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korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni, illetve a 114/1992. (VII.
23.) korm. rendelet 7. § (1) bekezdésének alkalmazásával. A 2001.
évi beszámoló készítését már a 224/2000. (XII. 19.) korm. rendelet
határozza meg. A 2001. éves beszámoló elkészítéséhez az év végén
segítséget adunk, amelyre azért is szükség lesz, mert megváltozott a
mérleg tartalma és a fogalmak is.
Könyvviteli szolgáltatás
A vállalkozási tevékenységet is folytató szervezetnek a könyvviteli szolgáltatásokat 2003. január 1-jétől kizárólag mérlegképes
könyvviteli képesítéssel rendelkező végezheti. Ezek a feladatok a
következők:
- beszámoló készítése,
- számlarend készítése,
- szabályzatok készítése,
- beszámoló elemzése,
- pénzügyi feladatok irányítása.
Az ilyen személynek a képesítésen túl hároméves gyakorlattal,
büntetlen előélettel és magyar állampolgársággal is rendelkeznie kell.
Mentesül a szervezet az ilyen végzettséggel rendelkező alkalmazásától, amennyiben nincs vállalkozási tevékenysége, vagy ha van is, de 2
éven belül a vállalkozási tevékenység bevétele az 5 millió forintot
két, egymást követő évben nem haladta meg.
A könyvvizsgálat
Annál a társadalmi szervezetnél kötelező a könyvvizsgálat, ahol a
vállalkozási tevékenység bevétele a naptári évet megelőző két év
átlagában meghaladja az 50 millió forintot. A beszámolót V. 31-ig
kell elkészíteni és a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatni.
Nyilvánosságra hozni nem kell.
Számlarend, számlatükör
Az új számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény előírja,
hogy a kettős könyvvitelt alkalmazó szervezetek az egységes számlakeret előírásai szerint kötelesek számlarendet készíteni. Annak érdekében, hogy minden számla tartalma pontosan meghatározott legyen,
és a könyvelés során a megfelelő helyre kerüljön, számlatükör kialakítására is szükség van. Azoknak a szervezeteknek, amelyek a kettős
könyvvitelt alkalmazzák a gazdasági események rögzítésére, megküldjük részletes számlakeretünket, amelynek segítségével kialakíthatják a sajátságuknak megfelelőt.
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A törvény értelmében az alapelvek szerint a szervezet adottságainak leginkább megfelelően el kell készíteni a számviteli politikát is.
Ennek keretén belül rögzíteni szükséges a gazdálkodásra jellemző
szabályokat:
- leltárkészítést és leltározási szabályzatot;
- pénzkezelési szabályzatot;
- eszközök és források értékelési szabályzatát;
- a számlarendet.
A szabályzatok közül a társadalmi szervezeteknek csak azokat
kell elkészíteni, amelyekre a gazdálkodásuk során szükség van (pl. ha
nincs leltározandó készletük, vagy nem kettősen könyvelnek, ilyen
szabályzatot nem kell készíteni). Pénzkezelési szabályzatra minden
gazdálkodó szervezetnek szüksége van. A szervezeteknek részletes
útmutatót küldünk az elkészítéshez.
Reprezentáció, ajándék
A reprezentáció címén adott természetbeni juttatások adómentessége megszűnik 2001-től. A reprezentáció értéke után, akárcsak más
természetbeni juttatás után, a kifizetőnek kell megfizetni a 44%-os
adót, a juttatást követő hónap 12-éig. Emellett a kifizetőnek 11%-os
egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie. Ha a társadalmi
szervezet értekezletek alkalmával megvendégeli a tisztségviselőket (ha csak egy kávét is ad), az adóköteles természetbeni juttatásnak
minősül.
Adómentesen adható
Adómentes ajándékot a kifizető évente továbbra is legfeljebb
háromszor adhat, maximum 500 Ft-ig. Megszűnt az a korlátozás,
hogy ezt a tárgyjutalmat családi, egyházi vagy állami ünnepekhez
kötődően lehet adni.
A társadalmi szervezettől, egyháztól évente egy alkalommal
kapott, valamint a vetélkedőn és versenydíjként kapott tárgyjutalom
értékéből az 5.000 Ft-ot meg nem haladó összeg továbbra is adómentes. (Az értékpapír nem minősül tárgyjutalomnak.)
A társadalmi szervezetek adómentesen adhatnak temetési segélyt
az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére. Mivel a
Pedagógusok Szakszervezete alapszabályában rögzítésre került, hogy
ellát önsegélyező feladatot is, ezért rendkívüli rászorultság esetén
szociális segély is folyósítható, amelynek mértékét a szervezet anyagi
helyzete határozza meg.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekre vonatkozó jogi szabályozás
A nevelésügynek ez a speciális területe az utóbbi időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül. Az intézmények működését, a vezetők és alkalmazottak
tevékenységét egyaránt számtalan új előírás, jogszabálymódosítás érinti,
amelyek áttekintése és alkalmazása még a szakemberek számára is nehézséget
okoz. Ezért a PSZ Országos Irodájának szakértői, dr. Horváth Péter és Dudás
Lilian segédanyagot készítettek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szakszervezeti tisztségviselők, intézményvezetők számára.
Ezt a dokumentumot a lap terjedelmi korlátai miatt teljes egészében nem
tudjuk közreadni, csak néhány részletet közlünk. (A segédanyag a PSZ területi
irodáinál hozzáférhető!)
A terület legfontosabb jogszabályai:
 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény;
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.);
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.);
 A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény;
 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény;
 A Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közoktatási intézményekben;
 A Kjt. végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) korm. rendelet a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban;
 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet;
 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet;
 A 260/2000. (XII. 26.) korm. rendelet a szakmai szorzó alkalmazásával
meghatározott közalkalmazotti illetményre jogosító egyes munkakörökről
szóló 29/2000. (III. 8.) korm. rendelet módosításáról.
A továbbiakban a segédanyag pótlékokra vonatkozó részét közöljük.

- vezetői pótlékok mértékét a 257/2000. (XII. 26.) korm. rend. 4. sz. melléklete tartalmazza;
- címpótlékok mértékét a 257/2000. (XII. 26.) korm. rend. 4. sz. melléklete
tartalmazza;
- munkahelyi pótlék – pótlékalap 100%-a [15. § (2) bekezdés a) pontja];
= pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket, fogyatékosokat ellátó intézményekben: orvos, ápoló, gondozó (osztályvezető és vezető ápoló is),
= hajléktalanok otthonában, rehabilitációs intézményben: orvos, ápoló
(osztályvezető és vezető ápoló is),
= átmeneti szálláson, éjjeli menedékhelyen, nappali melegedőben: szociális
munkás,
= szociális intézmények mosodáiban: szennyes átvételével foglalkozó
közalkalmazott,
- munkahelyi pótlék – pótlékalap 50%-a [15. § (2) bekezdés b) pontja];
= bentlakásos szociális intézményekben a gondozást közvetlenül végzők;
- munkahelyi pótlék – pótlékalap 200%-a [15. § (3) bekezdés];
= módszertani feladatokat ellátó intézményvezető;
- gyámsági pótlék – pótlékalap 50%-a [15. § (4) bekezdés];
= gyámsági ellátást végző közalkalmazottak (hivatásos gyám nem kaphatja);
- speciális otthoni pótlék – pótlékalap 50%-a [15. § (5) bek.];
= speciális gyermekotthon, javítóintézet: nevelő, gyermekfelügyelő, gondozó, család- és utógondozó, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, munkaoktató, orvos, ápoló;
- gyógypedagógiai pótlék – pótlékalap 25%-a [15. § (6) bek.];
= bölcsődében fogyatékosok habilitációját végző közalkalmazott;
= 0-3 éves korú gyermek gyermekotthonban fogyatékosok habilitációját
végző gondozó, utógondozó;
- egymás mellett ezek a pótlékok nem folyósíthatók [15. § (9) bekezdés];
- kollektív szerződés ennél magasabb pótlékot is megállapíthat [15. § (7)
bek.] és 25-100% mértékben más pótlékot is megállapíthat [15. § (8) bek.].
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ÜDÜLÉS – SZAKSZERVEZETI SZERVEZÉSBEN
AZ ORSZÁGOS IRODA
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a PSZ központja az idén is
szervez üdültetést Balatonföldváron és Mátraszentlászlón. (A PSZ
balatonalmádi üdülőjét ez évtől az ágazati vagyonmegosztás alapján a
PDSZ használja.)
A turnusok nyolcnaposak, félpanziós ellátást biztosítanak. A
balatonföldvári üdülőben a szobák fürdőszobásak, a másikban csak
hidegvizes mosdó található a szobákban. A fürdést a külön épületben
levő zuhanyozó biztosítja. A szobákat az első napon 12.00 h-tól lehet
elfoglalni, és az utolsó nap 9.00 h-ig el kell hagyni. Erre azért van
szükség, mert folyamatos az üdülés igénybevétele.
A turnusok időpontjai a két üdülőben: 1. VII. 3-tól VII. 10-ig, 2.
VII. 10-től VII. 17-ig, 3. VII. 17-től VII. 24-ig, 4. VII. 24-től VII.
31-ig, 5. VII. 31-től VIII. 7-ig, 6. VIII. 7-től VIII. 14-ig, 7. VIII. 14től VIII. 21-ig.
Turnusonként kiadható beutalók száma: Balatonföldváron 22 db
2/2-es (88 fő részére), Mátraszentlászlón 36 db ötszemélyes faház
(180 fő részére).
A beutalók árai. BALATONFÖLDVÁRON: 1 fő: 18.800 Ft, 2
fő: 37.800 Ft, 3 fő: 56.700 Ft, a pótágy: 14.200 Ft. Nyugdíjas kollégákat IV. 29-től VI. 20-ig fogad az üdülő félpanzióval 2.110
Ft/fő/nap áron. Az idegenforgalmi adó felnőtteknek éjszakánként 300
Ft. MÁTRASZENTLÁSZLÓN: 1 fő: 16.000 Ft, 2 fő: 32.000 Ft, 3 fő:
48.000 Ft, 4 fő: 64.000 Ft, 5 fő: 80.000 Ft. Az idegenforgalmi adó
felnőtteknek 150 Ft éjszakánként.
Szarvason ugyancsak szervez családos üdültetést a központ. A
Holt-Körös partján, az arborétum szomszédságában 13 db, egyenként
4 személyes, fürdőszobás faházban az üdültetést az alábbiak szerint
lehet igénybe venni.
Turnusok és áraik: 1. VII. 2-től VII. 8-ig, 2. VII. 9-től VII. 15-ig,
3. VII. 16-tól VII. 19-ig, 4. VII. 23-tól VII. 29-ig, 5. VII. 30-tól
VIII.
5-ig, 6. VIII. 6-tól VIII. 12-ig, 7. VIII. 13-tól VIII. 19-ig, 8. VIII. 20tól VIII. 26-ig. A turnusok ára házanként 24.000 Ft + 12% áfa, mindegyik 7 napos, kivéve a 3.-at, mely 4 napos és ára 16.000 Ft + 12%os áfa. Nyugdíjasturnus 6.000 Ft+12% áfa/fő. Az üdülés díja csak a

szállásköltséget foglalja magában, a jól felszerelt konyhában lehetőség van az ételek elkészítésére. A helyszínen ebédet odaszállítással
tudnak biztosítani 300 Ft-os áron.
Jelentkezni kizárólag a PSZ területi (megyei, megyei jogú városi,
fővárosi) irodáinál lehet.A befizetések is itt történnek.
Az összegyűjtött igényeket a területi irodáknak legkésőbb május
10-ig kell eljuttatni a PSZ Országos Irodájához.
Elő- és utószezonban üdülőink iskolás csoportokat is tudnak fogadni. Ilyen igény esetén kérjük, hogy az üdülővezetőkkel telefonon vagy írásban előzetesen egyeztessenek a jelentkezők.
Az üdülők címei és telefonszámai:
8623 Balatonföldvár, Báthory u. 40-42. Telefon: 84-340-224
3235 Mátraszentlászló, Kossuth u. 32. Telefon: 37-376-443
5540 Szarvas, Erzsébet liget Telefon: 66-312-480
A felsoroltakon túl a PSZ területi és városi szervezetei az ország
különböző helyein szerveznek üdülést. Ezekről az adott PSZirodáktól lehet tájékoztatást kérni.
A HUNGUEST Travel Nemzeti Üdülési és Utazási Iroda által
kibocsátott, névreszóló üdülési csekket a sajátszervezésű üdültetésnél
nem lehet felhasználni.
Természetbeni juttatásként adómentes a munkáltatótól kapott
üdülési csekk értékének 50%-a, de több kifizető esetében is legfeljebb évi 20 ezer forint erejéig kaphat hozzájárulást a munkavállaló. A
területileg illetékes HUNGUEST Irodánál lehet az igénybevételt
megszerezni.
Síkhegyi Magdolna
osztályvezető
BALATONSZEPEZDEN (Dózsa Gy. u. 63.) a Horizont üdülők
irodájának szervezésében igénybe lehet venni fürdőszobás, erkélyes,
Balatonra néző szobákban az üdültetést. A félpanziós igénybevételi
díj 2.920 Ft/fő/nap. Jelentkezni lehet: 257-6158, 257-9983, 84/340224 telefonszámokon.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
A megyei szervezet 2001-ben is meghirdeti kedvezményes üdülési
lehetőségeit Csopakon, a Fürdő u. 27-29. és a Hársfa u. 12. sz. alatti
üdülőjében. A vendégek elhelyezését 2-3-4-5 ágyas, fürdőszobás
szobákban tudják biztosítani. A közös társalgóban tv is van. Főzni
lehet mindegyik épületben, amelyek a Balatontól, autóbuszmegállótól
kb. 5 percre találhatók. A strand közelében – olcsón – ebédet és
vacsorát be lehet fizetni. (Ez nem szerepel a beutalójegyek árában.)
A beutalójegyek ára 1 hétre (6 éjszaka), személyenként: szakszervezeti tag részére elő- és utószezonban: 8.000, főszezonban

11.000, nyugdíjasok részére (csak elő- utószezonban): 4.500,- Ft. A
beutaló ára nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat (minden 18 éven
felüli vendég után éjszakánként/fő: 300,-).
A jelentkezés határideje: 2001. március 30. Az igényeket levélben, személyesen vagy telefonon kérik a PSZ Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezet, 9022 Győr, Szent István út 51. címén, tel/fax:
96/320-545 (dr. Jáki Katalin vagy Hanis Tiborné).
A megyei szervezet szívesen adja ki az üdülőt – a tanév során –
tanulmányi kirándulásra is, iskolai csoportoknak.

VESZPRÉM MEGYE
A PSZ megyei képviselete a hévízi egyemeletes, tetőtérbeépítéses
üdülőjében (a fürdő 10 pernyire van) 4 db 2 ágyas, hideg-melegvizes
mosdókkal ellátott szobában, valamint 2 db 2 ágyas és 1 db 3 ágyas
manzárdszobában fogad vendégeket, az előszezonban (márciusáprilis), a főszezonban (május-szeptember) és az utószezonban (október-december).

Edényekkel felszerelt konyha, mikrosütő, hűtőszekrények állnak
a beutaltak rendelkezésére. A fürdőszobák és WC-k (szintenként 2-2)
a folyosóról nyílnak.
Érdeklődni és jelentkezni a következő címen lehet: Pedagógusok
Szakszervezete Veszprém Megyei Képviselete, 8200 Veszprém,
Budapest út 8. Telefon: 88/428-455/48-as mellék.

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE (PSZ)
Az oktatási ágazat reprezentatív érdekvédelmi szervezete.
Képvisel • Segít • Szolgáltatást nyújt ► Élj a f elkínált lehetőségekkel!
HA EGYÜTT LÉPSZ, TÖBBRE MÉSZ! HA VELÜNK LÉPSZ, CÉLBA ÉRSZ!
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AZ MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR ISMÉT AZ ÉLEN
Az MKB Nyugdíjpénztár – amely a múlt évi fúziót követően az
oktatási ágazat nyugdíjpénztára is, hiszen a Pedagógus Nyugdíjpénztár ennek tagozataként működik – nemcsak az egyik legnagyobb
önkéntes pénztár, hanem a legjobbak közé is tartozik. Egyrészt megbízhatóan és kis költséghányaddal működik, másrészt befektetési
politikája révén évről évre kiemelkedő hozamot ér el.
A 2000. évben például az egyéni számlákon jóváírt nettó hozam
mind a magán-, mind az önkéntes ágon 11%. Más országos nyugdíjpénztárak átlaghozama, az előzetes hírek szerint, ettől jelentősen
elmarad. A hozamkülönbségek különösen a magasabb összegű megtakarítások esetén jelentenek veszteséget, amelyek az éves hozamjóváírások kapcsán szembetűnőek lehetnek. Ám ez a kisebbik
probléma, hiszen a pénz- és tőkepiaci folyamatoktól, a nyugdíjpénztár vagyonkezelési stratégiájától függően a hozamok évről évre változhatnak.
Ennél sokkal nagyobb gondot jelenthet, ha egy nyugdíjpénztár a
szakszerűtlen irányítás következtében törvénysértő módon, a tagok
érdekeit veszélyeztetve működik. Sajnos, erre is van példa. A Premier
(Partner) Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár működését a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete felfüggesztette 2000. december 14-i
határozatával, és zárolta számláit, valamint kezdeményezte felszámolását. Így a Pénztár nem vehet fel új tagokat, átlépéseket nem
bonyolíthat, nyugdíjszolgáltatásokat nem nyújthat, még adóigazolást
sem adhat ki. Ezáltal mintegy harmincezer nyugdíjpénztári tag került
nehéz helyzetbe. Köztük, sajnos, sok pedagógus is, akik annak idején
nem a Pedagógus Nyugdíjpénztárt, hanem a hangzatos ígéreteket
hirdető Premier Önkéntes Nyugdíjpénztárt választották. Nekik szeretnénk segítséget nyújtani néhány jótanáccsal.

1. A Premier Nyugdíjpénztár tagjainak mindenképp új pénztárat
kell választani, hiszen a régit felszámolják.
Az átlépési szándékot célszerű minél előbb jelezni, mert ez esetben a 2001. évben esedékes pénztári tagdíjat már fogadni tudja az
MKB Nyugdíjpénztár.
2 Az átlépéshez szükséges nyomtatványok (Belépési nyilatkozat, Rendelkezés kedvezményezett jelöléséről, továbbá Önkéntes
átlépési nyilatkozat). beszerezhetőek a PSZ megyei irodáinál és az
országos irodánál (1068 Bp., Városligeti fasor 10. T.: 322-8453),
illetve a www.mkbnyp.hu honlapról letölthetőek.
A kitöltött nyomtatványokat vagy a PSZ Országos Irodájához,
vagy az ügyfélszolgálatnak (MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest)
kell megküldeni, valamint személyesen is leadhatóak a Magyar Külkereskedelmi Bank fiókjaiban, a nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán
(Budapest, V. Szent István tér 15., T.: 268-7001, 268-8270, 2688275).
Azok a pénztári tagok, akik a tagdíjat a munkáltató közreműködésével fizetik, mindenképp jelezzék a változást munkáltatójuknál,
hogy a tagdíjat az MKB Nyugdíjpénztár 10300002-2038150100003285 számú számlájára utalják.
A dokumentumok beküldése után a Pénztár regisztrálja az Átlépési kérelmet, és eljár a Premier Nyugdíjpénztárnál az egyéni számlán lévő fedezet MKB Nyugdíjpénztárhoz történő átutalása érdekében.
Az átlépési szándékot a Premier Nyugdíjpénztárnak is célszerű
jelezni, illetve az MKB Nyugdíjpénztár is eljár az új tagja érdekében.
Ennek ellenére valószínűleg a pénztári átlépés - a felszámolási eljárás
miatt - az átlagosnál hosszabb időt, több hónapot vesz igénybe.

ORSZÁGOS PEDAGÓGUS
kispályás foci (férfi) és kosárlabda (női)
BAJNOKSÁG
Időpontja: 2001. június 27–28. (szerda-csütörtök)
Helye: Vác, Sportcsarnok, Bán Márton u. 3.
A részvétel feltételei: Oktató-nevelő munkában való részvétel, PSZ-tagság. Megyénként, illetve a fővárosból 1-1 csapat nevezhet. A
csapatok létszáma maximum 10 fő. Amennyiben egy térségből (megye, megyeszékhely) több csapat jelentkezik, megyei selejtezőn
kell eldönteni az országos bajnokságban való részvétel lehetőségét.
Jelentkezések: A nevezésekhez szükséges nyomtatványokat a PSZ megyei, fővárosi, megyeszékhelyi és országos irodájától lehet igényelni. A nevezéseket – az esetleges selejtezőket követően – a PSZ megyei szervezetei 2001. május 31-ig juttatják el az országos
irodához. Nevezési díj csapatonként 2000 Ft, amelyet a jelentkezéssel együtt, csekken kell befizetni.
Szállás, ellátás: valamennyi résztvevő számára ingyenes (a PSZ a központi költségvetésből finanszírozza).
Utazás: saját szervezésben, helyi forrásból finanszírozva.

ORSZÁGOS PEDAGÓGUS TENISZVERSENY
Időpontja: 2001. június 29-július 1. (péntek-szombat-vasárnap). Mérkőzések pénteken 11 órától, döntők vasárnap délután.
Helye: Balatonalmádi Öregparkban lévő 6 db salakos teniszpálya
Szervezők: Balatonalmádi "TENNIS CLUB" 1925, Dudás Zsolt elnök, Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)
Versenyszámok: férfi egyéni 40 éves korig, 40-55 éves kor között, 55 éves kor fölött; férfi nyílt páros; női nyílt egyéni
Részvétel feltétele: pedagógus-oklevél, oktató-nevelő munkában való részvétel. (Az oklevél vagy hiteles másolatának bemutatása a
versenyre való jelentkezéskor kötelező.) Nevezési díj személyenként 2.000 Ft, amelyet a helyszínen, a regisztráláskor kell fizetni.
Szállás, ellátás, utazás: A Pedagógusok Szakszervezete június 29-én és 30-án minden PSZ-tag résztvevő számára ingyenes szállást és
étkezést biztosít a Pedagógus Üdülőben (Balatonalmádi, Dózsa György út 13.) A szakszervezeten kívüliek mind a szállást, mind az
étkezést önköltséges áron vehetik igénybe. A Balatonalmádi "TENNIS CLUB" 1925 ingyenes strandbelépőt biztosít a résztvevőknek, és gulyáspartit szervez szombaton estére. Utazás egyénileg. További információt a verseny főszervezőjétől, Dudás Zsolttól (a
06/30/216/1676-os telefonszámon) kaphatnak az érdeklődők.
Előzetes jelentkezés: 2001. május 31-ig a PSZ Országos Irodájánál (1068 Budapest, Városligeti fasor 10., telefon és fax: 06/1/3228464, E-mail: pedagogusok@psz.datanet.hu). A jelentkezők írják meg levelezési címüket, munkahelyük címét, szakszervezeti tagságukat. Jelöljék meg, hogy milyen versenyszámban indulnak, és hogy szállásra, illetve ellátásra tartanak-e igényt.
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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. III. 9.)
Bérkiegészítésre legfeljebb
huszonnégyezer forint
Valamivel kevesebb, mint 24 ezer forintnyi
átlagos bérkorrekcióban részesülhetnek a
közoktatásban dolgozók a tavalyi vártnál nagyobb infláció miatt. (…)
A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető
Tanácsának (KIÉT) tagjai a mai ülésen megtárgyalják a bérkorrekció mértékét és módját meghatározó kormányrendelet-tervezetet. A korábbi
megállapodás szerint legkésőbb április elején
kézhez kell kapniuk az érintett dolgozóknak az
eredetileg tervezettnél magasabb infláció miatti
bérkiegészítést. (…)
A szakszervezetek zömmel támogatják a
bérkiegészítésre tett javaslatot, bár elvi kifogásuk
van az ellen, hogy csak azok kapnak bérkiegészítést, akiknek a keresete az átlagnál kisebb mértékben növekedett. A tervezettnél magasabb infláció
ugyanis minden réteget kellemetlenül érintett –
válaszolta Borbáth Gábor, a KIÉT munkavállalói
oldalának ügyvivője. (…)

(2001. III. 14.)
Tízmilliárd forintot dugdos
a kormány
Csupán 15 milliárd forintot osztott szét tegnap a
kormány bérkiegészítésre az elmúlt év végén
elkülönített 25 milliárd forintból. A fennmaradó
összeget az idei béremelésekre, az esetleg szükséges pluszjuttatásokra tartalékolja a kormány. (…)
A közoktatás területén dolgozók kompenzációja közel 240 ezer alkalmazottat érint, a kifizetés
fedezetigénye pedig – a járulékokkal együtt –
csaknem hétmilliárd forint – mondta Árok Antal, a
Pedagógusok Szakszervezetének titkára. Az
intézményeknek április 10-ig kell kifizetniük a
pluszpénzt. Árok Antal leszögezte: továbbra is
megoldatlan az egyszeri keresetkompenzáció
érvényesítése a következő évek bérbázisában. Az
érdekvédelmi szervezet titkára úgy vélte, hogy a
tervezettnél magasabb infláció ellensúlyozását – a
bér- és dologi költségek tekintetében egyaránt –
jogszabályban kellene garantálni. Erről további
tárgyalásokat kezdeményeznek a kormányzattal.

MAGYAR HÍRLAP
(2001. I. 16.)
Nincs forrás további béremelésre
(…) Debrecenben a Pedagógusok Szakszervezete
amiatt tiltakozott, hogy az iskolák nem pedagógus
közalkalmazottai 2001-ben a garantált illetményemelésen felül csak 0,75 százalékos bérfejlesztést
kapnak. A tegnapi egyeztetésen az önkormányzat
fejenként bruttó 14 ezer forint egyszeri bérkiegészítést ajánlott fel, amelyet az intézményvezetők
differenciáltan oszthatnak szét. Jenei Attiláné
szakszervezeti titkár szerint ez csak 400-500
forinttal emelné a béreket. – Cinikus lépés viszont
– tette hozzá –, hogy az önkormányzat össze
akarja vonni az intézmények gazdasági, karbantartó és konyhai személyzetét; ez elbocsátásokhoz
vezethet. A szakszervezet kedden dönt, elfogadja-e
az önkormányzat ajánlatát. (…)

NÉPSZABADSÁG
(2001. II. 22.)
Sok pedagógus nem kapta meg
az emelt bért
A napokban kezdett munkaügyi ellenőrzések
nyomán az iskolaigazgatókat vonhatják felelősségre, ha dolgozóik januárra nem a tavalyinál 8,75
százalékkal magasabb fizetésüket kapták, holott
nekik a polgármesteri hivatalok tiltották meg az
átsorolások elkészítését – figyelmeztet a Pedagógusok Szakszervezete.
Árok Antal, a PSZ titkára lapunkat arról
tájékoztatta, hogy az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Főfelügyelet országszerte vizsgálatokat indított, mert az önkormányzatok jelentős
része – arra hivatkozva, hogy nem készült el idei
költségvetésük – januárra még a tavalyi béreket
fizette ki az oktatásban foglalkoztatott közalkalmazottaknak. (…) A PSZ arra számít, komoly
jogviták várhatók emiatt a közeljövőben. (…)

(2001. II. 23.)
Felmentünk a miniszterhez
Tiltakozó budaörsi tanárok találkozója
az oktatási tárca vezetőjével
(…) Az Illyés dolgozói fizetett újsághirdetésben
fordultak a miniszterhez és a szakszervezetekhez:
ebben követelték az oktatásügy körülményeinek
javítását.
(…) Tóth Béla igazgató és Árok Antal, a
Pedagógusok Szakszervezetének titkára egyaránt
megállapítja: a gazdagabb környezetben működő
iskolák pedagógusai – és Budaörs köztudottan a
budapesti városkörnyék „jobban eleresztett”
települései közé tartozik – fokozottan érzik közalkalmazotti bérük nyomorúságos voltát. (…)

(2001. II. 26.)
Kevesebb a képesítés nélküli
tanár
Az elmúlt tíz évben majdnem felére csökkent a
képesítés nélküli pedagógusok száma – derült ki
az Oktatási Minisztérium adataiból. A szakszervezetek szerint sokkal jellemzőbb ma az,
hogy egy tanár nem a képesítésének megfelelő
iskolatípusban oktat, vagy nem azt a tárgyat,
amelyre végzettsége szól.
(…) A jogszabályokat 1998-ban enyhítették, ekkor
sokan mentesítést nyertek – mondta Horváth
Péter, a Pedagógusok Szakszervezetének szakértője.
A középiskolák számának gyors növekedése
miatt ma már sok általános iskolai tanár tanít
középfokon, (…) A jogszabály szerint ők nem
érettségiztethetnek, (…) Még egy évig, 2002-ig ad
lehetőséget a törvény arra, hogy valaki középfokú
nyelvvizsgával is taníthasson nyelvet, (…) Nem
kell azonban feltétlenül ötéves tudományegyetemi
végzettség e munkakörök betöltéséhez, elegendő a
hároméves képzéssel szerezhető nyelvtanári
diploma. Számítástechnika tanárnak – a szakszervezetek tapasztalatai alapján – főként negyedötödéves egyetemistákat alkalmaznak, akik aztán
oklevelük megszerzése után pénzesebb állást
keresnek, így gyakori a tanárváltás. (…)

KÖZNEVELÉS
(2001. II. 16.)
PSZ: „Történelmi lépés”
Történelmi lépésként értékelte Borbáth Gábor, a
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) főtitkára azt a
megállapodást, amely az Oktatási Minisztérium
kezdeményezésére 2001. január 19-én az OM,
valamint a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium között született. (…) az egyeztetés
eredményeként a Belügyminisztérium felszólítja
az önkormányzatokat, hogy a januártól megemelt
bért haladéktalanul fizessék ki a közoktatási
intézményekben. (…)
(…) Ám elégedetlen a bérkorrekció kifizetésével. A főtitkár emlékeztetett arra a megállapodásra, amely tavaly december 18-án a minisztérium és az érdekképviseleti szervezetek között jött
létre. (…) a 3 százalékos bérkorrekció közszférának szánt kiutalására. (…) Táblázatban mutatta ki
a PSZ Országos Irodája, hogy a korrekció nélkül
romlott a közoktatás helyzete a nemzetgazdasági
átlaghoz viszonyítva: az 1999. évi nyolcadik
helyéről 2000-ben a tizedik helyre csúszott vissza.

DÉLI HÍRLAP
(Miskolc)
(2001. II. 13.)
Siker kérdőjelekkel
A megyei önkormányzat tegnap összehívta a
fenntartásában működő oktatási, nevelési, szociális
és gyermekvédelmi intézmények munkavállalóit
tömörítő reprezentatív szakszervezetek megyei
képviselőit. Simon Istvánné, a Pedagógusok
Szakszervezete megyei titkára az érdekvédelmi
szervezetek nevében kérte, hogy a dolgozók már a
március 3-i kifizetéskor kapják meg emelt bérüket,
és ne késlekedjenek áprilisig a korábbi évek
gyakorlata szerint. Elismerte, hogy az évek óta
tartó halasztást, illetve késlekedést a jogszabályi
ellentmondások, valamint bértechnikai nehézségek
is okozzák. Dr. Ódor Ferenc, a megyei közgyűlés
elnöke nem zárkózott el a kérés teljesítésétől.
Ennek sikere azonban függ az intézmények gyors
és pontos munkájától, attól, hogy a bérbesorolásokat és átsorolásokat rövid időn belül el tudják-e
végezni. Sok múlik az elszámoló hivatal segítő
munkáján is.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
(Miskolc)
(2001. II. 21.)
Bezárás helyett integrálást
Az oktatási intézmények átszervezésével foglalkozó közgyűlési előterjesztést megvitatta a fenntartó
és a Miskolc Város Pedagógus Szakszervezet.
Kovácsné Pogány Lenke, a szakszervezet titkára
elmondta: (…) A szakszervezet támogatja az
oktatás modernizációját. (…) Az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy bármely intézménytípust vizsgálva az integrációs átszervezés
járt kevesebb érdeksérelemmel. (…) A szakma
semmiképpen
nem
sérülhet.
Munkaerőátcsoportosítással kell megoldani a pedagógusok
megnyugtató elhelyezését. (…)
Összeállította: Juhász Olga sajtómenedzse

Innen-onnan  15

2001. március 13
EGY ÉVEZRED TÜKRE
Az alapfokú oktatás Székesfehérváron 2000-ig
Példamutató kiadvánnyal jelentkezett a Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, közreadván dr. Surányi István terjedelmes művét, mely legrégibb királyi székvárosunk, Alba
Regia, azaz Székesfehérvár alapfokú oktatásának ezerévnyi történetét követi nyomon. Ehhez a könyvészeti eseményhez nemcsak a megye, a város és a többi támogató anyagi áldozatkészsége kellett, hanem a hangyaszorgalommal összeállított mű késztető megléte is.
Szerzője, dr. Surányi István, amellett, hogy hosszú pályafutása során dolgozott gyárban,
szakmunkásképzőben, általános iskolában, főiskolán vezető beosztású pedagógusként,
közben éveken át volt a városi tanács elnökhelyettese és szakszervezetünk tisztségviselője,
mindmáig – felkészült, egyre ismertebb neveléstörténészként – szenvedélyesen kutatja a
szeretett városában folyó oktatás-nevelés múltját és jelenét. Kiváló elődjének, Velinszky
Ferencnek 1903-ban megjelent monográfiáját újjáalkotva és napjainkig folytatva.
A könyv, ahogy az idő homályos messzeségéből a történelem századain áthalad, egyre
gazdagodó fejezetek során tárgyalja témáját – társadalmi-gazdasági beágyazottsággal, számtalan aprólékos, beszélő adattal és tömör összegzésekkel ábrázolva hazánk egyik legjelentősebb „iskolavárosának” változatos históriáját és mai állapotát.
A szerző tudatosan vállalja a Veres Péter megfogalmazta írói feladatot, hogy folyamatában mutassa meg a mindenkori valóságot, úgy, ahogyan az jön a múltból, és megyen át a
jelenen át a jövőbe.

A VITATHATÓ BÍRÁLAT JEGYÉBEN
Hazánk is tagja az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványnak, mely 31
országban működő nemzetközi szervezet. Az egyesült államokbeli központja nemrégiben
egy tényfeltáró kiadványt jelentetett meg, a többi közt magyarul is, Pszichiátria címmel.
Az orvostudomány, a mentális egészség manapság különösen vitatott területével foglalkozik a színes, mozgalmasan szerkesztett összeállítás. A dokumentum alcíme – „Emberi
jogi visszaélés és világméretű kudarc” – egyértelműen jelzi, hogy a kötet hangsúlyozottan a
pszichiátria múltjának és jelenének ártalmas voltát igyekszik bizonyítani. Természetesen
vitathatóan, de a felsorolt tényeket nem lehet semmibe venni.
Még valamit érdemes a „vádirathoz” hozzáfűzni. Napjainkban, midőn a tanulóifjúság
köréből egyre nagyobb mértékben szedi áldozatait a drog, nekünk, pedagógusoknak különösen figyelnünk kell arra, hogyan küzd az egészségügy, vele karöltve az iskola, a család a
fiatalok ezreit megnyomorító kábítószerek ellen. És ebben a gyakorta kilátástalannak tűnő
védekezésben és gyógyításban gondosan mérlegelni kell a pszichiátria elméletét és gyakorlatát. (A kiadvány forgalmazásáról bővebb tájékoztatást nyújt Németh Erzsébet, CCHR,
1461 Bp., Pf. 182; tel.: 342-6355.)

EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT
A Svéd Nagykövetség szervezésében folytatódik az az eseménysorozat, amely a gyermeki kultúrát és a gyermekek világát állítja a figyelem középpontjába. Az Európai Unió
soros elnöki tisztét betöltő ország tudatosan törekszik arra, hogy ezt a szellemiséget erősítse
– kiváltképpen az uniós tagságra várók körében. Március 21-22-én „Svéd Napokat” tartanak
a Kolibri Színházban, ahol a Dockteaterverkstan (Bábszínház Műhely) svéd bábszínházi
csoport négy előadást tart a „Med bara händerna” (Puszta kézzel) című darabból. Újszerűen
maguk tervezik, írják a forgatókönyvet, kivitelezik, rendezik és előadják a darabot. Dolgoznak kézzel, botos bábbal, asztali és árnybábokkal, marionettekkel, kesztyűvel.
A „Puszta kézzel” című előadás egy sor, egymással összefüggő, hétköznapi jelenetből
áll, sok gaggel, meglepetéssel és elmésségekkel, de gondolatébresztő csenddel is. Az egyik
különszáma a „Little Red Ridinghood” (Piroska) egyfajta drámai elbeszélésen alapuló
paródia, szelíd tréfálkozás a bábszínház közönségével.
Ezt követi március 26-án az Országos Széchényi Könyvtárban „A gyermekek jogai
Európában – kihívás és felelősség” című konferencia. A magyarországi résztvevők között
szerepel Gönczöl Katalin, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és Kaltenbach Jenő,
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa is. Svédország képviseletében
részt vesz a svéd gyermekjogi ombudsman, Lena Nyberg, és Thomas Hammarberg, a londoni Amnesty International és a svéd gyermekmentő szervezet volt főtitkára. A témák között található a gyermekek helyzete Magyarországon és Svédországban, a gyermekek joga a
fejlődéshez és oktatáshoz, a kultúra mint emberi jog, és azok a nehézségek és lehetőségek,
amelyekkel a fogyatékos, illetve a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekek szembesülnek. A szeminárium foglalkozik azzal is, hogy mit tehet a civil társadalom a gyermekek
jogaiért.
A rendezvényen való részvételt figyelmébe ajánljuk minden felelősen gondolkodó
felnőttnek, de különösen a hivatásuk iránt elkötelezett pedagógusoknak. Azok, akik a konferencián részt szeretnének venni, Gulyás Berit asszonynál jelentkezhetnek a Svéd Nagykövetség 460-6035-ös telefonszámán, vagy e-mailen: berit.gulyas@foreign.ministry.se.
J. O.

HÍREK
 Élmény és segítség. Nem mindennapi
kulturális és szociális intézmény a Baltazár
Színház, az egyetlen, fogyatékosokból álló
társulat hazánkban. Szeretnének minél több
emberhez eljutni előadásaikkal, amelyek
március 20-án és május 8-án láthatók a Ferencvárosi Művelődési Központban (Bp.
IX., Haller u. 27.) 19 órai kezdettel. Érdeklődés és jelentkezés: 06-209-505-939 mobilon (Herner Dorka).
 Fotókiállítás. Az „Eötvös József” Cigány–
Magyar Pedagógiai Társaság és az Újpesti
Kisebbségi Önkormányzat közös rendezésében nagy sikert aratott február 16-án, az
Újpesti Kisebbségek Házában Benkő Imre
kiváló fotóművész kiállítása „Budapest Újpesten” címmel.
 Pályázat építőanyagra. A Wienerberger
Téglaipari Rt. az idén is meghirdette „Jövőház” pályázatát, melyre a többi közt a nevelési és oktatási intézmények is jelentkezhetnek. A felhívást és a részvételi feltételeket tartalmazó prospektust mintegy 11.000
önkormányzat, gyermekoktatási intézmény
és alapítvány részére küldte el a Wienerberger. Benyújtási határidő: 2001. május 4.
További információk: Szabó Diána, tel.: (1)
464-7079 (W. T. Rt.); Tölgyes Orsolya
(Live PR-ügynökség), tel.: (1) 225-7847,
fax: (1) 225-7848.
 Táborozás Svájcban. A Magyarországi
Gyermekbarátok Mozgalma ismét kedvezményes táborozást szervez Svájcba 2001.
július 7-től július 15-ig a 7-14 évesek számára. Részvételi díj: 46.000 Ft + 30 svájci
frank. Érdeklődni lehet: mobil: 06/209 226664, tel.: (1) 282-3852; e-mail: hanti@matavnet.hu.
 Úszóverseny Szentesen. A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség – a szentesi
önkormányzat és Delfin Sportegyesület támogatásával – rendezi meg március 16-án
az idei I. Országos és II. Csongrád megyei
Pedagógus Kupa Úszóversenyt. Ezen a kizárólag pedagógus végzettséggel rendelkező
felnőttek és a szabadidősport szövetségek
nem pedagógus vezetőségi tagjai vehetnek
részt. Bizonyára népes és eredményes küzdelem lesz.
 Ki vagyok én? Ezzel a címmel jelent meg a
változatos sorozatokat gondozó Pont Kiadó
folyóiratának, a Fordulópontnak legújabb
száma. Mint a korábbiak, ez is főként a
gyermekek világát tükrözi, azzal a vallott
szándékkal, hogy általuk a felnőtt világ
elemi gondjainak adjon hangot, amint írja a
bevezetőben Szávai Ilona főszerkesztő. Különösen a pedagógus olvasóknak szól ez a
szám is: a rendre őszinte és széles érdeklődésű tanulmányok révén szembesülünk önmagunkkal és tanítványainkkal, feleletet keresve és kapva az „én-identitás” kérdésére.
(Megrendelhető a kiadó címén: 1300 Bp.,
Pf. 215. Tel./fax: 368-8058. Bolti ára: 630,Ft. Kapható a könyvesboltokban is.

A bruttó keresetek nemzetgazdasági átlaga és a pedagógus-átlagkeresetek,
valamint az infláció alakulása 1990-2000 között
(Változás az előző évhez képest százalékban)
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Bruttó átlagkereset a nemzetgazdaság egészében
Pedagógus bruttó átlagkeresete
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sztrájkbizottság
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Forrás: PSZ

A kereseti adatok és az infláció alakulását bemutató ábra és adatsor jól érzékelteti, hogy az elmúlt évtizedben a pedagóguskeresetek emelkedése mikor és mennyivel maradt el az inflációtól, illetve a nemzetgazdasági átlagtól. A legtragikusabb évek 1991,
1995 és 1996 voltak. Az ekkor elszenvedett reálkereset-csökkenést messze nem pótolták a pozitív szaldójú esztendők. Az is
leolvasható, hogy a nemzetgazdaság egészére vonatkozó keresetemelkedések rendszeresen felülmúlták a pedagóguskeresetek
növekedését. Csak 1990, 1994 és 1999 volt kivétel.
Nem csoda tehát, hogy az 1989/90-es bérintézkedésekkel a nemzetgazdasági átlag fölé tornászott pedagógusbérek rövid időn
belül és tartósan a nemzetgazdasági átlag alá kerültek, és ma is ott vannak. A folyamat eredményét jól tükrözik a kiindulási és a
záró év kereseti adatai: 1990-ben a magyar pedagógus átlagkeresete mintegy 16%-kal magasabb volt az országos átlagnál (pedagógusok: 17.418 Ft/fő, országos átlag: 15.050 Ft/fő), 2000-ben a nemzetgazdasági átlag alatt volt 5%-kal (pedagógusok 83.299
Ft/hó, országos átlag 87.650 Ft/hó). Az elmúlt évtizedben az országos átlagkereset 582%-kal, a pedagógus-átlagkereset csupán
478%-kal emelkedett, miközben a fogyasztói árindex (infláció) 625%-ra növekedett. Ennek megfelelően a pedagógusok reálkereset-indexe 1990-2000 viszonylatában 76,4%-os, azaz vásárlóértékben mintegy háromnegyedét éri mai keresetünk az 1990. évinek. Hol vagyunk a felzárkóztatástól? A 2001 szeptemberében 1,19-ról 1,43-ra emelkedő szakmai szorzó révén a pedagóguskeresetek görbéje ugyan ismét felfelé ível, s az emelkedés idén és jövőre is meghaladja majd a nemzetgazdasági átlagot, ám ez öszszességében nem lesz sokkal több, mint az 1990-es vásárlóérték helyreállítása.
A keresetek és az infláció „időtengelyén” a PSZ által szervezett tiltakozó akciókat, demonstrációkat is bemutatjuk. A görbék
és az akciók korrelációja önmagáért beszél. A mélyebb összefüggések, következtetések részletesebb elemzést kívánnak, ám erre
hely hiányában itt nincs mód. Csupán egy-két kiemeléssel szolgálunk. Az 1990. évi tüntetés fő célja a Németh Miklós kormánya
által megkezdett és hároméves időszakra tervezett bérfelzárkóztatás folytatásának követelése volt. Ez a törekvés ugyan kudarcot
vallott, ám a másik célkitűzést, az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladatként való elismertetetését sikerült elérni (kudarc
és részeredmény). Az 1993-as tüntetés alapkövetelése a közalkalmazotti illetményrendszer életbe léptetése, pénzügyi garantálása
volt, miután Szabó Iván, akkori pénzügyminiszter bejelentette annak elhalasztását. A közalkalmazotti bértáblát a demonstráció
hatására 1994. január 1-től hatályba léptették, ám az A1 nem az akkori minimálbér volt, hanem a két évvel korábbi (siker és
kudarc). És folytathatnánk a sort…
PSZ Országos Iroda

