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Márkus István a népi kollégiumi moz-
galom azon érdemdús vezetõi közé tar-
tozik, akikrõl ritkán és keveset beszé-
lünk, pedig munkájuk, emberségük,
helytállásuk okán emlékük megõrzése
mindnyájunkat gazdagít. 
Márkus István nyolcvan évvel ezelõtt,
1920. november 9-én született Budapes-
ten és itt halt meg 77 éves korában,
1987 õszén. Négy gyermeket nevelõ,
sokat dolgozó, kutató, töprengõ-gondol-
kodó értelmiségi, író volt, aki jelentõs
volumenû könyvekben, folyóiratokban
megjelent és magnószalagokon õrzött
életmûvet hagyott maga után. A magyar
valóságot kutatta, a nehéz sorsú embe-
rek életkörülményeit, gondolkodását
vizsgálta elsõsorban. Vizsgálódásainak
eredményeit összegezve, megmutatva
az életkörülményeiket jobbá, szebbé té-
telén kívánt munkálkodni. Kutatásai
nem öncélúak, csupán a megismerést kí-
vánták szolgálni, hanem a megváltozta-
tásán is tevékenykedett. Kritikus idõben
a politika mûhelyeiben is részt vállalt,
1956-ban a Petõfi kör szervezõi közé
tartozott és a Nagy Imre körül gyüleke-
zõ reformtörekvéseket akarók, munkál-
kodók között találjuk, a Nagy Imrével
együtt dolgozók szûk köréhez tartozott. 
Márkus Istvánnal 1948-ban a téli iskolai
szünetben tartott NÉKOSZ honismereti
tanfolyamán találkoztam. Abban az idõ-
ben a NÉKOSZ honismereti osztályá-
nak volt a vezetõje, és a népi kollégiu-
mokban a szociográfiai vizsgálódások
szorgalmazója, szervezõje, irányítója
volt.
Márkus Istvánhoz sok személyes emlék
is fûz. 1948 elején a népi kollégisták ré-
szére, a honismereti-szociográfiai kuta-
tások iránt érdeklõdõ fiatalok számára
szervezett tanfolyamot. Nagyon ke-
mény munkaprogram keretében igyeke-

zett a résztvevõket a szociográfiai kuta-
tások céljával, módszereivel megismer-
tetni és megkedveltetni. Országosan is-
mert politikusokat, mûvészeket, szak-
embereket hívott meg elõadónak, hogy
a kor kihívásaira, megoldandó feladata-
ira felhívják az ifjú résztvevõk figyel-
mét és tartalmi, módszertani segítséget
adjanak a valóságot megismerni szándé-
kozó, inkább lelkes, mint tudatos és ku-
tatásra képes ifjú nemzedék képviselõi
számára. Major Tamás színmûvész,
Beck Fülöp mûvészettörténész, Szabó
Pál író, Bóka László irodalomtörténész,
államtitkár és még számos közéleti sze-
mélyiség tartott elõadást. Erdei Ferenc
nemcsak mint a Nemzeti Parasztpárt po-
litikusa, hanem mint szociográfiai-szo-
ciológiai kutató is sok ismerettel gazda-
gította a résztvevõ látókörét, gyakorlati
tanácsokkal is segítette az ifjú "kutató-
kat".

A NÉKOSZ honismereti 
mozgalmak szervezõje

A népi kollégiumokban közismerten
magasra állított mérce tükrözõdött az
emlékeim szerint tíz napos tanfolyam
programjában is. Reggel 6 órától az este
10 órai takarodóig szinte minden percre
kötött programot szervezett. A tanfo-
lyam résztvevõi a 16-18 éves kollégis-
ták honismereti témák iránt érdeklõdõ
tagjai számára nemcsak nívós és szoros
programot szervezett, hanem a jó kol-
lektív légkör kidolgozásával, kulturális
programokról: színház és más lehetõsé-
gekrõl is gondoskodott. Az elõadások-
hoz kapcsolódó megbeszéléseken, sze-
mináriumokon Márkus István az ifjúság
öntudatos nagyképûségébõl fakadó, de
tárgyi ismeretekkel nem mindig teljesen
megalapozott észrevételeit, kérdéseit
tiszteletben tartva azok személyiségét,

érzéseit tapintatosan a helyére tette. Fia-
tal kora ellenére is nagy tudásával tudta
a vitákat megfelelõ mederbe terelni úgy,
hogy a résztvevõk szabadon mondjanak
véleményt és egymástól, az elõadóktól
és a csoportos foglalkozást vezetõtõl a
lehetõ legtöbb tudást, szemléletet, vizs-
gálódási-kutatási módszer megszerzését
segítse.

Márkus Istvánnal a következõ és az
elõbbinél tartósabb találkozásom az új
Közgazdasági Egyetemen elsõ éves
közgazdász hallgató koromban történt.
A Rudas László által leadott dialektikus
és történelmi materializmus címû filo-
zófiai stúdiumhoz kapcsolódó szeminá-
riumot vezette a mi csoportunk számára.
Elsõ találkozásunk alkalmával már is-
merõsként üdvözölt. Abban az idõben
az egyetemeken, és az egész országban,
a dogmatikus marxista-leninista szellem
terjedése már erõsen kibontakozódott. A
mi szemináriumaink a kor viszonyai kö-
zött éppen Márkus Pista barátunk, sze-
mináriumvezetõnk jóvoltából igazi szel-
lemi mûhellyé, vitafórummá válhatott,
ahol a filozófia alapkategóriáival, leg-
fontosabb problémáival szabad véle-
ménynyilvánítás, vita keretében ismer-
kedhettünk. Nem léteztek tabu témák,
amelyekrõl nem lehetett kérdéseket fel-
tenni, beszélgetni. Természetesen a dis-
kurzusok a marxizmus alapján folytak,
de nem ex katedra kijelentésekre, eleve
adott megfogalmazásokat kellett tudo-
másul venni, hanem a kötetlen véle-
ménynyilvánítás, az olvasott-hallott fi-
lozófiai elemzések alapján lehetett, kel-
lett véleményt mondani, alakíthattuk ki
álláspontunkat. Azután egyszer csak el-
távolították az egyetemrõl, majd börtön-
re, kényszermunkára ítélték, Dunaújvá-
rosba (Sztálinvárosba) küldték dolgoz-
ni.
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Egyetemi oktató

Az általa vezetett szemináriumi foglal-
kozások valóságos szellemi élvezetet,
élményt jelentett a résztvevõknek. Nem
az elõadáson elhangzottakat kellett visz-
szaböfögni, hanem a tárgyalt témakör-
höz kapcsolódó témákról beszélhettünk.
Kiegészítõ megjegyzései, a vitát össze-
foglaló értékelései, elemzései tágították
látókörünket, általában lényegesen túl-
lépve az egyetemi tematika által meg-
szabott kereteket. A filozófiai ismeretek
nyújtásával, a gondolkodásmód elsajátí-
tásának segítségével jól készítette fel a
csoportot a beszámolókra, kollokviu-
mokra. A népi kollégiumokban megszo-
kott baráti viszonyt tudta az egyetemi
keretek között is úgy alkalmazni, hogy
azzal nemcsak a kellemes légkört, ha-
nem az ismeretszerzést is segítette.
Márkus István részt vett 1939 nyarán
azon a táborozáson, amelyet Gyõrffy
István néprajzkutató professzor szerve-
zett és amelynek feladata volt a fiatal
kutatók; néprajzosok, közgazdászok és
más egyetemi hallgatók felkészítése a
szélesebb körû falukutató munkára. A
résztvevõk felkészítését és gyakorlat ta-
pasztalatok átadását, többek között Er-
dei Ferenc is segítette. A már évek óta
érlelõdõ parasztkollégiumi elképzelés
ezen a táborozáson érlelõdhetett végle-
ges tervvé, 1939 õszén megkezdõdött a
szervezése és 1940 januárjában meg-
nyílt a Bolyai kollégium a Királyi Pál
utcában. Márkus György nem volt a Bo-
lyai, majd a Gyõrffy kollégium tagja,
mert budapesti lakos lévén arra nem
volt szüksége, de rendszeresen bejárt a
kollégiumba, de annak vonzáskörében,
légkörében tanult és dolgozott.

A VALÓSÁG szerkesztõje

A második világháború után, 1945 szep-
temberében új folyóirat jelent meg szel-
lemi életünkben, Valóság címen. A
szerkesztõség beköszöntõ cikkében írta,
hogy "e lap programját a címe fejezi ki
a legtömörebben". Ezeknek az éveknek
a valóságos gondjait, a szellemi életét a
lapban megjelent, fiatal nemzedék írásai
fejezik ki a leghûségesebben. Ennek a
lapnak a szerkesztõje Márkus István
volt, a lap pedig egy ideig a NÉKOSZ
folyóirataként jelent meg, vagyis hasáb-
jain jórészt az ifjú kollégiumi értelmiség
gondolatvilága jelent meg.
Márkus István a Gyõrffy kollégium
rendszeres elõadói közé tartozott, példá-
ul 1945. november 15-én a paraszttársa-

dalom 1945-ben címmel tartott elõ-
adást. Az 1947-48-as években a
NÉKOSZ honismereti osztályának volt
a vezetõje. A népi kollégiumokban foly-
tatott honismereti, falukutató tevékeny-
ség jórészt az irányításával, útmutatásai
alapján történt. A kollégisták részvételé-
vel falukutató táborokat szervezett. Pél-
dául Petõ Sándor visszaemlékezéseiben
errõl így írt: "a télen két hétig lenn vol-
tam Bihar megyében, szociográfiai
munkát végeztem. Ezt a legnagyobb lel-
kesedéssel csináltam. Márkus István
szavai szerint rendkívül értékes anyagot
gyûjtöttem össze gyorsírási tudásom
felhasználásával." A népi kollégiumok-
ban a honismereti mozgalom szervezé-
sének megkezdésérõl, kezdeti sikereirõl
a Valóságban elemzõ tanulmányban
számolt be. Nemcsak szervezte a kollé-
gisták honismereti mozgalmát, hanem
maga is részese egy kutatócsoportnak.
Márkus honismereti szemlélete azonban
nem korlátozódott csupán a falvakra, az
ipari munkások, bányászok, bányászte-
lepülések vizsgálódását is szorgalmazta,
szervezte.

Törekvés a népi kollégiumok 
újraszervezésére

A népi kollégiumok feloszlatása után az
egykori kollégiumi igazgató nevelõk
közül, akik a helyükön maradhattak,
más nevelõintézetbe kerültek, lehetõség
szerint a kollégiumokban szerzett ta-
pasztalataikat igyekeztek továbbra is al-
kalmazni, a népi kollégiumi szellemet
ébren tartani. A legkeményebb Rákosi
évek után már 1954-ben egy kis értelmi-
ségi csapat már szervezetten küzdött a
népi kollégiumi mozgalom felújításáért.
A kor lehetõségeinek figyelembevételé-
vel a DISZ keretében kívánták a népi
kollégiumi mozgalmat megújítani. Az
aláírók között, a fiatal írók neve mellett
Kardos László és Márkus István nevét is
megtaláljuk.
Márkus István a Mûvelt Nép 1956. júni-
us 24-i számában részletes elemzõ cikk-
ben "Legyenek-e újból népi kollégiu-
mok?" címmel írt, amelyben a korábbi
kollégiumi tapasztalatokat elismerõen
elemzi és a népi kollégiumok rendszeré-
nek újbóli célszerûségét mutatja be. A
népi kollégiumok újbóli megszervezé-
sére, az ott alkalmazott nevelési elvek és
eszközök felhasználására ismételten tö-
rekvések jelentkeztek az elmúlt évtize-
dekben, kisebb-nagyobb mértékben
egyes kollégiumokban felhasználták
azokat, de egészében a népi kollégiumi

rendszer újbóli meghonosítására nem
kerülhetett sor. Egyetlen hatalomnak
sem volt eddig érdeke, hogy tõle függet-
len, autonóm, önszervezõdõ rendszer
széleskörûen megjelenjék az oktatási-
nevelési rendszerben. Sokan úgy vélik,
hogy a népi kollégiumokban alkalma-
zott egyes elemeket lehet és célszerû is
felhasználni, de egészében a rendszer
egy adott történelmi korszak egyedi és
megismételhetetlen terméke, a visszaál-
lításukra irányuló törekvések eleve ku-
darcra vannak ítélve.

Márkus István több évtizedes falukuta-
tó, szociográfiai-szociológiai munkás-
ságát értékes monográfiák, tanulmány-
kötetek tartalmazzák. Az 1956-57-es
eseményekben való aktív részvétele,
Nagy Imre miniszterelnök titkárságán
végzett tevékenységét követõ börtönbõl
való szabadulása után sorra jelentek
meg folyóiratokban, könyvekben kuta-
tásainak, elmélyült gondolkodásának
termékei. Történelmi tanulmányt írt az
1848-49-es forradalomról és szabadság-
harcról, irodalomtörténeti munkája Lo-
monoszovval foglalkozik, de meséket is
írt gyermekek számára. Legfontosabb
munka és kutatási területe azonban
egész dolgos élete során elsõsorban a
falu, a parasztság, a vidéki települések,
emberek életének vizsgálata volt. Mit
láttam falun (1967), Kifelé a feudaliz-
musból (1971), Nagykõrös szociográfi-
ája (1979) és még számos kötete jelzi
munkásságát.
Azt gondolom, hogy halálának közelgõ
tizedik évfordulója alkalom lehet arra,
hogy megkezdõdjék politikai, tudomá-
nyos munkásságának összegyûjtése, ér-
tékelése és szellemi életünkben a meg-
felelõ helyen való elhelyezése.

Márkus István a népi kollégiumokhoz
kapcsolva és irodalmi munkásságát te-
kintve egykori folyóiratának nevével le-
het leginkább jellemezni, a valósággal,
a valóság szenvedélyes kutatásával, a
valóság alapos megismerésére irányuló
törekvések következetes harcosának és
a megismert eredményeknek a valósá-
gos viszonyaink, céljaink szerinti átala-
kítása érdekében hasznosítani. Márkus
István gazdag életmûve még feltáratlan,
a szakemberek szûk körén kívül alig is-
merik. Indokolt, hogy a népi kollégiumi
mozgalomban betöltött szerepét is reáli-
san értékeljük, és egész életmûvét ösz-
szegyûjtsük, értékeljük és lehetõleg mi-
nél szélesebb körben megismertessük.

Dr. Tatai Zoltán
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Értelmiségi-e a pedagógus? A kérdés-
feltevés provokatív jellegû, de van reali-
tása és aktualitása is. Mentségünkre,
nem mi találtuk ki. Többen és más-más
idõben föltették már. A mi külön jogala-
punk az, hogy épp „elmélyültebb” ön- és
pályaismeretre vágyunk. Újra és újra
mérlegre kell tehát tennünk érveinket
pro és kontra. A kérdés megközelítésé-
nek két lehetõsége van: a hagyományo-
san filozófiai-bölcseleti érvelés, mérle-
gelés, amely fõleg az értelmiségi szere-
pet, funkciókat elemzi, és az empirikus
helyzetfeltárás az életmód szociológiai
dimenziói mentén. Mind a kettõ érvé-
nyes, az együttes válasz lehet teljes. Vá-
laszolnunk kell tehát arra a kérdésre is,
hogy a pedagógusnak „mi a dolga”, és
arra is, „hogyan él” õ.

Az elsõ kérdés aktualitásának bizonyítá-
sára hadd hivatkozzunk az Élet és Irodalom
tavalyi vitájára (1999), amelyet Szalai Er-
zsébet indított el arról, „hogy a magyar tár-
sadalom milyen tudásörökséggel vágott ne-
ki a rendszerváltásnak, és azóta milyennek
mutatkozik kreativitása, tanulási képessé-
ge”, másrészt arról, hogy „a rendszerváltás
után egy évtizeddel miként értékelhetõ az
értelmiség szerepe, felelõsségvállalása: mi-
ért az elbizonytalanodás, a frusztráció, a
kritikai tudat hiánya”. A vitában huszonhe-
ten szólaltak meg – tudósok, közéleti embe-
rek, kultúracsinálók –, és gyakran foglal-
koztak a pedagóguspályával is.

A második kérdésre – hogyan él – az em-
pirikus kutatás ad választ, s erre szintén van
friss példa. Az Országos Közoktatási Inté-
zet Kutatási Központjának 1996/1997-es
vizsgálata Nagy Mária vezetésével.

Fogalomértelmezés
Kit tekintsünk értelmiséginek, s vajon a
pedagógusok megfelelnek-e a fogalom
kritériumainak?

Az értelmiség „statisztikailag (szociológi-
ailag, kulturálisan, politikailag) körülhatá-
rolt társadalmi csoport, amelynek tagjait
hasonló (felsõfokú) iskolai végzettség, va-
lamint hasonló társadalmi (ún. szellemi) te-
vékenység köti össze” (Pedagógiai Lexi-
kon, 1997. II. 405. p.). A fogalom alapvetõ-
en problematikus. A szellemi foglalkozás-
hoz nem feltétlenül kell diploma. Azt már
nem is említjük, hogy hol kezdõdik a felsõ-
fokú végzettség, különösen napjainkban.
A tanulatlan Veres Péter értelmiségi volt,
vagy nem? Adynak nem volt felsõfokú vég-
zettsége. Mitõl értelmiségi egy mai specia-
lista, mondjuk tudományos kutató, aki kar-
rierje érdekében igyekszik minél kevesebb-

rõl minél többet tudni, de közben nem látja
át az egészet. (A tudományok fejlõdése az
utóbbi évtizedekig errefelé haladt: „minden
egész eltörött”. Csak a századvég felé köze-
lítve, az ezredfordulón tûnik úgy, hogy újra
van esélye az egészleges gondolkodásnak
(ökológia, embertudományok). Sajátos pa-
radoxonnak tûnik, hogy a mi szakmánk, a
pedagógia talán most kezd részeire bomla-
ni. A szakember még nem értelmiségi,
akármilyen magasan képzett. A pejoratív
értelmû „szakbarbár” szó jól ki is fejezi ezt.
A „szakértelmiségi” már inkább elfedi ezt a
problémát. Vajon értelmiségi-e a professzi-
onalista? A tudáson kívül kell még valami.
Az értelmiségi szerepnek mindig volt kriti-
kai attitûdje a hatalommal szemben és egy
természetes baloldali elkötelezettsége ab-
ban az értelemben, hogy õk a szegények,
kiszolgáltatottak, alul lévõk szószólói.
Ezért nem lehet a társadalmi terepen mozgó
humán (vagy kritikai) értelmiség sohasem
olyan objektív és tárgyilagos, mint egy
mérnök vagy egy matematikus. (Ámbár
mely szakterületnek nincsenek emberi-tár-
sadalmi vonatkozásai?)  
A társadalmi-politikai szerepvállalás azon-
ban mára diszfunk-cionálissá vált. Az értel-
miség fogalmi tartalma egyrészt abban a sa-
játos transzkon-textuális tudásban ragadha-
tó meg, amely nem azonos valamilyen
szaktudással, másrészt a társadalmi pozíci-
ója minden politikai, gazdasági hatalomtól
független. Helyzetét tehát kizárólag sajátos
tudása határozza meg. Mármost a politikai
involválódás társadalmi elfogultsággal jár.
A napi politikai csatározásokban való rész-
vétel meg éppen az elfogulatlan percepció-
tól és elmélyüléstõl vonja el az energiákat.
A kritikai értelmiség fontos társadalmi
funkciója ugyanis „a társadalom önreflexi-
ós képességének biztosítása és az értékplu-
ralizmus irányába ható erõk erõsítése”
(SZALAI 1999). Van tehát egy szerepvál-
tás, mely úgy látszik, meglepi, fölkészület-
lenül találja a mai kritikai értelmiséget,
ezért ez a tanácstalanság és visszavonulás. 

Mitõl értelmiségi a pedagógus?

Mindenekelõtt a szaktudásán túlmutató
transz-kontextuális tudásának szintjétõl. Ha
segít – elfogultságoktól mentesen – a társa-
dalmi önreflexió alakításában, vagyis ab-
ban, hogy környezete megértse a körülötte
zajló (fõleg társadalmi) történéseket. Ha az
értelmiségi hagyományoknak megfelelõen
rendelkezik szociális érzékenységgel. Ezek
az értelmiségi elvárások összhangban van-
nak azzal, amit a pedagógusszerep kapcsán
el szoktunk mondani (mintaadás, vezetõ
szerep, információfeldolgozás stb.).

A pedagógusok életmódja

A szociológiai vizsgálatok nem csinálhat-
nak maguknak túl nagy gondot az értelmi-
ség fogalom bizonytalanságaiból. Praktiku-
san el kell dönteniük, hogy mi a vizsgált so-
kaság, ki kerülhet a mintába és ki nem.
Ilyenkor a felsõfokú végzettség, azaz a dip-
loma az egyetlen kritérium. Úgy gondoljuk,
hogy az értelmiségi lét vagy nem lét, túl a
statisztikai, szociológiai kritériumokon, az
elméleti megfontolásokon, az életmódban
ragadható meg leginkább. Hogy valaki ér-
telmiségi-e vagy sem, elsõsorban abból lát-
szik, hogyan él, milyen szubkultúrát hor-
doz, hiszen az életmód a szubkultúra meg-
jelenési formája. Ennek is két oldalát külö-
níthetjük el: az életkörülmények által meg-
szabott formai kereteket (kereset, munka-
idõ, lakás, anyagi helyzet) és az életminõsé-
get meghatározó tartalmakat (kulturális fo-
gyasztás, értékorientációk stb.). Ezek a
szubkultúra tartalmi komponensei (KOZ-
MA 1994).

Életkörülmények
A fizetés megalázóan alacsony, ebbõl nem

lehet értelmiségi életformát kialakítani.
Természetesen a rossz anyagi helyzet nem
akadálya bizonyos értelmiségi tevékenysé-
geknek, hiszen verset írni, nyelvet tanulni,
gondolkodni (!) még börtönben is lehet.
Ehhez azonban rendkívüli személyiségek
kellenek. Másrészt nem vitatható, hogy az
anyagi lehetõségek hiánya súlyosan akadá-
lyoz. Talán arra is akadna példa, hogy az
anyagi jólét intellektuálisan elkényelmesít,
de ez nyilván nem a szakma problémája,
gondja.

Mennyit dolgoznak?
A közgondolkodás szerint a pedagógusi

munka félnapos elfoglaltságot jelent, igen
sok és hosszú szünettel. A pálya elnõiese-
dése is bizonyosan jelen van ebben a köz-
vélekedésben. A pedagógus nõ jól el tudja
látni háztartási teendõit a munkája mellett.
De nem az elfoglaltság mennyisége, hanem
inkább annak eloszlása miatt. A tanítói-ta-
nári munkakör tulajdonképpen félig kötet-
len. A kötelezõ órákon, iskolai elfoglaltsá-
gokon túl a pedagógus maga osztja be mun-
kaidejét. Tanári beosztásban a kötelezõ óra-
szám 1996 óta az általános és középisko-
lákban egyaránt heti 20, a tanítóknak 21.
Ezek a tipikus munkakörök, más munkakö-
rökben van eltérés (például a kollégiumi
nevelõ óraszáma heti 30, az óvodapedagó-
gusé 32). A kötelezõ óraszám a törvényben
megjelölt munkaidõnek valóban a fele. Jól
tudjuk azonban, hogy ezzel nem jellemez-
hetõk igazán a pedagógusi feladatok. A pá-
lya egyik neuralgikus pontja épp a munka-
idõ szabályozatlan és parttalan második ré-
sze. Az oktatási munkához hozzátartozó
felkészülésen túli teendõknek se vége, se
hossza. Ezek egyik része szakmai feladat
(szülõi fogadóórák, továbbképzés, admi-
nisztráció stb.), másik része vitathatóan ta-
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nári feladat (ünnepélyek, hét végi gyermek-
programok), harmadik része nyilvánvalóan
nem pedagógusi teendõ (tanári feladat te-
rem berendezése egy szavalóverseny, ünne-
pély elõtt és után, ebédeltetés stb.). Történt
már kísérlet arra, hogy ezeket a feladatokat
csoportosítsák és hozzárendeljék vagy el-
válasszák a munkaköri kötelezettségektõl,
ez azonban mindmáig nem rendezõdött.
Csak ritkán, nagyobb iskolákban alkalmaz-
nak pedagógiai asszisztenseket, akikre nyu-
godtan rá lehetne bízni bizonyos szervezé-
si, felügyeleti feladatokat. Kisegítõ sze-
mélyzet (oktatástechnikus, pedagógiai asz-
szisztens, szabadidõ-szervezõ stb.) általá-
ban nincs az iskolákban. Ezek a problémák
és megoldásuk munkaügyi értelemben ma
nem is idõszerûek, a pedagógusok többsége
örül, ha van munkája, és nem nagyon mer
lázadni a járulékos feladatok ellen. Megle-
põen nagyarányú például a díjazás nélküli
munkavégzés (DEÁK 1998, 79. p.).
Kétségtelen, hogy a pedagógusok a látszat
ellenére nem dolgoznak kevesebbet a fize-
tésükért, mint mások. (Többet sem.) Az el-
sõ nagy vizsgálat (FERGE, 1970) heti 53,2
órát mutatott ki, beleszámítva minden kal-
kulálható egyéb munkaköri teendõt. (Tény-
szerûen ez heti három órával kevesebb volt
az egyéb szellemi dolgozókénál.)
Mára vonatkozóan ilyen adatunk nincs, de

a kötelezõ munkaidõ az értelmiségi pályá-
kon végül is a munkavégzés igen relatív
mutatója.
Nem érdektelen azonban összevetni az éves
óraszámot más országok ilyen adataival.
Magyarország az OECD-mezõnyben közé-
pen helyezkedik el, húsz ország között a 12.
helyen áll, s e tekintetben sokan irigyelhet-
nek is bennünket. A két szélsõ érték 1085,
illetve 624 óra évenként az alapfokú okta-
tásban. Magyarországon 798 óra (Jelentés a
magyar közoktatásról, 1998, 446. p.).
A másik még irigylésre méltóbb mutatónk

az egyes tanárra jutó gyerekszám. E vonat-
kozásban az OECD-országok közül egye-
dül Olaszország statisztikája kedvezõbb.
Nálunk Dániával egyetemben az egy tanár-
ra jutó tanulók száma 11,2 fõ. A többi 17
fejlett ipari országban ez a szám magasabb,
egészen az 1:28-as arányig (Jelentés a ma-
gyar közoktatásról, 1998, 447. p.).
Tudjuk persze, hogy vannak 30-35 fõs osz-
tályok is, ugyanakkor sok az igen alacsony
osztálylétszámú falusi kisiskola. Így „kere-
kedik ki” a 11 fõs átlag.

A különbözõ „racionalizálási” szándékok
legjelentõsebb hivatkozási alapja épp e két
adatsor: a kötelezõ óraszám és a gyermek-
létszám. A fizetéskorrekciók áraként fel-
felröppen a létszámleépítés, az elbocsátás,
az óraszámemelés híre, bár ezzel a döntés-
hozók eddig nem éltek jelentõs mértékben.
A nevelés minõségét, hatékonyságát meg-
határozó kiegészítõ szolgáltatások idõará-
nya azonban folyamatosan nõ.

Anyagi („vagyoni”) helyzet
Nem vagyunk naivak. A vagyont nem a

pedagógusoknál kell keresni. Õk nem vol-
tak sem a kárpótlás, sem a privatizáció ha-
szonélvezõi. Ha egy „tisztes, ám szegény”
réteget kell megneveznünk, nyomban õk
jutnak eszünkbe.
Az 1998-as Jelentés a közoktatásról adata-

it figyelembe véve a lakásnagyság elfogad-
ható (sok vidéki pedagógus nagy, ám ke-
vésbé komfortos, nem luxus jellegû otthon-
ban él). Az autó, a garázs sem marad alatta
a magyar átlagnak. Felhalmozni, tartalékot
képezni azonban a pedagógus nem tud.
Összességében a pedagógusok anyagi hely-
zete mélyen az értelmiségi átlag alatt van, a
magyar társadalom középsõ harmadának
süllyedõ alsó peremén helyezkedhetnek el.

Életminõség
A munka jellege

Az értelmiségi munkára a nagyfokú füg-
getlenség, szabadság és az alkotó jelleg jel-
lemzõ. Korábban a pedagógusok igen sokat
panaszkodtak a munka túlzott szabályozott-
sága miatt. A központi vezérlés, az állami
kontroll úgyszólván a végletekig vitte a
„távirányítást”, még sajátosan szakmai vo-
natkozásokban is (totális államberendezke-
dés, központi tanterv). Különös, de még
ilyen körülmények között is élt az a tudat,
hogy „ha bezárom magam mögött az ajtót,
azt csinálok, amit akarok”. A tanári szabad-
ság a módszertani szabadságban nyilvánult
meg. A célok, a tartalom vonatkozásában a
legutóbbi idõkig erõs volt az ideológiai-po-
litikai meghatározottság és kontroll, nem-
csak a kemény vagy puha szocialista dikta-
túra idején, hanem korábban, 1945 elõtt is.
A pedagógus állami alkalmazottként az is-
kola intézményrendszerén keresztül az álla-
mi akarat végrehajtója volt. A gimnáziumi
tanárok megbecsült helyzete a két világhá-
ború között politikai szerepükkel függött
össze: elit iskolákban, a politikai elit gyer-
mekeit készítették fel a társadalom vezetõ
pozícióinak átvételére. A szociálisan érzé-
keny tanári társadalmat jól meg kellett fi-
zetni e „társadalmi küldetés” vállalásáért. A
többiek már nem voltak ilyen fontosak és
megbecsültek. A pedagógusok és a pedagó-
gia politikai függõségén újra és újra elcso-
dálkozunk. Napjainkban a négyévenkénti
politikai váltógazdaság kényszeríti helyez-
kedésre például az igazgatókat. A politikai-
gazdasági függetlenség továbbra is inkább
óhaj, mintsem valóság: a függõség rejtet-
ten, áttételesen valósul meg. A szakmai
szabadság viszont sohasem látott mérték-
ben „felvirágzott”. Dilettánsok és profik
egyszerre vannak a pályán. Ez is, az is azt
csinálja, csinálhatja, amit akar, amit tud. A
tankönyvpiacon a szép és jó könyvek mel-
lett ott vannak a botrányosan szakszerûtle-
nek is. Nem is ez a baj, hanem az, hogy a
helyzet a legtöbb pedagógus számára átte-
kinthetetlen. Nem a legjobb tankönyveket

vetetik meg, hanem azt, amelyiket már is-
merik. Tisztelet a kivételnek. Már szakta-
nácsadó sincs, nemhogy szakfelügyelõ. A
kialakuló káoszt a kerettantervekkel pró-
bálják korlátozni, és a mostanában kiépülõ
értékelési és vizsgaközpontoknak is van
olyan szerepük, hogy a mostaninál „erõ-
sebb” szakmai kontroll alatt tartsák az isko-
lákat és a pedagógusokat. Valljuk be, szük-
ség is van erre.  Nagy kérdés a pedagógusi
munka alkotó jellege. Azt gondoljuk
ugyanis, hogy a tanári-nevelõi tevékenység
nem tûri a rutint, az elidegenedett, lélekte-
len munkavégzést. A gyermeki világ a sze-
mélyesség és élményszerûség forrása és vi-
lága. „Nincs két egyforma eset, helyzet” –
szoktuk mondani. Egy sor érvet tudunk ar-
ra, hogy a pedagógusi munka kreativitást
igénylõ, alkotó tevékenység. Szívesen
hangsúlyoznánk mûvészetjellegét, ám ne-
héz megmutatni a produktumot, a mûalko-
tást, saját alkotó énünk tárgyiasulását a nö-
vendékeinkben. Hol mutatkozik meg az
egyes pedagógus munkájának eredménye,
hatása? Válaszunk: a folyamatban, a sze-
mélyközi viszony folyamatos kontrolljában
és szabályozásában, a kapcsolat egyedisé-
gében és intenzitásában. Csupa „megfogha-
tatlan” és mégis létezõ, valóságos és külö-
nös összetevõ. Be kell azonban látnunk,
hogy mindez csak optimális mezõben szik-
rázik így fel. A köznapi valóság ritkán
ilyen. Vagyis a pedagógiai munka lényege
szerint kreativitást igénylõ alkotó értelmi-
ségi munka, de a konkrét feltételek ritkán
hagyják kibontakozni és beteljesülni ezt az
eredendõ pedagógiai intenzitást, totalitást.

Értelmiségi hát a pedagógus? 

Munkája természete szerint az. A pedagó-
gusi munka értékközvetítõ és értékteremtõ,
kreatív tevékenység. És máris megszorítá-
sokat kell tennünk, mert megvalósulásában
kevésbé, mint ideáltipikusan. Életkörülmé-
nyek és életmód tekintetében a pedagógus-
társadalom többsége nem tudja megterem-
teni az értelmiségi létforma anyagi-tárgyi
kereteit. Innen nézve a pedagógusok több-
sége nem úgy él, mint az „igazi” értelmisé-
giek. A konkrét személy és a tényleges
helyzet meghatározó. A belsõ rétegezettség
e tekintetben is a szokásos szociológiai lép-
csõket követi: a magasabb képzettség, a vá-
rosi lakhely és munkahely, valamint a szár-
mazással megörökölt családi hagyomá-
nyok, szubkultúra növeli az értelmiségi lét
valószínûségét. A körülményeket össz-
hangba kellene hozni a munka jellegével.
Egyénileg pedig azt mondhatjuk: az igény-
szint, az ambíció, a személyiség ereje áttör-
heti a kedvezõtlen anyagi-társadalmi aka-
dályokat. A pálya fejlõdésének prognoszti-
zálható trendvonala azonban inkább a pro-
fesszionális, közalkalmazott szakértõ irá-
nyába mutat és nem a szabad értelmiségi
szerep és státus irányába. 

Papp János



A közoktatásban milyen jelenségek indo-
kolták, hogy az oktatási jogoknak biztosa
legyen?

Az oktatási jogok biztosát a közok-

tatásban elõforduló jogsérelmek or-

voslására bízta meg az Oktatási Mi-

nisztérium. Fõ célja az, hogy azok a

diák és pedagógus, valamint szülõi

valós vagy vélt sérelmek, - amelyek

nem akkora súlyúak, hogy bírósági

ügyként kelljen õket kezelni, de

mégis rendkívül rombolóak az okta-

tó-nevelõ munka során, - kerüljenek

párbeszéd útján kölcsönös kompro-

misszumok alapján feloldva. 

Mennyi ideje mûködik az Ön hivatala,
milyen képzettségre van szüksége az ott
dolgozóknak?

Fél éve hozta létre a miniszter úr, az-

zal a szándékkal, hogy a közoktatás

mindennapi problémáiról, ezáltal is

párbeszéd alakuljon ki valamennyi

érdekelt fél között. Közvetlenül a

miniszter úrnak tartozom beszámo-

lási kötelezettséggel: - évente egy al-

kalommal jelentést kell készítenem a

hivatal által vizsgált ügyekrõl, azok

eredményeirõl és javaslatot kell ten-

nem a továbbfejlesztési irányokra. 

Az én végzettségem jogász, de ah-

hoz, hogy e funkciót betölthessem

nem volt elõírva, hogy milyen vég-

zettségre van szükség, elvileg bármi-

lyen felsõfokú végzettséggel rendel-

kezhettem volna. Szakmailag vi-

szont sok elõnye van a jogi végzett-

ségnek, mert meg tudom állapítani,

hogy ki szenvedett el jogsérelmet, s

azt, hogyan lehet orvosolni. Pedagó-

giai-szakmai kérdésekben nem fogla-

lok állást, - tehát annak megállapítá-

sa, hogy egy pedagógus milyen mód-

szerekkel és milyen tananyag tarta-

lommal tanít, az nem az én felada-

tom. A hivatal 8 fõvel mûködik. Leg-

több esetben minden érdekelt felet

meghallgatunk, szükség esetén ta-

nulmányozzuk a rendelkezésre álló

dokumentumokat és minden eset-

ben arra törekszünk, hogy intézmé-

nyen belül oldódjanak meg a konf-

liktusok. 

Milyen ügyekben fordulhatnak Önhöz az
intézményvezetõk, tanárok, diákok?

Érdekes módon az eddigi 314 pa-

naszból, amivel hozzám fordultak

viszonylag kevés volt a diákok pana-

sza, a legtöbb beosztott pedagógu-

soktól és néhány szülõtõl szárma-

zott. A pedagógusok panasza fõleg

az igazgatójukkal kapcsolatos konf-

liktusokból állt. A kivizsgálás során

több ilyen ügyben viszont meg kel-

lett állapítanom azt, hogy a pedagó-

gus jogok nemcsak azért sérültek,

mert az intézményvezetõ nem bizto-

sította, hanem azért, mert az intéz-

ményvezetõnek a fenntartó sem biz-

tosította a jogait. Tehát a jogsérel-

mek tovább gyûrûztek. A diákok jo-

gainak megsértésénél gyakran elõfor-

dult az a téves nézet a pedagógusok

körében, miszerint csak annak a di-

áknak van joga, aki a kötelezettségét

is teljesíti. Ez nem igaz, mert vannak

olyan egyetemes emberi jogok, ame-

lyek akkor is megilletnek mindenkit,

ha semmilyen kötelességét nem tel-

jesíti. Például az oktatási jog akkor is

megilleti a diákot, ha az iskolában

nem tanul csak ül az órán. Az már

más kérdés, hogy számára ennek mi-

lyen következményei lesznek, akár

az osztályzatra, akár a késõbbi életé-

re gondolok. 

Eddigi munkája során milyen kirívó ese-
tekkel találkozott?

Szerencsére nagyon kevés szélsõsé-

ges eset volt. Én azokat tartom kirí-

vónak, amikor a konfliktusok során

testi fenyítés is történik.

Azonban mindig megvizsgálom azt a

körülményt, amiben ez megtörtént

és ha azt tapasztalom, hogy a testi

fenyítéssel egy nagyobb balesetet,

nagyobb kárt elõzött meg a pedagó-

gus, akkor egész más súllyal értéke-

lem. Az egyik alkalommal két tanuló

szülei fordultak hozzám azzal a pa-

nasszal, hogy a testnevelõ tanárnõ

megpofozta a gyerekeit. A vizsgálat

során fény derült arra is, hogy a gye-

rekek osztálytársa egyik olyan kis-

lány volt, aki többszöri próbálkozás

után elõször tudott felmászni az 5-6

m magas kötél tetejére. A két fiú ek-

kor a kötelet elkezdte rángatni, a

kislány odafönt nagyon megijedt: -

ekkor ugrott oda hirtelen a tanárnõ,

s elcsattant a pofon. A kötélen lévõ

kislányt pedig megnyugtatta, aki las-

san lemászott. 

Ezt követõen úgy döntöttem, hogy a

testi fenyítés ugyan megtörtént, de a

nagyobb baj elkerülése érdekében

ezért semmiféle büntetést nem java-

soltam. 

A másik esetben jeges hógolyóval

dobálóztak az udvaron, és az egyik

tanulónak felszakította az arcát, de

ennek ellenére a tanulók tovább do-

bálóztak. Ekkor jött a további bal-
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Lapunknak
nyilatkozott

Dr. Aáry-Tamás Lajos, 
az oktatási 

jogok biztosa

Dr. Aáry-Tamás Lajos
1996-ban szerzett diplomát

az Eötvös Lóránd Tudomány
Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán. Négy évig a
Bibó István Szakkollégium
tagja. 1993. és 1995. között
politológiát hallgat az ELTE-
n. Közel négy évig a kisebbsé-
gi om-budsman munkatársa,
ahol elsõsorban oktatási kér-
désekkel foglalkozott. Felada-
tai közé tartozott átfogó, or-
szágos oktatási vizsgálatok
megszervezése.
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eseteket megelõzõ, jól idõzített po-

fon, amit természetesen megelõzött

a tanárnõ többszöri „legyetek szíve-

sek azonnal befejezni” kijelentése. 

A szülõk problémái számos esetben

azért voltak, mert gyermekeik ott-

hon egy kicsit kiszínezték az iskolá-

ban történteket, miután ezek több-

szörösen megtörténtek, a szülõ fogta

magát berohant az iskolába, és kér-

dõre vonta a tanárt. A vizsgálat so-

rán a gyerek is bevallotta, hogy nem

egészen úgy történt a sérelme, ahogy

otthon elmesélte, a szülõ is belátta,

hogy az igazság kiderítése érdekében

jobb, ha a pedagógussal is

gyakrabban beszél gyerme-

ke helyzetérõl. 

Kollégiummal, bentlakásos in-
tézménnyel kapcsolatban volt-e
munkája?

Röviden válaszolva: nem. 

Az egyik ismerõsöm azon-

ban mesélte, hogy járt egy

leánykollégiumban, ahol

fegyelmi ügyekrõl érdeklõ-

dött és az igazgatónõ azt

válaszolta, hogy nálunk

ilyen nincs. Ezen elgondol-

kodtam, hiszen valószínût-

lennek tûnt, de azóta, hogy

még egyetlen egy kollégiu-

mi ügyem sem volt, hajlok

arra, hogy ennek fõleg az lehet az

oka, hogy a kollégiumokban mûköd-

nek olyan belsõ panaszkezelési eljá-

rások, mûködik a diákönkormány-

zat, mûködhetnek diákbíróságok,

amelyek a házirendben, az intéz-

mény alapdokumentumaiban is je-

len vannak, valamint a tantestület és

a diákok konszenzusán mûködnek.

Az is valószínû, hogy a fegyelmi

ügyeket csak azokra az esetekre ér-

telmezte ez a kolléganõ, amelyek ki-

rívóak és fegyelmi tárgyalások útján

kerültek tisztázásra. Minden esetre

az én feladatom úgy gondolom nem

az, hogy minél több ügyem legyen,

bár néha felmerül bennem az a kér-

dés, hogyha sok ügy van a hivatal-

nak, akkor sok tapasztalatra tesz

szert, sok problémát megoldott, - ha-

nem az, hogy segítsek kiépíteni helyi

szinteken a konfliktuskezelési eljárá-

sokat. Ezért tartok az ország külön-

bözõ városaiban elõadásokat, tájé-

koztatókat a pedagógusoknak, diá-

koknak, fenntartóknak egyaránt. 

Véleménye szerint a középfokú oktatási
intézményekben miért formálisak a diák-
önkormányzatok? (Gyakran olyan érzése
van a pedagógusoknak, mintha a diákok-
nak nyûgöt jelentene az, hogy a saját éle-
tüket iskolai, vagy kollégiumi keretek közt
szervezhetik).

Ennek több oka is lehet. Elõször

nem mindegy az, hogy ki a diákön-

kormányzatot segítõ pedagógus.

Másodszor az sem mindegy, hogy ki

a diákönkormányzat vezetõje. Az

sem mindegy, milyen lehetõséget

biztosít a tantestület a diákoknak, -

mibe szólhatnak bele, mit végezhet-

nek önállóan. Az is elõfordulhat,

hogy csak látszólag néz ki úgy, mint-

ha nem mûködne a diákönkormány-

zat, ez fõleg akkor figyelhetõ meg,

amikor jó konfliktuskezelõ gyakorlat

alakult ki egy intézményben: - látvá-

nyosan nem kell küzdeni a diákjo-

gok érvényesüléséért. Ebben az eset-

ben a legcélszerûbb, ha a diákönkor-

mányzat „szolgáltató jellegû” felada-

tokat is felvállal, nemcsak az érdek-

érvényesítést, pl.: különbözõ rendez-

vényeket szervez, bevételi forrásokat

keres, - magyarul az õket megválasz-

tó diákok életét próbálja gazdagab-

bá, szebbé tenni. Amennyiben az is-

kola belsõ élete megváltozna, a diák-

jogok sérelmet szenvednének, akkor

természetesen a diákönkormányzat

érdekérvényesítõ szerepének kell

elõtérbe kerülnie. Az is igaz, hogy

nem minden diák alkalmas arra, és

nem is minden diák akar a közössé-

gért tevékenykedni, viszont az már

kevésbé lehet igaz, hogy egy néhány

100 fõs oktatási intézményben min-

den gyerek teljesen érdektelen le-

gyen saját diáktársaival, iskolájával

szemben. 

A kollégium, mint közoktatási intézmény
nagytérségi, sok esetben országos feladato-

kat lát el. A legtöbb kollégium
viszont önkormányzati fenntar-
tásban, finanszírozásban tarto-
zik. Ebbõl az is következik, hogy
a gazdagabb fenntartók, gazda-
gabb intézményrendszert enged-
hetnek meg maguknak, míg a
szegényebbek szegényebbet.
Ilyen körülmények között mi-
lyen esélyt lát Ön a minisztéri-
um kollégiumfejlesztési, esély-
egyenlõségi programjának meg-
valósítására?

Erre a kérdésre, mint az ok-

tatási jogok biztosa nem tu-

dok válaszolni, mert nem az

én kompetenciám. Ez az ok-

tatáspolitikusok feladata,

nekik kell meghatározni a

közoktatásban zajló folyamatokat.

Az én feladatom mindössze annyi,

hogy ha ezek a folyamatok bárhol

úgy alakulnak, hogy jogsérelmekhez

vezetnek, akkor ezeket megvizsgál-

hatom és jelezhetem a minisztérium

felé. 

Az eszköz és felszerelési jegyzék

idõarányos teljesítésére is azért nem

válaszolhatok, mert 2003-ig értel-

metlenség lenne azt feltételezni,

hogy a fenntartók a jelenlegi ala-

csony önrész miatt nem érdekeltek a

teljesítésben. Ezt csak 2003. szep-

tember 1-én lehet kijelenteni, akkor

kell megvizsgálni, hogy ki teljesítette

és ki nem. Ezt követõen lehet az én

feladatom annak kiderítése, hogy a

nem teljesítés miért következett be,

ki követett el jogsérelmet az oktatási

intézményeken. 

Gulyás Béla szerkesztõ

Dr. Aáry-Tamás Lajos és Gulyás Béla 
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MELLÉKLETEK
1992. évi 22. törvény a 

munka törvénykönyvérõl

120. § (1) A munkaidõ - munkaidõkeret alkalmazása esetén
- a munkaidõkeret elõírt munkanapjaira egyenlõen oszlik
meg.

126. § (2) Rendkívüli munkaidõben történõ munkavégzés-
nek minõsül a túlmunkavégzés, a pihenõnapon vagy mun-
kaszüneti napon történõ munkavégzés, illetõleg meghatá-
rozott helyen és ideig történõ készenlét.

127. § (2) Az elrendelés szempontjából a túlmunkával esik egy
tekintet alá a pihenõ vagy munkaszüneti napon végzett mun-
ka. Ha a munkavállalót a heti pihenõnapján munkára igény-
be vették, helyette elsõsorban másik pihenõnapot (pihenõidõt)
kell adni a munkavégzést követõ hónap végéig.

145. § Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek
megállapodása bérpótlék fizetését írja elõ, annak számítási
alapja - eltérõ megállapodás hiányában - a munkavállaló sze-
mélyi alapbére.

146. § (1) Éjszakai munkavégzés esetén [121. § (2) bekezdé-
se] a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is megilleti.

148. § (1) A heti pihenõnapon munkavégzésre kötelezett mun-
kavállaló a végzett munkáért járó munkabérén felül leg-
alább ötvenszázalékos bérpótlékra jogosult, ha a 127. §
(2) bekezdésének megfelelõen másik pihenõnapot, pihenõidõt
kap. Ennek hiányában legalább százszázalékos bérpótlék jár.
A 117. § (4) bekezdésében meghatározott munkavállalók te-

kintetében kollektív szerzõdés eltérõ szabályokat állapíthat
meg.

(2) A munkaszüneti napon munkavégzésre kötelezett
munkavállalót az aznapi munkájáért járó munkabérén
felül távolléti díj is megilleti..

1992. évi 33. törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról

76. § 
(1) Nem jár rendkívüli munkaidõben végzett munkáért díjazás
a) a magasabb vezetõ és vezetõ állású, továbbá
b) a kollektív szerzõdésben meghatározott olyan munkakört be-

töltõ közalkalmazottnak, aki a munkaideje beosztását, illetve
felhasználását maga határozza meg.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt tehet,
továbbá a rendkívüli munkaidõben végzett munka díjazására
a Munka Törvénykönyve 146-148. §-ban meghatározottak-
tól magasabb mértéket állapíthat meg.

138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a közalkal-

mazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

16. § (1) Túlmunkadíj jár annak a pedagógusnak, aki olyan
munkakörben dolgozik, amelyre jogszabály kötelezõ órát álla-
pít meg, ha a kötelezõ órájánál többet tanít. A túlmunkadíj
megilleti a magasabb vezetõ és a vezetõ beosztású közalkal-

Á L L Á S F O G L A L Á SÁ L L Á S F O G L A L Á S
A 98/2000. (VI. 22.) kormányrendelet a pedagógus munkavégzéssel kapcsolatban sok korábban is

rendezetlen kérdést vetett fel, néhol jelentõs munkáltatói alkalmazási zavart okoz.
Megjegyezzük, hogy a kiadott kormányrendelet nem tükrözi szövetségünk többször kifejtett véleményét.
Jelzéseink eredményeként az Oktatási Minisztériumban készül e rendelet pontosítása.

Álláspontunk kialakításánál az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:
1992. évi 22. törvény a munka törvénykönyvérõl; 1992. évi 33. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;

1993. évi 79. törvény a közoktatásról; 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet (a vonatkozó szakaszokat mellékel-

jük).

1. Véleményünk szerint általában a hétvégi idõszakban a kollégiumi nevelõtanár munkát végez, foglalkozást tart

a gyerekeknek. Erre 100 % óradíj és a munka törvénykönyve 148. § szerinti bérpótlék jár.

2. Ha munkáltató mégis csak ügyeletet írna elõ munkavégzésként (amit szakmailag kifogásolunk, mert a tanu-

lókkal ekkor is kell foglalkozni „továbbá a szabadidõ eltöltését szolgáló a (2) bekezdés b) és d) pontjában felsorolt fog-
lalkozásokat és a tanulóval való egyéni törõdést biztosító foglalkozásokat szervez…” [idézet a közoktatási törvénybõl]), ak-

kor az óradíj 50 %-a, valamint a bérpótlék 50 %-a jár illetményként.

3. A kormányrendelet csak hétvégére és a munkaszüneti napokra szabályozza 30 %-os óradíjjal az éjszakai ügye-

letet, amit ki kell egészíteni a munka törvénykönyve 148. § szerinti bérpótlékkal. Másik pihenõnap az éjsza-

kai ügyeletért nem adható ki, ezért a kétszeres díjazás mellett foglalunk állást.

4. Az éjszakai készenlét díjazásának hétközi rendje nem változott [óradíj 25 %-ánál magasabb díjazás megnövel-

ve az éjszakai pótlékkal (15 %)].

Budapest, 2000. szeptember 13. Takács Ernõ ügyvivõ
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mazottat is.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a pe-

dagógus heti kötelezõ óraszáma eléri vagy meghaladja a 27
órát. A pedagógus óradíja ebben az esetben az illetmény és a
(2) bekezdés harmadik mondata alapján figyelembe vehetõ
pótlékok együttes összegének (a továbbiakban: számítási alap)
egy órára jutó része, megnövelve az 50%-os bérpótlékkal. A
számítási alapnak az egy órára jutó részét oly módon kell
meghatározni, hogy a számítási alapot elosztják 175-tel.

1993. évi 79. törvény a közoktatásról

52. § (9) Egyéni - egy-három tanuló részére szervezett - foglal-
kozás tartható

b) a szakközépiskolában és szakiskolában a kötelezõ és a nem kö-
telezõ tanítási óra megszervezésére rendelkezésre álló órakeret
terhére tanulónként heti öt órában…

(10) Az egyéni foglalkozásra rendelkezésre álló órakeretet annyi
órával kell csökkenteni, ahány egyéni foglalkozást szerveztek.
Az idõkeret az iskolán belül az egyes évfolyamok és tanítási
hetek, a kötelezõ és nem kötelezõ, valamint a tanórán kívüli
foglalkozások között szabadon átcsoportosítható.

(11) Az e törvény 120. §-ának (1) bekezdése alapján, vagy sú-
lyos betegsége miatt magántanulóként tanulmányokat folyta-
tók egyéni foglalkozás keretében történõ felkészítésére az isko-
lának tanulónként a kötelezõ és a nem kötelezõ tanórai foglal-
kozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül - át-

lag - heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az idõkeret az egyes he-
tek és tanulók között átcsoportosítható.

53. § (2) Tanórán kívüli foglalkozás
b) a szakkör, érdeklõdési kör, önképzõkör, énekkar, mûvészeti

csoport [a továbbiakban a b) pont alattiak együtt: diákkör];
d) a tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnoksá-

gok, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, diáknap.

(7) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi elhelye-
zésben részesülõ tanulók részére felzárkóztató, tehetség-kibon-
takoztató, speciális ismereteket adó felkészítõ foglalkozásokat,
továbbá a szabadidõ eltöltését szolgáló a (2) bekezdés b) és d)
pontjában felsorolt foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni
törõdést biztosító foglalkozásokat szervez. A kollégiumi felké-
szítõ foglalkozások szervezéséhez rendelkezésre álló idõkeret
nem lehet kevesebb - kollégiumi csoportonként - heti tizennégy
óránál, a többi kollégiumi foglalkozásra rendelkezésre álló idõ-
keret pedig - kollégiumi csoportonként - heti tíz óránál. A he-
ti idõkeret a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok,
tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. A
kollégiumi foglalkozásokat csoportos és egyéni foglalkozás kere-
tében lehet megszervezni. Az egyéni foglalkozások szervezésénél
az e törvény 52. §-a (10) bekezdésének b) pontjában és (11)
bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(8) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a
tanuló rendszeresen hazalátogathasson, de a hazautazás a
tanítási évben nem lehet kötelezõ.

Az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék kollégiumpedagógiai intenzív továbbképzést hirdet bentlakásos intézményekben
dolgozó pedagógusoknak kollégiumpedagógiai, vezetéstudományi, szociálpszichológiai, fejlõdés-lélektani, kommunikációs
ismereteik megújítása érdekében. A továbbképzés, amely megfelel a hétéves továbbképzési kötelezettségnek, 120 órás (két
egyetemi félév, nyolc kétnapos konzultáció).

TEMATIKA

T O V Á B B K É P Z É ST O V Á B B K É P Z É S

Követelmény: záródolgozat, (záróvizsga). 

Teljesítés után TANÚSÍTVÁNYT adunk.

Jelentkezés: 2000. májustól, szeptember 30-ig

Kezdés: 2000. október vége

A továbbképzés, helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Apáczai
Kollégium, fõvárosi kollégiumok. (Kellõ számú jelentkezõ esetén az
ország bármely intézményében, továbbképzési központjában meg-
szervezhetõ!)
A 120 órás továbbképzés ára: 60.000 (hatvanezer) Ft

❑   Kollégiumtörténet
❑  A kollégiumi nevelés alapkérdései (Kollégium az iskola-

rendszerben, a kollégium funkciói, célok, értékek, köve-
telmények.);

❑  Kollégiumpedagógia ( Nevelési feladatok, területek, esz-
közök, módszerek a kollégiumban.)

❑   A kollégiumi nevelési folyamatban résztvevõk: kollégis-
ták, pedagógusok, szülõk,külsõ személyek

❑ A kollégiumi nevelési folyamatot alakító környezeti ténye-
zõk, tárgyi eszközök, taneszközök

❑   A kollégiumi nevelés pszichológiai, szociológiai, szociál-
pszichológiai elemei. Kommunikációs képességek fej-
lesztése, konfliktusszituációk megoldásának gyakorlása.

❑  A kollégium pedagógiai irányítása, gazdasági vezetése, a
kollégiumi menedzsment

❑  Minõségbiztosítás a kollégiumban

❑  Gyermekvédelem a bentlakásos intézményekben

❑  Aktuális - kollégiumot érintõ - oktatáspolitikai, érdekvé-
delmi, kutatási, pályáztatási kérdések

Részteles tematikát, jelentkezési adatlapot faxon, vagy
postafordultával küldünk.

Érdeklõdés, információ: dr. Somon István programgazda
Postacím: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.
Telefon/fax: 06-1-266-2032



10 KOLLÉGIUM, 2000. szeptember  

2000. OKTÓBER 12. (CSÜTÖRTÖK)
10.00- Regisztráció, szállás elfoglalása
11.30- Ebéd
13.30 A konferencia megnyitása: Láyer József a Hajdú-

Bihar Megyei Közgyûlés elnöke
13.40 Bevezetõ elõadás: A szakértõ „tükör vagy mérleg”?

Elõadó: Honti Mária Közoktatási Szakértõk Egyesü-
lete elnök

14.10 Plenáris elõadás: A COMENIUS 2000 Közoktatási
Minõségfejlesztési Program aktuális helyzete
Elõadó: Herneczki Katalin COMENIUS 2000 Minõ-
ségfejlesztési Programiroda igazgató

15.00 Plenáris elõadás: A kétszintû minõségbiztosítás
Elõadó: Põcze Gábor Magyar Gallup Intézet Közok-
tatási Minõségfejlesztés Csoport csoportvezetõ

16.00 Szekcióülések
17.30 Vacsora
19.00 A Csokonai Színház elõadása

2000. október 13. (péntek)
7.00 Reggeli
8.30 Plenáris elõadás: A mesterséges intelligencia kihívá-

sai a minõségi közoktatásban
Elõadó: Lõrincz András tudományos fõmunkatárs
ELTE Információs Rendszerek Tanszék

9.20 Plenáris elõadás: A pedagógiai hozzáadott érték
becslése a tanulók tudásának felmérése alapján
Elõadó: Csapó Benõ egyetemi tanár, JATE Nevelés-
tudományi Tanszék 

10.30 Plenáris elõadás: Kerettantervek. Pedagógiai prog-
ramok, helyi tantervek átdolgozása.
Elõadó: Kojanitz László Oktatási Minisztérium fõ-
osztályvezetõ

11.20 Plenáris elõadás: Az Országos Közoktatási Értékelé-
si és Vizsgaközpontot érintõ aktuális kihívások és az
ebbõl adódó feladatok. A szakértõi munkával kapcso-
latos irányelvek.
Elõadó: Mohos László OKÉV igazgató 

12.20 Ebéd

13.20 Városnézés: Debreceni Egyetem. Séta a Botanikus
Kertben

15.00 Szekcióülések
19.00 Állófogadás (mûsor: Ady Endre Gimnázium Debre-

cen; Nosztalgia Disco; tombola)
Pohárköszöntõt mond: Somogyi Béla Debrecen Me-
gyei Jogú Város alpolgármestere

2000. október 14. (szombat)
7.00 Reggeli
8.30 Szekcióülések
9.30 A szekcióvezetõk beszámolója

10.45 Plenáris elõadás, a konferencia zárása: A közoktatás
aktuális kérdései. A minõségi közoktatás feltétel- és
eszközrendszere
Elõadó: Környei László Oktatási Minisztérium he-
lyettes államtitkár

11.45 Ebéd

A KONFERENCIA VÉDNÖKEI:
Pokorni Zoltán oktatási miniszter
Láyer József a Hajdú-Bihar megyei Közgyûlés elnöke
Kósa Lajos Debrecen megyei jogú város polgármestere

A KONFERENCIA RENDEZÕI:
Közoktatási Szakértõk Egyesülete (KÖSZE)
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE)
SULISZERVIZ Oktatási és Szakértõi Iroda, Debrecen

„A SZAKÉRTÕ SZEREPE A MINÕSÉGI KÖZOKTATÁSBAN”
II. Országos Közoktatási Szakértõi Konferencia

D E B R E C E N,  2000. október 12-14. 
Program

Az elmúlt év õszén a SULISZERVIZ Oktatási
és Szakértõi Iroda, az Informatika-Számítástechnika
Tanárok Egyesülete (ISZE) és a Közoktatási Szakér-
tõk Egyesülete (KÖSZE) elõször rendezte meg a „A
szakértõ szerepe a minõségi közoktatásban” cím-
mel a közoktatási szakértõk országos konferenci-
áját. A tavalyi konferencia sikere és a közoktatásban
meglévõ aktuális feladatok a rendezõket arra inspi-

rálták, hogy ebben az évben is megrendezésre ke-
rüljön immár második alkalommal ez a szakmai
fórum.

E rendezvényre a tavalyihoz hasonlóan nem
csak a közoktatási szakértõket várjuk, hanem a
közoktatás minden területérõl (óvoda, általános
iskola, középiskola, szakképzés, kollégiumok) az
érdeklõdõket, az intézményvezetõket, a pedagógi-
ai intézetek, fenntartók képviselõit, valamint a
közoktatás minõségfejlesztésébe bekapcsolódó ta-
nácsadókat is. A konferencia kiemelt témája a
COMENIUS 2000 Közoktatási Minõségfejlesztési
Program, a kerettantervek bevezetése és a mérés-
értékelés témaköre. 

Tisztelettel meghívjuk Önt a konferenciára,
melynek programját és a jelentkezési lapot mellé-
keljük.

Szekciók: A szekciók témakörei: 
18 Óvoda 
19 Általános iskola alsó tagozat 
20 Általános iskola felsõ 

tagozat 
21 Középiskola 
22 Kollégium 
23 Mû vészeti nevelés 
24 Gyógypedagógia 
25 Informatika 
26 Fenntartók 
27 COMENIUS tanácsadók 

1. Minõségbiztosítás, Comenius 2000 I. 
2. Minõségbiztosítás, Comenius 2000 II. 
3. Kerettantervek, helyi tantervek, 
         helyi programok módosítása I. 
4. Kerettantervek, helyi tantervek, 
         helyi programok módosítása II. 
5. Mérés, értékelés  
6. Speciális 
7. Speciális 

S U L I S Z E R V I ZS U L I S Z E R V I Z
Oktatási  és  Szakértõi  Iroda
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. 
fax: (52) 518-500/8605; (20) 9739-769; (20) 9750-678; 
e-mail: molnar@brassai-debr.sulinet.hu  



„A SZAKÉRTÕ SZEREPE A MINÕSÉGI KÖZOKTATÁSBAN”  II. Országos Közoktatási Szakértõi Konferencia
D E B R E C E N,  2000. október 12-14.   

JELENTKEZÉSI LAP
Helyszín: Grand Hotel Aranybika 4025 Debrecen, Piac u. 11-15.

Jelentkezési határidõ: 2000. szeptember 25.

Jelentkezési cím: SULISZERVIZ Oktatási és Szakértõi Iroda

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola

Jelentkezõ neve:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (telefonszáma, e-mail-je):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Munkahely neve, címe, telefonszáma:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Számlázási cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elhelyezésemet egy szobába kérem:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-val

Részvételi díj: (Az igénylést a O-ben szíveskedjen X-szel jelölni!)

Szállást a Grand Hotel Aranybika (Debrecen, Piac u. 11-15.) és a Cívis Hotel Kálvin (Debrecen, Kálvin tér 4.)
kétágyas szobáiban, svédasztalos reggelivel biztosítunk.
A konferencia minden résztvevõje ingyenesen használhatja a szaunát, az úszó-, és hidromassage medencét, valamint
a fitness termet.
A részvételi díj tartalmazza a konferenciáról megjelenõ kiadvány költségeit is.

Lemondási feltételek:
Szeptember 30-ig történõ írásos lemondás esetén a befizetett díj 70%-át térítjük vissza és a kiadványt ebben az
esetben is elküldjük. Ezen idõpont után érkezõ vagy elmulasztott lemondás esetén a befizetett díjat nem tudjuk
visszatéríteni.

Nyilatkozat:
Vállalom, hogy a rendezvény részvételi díját és egyéb költségeket (szállás, étkezés, stb.),
összesen……………………...Ft-ot számlájuk ellenében a CIB BANK-nál vezetett 10700141-04617103-51100005
sz. számlára Konferencia megjelöléssel és a résztvevõk nevének feltüntetésével átutaljuk, vagy rózsaszín
postautalványon befizetjük a SULISZERVIZ címére.

….............................., 2000. ......................................... 
......................................................………...  

cégszerû aláírás  

KOLLÉGIUM,2000.szeptember 11

A 4. szekció programja - KOLLÉGIUM
Szekcióvezetõ: Peleiné Vesza Judit - Sportkollégium Debrecen - igazgató
Helyszín: Hotel Cívis, Jubileum Terem

2000. október 13. (péntek)

15.00 - 15.45 Országos Kollégiumi Alapprogram
Elõadó: Dr. Simon István – ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Kollégiuma Budapest - igazgató

15.45 - 16.30 Kollégiumok minõségbiztosítása
Elõadó: Szimcsák Judit - Városi Kollégium Szolnok - igazgatóhelyettes

16.45 - 17.30 Mérés – értékelés lehetõsége a kollégiumokban
Elõadó: Peleiné Vesza Judit - Sportkollégium Debrecen - igazgató 

17.30 - 18.15 A törvénymódosítások hatása a kollégiumokra
Elõadó: Horváth István - Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Országos Szövetség - elnök

 O regisztrációs díj                      12.500.- Ft 
        szállás (okt. 12., 13. –  2 éjszaka): 
 O 2 ágyas szobában                      7.600.- Ft 
 O 1 ágyas szobában                    11.000.- Ft 

  O ebéd (okt. 12., 13., 14.)           3.600.- Ft 
  O vacsora (okt. 12.)                    1.200.- Ft 
  O állófogadás (okt. 13.)              2.000.- Ft 

Postacím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7.
Telefon, fax: 52 / 518-500 / 8605
Mobil: 20 / 9750-678 és 20 / 9739-769
E-mail: ktm@brassai-debr.sulinet.hu ; 

molnar@brassai-debr.sulinet.hu
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A
Terraprint Kft. kiadásában

a Zalaerdõ Rt. és a Vadásza-

ti Irodalomért Alapítvány

támogatásának köszönhetõen jelen-

hetett meg - a vélhetõen elsõ, ma-

gyar szerzõ által írt vadászattal fog-

lalkozó szakkönyv - Sinapius János:

Kis vadászerdõ címû munkája. A kö-

tethez Dr. Heltay István írt elõszót,

amelyben megállapítja: a "Kis va-

dászerdõ címû könyv hû tükre a kor

tudományos ismereti szintjének. An-

nak megfelelõen írja le az állatok vi-

selkedését, szokásait, beleszõve bib-

liai hiedelmeket, vallási elõírásokat.

... Az állatok viselkedését emberi tu-

lajdonságokkal azonosítja és akként

magyarázza."

A könyvet Dr. Csõre Pál a vadá-

szat, erdészet történetének elismert

kutatója németbõl fordította és igé-

nyesen megirt bevezetõvel, magyará-

zó, kiegészítõ jegyzeteivel látta el.

Dr. Csõre Pál írja a szerzõrõl:

"Sinapiust nem ismeri a magyar ol-

vasóközönség, aminek részben az az

oka, hogy õt mint evangélikus lel-

készt számûzték az országból...

Szászország akkori fejedelme,

Keresztély vette pártfogásba. Hallé-

ban telepedett le és ott élt haláláig."

Sinapius János trencséni születésû,

Königsbergben tanult evangélikus

lelkész volt. A Wesselényi-féle össze-

esküvés felszámolása utáni protes-

tánsellenes fellépés részeként tren-

cséni templomát elvették és kiutasí-

tották az országból. Német földre tá-

vozott, Halléban élt és itt is halt

meg, valószínû 1692-ben. A Kis va-

dászerdõ címû munkája Halléban je-

lent meg 1678-ban.

A szerzõ, pap lévén a vadászattal

foglalkozó könyvében sokat foglal-

kozik a vallással, gyakran idéz a bib-

liából és a vadászatot istennek tet-

szõnek tekinti, illetve intelmeivel Is-

tennek tetszõ módon történõ gya-

korlását is segíteni kívánja könyvé-

vel. A bevezetõben Istent kéri, hogy

"áldjon meg minden jámbor vadászt

szerencsével és megbecsüléssel min-

den ösvényes és útján." De praktikus

dolgokra is gondolt. Mûvét olyan

formában jelentette meg, "amelyet

vadászaton vagy az erdõk megtekin-

tése alkalmával kényelmesen magá-

val vihet" az olvasó. A bevezetõben

röviden a könyv tartalmáról is szól

és természetesen Isten áldását kéri

pártfogójának a fejedelmi felségnek.

Feltehetõ, hogy a könyv megírását is

számûzetésében otthont adó uralko-

dó iránti hála kifejezésének szánta.

Az elsõ fejezetben a vadászattal kapcso-

latos etikai, jogi kérdéseket feszeget.

Elõször is felmerül, hogy a vadászat

szent dolog-e és Isten alapította-e? A

bibliából vett példákkal támasztotta

alá, hogy a vadászat szent és isteni

eredetû. Foglalkozik a vadászat

hasznosságával; jó tapasztalatokkal

szolgál a háborúhoz pl. a rossz és

szokatlan utakon kell a felszereléssel

együtt vonulni, tudnak a puszta föl-

dön aludni, a parancsok teljesítésé-

hez is a vadászatokon hozzászoknak

stb. A vadászathoz kapcsolódó szó-

rakozásokkal is foglalkozik, tulaj-

donképpen az erdõ szépségének tu-

datos megfigyelésére oktatja a va-

dászt. Ebben a fejezetben foglalko-

zik még a vadászattal kapcsolatos

visszaélések büntetésével, a vadásza-

ti jogokkal és részletesen tárgyalja a

vadászatnál a kutyák szerepét, de

vadászati felszerelésekrõl, a célszerû

öltözködésekrõl is szól. 

A második fejezetben a vadászat közbe-

ni veszedelmekkel illetve az ilyen

esetekben szükséges teendõkkel fog-

lalkozik. Több magas rangú vadász

balesetét írja le, attól is óvott, hogy a

vezetõk hivatalos ügyeiket elhanya-

golják a vadászat miatt.

A harmadik fejezetben foglalkozik a va-

dászat elõkészítésével, a vadászat

megszervezésével, a vadász viselke-

désével.

A negyedik fejezet az állatokról, az álla-

tok viselkedésérõl ír.  Az állatokat

emberi tulajdonságokkal ruházza fel.

Az ötödik fejezetben a vadászat befeje-

zése utáni gondolatokkal, teendõk-

kel foglalkozik. Jó pásztorhoz illõen

a vadászati fizikai cselekedeteket a

lélekvadászati gondolatokkal kap-

csolja össze. Mindvégig az isteni

gondoskodás és emberi vadászat dol-

gait kapcsolja össze.

A kis könyvecske 1. sz. melléklete a

szerzõnek a madártan vallási alapjai

címû kis munkáját, a 2. sz. melléklet

Johannes Sinapius hitvitáiról szóló

munkáinak címét tartalmazza.

A könyv megismerése napjainkban

természetesen nem a használható is-

meretek miatt, hanem az évszázad-

okkal korábbi gondolkodás megis-

merése céljából indokolt. Aki szereti

a régmúlt észjárást megismerni, az

istenes és világi dolgok összefonódá-

sát megtapasztalni, a mai problémák

gyökereinek korábbi megjelenését és

általában az emberi tevékenységnek

papi gondolkodáson keresztüli látá-

sát, kellemes, bár nem túl könnyû

olvasmánynak tartja a Kis vadászer-

dõ címû könyv elolvasását. Múl-

tunknak egy sajátos darabkájának, a

vadászatról való vélekedésnek a

megismerését jól szolgálja a köny-

vecske igényes, szép kiadása.

A vadászokon kívül a természettel, a

környezetünkkel foglalkozó tanárok,

kutatók, illetve az ilyen munkakörre

felkészülõ egyetemi hallgatók tudo-

mánytörténeti ismereteik kiegészíté-

sére haszonnal forgathatják és elol-

vasásuk mindenképpen ajánlott.

Dr. Tatai Zoltán

Sinapius János: 

Kis vadászerdõ címû könyve
MMeeggjjeelleenntt


