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2005 a kihívások éve
Tisztelt Olvasó !
Tavalyi decemberi számunkban már összefoglaltuk, mi vár
(várhat) ránk. A kongresszus időpontja 2005. november 8-9.
Addig még sok teendőnk van. Április 25-27. között kétnapos
tanácskozással összekötött kongresszusi előkészítőt rendezzük.
Szeretnénk,
ha
minél
több
résztvevője
lenne
a
rendezvényünknek. Két pályázatot készítettünk el, amely az
Európai Uniós jogok szélesebb megismertetését célozza meg.
Erre a pályázatra meghívtuk a már csatlakozott országok és az új
tagországok szakszervezeteit.
Nem szabad persze a napi kihívásokról sem elfeledkezni. Sok
meglepetés érhet minket még az idén, hiszen 2006 a választások
éve. Minden fontos információt, véleményt szeretnénk eljuttatni
Olvasóinkhoz. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a korosztályunkat
érintő programokról, gondokról lapunkban, - ahogyan korábban
is tettük – írjunk, ha kell vitatkozzunk.
Mostani számunkban két új programról illetve rendszerről írunk.
A kormány új lakásvásárlási programját mutatjuk be. Belső
oldalunkon összehasonlító táblázatunkkal szeretnénk segítséget
adni, amely az új konstrukciót mutatja be.
A másik változás a felsőfokú intézményekbe való
felvételirendszer, amely nagyon sok fiatalt érint. Ezért gondoltuk
úgy, hogy e két téma kellő figyelmet érdemel.
Ifjúsági Tagozat

Fészekrakó program
A program célja, hogy azoknak segítsenek, akik kis önerővel
rendelkeznek, nincs tehetős szülői háttér és így a bankoknak nem
tudnak megfelelő megtakarítást felmutatni, viszont jó keresetük
van és képesek törleszteni a hitelt, a hitel célja, hogy a fiatalok
lakást vehessenek, így a jogszabály része, hogy az állami
garanciás hiteleknek olcsóbbnak kell lennie a többi lakáshitelnél,
és ennek a THM-ben is meg kell jelennie. Mint az Index
korábban megírta, február elsejétől a harminc évnél fiatalabb
párok állami garanciával akár tíz százalék önrésszel is vehetnek
lakást. A hitelt Budapesten és a megyeszékhelyeken új lakás
esetén 15 millió forintig, használt lakás esetén 12 millió forintig
lehet igénybe venni. Vidéken új lakásoknál 12 millió forint,
használt lakásoknál pedig 8 millió forint a felső határ. A 35 év
alatti fiatalok félszocpolt is igénybe vehetnek. Ez nem lesz
szociális elemhez kötve, csak annyi lesz a feltétel, hogy első
lakáshoz vegyék fel a támogatást, és első alkalommal veszik
igénybe a szocpolt. A fél szocpolra azok jogosultak, akik nem
rendelkeznek lakással, és vidéken 8, a fővárosban vagy megyei
jogú városokban 12 millió forintosnál nem drágább lakást
akarnak vásárolni. A program részletei az utolsó pillanatokban
dőltek el, az Index információi szerint még ezen a héten is
tárgyaltak a Fészekrakó programról. Az Index birtokába került
rendeletből kiderül, hogy az állami garancia igénybe vételéhez a
pár mindkét tagjának 30 év alattinak kell lennie.

Ára: 220 Ft

A kölcsön feltétele, hogy a nyújtott kölcsön teljes összege
nem haladja meg a hitelcél szerinti ingatlan vételárának
kilencven
százalékát.
A
hitel
igénybevételéhez
kezességvállalási díjat kell befizetni, ez a garantált hitelrész
két százaléka. A bankok az első évben elengedik ezt a díjat,
tehát ennyivel is olcsóbb lesz a hitel az első évben - ezt a
rendeletben is kikötik, tehát kezességvállalási díjat csak
2006. január elsejétől kell fizetni. A program része, hogy
ezentúl a közalkalmazottak is igénybe vehetik az eddig
csak köztisztviselőknek járó kedvezményeket. Február
elsejétől valamennyi közalkalmazott a hitelfedezeti érték
100 százalékáig vehet fel kedvezményes hitelt, ha legalább
három éve közalkalmazottak. A közalkalmazottak így
szinte önrész nélkül is felvehetnek hitelt, a bankok felé
pedig az állam vállal garanciát. Ez hatszázezer
közalkalmazottat érint. A közalkalmazotti jogviszony
megszűnésekor is megmarad az állami garancia, de akkor
már meg kell fizetni a garanciadíjat. A Fészekrakó
lakbértámogatási elemének célja a gyermekeket nevelő
családok bérelt lakáshoz juttatásának segítése, a
lakásbérleti költségek mérséklése. Ezen kívül a
panelprogram
is
folytatódik.
Február
elsejétől
lakásépítésnél csak azok kaphatnak kedvezményes hitelt,
akik az APEH által megbízhatónak minősített cégektől
hoznak számlát a költségek hetven százalékáról. A
kormány azért döntött a kedvezményesen felvehető
lakáshiteleknél a szigorítás bevezetésére, hogy ezzel is
megpróbálja visszaszorítani a feketegazdaságot. A február
elsején életbe lépő szabályozástól azt reméli a kormány,
hogy némileg visszaszorul a feketemunka aránya. Ezentúl,
ha valaki kedvezményes lakáshitelt szeretne felvenni
lakásépítéshez, a felmerülő költségek - építőanyag, munka
- hetven százalékát számlákkal kell igazolni. Számlát pedig
csak azok a cégek és vállalkozások adhatnak ki, melyek
bejelentkeztek az APEH-nél, és melyeket az adóhatóság
megbízhatónak minősített. Maguknak az építőipari
cégeknek kell kérni regisztrációjukat, és ezzel hozzá is
járulnak ahhoz, hogy az APEH nevüket és címüket az
interneten közzétegye. A regisztráció ingyenes, csak egy
nyomtatványt kell kitölteni. Természetesen a hitelt
igénylők is megtudhatják, hogy az a cég, mellyel
építtetnének, adhat-e számlát, vagyis rajta van-e a
megbízhatók listáján. Az APEH-nek nyolc napon belül kell
válaszolnia a kérdésre. A tájékoztatás ingyenes. Ha valaki
olyan cégtől hoz számlát, mely nincs fenn a listán, azt nem
fogadja el az APEH, így bukik a kedvezményes hitel. Az
adóhatóságnál folyamatosan bővül a lista, naponta frissül
majd. Ezen kívül archiválják is, tehát visszakereshető lesz,
hogy az adott időpontban a cég megbízhatónak számított-e.
(Az összeállítást internetes oldalak híreiből állítottuk össze)

Reméljük
kiadványunk
elnyerte
tetszésedet. Írd meg véleményedet,
hogy a következő jobb legyen !
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Felvételi mindenkinek
Idén átalakul a felvételi a felsőoktatási intézményekbe.
Összeállításunkban segíteni szeretnénk. A felsőoktatásba
mostantól a középiskolai teljesítmény és az érettségi vizsga
jelenti a belépőt. A felvételi pontok összetétele nem változik
lényegesen: marad a 120 pontos rendszer, melynek fele
hozott, fele szerzett pont .
Az érettségi vizsga értékelése mindkét szinten vizsgatárgyanként
történik. Az elégséges alsó határa mind közép-, mind emelt
szinten az elérhető pontszám 20 százaléka, azzal a
megszorítással, hogy a tanulónak a vizsga sikeres teljesítéséhez
minden egyes vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin
egyaránt) külön-külön is legalább 10 százalékos teljesítményt el
kell érnie. A vizsgán elért pontszámot az elérhető pontszám
százalékában fejezik ki, és ebből számítják az érdemjegyet: a
vizsga minősítését ez a százalékérték és az érdemjegy együttesen
alkotja. A százalékértékek és az osztályzatok megfeleltetése nem
azonos a két szinten! Ugyanaz a százalékérték emelt szinten
általában jobb osztályzatnak felelhet meg, mint középszinten.
A százalékosan elért eredmény átszámítása érdemjeggyé
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2005-ben alapvetően megváltozik a felsőoktatás felvételi
rendszere is, mivel az alapképzésben megszűnik a felsőoktatási
felvételi vizsga, szerepét a kétszintű érettségi vizsga veszi át.
Kizárólag a művészeti és testkulturális területeken marad meg a
felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga. Emellett
egyes szakokon alkalmassági vizsgák is lehetnek, ám ezeken
csak az dőlhet el, hogy jelentkezőként "alkalmas" illetve "nem
alkalmas" vagy-e az adott szakon való továbbtanulásra, a
felvételi pontszámot ezek nem befolyásolják. A hozott pontokat
változatlanul a középiskolai teljesítményed alapján fogják
kiszámolni. A magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, egy idegen nyelv és egy választott tantárgy utolsó tanult - két év végi osztályzatainak összege alapján legfeljebb 50
pont szerezhető, az összes érettségi osztályzat átlagának (egész
számra kerekített) kétszerese alapján pedig legfeljebb 10 pont. A
szerzett pontokat az adott felsőoktatási intézmény által az adott
szakcsoportban jelentkezési feltételként, illetve választható
módon meghatározott felvételi tárgyakból letett érettségi vizsga
alapján szerezheted meg. A legtöbb szakcsoportnál a diáknak két
tantárgyat kell, vagy lehet választania, ez esetben az érettségi
eredményével 30+30 pontot tud megszerezni. Ha viszont csak
egy tantárgyat neveztek meg kötelezően az adott szakcsoportra,
akkor annak eredményét kell duplázni. A 120 ponton felül
továbbra is lehetőség van plusz pontok szerzésére. Emelt szinten
teljesített, legalább közepes eredményű érettségi vizsgáért
például hét többletpont jár - de csak akkor, ha ez a szint nem
feltétele a jelentkezésnek! Azonban a felsőoktatási intézmények
megállapodása szerint az elkövetkező két évben a legtöbb szak
és kijelölt felvételi tárgy esetében a diákoknak elegendő a
középszintű érettségi vizsgát letenni, tehát emelt szinten
érettségizve a többletpontokat nagy valószínűséggel igénybe
vehetik. Mindössze az öt nagy idegen nyelv esetén (bölcsész-2
szakcsoport) követelik meg felvételi feltételként az emelt szintű
érettségi letételét.

Így tehát különösen felértékelődnek a legfeljebb két emelt
szintű vizsgáért kapható plusz pontok. Azoknál a
szakcsoportoknál, ahol csak egy érettségi vizsgatárgyat
határoztak meg (és nem több vizsgatárgy közül kell egyet
választani), második tárgyként bármely kötelező érettségi
tárgy emelt szintű vizsgájáért jár a többletpont. Így például
egy tanító jelölt nemcsak a szakcsoportban előírt magyar,
hanem például mellé egy matematika emelt szintű
érettségiért is kaphat 7 többletpontot, legalább közepes
érettségi osztályzat esetén.) A középfokú, államilag
elismert nyelvvizsga 7 pontot, a felsőfokú, szintén "C"
típusú nyelvvizsga 10 pontot ér. "A" vagy "B" típusú
nyelvvizsgáért azonban csak akkor jár a 7 vagy 10 pont, ha
például sajátos nevelési igényű diákként, igazoltan nem
tudja letenni a "C" típusú vizsgát. Összesen két
nyelvvizsga-bizonyítványt lehet így elszámolni, illetve az
emelt szintű érettségivel szerzett nyelvvizsga-bizonyítvány
csak egyszer számítható be a pluszpontokért. Ráadásul ott,
ahol emelt szintű érettségit írnak elő felvételi
követelményként - tehát az elkövetkező két évben csak a
bölcsész-2 szakcsoportnál -, ott a nyelvvizsga-bizonyítvány
nem váltja ki az emelt szintű érettségi letételét. Ennek
egész egyszerűen az az oka, hogy körülbelül 16 ezer
érettségiző
diák
rendelkezik
már
nyelvvizsgabizonyítvánnyal, amiért 2005-ben ugyan megkapja az
emelt szintű érettségi osztályzatot, de a felsőoktatási
intézmények ez alapján nem tudnak rangsorolni közöttük.
Ezért kell ténylegesen is letenniük a vizsgát, persze csak
akkor, ha ezen szakcsoportba kívánnak jelentkezni.Az
emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgáért a felsőoktatási
intézményeknek kötelező megadniuk a többletpontot. Az
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, felvételi
szakiránynak
megfelelő
közép-vagy
felsőfokú
szakképesítésért, szakirányú technikusi képesítésért, illetve
különböző sportágakban elért olimpiai-, világ- vagy
Európa-bajnoki helyezésekért már eddig is megszokott
többletpontok az "adható" kategóriába tartoznak, vagyis az
egyetemek és főiskolák maguk döntik el, megadják-e
ezekért a többletpontokat. Egy jelentkezőnek összesen 24
többletpont adható. A felvételi eljárás során továbbra is
csak az nyerhet felvételt, aki a többletpontok
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