8 ξ 0~OWLGp]

3(’$*ˇ*862./$3-$

3(’$*ˇ*86’(021675¨&,ˇ.$=(/0/7e97,=(’%(1
Az egyik legtekintélyesebb hazai gazdasági magazin, a CASH-FLOW 2001. áprilisi számában képekkel gazdagon illusztrált összeállítást közölt „Sztrájk és ára” címmel a kilencvenes évek magyarországi sztrájkjairól, demonstrációiról. A cikk szerzője, Szebeni Antal
három terület tiltakozó megmozdulásait mutatja be, illetve szólaltatja meg a demonstrációk szervezőit, szemtanúit. Összeveti a célokat
az elért eredményekkel, s egyúttal bemutatja a hazai demonstrációs kultúrát. A három „megvizsgált” terület: a taxisblokád, a vasutassztrájkok és a pedagógusdemonstrációk sorozata. Lapunkban az összeállításnak ez utóbbi részét közöljük, mintegy folytatva 2001.
márciusi számunkban közzétett ábrát és elemzést, amely a pedagógusbérek alakulását és a demonstrációk összefüggését mutatja be.
Egyúttal az 1995. december 15-i sztrájk sajtójából idézünk néhány jellemző, tanulságos nyilatkozatot.
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A taxisblokád feloldása után még két hétig
sem tartott a nyugalom. December 10-én a
pedagógusok tüntettek a Magyar Tudományos Akadémiától kiindulva a Parlament
előtt és petíciót adtak át az országgyűlés
elnöklnek. Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) titkára szerint a megmozdulás fő oka az volt, hogy megtorpant,
illetve ismét negatív irányba fordult az a
tendencia, amely a Németh Miklós-vezette
kormány idején a pedagógusok bérét a nemzetgazdasági átlag fölé emelte. A bérek
inflációt meghaladó emelésén kívül a
tüntetők követelték még a költségvetési
törvényben a közoktatás támogatásának
garantálását, valamint az óvodai ellátás
kötelező önkormányzati feladatként való
elismerését.
Mivel a petíció átadása és a tüntetés,
lényegét tekintve, hatástalan maradt a béreket tekintve, 1991-től minden évben országos fórumot és nagygyűlést rendeztek a
közoktatás napján (november 22.), illetve
egyéb akciókat is szerveztek. Többek között
1991-ben, 1992-ben és 1993-ban is a PSZ
aláírásgyűjtést kezdeményezett a magyar
közoktatás védelme, a közalkalmazotti törvény módosítása és a megfelelő bértábla
bevezetése érdekében. Egy-egy ilyen akció
zárásaként 70-100 ezer aláírást adtak át
Szabad Györgynek, az Országgyűlés elnökének.
1993 májusában a PSZ közös sztrájkbizottságot hozott létre a Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével
(KKDSZ), a bizottság augusztus végéig
tárgyalt Kiss Gyula munkaügyi és Szabó
Iván pénzügyminiszterrel a közalkalmazotti
illetményrendszer életbeléptetéséről pénzügyi garanciákkal, kérték a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyó pénzügyi
megszorítások megszüntetését és a közokta-

tási, közművelődési intézmények működőképességének megőrzését.
Eközben és ezt követően még több tüntetést, aláírásgyűjtést kezdeményezett a PSZ,
1995-ben a megmozdulások egyre gyakoribbá váltak, ugyanis a Bokros Lajos akkori
pénzügyminiszter nevével fémjelzett megszorító intézkedések érzékenyen érintették a
társadalmat.
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Természetesen a nemzetgazdasági átlag
alatt mintegy 15-20 százalékkal kereső pedagógusok jobban megsínylették az állítólag
csupán a gazdasági stabilizációt szolgáló
reálbércsökkenést és a szociális háló részeinek radikális szűkítését. A megszorító intézkedések célszerűségéről, illetve szükségszerűségéről a politológusok, szociológusok
máig is vitatkoznak, a sokkterápia végül
azonban azt eredményezte, hogy többszöri
tüntetés (1995. március: kék szalag akció,
május 1.: tüntetés, november 15.: tüntetés)
után a PSZ december 15-én egynapos sztrájkot tartott.
– Mi volt a felsőoktatásban és a közoktatásban dolgozók követelése?
– Célunk volt a kereseti viszonyok
további romlásának megakadályozása, a
kormány által javasolt béremelések mértékének növelése, a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztető Tanácsa december 8-i ülésén
rögzítettek megváltoztatása. Követeltük,
hogy legyen finanszírozási garanciája a
javasolt 19,5 százalékos keresetnövekedésnek – mondta Árok Antal.
– Célt értek ezzel a sztrájkkal?
– Sajnos, a mai napig az a jellemző,
hogy a közoktatásban dolgozók a nemzetgazdasági átlag alatt keresnek. Véleményünk szerint az volna a kívánatos, hogy a
sokat emlegetett átlagot legalább 25-30
százalékkal haladják meg a pedagógusátlagbérek. Így lenne biztosítható, hogy a

pedagógusoknak ne kelljen másodállásban
dolgozniuk megélhetésük biztonságáért,
valamint azt, hogy megterhelő munkájuk
után a szabadidejüket pihenéssel, művelődéssel tudják eltölteni. Többek között ez az
oktatási színvonal emelkedésének egyik
kulcskérdése. Nehezen képzelhető el,
hogy az a pedagógus, aki tanítás, dolgozatjavítás, az órákra való felkészülés
után még másodállásban dolgozik, másnap
frissen, kipihenten és feltöltődve megy az
iskolába órákat tartani.
– Sokan azt az érvet hozzák fel, hogy
ott a nyári szünet meg a többi. Különben is a
tanár délutánja szabad.
– Ez természetesen gyenge érvelés,
mert a tanárok, tanítók munkaidejét nemcsak
a katedrán eltöltött idő jelenti. Figyelembe
kell venni azt is, hogy a tanórára fel kell
készülni, a tudásnak, műveltségnek a mai
világban naprakésznek kell lennie, ez is
időigényes, az információk megszerzése,
folyamatos bővítése pedig időt és pénzt
igényel. Nem szabad tehát a bérek alakulását
kizárólag a megtartott órák számához viszonyítani, gondolni kell arra is, hogy a kézhez
kapott fizetés fedezi-e az értelmiségi léthez
szükséges összeget.
– Eszerint a mai napig sem lehetnek
elégedettek a közoktatásban dolgozók.
– Legutoljára 2000. december 18-án
volt tiltakozó akció a PSZ felhívására,
ehhez az intézmények mintegy kétharmada
csatlakozott. A 10-15 perces tiltakozó öszszejövetelek és a figyelmeztető csengetés
célja az volt, hogy kikényszerítsük a
jelzettnél magasabb infláció miatti bérkorrekciót a kormánytól. Ez sikerült is,
az erre szánt összeget elkülönítették, ám a
dolog szépséghibája az, hogy a bérkiegészítést csak 2001 áprilisában kapták meg
a pedagógusok, pedig az év elejétől is nőtt
az infláció.
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(1995. XII. 15.)
arathatnak. Kétségbeesett, végső akciójuk támogatja az elengedhetetlen szerkezeti
0DV]WUiMNROQDNDSHGDJyJXVRNarra figyelmeztet: gyökeres változásokra van átalakításokat az oktatásban.
szükség az oktatás irányításában és finanszí(1995. XII. 16.)
(…) Nem lesz sztrájk a budaörsi Illyés Gyula rozásában. Ezzel kapcsolatban a pártnak
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Gimnázium és Közgazdasági Szakközépis- nincsenek illúziói az új miniszter, Magyar
kolában. Lapunkhoz eljuttatott állásfoglalá- Bálint személyével kapcsolatban. (…)
– 1990 óta most ötödször kell a pedagógusuk szerint a sztrájk célja a jelenlegi oktatási
soknak tiltakozniuk, mert akármilyen színű a
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(1995. XII. 15.)
állapotok konzerválása, amelyet a gimnázi.LFVHQJHWWHNDQDJ\V]QHWUHkormány, az iskolák érdekei mindig háttérbe
um nem fogad el. (…)
szorulnak – jelentette ki pénteken Békéscsa1e36=$%$’6¨*
(1995. XII. 15.)
(…) Horn Gábor: – A pedagógusok egzisz- bán a város pedagógusainak sztrájkfórumán
Ma RUV]iJRVSHGDJyJXVV]WUiMN tenciális helyzete valóban tarthatatlan. Én az Szilágyi Róza, a szakszervezet megyei titkáegyik problémát mégis abban látom, hogy ra. A mostani kormánypártok másfél évvel
(…) Pokorni Zoltán, a Fidesz – MPP alelnö- nemcsak a bérekről van szó, hanem a jelen- ezelőtti választási ígéreteikben az oktatást
ke szerint is túl késői a munkabeszüntetés, legi helyzet konzerválásáról is. Szöllősiné és kitörési pontként emlegették, ám a szónoklaezért a pedagógusok csak erkölcsi győzelmet az általa képviselt irányvonal ugyanis nem tokból semmi sem valósult meg. (…)
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KONFERENCIA AZ EGYHÁZI OKTATÁSRÓL
Az egyházi oktatás Eötvös Józsefig a hazai oktatási rendszerben egyeduralkodó volt, és még az államosítás előtt is az iskolák többségét
az egyházak működtették. Négy évtizedig – szigorú létszámbeli megszorításokkal – csak 10 egyházi gimnázium működhetett. A rendszerváltáskor kezdődött az a növekedés, amely eredményeként ma az egyházak – az óvodától az egyetemig – 463 oktatási intézményt
tartanak fenn. Ez a jelenlét a feladatellátás arányát tekintve természetesen meg sem közelíti a fél évszázaddal ezelőttit: a közoktatásban
tanulók (ellátottak) 4%-a, az egyetemi, főiskolai hallgatók 6,5%-a jár egyházi fenntartású oktatási intézménybe. Az egyházi intézményekben foglalkoztatott pedagógusok, oktatók száma pedig eléri a tízezer főt.
A konferenciára – amelyen Pálinkás József
politikai államtitkár elnökölt – 130 településről, szinte valamennyi egyházi fenntartású
oktatási intézményből érkeztek résztvevők.
Az egybegyűlteket a Himnusz elhangzását
követően a történelmi egyházak vezetői:
Paskai László bíboros, Bölcskei Gusztáv
református püspök, Szebik Imre evangélikus
püspök és Schweitzer József főrabbi köszöntötte. Ezt követően Orbán Viktor megnyitó
beszéde hangzott el, amelyben a miniszterelnök szólt az előttünk álló korszakról, amelyben már nem a túlélés van napirenden, hanem a kiteljesedés, az életminőség megteremtése bontakozhat ki. Az egyházi oktatás
fejlődését tekintve sikertörténetként értékelte
az elmúlt évtizedet, különösen a legutóbbi
éveket. Ugyanakkor a polgári kormányzat
adósságának nevezte, hogy a hitoktatást –
például az erkölcstannal párhuzamosan –
eddig nem sikerült kötelezően választható
tantárgyként az állami oktatás részévé tenni.
Orbán Viktor kijelentette, hogy a történelmi
egyházak és iskoláik a szabadság hívei,
senkinek nincs oka attól tartani, hogy valamiféle ideológiai kényszert jelenítenének
meg a magyar oktatási rendszerben. A miniszterelnök szerint jó esély van arra, hogy
Magyarország olyan emberek hazájává
váljon, akik boldogok, mert a „világgal,
önmagukkal és a jóistennel is harmóniában
élnek”.
Ezt követően Korzenszky Richárd perjel,
az egyházi oktatás miniszteri biztosa „Múlt,
újjászervezés, küldetéstudat”; Kálmán Attila,
a Magyarországi Református Egyház Zsina-

tának világi elnöke „Egy gyakorló igazgató
örömei és gondjai”; Erdős Péter püspök, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora
„Az egyházi felsőoktatás tíz éve”; Schöner
Alfréd főrabbi, az Országos RabbiképzőZsidó Egyetem rektora „Felekezetiség, kultúra, tradíció”; Frenkl Róbert, a Magyarországi
Evangélikus Egyház országos felügyelője
„Az egyházi oktatás jövőképe” címmel
tartott referátumot. A konferenciát Pokorni
Zoltán oktatási miniszter az egyházi oktatásnak a magyar oktatási rendszerben betöltött
szerepéről tartott előadása zárta. Visszatekintésében bevezetőül méltatta az egyházi oktatás szerepét a magyar iskola ezeréves története során. Hangsúlyozta, hogy a nemzeti
kultúránk alapját több évszázadon keresztül
az egyházi iskolák teremtették meg. Ezt
követően az egyházi és állami iskola eltérő
feladatairól szólt, majd a polgári kormány
lépéseit, terveit vázolta fel. Hangsúlyozta,
hogy a kormány nem elválasztani akarja az
államot és az egyházat, hanem az együttműködés kialakításán munkálkodik. Ez a társadalom érdeke is. Fontos az azonos finanszírozás elve és gyakorlata. E kérdésben bírálta
az előző kormány gyakorlatát. Felhívta a
figyelmet, hogy a mai kormány az egyenlő
elbírálás elvét vallja: a lakossági igény alapján létrejött, közfeladatot ellátó egyházi
iskoláknak ugyanakkora támogatást kell
kapniuk, mint az állami intézményeknek. Az
OM és az egyházi vezetők kapcsolatát folyamatosnak és jónak értékelte. Méltatta az
egyházi oktatási intézményekben folyó
nevelő-oktatómunka
minőségét,
magas

színvonalát. Példaként említette, hogy a
felvételi eredmények alapján legjobb 100
magyar középiskola között 25 egyházi intézmény. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a
társadalmi-gazdasági környezet és az igények egyaránt megváltoztak. Ez új kihívásokat jelent az állami és az egyházi intézmények számára is. A piacgazdaság például
nagyobb különbségeket hozott létre az egyes
társadalmi rétegek között. Ezért az esélyt
teremtő oktatás megteremtése rendkívül
fontossá vált. A hátrányban lévők felkarolása, felzárkóztatása az iskolai teljesítmény
fontos mércéje. Javasolta, hogy az egyházi
oktatási intézmények ebbe az irányba is
mozduljanak meg. E feladatra a minél hoszszabb ideig képző, lehetőség szerint 12
évfolyamos iskolák a legalkalmasabbak. Az
egységes pedagógiai program- és követelményrendszer megteremtése mellett, a XXI.
század követelményeinek megfelelő eszközés műszaki feltételek megteremtését is hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
informatikaoktatás feltételeinek megteremtésében az egyházi iskolák nem maradhatnak
le. Fontos pedagógiai feladatként jelölte meg
a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást
is. Legfontosabb üzenetként azt fogalmazta
meg, hogy az iskoláknak nem elzárkózni
kell, hanem minél szélesebbre ki kell nyitni
kapukat.
A konferencia a Szózat hangjaival
zárult, majd a résztvevőket a Parlament
Vadásztermébe, szerény fogadásra invitálták.
Á. A.

A közoktatás és a felsőoktatás főbb adatai a fenntartók szerint
az 1999/2000-es tanévben
Fenntartó
Megnevezés

önkormányzati

központi költségvetési
tanulók

tanulók

ped.

Óvoda

4.364

350.454

29.878

33

2.940

324

74

5.230

459

172

7.080

748

Általános iskola

3.401

896.631

77.068

31

12.757

1.216

177

42.270

3.479

87

8.943

1.066

Szakisk.és szakmunkásképző

405

114.503

7.814

10

764

119

16

2.289

191

45

5.207

228

Középiskola

808

332.134

27.099

37

11.247

1.421

87

21.523

2.365

122

21.675

1.432

Felsőoktatás

–

–

–

55

153.707

16.127

28

10.227

3.336

6

7.582

1.675

ped.

intézm.

tanulók

alapítványi, egyéb

intézm.

Forrás: KSH

intézm.

egyházi
ped.

intézm.

tanulók

ped.
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Fenntartói, munkáltatói kötelezettségek
az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekben
A szakszervezetünkhöz írott levelek tanúsága szerint sok esetben vita
tárgya, hogy a nem állami, önkormányzati fenntartású nevelésioktatási intézményekben mely törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni, egyaránt értve ez alatt a szakmai törvényeket és a foglalkoztatást érintő munkajogi szabályokat. E vita eldöntéséhez kívánunk
segítséget nyújtani akkor, amikor – a teljesség igénye nélkül – ismertetjük azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyeket az egyházi
fenntartású intézményekben alkalmazni kell.
Az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményeket két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba azok az intézmények tartoznak,
amelyeket eredetileg is nevelési-oktatási célokra egyházi fenntartó
hozott létre.
A másik csoportba azok az intézmények tartoznak, amelyek a
volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló – az
1997. évi CXXV. törvénnyel módosított – 1991. évi XXXII. törvény
végrehajtása során állami, önkormányzati fenntartótól kerültek átadásra. Ez utóbbi intézmények átadása során az önkormányzatokat
törvényi egyeztetési kötelezettség terhelte, illetve – miután az átadási
folyamat még nem fejeződött be – terheli ma is.
Melyek ezek a rendelkezések?
A többször módosított közoktatási törvény 83. §-a szerint a helyi
önkormányzat közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás
ellátását akkor szüntetheti meg, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon,
hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem
jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat – a fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
A helyi önkormányzat a tulajdonában lévő nevelési-oktatási
intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát részben vagy egészben
akkor engedheti át világnézeti alapon szerveződő vagy más fenntartóknak, ha azoknak a gyermekeknek, tanulóknak, akiknek a szülei
nem akarják az elkötelezett, illetve az átadott nevelési-oktatási intézménybe járatni gyermeküket, a szolgáltatást továbbra is megfelelő
színvonalon biztosítja oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek
eldöntéséhez be kell szerezni a fővárosi, megyei önkormányzat –
fejlesztési tervre épített – szakvéleményét.
Ha a helyi önkormányzat a fővárosi, megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményében foglaltakkal ellentétesen
közoktatási intézményét meg kívánja szüntetni, illetve a nevelésioktatási intézmény tulajdoni vagy fenntartói jogát nem állami szerv
vagy nem helyi önkormányzat fenntartói részére részben vagy
egészben át kívánja engedni, a döntéshez a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 15. §-ának (2) bekezdésében szabályozott minősített többségre van szükség.
Tekintettel arra, hogy a fenntartóváltozás alapvetően érinti a
nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak érdekeit, munkajogi
helyzetét, ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában írt azon
szabályt, mely szerint a területi és települési jellegű kérdésekben az
önkormányzat az érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető tanácsban köteles egyeztetni.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
nevelési-oktatási intézményeknek nem lehet jogutódja a Munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó egyházi fenntartású intézmény,
ezért különös figyelemmel kell rendezni az átadás során a munkavállalók jogviszonyát.
Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokat a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény 25/A. §-a határozza meg. A szabályozás
célja a jogviszony munkajogi szempontú folyamatosságának biztosítása, a munkavállalók érdekkörén kívüli fenntartói döntések hátrányos következményeinek csökkentése, sőt kiküszöbölése. Ezen szabályokra azért van szükség, mert a munkavállalók az átadást követően már nem közalkalmazottak, s bár a Munka törvénykönyve a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez képest kevésbé kötött,
nagyobb teret enged a munkáltató és a munkavállalók közötti alkunak, de valódi alkupozícióról, sajnos, nem beszélhetünk, többnyire a
szakszervezeti érdekvédelem hiánya miatt. Ráadásul a hosszú időn át
közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók amúgy sem jártasak a munkajogi helyzetüket érintő „alkudozásban”.
Mind az intézmény átadásakor, mind pedig azt követően fontos
szerepe van, illetve lenne a szakszervezeteknek. Erre az érdekvédelmi
munkára nemcsak a fenntartói jog átadásánál, hanem a további működtetés során is szükség van, ezért elengedhetetlen az irányadó
jogszabályi rendelkezések ismerete.
A többször módosított közoktatási törvény 79-83. §-ai tartalmazzák a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályokat. Néhány ezek közül!
I. Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat
alapítja, működésének megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját,
továbbá azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a
működés megkezdéséhez, a nevelő- és oktatómunkához szükséges
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában nyújthatók be.
Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint illetékes jegyző, alapfokú művészetoktatási
intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelésioktatási intézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye
és kollégium esetén az intézmény székhelye szerint illetékes főjegyző
dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt köteles szakértői véleményt
beszerezni. Szakértői véleményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadásával összefüggő
eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli.
Az engedély kiadása akkor tagadható meg,
- ha a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai
programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről szóló
törvényben meghatározottaknak nem felel meg,
- nem rendelkezik a működéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel, illetőleg a költségvetésből nem állapítható meg, hogy a
feladata ellátásához szükséges költségeket milyen forrásból biztosítják.
Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye
megváltozik, az engedélyt a fenntartónak ismételten be kell szereznie.
Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadását, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia; ha a nevelési-oktatási intézményt már
nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. A jegyző, a főjegyző
meghatározott munkarend szerint látja el a nem helyi önkormányzat
által fenntartott nevelési-oktatási intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését. A jegyző, főjegyző a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéséhez szükséges engedélyben
meghatározottak szerint működteti-e.
A jegyző, főjegyző a törvényességi ellenőrzés körében – megfelelő határidő biztosításával – felhívja a fenntartót a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a jegyző, a főjegyző kezdeményezheti a törvénysértő intézkedés,
döntés, mulasztás bírósági megállapítását. A pert a törvénysértés
megszüntetésére meghatározott határidő lejártától számított harminc
napon belül kell kezdeményezni. Ha a bíróság megállapítja a törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidőn
belül nem szünteti meg, a jegyző, főjegyző a működéshez szükséges
engedélyt visszavonja, és a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból.
A törvényességi ellenőrzést ellátó jegyző, főjegyző a nevelésioktatási intézmény működését felfüggesztheti, ha az ott folyó nevelő
és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet,
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a közerkölcsöt sérti vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul,
továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény a feladatainak ellátásához
szükséges feltételekkel nem rendelkezik. A jegyző, főjegyző – a
jogerős államigazgatási határozat megküldésével – intézkedik a
normatív költségvetési hozzájárulás folyósításának felfüggesztésére,
ha a fenntartó felhívása ellenére a törvénysértést, a kifogásolt tevékenységet nem szüntette meg, és ezért kezdeményezte a bíróságnál a
törvénysértés megállapítását.
Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat,
illetve nem állami szerv tartja fenn,
- a nevelési-oktatási intézmény vallási, illetve világnézeti
tekintetben elkötelezett intézményként is működhet, és ennek megfelelően a felvétel előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet
elfogadását, a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a
vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő filozófiai, etikai,
kulturális ismereteket;
- szervezeti és működési szabályzatban az alkalmazottakra, a
házirendben a gyermekekre, tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg;
- és ha az iskola tananyagában a hitoktatás tantárgy szerepel, a
hitoktatónak, illetve a hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittanári, illetve a hitélettel kapcsolatos felsőfokú (pl. lelkész, teológus) képesítéssel és az illetékes
egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie;
- a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és a feladat ellátásáért felelős helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás (a továbbiakban: közoktatási megállapodás) keretei között – részt
vehet az e törvényben meghatározott önkormányzati feladatok megvalósításában.
Ha közoktatási megállapodás alapján az önkormányzati feladatellátásban olyan nevelési-oktatási intézmény működik közre, amelyik
vallásilag vagy világnézetileg elkötelezett, a megállapodás megkötése
nem mentesíti a helyi önkormányzatot a feladatellátási kötelezettség
alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem akarják
vallási, illetve világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. Ezekre a szülőkre, gyermekekre, illetve tanulókra a közoktatási
megállapodás miatt aránytalan teher nem hárulhat.
A közoktatási megállapodás tartalmát a felek szabadon állapítják
meg azzal a megkötéssel, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a nevelési és oktatási feladatokat;
b) a gyermekek, tanulók számát;
c) az óvodai nevelési feladatokban, illetve a tankötelezettség
teljesítésével és az iskolai neveléssel és oktatással összefüggő feladatokban való részvételt, s ezzel összefüggésben a fenntartói irányítás
egyes jogosítványai gyakorlásának a megbízóra történő esetleges
átruházását;
d) azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték;
e) a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehető forrásokat,
valamint az ehhez nyújtott kiegészítő támogatás összegét, továbbá
azokat a szolgáltatásokat, amelyek a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülők részére ingyenessé válnak, illetőleg amelyeket
térítési díjért vehetnek igénybe.
A kiegészítő támogatás összegét oly módon kell meghatározni,
hogy az lehetővé tegye az átvállalt feladatoknak – a megállapodásban
meghatározott gyermek-, illetve tanulólétszám keretein belül – e
törvényben meghatározottak szerint ingyenes, illetve térítési díj ellenében való ellátását.
A közoktatási megállapodásban kikötött időszaknak biztosítania
kell, hogy az érdekelt gyermekek az óvodát, illetőleg a tanulók az
iskolai tanulmányaikat a megállapodás alapján be tudják fejezni.
A közoktatási megállapodásra egyebekben a Magyar Köztársaság
Polgári törvénykönyvének a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Ha az egyházi jogi személy a kormánnyal a közoktatási feladatok
ellátására is kiterjedő megállapodást kötött – az intézményátadás
kivételével –, a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény
tekintetében, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint, illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az
önkormányzati feladatellátásban való közreműködést. A Magyar
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Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar
Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás
alapján jogosult. A települési önkormányzat a nyilatkozatot három
munkanapon belül megküldi a fővárosi, megyei önkormányzat részére. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvény) 6. §-ának (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kiegészítő támogatásról a központi
költségvetés terhére kell gondoskodni, a nyilatkozat megküldését
követően induló tanítási évtől kezdődően.
Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezéséről szóló törvény hatálya alá, és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az ingatlanban működő nevelésioktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja – az
átvevő egyházi jogi személy megkeresésére –, köteles közoktatási
megállapodást kötni. Az átvételhez és a közoktatási megállapodás
megkötéséhez csatolni kell – ha nem az kezdeményezi – a megállapodást kötő egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró, egyéb
esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult
szervének (a továbbiakban együtt: nyilatkozattételre jogosult egyházi
szerv) egyetértő nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az
egyházi jogi személy jogosulttá válik a kiegészítő támogatásra a
közoktatási megállapodás aláírását követő tanítási évtől kezdődően.
A kiegészítő támogatást a központi költségvetés terhére kell kifizetni
és az átadó helyi önkormányzattal elszámolni. Az egyházi jogi személyek által fenntartott közoktatási intézmény után járó költségvetési
hozzájárulás meghatározásánál e törvény rendelkezései mellett figyelembe kell venni a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény rendelkezéseit is.
A fentiekből következik, hogy a szakmai törvények (közoktatás
törvény végrehajtási jogszabályai) garanciális rendelkezéseinek
többségét az egyházi fenntartású intézményekben is alkalmazni kell.
II. Nem kevés munkaügyi vitát eredményez, hogy az egyházi
fenntartású intézmények munkáltatói jogkört gyakorlói nem ismerik
azokat a szabályokat, amelyek a Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkavállalókra is bizonyos esetekben kötelezővé teszik a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazását.
Ez a kötelezettség az alábbi törvényekből következik:
a) A közoktatási törvény 122. § (1) bekezdése értelmében a nem
állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak kötelező óraszámára, túlmunkadíjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
A pedagógusok munkabére és pótléka nem lehet kevesebb az azonos
feladatot fellátó közalkalmazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél.
b) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről
szóló 2000. évi CXXXIII. számú törvény 33. § (13) bekezdése értelmében a normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény IV-V. fejezeteiben, az
55-80. §-okban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.
c) Az előzőeken túlmenően a Legfelsőbb Bíróság elvi döntéseivel irányított bírói gyakorlat egységes a tekintetben, hogy ha az egyházi fenntartó az intézmény átvételekor megállapodásban vagy bármikor egyedi munkaszerződésben vállalta, hogy a foglalkoztatott
közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szabályait alkalmazza, úgy ezen nyilatkozatához kötve van.
III. A szakszervezeti érdekvédelmi tevékenység jelentősége és
színterei
1. A települési szintű szakszervezetek a fenntartói jog átadását
megelőzően és közvetlenül az átadás folyamatában fordítsanak fokozott figyelmet az egyeztetési szabályok betartására, tegyenek javaslatot az átadó és az átvevő fenntartó által kötött megállapodás tartalmára, a minél kedvezőbb munkajogi kikötésekre.
2. Területi (városi, kerületi, megyei) szakszervezeti tisztségviselőink megfelelő szervezett munkával törekedjenek arra, hogy a ko-
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rábbi önkormányzati fenntartású intézményben működő szakszervezeti alapszerv ne szűnjön meg, mert intézményen belül ezek a szakszervezeti alapszervezetek nyújthatnak megfelelő védelmet a munkavállalóknak.
3. Intézményi szakszervezeti tisztségviselőink álljanak ellen
annak a – sajnos gyakori – munkáltatói magatartásnak, amely gátolni,
akadályozni szándékozik a munkavállalók szakszervezeti szerveződését.
A Pedagógusok Szakszervezete, tapasztalva azt, hogy az egyházi
fenntartású intézményekben még a korábban jól működő szakszervezeti alapszervek érdekvédelmi munkája is csökken, sőt többnyire

megszűnik, e folyamat megállítása érdekében felveszi a kapcsolatot a
történelmi egyházak képviselőivel, levélben szólítja meg az egyházi
fenntartású intézmények vezetőit és munkavállalóit. Célunk, hogy
mind a fenntartók, mind a munkáltatói jogkört gyakorlók felismerjék:
a munkahelyi szakszervezeti tevékenység nemcsak a munkavállalók
érdekvédelme szempontjából fontos, hanem a munkabéke megteremtésével az intézményi alapfeladat minél színvonalasabb ellátásában is
segítséget nyújt. Ez pedig közös érdeke fenntartónak, munkáltatónak,
munkavállalónak egyaránt.
Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária jogtanácsos

MISKOLCI JÓ PÉLDÁK
Miskolc megyei jogú város 1990-től ötévente
folyamatosan feladatellátási intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet dolgozott ki, amelyben szerepel a közoktatási
intézményhálózat korszerűsítése, átszervezése éppúgy, mint a nevelési-oktatási intézmények átadása az egyházaknak.
Az elmúlt 10 évben városunkban mindhárom kormányzati ciklusban történt átadás
az egyházaknak. Az óvodák közül: MiskolcDiósgyőri Római Katolikus Óvoda, Szent
Miklós Óvoda, Tiszáninneni Református
Egyházkerületi Diósgyőri Óvoda. Az általános iskolák közül: Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola. Középfokon:
Fráter György Katolikus Gimnázium (általános iskolai képzés is), miskolci Lévay József
Református Gimnázium, Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium (általános iskolai
képzés is).
A felsorolt intézmények átszervezésekor
az egyházi fenntartású intézmények alkalmazotti körét maguk alakították ki. Ebben az
időszakban (1994-98) a PSZ városi szervezete a munkaerő-átcsoportosítás lebonyolításában igen nagy szerepet vállalt, és sikerült a
rendszerben tartani a pályán már hosszabb
ideje dolgozó kollégákat és más önkormányzati fenntartású intézményekbe áthelyezni.
Ebben az évben a Kossuth Gimnáziumot
az evangélikus egyháznak, és a Jókai Művészeti Általános Iskolát a miskolci Tetemvári
Református Egyházközösségnek adták át.
A két intézmény fenntartóváltása közül

a Jókai Művészeti Általános Iskola átadási
folyamata példaértékű volt. Az előkészítést
az egyház képviselete időben megkezdte;
már 2000 novemberében felkereste a Pedagógusok Szakszervezetét is a Tetemvári
Református Egyház lelkésze, előbeszélgetéssel bevonta az elképzeléseikbe. Az átalakítás
összes szereplői (fenntartó, szülők, nevelőtestület, érdekképviselet, társadalmi szervezetek) szinte egy időben megismerkedhettek
az egyház elgondolásaival. Ezek után folyamatosan, havonta tartotta a kapcsolatot az
érdekeltekkel az egyház képviselete, szinte
részesévé vált az átadó intézmény nevelőoktató munkájának.
A közgyűlési előterjesztési anyag megjelenésekor egy háromfordulós egyeztetés
történt. A módosító javaslatokat figyelembe
véve megszületett egy megállapodás-tervezet
a régi és az új fenntartó között, mely jogilag
keretbe foglalta az átadás adta helyzet tárgyi
és személyi feltételrendszerét.
A folyamat szereplői állásfoglalásokat
alakítottak ki, észrevételeket tettek az oktatási bizottság, illetve az egyházi képviselet elé
terjesztve, s ezek alapján a módosítások
megtörténtek.
Nemcsak az átadás, hanem a tapasztalt
összefogás, az egyeztetésen elhangzott érvek
sora – természetesen ki-ki a maga oldaláról
szólva –, a társadalmi együttműködés bizonyítja, hogy ilyen feltételekkel is lehet intézményt átadni. Úgy érezzük, hogy követhető lehetne több településen is.

Meggyőződésünk, hogy a jól előkészített
intézményi átadás tagmegtartó erőt rejt
magában, tagtoborzó. E szervezeten belül is
nőtt a taglétszám az átadás folyamatában 5
fővel, sőt ezek után hangzanak el a nyilatkozatok a továbbfoglalkoztatottak részéről.
Mindez bizonyítja majd a későbbiekben a
Pedagógusok Szakszervezete folyamatos
működését is.
Annál is fontosabb a kollégák számára
érdekképviseleti szervezeten belül maradni,
minthogy a megállapodás-tervezet a közalkalmazottakhoz kicsit hasonló munkafeltételeket biztosít az új fenntartónál, és a későbbiekben felmerülő munkajogi jogvitákban
számonkérési lehetőség csak működő alapszervezettel lehetséges, aminek tudatában is
vannak jelen pillanatban a kollégák.
Elkerülhetetlen a különféle indokolt
átszervezés a jövőben is, hiszen városunknak
a csökkenő gyermeklétszámhoz viszonyítva
még mindig nagy az intézményhálózata,
rejlenek tartalékok benne. Véleményünk
szerint a szükséges átalakítást nem megakadályozni kell, hanem aktívan, nagyon nagy
felelősségtudattal részt kell venni a folyamatban a pedagógus-szakszervezetnek is.
Ezáltal lehet a nevelési-oktatási intézményekben dolgozók érdekeit megjeleníteni és
eredményesen képviselni, akár a pedagógusokról, akár más alkalmazottakról van szó.
Kovácsné Pogány Lenke,
a PSZ Miskolc városi titkára

OLVASD ÉS ADD TOVÁBB!
A Pedagógusok Lapja szakszervezetünk tisztségviselőinek, tagjainak egyik legfontosabb információforrása. Minden PSZalapszervezethez (intézményhez) egy-egy példányban juttatjuk el, településenként egy címre postázva. Föltétlenül szükséges, hogy lapunkat minden helyi intézményben késlekedés nélkül megkapja a PSZ-alapszervezet titkára. Az ő felelőssége pedig abban rejlik, hogy
egyrészt maga gondosan elolvassa és számonként gyűjtse a lapot, másrészt igyekezzék azt minél több kollégával megismertetni. Tehát
szinte mozgalmi parancsként szól mindegyiküknek: "Olvasd és add tovább, illetve hívd fel a figyelmet rá! A fontosabbnak, érdekesnek
ítélt anyagokat másold le, és helyezd el a tanári hirdetőtábláján."
Természetesen a Pedagógusok Lapjához előfizetéssel is hozzá lehet jutni. Ebben az esetben közvetlenül az előfizető címére postázzuk.
Az évi előfizetési ár a 2001. évre is változatlanul 3.000 forint, amelyet egy összegben kérünk. Az intézmények banki átutalással
(számlaszám: 11707024-20100456) fizethetnek elő, az egyéni érdeklődőknek pedig - megrendelő levelük alapján - csekket postázunk.
Csak a befizetés megérkeztét követően, utólag tudunk számlát küldeni.
Továbbra is szívesen fogadjuk a hirdetéseket a következő fizetési feltételekkel: egész oldalas hirdetés (A/4-es formában, feketefehérben) 80.000 forint, fél oldalas 40.000, negyed oldalas 20.000 forint. Az apróhirdetés közlési ára: szavanként 40 forint. Minden
egyes díjtételt 25 százalékos áfa terhel.
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KLUBÉLET HEVES MEGYÉBEN
Lapunk áprilisi számában, a tagozati életről szólván, megemlítettük, hogy az Országos Nyugdíjasválasztmány intézőbizottságának ülésén Tánczos Istvánné elnök, Heves megyei tagozatvezető „Nyugdíjas pedagógusok szerepe a klubmozgalomban – Heves megyei helyzetkép” címmel tartott bevezető előadást. Alább ennek rövidített változatát közöljük.
A pedagóguspályán eltöltött sok-sok év után
arra vágyunk mi, nyugdíjas pedagógusok,
hogy a családdal való törődés mellett vagy
már egyedül maradva, lelkileg, szellemileg
kötődjünk egy tágabb emberi közösséghez.
E cél megvalósulásának kínálkozó eszköze a nyugdíjasklub. Ma már kevés település van, ahol nem ismerték fel a klubok
szerepét, vagy a feltételek hiánya miatt az
nem jön létre. A klubok egy része ágazatilag
vegyes összetételű, de több olyan is működik, amelynek tagjai egy-egy speciális foglalkozási ág nyugdíjasai.
Heves megyében a pedagógus klubmozgalom az 1980-as évek kezdetére vezethető
vissza. Az Egerben működő klub tagjai
hetente gyűlnek össze, beszélgetések, kirándulások, s főként a turista szakosztály eredményes működése tette emlékezetessé munkájukat.
Jól működött korábban a klubon belül a
kézimunka szakkör. Munkáikból mindig
rendeztek kiállítást. Kevesebben, de ma is
jelentkeznek
munkáikkal.
Kiállításokat
látogatnak Budapesten és helyben. Rendszeresen ott vannak az egri Művelődési Központ
rendezvényein. Közös színházlátogatás is
szerepel programjaikban. A pedagógusnapot,
a nőnapot, a karácsonyt és a farsangot közösen ünnepelik. És ma már hagyományosan a
Heves megyei szakszervezeti bizottság szervezésében Balatonszemesen évente kedvez-

ményesen vehetnek részt az utószezoni
üdülésben.
Alagyi Jánosné, választmányunk tagja
1981 óta résztvevője, ma vezetője a klubnak,
aki korát meghazudtolóan dolgozik, hogy a
klub fennmaradjon, működjön nyugdíjasaink
örömére.
A füzesabonyi klub tagjainak száma 6570 körül van. Összejöveteleik programját
számos előadás színesíti. Évente egy- és
többnapos kirándulásokon vesznek részt.
Tagjai közül többen a Tinódi kórus tagjai,
akik az elmúlt évben többször szerepeltek
sikeresen a millecentenáriumi ünnepségeken.
Napjainkban egyik legeredményesebben
működő nyugdíjasklub Gyöngyös városban
található. 1980-ban alakultak. 1992-ig Pataki
Gyula nyugdíjas igazgató vezette a klubot
nagy hozzáértéssel és szeretettel. 1992 őszén
vette át a vezetést Bartus Tibor nyugdíjas
igazgató. Elődéhez méltóan lelkesen, igényes
programokat összeállítva végzi munkáját. A
klub létszáma 90-100 fő között van. Foglalkozásaikat kéthetente a Mátra Művelődési
Központban tartják. Havonta egyszer diavetítéses előadásokon vesznek részt. Ezeken a
környező országokról adnak ismertetőt.
Egynapos kirándulásaikon az ország nevezetes műemlékeivel ismerkednek, a háromnaposokon Ausztriában és Szlovákiában jártak,
az idén ismét ide készülnek. Szívesen hall-

gatják a műsoron szereplő előadásokat,
különösen az egészségügyi témákról. Betegtársaikat rendszeresen látogatják. Működésüket az önkormányzat évente támogatja
anyagilag.
Még Hatvanban, a Bajza Gimnáziumban
működő pedagógusklubról lehet szólni, de
erről a Pedagógusok Lapja 2001. januári
számában már közölt színes beszámolót.
Bár több pedagógusklub nem működik
megyénkben, mégis azt emelhetem ki ismételten, hogy nyugdíjas kollégáink mind
többen kapcsolódnak be a települések vegyes
klubjainak életébe. Tevékenységüket a
Nyugdíjasok Heves megyei Szövetsége és a
Nyugdíjas Klubok és Idősek Heves Megyei
Szervezete segíti. A 2000. év a millennium
és a szentév jegyében telt el. Zászlóátadási
ünnepségek, diófa-, rózsaültetési akcióba
való bekapcsolódás, valamint az „Idősek az
iskoláért, iskolák az idősekért” mozgalom
színesítette az ezekben aktívan részt vevő
pedagógusok klubtevékenységét.
Fontos feladat, hogy a klubközösségek
részt vegyenek a település társadalmi életében, ünnepségein. A nyugdíjas pedagógusok
mint klubvezetők, színjátszó csoport- és
kórusvezetők is tevékenykedhetnek
Kívánom, hogy minél több nyugdíjas
kollégámnak válják igényévé a klubmunkában való részvétel, s találja örömét a baráti
közösségben!

JAVASLATOK
a gyógypedagógia területén dolgozók érdekében
A gyógypedagógia területén működő intézmények a rájuk vonatkozó dokumentumokat a közoktatás egyéb intézményeihez képest
többhónapos késéssel kapják meg. Ez érthető, hiszen a specialitások beépítése, a szakmai anyagok szakértése többletidőt igényel.
Kérjük, hogy ezt az időtöbblet-szükségletet a végrehajtás hatályba léptetésénél is vegyék figyelembe! A dokumentumok kidolgozásának, átdolgozásának (pl. kerettanterv) határideje is hasonló legyen, mint a közoktatás egyéb területein.
A PSZ Gyórgypedagógiai Tagozata kéri a PSZ Titkárságát,
hogy az ágazati szintű egyeztetéseken, tárgyalásokon az alábbi
problémákra is hívják fel az illetékes szakemberek figyelmét:
1. A pedagógiai munkát segítő dajkák, gyermekfelügyelők,
gyógypedagógiai asszisztensek szakmai szorzója alacsony. A
munka sajátosságaira való tekintettel javasoljuk, hogy közelítsék a
pedagógusok szakmai szorzójához.
2. A gyógypedagógusok gyógypedagógiai pótlékának emelése
a területen munkaerő-megtartó erő lenne. Ugyanis évek óta nagy a
pályaelhagyók száma, és egyre kevesebb a fiatal pályakezdőké. A
szakma gyógypedagógus-hiánnyal küzd.
3. Az érdeklődő és magukban tankönyvírásra affinitást érző

pedagógusoknak szervezzenek előadássorozatot, illetve ilyen irányú továbbképzést.
4. A korkedvezményes nyugdíj lehetősége indokolt lenne a
gyógypedagógiai intézményekben, a közvetlenül a gyermekekkel
foglalkozó dolgozók esetében.
5. Az Országos képzési jegyzékből (OKJ) ne kerüljenek ki
azok a szakmák, amelyeket jelenleg sikerrel oktatnak a fogyatékosok számára.
6. A felsőfokú oktatásban részt vevő pedagógusjelöltek gyakorlati képzését csak akkor végezhessék az intézményekben, ha
az oktatást szervező és az intézmény között erre vonatkozó eseti
megállapodás van, amely tartalmazza a gyakorlatvezető tanár
díjazását is.
7. Mivel a gyógypedagógiai intézményekben a veszélyeztetett
gyermekek száma többszöröse a normál intézményekben lévőknél, ezért ennek függvényében alkalmazzák a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst. Indokolt lenne teljes munkaidős státust létesíteni erre a feladatra.
Budapest, 2001. április 25.
Pedagógusok Szakszervezete
Gyógypedagógiai Tagozata
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PEDAGÓGUSOK LAPJA

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. V. 4.)
Újból össze kell állítani
a diáklistát
(…) Varga László, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára úgy látja: ki kell küszöbölni a hibapontokat, és a rendszert olyanná kell formálni,
hogy ne fordulhasson elő hasonló eset. A történtekért csak és kizárólag az iskolákat nem lehet
felelőssé tenni.
Bírálja a középiskolai felvételik rendszerét a
Gimnáziumok Országos Szövetsége (GOSZ) is.
(…)

NÉPSZABADSÁG
(2001. IV. 11.)
Minőségen aluli minőségbiztosítás
Az idei költségvetésben 1,2 milliárd forint áll az
oktatásügy rendelkezésére a minőségbiztosítás
rendszerének bevezetésére. Az Oktatási Minisztérium pályázatán elnyert összeget nem az
iskoláknak, hanem a tanácsadóknak folyósítják. Sokan attól tartanak, hogy a pénz a magáncégeket gyarapítja. A minőségbiztosítási
modell kidolgozása kötelező.
(…) Bár a minőségbiztosítási modell kidolgozásához a külső tanácsadó igénybevétele nem kötelező,
pályázaton csak azzal együtt lehet indulni. (…)
Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének
titkára is úgy látja: a minőségbiztosítási program a
pedagógusok jórészt ingyenesen igénybe vett
szellemi munkájára épül. Több iskola nehezményezi, hogy az OM az egyes pályázatokra jutó
pénzt – ennek összege a program időtartamától
függően 1,2–2,8 millió forint – nem nekik, hanem
a tanácsadóknak folyósítja. (…)

(2001. IV. 12.)
Tanári bérkorrekció-követelések
A tervezettnél magasabb infláció miatt bérkompenzációt igényelnek a pedagógusokat, egyetemi,
főiskolai oktatókat és az oktatást segítő alkalmazottakat tömörítő szakszervezetek. A Felsőoktatási
Dolgozók Szakszervezetének álláspontja szerint a
két-három százalékos bérkiegészítésre legkésőbb
júniusig sort kell keríteni. A kormány az illetményeket 2001-re hat-hét, jövőre öt-hat százalékos
tervezett inflációra számolta ki, és ma már látható,
hogy ennél magasabb a hivatalos prognózis is.
Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének
elnöke ötszázalékos bérkiegészítést tekintene
tárgyalási alapnak. (…)

Pedagógusi karriermodell
Tanári karriermodell kidolgozásába kezdett az
Oktatási Minisztérium. Ezzel az a célja, hogy a
jelenleginél vonzóbb legyen a pedagóguspálya –
derült ki a szaktárca keddi sajtótájékoztatóján.
(…) Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára ezzel kapcsolatban kifejtette: a PSZ
tavaly kidolgozott egy pedagóguséletpályamodellt, elvárják, hogy a tárca ennek ne csak egy
szeletét, hanem egészét valósítsa meg. Ezért arról
nemcsak ágazati, hanem kormányzati szinten is

tárgyalni kívánnak – tette hozzá. A PSZ a szakmai
karriert új címekkel és pótlékokkal ismerné el,
gondoskodna a pedagógusok üdültetéséről, korkedvezményes nyugdíjat tenne lehetővé. Tárgyalások kezdődtek egy külön a pedagógusokra vonatkozó kedvezményes lakásépítési kölcsönről. A
tavaly országosan bevezetett akcióból ugyanis a
pedagógusok kimaradtak, hiszen alacsony jövedelmük miatt nem hitelképesek. (…)

(2001. IV. 17.)
Iskolabezárások és -összevonások
Az elmúlt években nagy vihart kavartak az
önkormányzatok meg-megújuló iskolabezárásiösszevonási akciói, mégis, az általános iskolák
száma nagyjából ugyanannyi, mint 1999-ben,
miközben a korosztály létszáma tíz százalékkal
csökkent. A középiskolák száma viszont jelentősen emelkedett.
(…) Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára is azt állítja: most csak ott kerül sor
„racionalizálásra” – például Hódmezővásárhelyen,
Dunaújvárosban –, ahol az önkormányzatok belső
vitái miatt eddig elmulasztották ezt a fájdalmas,
ám a gyereklétszám – 1990 óta országos szinten
tízszázalékos, azaz kétszázezres – csökkenése
miatt elkerülhetetlen lépést. (…)

(2001. V. 3.)
Középiskolai felvételi
botrányok
Az oktatási miniszter két héttel meghosszabbította a középiskolai felvételi időszakot a sorozatos problémák miatt. A múlt héten az interneten már olvasható felvételi névsorok érvénytelenek, a tanulói adatlapokat ellenőrzésre vissza
kellett küldeni az iskolákba. A botrányért a
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az Oktatási
Minisztériumot, a tárca pedig az iskolákat
hibáztatja.
(…) A PSZ szerint méltánytalanul zúdul a
középiskolákra a szülők haragja, hiszen a botrányhoz az informatikai rendszer zavarai, valamint a
felvételi szabályozásának hibái vezettek. Egy neve
mellőzését kérő középiskolában dolgozó informatikus rámutatott: nem csoda, hogy az iskolák egy
része tévedett vagy késett, hiszen a felvételik
jelenlegi rendszeréhez olyan alkalmazottak kellenek, akik jól ismerik a felvételi szisztémáját,
ugyanakkor informatikai tudással is rendelkeznek,
ilyenek pedig a középiskolákban nemigen dolgoznak. (…)

(2001. V. 5.)
Vezérkarcsere az OKÉV-nál?
(…) A Pedagógusok Szakszervezete közleményében kéri, hogy az OM vizsgálja ki, kit terhel
felelősség a történtekért. Környei László vezetésével erre május 18-a után kerül sor. A helyettes
államtitkár szerint az iskolák mellett az OKÉV-et
is felelősség terheli. Lapunk meg nem erősített
információi szerint az OKÉV teljes vezetőségét
lecserélik.
Az új listák május 14-ig jutnak el a középiskolákba, onnan május 18-ig értesítik a fölvételről a
diákokat.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYEI NÉPLAP
(2001. IV. 28.)
„A lábukkal szavaznak…”
A Pedagógusok Szakszervezete Óvodai Tagozatának Intézőbizottsága kihelyezett ülést rendezett Szolnokon, s ebből az alkalomból fórumot
tartott Borbáth Gábor, a PSZ főtitkára, majd
találkozott a sajtó képviselőivel.
A sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, amelyhez a
PSZ tartozik, rövidesen tárgyalásokat kezd a
kormánnyal a pedagógustársadalom legfontosabb
gondjairól. Ezek között említette, hogy az egyszeri
keresetpótló intézkedés nem megoldás a 2000-ben
bekövetkezett elégtelen bérfejlesztés ellensúlyozására. Az infláció nagyobb a tervezettnél, ezt kompenzálni kell, de nem jövőre, hanem még az idén.
A minimálbér emelése miatt (…) gyakorlatilag eltűntek a képzettségbeli és a szolgálati idő
alapján meglévő különbségek, vannak szakemberek, akik annyit keresnek, mint a technikai személyzet tagjai. A szakszervezet javasolja, hogy a
kormány bérszorzókorrekciót hajtson végre.
A hosszabb távra szóló feladatok között
említette a főtitkár, hogy pedagógus életpályaprogramot kell alkotni (…). Jelenleg sem a kezdő
fizetés, sem a pályaív nem vonzó a fiatalok számára, igen nagy körükben a pályaelhagyás. (…)

KELET
(2001. III. 10.)
Szakad a cérna a húzóágazatban
A PSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szervezetének titkárával, Béres Jánossal való
háttérbeszélgetést követően készült az alábbi írás
Ember legyen a talpán, aki mindenféle előzetes
gyakorlat nélkül megérti a pedagógusbértáblát! Százféle szorzó, lepedőnyi táblázat…
Ez és valamiféle méltánytalanság, becsapottság jellemzi a tanárok, tanítók és az iskolákban
dolgozó technikaiak jövedelmi viszonyait. 8,75
százalékos (inflációtól elmaradó) bérfejlesztés,
nagy csinnadrattával hitegető, majd elmaradt
bérkorrekció… a régiek mellé új sérelmek…
Nyírtelek egyik iskolája, a dózsaszőlői, Herman Ottóról elnevezett intézmény igazgatója,
Kovács István, aki négy évtizede tanít, heteken át
számolta, mi kerüljön a kollégák neve mellé a
forintrubrikába. (…) Sokszor már az fordul meg az
ember fejében, hogy szándékosan bonyolult,
reménytelenül átláthatatlan a rendszer. (…) Gyerek van bőven, 402-en vannak az épületben, ha
senki sem hiányzik. A 32 pedagógus és 12 nem
pedagógus végzettségű munkatárs átlagéletkora 39
év, a pályán átlagban 19 esztendőt töltöttek el.
A tantestület heti 135 túlórát teljesít. Nagyon
ritka, ha a tanárok délután négykor már hazaindulnak. Az órák után kezdődnek a korrepetálások, a
szakkörök, az énekkar, s versenyre, a műsorokra is
fel kell készülni. (…) Ezeket azonban mind társadalmi munkában végzik a tanárok (…). Beszélgetés közben elhangzik egy keserű mondat: kevés az
a munkahely, ahol naponta 5-6 órát dolgoznak
ingyen.
Összeállította: Juhász Olga sajtómenedzser
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Világkampány az oktatásért
A nemzetközi szervezetek – élükön az ENSZ-szel, valamint az Oktatási Internacionáléval –
idén is megrendezték április 2. és 8. között az akcióhetet az oktatásért. Amint a sajtókommünikében olvashatjuk, a felnőttek százmilliói még mindig nem tudnak olvasni és 125
millió gyermek nem tanulhat. „Semmi esetre sem akarjuk, hogy a 90-es évek szánalmas
kudarca megismétlődjön. A tét túl nagy az egész világ számára ahhoz, hogy e válságra ne
reagáljunk” – mondotta Elie Jouen, az OI főtitkárhelyettese. Az ENSZ főtitkára, Kofi Annan
a világ minden országához intézett felhívásában hangsúlyozta: „Az akcióhét megmérettetés
az egész nemzetközi közösség számára. Az oktatás a kulcsa annak, hogy a jövő generációi
megfelelően felkészüljenek. Gyermekeink csak megfelelő oktatás révén állják majd helyüket
az életben. Lépjünk fel közösen gyermekeink jövőjéért.”
Nyilvánvaló, hogy egy, mégoly jól és változatosan megrendezett akcióhét sem hoz
látványos eredményt. A tervezgetések, szalmaláng felbuzdulások pedig semmit sem érnek.
Végre határozottan lépni kell!
Ma is „a legnagyobb gondot az jelenti – írja a kommüniké –, hogy nincs fejlődés, hogy
nincs megfelelő stratégia az egyes országokban a minőségi közoktatás mindenki számára
való biztosítására, pedig ehhez átlátható és demokratikus intézkedésekre, és az egyes közösségek s a civil társadalom összefogására volna szükség.”
Sajnos, számos olyan ország van, ahol ennek nincs jele.

„Ismeritek Magyarországot?”
Népes vendégsereget, ezer francia középiskolás diákot és tanáraikat köszöntött május 2-án
az ország házában Pokorni Zoltán oktatási miniszter, Paul Pudade, Franciaország budapesti
nagykövete és Jacques de Chalendar, a Francia–Magyar Kezdeményezések Egyesületének
elnöke. Az egyhetes itt tartózkodás során a jelenlévők a vidék és a főváros nevezetességeivel, az itt élő emberekkel ismerkedtek. A programokat az őket vendégül látó iskolák tanulói
és tanáraik állították össze. A gondolat, hogy egymás országait, az ott élők mindennapjait
ily módon ismerjék meg, 1989-ben született. A következő év májusában a „Fedezd fel
Franciaországot” című középiskolai verseny eredményeként már harminc magyar győztes
osztály közössége tapasztalhatta meg a helyszínen a könyvekből és az interneten át szerzett
ismereteik helyességét. Ezt követte a francia oktatási minisztérium „Ismeritek Magyarországot?” címen meghirdetett versenye. E vetélkedés során hazánk földrajzának, kultúrájának és
hagyományainak megismerésében kellett jeleskedniük a francia diákoknak. E vetélkedés
győzteseit üdvözölte a parlamentben a miniszter. A szavait – „a közös európai haza polgárainak meg kell ismerniük egymást, mert csak így győzhető le a nem ismerttől adódó idegenkedés” – követő taps bizonyította a szándék helyességét, a reményeink szerint hagyománnyá
nemesülő gyakorlat sikerességét.
Az egyik vendégül látó iskola – a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium –
tanárnője, Taksony Györgyné így fogalmazott: leggyorsabb és legkonkrétabb eredménye
ennek a kapcsolatnak a nyelvtanulásban mérhető le. Ezen túl azonban a gyerekek felelősségérzetének erősítésében, viselkedéskultúrájának fejlesztésében, a másikra való odafigyelés
készségének alakításában, összességében: az emberi értékek osztályzatokkal nem mérhető
gazdagodásában határozható meg. Nyertes osztályommal az elmúlt tanévben a Párizstól
nem messze lévő Mulhouseban voltunk egy hétig, családok vendégeiként. Jó volt látni,
hogy a gyerekek milyen felelősséggel, okosan viselkedtek, tudva, hogy most ők országuk
„külképviselői”. Az itthoni vendéglátáskor mindezen túl velünk teljesen partneri viszonyban kell részt venniük a programok kialakításában, szervezésében és lebonyolításában is.
Igazán megbízható felnőtt módjára lehet rájuk számítani. Ez az újra megtapasztalt együttes
munka nekem mint pedagógusnak is nagyon jó érzés. Ha valamit irigyelek a francia kollégáktól, hát azt, hogy diákjaik szinte minden szituációban érett, megfontolt véleményt tudnak
alkotni, s azt kellő módon merik és tudják megfogalmazni. Na és még egy dolgot! A fizetésüket. Az bizony többszöröse a miénknek.
A francia diákokat kísérő tanárok egyike, a már említett mulhouse-i Louis Armand
Középiskolában tanító Anne Pupuis a magyar tanulók érdeklődését, nyitottságát és jólneveltségét dicsérte. Maga és diákjai nevében elismeréssel szólt a magyarok vendégszeretetéről is. Megszívlelendő azonban az a kedves mosollyal megfogalmazott észrevétele, amit az
állandó sietésünkre, idegeskedésünkre vonatkozóan tett. Lenyűgözte fővárosunk lüktető
elevensége, szépsége, és reményét fejezte ki, hogy ez a látogatás s az ezt megelőző versengő
felkészülés csak kezdete volt a további személyes emberi és szakmai kapcsolatok alakulásának.
Ez utóbbiakat mi is őszintén szeretnénk, mint ahogy azt is, hogy az oktatás, a
pedagógusok erkölcsi, anyagi megbecsültsége érje el vagy legalábbis közelítse meg a francia átlagot.
J. O.

Diákok és pedagógusok
kezébe…
A budapesti Korona Kiadó (1111 Bp., Bartók
Béla út 50., tel.: 466-5169, 386-0201) könyveit
haszonnal forgathatják a pedagógusok és diákok. Gondolunk például az olyan kiadványokra, amelyek kisszótár formájában ismertetik –
világos fogalmazásban és gazdagon – a történelmi, az irodalmi, a nyelvi és a könyvtári
fogalmakat.
Ugyancsak a Korona gondozásában látott
napvilágot a Helyesírási diákszótár, melynek
címlapján ez a megjegyzés olvasható: „nem
csak diákoknak”. Valóban: a felnőtteknek,
elsősorban a pedagógusoknak is kitűnő kézikönyve ez a szótár. A szerkesztők: Kugler
Nóra, Lengyel Klára, Markó Alexandra és
Mártonfi Attila az Előszóban tömören tájékoztatnak a szóanyag válogatásáról, a szerkesztés
elveiről, a szócikkek felépítéséről, a bennük
található nyelvtani és jelentéstani megjegyzésekről, az elválasztásról, a kiejtés megadásáról
és jelöléséről, a rövidítésekről, a változatokról
és utalásokról, végül pontokba foglalják, hogy
szótáruk miben különbözik a többi helyesírási
szótártól. Az első és legjelentősebb jegy: „A
szótár célja szerint felöleli a közoktatásban
használatos szakszókincset, méghozzá utóbbit
a teljességre törekvés szándékával. A köznyelvi
szókincsből elsősorban a nehezebb helyesírású
szavakat emeli ki.” Illusztrálásul hadd közöljük, hogy a 422 oldalas kiadvány 15.759 címszót, összesen 61.332 szótári tételt: szót, szókapcsolatot, kifejezést tartalmaz, köztük olyanokat, amelyek eddig egyetlen helyesírási
kézikönyvben sem találhatók. Még valamit: a
diákszótárt a magyar nyelvtudomány egyik
nagy öregje, Szathmári István lektorálta. (A
kötet ára: 1.550 Ft.)

Tárlat Szentesen
„Rejtelmek, ha zengenek” költői címmel nyílt
meg a Szentesi Művelődési Központ Galériájában, május 4-én a Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megyei alkotó pedagógusok tárlata,
az érdekelt megyékben működő szakszervezeti
bizottságaink, az önkormányzatok és a szentesiek támogatásával. Az idei kiállítást, mely
május 26-ig tart nyitva, Környei László, az
Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára
nyitotta meg.
A Mentor
oktatási, egészség- és életmódmagazin –
tankönyvkritikai mellékletével, a Támponttal együtt – májusban is gazdag, visszanéző és napjaink időszerű témáit megjelenítő
tartalmával kelthet megérdemelt érdeklődést mind a pedagógusok, mind a szülők
körében. Üdvös lenne, ha a képekkel és
olvasmányos, hosszabb-rövidebb írásokkal
teli folyóiratot minél többen kézbe vennék,
másoknak is ajánlanák és előfizetnének rá.
A szerkesztőség postacíme: 1242 Bp.,
Pf. 387. Tel./fax: 352-7108.

KEDVEZMÉNYES LAKÁSHITELEK!
30%-OS KÖNYVVÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY!
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PEDAGÓGUS
Számlacsomag
A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. – a pedagógusok társadalmi szerepét értékelve – saját lehetőségeinek keretein belül segíteni kívánja az oktatásban dolgozókat pénzügyeik intézésében. Ezért a Pedagógusok Szakszervezetével együttműködve pedagógusigazolvánnyal igénybe vehető, kedvezményes
szolgáltatáscsomagot ajánlunk tisztelt pedagógus ügyfeleink figyelmébe.
AZ MKB PEDAGÓGUS SZÁMLACSOMAG A
HASONLÓ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ
SZOLGÁLTATÁSCSOMAGUNK 400 FT-OS HAVI DÍJA HELYETT 2001. DECEMBER 31-ÉIG
KEDVEZMÉNYESEN 150 FT/HAVI ÁTALÁNYDÍJÉRT VEHETŐ IGÉNYBE, ÉS AZ ALÁBBI
SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJA:
 Belépési és éves tagsági díj felszámítása nélkül
juthat két VISA Electron Pedagóguskártyához
(egy fő- és egy társkártyához). Így egy számláról
költhet hozzátartozójával, és egyúttal a kényelmes vásárlás lehetőségét is megoszthatja vele.
 Forint bankszámlái mellett igény szerint devizaszámlákat és értékpapír-nyilvántartási számlákat
is nyitunk.
 A magasabb hozam érdekében a család megtakarításait forintszámláján sávosan (magasabb öszszeg esetén nagyobb kamattal) és rugalmasan
változó – 1 héttől 12 hónapig terjedő – futamidőkkel lekötheti már minimum 25.000 Ft értékben.
 A pedagógusi munkával járó pénzügyek elintézésére (például osztálypénz) kényelmes megoldás a szolgáltatáscsomagban erre a célra elkülönített számla.

 A havi számlakivonat mellett számlái egyenlegéről és forgalmáról az MKB Telebankon keresztül
informálódhat, sőt előre megadott számlákra telefonon is utalhat át összegeket.
 Az MKB Pedagógusszámla tulajdonosai közüzemi és egyéb szolgáltatói díjak kiegyenlítését a
standard díj 50%-áért (vagyis mindössze 15
Ft/átutalás díjért) igényelhetik.
Az MKB Pedagógusszámla birtokosaként forint
bankszámlájához akár 100.000 Ft nagyságú hitelkeret
is kapcsolható.
A szolgáltatáscsomag lehetőséget biztosít arra is,
hogy házastársa jövedelmét ingyenesen jóváirathassa
az erre a célra fenntartott számlán.
Az MKB Pedagógusszámla tulajdonosa minden piaci
feltételű MKB lakáshitel igénybevétele esetén az
aktuális kamatlábnak csak a 95%-át fizeti.
A pedagógusok ebben az évben 12.750 Ft-ot kapnak
szakirodalom vásárlására. Ehhez az MKB VISA
Electron Pedagóguskártya segítségével, a 30%-os
kedvezmény révén, 3.285 Ft-ot hozzátehet, ha a
Könyvtárellátó Kht. által forgalmazott könyvet vásárol.
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Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
MKB ügyfélszolgálat: telefon (06-1) 373-3333; internet: www.mkb.hu

Hogyan válasszuk ki a legkedvezőbb lakáshitel-ajánlatot?
Erről olvashatunk a Mentor 2001. májusi és a Pedagógusok Lapja következő,
2001. júniusi számában.

