonnyal rendelkeznek, és a
kifizetéskor is pedagógusként alkalmazásban állnak, azonban december 31-én nem álltak alkalmazásban. A kérdés elsősorban a fenntartókat érinti, mert munkajogi szempontból a hozzájárulás jár a pedagógusnak, még akkor is, ha a fenntartó a normatív támogatást nem
igényelte. A hozzájárulás fedezetét az intézmény fenntartója a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV.
törvény 8. számú mellékletének normatív, kötött felhasználású támogatások alcímű részének I/1. pontja alapján, az erre vonatkozó szabályok és eljárási rend betartásával, a munkavégzés évének december
31. napján munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
állók után igényelheti.
Az elszámolás
A hozzájárulás összegével a pedagógus minden év december 31-ig, a
szakirodalom felsorolását is tartalmazó, a pedagógus nevére szóló
áfás számlával köteles elszámolni a munkáltatónak, aki a szakirodalom tantárgyhoz kötődését nem vizsgálhatja. A szakirodalom körébe
tartozhat például a pedagógiai célokra vásárolt üres magnó- vagy
videokazetta és CD-lemez is. Az el nem költött vagy szabályszerűen
nem igazolt összeget a pedagógus köteles visszafizetni. A visszafizetett összegekből a közoktatási intézmény szakirodalmat vásárolhat.
Ugyanez a helyzet, ha a december 31-én jogviszonyban álló pedagógus a következő évben nem létesít munka- vagy közalkalmazotti
jogviszonyt. Ha azonban a pedagógus jogviszonya a kifizetés évében,
a kifizetés után szűnik meg, akkor az utolsó munkában töltött napon
köteles elszámolni munkáltatójának a hozzájárulás felhasználásáról.
A felhasználásról szóló számlákat a munkáltatónak kell összegyűjtenie, feldolgoznia és irattároznia.
Dr. Németh Zoltán ügyvéd,
a PSZ Heves megyei jogsegélyszolgálat vezetője
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Első Országos Pedagógus Teniszbajnokság
Az előző tanév végén, 2000. június 24-25-én Balatonalmádiban
került sor a pedagógusok első, országosan szervezett teniszversenyére, amelyen 67 kollégánk vett részt. Hazánk minden tájáról, az Alföldről, a Dunántúlról és Észak-Magyarországról egyaránt jöttek, a
legtöbben Budapestről (férfiak) és Simontornyáról (nők). A sikeres,
jó hangulatú verseny szervezését, megrendezését a résztvevők érdeklődésén túl a Balatonalmádi „TENNIS CLUB” 1925 sportegyesületnek, mindenekelőtt Dudás Zsolt elnöknek, a PSZ Országos Irodájának, illetve a balatonalmádi Pedagógus Üdülőnek köszönhetjük. A
teniszverseny feltételeit a sportegyesület, a szállást és az ellátást
pedig a Pedagógusok Szakszervezete által fenntartott üdülő biztosította. (Valamennyi résztvevő térítésmentesen kapott szállást, a PSZtagok számára az étkezés is ingyenes volt.) A pedagógus teniszbajnokságot díjakkal és más adományokkal támogatta a Peregi Sport
(tenisz-sí-golf-squash szerviz és shop), valamint a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság. A szervezők, rendezők eltökélt szándéka, hogy
a bajnokságot évről évre meghirdetik, abban a reményben, hogy
egyre több pedagógus fog részt venni e nemes versenyen.
Az eredménylista
NŐK 40 ÉV FELETT
1. Kovács Klára (Pápa)
2. Balkai Tiborné (Érd)
3. Bajcsi Gézáné (Simontornya)
NŐK 40 ÉV ALATT
1. Kovács Katalin (Gyula)
2. Ráczné Hock Erika (Veszprém)
3. Tormáné Csepregi Judit (Simontornya)
FÉRFIAK 40 ÉV FELETT
1. Kovács Pál (Békéscsaba)
2. Papp Sándor (Budapest)
3. Csátaljai István (Baja) és Franke László (Budaörs)
FÉRFIAK 40 ÉV ALATT
1. Dudás Zsolt (Balatonalmádi)
2. Szabó Zsolt (Nyergesújfalu)
3. Hidasi László (Mezőberény) és Remecz Zoltán (Budapest)
NŐI PÁROS
1. Balkai Tiborné (Érd) – Kovács Klára (Pápa)
2. Bajcsi Gézáné – Bereczki Sándorné (Simontornya)
3. Kapinyáné Sziládi Erzsébet – Tormáné Csepregi Judit (Simontornya)
és Molnárné Bereczki Annamária (Simontornya) – Numan
Szidónia (Eger)
FÉRFI NYÍLT PÁROS
1. Franke László (Budaörs) – Kovács Imre (Budapest)
2. Frey Tibor – Hidasi László (Mezőberény)
3. Kovács Pál – Hajdú Attila (Békéscsaba)
és Poppé György – Striczky László (Budapest, Szabóky SZKI)

Barangoltunk … barátkoztunk
Nem először adott otthont Veszprém megye és város az Országos
Pedagógus Természetbarát Találkozónak. Az idei, a 41. azonban
éppen a 2000. év miatt mégis sajátságos volt. Szellemét, hangulatát
híven fogalmazta meg Bán Mihály, a PSZ városi titkára ez alkalomra
írt verse, melyet itt közreadunk.

Veszprémi alkonyat
Mikor a bakonyi rétek
a csönd s az este összeérnek
nem késik kongatni soha
az érsekség temploma.

A csöndben az óra néha kondul
intő jelként a Tűztoronyból
csak hogy a hangját elvihesse
a völgyhídig a nyári este;

Ahogy a hegyen az árnyak
a szálerdőkkel eggyé válnak
úgy parázslik föl a fény
a Séd-part mélyülő egén.

a vendégeknek, andalgóknak,
a hazafelé ballagóknak
így üzeni a pillanat:
„a nap lement, az idő halad”

Az ereszkedő félhomály
az öt domb tetején megáll
mintha a dolga volna itt lenn
hogy a völgyekbe betekintsen.

Királynék lábnyomán jársz. Itt ezer éve
is lenézett már a nap e népre
itt nem csak a föld, a kő nemes,
a lélek is egyetemes.

Lassul a város, a kapuk becsukva
sejtelmessé válik az utca;
az oromdíszek, a régi házak
keretek a múlt ablakának.

E barátságos, ősi város
szellemével is vonz magához
múltjának kincse, híre, vára
emlékeztet a szent királyra,

ki hányszor indult innen hadba
a keresztet tartva magasba!
Itt szőtték neki a palástot
mely a nemzetet betakarta.

A mintegy százfős társaság június 26-30. között a történelmi múlt
nyomait kereste nemcsak a királynék városában és környékén (Zircen, Pannonhalmán), hanem Székesfehérvár koronázó városunkban is
és a Velencei-tó környékén, ahol a II. világháborús emlékművet is
megszemlélhették. Mindezt gazdagította a táj szépsége és a hűs pincék nedűje.
A kulturált és zökkenőmentes lebonyolítás, s hogy ez a hét száz
embernek igazán maradandó élményt jelentett, a Szegedi Pedagógus
Természetbarát Egyesület elnöke, Feketű József és társelnöke, Tóth
Imre (és családi segítőik) munkáján túl a PSZ Veszprém megyei
titkárának, dr. Perlaki Máriának, a városi titkárnak és Boldizs Kálmánnénak, szervezetünk Fejér és Komárom megyei vezetőjének
köszönhető. Jövőre Nyíregyházán, az ígéretek szerint az újjáéledő
Fejér és Veszprém megyei csoportokkal és a most alakuló püspökladányi társasággal, valamint a többi résztvevővel együtt tarthatjuk meg
a 42. találkozót.
Juhász Olga

Őszi tízek
Az illusztráción olvasható cég mai tulajdonosa, Peregi István hívta
életre ezt a fenti címmel megrendezett hagyományos vetélkedőt. A
sportember, teniszversenyző és edző külföldi példákat követve látott
hozzá a szervezéshez. Az a szándék vezette, hogy a gyerekek számára olyan stresszmentes versengést tegyen lehetővé, amelynek csak
helyezettjei vannak – kiesők nélkül –, és ami újabb kedvteli erőfeszítésre sarkallja a tenisz ifjú szerelmeseit. A valamikori őszi tízek közül
került ki például Kuti Kiss Rita, aki ma a világ ötven legjobb, vagy
Sávolt Attila, aki a száz legjobb teniszezője között található. Innen
indult a Davis-kupa kerettagja, Fonó László is.
Az idei – a kilencedik – vetélkedésre szeptember 10-15. között a
BSE Tenisztelepén, a Városmajorban (Szamos utca 2/c.) kerül sor. A
tízek bajnoksága szervezőjének, Peregi Istvánnak és minden résztvevőnek sok sikert, és örömteli, sporteredményben gazdag éveket kívánunk.
J. O.

"
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk, melyek azok a lényeges problémák,
törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás és tájékozódás.

NÉPSZABADSÁG
(2000. VI. 21.)
Óraszámemelés és időmérleg
Legalább 40 milliárd forinttal többet kellene az
önkormányzatokon keresztül a közoktatásra fordítani jövőre ahhoz, hogy a közoktatási törvényben
előírt feladatokat teljesíteni lehessen – jelentette ki
Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének
főtitkára a közoktatás érdekegyeztetés tegnapi
fordulója után. Környei László, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára szerint ez az
összeg garantáltan meglesz a jövő évi költségvetésben. (…)

(2000. VI. 30.)
A pedagógusok keveslik a kormány bérajánlatát
A Pedagógusok Szakszervezete 2000-re a kormány által tervezettnél öt százalékkal több béremelést akar. Csak így teljesülhet a kormány
korábbi ígérete – jelentette ki tegnap Borbáth
Gábor főtitkár a sajtó képviselőinek.
Borbáth rámutatott, a kabinet az idei 8,25
százalékos emelést még annak feltételezésével
határozta el, hogy az infláció hat, a GDP növekedése pedig 4,5 százalék körül alakul ebben az
évben. (Ismeretes, a kormány ígéretet tett arra,
hogy 2000-ben a pedagógusok bérét az infláció
mértékével és a GDP-növekedés felével emeli.)
(…)

(2000. VIII. 15.)
Tiltakozó pedagógusok
Tiltakozó demonstrációkról tárgyal a jövő héten a
Pedagógusok Szakszervezetének országos választmánya – közölte lapunkkal Árok Antal, a
szervezet titkára. Felháborodott pedagógusok
tömegével telefonálnak a PSZ központjába –
mondta Árok Antal – annak hírére, hogy a pénzügyi kormányzat esetleg mégsem adna pénzt a
jövő ősztől esedékes húszszázalékos béremeléshez. A szakszervezet vezetése ezért a jövő héten
áttekinti: a tiltakozásnak mely módját választva
demonstráljanak ez ellen. (…)

(2000. VIII. 17.)
Bérkorrekciót követel a közszféra
A nyugdíjak mellett a közszféra dolgozóinak
bérét is korrigálni kell a kormány módosított
inflációs prognózisa alapján – mondta lapunknak Szabó Endre. A SZEF elnöke szerint felelősség terheli az infláció mértékének prognosztizálóit, mert téves becslések következménye az
alultervezett béremelés. (…)

(2000. VIII. 18.)
Iskolák közös irányítás alatt
(…) Az iskolák önállóságvesztő központosítását
semmiféle szakmai érv nem támasztja alá, az
önkormányzatokat kizárólag pénzügyi szempontok
vezérlik – állítja Árok Antal, a Pedagógusok
Szakszervezetének titkára. A PSZ Tolna megyei
titkára, Fülöpné Szűcs Mária azt tapasztalja: bár a
takarékosságra hivatkoznak, az önkormányzatok
valójában politikai szempontok miatt helyeznek
közös vezetés alá korábban önálló intézményeket.
Így ugyanis megszabadulhatnak néhány befolyásos, korábban képviselő-testületi tag igazgatótól.
(…)
jogásza szerint ilyenkor új intézmény jön létre, és
a legtöbb esetben tisztázatlan, hogy az előző iskola

jogutóddal vagy anélkül szűnt-e meg. (…) Súlyos
gond az is, hogy a korábban önálló iskolákat nem
tagintézménnyé, hanem telephellyé minősítik. (…)

(2000. VIII. 21.)
A nagy emelés ne legyen választási ígéret
(…) Árok Antal, a PSZ titkára állítja: a kormány
tudatosan alábecsülte az idei inflációt. A többletbevételek miatt lenne pénz 5% körüli bérkorrekcióra. Stark Antal, az oktatási tárca gazdasági helyettes államtitkára is jogosnak tartaná a bérek idei
3-5 százalékos korrekcióját, ám a kérdés legkorábban októberben kerülhet a kormány napirendjére.
Árok Antal furcsállja: a politikusok mindig a
távoli jövőre tolják a tanári fizetések rendezését, a
jelenben viszont nevetséges mértékű emelések
fedezetéről is késhegyig menő viták folynak.
A mostani helyzet is ezt igazolja. Már tavaly
ősszel elkezdődtek ugyanis a tárgyalások a tanári
fizetések hosszú távú felzárkóztatásáról. A közoktatásban érintett szakszervezetek és a tárca megállapodtak: célként kell megfogalmazni, hogy 2004re a pedagógusok átlagbére érje el a bruttó 135
ezer forintot, 25 százalékkal meghaladva a nemzetgazdasági átlagbéreket. (…)

(2000. IX. 6.)
Kevesebb a munkanélküli tanár
(…) Az intézményvezetők elsősorban a nyelv- és a
számítástechnika szakos tanárokat keresik –
mondja Galló Istvánné, a PSZ budapesti titkára.
Gyakori az is, hogy az alacsony óraszámú tárgyak
esetében (ének, rajz, biológia, kémia, földrajz,
fizika) háromszakos kollégát igényelnek, hiszen
két tárggyal nem lenne meg a kötelező óraszáma.
A tanárok főként akkor fordulnak a munkaközvetítőhöz, ha lakásukhoz közelebb szeretnének tanítani. Magasabb fizetésre úgysem számíthatnak –
mondja Gallóné –, hiszen a fővárosban szinte
mindenütt a törvényben előírt legalacsonyabb
béreket fizetik.

az egyes szaktanárok óraszámai, ami szintén
munkanélküliséghez vezet. (…)

(2000. VII. 28.)
Idén nem teljesül az ígért bérnövekedés
(…) „Tarthatatlan, tűrhetetlen, hogy a mindenkori
kormány akceptálja a hibás pénzügypolitikát” –
véli a SZEF elnöke. Hasonlóan vélekedik Borbáth
Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ)
főtitkára is, szerinte is lépnie kell a kormánynak,
bérkorrekcióra van szükség. Révész Máriusz, a
vezető kormánypárt képviselője, a parlament
oktatási bizottságának alelnöke szerint amennyiben az infláció és a GDP felének összege meghaladja a bruttó 8,25 százalékot (ezt ígérték a közalkalmazottaknak), úgy a különbözetet rendezni kell.
(…)

(2000. VIII. 15.)
Veszélyben a tanárok béremelése
(…) A szaktárca számításai szerint a bér- és járulékos költségek finanszírozásához összességében
38 milliárd forinttal kellene növelni a közoktatási
normatíva összegét. (A jelenlegi 275-ről 313
milliárdra.)
A Pénzügyminisztérium (PM) szakértői
szerint ugyanakkor a központi juttatás ilyen arányú
emelése rendkívüli módon megterhelné a költségvetést, ezért nem támogatnak ekkora mértékű
bővülést. (…)
A közoktatási törvény olyan új feladatokat
irányoz elő az iskoláknak, melyek megfelelő
pénzügyi támogatás nélkül megvalósíthatatlanok –
reagált az elmondottakra Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) titkára. (…)
Mindeközben a kormány előzetes ígéretével
szemben idén reálértékben nem növekedett, hanem
csökkent a pedagógusok bére – szögezte le a PSZ
titkára. Újabb elvonást már nem visel el a szféra:
amennyiben nem lesz béremelés, demonstrációra
vagy akár sztrájkra is sor kerülhet.

(2000. IX. 7.)
A pedagógusbér-emelésért

(2000. VIII. 16.)
Kedvezményes bankkártyát kaphatnak
a pedagógusok

A jövő évre tervezett pedagógusbér-emeléssel
elégedettek a szakszervezetek (…). A miniszter
szerint a pedagógusbérek növelését a jövőre 35
milliárd forinttal emelkedő oktatási normatívák
fedezik majd. (…)
A Pedagógusok Szakszervezete elégedett a
közoktatási érdekegyeztetés tegnapi fordulójával –
tudtuk meg Varga László titkártól. Úgy vélik,
javaslataikat a tárca elfogadta, így az óraszámok
emelése nem több szakóra megtartását jelenti
majd, hanem az amúgy is ellátandó feladatok
beszámítását a kötelező óraszámok közé. (…)

(…) Az új pedagóguskártya többek között a banki
ügymenetet is jelentősen megkönnyíti majd – véli
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének
(PSZ) titkára.
(…) A tanároknak belépési és éves tagsági díj
felszámítása nélkül biztosítunk két VISA Electron
pedagóguskártyát – vagyis egy fő és egy társkártyát –, mellyel több mint tizenkétezer elfogadóhelyen vásárolhatnak majd – tájékoztatott Aczél
Gábor, a Magyar Külkereskedelmi Bank lakossági
üzletág-igazgatója. (…)

NÉPSZAVA

MAGYAR HÍRLAP

(2000. VI. 7.)
Ellentmondásos tanári béremelés

(2000. VIII. 12.)
Elszánt pedagógusok

(…) A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tagságát megdöbbentette Pokorni Zoltán miniszter
bejelentése a kötelező óraszámok emeléséről –
nyilatkozta lapunknak Borbáth Gábor, az érdekvédelmi szervezet főtitkára. Véleménye szerint a
javaslat szakmailag átgondolatlan és megvalósíthatatlan. Az óraszám tízszázalékos növelése 5-6
százalékos létszámleépítéssel jár. Mindemellett a
kerettantervek jövő évi bevezetésével csökkennek

A pedagógusok semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, ha bérnövekedés nélkül emelnék a
kötelező óraszámokat – nyilatkozott lapunknak
Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. A Pénzügyminisztérium ugyanis
vonakodik megadni az oktatási tárca által a
pedagógusoknak beígért béremelést, nincs
kifogása ezzel szemben a béremelés nélküli
óraszámemeléssel szemben. (…)
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PEDAGÓGUSOK LAPJA

(2000. IX. 1.)
Pedagógusbér-emelés kérdőjelekkel

(2000. VIII. 18.)
Pótvizsgázhat a PM

(…) Nem mindegy, milyen alapról indul a jövőre
ígért béremelés, így előbb az idei kereseteket kell
rendezni – közölte Árok Antal, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) titkára. Az érdekképviselet számításai szerint ugyanis a mostani több
mint 9 százalékos infláció mellett a tanárok bére
csak 8,3 százalékkal emelkedett. A PSZ ezért úgy
véli: még idén legalább 5 százalékkal kellene
növelni a pedagógusok bérét, hogy reálkeresetük a
kormányzati ígéreteknek megfelelően emelkedjen.
(…)

A PSZ – bár az irattárában megtalálható Varga
Mihálynak, a PM politikai államtitkárának tavalyi,
inflációnövekedés utáni bérkorrekciós ígérete
(1999. november 30.) – kevés esélyt lát a pedagógusok, közszférában dolgozók valódi bérrendezésére. Árok Antal, a PSZ ügyvivője lapunknak azt
mondta: a tárgyalások alatt mindig is nyilvánvaló
volt, hogy a pénzügyi tárca sem látja tarthatónak a
kormány által előre jelzett 6-7 százalékos inflációt.

(2000. IX. 2.)
Tizennyolcezer forint is járhat átlagosan
a tanároknak
(…) A béremelések és a szorzók eddig az alapilletményre vonatkoztak, ezért Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára szerint figyelemre méltó lenne, ha az Oktatási Minisztérium
beváltaná korábbi ígéretét, és a húszszázalékos
emelés valóban minden bérelemet érintene. (…)

VILÁGGAZDASÁG
(2000. VII. 19.)
Felesleges tanárokból
informatikusok
(…) Nem történt megállapodás a pedagógusfelzárkóztatás ügyében sem tegnap. Az oktatási tárca és
a PSZ képviselői csupán irányelvekről váltottak
szót, jóllehet a tárca a hónap közepére már modellszámításokat ígért – mondta lapunknak Borbáth
Gábor, a PSZ főtitkára. Hozzátette: abban mindkét
fél egyetértett, hogy a kerettanterv bevezetésével
feleslegessé vált több ezer tanár átképzésének
egyik területe az informatika lehet.

KÉPES ÚJSÁG
(2000. VII. 8.)

Oktatni és nevelni egyszerre
Kitüntetést alapított a Pedagógusok Szakszervezete. Az Eötvös József-emlékplakettet olyan települések kapják meg, amelyek lehetőségeikhez képest a
legtöbbet tették nevelési-oktatási intézményeik
színvonalas fenntartásáért, eredményes működéséért. Évente három önkormányzatot jutalmaznak,
Röszke és Solymár után most Budapest XIII.
kerülete kapta meg a plakettet.
- Az alapító a pedagógus társadalom elismerését, megbecsülését fejezi ki ezzel a díjjal. Ez
önnek, illetve az önkormányzatnak mit jelent?
- Nagyon sokat, hiszen ma nemigen kap
megbecsülést az, aki a köz szolgálatáért dolgozik –
mondja Tóth József polgármester. (…)

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI NÉPLAP
(2000. VI. 7.)
Tiltakoznak
(…) A kormány a 2000. évre ígért reálkeresetnövekedéssel adós maradt, a reálbérek csökkentek.

A PSZ azonnali tárgyalásokat akar, a teljes pedagógiai feladatrendszer haladéktalan áttekintését
kívánja. A munka valódi megfizetését, a tényleges
bérfelzárkóztatást követeli, álmegoldások nélkül.
(…)

SOMOGYI HÍRLAP
(2000. VII. 20.)

Egyeztetés a bérekről
(…) Az oktatási és a pénzügyi tárca számításai
szerint a bérek csak több lépcsőben zárkóztathatók
fel.
A minisztérium a béremelést összekapcsolta a
kötelező óraszámemeléssel, amely több szaktárgy
esetében is létszámcsökkentéssel járhat – véli a
PSZ főtitkára. Borbáth Gábor szerint egy szakmailag megalapozatlannak ítélt döntés miatt például a
kémia, a fizika, a háztartástan tanároknak nincs
lehetőségük óraszámuk növelésére. (…)

24 ÓRA
Komárom-Esztergom megyei lap
(2000. VIII. 12.)

Veszélyben a béremelés
Az érdekképviseletek minden törvényes eszközzel
készek tiltakozni az ellen, ha a pénzügyi szempontok a szakmai érveket is lesöprik az asztalról a
pedagógusbér-emeléssel kapcsolatos kormánydöntés során. Árok Antal, a PSZ titkára azt követően
nyilatkozott lapunknak, hogy kiderült: a PM nem
támogatja, hogy jövő szeptembertől 20 százalékkal
emelkedjenek a pedagógusbérek. (…)
Árok Antal szerint a gazdaság látványos
fejlődése mellett érthetetlen, hogy miért nem jut
egy olyan stratégiai ágazatra elég pénz, mint
amilyen a közoktatás.
Válogatta: Juhász Olga sajtómenedzser

Emlékeztető
A Népszabadság, melyet százezrek olvasnak, augusztus 21-i, hétfői
számában Tanévkezdés címmel hatoldalas, sok képpel és grafikonnal
dúsított mellékletet adott ki a nevelőknek, szülőknek, diákoknak. Az
írások szerzői hosszabb-rövidebb cikkeikben igyekeznek megjeleníteni az oktatásügy legkülönfélébb területeit – valamennyi „címzettre”
gondolva. Szakszervezetünk külön köszöni, hogy véleménye is szót
kapott a pedagógustársadalom égető problémáiról.

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik
legfontosabb információforrása. Minden PSZ-alapszervezethez (intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Föltétlenül szükséges, hogy lapunkat minden helyi intézményben
késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő felelőssége
pedig abban rejlik, hogy egyrészt maga gondosan elolvassa és számonként
gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék azt minél több kollégával megismertetni. Tehát szinte mozgalmi parancsként szól mindegyiküknek: "Olvasd és
add tovább, illetve hívd fel a figyelmet rá! A fontosabbnak, érdekesnek
ítélt anyagokat másold le, és helyezd el a tanári hirdetőtábláján."
Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet
jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk.
Az évi előfizetési ár 2000 januárjától 3.000 forint, amelyet egy öszszegben 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, feketefehérben) 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.

Snackárusító automata!
Köz- és oktatási intézmények részére ajánljuk 1 m2 alapterületet igénylő, dekoratív
megjelenésű sós és édes, csomagolt darabárut (chips-ek, sós mogyorók-pálcikák,
csokoládék, piskóták, cukorkák) kínáló automatáinkat.
A gépeket megállapodás alapján kihelyezzük, és teljeskörűen ellátjuk az Önök mindennemű közreműködése nélkül.

Részletes tájékoztatás:

ESMA Kft. 1139 Budapest, Fáy u. 20.
Tel.: 451-6547 Fax: 451-6501

"
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2000. szeptember 19.
Hivatásunk tükre
A nyár ajándékaként jelent meg a már küllemével is vonzó, belemélyedésre ösztönző Olvasókönyv a pedagógusról című kiadvány. Amint a címlap belső oldalán látható, készült a
BME Műszaki Pedagógiai Tanszékén a Közoktatás Vezetők Képzéséért Alapítvány támogatásával folyó program keretében. Összeállította, a fejezetek bevezetőit és a Függeléket írta:
Petró András. Az alcíme pedig imígyen szól: „Személyiség, szakmaiság, pedagógusetika.”
A gyűjtemény – rendeltetése szerint állandóan forgatandó „segédkönyv” mindazok
számára, akik az oktatásügyi dolgozók körében méltán népszerű közoktatási vezető szakirányú továbbképzésben részt vesznek. (A PSZ és az évek óta működő tanszék megállapodása
alapján e posztgraduális képzés tavaly óta az érdekvédelmi szakszervezeti speciális kollégiumot is felöleli.)
Az olvasókönyvnek rangos elődei vannak a honi pedagógiai irodalomban – szemelvényeinek egy jelentős része meg is található bennük –, mégis ez az újdonság a páratlanság
varázsával hat mindenkire, aki kezébe veszi. A hatás titka pedig: az összeállítás tudományos
és gyakorlati gazdagságával folyvást együtt járó, lenyűgöző személyesség.
Aki a most hetvenötéves Petró András életútját valamelyest is ismeri – ugyancsak sokan
vannak –, annak számára egy példás pedagógusi élet természetes gyümölcse e válogatás.
Hisz bármennyi szerzőt idéz is benne, velük együtt egyéni szavával és jelképesen mindig ott
van ő is: a kis abaúji község tanítója, a Pedagógusok Lapjának meg a Köznevelésnek szerkesztője, a pedagógiai szak egyetemi diplomása, 16 éven át a nyugdíjba vonulásáig a Tankönyvkiadó Vállalat kitűnő igazgatója, és pályája kezdetétől máig az írás igényes elkötelezettje.
Ilyen előzményei vannak ennek az olvasókönyvnek, melynek fejezetei sorra közvetítik a
neveléstörténet üzenetét, a kortárs szerzők műveit, a pedagógiai lexikonok jelentős szócikkeit, a pedagógusetika szabályait, majd pedagógusnapi színes csokorként – főként a szépirodalom eszközeivel – diákok és pedagógusok emlékeinek és élményeinek sorát, végül a
Függelékben kollégánk szebbnél szebb személyes vallomásait.
Az olvasókönyv egyszerre bizonyítja, hogy „szerzője” szívvel-lélekkel pedagógus, és
olvasóiban is ezt a magatartását akarja gerjeszteni.
Sajnos, nem kerül könyvárusi forgalomba. Kár, mert ugyancsak szükséges lenne, hogy
az embernevelés minden művelőjének mindennapi olvasmánya legyen. Tükrében ki-ki
megláthatná áhított legjobb önmagát.
-i –s

HÍREK


A Tankönyvesek Országos Szövetsége
immár fennállásának 10. évfordulójára készül. A 20 kiadóval induló szövetség kiadói tagjainak létszáma jelenleg meghaladja a 200-at. A tankönyvírói, terjesztői és a
napjainkban alakuló nyomdai szakosztályok létszáma is folyamatosan emelkedik.
Munkásságának területe egyre szélesedik.
Kialakult információs rendszere. Egyik
friss eredményként mostanság látott napvilágot és jutott el az iskolákba a Tanulást,
tanítást segítő kiadványok jegyzéke a
2000/2001. tanévre. Az igen kedvelt, a pedagógusok által egész évben használatos
kiadvány célja az, hogy segítse az iskolai
pedagógusok tankönyvekhez kapcsolódó
szakkönyvválasztását.



A PONT Kiadó joggal becsült folyóirata,
a Fordulópont elsősorban a gyermekek
kulturális nevelésével foglalkozik. Most útjára bocsátott 8. száma egy sokat vitatott
gondot taglal – szakértők tollából – Válságban az olvasás? címmel. Megrendelhető a kiadótól: 1300 Budapest, Pf.: 215. Az
éves előfizetés ára 2000,- Ft, e számé 630,Ft. A folyóirat egyébként a könyvesboltokban is kapható.



A Magyar Drámapedagógiai Társaság
magazinjának 19. száma, mely hasznos
oktatási segédletként jelent meg – melléklettel – néhány érdekes téma feldolgozására nyújt gazdag példát. Ennek a sajátos
pedagógiai módszernek ötletes alkalmazását mutatja meg, főként az egyéni lelemény és közös munka szoros összefüggésében. A feldolgozó órák ismertetése mellett egyéb anyag is megtalálható benne. A
Melléklet pedig a magazin 1991-94 közötti számaiból közöl válogatást, később
folytatva a szemlézést.



A Magyar Nemzeti Múzeumban november 26-ig tekinthető meg az „Európa közepe 1000 körül” című időszaki kiállítás. A
tárlat német kezdeményezésre a cseh, a
lengyel, a magyar, a német és a szlovák állam együttműködésével jött létre. A nagyszabású nemzetközi vállalkozás fővédnöke,
az Európa Tanács, saját hivatalos rendezvényének nyilvánította. Budapest után
majd Krakkó, Mannheim, Berlin, Prága és
Pozsony ad otthont a szakmai tudományos
közéletben és a múzeumlátogatók körében
egyaránt rendkívüli érdeklődésre számot
tartó, páratlanul nagyarányú bemutatónak.



Az „Áldott kéz 2000” elnevezésű szeretetszolgálatot végző nemzetközi alapítvány –
a többi közt – a súlyos beteg és Magyarországon nem gyógyítható gyermekek külföldi gyógykezelését igyekszik elősegíteni
önkéntes adományok gyűjtésével. Bővebb
felvilágosítást az érdeklődők 1223 Budapest, Rózsakert út 13/a. fsz. 1. [tel.: (06 1)
228-9548, (06 30) 258-8912] címen kaphatnak.

Mentor a tanévkezdés jegyében
Az egyre népszerűbb folyóirat szeptemberi számában terjedelmes interjút olvashatunk
Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel, valamint Mohos Lászlóval, az OKÉV nyáron kinevezett igazgatójával. Két külön cikk szól – kritikus hangvétellel – a pedagógusbérezés problémáiról. Időszerű témaként jelenik meg az alsószentmártoni cigány óvoda bemutatása. Új
sorozat is indul, melyben idős, legendás hírű pedagógusok osztják meg tapasztalataikat mai
kollégáikkal. Természetesen e szám sem nélkülözi a már ismert változatos rovatokat.
A színes magazin melléklete, a Támpont a többi közt hasznos információkkal szolgál a
tankönyvjóváhagyás menetéről.
A szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. Tel./fax: 352-7108.

Magazin kiskamaszoknak – mellékkereset a kollégáknak
2000. júniusi számunkban hírt adtunk arról, hogy szeptember végén lát napvilágot a 8-15 éves korosztálynak szóló GAlaktikus BIrodalom című gyermekmagazin.
A kéthetente 68 oldalon megjelenő folyóirat széleskörűen igyekszik fejleszteni a kiszemelt korosztály érdeklődését, tanítva, nevelve, szórakoztatva. A lap szerkesztősége főként a pedagógusokra szeretne számítani a terjesztésben, ezzel bizonyos mértékű mellékkeresethez juttatva őket. Várják az érdeklődők jelentkezését. Bővebb tájékoztatást kaphatnak és a jelentkezés feltételeit is megismerhetik az
érdeklődők a www.tar.hu/ga-bi internetes honlapon. Telefon: 06/30/241-06-08.
Az immár két éve alakult Pedagógiai Lapok Egyesülete (PELE) régi tervét valósítja meg azzal,
hogy szeptembertől megalakítja
AGORA KLUBJÁT,
amelynek ideiglenesen a Pedagógusok Szakszervezete
(1068 Budapest, Városligeti fasor 10.) ad otthont
minden hónap utolsó csütörtökjén, délután 5 órától este 8-ig.
Ennek megfelelően az első találkozás időpontja:
szeptember 28-a, 17 óra.
További időpontok: október 26., november 30., december 28.
Ezt a klubot – nevének megfelelően – szabad, kötetlen beszélgetések színhelyévé szeretné tenni
az elnökség, ahol a tagság, illetve a résztvevők dönthetnek a programokról.

KÖZLEMÉNY
Az országos szakszervezeti szövetségek a mátraházai tanácskozásukon elfogadott szerződésük alapján Balatonfüreden folytatták az együttműködésükre vonatkozó tárgyalásaikat,
egyeztetéseiket.
A konföderációk képviselői elfogadták és döntéshozó testületeik elé terjesztik a szakszervezeti tagok, tisztségviselők számára megfogalmazott felhívásukat.
Az országos szövetségek szükségesnek tartják, hogy a korábbi szembenállást helyi és középszinteken is az összefogás váltsa fel. A szakszervezeti béke erősítse a szakmai
együttműködést, az érdekvédelmi feladatok összehangolt ellátását, a munkavállalók érdekét szolgáló akcióegység megteremtését.
Mindez eredményezheti a dolgozók kiszolgáltatottságának csökkenését, erősítheti a munkahelyek védelmét, az európai színvonalú bérek, szociális juttatások elérését. A szövetségek közös felhívásukat eljuttatják munkahelyi szervezeteikhez.
A konföderációk elfogadták a közös tevékenységüket összefogó Együttműködési Tanács
ideiglenes ügyrendjét. Ez alapján a szövetségek elnökei rendszeres tanácskozásaikon
egyeztetik álláspontjaikat a szakszervezeti stratégiai és időszerű érdekvédelmi ügyekben.
Célként határozták meg a szakszervezeti munka megújítását, a kapcsolatok rendszeressé
tételét és új minőségének kialakítását.
Megállapodtak a közös tevékenység főbb területeiről:
 nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás,
 európai integrációs folyamatban a munkavállalói érdekek erőteljesebb képviselete,
 közös oktatási, képzési munka és szakszervezeti kutatások végzése,
 szakértői tevékenység összehangolása,
 közös rendezvények, kiadványok és akciók szervezése,
 az indokolt területeken közös jogsegélyszolgálat működtetése.
A szakszervezeti szövetségek együttműködésük eredményeiről, közös álláspontjaikról folyamatosan tájékoztatják a szakszervezeti tagságot és a közvéleményt.
Balatonfüred, 2000. június 29.
Autonóm Szakszervezetek
Szövetsége

Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés

Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligája

Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetsége

Munkástanácsok
Országos Szövetsége

Szakszervezetek
Együttműködési Fóruma

Végre megvalósulni látszik a magyar szakszervezetek közötti szorosabb, érdemibb együttműködés, amely nemcsak a hazai
felismerések eredménye, hanem az EU és az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) elvárásainak is következménye. A
konföderációk vezetőinek június végén aláírt közleménye és a közösen létrehozott Együttműködési Tanács ideiglenes ügyrendje az áhított összefogásra nyújt reményt. Valósággá azonban csak akkor válik, ha nemcsak a konföderációs csúcsok
deklarálják, hanem a tényleges tagsággal rendelkező ágazati szakszervezetek is akarják és megvalósítják.
(Szerk.)

