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AZ „OTTHON” ÜNNEPE
Január 22-én egymásnak adták a kilincset
Pápán, a Pedagógus Művelődési Házban.
Az esti ünnepségen, a magyar kultúra
napján barátok, a ház barátai találkoztak.
Ünnepeltek azok, akikért létrejött, s akik
által létezik ez a ma már sajnos feltehetően utolsónak mondható „pedotthon”. A
valamikori nyughatatlan és szépet akaró
pedagógusok, az egykori pedagógusszakszervezet támogatásával színjátszó
csoportot, szimfonikus zenekart, kamarakórust hoztak létre, önmaguk szórakoztatására, és természetesen tanítványaik,
környezetük művészetek iránti igényének
felkeltésére. A kezdeti vándoréveket –
amikor hol itt, hol ott tartották a próbákat –
viszonylag gyorsan követte az 1951-es
otthonteremtés.
Ez az ötvenéves évforduló volt az alkalma annak, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének Eötvös József-emlékplakettjét átvehették a ház mai dolgozói a PSZ titkárától,
Árok Antaltól. A szakszervezet így kívánta
elismerni a maroknyi csapat áldozatos munkáját, és a ház köré szerveződött közösségek
sokszínű tevékenységét, Amivel folytatták az
elődök által megkezdetteket, a kultúra szolgálatát, a pedagógusok, az oktatásban dolgozók társas együttlétének, szakmai épülésének
segítését. A város önkormányzata nevében
dr. Hermann István tanácsnok köszöntötte a
jelenlévőket, majd dr. Áldozó Tamás alpolgármester szólt elismerően az intézmény
Pápa szellemi életében betöltött szerepéről.
Dr. Perlaki Mária, a PSZ Veszprém megyei
titkára a kollektíva közösségteremtő munkájának nagyszerűségét hangsúlyozta. Azt,
ahogyan képesek a lelkes – és ma már egyáltalán nem maroknyi – támogatói csapatot a
ház fenntartása érdekében összefogni. Ennek
köszönhető, hogy a napjainkban már számos
kis közösség, csoport és kör élvezheti igazán
igényes környezetben az „otthon” nyújtotta
lehetőségeket és a baráti, egymásra figyelő
légkört.
A ház a megjelent szponzorokat, a kis
csoportok vezetőit, a meghívott pedagógusokat, a város és a szakszervezet jelenlévő
képviselőit kedves meglepetésként műsorral
ajándékozta meg a pápai Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola önképző körének
és a pápai Musical Stúdió előadásával. A
Musical Stúdió ’70-es, ’80-as éveket idéző
slágerei emlékeket csaltak elő az egykori ifjú
látogató kisdiákból, dr. Áldozó Tamás alpolgármesterből is:
– Ha jól belegondolok, akkor valami-

kor ’81-ben kezdődhetett a kapcsolatom a
házzal. Akkor indultak itt azok a tánciskolák,
amelyek közül az egyikbe én is jártam és
tanultam meg táncolni.
– Mint diák?
– Igen, akkor általános iskolában,
hete-dikes lehettem talán, és az én osztályfőnököm volt egyben a tánctanár. Elég
jól megtanultunk táncolni, utána a következő csoportjaihoz pedig mindig elhívott minket bemutató táncosnak. Emlékszem a ko-szorúcskára meg azokra a
vasárnap reggelekre. Reggel 8-9 órakor
találkoztunk, és akkor táncoltunk egyet. Ez
kicsit misztikus intézmény volt, mert tanárok jártak ide.
– Nem volt rossz érzés bekerülni a
tanárok közé, vagy más napokon voltak a
tanárok, és más napokon a diákok?
– Diákok nem jártak ide ezt leszámítva. Én ’86-ban, mikor érettségiztem és nem
vettek fel az egyetemre, egy évet tanítottam
képesítés nélküli nevelőként Mihályházán.
Ott ismerkedtem meg azokkal a fiatal tanárokkal, akikkel aztán feljöttünk ide ultizni.
De azért is hasznos volt, mert nagyon sok
idős tanárt megismertem, és jó viszonyba
kerültem velük. A Szalai Laci bácsival például, aki rajztanár volt a Türr Gimnáziumban, ő volt itt a rajzszakkörnek a vezetője,
Serei Tóni bácsival, aki énektanár volt az
akkori Zalka Máté Általános Iskolában. Meg
még másokkal, és jó érzés volt, hogy befogadtak, sok mindent hallott tőlük az ember,
kártyázás közben. Olyat, amiről akkoriban
még nemigen szoktak beszélni ’86, ’87
környékén. Utána elkerültem főiskolára, a
szombathelyi tanárképzőbe, és onnan ’88,
’89 környékén kezdtünk el gyakrabban ide
feljárni. Akkor alakult a Pedagógus Otthonban egy Universitas Club nevű csoport, egy
társaság, amelynek az volt vállalt küldetése,
hogy a máshol – mert akkor Pápán egyáltalán nem lehetett felsőfokú intézménybe járni
– tanuló pápaiak hétvégén jöjjenek össze. Ez
rendkívül érdekes időszak volt a közéletben.
Akkor alakultak a pártok, többek között sok
izgalmas kérdés mozgatta a fiatalokat: oroszok itt maradnak, kimennek? Még nem
tudtuk, hogy ez rendszerváltás, de tudtuk,
hogy valami nagy dolog van készülőben.
Nem azt mondom, hogy politizáltunk is, de
együtt voltunk.
– Az értelmiségiek számára ezt a szellemi otthont, szerepet a mai napig meg tudta
őrizni ez a ház? Most már mint a város egyik
vezetője, hogy ítéli meg?

– Azt gondolom, hogy ez a ház az
elmúlt 10 évben átalakult, de nem feltétlenül
a hátrányára. Ezzel azt hangsúlyozom, hogy
átalakult körülötte a világ. Az igazgató már
nemcsak vezeti, hanem menedzseli is az
„otthont”. Úgy vélem, hogy korábban költségvetési intézményként különösebb zavarok
nélkül eléldegélt, míg azóta kikerült a piacra,
hiszen a bevételeinek egy jó részét saját
magának kell előállítani. Ezért vannak itt
olyan napok, olyan rendezvények, amik
igazából abba a régi arculatba nem illenek
bele: vásárok, meg ilyen pénzteremtő rendezvények. Ez az ára annak, hogy fennmaradjon olyan közösségi térként, ahol nyugdíjas pedagógusok, illetve más nyugdíjasegyesület helyet találjanak: kertbarát kör,
mérnökök klubja, aztán sok más kis közösség meg tudjon maradni. Azt, hogy az ultis
világ mennyire van meg, ezt már nem ismerem, mert nem nagyon volt időm ide feljárni,
de szerintem mehet az még továbbra is. Bár
kevesebb a férfi tanár, mert ők jártak ide.
Akkor volt itt egy néni, Gombás néninek
hívták. Itt dolgozott, legenda volt a Gombás
néni, a Mami. Ő volt a takarítónő, de ő volt a
büfés is, a mindenes. Mindig lehetett kérni,
ha itt elfogyott a sör, akkor kért pénzt, elment, hozott át szendvicset a tanár uraknak,
hogy tudjanak kártyázni, közben aludt a pult
mögött, mert hétfőn meg csütörtökön hosszú
nap volt, azt mindenki tudta, egyébként 8-ig
volt csak nyitva a ház. Hétfőn azért volt
hosszú nap, mert a Dudás igazgató úr, aki az
akkori Acsádi Ignác Ipari Szakmunkásképzőnek volt az igazgatója, ultizott, csütörtökön meg a Varga Béla igazgató úr, aki az
Ugodi iskolának volt az igazgatója. A Varga
Bélának 10,20-kor ment a busza, olyankor
10 órakor volt záróra, hétfőn is olyan 10 óra
körül. Addig a többiek is maradhattak.
– Ha a következő 50 évre kívánhatna ennek a háznak valamit, vagy nem is 50
évre, csak egy-két évre, mi lenne az?
– Hát én azt kívánnám, nemcsak a háznak – mert ez a ház már csak következmény
–, legyen az embereknek egyre több igényük
és módjuk arra, hogy hagyományos polgári
életformának megfelelően közösségi életet is
éljenek. Mindegy, hogy ez egy polgári kör
vagy egy iparoskör, vagy bármilyen kör lesz.
És a pedagógusoknak is legyen igényük és
lehetőségük erre a közeljövőben is, mert az
ilyen helyekre szükség lesz akkor is, és az
ilyen helyeknek meg kell maradniuk.
Egresits János és Juhász Olga
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TÁJÉKOZTATÓ
a társadalombiztosításban bekövetkezett változásokról
II. rész
Az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény
XVII. fejezete rendelkezik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvényéről.
Mint tudott, a kötelező egészségbiztosítás keretében a biztosított
egészségügyi szolgáltatásban és pénzbeli ellátásban részesülhet. A
2000. évi törvény említett fejezete az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásaira vonatkozó rendelkezéseket módosította jelentősen, a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási járulékalap felső határa megszüntetésének a következményeként. Így 2001. január 1-től változik a
táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély (GYÁS) és a baleseti táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályozás. A továbbiakban ezekről a változásokról adok tájékoztatást.
1. Táppénz
Változatlanul táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása
alatt vagy annak megszűnését követő első, második vagy harmadik
napon keresőképtelenné válik, és 3%-os mértékű egészségbiztosítási
járulék fizetésére kötelezett.
Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a
keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban
külön-külön kell megállapítani. Ez a rendelkezés vonatkozik arra az
esetre is, ha a több biztosítási jogviszony ugyanannál a foglalkoztatónál áll fenn.
A táppénzigény elbírálásánál fontos tisztázni az irányadó időszakot.
Irányadó időszak: a táppénzre való jogosultság első napját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a táppénzre való jogosultságot megelőző napig terjedő időszak. Például, ha a biztosított 2001.
február 7-én válik keresőképtelenné, és 2001. február 27-ig betegszabadságon van (a betegszabadság 15 munkanap), akkor táppénzre
2001. február 28-ától jogosult. Ekkor az irányadó időszak 2000.
január 1-től 2001. február 27-ig terjedő időszak.
A táppénz összegének kiszámításához meg kell állapítani , hogy a
biztosított az irányadó időszakban rendelkezik-e 180 naptári napi
jövedelemmel.
A táppénz alapjaként az a jövedelem vehető figyelembe, amely
után a biztosított 3%-os mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére
kötelezett volt nemcsak a legutóbbi foglalkoztatónál, hanem az irányadó időszakban bármely foglalkoztatónál, ha a biztosítási ideje folyamatos. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a megszakítást megelőző jövedelmet a táppénz számításánál nem lehet
figyelembe venni. Az ellátások alapjának megállapításánál az utólag
kifizetett jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amikor
a kifizetés esedékes lett volna, illetőleg amely időszakban végzett
munkáért járt a jövedelem.
a) Ha a biztosított az irányadó időszakban rendelkezik legalább
180 napi keresettel, akkor a táppénz alapja a jogosultságot megelőző
naptári évben elért 3%-os egészségbiztosítási járulékalapot képező
jövedelem egy naptári napnyi összege.
Példa: A közalkalmazotti jogviszony 1997. augusztus 1-től áll
fenn. A biztosított 2001. február 16-ától keresőképtelen.
Irányadó időszaka 2000. 01. 01-től 2001. 03. 08-ig tart (betegszabadságon van február 16-tól március 8-ig!). Táppénzre 2001. március
9-étől jogosult. Előző évi jövedelme: 1.206.828 Ft. 1 napi átlagkeresete: 1.206.828 : 366 = 3297 Ft, 70%-a az egynapi táppénz összege,
azaz 2308 Ft.
b) Ha a biztosítottnak a táppénzre való jogosultságot közvetlenül
megelőző naptári évben nincs 180 napi keresete, akkor a táppénz

alapját a jogosultság kezdő napját megelőző naptól visszafelé számított 180 napi keresetből kell kiszámítani. (Ilyen esetben az osztószám
mindig 180.)
Példa: A pályakezdő 2000. augusztus 16-ától létesít közalkalmazotti jogviszonyt. 2001. február 5-étől keresőképtelen, és február 23ig betegszabadságon van.
Irányadó időszaka 2000. augusztus 16-tól 2001. február 23-ig.
2001. február 24-től jogosult táppénzre. A biztosítottnak 2000-ben
nincs 180 napi jövedelme, ezért 2001. február 24-től visszaszámított
180 napi jövedelmet kell keresni: februárban 23 nap + januárban 31
nap + decemberben 31 nap + novemberben 30 nap + októberben 31
nap + szeptemberben 30 nap + augusztusból még 4 nap.
2000. augusztus 28-tól 2001. február 23-ig kapott jövedelmet kell
figyelembe venni, amelyet 180-nal osztva megkapjuk az 1 napi átlagkeresetet. Ennek 60%-a lesz az egynapi táppénz összege.
c) Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban nincs 180 napi
jövedelme, akkor a táppénzét a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve, ha a szerződés
szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el.
Példa: 1990-től jelenleg is közalkalmazotti jogviszonyban áll.
2000. február 1-től szeptember 30-ig fizetés nélküli szabadságon volt.
2001. február 6-tól keresőképtelen.
Az irányadó időszak 2000. október 1-től 2001. február 26-ig.
Táppénzre 2001. február 27-tól jogosult. Mivel a biztosítottnak sem a
jogosultságot megelőző évben, sem a jogosultságtól visszaszámítottan nincs 180 napi bére, így a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér (40.000 Ft) alapján állapítható meg a táppénz, azaz a
táppénzalap egynapi összege: 40.000 Ft : 30 = 1.333 Ft.
Ha a biztosítottnak az irányadó időszakban azért nem volt figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi gyermekágyi
segélyben részesült, vagy katonai (polgári) szolgálatot teljesített,
akkor a táppénz alapja megegyezik az irányadó időszakban ténylegesen elért, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelmével.
A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő
esetében a figyelembe vehető napi átlagkereset 70%-a, ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás
tartama alatt 60%-a.
FONTOS TUDNI! Annak a biztosítottnak, akinek a 3%-os mértékű egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséggel járó biztosítási jogviszonya vagy a munkanélküli ellátása megszűnik, a foglalkoztató köteles „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványon (továbbiakban:
igazolvány) a biztosítottra és a biztosítási jogviszonyra vonatkozó
adatokat kitölteni. Az igazolványt a foglalkoztató a biztosítottnak
átadja, aki az átvételt igazolja. Az újabb biztosítási jogviszony létesítése esetén az igazolványt a biztosított az újabb foglalkoztatónak –
saját érdekében! – átadja.
2. Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést
megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, és
a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
b) a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás
megszűnését követő 28 napon belül szül.
A terhességi-gyermekágyi segély alapját képező napi jövedelmet
2001. január 1-től érvényes táppénzszabályok alapján kell megállapítani, ha a jogosult az irányadó időszakban rendelkezik legalább 180
napi jövedelemmel. Az irányadó időszakot a GYÁS folyósításának
kezdő napjához kell igazítani.
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Ha a jogosult az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 napi
jövedelemmel, akkor a GYÁS naptári napi összegét a jogosultság
kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részének
figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a biztosított
egészségbiztosítási járulékalapját képező jövedelme a minimálbér
kétszeresét nem éri el, akkor a tényleges jövedelmet kell figyelembe
venni.
Példa: Kiss Jánosné közalkalmazotti jogviszonya 1999. 01. 01től jelenleg is fennáll. 1999. 12. 01-től 2000. 10. 31-ig baleseti táppénzben részesült. 2001. február 1-jén szült. A terhességigyermekágyi segélyt a szülés napjától igényli. Minek alapján állapíthatják meg a GYÁS egynapi összegét?
2000.ben 61 napi jövedelme van: 11. 01-től 12. 31-ig,
2001-ben 31 napi jövedelme van: 01. 01-től 01. 31-ig.
Tehát az irányadó időszakban 92 napi jövedelme volt. Terhességi-gyermekágyi segélyalapja a jogosultság kezdő napján érvényes
minimálbér kétszeresének 30-ad része – feltételezve, hogy a tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresét eléri vagy annál nagyobb –,
azaz 80.000 Ft : 30 = 2.666,66 Ft/nap.
Ha Kiss Jánosné egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, akkor a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Ha 92 napra csak 230.000 Ft jövedelemben részesült, akkor 230.000 Ft : 92 = 2.500 Ft lesz a napi terhességi-gyermekágyi segélyalapja.
FONTOS TUDNI! 2001. január 1-től a terhességi-gyermekágyi
segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 180 napi biztosítási időbe
beszámítandó idők a következők:
- a biztosítás megszűnését követően táppénz, baleseti táppénz,
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának
az ideje;
- közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok ideje.
Terhességi-gyermekágyi segély igénylése esetén 2001. január 1től az eredeti születési anyakönyvi kivonat mellékelése szükséges,
melyen a folyósító szervnek fel kell tüntetni – a GYED-hez hasonlóan – a terhességi-gyermekágyi segély igénylésének a tényét!
3. Gyermekgondozási díjra változatlanul az a biztosított jogosult,
- aki a GYED igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a
szülést – megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt,
- továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya,
akinek a biztosítási jogviszonya a GYÁS igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre
való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított
volt,
- és a gyermeket a saját háztartásában neveli.
A GYED alapját képező naptári napi jövedelmet 2001. január 1től a terhességi-gyermekágyi segélynél leírtak szerint kell megállapítani azzal a különbséggel, hogy a táppénzszabályok szerint megállapított GYED-nek van felső határa. A GYED összegének felső határa:

2001. január 1-től havi 80.000 Ft; 2002. január 1-től havi 83.000 Ft;
2003. évtől a felső határ összegét az éves költségvetési törvény határozza meg.
Nem teljes havi jogosultság esetén a GYED összegének felső
határa 2001-ben napi 2666,66 Ft.
Példa: Kovács Jánosné 1996. 01. 01-től jelenleg is közalkalmazotti jogviszonyban áll. 1996. augusztus 20-án szült, s e gyermekkel
1999. augusztus 20-ig terhességi-gyermekágyi segélyben volt, majd
igénybe vette a GYES-t. Gyermeknevelési támogatásban részesült
1999. 08. 21-től 2000. 08. 20-ig (fizetés nélküli szabadság alatt kapja
az ellátást). Munkába állt 2000. augusztus 21-én. Ismét szült 2000.
szeptember elsején. Terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult, mert
a biztosítása alatt szült, és két éven belül 180 napi biztosítási idővel
rendelkezik (1999. augusztus 20-ig GYES-en volt). Terhességigyermekágyi segélyt 2000. 09. 01-től 2001. február 15-ig 168 napra
kapott. A kolléganőnek a GYED 2001. február 16-tól jár. 2000-ben
08. 21-től 08. 31-ig 11 napi jövedelme van, 2001-ben nem rendelkezik jövedelemmel. Mindebből következik, hogy tényleges jövedelem
nem vehető figyelembe, mert az irányadó időszakban nincs 180 napi
jövedelme. Ugyanis gyermeknevelési támogatásban részesült, és ha a
11 napi jövedelemhez hozzáadjuk a 168 napi GYÁS-t, az csak 179
nap. Ezért a GYED alapja a minimálbér kétszeresének 30-ad része,
ha a tényleges keresete eléri a minimálbér kétszeresét. Egynapi
GYED összege: 80.000 Ft : 30 = 2.666,66 Ft.
Ha a kolléganő 1999. 08. 21-től 2000. 08. 20-ig nem vette volna
igénybe a gyermeknevelési támogatást, hanem a beteg gyermekre
tekintettel meghosszabbított GYES-en volna, akkor a GYED a 11
napi tényleges jövedelem alapján járna, mert a GYÁS és GYES miatt
nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel.
4. Baleseti táppénz számfejtésének a szabálya elválik a táppénzszámítás szabályaitól 2001. 01. 01-től. Azonban továbbra is
érvényes az az előírás, hogy a baleseti táppénz (ha nincs kizáró ok) a
keresőképtelenség első naptári napjától jár.
Az új szabályozás szerint a 2000. december 31-ét követően kezdődő keresőképtelenség esetén a baleseti táppénz összege azonos a
baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett
(elszámolt), a biztosított egészségbiztosítási járulékalapot képező
jövedelmének naptári napi összegével.
FONTOS TUDNI, hogy a baleseti táppénz alapja csakis a munkáért kifizetett jövedelem lehet. Ha a biztosított a baleseti táppénzre
való jogosultságot megelőző hónapban nem volt egészségbiztosítási
járulékfizetésre kötelezett, a baleseti táppénz összege a balesetet
megelőzően elért tényleges, annak hiányában a szerződés szerinti
jövedelméből számított naptári napi átlagjövedelem lesz (a baleset
hónapjának első napjától a balesetet megelőző napig).
LÉNYEGES, hogy a baleseti táppénz összegét továbbra is annál a
munkáltatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, ahol az
üzemi baleset bekövetkezett, illetőleg ahol az üzemi balesetet szenvedett biztosítási jogviszonya fennáll.

PSZ AZ INTERNETEN
A PEDAGÓGUSOK, PSZ-TAGOK, INTÉZMÉNYVEZETŐK, OKTATÁSIRÁNYÍTÓK
TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK ÚJ, KORSZERŰ LEHETŐSÉGE
www.pedagogusok.hu; e-mail: pedagogusok@psz.datanet.hu
PEDAGÓGUSÁLLÁSOK
www.nepszava.hu/allasvadaszat; www.nepszava.hu/munkapiac
INGYENES INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉG
www.freestart.hu; www.kiwwi.hu

Horváth Erzsébet
tb-szakértő

A jog asztaláról  13

2001. február 13.

A MUNKARUHÁRÓL ÉS AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖKRŐL
I. A munkaruha
A munkaruha-juttatás a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó
közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 79. §-ának jelenleg hatályos rendelkezése alapján, hatályos kollektív szerződés vagy ezt kimondó más
jogszabály hiányában, sajnos csak adható juttatás.
E törvényi rendelkezés és a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. számú mellékletének 8.24. és
9.2. pontjai alapján, a munkáltatók adómentes (és járulékmentes)
természetbeni juttatásként, munkaruhát biztosíthatnak munkavállalóiknak, ha a munkafolyamat a munkavállalók ruházatának elpiszkolódását, elhasználódását eredményezi. A Kjt. 79. §-ának nagyvonalúan
hiányos szabályozása („adható”) sok munkahelyen napi vitákat okoz,
mivel a munkáltatók pénzügyi okokból igyekeznek elhárítani az
érintett munkavállalók, nem kötelező jellegű törvényi rendelkezésben
szabályozott, munkaruhaigényeit. Jogszabályi és kollektív szerződési
rendelkezés hiányában a munkáltató állapítja meg a munkaruhajuttatásra jogosító munkaköröket, a munkavállalókat megillető munkaruhafajtákat és a juttatási (kihordási) időket, valamint a juttatás
egyéb feltételeit és a juttatással kapcsolatos eljárási rendet (pl. az
átvétel, a tárolás, a mosás, a tisztítás és a visszaszolgáltatás szabályait).
A SZJA-törvény hivatkozott részében kimondja, hogy az a munkaruházati termék (öltözet és tartozéka) adható adómentesen,
„…amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a munkakörén,
feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából,
az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a
körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata
nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat
nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be.”
II. A védőeszközök
Más a helyzet a védőeszközökkel (ruhával) kapcsolatban, amelynek jogi szabályozása kötelező jellegű. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz-használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM.
rendelet (Evr.) hatályon kívül helyezte az egyéni védőfelszerelésekről
szóló 3/1979. (V. 29.) EüM. rendeletet. Az új rendelet ugyan változtatott a korábbi szabályozás módszerein, azonban a korábbi szabályozás lényegét fenntartotta. A munkavállalói érdekek védelme szempontjából nehezebbé vált a jogszabály érvényesítése, mert a korábban
hatályos jogszabály egyszerűen kezelhető mellékletét, a konkrét
védőeszközök felsorolásával nélkülöznünk kell. Minden munkahelyen szakszerű felmérést kell készíteni a munkavállalók egészségét és

testi épségét veszélyeztető lehetséges ártalmakról, majd ennek megfelelően biztosítani kell a hatékony védelemhez szükséges megfelelő
mennyiségű és minőségű védőeszközt. Szakmai és pénzügyi okok
miatt egyaránt indokolt, hogy a munkavállalókat veszélyeztető kockázati tényezők felmérését a települési (városi, községi) és területi
(megyei) szintű szakszervezetek az önkormányzati (fenntartói) szintű
érdekegyeztetésben is kezdeményezzék.
Mi minősül védőeszköznek?
Az Evr. kimondja, hogy egyéni védőeszköz minden olyan eszköz,
amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy a munkából származó egészségügyi kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha, egyenruha és formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek.
A munkavállalót veszélyeztető kockázatok felmérése
A munkáltatónak, a kötelezően kijelölendő munkavédelmi felelős
és lehetőleg szakértő bevonásával, a rendelet mellékletében foglaltak
alapján (a lehetséges veszélyek és az egyéni védőeszközök jegyzéke)
fel kell mérnie az ellátott munkahelyek egészségügyi kockázatait, ki
kell választania és a munkavállalók részére biztosítania kell az e
kockázatok csökkentéséhez szükséges védőeszközöket. A kockázatbecslés eredményeit és az ezzel összefüggő adatokat a munkáltatóknak folyamatosan naprakészen kell tartaniuk, és az ellenőrzését végző
hatóság részére be kell mutatniuk.
A védőeszközök használata
A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje
nincs. A védőeszközt, amelynek használata kötelező, a munkáltató
ingyenesen biztosítja, és karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere
útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható és megfelelő
higiénés állapotban legyen. A munkáltatónak előzetesen tájékoztatnia
kell a munkavállalót az egészségügyi kockázatok jellegéről és mértékéről, amellyel szemben a védőeszköz megvédi, és szükség esetén
gyakorlati képzéssel kell megismertetni a munkavállalót annak használatával. A tájékoztatás és képzés megtörténtét jegyzőkönyvezni
kell, amelyet a munkavállalóval is alá kell íratni. A munkavállaló a
védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le, azt a munkahelyéről általában nem viheti el. A védőeszközökkel kapcsolatos
munkáltatói és munkavállalói kötelezettségeket a munkaügyi felügyelőségek ellenőrzik, és szükség esetén hatósági vagy szabálysértési
eljárást kezdeményezhetnek. A védőeszközökkel kapcsolatos további
kérdések esetén javasoljuk a megjelölt jogszabályok áttekintését és a
megfelelő intézkedések megtételét.
Dr. Németh Zoltán,
a PSZ Heves megyei jogsegélyszolgálat vezetője

Az önkéntes nyugdíjpénztárakra vonatkozó adóés jogszabályváltozások 2001-ben
•
•
•




A munkáltatók havonta legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes minimálbért (2001. január 1-től 40.000 Ft) fizethetik meg köztehermentesen az önkéntes nyugdíjpénztári tag javára. (Az ezt meghaladó munkáltatói hozzájárulás adóköteles természetbeni juttatásnak minősül, amely után a munkáltatónak 44% adót és 11% egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie.)
A tag saját befizetéséből, a munkáltatói hozzájárulásból, valamint a fedezeti alap befektetéseinek hozamából történt jóváírás kivételével az
egyéni számlán jóváírt valamennyi összeg egyéb jövedelem (pl. támogatói adomány, pénztári alapok közötti átcsoportosításból jóváírt öszszeg), bevallása az éves bevalláskor (márciusban) esedékes.
Adókedvezmény (30%) a pénztártagot saját befizetései után és azon egyéb jövedelemnek minősülő összegek után illeti meg, amelyeket az
adóévben egyéni számláján jóváírtak (pl. támogatói adomány jóváírt része, valamint minden más adóköteles jóváírás).
A tagi kölcsöntörlesztés esetleges hátraléka a tag egyéni számlájáról 2001-től leemelhető. A levonás adóköteles egyéb jövedelem. A pénztár az egyéni számláról történő levonáskor a tag részére adóigazolást állít ki, mely alapján a tagnak 40% adóelőleget és 11% egészségügyi
hozzájárulást kell fizetnie. Az adót az egyéni számla csökkentésének negyedévét követő hó 12. napjáig be kell fizetni a pénztártagnak.
(Tehát nem lehet 2002. márciusig várni.)
Önkéntes pénztári törvény is módosult a következők szerint: A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjával kezdődő időszak a várakozási
időbe beszámít, és a tagsági viszony a várakozási idő leteltével megszűnik. A tagdíj meg nem fizetés kezdő időpontjától a várakozási idő
leteltéig terjedő időszakban a pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát (a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likvidítási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével) csökkenteni.
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Ezzel a címmel a sajtóorgánumokban tallózva a velünk vagy rólunk készült írásokból közlünk összeállítást. Így egyrészt egy csokorba gyűjtve
áttekintést kaphatunk arról, hogy milyen információk jutottak el gondjainkról, eredményeinkről a társadalomhoz, másrészt azt is láthatjuk,
melyek azok a lényeges problémák, törekvések, amelyek még nem vagy nem kellő módon váltak ismertté. Egyszerre célunk tehát a tájékoztatás
és tájékozódás.
NÉPSZAVA
(2001. I. 25.)
Februári bérkorrekció tanároknak
A kormány év végén döntött a teljes közalkalmazotti réteg bérkompenzációjáról. A tervezettnél
nagyobb mértékű pénzromlás miatt elmaradt
fizetések pótlására 40 milliárd forintot különítettek
el. (…) Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor
jelezte: a kiegészítés mértékéről és a kifizetés
módjáról csak az egész évi keresetnövekedési
adatok ismeretében – várhatóan január végén –
határoz a kabinet. (…)
(…) a pedagógusok átlagosan 3 százalékos
visszamenőleges bérkorrekcióra számíthatnak az
idén. (…) Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára úgy vélte: amennyiben a
január 30-i kormányülésen pozitív döntés születik,
a pedagógusok már február végéig megkaphatják a
kiegészítést. (…)

(2001. II. 5.)
Csupán kismértékben emelkedett
az átlagkereset az oktatás területén
(…) Az átlagkeresetek emelkedése a közoktatás
területén volt a legkisebb – a pedagógusoknál 10
százalék, a nem tanári beosztásban dolgozóknál
pedig 9,9 százalék –, ezzel a nemzetgazdasági
ágak kereseti listáján a nyolcadikról a tizedik
helyre csúszott vissza ez a terület – mondta lapunknak Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára. (…)

MAGYAR HÍRLAP
(2001. II. 1.)
Bérkiegészítés csak áprilisban
A közszféra alkalmazottai legkorábban áprilisban
kaphatják meg a bérkorrekció összegét, a tavalyi
infláció és a GDP pontos adatainak ismeretében –
szögezte le a Miniszterelnöki Hivatal politikai
államtitkára. Őry Csaba a Pedagógusok Szakszervezetének kifogásaira reagált, a szervezet ugyanis
siettette a tanároknak járó egyszeri juttatás kifizetését. „Nem illik ilyen kevés pénzről ennyit dumálni, s ami most még erkölcsi kérdés, hamarosan
politikai üggyé válhat.” – fogalmazott Borbáth
Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára. (…)

MAGYAR NEMZET
(2001. II. 1.)
A PSZ szerint késik a bérkorrekció
(…) Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) főtitkára hangsúlyozta: az Oktatási
Minisztérium „tartotta a szavát”, így másfél héttel
ezelőtt már minden szükséges adat készen állt,
hogy a kiegészítés végrehajtható legyen. Úgy véli,
hogy ha nem történik gyors lépés, a pedagógusok
még áprilisban sem jutnak a pénzükhöz, ami a PSZ
számításai szerint összesen hétmilliárd forintot
jelent. – Fejenként mindössze kétheti fizetésről
van szó, ami jobb szakmákban kétnapi borravalót
jelent. (...)

KÉPES ÚJSÁG
(2001. I. 27.)
A hosszú csengetés után
(…) Újabb tennivalók már most is vannak –
mondta Árok Antal, a szakszervezet titkára. (…)
Már több mint 30 intézményből jelezték, hogy a

technikai dolgozók körében nagy a feszültség.
Helyenként még elbocsátással is fenyegetik az
alkalmazottakat, ha nem vállalják, hogy az egyébként 8 órás munkaviszonyra szabott feladatokat 6
órában végzik el. Így nem kellene őket a minimálbérre beállítani. A 40 ezer forintos bér egyébként
is feszültséget okoz, mert a diplomás, kezdő
pedagógusok bére alig haladja meg ezt az összeget.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
(Miskolc)
(2001. I. 16.)
Januártól várják, áprilisban
kapják
(…) Bodolay Zoltán, a Pedagógusok Szakszervezete megyei szervezetének alelnöke úgy fogalmazott, hogy a PSZ országos vezetősége az Alkotmánybírósághoz fordul a béremelések kifizetését
érintő joghézagok felülvizsgálata érdekében. (…)
A TÁKISZ, januártól a TÁH (Területi Államháztartási Hivatal) nem biztosítja még a soros átsorolásokhoz szükséges floppy lemezeket sem.
– Így az országban 200 ezer, Miskolcon 6
ezer pedagógus ad előleget az államnak. (…)

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP
(2001. I. 8.)
Emelést akarnak mindenáron
Ha az önkormányzat nem emeli a törvény szerint a
minimálbért, perre mennek
(…) Kósa Mihálytól, a Pedagógusok Szakszervezete területi vezetőjétől tudjuk, hogy az egyik
változat szerint a megemelt minimálbérhez január
elsejétől igazodna a garantált illetmény (alapbér), a
szakmai szorzót és illetménypótlékot viszont csak
október 15-től emelné az önkormányzat. A másik
változat szerint valamennyi emelést – a minimálbérét is – csak szeptembertől hajtanák végre. (…)
Ha a közgyűlés (…) elfogadná a törvénnyel ellentétes és megalázó béremelési változatok egyikét,
úgy a szakszervezetek bíróság előtt érvényesítik a
törvényt.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI NÉPLAP
(2001. I. 19.)
Emelt bér, visszamenőleg?
Hírügynökségi jelentés közölte nemrég, hogy a
Pedagógusok Szakszervezete munkaügyi ellenőrzéseket kezdeményez azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a béreket februárban nem az új
költségvetési törvény szerint fizetik ki (…) a
fölemelt béreket. A PSZ megyei titkárától, Szlankó
Erzsébettől arról érdeklődtünk, hogy mit terveznek
a megyében?
(…) a helyzetet bonyolítja, hogy az új költségvetési törvény és az államháztartási törvény
eltérő követelményeket fogalmaz meg ezzel
kapcsolatban, ez utóbbi az ilyen kifizetésekre
külön eljárási rendet ír elő. Az ellentmondás
feloldható egy kifejezetten e célra készült átmeneti
költségvetés elfogadásával. Ezt a módszert több
városban alkalmazzák. (…)

SOMOGYI HÍRLAP
(2001. I. 15.)
Megkésett béremelés
Csak márciustól kapják meg idén felemelt bérüket
a somogyi pedagógusok, ám akkor visszamenőleg

– tudtuk meg Alföldi Lászlónétól, a pedagógusszakszervezet somogyi titkárától.
Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a januári
béreket nem az új költségvetési törvény szerint
fizetik ki, ott munkaügyi ellenőrzéseket kezdeményez a Pedagógusok Szakszervezete – jelezte
Borbáth Gábor, az országos közoktatási érdekképviseleti szervezet főtitkára. (…)
A megye különböző oktatási intézményéből
érkezett jelzések alapján egyes önkormányzatok a
technikai dolgozók szerződését is módosítanák.
(…) A szakszervezet ezért arra biztatja a munkavállalókat, hogy ne írjanak alá szerződést a megkeresésük nélkül. (…)

KELET-MAGYARORSZÁG
(2001. I. 30.)
Érdekegyeztetés a megyeházán
(…) Az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus
Szervezetét (EDDSZ) Szabóné dr. Csiszár Gabriella, a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezetét (KKSZ) Timkó József, a Pedagógusok
Szakszervezetét (PSZ) Béres János megyei titkár
képviselte.
(…) A tanácsülés – ahol képviseltette magát a
megyei közgyűlés fideszes és MSZP-s frakciója is
– úgy zárult, hogy a szakszervezetek támogató
véleményükkel és javaslatukkal segítették a költségvetés struktúráját, azt, hogy a bérfejlesztések,
bérmozgások, a dologi fejlesztések megvalósítása
elősegítse az intézmények működésének jobb
ellátását. (…)

24 ÓRA
(Komárom-Esztergom megye)
(2001. I. 30.)
Késnek az átsorolások
Hétfőn délelőtt Tatabányán üléseztek a Pedagógusok Szakszervezetének területi titkárai. Megvitatták egyebek között a jogszabályváltozásokat és
azt, hogy a közoktatásban dolgozók hogyan jutnak
hozzá a már korábban beharangozott tavalyi
bérkompenzációjukhoz. A titkárok arról számoltak
be, hogy nincs a megyében olyan intézmény,
amelynek a 2001. évre vonatkozó pedagógusátsorolásait a fenntartók továbbították volna a kifizetőhelyekhez – ezek nélkül pedig nehéz lesz február
3-án felemelt bért fizetni a pedagógusoknak…

BAKONYALJA–SOMLÓ
KÖRNYÉKE
(2001. I. 26.)
Egyedül már csak ez maradt
Pápa. Varga László, a PSZ érdekvédelmi titkára
lapunknak elmondta:
– A héten ünnepeltük a magyar kultúra
napját, az alkalom egy másiknak is teret adott.
Történetesen az ország egyetlen ma még működő
ötvenéves Pedagógus Művelődési Ház tevékenysége elismerésének.
– Az országban valóban ez az egyetlen
intézmény, s az igazsághoz hozzátartozik, ezt sem
csak a szakszervezet tartja fenn, helyesebben csak
hozzájárulunk a működéséhez. Mint ahogy hozzájárul a helyi önkormányzat is. Mi kiválónak ítéljük
a pápai intézmény munkáját, ezt a szakszervezetünk által alapított Eötvös József-emlékplakettel
kívánjuk elismerni. (…)
Összeállította: Juhász Olga
sajtómenedzser
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2001. február 13.
Megalakult a Pécsi Diplomások Köre
2001. január 24-én a fővárosban tartott sajtótájékoztatón dr. Törőcsik Mária rektorhelyettes, és
dr. Kóbor Gyula főtitkár bejelentette, hogy megalakult a Pécsi Tudományegyetem volt hallgatóinak szervezete, a Pécsi Diplomások Köre. Az újonnan létrejött kör fontos feladatának tekinti,
hogy az országban-világban élő, volt pécsi diákokat felkutassa, és tagjainak sorában köszönthesse. Tájékoztatónkat ezért ajánljuk a Pécsett végzett pedagógusok figyelmébe.
(Szerk.)
Nagy Lajos király 1367-ben Pécsen alapította az első magyar egyetemet. Szellemi utóda, a Pécsi Tudományegyetem a 2001. január elsején lezárult integrációs folyamat végére Magyarország egyik legnagyobb, legszerteágazóbb kutatási-oktatási spektrumú felsőoktatási intézményévé vált; a PTE napjainkban mintegy 25.000 hallgatónak és 5.000 dolgozónak ad otthont.
A Pécsi Diplomások Körének elsődleges célja, hogy az egyetemen végzett hallgatókkal az egyetemi éveket követően is fenntartsa a kapcsolatot, így erősítve a volt diákok és az egyetem közt lévő
kötődést és a mindenkori információáramlást.
A Támogatásszervező Iroda kiemelt figyelmet fordít a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményeiben (Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécsi Orvostudományi Egyetem, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola) végzett hallgatók felkutatására annak érdekében, hogy őket is tájékoztathassák az egyetem
eseményeiről és az ott zajló tudományos élet történéseiről.
A Diplomások Köre tagjai számára rendszeresen megküldi a tavaly alapított egyetemi újságot, az
eseményekre szóló meghívókat, hírleveleket a Diplomások Körével kapcsolatban, segítséget nyújt az
évfolyam-találkozók megszervezésében, valamint tájékoztatást ad az egyetemi ajándéktárgyak és az
idei projekt keretén belül az egyetemi gyűrű megvásárlási lehetőségéről is.
A Pécsi Diplomások Köréhez a következő négy formában lehet csatlakozni:
1. „Elvi tagság” esetén a volt hallgató tagdíj fizetése nélkül felkerül a tagok listájára.
2. „Bázis tagság” esetén a tag évente 1.000 Ft tagdíjat fizet, aminek fejében a szervezet évenkénti rendszerességgel keresi meg.
3. „Aktív tagság” esetén a tag rendszeresen megkapja az egyetemi újságot, illetve tájékoztatást
kap a rendezvényekről az éves tagdíj (5.000 Ft/év) fizetése mellett.
4. „Támogató tagság” választása esetén a tag vállalja a 10.000 Ft/év tagdíj fizetését. Ebben az
esetben a költségeinek levonása után fennmaradó összeg teljes egészében a „támogató tag” volt karát
illeti meg.
Jelentkezési lapot és további információt a következő címen lehet szerezni: Kállinger Brigitta, a
Pécsi Diplomások Körének alumni referense. Tel./fax: (72) 251-200; e-mail: alumni@rektori.pte.hu.

Ünnepi névsor
Számos pedagógus kapott kitüntetést január 22-én, a magyar kultúra napján: kiváló oktatókat, nevelőket, oktatásirányítókat találni abban a gazdag névsorban, amelyet a január 22-i,
keddi napilapok közöltek. A távolabbi és közeli múltunk szellemi nagyságairól: SzentGyörgyi Albertről, Apáczai Csere Jánosról, Brunszvik Terézről, Kiss Árpádról, Németh
Lászlóról, Karácsony Sándorról és Éltes Mátyásról elnevezett díjakat rendre olyanok kapták, akik munkásságukkal a kitüntetés névadójának örökségét adták tovább a nemzeti közösségnek, a magyarságnak. Közülük – valamennyiüknek gratulálva – hadd emeljük ki
néhány méltató mondattal Vas Lászlónét, a Pusztamérgesi Közoktatási Intézmény pedagógusát és PSZ-titkárát, aki Karácsony Sándor-díjat kapott.
Amint dr. Papp Jánosné, a Szeged városi és körzeti bizottság titkára írja, 2000 szeptemberében a harminchatodik tanévkezdést jelentette az ünnepeltnek a csengetés iskolájában, ahol a diploma megszerzésétől folyamatosan nagy szeretettel, türelemmel és kiemelkedő szakmai tudással neveli-oktatja a 6-10 éves korú gyermekeket. Emberi értékeinek, közösségi szellemének elismeréseként 1986-tól többször választották újra az intézmény szakszervezeti titkárának, az egész nevelőtestület megelégedésére. A kitüntetés „Kati néninek”
nagy megtiszteltetést, szakszervezetünknek pedig büszkeséget jelent.

A Mentor
című egyre ismertebb oktatási, egészség- és életmódmagazin – szerkesztőjének, Gyarmati
Szabó Évának és munkatársainak számról számra mindinkább megvalósuló szándéka szerint
– nemcsak az iskolák dolgozóihoz akar szólni, hanem a szülőkhöz is. Ezt bizonyítja a hamarosan megjelenő februári szám is.
Hónapról hónapra hasznos tájékoztatót nyújtó tankönyvkritikai mellékletét, a Támpontot is érdemes olvasniuk nemcsak a pedagógusoknak, hanem a szülőknek is.
Jó lenne, ha mind az iskolákba, mind a családi otthonokba egyre több példány jutna
ebből a szórakoztatóan nevelő, szemléletet és magatartást formáló, napjaink kis és nagy
problémáiban eligazodást nyújtó magazinból. A megrendelést könnyítendő, íme a cím:
Budapest, Városligeti fasor 10. – 1068. Tel. és fax: 352-7108.

HÍREK
 Fénnyel írott történelem. Ezzel a címmel
nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
hazánk másfél százados fotókrónikáját bemutató kiállítás, mely április 29-ig látható.
A kiállított fényképek – kevés kivétellel – a
Helikon Kiadó gondozásában könyv alakban is megjelentek. Bővebb felvilágosítást
nyújt az MNM Fényképtár (tel.: 338-2122,
fax: 317-7806).
 Rendhagyó irodalomóra. A Marczibányi
Téri Művelődési Központ verskoncerteket
szervez középiskolásoknak. A „meghívott”
költők: március 12-én József Attila, április
2-án Kosztolányi Dezső, május 2-án
Kányádi Sándor. Az előadások mindig
12,30 órakor kezdődnek. A bérlet ára (3
előadás): 1.000 Ft. Iskolai csoportok és osztályok jelentkezését várják a 212-2820 és a
438-1027 telefonszámon.
 Fejlesztő pedagógiai a földrajzoktatásban. A kerettanterv bevezetéséhez nyújt segítséget az Országos Földrajzi Konferencia,
melyet – gazdag programmal – március 24én, szombaton rendez közösen a Fővárosi
Pedagógiai Intézet, a Földrajztanárok Egylete és a Magyar Földrajzi Társaság
oktatásmódszertani szakosztálya. Részvételi
díj: 1.800,- Ft. (Az előadásokat és a szekcióüléseket délután 3 órakor a Földrajztanárok Egyletének beszámoló közgyűlése követi, melyen díjtalanul részt vehet a tagság.)
Helyszín: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082
Bp., Horváth Mihály tér 8.).
Jelentkezési cím: FPI (1088 Bp., Vas u. 810.) Kiss Jánosné. Tel.: 338-2156/149 v.
171, fax: 338-2156/167 mellék.
 A Németh László Társaság nevében. Idén
ünnepeljük Németh Lászlónak, 20. századi magyar szellemi életünk egyik legnagyobb alakjának születési centenáriumát.
Erre készülve a társaság országos gyűjtést kezdeményez annak érdekében, hogy
Budapesten méltó szobor állíttassék a
nagy íróról. A Bethlen Gábor Alapítvány
egyik alszámlájára gyűjtik össze a szoborállítás költségeit (11702036-20677303
Bethlen Gábor Alapítvány Németh László
Szoboralap). Csekk kérhető: József Attila
Megyei Könyvtár, 2800 Tatabánya, Pf.
136. címen. (Tel. és fax: 34/513-670,
34/513-683.) Minthogy az alapítvány
közhasznú szervezet, az itt befizetett hozzájárulás egész összege leírható az adóalapból.
 Pályázat általános és középiskolásoknak.
Több minisztérium kezdeményezésére és
támogatásával Ép testben ép lélekkel a honvédő ifjakért országos diákpályázat jött létre. A részletes pályázati kiírásról az iskolákban, a Sulineten, a Honvédelmi Minisztérium honlapján (www.honvedelem.hu címen) lehet tájékozódni. A szervezők kérik a
pedagógusokat, hogy tanítványaikat buzdítsák a részvételre.

Az alkalmazásban állók egy főre jutó bruttó keresetének alakulása
az egyes ágakban a nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva – 1999 és 2000
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2. sz. táblázat

A havi bruttó átlagkeresetek listája a magyar nemzetgazdaságban (1999 és 2000)
Nemzetgazdasági ág
Átlagkereset
Növekedés aránya
megnevezése
Ft/fő 2000
1999=100%
A,B Mezőgazdaság, halászat
57 688
110,2
C
Bányászat
107 120
115,0
D
Feldolgozóipar
86 767
115,5
E
Vill. energia, gáz-, hő- vízellátás
116 256
113,5
F
Építőipar
62 973
113,2
G
Kereskedelem, járműjavítás
76 461
116,1
H
Szálláshely-szolg., vendéglátás
54 759
111,8
I
Szállítás, rakt., posta, távközlés
95 994
111,5
J
Pénzügyi tevékenység
185 847
114,7
K
Ingatlanügyi, gazd. szolgáltatás
97 655
112,2
L
Közigazg., védelem, kötelező TB
97 038
110,5
M Közoktatás*
83 229 68 230 40 521
110
109,8
N
Egészségügyi és szociális ellátás
66 426
115,3
O
Egyéb közösségi, személyi szolg.
76 380
111,0
Nemzetgazdaság összesen
85 107
113,2
* A közoktatás sorában a pedagógus és a nem pedagógus kereseti adatok külön szerepelnek.
jele

Átlagkeresetek aránya és sorrendje
1999
2000
0,693
13.
0,680
13.
1,240
3.
1,259
3.
0,989
7.
1,020
7.
1,354
2.
1,366
2.
0,735
12.
0,739
12.
0,867
10.
0,898
8.
0,649
14.
0,643
14.
1,143
6.
1,128
6.
2,142
1.
2,184
1.
1,158
5.
1,147
4.
1,203
4.
1,140
5.
0,924
8.
0,802
10.
0,766
11.
0,780
11.
0,922
9.
0,897
9.
1,000
1,000

A magyar nemzetgazdaságban a bruttó átlagkereset 2000-ben 85.107 Ft/hó. Ez 13,2%-kal magasabb, mint az előző évi. A 2000. évi
infláció 9,8% volt, tehát a reálkereset emelkedése a nemzetgazdaság egészében meghaladta a 3%-ot. Az egyes ágazatok tekintetében
azonban jelentős különbségek vannak mind az átlagkeresetekben, mind a növekedés arányában. A pénzügyi területen foglalkoztatottak
keresete változatlanul kiemelkedik a hazai mezőnyből, sőt tovább növelte előnyét (214,2218,4%). Javított pozícióin a 2. helyen álló
energiaszektor is. A közoktatás helyzete az 1999. évi szerény javulás után 2000-ben romlott. Az átlagkereset emelkedése a
közoktatásban volt a legkisebb: pedagógusoknál 10%, nem pedagógusoknál 9,8%. Tehát nem volt volt reálkereset-növekedés. Ezáltal a
nemzetgazdasági ágak kereseti listáján – a korábbi 8. helyről – a 10. helyre csúszott vissza. Az előző évben így nem felzárkóztatás,
hanem lecsúszás történt. Pedig ebben az alágazatban a legmagasabb a diplomások aránya. A hivatalos statisztikai adatok természetesen
nem tartalmazzák azokat a jövedelmeket, amelyek néhány ágazatban jelentős kiegészítő forrásokat biztosítanak. Ilyen például az
egészségügyben elterjedt paraszolvencia, amelynek nagyságrendje évente több tízmilliárd forint. A Gazdasági Minisztérium korábbi
felmérése szerint pedig a kereskedelemben, vendéglátásban, az építőiparban és a mezőgazdaság területén is magasak a statisztikai
adatokban soha meg nem jelenő bevételek.
PSZ Országos Iroda

