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Fejér megyében, Székesfehérvárott és a községekben…

(=h67 )2.2=$7 +HJHG&V .iURO\Qp
6iQGRUQpgondnok, középfokú biz. gazd.
tanár, városi középfokú biz. titkár; Kis Ist- vezetője; -XKiV]Qp .LVV .DWDOLQ
óvónő,
YiQ (Lepsény) tanár, alapsz. titkár; Paulusz alapsz. titkár; .DOPiU /iV]OyQp óvónő,
-y]VHIQp
(Adony) tanár, alapsz. titkár.
alapsz. titkár; .RPRU .i]PpUQp óvónő,
%521= )2.2=$7 )pV& -iQRVQp
(Pol- óvodai biz. gazd. vezetője; .|E|O /iV]OyQp
gárdi) óvónő, bizalmi; *UiF]HUQp %DMFVL
(Mór) óvónő, alapsz. titkár; Dr. Kulybus
eYDóvónő, alapsz. titkár; Jakabovics
6iQGRUQptanár, alapsz. titkár; 0RyU0 e-

linda óvónő, alapsz. titkár; 2OiKQp:iJQHU
Erika óvónő, alapsz. titkár; 3DWDNL7DPiV
Qp
óvónő, alapsz. titkár; 3UHNRS /iV]OyQp
((Beloiannisz) igazgatóh., alapsz. titkár;
6LPRQ(U]VpEHW
óvónő, alapsz. titkár; 6]&FV
/iV]OyQp óvónő, alapsz. titkár; 7yEHO )eUHQFQp
tanár, alapsz. titkár.

Hajdú-Biharban…
(=h67 )2.2=$7 ’HQG|UIHU =ROWiQQp
Derecske) tanító, alapsz. titkár.

%521= )2.2=$7 &]HOOiU *iERUQp
(Balmazújváros) tanár, szb-tag; ’REL6i ndor
(Balmazújváros) gyak. okt. vez., szb-tag;

+XV]RYLFV 3pWHUQp
(Ebes) nyugdíjas, volt
gazd. felelős.

Heves megyében…
BRONZ FOKOZAT: Nagy G\|UJ\ (Kerecsend) igazgató; 0ROQiU/DMRV
(Ostoros) igazgató; körzeti bizottság tagja.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében…
%521= )2.2=$7 +yGRVL 0LKiO\Qp
(Szolnok) igazgató, alapsz. titkár; )RGRUQp )DEULFLXV] 7HUp]
(Szolnok) tanár, alapsz. vezetőségi
tag; Szaby6iQGRUQp(Kőtelek) tanár, alapsz. titkár.
Nógrád megyében…
$5$1<)2.2=$77yWK-y]VHIQp
(Mátranovák) ÁMK-igazgató, volt alapsz. titkár.

%521= )2.2=$7 +ROPD =ROWiQQp
(Rétság) óvónő, alapsz. titkár, országos
küldött; 0RUYDL (UQQp (Salgótarján)

igazgatóh., volt alapsz. titkár; 1tYHOW -HQ
(Salgótarján) tanár, körz. biz. tagja.

Zala megyében, Nagykanizsán…
(=h67)2.2=$79DUJD)HUHQF
tanár, szvb-elnök.

nyugd.

%521= )2.2=$7 ,JQiF]\ ,YiQQp
0LNOyVL $QQD
(Kiskanizsa) tanító, alapsz.
iskolatitkár, nk. szaksz. bizalmi; 0DUWRQQptitkár; 7yWK7LERUQp
óvónő, alapsz. titkár.
Veszprém megyében…

BRONZ FOKOZAT: %pNpVLQp
Simon (Veszprém) tanítónő; KalDPiV]Qp 9HUHV (Veszprém) tanár; 6FKLQGOHU /iV]OyQp
(HeeYD (Veszprém) óvónő; Bolyky =ROWiQQp0iULD (Gyulafirátót) óvónő; Kohlrusz rend) igazgató; 6|YpQ\Ki]L )HUHQFQp
(Veszprém) óvónő; &VHWpQ\L
7DPiVQp *iERUQp (Veszprém) óvónő; /HSVpQ\L (Veszprém) óvónő; 7XMQHUQp0DUNy%HiWD
(Papkeszi) tanárnő; Jugovits /DMRVQp *\|UJ\Qp (Veszprém) óvónő; Pethe Zsolt
(Tihany) tanárnő. (Volt alapsz. titkárok.)
***

.LWQWHWpVLQQHSVpJM~QLXV
-MpQD3HVWL9LJDGyEDQ
A pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Pokorni Zoltán oktatási miniszter adta összesen kilenc kollégánknak az
Eötvös József-, illetőleg a Tessedik Sámuel-díjat – az előbbit a kiemelkedő pedagógiai, az utóbbit a kollégiumi munka elismeréseként. A kitüntetésekkel egymillió, illetve 200 ezer forint pénzjutalom is jár.
Eötvös József-díjat kapott: )DUNDV -y]VHIa Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanára, tanszékvezető; +XV]iU ,PUH
Jeromos ferences paptanár, a Jézus Szíve Ferences Plébánia lelkipásztora; 0DJ\DU0LNOyVaz irodalomtudomány doktora, a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem tanára, valamint :LQNOHU 0iUWD
a budapesti Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium Kincskereső Tagiskola vezetője.
Tessedik Sámuel-díjban részesült: -XKiV] -y]VHI a debreceni Váci Mihály Szakkollégium vezetője; .R]iN/DMRV a soproni Berzsenyi
Dániel Evangélikus Gimnázium nyugalmazott igazgatója; 0ROQiU ,VWYiQ
a Dunaújvárosi Főiskola kollégiumi igazgatója, 3DWDN\ 0iUWD
a
miskolci Központi Leánykollégium igazgatója és 3XV]WDL-HQQp
a siófoki Középiskolai Diákotthon igazgatója.

$V]HUNHV]WVpJ
QHYpEHQYDODPH
QQ\LNLWQWHWHWWNROOpJiQNQDNV]tYEOJUDWXOiOXQN
pVEV]NpNYDJ\XQNUiMXNKLV]PLQGHQQDSRVKHO\WiOOiVXNNDO
† YDODPHQQ\LQNNpSYLVHOHWpEHQ
† EL]RQ\tWMiNDSHGDJyJXVKLYDWiVQHP]HW
- pVHPEHULVpJpStW
ereMpW
.
3pOGiMXNPLQGDQQ\LXQNDWDUUDEL]WDWKRJ\
V]tYYHO
-OpOHNNH
OYiOODOMXNHOKLYDWRWWViJXQNDW
pVWLV
ztesVpJHVI|ONpV]OWLWWKRQpVDQDJ\YLOiJEDQKDV]QRVDQPXQNiONRGyQHP]HGpNHNH
t
ERFViVVXQN
~WUD
LVNROiLQNEyO’HDUUDLVOHJ\HQiOODQGyJRQGXQNHOKDWiUR]RWWViJXQN
KRJ\YiOOYHWYHN]GMQNPHJpUGHPHOW
DQ\DJLpVHUN|OFVLPHJEHFVO
pVQNpUW
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EÖTVÖS JÓZSEF-EMLÉKPLAKETT
kitüntetésben részesült önkormányzatok
Újabb három iskolafenntartó önkormányzat kapta meg a PSZ által 2000-ben alapított elismerést. Tavaly Röszke község (Csongrád megye), Solymár nagyközség (Pest megye) és Budapest főváros XIII. kerülete részesült ilyen kitüntetésben, idén pedig három kistelepülésé
az elismerés. Ezek az önkormányzatok – az alapító határozatnak megfelelően – lehetőségeikhez képest a legtöbbet tették nevelésioktatási intézményeik színvonalas fenntartásáért, eredményes működtetéséért. Szakmai és munkavállalói érdekekre egyaránt tekintettel
voltak, és a pedagógusok, közalkalmazottak élet- és munkakörülményeit is igyekeztek javítani. Ezúton is gratulálunk a kitüntetett települések vezetőségének, és az alábbiakban jó példaként bemutatjuk őket lapunkban.
CSAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A polgármester dr. Tóth László, a képviselő-testület létszáma 5 fő.
Intézmények: óvoda, általános iskola, diákotthon.
A Nagykanizsa közelében fekvő 164 fős kistelepülés nemcsak a
helyi gyermekek nevelésének-oktatásának gondját vállalja, hanem
más települések tanulóinak is egyre jobb lehetőségeket biztosít. A
Csapi Általános Iskola és Diákotthon 1973-ban jött létre, s már ebben
az időszakban is térségi feladatokat látott el, mert a környék hátrányos helyzetű, cigány származású tanulóinak biztosította a felzárkózás lehetőségét az 1-4. osztályban. Az önkormányzat a rendszerváltozáskor a szomszéd községtől egy felső tagozati osztályt vett át, amelyet ott megszüntettek. Az iskola fejlesztése azóta is folyamatos és
erőn felüli, mert a kistelepülés saját forrásai felhasználásával és állami segítséggel mintegy 200 millió forint értékű beruházást hajtott
végre kollégium, tantermek, tornacsarnok és szolgálati lakások megépítésével. Az intézmény az idei tanévtől már a Körzeti Általános
Iskola, Szakiskola és Kollégium nevet viseli.

Minden évben jutalomkeretet különítenek el az intézmények
dolgozói részére, amely jelenleg 1 millió forint. Ezen felül minden
tanév végén lehetővé teszik, hogy a munkavállalók ingyenes országjáró kiránduláson vehessenek részt.
Fontos kiemelni az önkormányzat iskolabarát voltát, mert nem
kötelező feladatot lát el, ugyanis az iskolába és a kollégiumba közel
40 településről érkeznek.
Az önkormányzatnak – az iskola vezetőjével együtt – példaértékű
a kapcsolata az intézményegyüttes szakszervezeti tisztségviselőjével.
Az oktatási-nevelési kérdésekkel foglalkozó képviselő-testületi ülésekre meghívást kap, előzetes információval is ellátják, s a döntések
előtt kikérik a véleményét.
(A kitüntetés átadására 2001. június 13-án, helyi ünnepség keretében kerül sor. A polgármester, valamint Kiefer Károly igazgató és
Farkas Attiláné alapszervezeti titkár is ekkor veszik át az Eötvösemlékérem bronz fokozatát.)

MARKAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A polgármester Szekrényes József. A képviselő-testület létszáma 9 fő.
Intézmények: óvoda, általános iskola.
A Gyöngyös körzetében fekvő Heves megyei kistelepülés önkormányzata évek óta minden erőfeszítést megtesz, hogy kiemelten
működtesse a közoktatási intézményeit. Az elmúlt évtizedben a polgármester irányításával nagyon sokat fejlődött mind az óvoda, mind
az általános iskola. Csak a legjelentősebbeket említve: az intézményekben bevezetésre került a gáz, megépült az iskolai tornacsarnok,
számítógéppark létesült, szertárak ellátottsága gyarapodott. Ebben az
oktatási-nevelési évben 14 millió Ft-ot fordítanak az iskola teljes körű
felújítására. Az óvodában elkészült a tornaszoba, új bútorok kerültek
a gyermeköltözőbe, csoportszobákba, az udvarra mozgásfejlesztő
fajátékok készültek. A nevelési év kezdetére a gyermekmosdók teljes
körű felújítása megtörtént.
A pedagógusok részére a szakmai továbbképzésen való részvétel

finanszírozását minden évben biztosította a fenntartó az intézményi
költségvetésből. A polgármester és az önkormányzat fokozott érdeklődéssel kísérte az iskolai helyi tanterv és az óvodai helyi nevelési
program készítésének folyamatát és bevezetését. A COMENIUS
2000 minőségfejlesztési programra történő jelentkezésüket érdeklődve fogadták, az önkormányzat részéről szükséges feltételeket biztosítják. Az intézményvezetői kinevezéseknél mindig figyelembe veszik a
nevelőtestület véleményét. A helyi érdekegyeztetésben folyamatosan
együttműködnek.
A nevelési-oktatási intézményekben a személyi feltételek biztosítva vannak, létszámleépítésre, csoportösszevonásra nem került sor.
A dolgozók munkakörülményeit a lehetőségekhez képest minden
évben javítják.
(A kitüntetés átadására 2001. június 12-én, helyi ünnepség keretében kerül sor.)

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A polgármester Láng József. A képviselő-testület létszáma 10 fő.
Intézmények: óvoda, általános iskola.
A Szerencs térségében fekvő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
2643 fős település nehéz körülményei ellenére is példamutatóan
gondoskodik nevelési-oktatási intézményeiről. A munkanélküliek
aránya 40%, ellátatlanok száma kb. 10%. Nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lakosság életkörülményei, életszínvonala emberhez méltó szinten szerveződjön. Kiépítették a gázhálózatot,
most fejezték be a szennyvízberuházást.
Az önkormányzat a közoktatási feladatellátási kötelezettségének
maradéktalanul igyekszik eleget tenni. A helyi igényeket – az iskola,
óvoda visszajelzése alapján – a lehetőség szerint teljesíti.
Nagyon sok olyan tanulója van az iskolánknak, aki tanulási nehézségekkel küzd, családi körülményei vagy magatartási, képességei
zavarai miatt. Az önkormányzat vállalta, hogy ezen tanulók részére
kislétszámú csoportokat, eltérő tantervű osztályokat indít. A szükséges költségvetési forrásokat biztosítja, az intézményfinanszírozás
zavartalan.

A fenntartói–szakmai irányítás színvonala jó, igyekszik a fenntartó figyelemmel kísérni az a közoktatás területén történő változásokat.
A jogalkalmazás korrekt, a törvényi előírásokat maximálisan betartják.
A helyi érdekegyeztetés zavartalanul működik, állandó munkakapcsolatban állnak a fenntartóval az intézmények. Örvendetes, hogy
még a technikai dolgozók létszáma is megmaradt. A csökkenő gyermeklétszám miatt – az önkormányzat jóváhagyásával és anyagi támogatásával – az osztálylétszámok kicsik. Így eredményesebben
tudnak dolgozni. A bérezést illetően a közoktatási dolgozók – noha
nehéz az önkormányzat anyagi helyzete – a kötelezően előírtakat
mindenkor, pontos időben megkapják. Joggal érzik úgy, hogy a fenntartó erején felül támogatja, működteti a két intézményt, és humánusan, meggondoltan igyekszik meghozni döntéseit.
(A kitüntetés átadására 2001. június 20-án helyi ünnepség keretében kerül sor.)
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE
Országos Irodája
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PEDAGÓGUSOK LAPJA
Változások a szakképzési hozzájárulás felhasználásában

A parlamenti vita utolsó fázisában van a szakképzési hozzájárulásról
és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló törvényjavaslat. Sokak szerint nem lenne szükség új szabályozásra, hiszen a
jelenlegi megfelelően működik. Más vélemények szerint viszont
nagyon is szükséges a módosítás, hiszen egyrészt a hazai szakképzés
jelentősen átalakult, másrészt a szakképzési hozzájárulás felhasználásának gyakorlata is sok problémát halmozott fel. A vita a szakszervezeteket is megosztotta. A törvény hatálybalépése az eredeti javaslat
szerint 2001. július 1. Ám ez a kormánypárti képviselők módosító
indítványának elfogadásával várhatóan 2002. január 1. lesz.
A szakképzés szempontjából nem kis összegről van szó, hiszen ez
2000-ben 13,4 milliárd Ft volt, és a hazai gazdaság fejlődésével
párhuzamosan, dinamikusan gyarapodik (1998–2000 között megháromszorozódott). A szakképzési hozzájárulás alapja változatlanul a
vállalkozási szférában működő cégek bérköltségének 1,5%-a.
Melyek lesznek a legfontosabb változások?
- A szakképzési alap önállóságának visszaállítása (kiemelése a
Gazdasági Minisztérium felügyeletéhez tartozó Munkaerőpiaci Alapból), a működtetési felelősség teljes egészében az oktatási miniszter
hatáskörébe kerül.
- Nyitás a felsőoktatás felé: a törvény a hozzájárulás teljesítésében és az alap felhasználásában egységesen kezeli a közoktatásban
és felsőoktatásban folyó szakképzést, ám korlátot is állít azzal, hogy a
felsőoktatás számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség maximum 37,5%-a lehet. Sokan – a PSZ Szakoktatási Tagozata is – úgy vélekednek, hogy ez a közoktatás érdekeit sérti, lehetőségeit csorbítja. Ám vitathatatlan, hogy dinamikusan növekszik a
felsőoktatási szakképzésben részesülők aránya. (2000-ben a munkaerőpiacra kerülő fiatalok 54%-a középfokon, 24,6%-a pedig
felsőfokú intézményben szerezte szakképesítését.) Tehát ezt a
nyitást nem nagyon lehet vitatni, legfeljebb a korlátot alacsonyabbra
tenni, hiszen egy felsőoktatási intézménynek jóval nagyobb az esélye
ilyen jellegű támogatás megszerzésére, mint egy közoktatási intézménynek.
- A szakképzési alaprész kincstárba befolyó összegének fel-

használásával kapcsolatos döntés-előkészítő feladatokat a Fejlesztési
és Képzési Tanács (FKT) látja el. Ennek létszáma 29 fő, s tagjait
hároméves időtartamra az oktatási miniszter kéri fel, köztük az Országos Munkaügyi Tanácsban képviselettel rendelkező szakszervezeti
és munkaadói szövetségek képviselőit is.
- Az országos FKT mintájára jönnek létre a 27 fős Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságok, amelyeknek munkáját a már
regionálisan szerveződött OKÉV-ok segítik. Ezek a testületek a
régiók javára meghatározott, decentralizált alaprész pályázati kiírását
és bírálatát végzik. Ám a döntést, úgy, ahogy az országos testület
esetében is, az oktatási miniszter hozza. A megyei (fővárosi) szakképzési bizottságok pedig megszűnnek.
Természetesen számtalan kérdésre és probléma felvetésére került
sor az egyeztetések és parlamenti vita során. Ezek közül csak néhány
jelentősebb:
- A törvényjavaslat úgy került beterjesztésre, hogy az érintettek
nem ismerték a hatástanulmányt. Ezt az Országgyűlés Oktatási Bizottságának külön kellett igényelni! Ám ezt az elemzést az érdekképviseleti szervezetek máig nem ismerhették meg.
- A törvényjavaslat a korábbi állapothoz képest nagyfokú
hatáskör-centralizációt hoz létre. Minden forrásról a miniszter dönt.
(A tanácsadó testületek összetételét is nagymértékben befolyásolhatja.) Ennek következtében jelentős esélye (veszélye) van a politikai
klientúra kialakulásának.
- A regionális feladatkörök átfogó áttekintésére, összehangolt
kialakítására lenne szükség. Ehelyett ezek szeletenként, az egyes
szakmai törvényekben külön-külön, olykor egymásnak ellentmondva,
esetlegesen alakulnak ki.
- A szakszervezetek számára fontos tanulság, hogy a törvénytervezet előzetes vitája során nem hangolták kellően össze véleményüket, lépéseiket. Ennek az lett az eredménye, hogy az OMT
ülésén a szakszervezeti oldal soros elnöke, Borsik János levetette a
napirendről a törvényjavaslat vitáját. Így az utolsó fázisban már nem
volt lehetőség a szakszervezeti vélemények kifejtésére, esetleges
elfogadtatására.

A közoktatási intézmények új építészeti-műszaki követelményei
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hosszú ideje szükségesnek
tartja és többször is kezdeményezte a nevelési-oktatási intézményekre
vonatkozó, több évtizede érvényben lévő, meglehetősen elavult építészeti-műszaki előírások felülvizsgálatát, korunk követelményeihez
való igazítását. Jelenleg ugyanis nincs olyan érvényes és korszerű
segédlet (irányelv, norma, szabvány), amely alapján iskolákat, óvodákat lehetne tervezni, építeni. Talán most, a XXI. század első évében kezdetét veszi ez a hosszú ideje sürgetett lépéssorozat. Az OM
ugyanis elkészítette azt a rendelettervezetét, amely a közoktatási
intézmények építészeti-műszaki terveinek tartalmi követelményeiről
intézkedik. Igaz, hogy ez egyelőre csak az általános iskolákra vonatkozó előírásokat tartalmazza, ám mégis első, jelentős lépésként értékelhető. De örömünket jelentősen csökkentik a mindig visszatérő
kérdések és a hiányos válaszok: milyen források állnak ehhez rendelkezésre? Miből lehet az ezáltal jelentősen drágábbá váló építkezéseket finanszírozni? A források ugyanis változatlanul szűken csordogálnak, időnként el is apadnak. Ráadásul az elmúlt évtized fiskális
kényszerei miatt egyre rosszabbodott iskoláink műszaki állapota,
hiszen a dologi kiadások fedezete gyakran nominálisan sem emelkedett, az infláció pedig száguldott. Tehát egy erősen leromlott állagú
iskolahálózatot kellene lépésről lépésre a XXI. század követelményeihez felzárkóztatni. Nézzük a tervezet néhány fontosabb
részletét.
- A rendelet hatálybalépését (várhatóan 2001. szeptember)
követően a tervezési előírásban foglaltakat alkalmazni kell a meglévő
építmény rendeltetésének vagy használati módjának megváltoztatásakor, illetőleg a használatbavételi engedély kiadásakor. A közoktatási
intézmények elhelyezését szolgáló, már meglévő építmény akkor
felel meg a követelményeknek, ha a – külön jogszabályban kiadott –

kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak
a meghatározott időpontra eleget tesz.
- Az általános iskolák bővítése vagy új iskola létesítése esetén
tervezési programban kell összefoglalni a pedagógiai program térbeli
kereteinek megvalósításához szükséges helyiségek számát, befogadóképességét, a szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét. A
tervezési programot az iskolafenntartó köteles elkészíttetni, jóváhagyni és az OKÉV-val ellenőriztetni. A minőség és a szakszerűség
biztosítása érdekében ezt csak a helyi társadalmi igényeket jól ismerő, szakirányú (pedagógus) felsőfokú végzettségű, az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakember készítheti.
- Az általános iskola esetében a telek nagysága 25 m2/fő, illetve az építési övezetre előírt legkisebb telekméret lehet. A megengedhető eltérés legfeljebb 10%. Beépítésének mértéke legfeljebb 25%
legyen.
- A funkcionális egységekben a bevilágítófelület és a helyiségterület aránya legalább 1:6.
- A rendelet mellékletében meghatározott követelmények
szerint osztályonként 1-1 tanterem szükséges, amelynek alapterülete
(2 m2/fő) legalább 52 m2, legfeljebb 68 m2. A nevelőtestületi szoba
alapterülete 3 m2/fő; a könyvtáré legalább 52 m2; a természettudományi szaktanteremé 2,7 m2/fő, legalább 69 m2.
Folytathatnánk a felsorolást tovább, hiszen a rendelet melléklete
20 oldalon foglalja össze a különböző előírásokat. Csak legyen minderre forrás az iskolafenntartó önkormányzat (egyház, alapítvány)
költségvetésében, s legyen kellő mértékű központi kincstári támogatás. Egy önkormányzat által készített felmérés szerint 40-50 milliárd
forintra lenne szükség, ha visszamenőlegesen is érvényesíteni kellene
az új szabványokat.
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MEGYÉK ÉS RÉGIÓK MAGYARORSZÁGA
A hazai régiók megteremtéséről hosszú ideje folynak a viták. Egységes álláspontra azonban sem az egymást követő kormányok, sem a
parlamenti pártok nem jutottak. Jellemző, hogy az egyes pártokon
belül is élesen szembenálló vélemények léteznek. A megyepártiak és
a régiópártiak vitája időnként fel-fellángol, amely legtöbbször a
helytelen „megyék vagy régiók” kérdésfeltevésből indul ki. Holott a
„régiók és megyék” megközelítés a helyes. A megyepártiak elfogult
aggodalma érthető, hiszen a kilencvenes évek hazai intézményátalakításának legnagyobb áldozata a megye volt. A máig tartó rendezetlenség, a megye „lebegtetése” rendkívüli károkat okozott az
egész közigazgatási rendszerben. Pedig a regionalizáció helyesen
értelmezve nem a megyék ellen irányul, hanem a központi állam
reformját eredményezi. Tehát nem csupán a régiók létrehozásáról van
szó, hanem a szélesebb intézményi, közigazgatási reformról. Ma még
a kevésbé szélsőséges vélemények is nagyon távol állnak egymástól,
a konszenzusközeli állapot kilátástalannak látszik. Közben egyremásra terjesztenek be olyan törvénytervezeteket, amelyek regionális
feladatokat határoznak meg. Legutóbb például a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló
törvényjavaslat – amelynek országgyűlési vitája még folyik – a következők szerint jelöl meg regionális feladatot: a régiók javára meghatározott decentralizált résszel kapcsolatos pályázatok kiírását és
értékelését a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB)
az OKÉV (részlegei a közoktatási törvény 1999. évi átfogó módosítása során már regionális szerveződésben, illetve hatáskörrel jöttek
létre) szakmai előkészítő és lebonyolító munkájára támaszkodva
végzik. A bizottságok az Országos Munkaügyi Tanácsban képviselettel rendelkező országos munkaadói és munkavállalói szövetségek
regionális szervezeteinek, a szakképző iskolát fenntartó önkormányzatoknak, a területi gazdasági kamaráknak, a közoktatás-fejlesztési
közalapítványok kuratóriumainak, a munkaügyi központoknak, a
felsőoktatási intézményeknek és az OKÉV-nek képviselőiből állnak.
A bizottságok a régióhoz tartozó megyei (fővárosi) szakképzési
bizottságok jogutódjaként jönnek létre.
Néhány hónappal korábban pedig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénymódosítás
tartalmazott regionális feladatköröket. A kormány ezt az előírást
az érdekegyeztetés során elhangzott érvek hatására kivette az országgyűlés elé terjesztett javaslatából. A parlamenti vita során azonban
egy kormánypárti képviselőcsoport módosító indítványa visszahozta
a regionális funkciót. Nem lehet kétségünk afelől, hogy ezt a javaslatot a szavazás során el is fogadják majd. Legújabban pedig a felnőttképzési törvényre vonatkozó, a kormány asztalán fekvő törvényjavaslat az oktatási miniszter irányításával működő regionális munkaerőfejlesztő és -képző központok létrehozását helyezi kilátásba.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) véleménye szerint
valamennyi regionális feladatot együttesen kellene kezelni. Alapos
mérlegelés, vita után kell meghozni azokat a jó döntéseket, amelyek
alapján az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontjáig sor
kerülhet a szükséges törvénymódosításokra. Mindezek csupán összehangolt módon, megnyugtatóan rendezhetik a sok érdeket érintő
(sértő) regionális ügyeket. E kérdéskört nem lehet csupán szeletenként egy-egy törvénymódosítás keretében kezelni, mert ennek természetes következménye lesz az áttekinthetetlenség, az államigazgatási
és a közigazgatási funkciók összekeveredése.
Az évek óta zajló vita felesleges voltáról – ami beleragadt a
régiók-megyék szűk látókörű, értelmetlen szembeállításába – több
alapos szakmai elemzés is szól. (Ágh Attila, Horváth Gyula, Pálné
Kovács Ilona, Lechnitzer János, Stumpf István, Zongor Gábor.) Ágh
Attila az EU dokumentumaira támaszkodva, többek között azt hangsúlyozza, hogy a régiók mint országrészek a központi kormányzathoz
tartoznak, azok az államigazgatás decentralizált, alsóbb szintjét képezik. A megyék pedig az önkormányzati rendszer felsőbb szintjét
alkotják. A régiók és a megyék így nem kölcsönösen kizárják, hanem
éppen ellenkezőleg: kölcsönösen feltételezik egymást. A régiók
létrehozását nem az EU kényszeríti ránk. Formális, adminisztratív
régiókkal is lehetünk EU-tagok, ám a Strukturális Alapokból szerezhető támogatások elnyerését nagymértékben akadályozza vagy segíti
a régió formális, illetve valós léte. Az Európai Unióban a
regionalizációnak kétféle dimenziója is van. Egyrészt maga az EU
döntéshozatala regionalizálódik, azaz a régiók és azok képviseletében
a Régiók Bizottsága (CoR) egyre nagyobb szerepet kapnak az EU
döntéseiben, főleg a források elosztásában. Másrészt ennek is következményeként, a régiók megerősödését jelenti a tagállamokban.
Előbb-utóbb az EU tagállamait nem a kényszer, hanem a felismerés
viszi a regionalitás útjára. Olyannyira, hogy a régi, más típusú hagyományokkal rendelkező demokráciák, amilyenek Franciaország és
Nagy-Britannia is, jelentős intézményi reformokat hajtanak végre,
mert nem akarnak lemaradni az Európai Unión belüli versenyben,
vagyis nem akarnak befolyást és erőforrásokat elveszíteni.
A Pedagógusok Szakszervezete mindenesetre úgy gondolkodik,
hogy 2001. második félévére megalakítja és működteti regionális
szervezeteit. (Az OV döntése szerint június 30-ig létre kell hozni a
PSZ regionális szervezeteit!) Ez alapvető érdekünk, hiszen nemcsak a
szakképzési alapok régiók javára meghatározott, decentralizált részével kapcsolatos döntéseknek előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében kívánunk a munkavállalók nevében részt venni, hanem
hamarosan a felnőttképzésre, a humán erőforrások fejlesztésére szánt
hazai és EU-pénzek regionális felhasználásának folyamatában is.
Á. A.

Milyen felnőttképzési törvényünk lesz?
A fejlett európai országok szinte mindegyike rendelkezik a
felnőttképzésre vonatkozó jogszabállyal, sok esetben külön felnőttoktatási törvénnyel. Nehezen, de nálunk is elkészült az OM
törvényjavaslata. Az önálló szabályozást részben az OECDországok munkaerőforrás-fejlesztési tapasztalatai indokolják,
másrészt az EU oktatás- és foglalkoztatáspolitikával, valamint az
élethosszig tartó tanulás kialakításával kapcsolatos elvárásai. (Az
Európai Bizottság a közelmúltban dolgozta ki a „Memorandum az
egész életen át tartó tanulásról” című dokumentumát, amelynek
megvitatását kezdeményezte a tagállamokban és a csatlakozni szándékozó országokban egyaránt.) A tanulási képességnek korunkban
általános munkavállalói tulajdonsággá kell válni, amely meghatározó
feltétele a folyamatos szakmai képzésnek, illetve az időszakonként
szükségessé váló szakmaváltásnak. A korszerű munkavállalói tulajdonságok, a munkaerőpiac elvárásainak ismerete nem csak az új
munkahely megszerzésének feltétele, hanem a folyamatos foglalkoztatásnak is. A felnőttképzési törvény ennek lehetőségeit hivatott
elősegíteni és szabályozni. Biztosítani kell a képzésben részt vevő
védelmét, a felnőttképzés finanszírozási és egyéb feltéte-leit, és azt,

hogy mindez megfelelő minőségben, ellenőrizhető rendszerben valósuljon meg.
Megfelel-e ezeknek az elvárásoknak a törvényjavaslat? A PSZ
véleménye szerint csak részben. E tervezet alapján ugyanis nem
ítélhető meg a felnőttképzési támogatások rendszere és mértéke
(központi költségvetés normatív támogatása, szakképzési hozzájárulás felnőttképzésre elszámolható része, a Munkaerőpiaci Alap e
területen felhasználható részei, esetleges adókedvezmények). Márpedig az elmúlt évtized általános tapasztalata ágazatunkban, hogy születhetnek bármilyen nagyszerű szakmai–fejlesztési elképzelések, ha a
megfelelő anyagi feltételrendszerét nem teremtik meg, azok csak
hiányosan, torzultan vagy egyáltalán nem valósulnak meg.
A törvény létrehozza a 11 tagú Országos Felnőttképzési Tanácsot
(OFT), amelyben csupán egy fő képviseli a munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket. Létrejön a Nemzeti Felnőttképzési Intézet is. A
felnőttképzési feladatok ellátása érdekében az oktatási miniszter
regionális munkaerő-fejlesztő és -képző központokat is működtet.
Részletesen szabályozza a tervezet a felnőttképzés tartalmi követelményeit, az intézmények akkreditációját, minőségbiztosítását is.
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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. VI. 6.)
Egyeztetés a közalkalmazotti
bérekről
A közalkalmazotti illetményrendszer kialakítása
előtt világosan látni kell, vajon a kormány milyen
ütemben kívánja felzárkóztatni a közszféra dolgozóinak bérét az Európai Unió átlagához. Ezért a
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF)
ennek tisztázására egyeztetést kezdeményez
Stumpf István kancelláriaminiszterrel – nyilatkozta
lapunknak Borbáth Gábor delegációvezető a
tegnapi SZEF–kormány-egyeztetést követően.
Az érdekvédők leszögezték: a „közalkalmazotti életpályamodell” kialakításához szükséges
illetményrendszeri reformot nem lehet anélkül
végrehajtani, hogy a felek ne tisztáznák a bérviszonyok közötti különbségek felszámolásának
ütemtervét. (…)

MAGYAR HÍRLAP
(2001. V. 24.)
Szeptemberben nem egyszerre
kezdődik az iskola
Idén lesznek olyan diákok, akik társaiknál négy
nappal tovább élvezhetik a nyári vakációt, de
azzal is számolniuk kell, hogy nekik ugyanenynyivel tovább tart majd az iskola. Információink szerint a 2001/2002-es tanévről szóló, hamarosan megjelenő rendelet lehetővé teszi, hogy az
iskolák augusztus 29-e helyett szeptember 3-án
kezdjék meg a tanítást.
(…) Akár egy városban is előfordulhat, hogy
máskor kezdik meg a tanítást a megyei és helyi
önkormányzati, valamint az egyházi és alapítványi
fenntartású iskolákban – jegyezte meg Árok Antal,
a Pedagógusok Szakszervezetének titkára. Ez
gondot jelenthet a közlekedés összehangolásában,
a diákjegyek és -bérletek érvényességének megállapításában. Éppen ezért az iskolafenntartók
igyekeznek majd egységes iskolakezdési időpontokban megegyezni. (…)

(2001. V. 29.)
Lemaradtak a béremelésben
a közgyűjteményekben dolgozók
A pedagógusok és a közgyűjteményi dolgozók
bére között indokolatlan a különbség – közölte
lapunkkal Vadász János, a Közgyűjteményi és
Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének
(KKDSZ) elnöke. (…)
(…) A KKDSZ csak nagyon komoly erőfeszítések árán érte el, hogy idén szeptembertől az
illetményeket 1,2-vel szorozzák meg (a pedagógusok szeptembertől 1,43-as szorzóra számíthatnak).
„Ebben a helyzetben a magunk pénzét keveselljük,
és nem a másokét sokalljuk” – hangsúlyozta
Vadász János. Ezek az indokolatlan fizetésbeli
különbségek feszültségeket okoznak a közalkalmazottak között – tette hozzá. (…)

(2001. VI. 1.)
Ígéretekkel ünnepelnek a magyar
pedagógusok
(…) Bár a Pedagógusok Szakszervezete elismeri,
hogy idén szeptembertől érzékelhető módon
emelkedik a tanárok fizetése, az érdekképviselet

mégsem elégedett. A sajtóban gyakran emlegetett
téma a pedagógusok bérének emelése, a ez azt az
érzetet kelti a társadalomban, mintha ezen a területen már rendeződtek volna az anyagi viszonyok –
fejtette ki Árok Antal, a szervezet titkára. A PSZ
elvárása az volt, hogy 2002-ig a pedagógusátlagkereset – a fejlett országokéhoz hasonlóan –
25-30 százalékkal legyen az országos átlagkereset
fölött. Ehelyett – jelentette ki Árok Antal –, optimista előrejelzés szerint is alig 12 százalékkal
haladják meg a fizetések az átlagot. (…)

NÉPSZABADSÁG
(2001. VI. 9.)
Egy lépés előre, kettő hátra
A pedagógusnapi köszöntők, a virágoskertté
változó tanári szobák átmenetileg tudják csak
feledtetni a nevelőkkel béreik állapotát, szakmájuk
(hivatásuk?) értékvesztését. A kormány ez év
szeptemberére húszszázalékos béremelést tervez,
ám a tanárok átlagfizetése még ezzel együtt is alig
éri majd el az egy főre jutó GDP-t – miközben
fejlettebb országokbéli kollégáik bére az ottani, a
magyarénál jócskán magasabb egy főre jutó GDP
1,4–1,5-szerese.
(…) Ahogyan Árok Antal, a Pedagógusok Szakszervezetének titkára fogalmaz: ha történtek is
jelentős vagy legalábbis akként beharangozott
bérintézkedések, a vásárlóértéken érezhető javulás
– az infláció miatt – mindig sokkal kisebb a reméltnél. (…) és ez az idén, a valóban jelentős,
szeptembertől húszszázalékos béremelés évében
sem lesz másként. (…) A szakszervezetek és a
tárca tavaly közösen fogadták el célként azt, hogy
a tanári fizetések 25-30 százalékkal haladják meg
a nemzetgazdasági átlagot (e szerint most 130 ezer
forint lenne átlagbérük). Ezt Árok Antal szerint
egyetlen radikális bérintézkedéssel el lehetne érni.
Az oktatási Minisztériumban készül egy
pedagógusokra vonatkozó életpályamodell, ami
nem pusztán bérkérdésekkel foglalkozik. Információink szerint szó lesz benne a magyar pedagógusok régi álmáról is: hét-nyolc szolgálati év után
járna egy – továbbképzésre fordítható – pihenőév.
(…) A PSZ emellett szeretné elérni azt is, hogy
jöjjön létre egy pedagógusokra vonatkozó lakáshitel-program, hiszen ebben a jelenleg működő
kormányzati akcióban a nevelők alacsony jövedelmük miatt nem tudnak részt venni.

VILÁGGAZDASÁG
(2001. VI. 6.)
Életpályaprogram pedagógusoknak
A köztisztviselőkéhez hasonlóan pedagógusi
életpályaprogramot dolgozott ki a Pedagógusok
Szakszervezete (PSZ). A program célja, hogy a
szakma visszanyerje a megillető társadalmi
megbecsülést. Az életpályaprogramról a PSZ
holnap
kormányképviselők,
szakemberek
bevonásával konferenciát rendez.
A pedagógusok bérének a nemzetgazdasági
átlagot 20-30 százalékkal meghaladó mértékű
felzárkóztatására van szükség, valamint olyan
pályakezdői bérre, amely eleve vonzóvá teszi e
hivatást – derült ki a pedagógusi életpályaprogramból. A PSZ szerint a XXI. századi magyarországi oktatás csak akkor tud megfelelni az Európai
Unió kihívásainak, ha mindezek mellett kialakíthatóvá válik a minőségi munkavégzés bérkerete, a
képzés-továbbképzést honoráló bér-előmeneteli

rendszer mellett pedig létrejöhet egy szolgálati- és
pedagóguslakás-támogatási alap is. A programtervezet kitér a szakmai szint megtartása érdekében
szükséges átképzés, továbbképzés esetleges ingyenességére, az informatikai eszközök és szolgáltatások kedvezményes beszerzésére és a pálya sajátos
terhelését figyelembe véve egy kifejezetten pedagógusok számára kialakított egészségügyi, szűrővizsgálati rendszer létrehozására.
A PSZ kezdeményezi, hogy a kormány tegyen
javaslatot arra, szerinte milyen ütemezéssel valósítható meg a közoktatási bérek felzárkóztatása az
uniós csatlakozás idején várható szintre. (…) A
csatlakozás idejéig legalább 60-70 százalékban
megközelíti az EU közoktatási munkavállalóinak
átlagbérét. (…)

METRO
(2001. VI. 5.)
Karrierépítési lehetőséget kell vázolni
az oktatóknak
A pedagógusnap évről évre alkalmat ad arra, hogy
tudatosítsuk: ha az oktatás a jövőbe való befektetés, akkor e befektetés sikerének egyik fő letéteményesei a pedagógusok – fogalmazott Pokorni
Zoltán oktatási miniszter köszöntőjében. A tárca
júliusban leköszönő vezetője szerint a pálya sajátossága, hogy a befektetés mindig sokkal nagyobb,
mint a közvetlen megtérülés, azonban a felnövekvő generációk sikeressége szüleik mellett egykori
nevelőikre, tanáraikra, oktatóikra mutat vissza.
A szakszervezetek úgy vélik: a pedagógusok
előtt a karrierépítés lehetőségét kell felvázolni,
mivel ha ez nincs meg, a megszállottság egymagában nem biztos, hogy kitart.
Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezetének főtitkára szerint a pedagógusok ma nem
kapják meg a társadalomtól azt az elismerést,
amelyet méltán megérdemelnének, és amely
érdeke lenne a társadalomnak. (…)

KELET-MAGYARORSZÁG
A XXI. század magyar oktatásügye megkívánja, hogy a pedagógusszakma visszanyerje az őt
megillető társadalmi megbecsülést.
(…) A jelenlegi helyzetről beszélgetünk Béres
Jánossal, a Pedagógusok Szakszervezete megyei
titkárával, aki a pedagógusnapon kapta meg az
Eötvös József-emlékérem arany fokozatát.
- A közoktatás olyan beruházás, ami csak
hosszú távon térül meg, szerencsére ez nemcsak a
deklaráció szintjén jelenik meg. (…) Fokozatosan
ki kellett alakítani egy új intézményi struktúrát,
amely segíti az esélyegyenlőséget, másrészt lehetőséget ad a minőség javítására is. A szakszervezet
fontosnak tartja, hogy ne a takarékossági szempontok diadalmaskodjanak, hanem inkább a minőségi követelmények, másrészt a piac igényeit is fel
kell mérni. De az nagyon rossz, ha megfogalmazzák az igényeket, de forrásokat nem rendelnek
hozzá. (…) Az biztosnak látszik, hogy a pedagógusbérek még jó ideig nem tudják biztosítani a
megélhetést. Legalábbis azon a szinten nem, ami
miatt érdemes a pályán maradni.
(…) A munkahely megőrzésének, megvédésének nagyobb a munkajogi garanciája, mint
bárhol másutt, s emiatt – az alacsonyabb bérek
ellenére – még mindig vonzó a pálya.
Összeállította:
Juhász Olga sajtómenedzser
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Pedagóguskórusok Millenniumi hangversenye Ajkán

Az élet- és hazaszeretet könyve

Ajka Város Önkormányzata, a Nagy László Művelődési Központ, az Ajkai Pedagógus Női
Kar és a Pedagóguskórusok Országos Társasága 2001. május 19-20-án nagyszabású kórustalálkozót rendezett, amelyen 17 pedagóguskórus énekét hallhattuk. A pedagógus énekkarokat a Nagy László Művelődési Központban Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke, a Bánki Donát Szakközépiskola aulájában Ékes József, Ajka város polgármestere
köszöntötte. A védnökök közül Borbáth Gábor, a Pedagógusok Szakszervezete főtitkára
személyes jelenlétével tisztelte meg az eseményt. Levélben köszöntötte a résztvevőket
Pokorni Zoltán oktatási miniszter és Ecsedy István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közművelődésért felelős helyettes államtitkára.
A pedagóguskórusok találkozóinak mindig sajátos atmoszférája volt, és sajátos színfoltot jelentenek ma is. Egyszerűen azért, mert az új és új nemzedékek nevelőinek e tudatos
társulásai – példamutatásukkal és kórusmozgalomban való részvételükkel – magasrendű
etikai tartalom hordozói is. Köztudomású, hogy a rendszerváltás előtti évtizedekben a Pedagógusok Szakszervezete támogatásával közel 60 pedagóguskórus működött az országban,
de azt talán kevesebben tudják, hogy a hazai társadalmi változások a pedagógus énekegyütteseket kevésbé zilálták szét, mint a többi szakszervezetét. Jelenleg az egyetlen szakmai
alapokon szerveződő, mintegy 38-40 pedagógus énekkar tevékenységéről beszélhetünk, és
azt reméljük, hogy számuk mielőbb eléri a rendszerváltás előtti időkét.
Évtizedeken át Fasang Árpád tanár úr „őrködött” az együttesek szakmai vezetésének
színvonalán, érdekeik védelmén. Az ajkai találkozó az ő örökségének bizonysága, hiszen
valamennyi fellépő kórus műsorválasztását, előadását a szakmai és művészi igényesség
jellemezte. Szinte minden énekkar műsorát a magyar kórushagyomány klasszikusainak –
Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos -, valamint a magyar kortársszerzők
kórusműveire építette; elhangzottak Szokolay Sándor, Petrovics Emil, Kocsár Miklós, Karai
József és mások művei mellett a külföldi kórusirodalom remekei is. Összességében igen
színes, változatos programot hallhatott az érdeklődő közönség.
Az egyes kórusok műsorát mindkét helyszínen közös éneklés zárta, majd a sötétedő
estében a Templomdombon csodálatos zárókórusok következtek, egyebek között Verdi
Nabucco című operájából a Rabszolgák kórusa és Bárdos Lajos szépséges éneke: „Istené az
áldás”. A millenniumi rendezvényt befejező baráti esten a polgármester minden részt vevő
énekkarnak díszoklevelet, illetve az Ajkai Kristály Üvegipari Kft. ajándékát adta át. Másnap, vasárnap vidám kirándulásokkal végződött e nagyszerű seregszemle.
Jó lélekkel mondhatom: a pedagóguskórusok éneke „Szivárvány magasába” emelte a
harmadik évezred reményét.
Tóthpál József,

Érthető elfogultság, ha az idei könyvhét gazdag
listájából Győri György vonzó kiállítású memoárját emeljük ki, melyet Megmeneküléseim
címmel a Belvárosi Kiadó jelentetett meg. A
pedagógus szerzőt könyvei révén éppúgy
ismerik, mint az újságírót. Évtizedek óta belső
munkatársa a Köznevelésnek, és hosszú éveken
át az volt a Pedagógusok Lapjának is. Megrendítő és fölemelő önvallomás új műve, amelyet
Hosszú levél unokáimnak (12-en vannak)
alcímmel fölbecsülhetetlen örökségként hagy
rájuk és minden olvasójára.
Miről szól ez a regényszerűen olvasmányos, mozgalmas és mindvégig személyes
hangvételű könyv? Egy magyar honban született és élő zsidó ember életéről, aki jelképesen
– az első fejezet címét idézve – egyszerre vallja
magát Petőfi és Mózes fiának. Fordulatos és
küzdelmes sorsát elbeszélve – szavai szerint –
arra törekszik, hogy kikerülje a gyűlölködés és
az általánosítás csapdáit. Ez valóban sikerül is
neki. Érzelemmel telítetten, de folyvást a tisztességes tárgyilagosság hangján szól, harag és
szépítés nélkül. Meggyőződéssel hirdetve,
hogy az élet szép, bárhogy zajlik is, és hogy
haza csak egy van számára.
Az igaz emberség tükre a Megmeneküléseim. Azé a honfitársunké, akit szüntelenül el
akart rabolni a halál, de a sors kegyelme és
saját törhetetlen akarata nem engedte. A „terjedelmes levél” minden szavával igazolja, hogy
megtartotta az Arany János-i (Domokos napra
c. költeményből) – már elhunyt drága feleségével együtt választott – parancsolatot: „Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben: / Ember
lenni mindég, minden körülményben!”
(fényi)

a Magyar Muzsikus Fórum elnöke

Jelen és jövő a közoktatásban
A közelmúltban jelentette meg az Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft. Halász Gábor „A
magyar közoktatás az ezredfordulón” című művét. A szerző szerint könyve elsősorban a
közoktatás jövőjéről, ezen belül is főleg a jövő nyitott kérdéseiről szól. Törekszik azonban
arra is, hogy – éppen az előttünk álló lehetőségek jobb megértése érdekében – bemutassa és
értékelje a jelent, és arra is, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzon meg a jövőbeni cselekvés lehetséges irányait illetően. A benne foglaltak lényegében három fejezetre oszthatók. Az
első a demokratikus átalakulás óta eltelt évek hazai közoktatási változásainak rövid értékelő
áttekintését tartalmazza, a második azokat a nemzetközi környezetben történő folyamatokat,
amelyek minden bizonnyal a közoktatás rendszerének fejlődését világszerte meghatározói
lesznek. Gyakorló pedagógusok számára különösen érdekes e fejezeten belül a pedagógusmunka minőségével, munkájukkal kapcsolatos elvárások változásával, valamint a pedagógusok és az anyagi források összefüggésével foglalkozó gondolatsor. A könyv harmadik
része azokat a beszélgetéseket fogja össze röviden, amelyeket Halász Gábor és az őt körülvevő szakembergárda folytatott az oktatásfejlesztés stratégiai kérdéseiről a különböző
szakmai testületekben, a kutatási programok, szakértői elemzések során.
Dr. Novák István, az OKKER vezetője így foglalta össze a „kiadás történetét”:
- Halász Gábor évek óta kisebb tanulmányokat készített az OKKER Kiadó részére,
illetve a vezetőképző kurzusokra, ahol ő az oktatáspolitikához kapcsolódó tantárgyakat
tanítja. Jól lehetett érzékelni, hogy ezek a munkák egy kutatói koncepció szerint épülnek fel.
Nagyon megörültem, amikor Halász Gábor vállalta, hogy az eddigi munkáit összefoglalva,
kiegészítve elkészít egy olyan kiadványt, amely az ezredforduló Magyarországának oktatáspolitikáját mutatja be úgy, hogy elhelyezi az európai térségbe, ugyanakkor bizonyos pontokon a jövőbe mutat. Magyarországnak egyre inkább az európai uniós rendszerben kell
gondolkodnia, az európai uniós gyakorlatoknak megfelelően kell dolgoznia. Abba az irányba kell haladnia . Halász Gábor ezeknek a területeknek kiváló szakértője, kiváló tudós,
kutató és egy nagyformátumú kolléga. Azt mondhatom, hogy meghatározó jelentőségű
szakmai könyv jelent meg, amely – véleményem szerint – hosszú éveken keresztül az oktatáspolitika egyik alapkönyveként fog szolgálni.
J. O.

Rangos jubileum
A budapesti Vakok Iskolájában – a vakok oktatásának 175. és az épület fennállásának 100. évfordulója
alkalmából – május 25-én változatos – zene- és
énekkari műveket felölelő – díszhangversenyben
gyönyörködhetett a népes vendégsereg. A program
érdekességeként fellépett az intézet tanári karából
alakult Lux Musicae Vegyeskar is. A műsort az
országosan ismert Lukin László vezette, a szerkesztés
és vezénylés pedig Késmárki-Krisch György zeneszerzői és karmesteri művészetét dícséri.

Ismét a Mentor
Ezúttal az oktatási, egészség- és életmódmagazin
friss, júniusi számát ajánljuk az olvasók – tudjuk,
napról napra többen vannak – figyelmébe. Gyarmati
Szabó Éva főszerkesztő irányításával a munkatársi
gárda minden eddigit felülmúló tartalommal jelentkezett már megkedvelt és új rovatok során. Íme
néhány példa: megszólal Jókai Anna, egyik legkitűnőbb írónőnk – 14 éven át tanított is –, és Fehér
Anna, aki a színészi életről vall. Beszélgetést olvashatunk a búcsúzó miniszterrel, Pokorni Zoltánnal.
Érdekes cikk foglalkozik a pedagóguspálya elnőiesedésével. Ínycsiklandozásnak talán ennyi is elég.
A Támpontban pedig folytatódik a kerettantervi
modulsorozat: ezúttal a Társadalomismereten belül
az Emberismeret keretében az etika és pszichológia a
téma, a szokásosan bő irodalomjegyzékkel.
A szerkesztőség címe: 1068 Bp., Városligeti
fasor 10. Tel./fax: 352-7108.

Hogyan válasszuk ki a legkedvezőbb lakáshitel-ajánlatot?
Bizonyára Ön is tapasztalja, hogy napjainkban számos bank kínálja lakáshitel-szolgáltatásait. A sokféle ajánlat között a döntés nem
könnyű. A kamatok összehasonlítása mellett számos egyéb feltételre is figyelmet kell fordítani. Tapasztalataink szerint a szebb, nagyobb
élettér után vágyakozók számára elsősorban a minden bank által elvárt fedezet biztosítása jelenti az első lépést, majd a még
kigazdálkodható havi törlesztő részletek meghatározása következik a döntési folyamatban.
Kérjük, engedje meg, hogy a fenti két szempont figyelembevételével bemutassuk az MKB lakáshitelezési gyakorlatát és néhány,
véleményünk szerint fontos egyéb szempontra is felhívjuk szíves figyelmét.
Hiteleinket úgy állítottuk össze, hogy akár új házat épít, akár régit vásárol, esetleg lakást cserél vagy felújít, bővít, korszerűsít - az
MKB Lakáshitelek közül megtalálja az Önnek megfelelőt.
A fedezet
Az MKB ügyfélminősítés alapján nyújt hitelt, amelynek keretében a hitelfelvevőnek képet kell adnia vagyoni helyzetéről, s bizonyítania
kell a hitelképességét. Mindazonáltal bankunk a hitel megítélésekor több szempontot is figyelembe vesz. Egyrészt nem csak a papíron
létező jövedelemre "hegyezzük ki" a hitelbírálatot, másrészt fontos szerepet kap a megvásárolni kívánt vagy esetleg rendelkezésre álló
egyéb, fedezetként felajánlott ingatlan értéke. Az MKB a hitelnyújtást nem egyszerű technikai aktusnak tekinti, hanem olyan szélesebb
értelemben vett szolgáltatásnak, amelynek keretében a felkészült ügyintézők az ügyfél valamennyi problémájára igyekeznek megoldást
találni.
A törlesztő részletek
A havi törlesztés mértékét a hitel összegén és futamidején kívül néhány egyéb tényező is befolyásolja. Elsősorban a kamat, melynek
nagysága állami támogatásos hitelünknél évi 6,5%, euróalapú – forintban folyósított és törlesztendő – hitelünknél 1 éves kamatperiódus
esetén 9,57 %, forintalapú hitelünknél 1 éves kamatperiódus esetén 16,25%.
A kamatperiódus azt jelenti, hogy ezen – Ön által választott – időtartamon keresztül a hitel kamata változatlan, a piaci kamatok
ingadozását nem követi. Ez a változatlanság előnyös akkor, ha a piaci kamatok egyébként emelkednek, és állandó, ezért kalkulálható
költséget jelent az Ön számára, de a hosszú kamatperiódus hátrány is lehet, ha a piacon a kamatok egyébként csökkennek.
A törlesztő részletek havi összegét a kamatszámítás módja is befolyásolja. Az MKB euróalapú hitelénél a törlesztéskor azonos
összegű tőketörlesztést, változó – a tőke csökkenésével egyre kevesebb – kamatot és a kezelési költség egy hónapra eső részét kell
fizetni. Így a fizetendő törlesztő részlet összege – euróban számolva – hónapról hónapra csökken.
Az állami kiegészítő kamattámogatásos hitelünk és forinthitelünk törlesztése havonta azonos összegű részletekkel történik. A
törlesztő részlet magában foglalja a havonta változó összegű tőke és kamat összegét, valamint a kezelési költség egy hónapra eső részét.
A futamidő
Az ingatlanvásárlásra felvett hitelek maximális futamideje 20 év, a felújítási, bővítési, korszerűsítési kölcsönöké ennek a fele, vagyis 10
év. Az állami kiegészítő kamattámogatásos hitel futamideje akár 35 év is lehet, de a támogatás időtartama maximum 10 év. Számításaink
szerint egyébként a 20 évnél hosszabb futamidő esetén a havi törlesztő részlet nagysága nem csökken számottevően.
Előtörlesztési lehetőség
Anyagi helyzetének változása, esetleg újabb, más célú és kondíciójú hitel felvétele indokolhatja a felvett hitel lejárat előtti
visszafizetését. Fontos szempont, hogy az MKB-nál ezt minden hitelfajtánál megteheti.
A hitelfelvétel során a kamat mellett felmerülő egyéb költségek
A hiteligénylési díj valamennyi lakáshitel esetében egységesen 5.000 forint, a hitelszerződés megkötésekor esedékes szerződéskötési díj
– ugyancsak egységesen – a hitel összegének 1 százaléka, minimum 10.000, maximum 50.000 forint. Ehhez jön még az 1 százalékos –
áthidaló és kiegészítő kamattámogatásos hitel esetén 1,5%-os – kezelési költség. A bank rendelkezésre tartási jutalékot nem számít föl, s
az előtörlesztést sem bünteti külön díjjal.
Állami közvetlen támogatások
Az MKB áfa-visszatérítéses hitelt, illetve a mozgássérültek lakásátalakítására adható kölcsönt, úgynevezett akadálymentesítési
támogatást is nyújt ügyfeleinek. A lakáscélú állami támogatások igénylésének díja az MKB-nál 5.000 Ft.
Végül, de nem utolsó sorban az MKB Lakáshitelek:
Az MKB forint- és eurólakáshitelei
* Építésre, vásárlásra, cserére, felújításra, bővítésre, korszerűsítésre, használt és új lakás esetében egyaránt alkalmasak.
* A hitel összege minimum 1 millió Ft, de maximálisan a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékének 80%-a.
* A maximális futamidő 20 év, de lehetőség van előtörlesztésre is.
* A hitel kamatperiódusonként változó kamatozású, a periódus hossza választható. Az aktuális kamatláb megtalálható a Világgazdaság,
Napigazdaság napilapokban, honlapunkon és fiókjainkban.
* Az előírt dokumentumok benyújtását és az értékbecslést követően a hitelelbírálás néhány napon belül megtörténik.
Az MKB euróhitele euróban nyilvántartott, de folyósítása és törlesztése forintban történik; legfőbb előnye, hogy a forinthiteleknél
kedvezőbb kamatozású, amely azonban a piaci viszonyok és az árfolyam függvényében változhat. Lehetőség van az euróhitel futamideje
alatt – egyszeri alkalommal – forinthitellé történő átváltásra. Az euróhitel kamata jelenleg (2000.04.06) mintegy 9,5 %.
MKB forintlakáshitelének kamatlába kamatperiódustól függően jelenleg 15,00 -16,25% közötti.
Állami kiegészítő kamattámogatásos hitel
Új lakás vásárlására vagy építkezésre igénybe vehető forintlakáshitel, ha a lakás telek nélküli vételára, illetve az építkezés költsége nem
haladja meg a 30 millió Ft-ot. Az állami kamattámogatásra házasok vagy gyermeküket nevelők jogosultak.
A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot. Futamideje akár 35 év is lehet, azonban a kiegészítő kamattámogatás
időtartama maximum 10 év. A kamatláb évi 6,50%. A kamatfizetés és tőketörlesztés havonta történik, mindig állandó összeggel, de
lehetőség van előtörlesztésre is.
Áthidaló hitel
Hitel lakáscsere céljából azoknak, akik új lakást/házat szeretnének vásárolni vagy építeni, de a meglévőt csak az új megvásárlása vagy
építése után értékesítik. Az áthidaló hitel maximális futamideje 2 év. A kamatfizetés és tőketörlesztés lejáratkor egy összegben esedékes.
A kamat mértéke a forint- és euróhitelek kamataival megegyező.
PEDAGÓGUS KEDVEZMÉNY:
MKB Pedagógusszámlával rendelkező ügyfeleink számára piaci feltételű hiteleink mindenkori kamatainak csak 95%-át számoljuk fel.
További információk: MKB ügyfélszolgálata – Tel.: (06-1) 373-3333; internet: www.mkb.hu.
Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

