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PEDAGÓGUSOK LAPJA

GARANTÁLT ILLETMÉNYEK A KÖZOKTATÁSBAN (2001. ÉVBEN)
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok a 2001. évben
Fiz.
fok.
A
B
C
D
1.
23 200
26 000
27 300
28 700
2.
1,04
1,05
1,05
1,05
3.
1,08
1,10
1,10
1,10
4.
1,12
1,15
1,15
1,15
5.
1,16
1,21
1,21
1,21
6.
1,20
1,27
1,27
1,27
7.
1,24
1,33
1,33
1,33
8.
1,28
1,39
1,39
1,39
9.
1,32
1,45
1,45
1,45
10.
1,36
1,51
1,51
1,51
11.
1,40
1,57
1,57
1,57
12.
1,44
1,63
1,63
1,63
13.
1,48
1,69
1,69
1,69
14.
1,52
1,75
1,75
1,75
Hatályos 2001. január 1-től. (A Kjt. I. sz. melléklete.)

Fizetési osztályok
E
F
32 800
39 600
1,05
1,06
1,10
1,12
1,15
1,18
1,21
1,24
1,27
1,30
1,33
1,36
1,39
1,42
1,45
1,48
1,51
1,54
1,57
1,60
1,63
1,66
1,69
1,73
1,75
1,80

G
43 700
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

H
46 500
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

I
51 900
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

J
57 300
1,06
1,12
1,18
1,24
1,30
1,36
1,42
1,48
1,54
1,60
1,66
1,73
1,80

1,05-os szakmai szorzó alkalmazásával számított összegeket tartalmazó táblázat a 2001. évre
Fiz.
Fizetési osztályok
fok.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
1.
24 400
27 300
28 700
30 100
34 400
41 600
45 900
48 800
54 500
2.
25 300
28 700
30 100
31 600
36 200
44 100
48 600
51 800
57 800
3.
26 300
30 000
31 500
33 100
37 900
46 600
51 400
54 700
61 000
4.
27 300
31 400
33 000
34 700
39 600
49 100
54 100
57 600
64 300
5.
28 300
33 000
34 700
36 500
41 700
51 600
56 900
60 500
67 600
6.
29 200
34 700
36 400
38 300
43 700
54 100
59 700
63 500
70 800
7.
30 200
36 300
38 100
40 100
45 800
56 500
62 400
66 400
74 100
8.
31 200
37 900
39 800
41 900
47 900
59 000
65 200
69 300
77 400
9.
32 200
39 600
41 600
43 700
49 900
61 500
67 900
72 300
80 700
10.
33 100
41 200
43 300
45 500
52 000
64 000
70 700
75 200
83 900
11.
34 100
42 900
45 000
47 300
54 100
66 500
73 400
78 100
87 200
12.
35 100
44 500
46 700
49 100
56 100
69 000
76 200
81 000
90 500
13.
36 100
46 100
48 400
50 900
58 200
71 900
79 400
84 500
94 300
14.
37 000
47 800
50 200
52 700
60 300
74 800
82 600
87 900
98 100
Hatályos: 2001. január 1-től. Érintettek: a közoktatás nem pedagógus dolgozói. A kivételeket lásd a következő oldalon ♦ (3)

J
60 200
63 800
67 400
71 000
74 600
78 200
81 800
85 400
89 000
92 700
96 300
99 900
104 100
108 300

1,19-os szakmai szorzó alkalmazásával számított összegeket tartalmazó táblázat a 2001. évre
Fiz.
fok.
A
B
C
D
1.
27 600
30 900
32 500
34 200
2.
28 700
32 500
34 100
35 900
3.
29 800
34 000
35 700
37 600
4.
30 900
35 600
37 400
39 300
5.
32 000
37 400
39 300
41 300
6.
33 100
39 300
41 300
43 400
7.
34 200
41 200
43 200
45 400
8.
35 300
43 000
45 200
47 500
9.
36 400
44 900
47 100
49 500
10.
37 500
46 700
49 100
51 600
11.
38 700
48 600
51 000
53 600
12.
39 800
50 400
53 000
55 700
13.
40 900
52 300
54 900
57 700
14.
42 000
54 100
56 900
59 800
Hatályos: 2001. augusztus 31-ig. Érintettek: a pedagógusok.

Fizetési osztályok
E
F
39 000
47 100
41 000
50 000
42 900
52 800
44 900
55 600
47 200
58 400
49 600
61 300
51 900
64 100
54 300
66 900
56 600
69 700
58 900
72 600
61 300
75 400
63 600
78 200
66 000
81 500
68 300
84 800

G
52 000
55 100
58 200
61 400
64 500
67 600
70 700
73 800
77 000
80 100
83 200
86 300
90 000
93 600

H
55 300
58 700
62 000
65 300
68 600
71 900
75 300
78 600
81 900
85 200
88 500
91 900
95 700
99 600

I
61 800
65 500
69 200
72 900
76 600
80 300
84 000
87 700
91 400
95 100
98 800
102 500
106 800
111 200

J
68 200
72 300
76 400
80 500
84 600
88 600
92 700
96 800
100 900
105 000
109 100
113 200
118 000
122 700
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2001. január 18.

1,43-os szakmai szorzó alkalmazásával számított összegeket tartalmazó táblázat a 2001. évre
Fiz.
fok.
A
B
C
D
1.
33 200
37 200
39 000
41 000
2.
34 500
39 000
41 000
43 100
3.
35 800
40 900
42 900
45 100
4.
37 200
42 800
44 900
47 200
5.
38 500
45 000
47 200
49 700
6.
39 800
47 200
49 600
52 100
7.
41 100
49 400
51 900
54 600
8.
42 500
51 700
54 300
57 000
9.
43 800
53 900
56 600
59 500
10.
45 100
56 100
58 900
62 000
11.
46 400
58 400
61 300
64 400
12.
47 800
60 600
63 600
66 900
13.
49 100
62 800
66 000
69 400
14.
50 400
65 100
68 300
71 800
Hatályos: 2001. szeptember 1-től. Érintettek: a pedagógusok.

Fizetési osztályok
E
F
46 900
56 600
49 200
60 000
51 600
63 400
53 900
66 800
56 800
70 200
59 600
73 600
62 400
77 000
65 200
80 400
68 000
83 800
70 800
87 200
73 600
90 600
76 500
94 000
79 300
98 000
82 100
101 900

 A Kjt. 2. számú melléklete alapján besorolt (korább kiemelt F és
G) közalkalmazott 2001. évi illetményét legalább 6%-kal, a 2002.
évi illetményét legalább 5%-kal akkor is meg kell emelni, ha egyébként a besorolásra vonatkozó rendelkezések alapján nem vagy ennél
alacsonyabb mértékű illetményemelés illetné meg.
 Január 1-től a minimálbér összege 40.000 Ft/hó. Ennek kötelező
alkalmazásánál az előző évi módszert kell követni, azaz amennyiben
a közalkalmazotti illetménytábla 1,05-os, illetve 1,19-es szakmai
szorzóval számított értéke alacsonyabb a minimálbérnél, ott 40.000
forintra kell felemelni az illetményt.
 A Kjt. 3. sz. mellékletének 4. pontja által meghatározott közalkalmazotti kör (humán egészségügyi szolgáltatás) szakmai szorzója
2001. január 1-től 1,20, a 6/b. pontban felsorolt közalkalmazotti kör
(szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését,
ellátását, gondozását, szociális segítségét közvetlenül szolgáló tevé-

G
62 500
66 200
70 000
73 700
77 500
81 200
85 000
88 700
92 500
96 200
100 000
103 700
108 100
112 500

H
66 500
70 500
74 500
78 500
82 500
86 400
90 400
94 400
98 400
102 400
106 400
110 400
115 000
119 700

I
74 200
78 700
83 100
87 600
92 000
96 500
100 900
105 400
109 800
114 300
118 700
123 200
128 400
133 600

J
81 900
86 900
91 800
96 700
101 600
106 500
111 400
116 400
121 300
126 200
131 100
136 000
141 800
147 500

kenységeknek az adott munkakörre jogszabályban meghatározott,
felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel történő ellátása) szakmai szorzója 2001. január 1-től 1,26.
 Illetménypótlék-alap: 15.900 Ft/hó. Hatályos: 2001. január 1.december 31. A pótlékok mértékének alsó és felső határa pedagógusok esetében 2001. szeptember 1-től 20%-kal nő.
 A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés havi összege,
– amely 2000. szeptember 1-től emelkedett 3.000 Ft/pedagógus
összegre – 2001. szeptember 1-től 20%-kal, 3.600 Ft/pedagógus
összegre növekszik. Ebből pedagógusok és nem pedagógusok egyaránt részesülhetnek.
 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és szabadidő-szervező
pótszabadságának, valamint juttatásainak (illetményének) meghatározására 2001. január 1-től a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni
(pl. 1,19-es, illetve 1,43-os szakmai szorzó).

Az Oktatási Minisztérium tájékoztatója a közoktatás területén foglalkoztatott
közalkalmazottak 2001. január 1-jei hatállyal történő besorolásához
I. A Magyar Közlöny 2000. évi 128. számában megjelent a Magyar
Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény (továbbiakban: Kvt.).
Az új illetmények megállapításához, a törvény egyes rendelkezéseinek értelmezéséhez a következőkben kívánunk segítséget nyújtani.
1. A közalkalmazottak illetményét a továbbiakban is a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Kjt.) - a Kvt. 81. § (6) bekezdésével megállapított - 1. számú melléklete, illetőleg 2. sz. melléklete
szerint kell meghatározni.
2. A Kjt. 93. §-ának (2)-(3) bekezdése, valamint a Kjt. 2. sz.
melléklete 2002. január 1-jén veszti hatályát [Kvt. 110. § (2) bek.].
3. Azoknak a közalkalmazottaknak, akiknek illetményét az
1997. február 1-je előtti „F” és „G” fizetési osztályba sorolásukra
tekintettel a 2. számú illetménytáblázat alapján állapították meg, a
2000. december 31-ei illetményüket 2001. január 1-jei hatállyal
legalább 6 százalékkal, 2002. január 1-jei hatállyal legalább 5 százalékkal minden esetben meg kell emelni [Kvt. 110. § (2) bek.].
2001-ben tehát még érvényben van a Kjt. 93. §-ának (2) bekezdése, amely a következőket mondja ki: „(2) Az e törvény alapján 1997.
február 1-jét megelőzően az "F", vagy "G" fizetési osztályba sorolt
közalkalmazott havi garantált illetményét - az e törvény 66. §-a (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően - legalább e törvény 2. számú
melléklete szerinti mértékben kell meghatározni, ha a közalkalmazottnak a 66. § (1) bekezdése alapján kiszámított garantált illetménye
ennél alacsonyabb.”

A Kjt. jelenleg érvényes 2. számú melléklete 2000. január 1-jén
lépett hatályba, az abban szereplő összegek ez év január 1-jén nem
változtak, függetlenül attól, hogy az előzőkben említettek szerinti
illetményemelést biztosítani kell.
Az érintettek illetményének megállapítása az új, 2001. január 1jén hatályba lépett 1. számú melléklet és a változatlan összegű 2. sz.
melléklet összevetése alapján történik.
Két eset lehetséges:
a) A 2. számú mellékletben rögzített (elmúlt évi) összeg még
mindig meghaladja a 2001. január 1-jén az 1. táblázatban a besorolásnak megfelelő fizetési osztályban és fokozatban található illetményt. Ebben az esetben a 2. sz. melléklet szerint kell megállapítani
az illetményt, amelyet 6 %-kal növelünk. A 6 százalékba be kell
számítani a három évenkénti „soros” előmenetelből fakadó fizetési
fokozatváltozás miatti illetménynövekedést is.
b) A 2. számú mellékletben rögzített (elmúlt évi) összeg kevesebb, mint 2001. január 1-jén az 1. számú táblázatban a besorolásnak
megfelelő fizetési osztályban és fokozatban található összeg. Ez
esetben a Kjt. 93. § (2) bek. alapján a közalkalmazott illetményét az
1. számú tábla szerint kell meghatározni. Mivel a Kvt. 110. § (2)
bekezdése 6 százalékos emelést ír elő arra az esetre is, ha a besorolásra vonatkozó rendelkezések alapján a közalkalmazottat alacsonyabb
mértékű illetményemelés illetné meg, ezért az 1. sz. táblázat szerint
megállapított illetményt ki kell egészíteni annyival, hogy annak
összege elérje a 2. sz. táblázat megfelelő fizetési fokozatánál jelzett
összeg 6 százalékkal emelt mértékét. Ez esetben is beszámítandó a 6
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százalékba a háromévenkénti „soros” előmenetelből fakadó fizetési
fokozatváltozás miatti illetménynövekedés.
Abban az esetben, ha a közalkalmazott 2001-ben „átkerült” az 1.
számú táblába (b) pont), a 2002. január 1-jei illetményét az akkor
hatályba lépő 1. számú melléklet szerint kell meghatározni. Amenynyiben nem került át, akkor a 2001-ben megállapított illetményét kell
5 százalékkal megemelni.
4. A szakmai szorzóval az 1. számú illetménytáblázat alapján
megállapított illetményt, illetőleg a 2. számú illetménytáblázat 6
százalékkal megnövelt összegét kell megemelni. Ez vonatkozik a 3/b.
pontban írt esetekre is.
5. A szakmai szorzó 2001. augusztus 31. napjáig 1,19, illetőleg
1,05. 2001. szeptember 1-jétől a Kjt. módosított 3. sz. mellékletének
1. pontjában rögzített munkakörökben 1,43 (Kvt. 17. sz. melléklet).
6. A pedagógusok kötelező óraszáma emelésének ellentételezésére 1996-ban megállapított rendkívüli illetményemelés továbbra is
jár, abban az esetben is, ha az óraszámemelés (1996. szeptember 1.,
1997. február 1., 1997. szeptember 1.) óta öt év eltelik [Kvt. 81. § (5)
bek.], vagyis azt továbbra is elkülönülten kell kezelni. A rendkívüli
illetményemelés összege azonban 2001. január 1-jétől nem vehető
figyelembe a jubileumi jutalom összegének kiszámításakor.
7. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst és a szabadidőszervezőt 2001. január 1-jétől augusztus 31-ig 1,19-es, 2001. szeptember 1-jétől 1,43-as szakmai szorzó illeti meg [Kvt. 88. § (5) bek.].
8. A közalkalmazotti pótlékalap a 2001. évben havi 15 900
forint, a 2002. évben 17 100 forint [Kvt. 81. § (2) bek.]. A Kjt. végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott (kötelező) pótlékoknak a 15. § (3) bekezdésben
meghatározott alsó és felső határa 2001. szeptember 1-jei hatállyal
20-20 százalékkal megemelkedik (pl. osztályfőnöki pótlék: 12-30
százalék).
II. A 197/2000. (XI. 27.) korm. rendelet a személyi alapbér kötelező legkisebb összegét 2001. január 1-jei hatállyal teljes munkaidő
teljesítése és havibér alkalmazása esetén 40 000,- Ft-ban határozta
meg. A rendelet szerint személyi alapbéren közalkalmazott esetében
illetményt kell érteni. Tekintettel arra, hogy az illetménynek része a
szakmai szorzó és a további szakképesítés után járó százalékos illetménynövekedés, a Kjt. által garantált illetményhez, illetőleg annak a
munkáltató által megemelt összegéhez hozzá kell adni ezeket a juttatásokat is, és az így megállapított összeget kell 40 000,- Ft-ra kiegészíteni. (A pótlék, a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
nem része az illetménynek!)
Példák:
1. Főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
pedagógus az 1. sz. melléklet szerinti F/6 fizetési kategóriában 2001.
január 1-jei hatállyal:
Illetmény összege az illetménytáblázat szerint:
39 600 x 1,30 =
51 480,- Ft
szakmai szorzó (1,19)
9 781,- Ft
illetménynövekedés (5 %):
2 574,- Ft
összesen:
63 835,- Ft ~ 63 800,- Ft
Rendkívüli illetményemelés
(kötelező óraszámemelés):
……………..
2. Főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
pedagógus a 2. sz. melléklet szerinti F/6 fizetési kategóriában 2001.
január 1-jei hatállyal:
Illetmény összege a 2. sz. illetménytáblázat szerint:
decemberi illetmény:
52 900,- Ft
6%
3 174,- Ft
összesen:
56 074,- Ft
szakmai szorzó (1,19)
10 654,- Ft
illetménynövekedés (5 %):
2 804,- Ft
69 532,- Ft ~ 69 500,- Ft
Rendkívüli illetményemelés
(kötelező óraszámemelés):
……………..
Illetmény összege az 1. sz. illetménytáblázat szerint: 51 480,- Ft,
amely nem éri el a 2. sz. tábla szerinti december havi illetmény öszszegét.
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A pedagógus illetménye ezért a 2. sz. melléklet szerinti illetmény
lesz, megemelve 6 százalékkal: 56 074,- Ft. Ez a megemelt összeg
képezi a számítási alapját a további szakképesítésért járó százalékos
illetménynövekedésnek, valamint a szakmai szorzó alkalmazásának.
3. Főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
pedagógus a 2. sz. melléklet szerinti F/12. fizetési kategóriában 2001.
január 1-jei hatállyal:
Illetmény összege a 2. sz. illetménytáblázat szerint:
decemberi illetmény:
65 300,- Ft
6%
3 918,- Ft
összesen:
69 218,- Ft
szakmai szorzó:
13 151,- Ft
illetménynövekedés (5 %)
3 461,- Ft
85 830,- Ft ~ 85 800,- Ft
Rendkívüli illetményemelés
(kötelező óraszámemelés):
……………..
Az 1. sz. táblázat szerinti Illetmény (65 736,- Ft) magasabb, mint
a decemberi illetmény. Ezért a pedagógus „átkerül” az 1. sz. táblázatba. A 6 százalékos illetményemelés biztosítása érdekében a pedagógus illetménye mégis a decemberi illetmény 6 százalékkal emelt
összege. Ez az összeg képezi az illetménynövekedés és a szakmai
szorzó számítási alapját.
4. Egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező
pedagógus a 2. sz. melléklet szerinti G/9 fizetési kategóriában 2001.
január 1-jei hatállyal:
Illetmény összege a 2. sz. illetménytáblázat szerint:
decemberi illetmény
64 300,- Ft
6%
3 858,- Ft
összesen:
68 158,- Ft ~ 68 200,- Ft
Rendkívüli illetményemelés
(kötelező óraszámemelés):
……………..
Illetmény összege az 1. sz. illetménytáblázat szerint (H/9):
68 820,- Ft
A pedagógus illetménye az 1. sz. illetménytáblázat szerinti
68.820,- Ft.
5. Főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező, a 2.
sz. melléklet szerinti F/5 fizetési osztályba sorolt pedagógus szakvizsgával egyenértékű vizsgát igazoló oklevelet (pl. közoktatási
vezető) szerzett:
A 2. sz. illetménytáblázat F/5 fizetési kategóriája szerinti illetmény:
decemberi illetmény:
50 800,- Ft
6%
3 048,- Ft
összesen:
53 848,- Ft ~ 53 800,- Ft
Rendkívüli illetményemelés
(kötelező óraszámemelés):
……………..
Az 1. sz. illetménytáblázat G/5 fizetési osztálya szerinti illetmény:
54 188,- Ft
Illetmény: az 1. sz. illetménytáblázat szerinti 54 188,- Ft.
6. Középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéssel rendelkező iskolatitkár a D/3 fizetési kategóriában 2001. január 1-jei hatállyal:
Illetmény összege az illetménytáblázat alapján:
31 570,- Ft
szakmai szorzó (1,05)
1 579,- Ft
további szakképesítés utáni százalékos
illetménynövekedés (5 %)
1 579,- Ft
összesen:
34 728,- Ft
Illetmény: 40 000,- Ft (l: minimálbér)
~ 34 700,- Ft
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy az általunk leírt szakmai
vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői,
munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a
60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi
és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást
tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.
Budapest, 2000. január
Környei László s. k.
közoktatási helyettes államtitkár
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NINCS NÉPSZÁMLÁLÁS PEDAGÓGUS NÉLKÜL
(Tudnivalók a népszámlálásról)
A 2001. évi népszámlálásról az 1999. évi CVIII. törvény rendelkezik.
Ennek értelmében a Magyar Köztársaság területén 2001. január 31. és
február 1. napja közötti éjféli állapot alapulvételével a természetes
személyekről és a lakásokról általános összeírást kell tartani. Az
adatszolgáltatás kötelező, azonban az adatfelvétel név nélkül történik.
Bevált gyakorlat hazánkban, hogy – népszámláláskor – az adatgyűjtésért felelős intézmények előszeretettel keresik a számlálóbiztosi feladatok ellátására a pedagógusokat. (A mintegy 40.000 számlálóbiztosnak több mint fele közülük verbuválódott.)
Több szempontból alakult ez így. Először is, hagyományosan a
lakóhelyen – falun és városban egyaránt – a pedagógust sokan ismerik, tisztelik, és nagyobb bizalommal viseltetnek iránta, mint egy
ismeretlen, idegen esetében. Azt is érdemes számbavenni, hogy
adminisztrációval járó munka a népszámlálás, ami szintén „írástudónak” való feladat. Az összeíráskor használt kérdőívek értelmezési
készséget is igényelnek, így alkalmasint meg kell válaszolni a felvetődő kérdéseket, el kell magyarázni az esetleges összefüggéseket
ahhoz, hogy teljes képet és pontos információt kapjon a számlálóbiztos az adatszolgáltatótól. Az is ajánló szempont, hogy számos pedagógus munkarendje lehetővé teszi a délutáni, esti összeírást. (Mellesleg, családlátogatással is egybe lehet kötni az elvégzendő feladatot.)
A Központi Statisztikai Hivatal által kiadott és az önkormányzatokhoz eljuttatott útmutatóban nem szerepel a számlálóbiztosok kiválasztásánál a végzettségre utaló külön kritérium. Az útmutató természetesen ajánlja, hogy a jelöltnek rendelkeznie kell jó beszédkészséggel, jó kapcsolatteremtő képességgel, empátiával és megfelelő motiváltsággal, és tudjon maga is motiválni, hisz ezen tulajdonságok a
számlálóbiztosi feladatok minél jobb ellátását szolgálják. Ezekkel a
tulajdonságokkal rendelkeznek a pedagógusok, így érthető, ha az
adatgyűjtő intézmények, szervezetek – pl. önkormányzatok – közülük
szívesen választanak számlálóbiztosokat.
Hazánkban több törvény is rendelkezik az adatgyűjtésről. Elvileg
az adatgyűjtés, az országos népszámlálásban való részvétel önkéntes
alapon történő munkavállalás. Mindenkinek joga van eldönteni,
szeretné-e végezni vagy sem: kész-e az estékbe nyúló, többszöri –
esetleg sikertelen – látogatásokra. Van persze, aki a látogatásokat
szórakozásként, kikapcsolódásként éli meg, de olyan is van, aki erre a
munkára csak a díjazásáért vállalkozik.
Az adatgyűjtő intézmény, szervezet – országos összeírás esetében
– általában felkéréssel fordul a lakossághoz, hogy jelentkezzenek
számlálóbiztosnak, és mivel nincs különleges kritériumhoz kötve a
számlálóbiztosi teendők ellátása, bárki jelentkezhet.
Természetesen ez a felkérés vonatkozik az önkormányzatok által
fenntartott intézmények vezetőire, az intézmény dolgozóira is. Célszerűnek látszik az, hogy erre a feladatra ők is vállalkozzanak, hiszen
az önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozóit általában
többen ismerik.
Volt – kevés számú – önkormányzat, amely a felhívással nem ért
el sikert, és így a közoktatási intézményvezetőket kérték meg, hogy a
Munka törvénykönyvének 105. § (1) bekezdését alkalmazzák, mely
szerint: „A munkavállaló - különösen indokolt esetben - munkakörébe

nem tartozó munkát is köteles végezni, illetve állandó munkahelyén
kívüli munkavégzésre is kötelezhető.” A 105. § szerinti munka elrendelését a közalkalmazottat illetően a munkáltató teheti meg, pl. az
iskolaigazgató, óvodavezető. Más személy vagy testület nem. Információink szerint ezeket a kezdeményezéseket az érintett önkormányzatok fellépésünkre visszavonták, miután mérlegelték ennek további
következményeit, amelyeket az alábbiakban részletezünk.
A 105. § idézett bekezdésének második mondata és az (5) bekezdése ad kimentő okot: „Ez azonban beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel rá
nézve aránytalan sérelemmel nem járhat.”, illetve: „(5) Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig.”
Nézzük meg azonban azt az esetet, ha a kötelező munkavégzés
alól a munkára kötelezett dolgozónak nincs kimentő oka, és esetleg a
106. § rendelkezései (kirendelés) érvényesek.
Ebben az esetben az idézett 105. § (2) és (3) bekezdéseit kell
alkalmazni. A (2) bekezdés rendelkezik a munka díjazásáról: „A
munkavállaló az (1) bekezdés szerinti munkavégzés esetén a ténylegesen végzett munka alapján jogosult díjazásra.” A (3) bekezdés rendelkezése szól arról, ha a munkavállaló a kötelező munkavégzés
mellett eredeti munkakörét is ellátja, akkor „munkabérén felül külön
díjazás (helyettesítési díj) is megilleti.”
A díjazás összegéről rendelkezik a (2) bekezdés második mondata, mely szerint az „– kollektív szerződés vagy a felek eltérő megállapodása hiányában – az eredeti munkaköre szerinti átlagkereseténél
nem lehet kevesebb.”
A 105. § további rendelkezései tájékoztatási kötelezettséget
állapítanak meg a munkáltató számára, amely arra kötelezi, hogy a
munkakörbe nem tartozó, illetve más munkahelyen történő munkavégzés valószínűsíthető tartamáról a munkavállalót tájékoztassa. Az
ilyen jellegű munkavégzés ideje – eltérő rendelkezés hiányában –
nem haladhatja meg a 2 hónapot. További munkajogi előírások közé
tartozik pl. a napi pihenőidő, a heti pihenőnap kiadása, a túlórakorlát
betartása. A fenti elszámolási kötelezettség és a munkabér járulékai
ugyancsak megnövelnék egy intézmény költségeit, s az önkormányzatoknak a fenn említett jelentős költségeket az intézményeknek
rendelkezésre kellene bocsátaniuk abban az esetben, ha bármelyik
önkormányzat által finanszírozott intézményben az összeírásra való
kirendelésre sor kerülne. Éppen ezért az önkormányzatok akkor
járnak el költségvetésük szempontjából helyesen, ha önkéntes számlálóbiztosokat „toboroznak”, és azokkal kötnek megbízási szerződést
a népszámlálás feladatainak ellátására. Ennek díjazását a 76/2000. (V.
31.) korm. rendelet központilag szabályozza. Az összeírási munkadíj
lakás, üdülő és intézet esetében 80,- Ft, az összeírt személyek után
pedig 160,- Ft jár fejenként.
Kívánunk minden kollégánknak sok sikert a népszámlálásban
végzett munkájához!
Dudás Lilian,
a PSZ jogi szakértője

PSZ AZ INTERNETEN
A PEDAGÓGUSOK, PSZ-TAGOK, INTÉZMÉNYVEZETŐK, OKTATÁSIRÁNYÍTÓK
TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK ÚJ, KORSZERŰ LEHETŐSÉGE
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PEDAGÓGUSÁLLÁSOK
www.nepszava.hu/allasvadaszat; www.nepszava.hu/munkapiac
INGYENES INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉG
www.freestart.hu; www.kiwwi.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
a társadalombiztosításban bekövetkezett változásokról
I. rész
Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény más
törvények mellett módosította, kiegészítette a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt (a továbbiakban:
Tbj.).
A Tbj.-re vonatkozó részt a 2000. évi CXIII. törvény VIII. fejezete tartalmazza. E törvényben a HARMADIK RÉSZ Vegyes rendelkezések címszó alatt is találhatók a Tbj.-hez tartozó intézkedések.
A 2001. január 1-től hatályos változtatások – nem teljes körű
felsorolásban – az alábbiak:
1. A Tbj. II. fejezetében, a Fogalmak és értelmező rendelkezések c. részben bekövetkezett módosítások:
- A segítő családtag fogalmának pontosításával egyértelművé
vált, hogy segítő családtagként nem terjed ki a biztosítás arra a személyre sem, aki özvegyi nyugdíjban részesül, és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
- A módosítás az igazgatási szervek körébe vonja a magánnyugdíjpénztárak vonatkozásában az Állami Pénztárfelügyelet helyébe lépett jogutód szervezetet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF).
2. 2001. január elsejétől az utólag kifizetett jövedelem utáni
járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó
járulékmértékek szerint kell megfizetni.
Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatónak a járulékot a járulékalapot
képező jövedelem kifizetésének időpontjában érvényes mértékek
szerint kell megfizetnie. Kivétel ez alól a 2000. december havi munkabér, jutalom, 13. havi illetmény, amely után – annak ellenére, hogy
2001 januárjában fizetik ki – a 2000-ben érvényes járulékokat kell
megfizetni.
A biztosított által fizetendő járulék és az ellátások alapjának
meghatározásánál, a járulékfizetési felső határ megállapításánál
viszont az utólagos kifizetést arra az évre (évekre) kell figyelembe
venni, amelyben a kifizetés eredetileg esedékes lett volna.
3. A társadalombiztosítási nyugdíj és az egészségbiztosítás
ellátásainak fedezetére a foglalkoztató és a biztosítottnak minősülő
egyéni vállalkozó a járulékalapot képező jövedelem után fizet
társadalombiztosítási
járulékot
2001. január 1-jéről
2002. január 1-jétől

31%
29%

ebből
nyugdíjbiztosítási
járulék
20%
18%

egészségbiztosítási
járulék
11%
11%

4. A biztosított által fizetendő egyéni járulék mértéke nem
változott, azaz 8% a nyugdíjjárulék (a magánnyugdíjpénztár tagja 2%
nyugdíjjárulék, 6% tagdíj), 3% az egészségbiztosítási járulék.
Módosult az egyéni járulékfizetés felső határa. 2001. január 1jétől csak a nyugdíjjárulék-fizetésnek lesz felső határa. A 8% nyugdíjjárulékot mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni mindaddig,
amíg a járulékköteles jövedelmek együttesen el nem érik az éves
szintre számított felső határt. Ez a fizetési kötelezettség független
attól, hogy egy-egy jogviszonyban a biztosított munkaideje eléri-e a
heti 36 órát vagy sem.
A 2001-2002. évekre szóló költségvetési törvény szerint 2001ben ez napi 6.020 Ft, egész évre számítva pedig 6.020 Ft x 365, azaz
2.197.300 Ft. Ennél az összegnél a 2001-re figyelembe vehető nyugellátások alapja sem lehet nagyobb.
2002-ben a napi felső határ 6.490 Ft, évi 2.368.850 Ft.
2001. január 1-jétől megszűnik a 3%-os mértékű egyéni egészségbiztosítási járulékfizetés felső határa. Ez azt jelenti, hogy a főállá-

sú jogviszonyból származó valamennyi járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetni az egyéni egészségbiztosítási járulékot. Ha
a munkavállalónak nincs olyan biztosítási jogviszonya, amelyben
foglalkoztatása eléri a heti 36 órát. akkor a 3%-ot mindegyik biztosítási jogviszonya után meg kell fizetnie.
5. A foglalkoztató által az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba a tag javára adott és átutalt tagdíj-hozzájárulás járulékmentes, ha a
foglalkoztató a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett, és a hozzájárulás összege nem nagyobb a minimálbér összegénél. 2001-ben a minimálbér 40.000 Ft.
6. A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék-alapot képező
jövedelme után 6%-os tagdíjat fizet.
A tagdíjfizetési kötelezettségre a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy a túlfizetésként jelentkező összeget a magánnyugdíjpénztár a foglalkoztatón keresztül fizeti vissza a tagnak.
7. A társadalombiztosítási ellátásra a megállapodáskötés lehetősége nem változott. A módosítás a nyugdíjbiztosítási járulék mértékében bekövetkezett változást vezeti át. Például az, aki 1998. január
1-je utáni felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott
tanulmányok idejét (ideértve a doktorandusképzést is) szolgálati
időként kívánja elismertetni, az a szolgálati idő szerzése érdekében
megállapodást köthet a megállapodás megkötése napján érvényes
minimálbér alapulvételével számított – magánnyugdíjpénztár tagja
esetén a kötelező tagdíj mértékével csökkentett – 2001. január 1-jétől
28%, 2002. január 1-jétől 26% nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék
fizetésével.
8. A magánnyugdíjpénztárba önként belépők 2002. december
31-ig visszaléphetnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés
esetén a biztosított egyéni számláján nyilvántartott, a tag jogszerű
követelésének megfelelő összeget a magánnyugdíjpénztár – a foglalkoztató és a tag egyidejű tájékoztatása mellett – a visszalépési kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a biztosított
személyi adataira és TAJ-számára hivatkozással a Nyugdíjbiztosítási
Alap javára átutalni, és az átutalásról bevallást benyújtani. A bevallás
havi bontásban tartalmazza a biztosított egyéni számláján jóváírásra
került összeget.
***
A 2000. évi CXIII. törvény XIV. fejezete foglalkozik az egészségügyi
hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosításával.
2001-ben az egészségügyi hozzájárulás (eho) rendszerében alapvető változás nem történik. Az eho-ról szóló bevallást továbbra is az
adóhatósághoz kell benyújtani, és oda kell átutalni a megfelelő öszszeget is.
Az eho továbbra is két elemből áll: a tételes, a fix összegű, illetve
a bizonyos – általában adóköteles, de tb-járulékkal nem terhelt –
jövedelmek után fizetendő százalékos hozzájárulásból, amelynek
mértéke változatlanul 11%.
A tételes egészségügyi hozzájárulás összege a jogviszony fennállásának időtartama alatt 2001. január 1-jétől havi 4.200 Ft (naptári
naponként 140 Ft), 2002. január 1-jétől 4.500 Ft (naptári naponként
150 Ft). A tételes eho-t a fegyveres erők szerződéses állományú tagjai
után is meg kell fizetni 2001-től. 2001-től nem kell megfizetni a
tételes eho-t a fizetés nélküli szabadság első napjától, az igazolatlan
távollét, a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli
mentesítés időtartamára, kivéve, ha a mentesítés idejére munkabér(illetmény-), távollétidíj-fizetés történt.
Horváth Erzsébet
tb-szakértő
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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. Ezúttal kizárólag a szakszervezeti akciónap bőséges sajtókínálatából válogattunk.
NÉPSZAVA
(2000. XII. 18.)
Fizet a kormány a pedagógusoknak
(…) Pokorni Zoltán oktatási miniszter elmondta:
az idei évre vonatkozó bérmegállapodás (melynek
lényege, hogy az infláció és a GDP felének összegével megegyező mértékű lehet a keresetnövekedés) a közszféra egészére, annak átlagára vonatkozott. Pokorni Zoltán szerint hét végén a miniszterelnök személyes találkozásukon megerősítette: a
közoktatás területén – tekintettel annak stratégiai
jelentőségére – ennek külön is teljesülnie kell.
Annak ellenére, hogy így a teljes közszférára
vonatkozó keresetnövekedés meghaladja majd a
bérmegállapodásban rögzített mértéket.

Ma azt jelezzük, hogy elfogyott a türelem
– mondja Borbáth Gábor, a Pedagógusok
Szakszervezete főtitkára
(…) A hét végi bejelentésig a kormány semmilyen
hajlandóságot nem mutatott a megegyezésre.
A szakszervezeti vezető kijelentette: az ágazat
alkalmazottai megelégelték, hogy a pénzügyi
vezetés az oktatást csupán költségvetési forrásokat
fogyasztó ágazatnak tekinti, s nem a jövő évtizedek tudományos és gazdasági teljesítményét,
illetve az egész életünk minőségét meghatározó
stratégiai területnek. Elfogadhatatlan az az állapot
is, hogy a bér-, illetve a működési költségek
forrásairól folyamatosan az egyik vagy a másik
rovására döntenek az illetékesek. (…)
A PSZ főtitkára ilyen előzmények után üdvözölte a kormányfő lépését, mellyel felhatalmazta a
szaktárca vezetőjét az érdemi tárgyalások megkezdésére. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az
oktatási miniszter két alkalommal már hiába
fordult a kormányhoz a bérkorrekció ügyében, a
pénzügyi vezetés ellenállása miatt eddig nem
sikerült meggyőzni a kabinetet a kiegészítés
szükségességéről.
A Pedagógusok Szakszervezete ezért ma
mindenképpen megtartja tiltakozó megmozdulásait
az ország oktatási intézményeiben. A röpgyűlések,
a 11 órakor megszólaló csengők azt jelzik majd:
elfogyott a tanárok türelme. (…)

NÉPSZABADSÁG
(2000. XII. 18.)
Tárgyalnak a pedagógusokkal
(…) A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) üdvözli
a kormány szándékát, miszerint kész tárgyalni a
pedagógus-szakszervezetekkel a 2000. évre vonatkozó bérkompenzáció technikai feltételeiről, de a
mára meghirdetett csengetéses demonstráció nem
marad el – jelentette ki az MTI-nek Borbáth
Gábor, a PSZ főtitkára, aki az oktatási tárca vasárnapi közleményére reagált. – A Pedagógusok
Szakszervezete alapvetően mindig is a tárgyalást
szerette volna kikényszeríteni, az első lépés a
technikai részletekről való megállapodás – mondta
a főtitkár. Szerinte a mostani bejelentésnek és a
tárgyalások megindításának már egy hónappal
korábban – ahogy azt többször levélben is kezdeményezték – meg kellett volna történnie, mert
mostanra sokkal megnyugtatóbb lenne a helyzet,
és elkerülhető lett volna a konfliktus. Üdvözlik a
miniszterelnök azon döntését is, hogy az oktatási
ágazatra vonatkozóan külön is megvizsgálja a

keresetnövekedés mértékét, arányait – jelezte a
főtitkár.

MAGYAR HÍRLAP
(2000. XII. 18.)
Mégis lesz bérkorrekció a tanároknak
A kormány halogató magatartását kritizálják mai
„figyelmeztető csengetésükkel” a pedagógusszakszervezetek. A demonstráció előtt egy nappal
az oktatási miniszter a kormányfővel folytatott
megbeszélése után bejelentette: a tanárok erre az
évre visszamenőleg megkapják a bérkompenzációt. (…)
Lapunk úgy tudja: ha a tárgyalásokat időben
sikerül megkezdeni, a tanárok legkorábban februárban kaphatják meg az egész évre vonatkozó
kompenzációt. Ennek mértéke az előzetes számítások szerint a havi fizetés 2-2,5 százaléka lesz, azaz
februárban egyszeri 24 százalék körüli juttatásra
számíthatnak – erősítette meg Sió László, az OM
kabinetfőnöke. Ez – a fizetéstől függően – személyenként 14-18 ezer forintot jelenthet, s a költségvetésből 5-6 milliárd forintot igényel. (…)
A mostani bejelentésnek azért van jelentősége, mert a PM korábban mindig a közszféra egészének béralakulását nézte. Ha a teljes költségvetésben megvalósul a kívánt béremelkedés, de
egyes ágazatokban nem, abban az esetben nem
igazítanak a 2000-es béreken – vázolta a pénzügyi
kabinet stratégiáját Pichler Ferenc, a PM szóvivője.
Most a kormányfő láthatóan ragaszkodott a
közoktatás bérkompenzációjához, annak ellenére
is, hogy így a teljes közszféra keresetnövekedése
meghaladhatja a korábbi bértárgyalásokon rögzített mértéket.

MAGYAR NEMZET
(2000. XII. 19.)
Nem lesz új demonstráció
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete (KKDSZ) tiltakozik az ellen, hogy
a kormányfő csak Pokorni Zoltán oktatási miniszternek adott tárgyalási megbízást egy pedagógusbér-kompenzáció megvalósításáról – olvasható
abban a levélben, amit a szakszervezet tegnap
küldött el Orbán Viktornak. – Ezzel szemben
Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter most sem
kapott tárgyalási megbízást, ami azt jelenti, hogy a
mintegy 22 ezer közgyűjteményi és közművelődési dolgozó – akiknek helyzete rosszabb a pedagógusokénál – idén nem részesül a bérkompenzációban – szögezi le a dokumentum. (…)
A köz- és felsőoktatás dolgozóit tömörítő
szakszervezetek vezetői – a kabinettel folytatott
tárgyalások előtt – még úgy nyilatkoztak: üdvözlik
a kormány tárgyalási szándékát, ugyanakkor
megtartották a már korábban meghirdetett tiltakozó demonstrációjukat. Véleményük szerint ez
ugyanis nem történt volna meg, ha a kabinet
időben elfogadta volna három hónapja tett tárgyalási javaslatukat. (…)

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP

ményt, amelyben tudatta: a kormány állja a szavát
és – miként azt többször is kinyilvánította – kész
arra, hogy tárgyaljon a pedagógus-szakszervezetekkel.
Ezen ígéret ellenére hétfőn országszerte
mintegy kilencezer oktatási intézményben szólalt
meg a bérkövetelést szimbolizáló csengő.
Gyeraj Mihály, a békéscsabai Madách Utcai
Általános Iskola szakszervezeti titkára elmondta:
- Háromnegyed tizenegytől – hogy a
tanítást ne zavarjuk – gyűltünk össze a tanári
szobában, ahol ismertettem a pedagógusszakszervezetek közös felhívását, majd rövid
megbeszélést tartottunk a további lehetőségekről.
(…) Ez a demonstráció jelzés értékű, s amennyiben a minisztériummal folytatott tárgyalások nem
vezetnek eredményre, muszáj keményebb eszközökhöz folyamodni. (…)

DÉLI-HÍRLAP (Miskolc)
(2000. XII. 16.)
Figyelmeztet a csengő
(…) A Pedagógusok Szakszervezete megyei
szövetségének és Miskolc Városi Szervezetének
tegnapi sajtótájékoztatóján megtudtuk: az elmúlt
hónapokban – tekintettel arra, hogy a pénzromlás
mértéke 10 százalék körül mozog – az érdekképviseletek többször kezdeményezték az említett
bérkérdés tisztázását, de sikertelenül. Simon
Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének
megyei titkára kiemelte: szeretnék elérni, hogy a
kormány állja a szavát, és adja meg az 5 százalékos béremelést vagy a 14. havi fizetést. Kovácsné
Pogány Lenke városi titkár szerint erre elsősorban
azért van nagy szükség, mert a szakma művelői
elkeseredettek, kiskeresetűek, sokak számára
gondot jelent a karácsonyi bevásárlás is.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
(2000. XII. 19.)
Bíznak az akció sikerében
– Bíznak-e a tiltakozó akció sikerében? Szükség
van-e rá, ha a kormány már kinyilatkoztatta tárgyalási szándékát? – tettük fel a kérdést a Munkácsy Mihály Általános Iskola pedagógusainak.
– Én nagyon bízom abban, hogy sikeres lesz
az országos akció – mondja el véleményét Tóth
Sándorné igazgatóhelyettes. – Bár az lett volna a
legjobb, ha e nélkül a megmozdulás nélkül is
megtörtént volna a bérkorrekció. Elismerés lett
volna a kormány részéről, hogy megbecsüli a
pedagógusokat, s számít további lelkiismeretes
munkájukra.
– Helyesnek tartom az ilyen és hasonló
megmozdulásokat – ismerjük meg Bak András
tanár véleményét. – Nem csak a pedagógusokét,
hanem más ágazatban dolgozókét is, akik alacsony
fizetésért dolgoznak. A kormány által kezdeményezett béremelések meg sem közelítik az infláció
mértékét. Az unió országaiban a pedagógusok 1015-ször többet keresnek, mint mi. Amíg nem
teszik rendbe a pedagógusbéreket, nem fogunk
Európához tartozni. (…)

(2000. XII. 19.)
„Karácsonyi üdvözlet” a pedagógusoktól

PETŐFI NÉPE
(2000. XI. 19.)
Eredményes a bértárgyalás

(…) A demonstráció hírére az Oktatási Minisztérium hétvégén az MTI-hez eljuttatott egy közle-

Az oktatási tárca teljesíti a pedagógusoknak tett
ígéretét – jelentette ki Pokorni Zoltán miniszter a
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szakszervezetekkel folytatott tárgyalás után. Az
erről szóló szándék vasárnapi bejelentése ellenére
tegnap délelőtt az általános és középiskolák zömében a kormánynak szóló figyelmeztetés jeléül
délelőtt 11 órakor megszólaltak a csengők.
(…) A hétfő délutáni egyeztető megbeszélésen
mindenekelőtt a bégkiegészítés technikai feltételeiről esett szó, vagyis arról, hogy az egyszeri,
visszamenőleges kifizetés 13. havi bérként vagy
más formában jusson-e el a tanárokhoz.
– Fontos, hogy a döntéshozók tudják:
kimondott ígéreteiket számon kérik, és további
tetteik hitele is attól függ, betartják-e szavukat –
mondta az ágazati érdekvédelmi szakszervezetek
közös sajtótájékoztatóján Borbáth Gábor.

DÉL-MAGYARORSZÁG
(2000. XII. 20.)
Csengetéssel tiltakoztak
Bár a Pedagógusok Szakszervezete üdvözölte az
Oktatási Minisztérium sajtóirodájának vasárnapi
közleményét, amely tudatta, hogy a kormány kész
a tárgyalásokra a 2000. évre vonatkozó bérkompenzációról, a hétfőn délelőtt 11 órára meghirdetett csengetéses demonstrációt országszerte, így
Csongrád megyében is sok iskolában megtartották.
(…) Például a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Szakközépiskola tanárai szinte egyhangúlag
csatlakoztak az országos akcióhoz. Dr. Komlóssy
Ákosné magyar-történelem szakos tanár, a PSZ
iskolai szervezetének titkára elmondta: Pap Jánosné városi titkár már a szakszervezet december
9-i országos küldöttgyűlése előtt kérte az iskolai
szakszervezeti titkárok véleményét arról, hogy a
szegedi küldöttek milyen véleményt képviseljenek
a bérkorrekcióval kapcsolatban. Ugyanis 1999
novemberében a PSZ és a kormány közötti bértárgyalás eredményeként az Orbán-kabinet szóban és
írásban is ígéretet tett arra, ha ebben az esztendőben az éves infláció 6-7 százaléknál magasabb
lesz, akkor a pedagógusok január 1-jéig visszamenőleg megkapják a bérkorrekciót. Márpedig az
infláció idén mintegy 3 százalékkal magasabb lett
a tervezettnél. (…)

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP
(2000. XII. 16.)
Hétfőn tizenegykor: tiltakoznak
A dunaújvárosi szakszervezeti titkárok kedden
délután beszélték meg, mi a véleményük a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) országos mozgósításáról. Kósa Mihálytól tudjuk, az érdekképviseleti vezetők megállapodtak abban, hogy a
dunaújvárosiak is csatlakoznak a demonstrációhoz,
a város valamennyi intézményében kiosztják a
felhívásokat.
December 18-án, azaz jövő hétfőn valamennyi
oktatási intézményben (főiskola, közép- és általános iskola, óvoda) tíz-tizenöt perces tiltakozó
röpgyűléseket tartanak a dolgozók. Ezeken a
megmozdulásokon beszélik meg azt, hogy figyelmeztetésül milyen további lépéseket tartanak
szükségesnek, ha nem kapják meg a bérkompenzációt. Szóba került a fővárosi tüntetés, illetve a
sztrájk lehetősége is.

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP
(2000. XII. 19.)
Szóltak a csengők megyeszerte
A Pedagógusok Szakszervezete felhívására a
megye iskoláiban is megszólalt tegnap 11
órakor a figyelmeztető csengő, jelezve: a
pedagógusok tiltakoznak az elmaradt bérkorrekció
miatt… (…)

PEDAGÓGUSOK LAPJA
- A megmozdulásról értesítettünk minden
olyan megyei oktatási intézményt, ahol szakszervezetünk képviselteti magát – mondta Boldizs
Kálmánné, a Pedagógusok Szakszervezete Fejér
megyei elnöke. – Eljuttattuk azt a tiltakozó levelet
is, amelyet a PSZ a miniszterelnöknek, a pénzügyminiszternek és a kancelláriaminiszternek
címzett. (…)
Sárbogárdon, a Petőfi Sándor Gimnáziumban
és Híradásipari Szakközépiskolában a PSZ kérésére még felmérést is készítettek azzal kapcsolatosan: meddig hajlandók elmenni a követelések
valóra váltásának érdekében a pedagógusok? –
tudtuk meg Kozma András szakszervezeti titkártól.
A hangulatot jól jellemzi, hogy a tantestület fele
hajlandó lenne az egynapos figyelmeztető sztrájkra
is.

SOPRON ÉS KÖRNYÉKE
(2000. XII. 14.)
Felhívó csengő
(…) Tegnap kitüntetés átadására érkezett Sopronba Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára, de nem felejtette magával hozni a
tiltakozó akcióra való felhívás röplapjait sem. (…)
- Úgy tűnik, elfogyott a pedagógusok
türelme, mire alapozzák követelésük jogosságát?
- Az előzetes tervekkel szemben a pénzromlás üteme éves viszonylatban megközelíti a 10
százalékot. Amikor tavaly tárgyaltunk a kormány
képviselőivel, szóban és írásban ígéretet tettek
arra, ha az infláció meghaladja az előre tervezett 67 százalékot, akkor nem zárkóznak el a bérkondíciók felülvizsgálatától. Azóta is többször próbálkoztunk a párbeszéd felvételével, de egyoldalú
kinyilatkoztatások, statisztikai bűvészkedésnek
tűnő manőverek történtek csak. Az időhúzó,
halogató taktikából elegük van a pedagógusoknak, ha úgy tetszik, immár elfogyott a türelmük. Az ötszázalékos bérkorrekciót szeretnénk
megkapni.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI HÍRLAP
(2000. XII. 19.)
Egységes demonstráció
A tegnapi pedagógusdemonstrációk csendes,
nyugodt légkörben, de imponáló egységben zajlottak le. A tanári szobákban tartott „röpgyűléseken”
a hangulat csendes, de elszánt volt. Ahol munkatársaink jelen voltak, mindenhol megszavazták az
állami vezetőkhöz írott levél elküldését, és annak
esetleges eredménytelensége esetére döntöttek a
további lépésekről is.
Szolnokon, a Széchenyi István Gimnázium és
Általános Iskolában 9 óra 25-kor megtelt a tanári
szoba. Hegedűs Zsuzsanna, a Pedagógusok Szakszervezete iskolai alapszervezetének titkára elmondta, hogy a pedagógusok elutasítják a kormánynak a bérkorrekció ügyében tanúsított halogató taktikáját, azt, hogy érdemi béremelés helyett
statisztikai bűvészkedéssel ámítsa a pedagógusokat. Tiltakozásul azonos tartalmú levelet küldenek
Orbán Viktor miniszterelnöknek, Stumpf Istvánnak, a Miniszterelnöki Hivatal miniszterének és
Járai Zsigmond pénzügyminiszternek. (…)
A Rákóczi Úti Általános Iskolában 11 óra
előtt néhány perccel kezdődött el a demonstráció.
Nemes Lászlóné, a PSZ városi titkára olvasta fel a
tiltakozó levelet, amelynek elküldésével egyhangúlag egyetértettek a jelenlévő pedagógusok. Még
tartott a felolvasás, amikor 11 órakor megszólalt
az iskolai csengő, ám ezúttal nem a diákokat és a
tanárokat, hanem a kormányt figyelmeztette:
„Türelmünk elfogyott, elég volt a hitegetésből,

abból, hogy minden előrelépést visszalépések
követnek!” (…)

24 ÓRA (Komárom m.)
(2000. XII. 19.)
Sztrájkra készek a pedagógusok
(…) A pedagógusok elutasítják az ország vezetőinek halogató politikáját, s azt a szemléletet is,
amely szerint „az oktatás csak költségvetési forrásokat fogyasztó ágazat”, s nem a jövő évtizedek gazdasági és tudományos teljesítményét,
egész életünk minőségét meghatározó, stratégiai
terület.
Szabó Gáborné, a pedagógus-szakszervezet
tatabányai titkára elmondta: a megyeszékhelyen
dolgozó pedagógusok elszántak. Legvégső esetben
a sztrájktól sem riadnak vissza, de elsősorban
tárgyalni szeretnének, ha lehetőséget kapnak rá.
Tapasztalatuk szerint érdemes emlékeztetni az
illetékeseket: tanárok, tanítók, óvónők is léteznek
– különben könnyedén elfeledkeznek róluk s a
nekik tett ígéretekről.
Boldizs Kálmánné megyei területi elnök
hozzátette: a pedagógusok azt szeretnék, hogy ne
egyszeri jutalom legyen, amit kapnak: a kiegészítés havi bérükbe épüljön be. (…)

SOMOGYI HÍRLAP
(2000. XII. 19.)
Sztrájkra játszva
Ez egy szomorú sakkjátszma. Úgy tűnik, hogy a
pedagógusok képviselői hittek a kormánynak.
Hiba volt. Most aztán jöhetnek a munkahelyi
gyűlések, majd a tiltakozó levelek, s végül a
demonstrációk. Előbb helyben, aztán Pesten. A
kormány viszont teszi a dolgát. Ígér, aztán
számbűvészkedik. A világos bábukat mozgatva
lépéselőnyben van, ezért az év eleji szavakhoz
gyárthat év végi teóriákat. Tudniillik, hogy az
éves bérmegállapodás a közszféra egészére,
annak átlagára vonatkozott. Ez mondjuk így
nem igaz, viszont jól hangzik, hogy kapott már a
szociális és egészségügy, hát akkor most elég
legyen ennyi.
Csakhogy annál sokkal rosszabb a helyzet,
hogy az oktatásügyi dolgozók hagynák magukat
palira venni. Teljesen érthető módon felvették a
kesztyűt, viszont sötéttel kénytelenek játszani. Az
első válaszlépés a mostani gyűlésen megfogant
tiltakozó levél. (…)

ZALAI HÍRLAP
(2000. XII. 19.)
Csengettek a pedagógusok
A demonstrációt nemcsak a 11 órakor egyszerre
megszólaló csengetés jelezte, hanem a bértárgyalások elmaradását kifogásoló levélnek a felolvasása is, melyet a szakszervezetek fogalmaztak, s
Orbán Viktor miniszterelnöknek címeztek.
Noha vasárnap az oktatási tárca sajtóirodája
azt közölte, hogy a kormány kész a pedagógusszakszervezetekkel való tárgyalásra még karácsony előtt, ennek ellenére a hétfőre tervezett
demonstrációt az iskolák többségében megtartották Takácsné Barna Éva, a zalaegerszegi pedagógus-szakszervezet titkára kérdésünkre elmondta,
nem tartják valószínűnek, hogy a tárgyalásokra e
rövid idő alatt sor kerülhetne. S minthogy az
inflációt követő bérkondíciókkal kapcsolatos
ígéretekben korábban is volt részük, ezért a szakmai szervezet ez alkalommal egyúttal felmérést
készít az érdekérvényesítés további lehetséges
lépéseiről. (…)
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2001. január 18.
Nyugdíjasklub Hatvanban

HÍREK

A múlt év januárjában alakult meg – a PSZ gondozásában – a hatvani Bajza József Gimnázium nyugdíjasainak a klubja. Az első összejövetelen dr. Varga Máriát választották meg
elnöknek. Őt szólaltatja meg tudósításában Németi Gábor, az iskola nyugdíjas tanára, aki a
csoport létrejöttét kezdeményezte. Íme a beszámoló!
- Minden hónap első szerdáján összejövünk a városi könyvtár Ratkó-termében. A
létszám változó, de igyekszünk megjelenni. Hiszen több évtizedes közös munka, együttgondolkodás, barátság kötötte össze a klub tagjait, s ez nyugdíjba vonulásunkkor megszakadt.
Hiányzott a mindennapi együttlét, a napi gondok, események megbeszélése. Az iskolát a
család, a diákok helyét az unokák vették át. Most ebben közös az életünk. No, és a kiskertek!
De gyakori téma öregedő testünk, egészségünk. Politizálni is szoktunk. Főleg szűk pátriánk
érdekel bennünket, ezen belül elsősorban iskolánk. Eljárunk a „Bajza” rendezvényeire,
ünnepségeire, kiállításaira. Sőt néhányan vállalták, hogy rész- vagy teljes munkaidőben
tanítással segítik az iskolát.
Nem hanyagoljuk el kulturális életünket sem. Beszámolunk élményeinkről (film, színház,
muzsika, könyv, tárlat, utazás), szervezünk közös színházlátogatást, kirándulást. Tagjaink
egyéni teljesítményét érdeklődéssel, figyelemmel kísérjük. Ünnepelni is szoktunk. Névnapokon köszöntjük egymást, s karácsonyi asztalt is készítettünk magunknak.
Van „hivatalos” feladatunk is. Németi Gábor szerkesztésében folytatódik az „Aranykönyv” sorozat (a hatvani gimnázium öregdiákjainak emlékkönyve). A következő kötet
1967-1977-ig öleli fel volt diákjaink életútját. Részt vállaltunk az anyaggyűjtésben: az
osztálynévsorok alapján felkutatjuk őket, beszerezzük az adatokat, életrajzokat, fényképeket.
Munkánkban bátorítást jelent az a nagy érdeklődés, ami a régi diákok körében tapasztalható, és boldoggá tesz bennünket az, hogy a gimnázium jelenének átadhatjuk múltja egy
darabját.
Nagyon jól érezzük magunkat így, újra együtt. Nem csak havonta egyszer – hiszen
készülünk a találkozóra, élünk belőle. Összejöveteleinket megörökítjük: Dékány József
kollégánkban saját fényképészre találtunk.

 A Történelemtanárok Egylete. A TTE-t –
amint Miklósi László elnök rövid tájékoztatójában olvassuk – a Fővárosi Bíróság
még 1998-ban közhasznú szervezetté
nyíllvánította. E minősítésnek ugyancsak
megfelel múlt évi tevékenységük: konferenciákat, szakmai tanácskozásokat, továbbképző előadásokat szerveztek; tantervi felmérést végeztek, az eredményt publikálva; a naprakész szakmai tájékoztatás
érdrkében honlapot működtetnek. Küldöttei ott voltak a nemzetközi találkozókon is.
A támogatásból, egyéni és pártolói tagdíjból befolyt pénzzel lelkiismeretesen gazdálkodtak. (Címük: 1088 Bp., Múzeum u.
7. II. e. 11. Telefon/fax: 318-6002.)

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdetett kistelepüléseken lakó tehetséges, hátrányos helyzetű
nyolcadik osztályos tanulók gimnáziumi továbbtanulásának támogatására.
Az ország legjobb, az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gimnáziumaiba
kerülhetnek be azok az 5000 főnél kisebb lélekszámú településen lakó tehetséges, hátrányos helyzetű
tanulók, akiket lakóhelyük önkormányzata erre érdemesnek tart és javasol. A felvételt nyert tanulók
ötéves, speciális program keretében, tanórai és délutáni programokon készülnek fel egyetemi, főiskolai
tanulmányaikra. A diákok kiemelt idegennyelv- és informatikaoktatásban részesülnek.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók havi 5000 Ft-os tanulmányi
ösztöndíjat kapnak lakóhelyük önkormányzatától. A pályázat beadási határideje: 2001. január 26.
A pályázat részleteiről a kistelepülési iskolákban, polgármesteri hivatalokban vagy az Oktatási
Minisztériumban a (06-1) 473-7718-as telefonon lehet kérni részletes tájékoztatást (Bársony Csaba).
Oktatási Minisztérium, Sajtóiroda.

A Mentor legújabb száma
Gazdag tartalommal jelent meg a Mentor oktatási, egészség- és életmódmagazin idei első
száma. Néhány írást emelünk ki a változatos anyagból: Borbáth Gábor, a Pedagógusok
Szakszervezetének főtitkára „Egy hosszú csengetés” címmel a múlt évben, december 18-án
megrendezett és sikerrel járó tiltakozó akciót értékeli; az oktatási tárca képviseletében
Kotán Attila főosztályvezető az új költségvetési törvénynek a pedagógusbérezést tartalmazó
részleteit mutatja be számos adattal; érdekes cikkek szólnak egy újjáéledt gyermekszínházról, az életmódváltásról, a látásról.
A Támpont, a magazin tankönyvkritikai melléklete sorozatban foglalkozik a kerettanterv modul-tantárgycsoportjával: elsőként a hon- és népismeretről szól, terjedelmes irodalomjegyzékkel gazdagítva a hasznos „útmutatót”.
A szerkesztőség címe: 1068 Bp., Városligeti fasor 10. Tel/fax: 352-7108.
A Pedagógiai Lapok Egyesületének (PELE)
AGORA KLUBJA
január 25-én, csütörtökön tartja az új esztendő első találkozóját
a Pedagógusok Szakszervezete székházában (1068 Budapest, Városligeti fasor
10.) délután fél 6 órától este 8-ig.
Meghívott vendég: Pósfai Péter,
a Pedagógus-továbbképzési, Módszertani és Információs Központ
igazgatója.

 Kötőjel. Ez a szellemes címe a www.civilforum.hu, a civil szervezetek és civilek internetes lapjának. A számos szervezet öszszefogásával létrejött korszerű fórum, ahogy
az egyik alapító, Hanti Vilmos felelős szerkesztő írja, mint „társadalmi hibabejelentő”
civil kontrollként kíván a közjóért működni.
A honlapra küldött kérdéssel bármely közérdekű témában bármely civil szervezet
vagy állampolgár hozzájuk fordulhat, és ezt
az üzemeltetők – megválaszolás céljából –
az illetékes szervhez juttatják. Néhány további adat: e-mail: hanti@matavnet.hu –
Telefon/fax: 282-3852 – Levélcím: 1701
Bp., Pf.: 244. A válasz vagy annak elmaradása egyaránt sokat mond.
 Segítség és tájékozódás. A Mobilitás
Ifjúsági Szolgálat Hírlevele bővebb közleményeivel, ennek melléklete, az Ugródeszka pedig híreivel a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, ifjúsági szervezetek
tagjainak, munkatársainak óhajt segítséget
nyújtani hazai és nemzetközi jellegű tájékoztató anyagával. Egyúttal az érdeklődők
ötleteit, kérdéseit is szívesen fogadja. Bővebb felvilágosítás a következő címen:
1024 Bp., Zivatar u. 1-3. Tel.: 438-1053,
fax: 438-1055. Fórum az interneten:
www.mobilitas.mgx.hu.
 Találkozás múltunkkal. A Magyar Nemzeti Múzeum tavaly októbertől újra indította
közkedvelt és nagy sikerű Históriás Történeti Játszóház című sorozatát. A múzeumi
foglalkozások országunk történetének fontos és érdekes eseményeit, időszakait idézik
föl játékosan, élményszerű formában, miközben a résztvevők megismerkedhetnek a
múzeum állandó történeti kiállításainak a
témához kapcsolódó tárgyi emlékeivel. A
minden hónap második vasárnapján rendezett játékra elsősorban a 6-12 éves gyerekeket várják hozzátartozóikkal, barátaikkal
együtt. A belépőjegy ára: 300,- Ft (a kísérő
szülőknek ingyenes). Bővebb felvilágosítással a Magyar Nemzeti Múzeum Közművelődési Főosztálya szolgál (1088 Bp., Múzeum krt. 14-16. Tel.: 338-2122/262, 249
mellék; tel./fax: 317-7806).

PEDAGÓGUSKERESETEK 2001-BEN
1. Tanító, egy szakot oktató általános iskolai tanár (F/3) 6-8 éves jogviszony

A keresetemelkedés viszonyítása A/B és A/C
2001. január 1.

2000. december 31.

A

48 600 Ft
3 250 Ft
1 460 Ft
3 000 Ft

Alapilletmény (jan. 1-től az 1,19-es, illetve az 1,43-as szakmai szorzóval)
További szakképesítés alapján alkalmazott szorzó (5 vagy 8%)
Kötelező óraszámemelés miatti kompenzáció
Osztályfőnöki pótlék
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
Túlmunka

56 310 Ft

Összes járandóság

100 %
9 433 Ft
4 541 Ft
1 689 Ft
845 Ft
486 Ft
A

B

60 640 Ft

63 400 Ft
3 250 Ft
1 910 Ft
3 600 Ft
C

72 160 Ft

Bruttó kereset emelkedése %

107,7%

128,1%

SZJA-előleg
Nyugdíjjárulék 8%
Egészségbiztosítási járulék 3%
Munkavállalói járulék 1,5%
PSZ-tagdíj (alapilletmény 1%-a)

9 979 Ft
4 851 Ft
1 819 Ft
910 Ft
528 Ft

13 205 Ft
5 773 Ft
2 165 Ft
1 083 Ft
634 Ft

16 958 Ft

Levonás összesen

39352 Ft

Kifizetendő összeg

100 %

2001. szeptember 1.

52 800 Ft
3 250 Ft
1 590 Ft
3 000 Ft

18 087 Ft
B

Nettó kereset emelkedése %

42 553 Ft

22 860 Ft
C

108,1%

49 300 Ft
125,3%

Forrás: PSZ Országos Iroda
2. Középiskolai tanár (H/11), 30-32 éves jogviszony

A keresetemelkedés viszonyítása A/B és A/C
2001. január 1.

2000. december 31.
81 500 Ft
4 800 Ft
4 650 Ft
1 460 Ft
3 000 Ft
A

95 410 Ft
100 %

A

Alapilletmény (jan.1-től az 1,19-es, ill. szept.1-től az 1,43-os szakm. szorzóval)
További szakképesítés alapján alkalmazott szorzó (7%)
Kötelező óraszámemelés miatti kompenzáció
Osztályfőnöki pótlék
Túlmunka
Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés
Összes járandóság

2001. szeptember 1.

88 500 Ft
5 210 Ft
4 650 Ft
1 590 Ft

106 400 Ft
5 210 Ft
4 650 Ft
1 910 Ft

2 000 Ft
B

Bruttó kereset emelkedése %

102 950 Ft

3 600 Ft
C

121 770 Ft

107,9%

127,6%

24 589 Ft
7 633 Ft
2 862 Ft
1 431 Ft
815 Ft

SZJA-előleg
Nyugdíjjárulék 8%
Egészségbiztosítási járulék 3%
Munkavállalói járulék 1,5%
PSZ-tagdíj (alapilletmény 1%-a)

26 371 Ft
8 236 Ft
3 089 Ft
1 545 Ft
885 Ft

33 523 Ft
9 742 Ft
3 653 Ft
1 827 Ft
1 064 Ft

37 330 Ft

Levonás összesen

40 126 Ft

49 809 Ft

58 080 Ft

Kifizetendő összeg

100 %

Nettó kereset emelkedése %

B

62 824 Ft
108,2%

C

71 961 Ft
123,9%

Forrás: PSZ Országos Iroda
Számításainkkal egy fiatal általános iskolai tanító (tanár) és egy
idősebb, pályájának utolsó negyedében járó középiskolai tanár 2001.
évi lehetséges keresetét mutatjuk be. Az egyes bérelemek, adó- és
járulékterhek, levonások alakulását a 2000. december 31-én érvényes
értékekhez viszonyítjuk.
A Kjt. és a közoktatási törvény által előírt bérelemek garantált
(kötelezően kifizetendő) összegeit vettük figyelembe. Nem számoltunk az esetleges összegekkel, például a túlmunkadíjakkal. A pótlékok közül is csak a pedagógusok többségét érintő osztályfőnöki
pótlékot emeltük ki. A további szakképesítés alapján alkalmazott
szorzót csak a középiskolai tanárnál alkalmaztuk, hiszen az a tanítói
munkakörökben nem jellemző. Az 1996. évi kötelező óraszámemelés
miatti kompenzáció, amelynek összege állandó, mindkét példánkban
szerepel, bár az álláshelyet változtató pedagógusok, illetve pályakezdők számára ez a bértétel nem garantált. A kiemelt munkavégzésért
járó keresetkiegészítés összege – az egyszerűség kedvéért – az egy
főre eső értékkel szerepel, bár ez helyi döntés alapján, az esetek
többségében, differenciáltan kerül felosztásra.
1. Tanító, illetve egy szakot oktató általános iskolai tanár 6-8
éves jogviszonnyal (F/3). A 2001. januári bruttó keresete (60 640 Ft)
a 8,75%-os táblaemelkedés ellenére csak 7,7%-kal magasabb, mint a

múlt év végi. A nettó kereset összevetésében valamivel jobb a helyzet, mert az emelkedés 8,1%-os. A szeptember 1-jei felzárkóztató
lépést követően a bruttó béremelkedés a 2000. decemberihez viszonyítva 28,1%, a nettó összeg viszont csak 23,5%-ot mutat, mivel a
keresetnövekedést már magasabb adóteher sújtja.
2. Középiskolai tanár 30-32 éves jogviszonnyal (H/11). A 2001.
januári bruttó kereset csupán 7,9%-kal magasabb a múlt évinél, hiszen két bérelem (a kötelező óraszámemelés miatti kompenzáció és a
kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés) változatlan összegű,
és ez csökkenti a bértábla alapján 8,75%-kal javuló alapilletmény
egész keresetre vetített hatását. A nettó keresetnövekedés (8,2%) sem
éri el ezt a mértéket.
A szeptember 1-jével bekövetkező bruttó emelkedés 2000 decemberéhez viszonyítva 27,6%-os, a nettó emelkedést az adó azonban
23,9%-ra csökkenti. Ez nem véletlen, hiszen ez a pedagógus már nem
élvezi az adójóváírás előnyeit, illetve keresetének jelentős része már a
40%-os adósávba kerül! Erre még „büszkék” is lehetünk, hiszen a
kellően idős és kvalifikált pedagógus a legmagasabb jövedelmű
magyar polgárok adósávjába küzdötte fel magát.
PSZ Országos Iroda

