1989/1990-es tanév
Eseménykrónika: 1989. március 3 – 1990. február 23.
1989. márc. 3.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az 1989. február 24-i II. Küldöttgyûlés határozataiból adódó
feladatok ütemezése

1989. márc. 30.

FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ
Fórum

Együttes ülés a TUDOSZ és a
TDDSZ Elnökségével a felsõoktatás jövõjérõl

1989. ápr. 11.

Az Országgyûlés Kulturális
Bizottságának ülése

A Mûvelõdési Minisztérium
helyzete és feladatai

1989. ápr. 20.

FDSZ Országos Választmány ülése

Az elnök tájékoztatója az Országgyûlési Bizottság 1989. április 11-i
ülésérõl

1989. máj. 19.

Pedagógus Kongresszus

Együttmûködési lehetõségek a két
szakszervezet között

1989. máj. 25.

FDSZ Intézõbizottság ülése

A felsõoktatás bérhelyzetének
javítására aláírásgyûjtési akció

1989. jún. 2.

Petíció-átadás Dr. Glatz
Ferenc mûvelõdési miniszternek

(1. sz. melléklet) A felsõoktatás
bérhelyzetének javítására összeállított Petíció átadása a mûvelõdési miniszternek

1989. jún. 23.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Glatz Ferenc mûvelõdési
miniszter konzultációs elõadása a
felsõoktatás helyzetérõl

1989. jún. 30.

Értekezlet az Állami Bér- és
Munkaügyi Hivatalban

Téma: az 1989. szeptember 1-tõl
hatályba lépõ felsõoktatási
béremelés

1989. júl. 12.

Tárgyalás a Mûvelõdési
Minisztérium miniszterhelyettesével, Dr. Manherz
Károllyal

Téma: Tájékoztató a normatív
finanszírozás bevezetésének
lehetõségeirõl
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1989. júl. 23.

Konzultáció Voksán József
elnökkel és Sárdi Lajos
titkárral

Téma: A Gorkij fasor 10. sz. alatt
lévõ székház vagyonmegosztási
kérdései (2. sz. melléklet)

1989. szept. 4.

Költségvetési szakszervezetek
vezetõinek tanácskozása

Téma: A költségvetési szféra
bérpolitikája

1989. szept. 14.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Téma: Az 1989/90-es tanév
szakszervezeti feladatai

1989. szept. 19.

Konzultáció pedagógus
országgyûlési képviselõkkel

Téma: A közoktatás és felsõoktatás dolgozói bérhelyzetének
javítása

1989. szept. 20.

Az ÉSZT megalakulása

Az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés konföderációs alakuló
kongresszusa

1989. szept. 21.

FDSZ Országos Választmány ülése

Az Értelmiségi Szakszervezeti
Tömörülés programjának jóváhagyása

1989. szept. 22.

Költségvetési Intézmények
Munkaügyi Tanácsa

A szervezet megalakulása, programja

1989. okt. 11.

FDSZ Alapítvány létesítése

Tárgyalás a Hitelbankkal az
Alapítvány létrehozásáról

1989. okt. 17.

Tárgyalás az MM miniszterhelyettessel,
Dr. Manherz Károllyal

Téma: a Kormány által jóváhagyott 4 milliárd forint béremelés
szétosztására vonatkozó javaslat

1989. okt. 19.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Téma: Állásfoglalás kialakítása a
4 milliárd forint béremelés
szétosztására

1989. nov. 14.

MM államtitkári értekezlet
az FDSZ IB részvételével

Téma: Állásfoglalás a tervezett
bérintézkedésekrõl

1989. nov. 21.

Bírósági bejegyzés

(3. sz. melléklet: bírósági bejegyzés és kérelem)
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1989. dec. 15.

Konzultáció Dr. Glatz
Ferenc MM miniszterrel

A közép- és felsõoktatásban
érintett szakszervezetek elnökeinek megbeszélése az MM miniszterrel

1989. de. 20.

Konzultáció a Pedagógusok
Szakszervezetének vezetõivel

Téma: A Gorkij fasor 10. alatti
székház helyiségeinek elosztása a
két szakszervezet között.

1989. dec. 21.

FDSZ Országos Választmány ülése

Téma: Konzultáció a felsõoktatási
reform elképzelésekrõl

1989. dec. 21.

ÉSZT Állásfoglalás

(4. sz. melléklet) Állásfoglalás

1990. jan. 4-5.

FDSZ- TUDOSZ delegáció
tárgyalásai Kolozsváron

Téma: a segítségnyújtás formáinak egyeztetése

1990. jan. 18.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Téma: Állásfoglalás tervezet az
1990. február 23-i Küldöttértekezletre (5. sz. melléklet)

1990. febr. 23.

Az FDSZ III. Küldöttértekezlete
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1. sz. melléklet
A felsõoktatás bérhelyzetének javítására összeállított Petíció átadása
a mûvelõdési miniszternek
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2. sz. melléklet
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3. sz. melléklet
bírósági bejegyzés és kérelem
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4. sz. melléklet
ÁLLÁS FOGLALÁS
A felsõoktatásban foglalkoztatottak, a tudományos kutatóintézetekben
dolgozók, valamint a sajtó- és az írók szakszervezetét képviselõ (Felsõoktatási
Dolgozók Szakszervezete, Írók Szakszervezete, MEDOSZ Agrároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete, Sajtószakszervezet, Tudományos Dolgozók Szakszervezete) Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) Tanácsa úgy határozott, hogy a
Tömörülés nem kíván sem a SZOT tevékenységében részt venni, sem pedig a
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájához tartozni.
Ez a tömörülés ugyanakkor szakszervezeteinek autonómiájába tartozó kérdésnek tekinti annak eldöntését, hogy tagjai mely szakszervezetekkel, vagy szakszervezeti szövetségekkel létesítenek, illetve tartanak fenn együttmûködési kapcsolatokat.
A Tömörülés tagszervezetei egyetértenek abban is, hogy a kb. 100 ezer tagot
képviselõ ÉSZT – a közös érdekek alapján, a szakszervezeti szolidaritás általános
elveinek megfelelõen – az egyes konkrét, illetve elvi jelentõségû kérdésekben
együttmûködésre törekszik mindenféle érdekképviseleti szervezetekkel és szövetségekkel.

Budapest, 1989. december 21.
Dr. Baka András
az ÉSZT elnöke
Egyetértek:
FDSZ nevében: Dr. Kis Papp László elnök
Írók Szakszervezete nevében: Pomogáts Béla elnök
MEDOSZ Agrároktatási Kutatási Dolgozók Szakszervezete nevében:
Dr. Vígh László elnök
TUDOSZ nevében: Dr. Baka András elnök
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5. sz. melléklet
Az intézménycsoporti küldöttek véleménye alapján összeállított
elõzetes
állásfoglalás-tervezet
a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségéhez történõ
csatlakozás kérdésében

Az intézménycsoport küldöttek a SZOT vezetõinek közelmúltbeli fellépését, az
általuk alkalmazott szociális demagógiát veszélyesnek, a plurális demokráciába való
átmenet egyik fõ akadályának tartják és elhatárolják magukat ettõl a szakszervezeti
politikától.
Az intézménycsoporti küldöttek úgy ítélik meg, hogy a tervezett szakszervezeti
szövetségben a nagy ágazati szervezetek mellett az FDSZ érdekérvényesítõ lehetõségei csekélyek lennének, különösen akkor, amikor az érdekek részben, csak mások
rovására érvényesíthetõk. Az FDSZ az együttmûködést elsõsorban más értelmiségi
rétegeket képviselõ szakszervezetekkel tartja fontosnak.
Az intézménycsoporti küldöttek a tagságuk körében végzett tájékozódás alapján a
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Alapokmánya és a Szövetséghez
való csatlakozás kérdésében az alábbi javaslatot terjesztik az FDSZ Küldöttértekezlete elé:
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1.

Az alapokmány-tervezet arra a feltételezésre épül, hogy a korábbi SZOT vagyona oszthatatlan, sõt kezelõi joga lényegében tulajdonjog. (A tervezet szerint fennmaradna a SZOT Iskola, a SZOT Kutatóintézet és a sehol meg nem
határozott létszámú tisztségviselõk teljes jogú tagjai lesznek a Kongresszusnak.) Ez számunkra elfogadhatatlan.

2.

Ha valóban alulról szervezõdve társulnak a megalakuló szövetségbe a tagok,
akkor semmilyen kérdést nem lehet eleve eldöntöttnek tekinteni. (Nem lehet
a SZOT Iskola, SZOT Kutatóintézet felügyeletérõl beszélni, amíg nem egyeznek meg a társulni kívánó szakszervezetek abban, hogy milyen intézményekre van szükség.)

3.

Az Intézménycsoporti küldöttek úgy ítélik meg, hogy ahhoz, hogy szakszervezeti szövetség alakuljon, mindenekelõtt alulról szervezõdõ független szakszervezetek egyértelmû döntése szükséges a tagság teljes körû megkérdezése
alapján. A tagság határozza meg a kapcsolat, illetve az együttmûködés teljes
feltételrendszerét is.

4.

Az FDSZ elengedhetetlenül fontosnak tartja a szakszervezeti vagyon mai értéken történõ felmérését és részletes vagyonleltár készítését. Ezek után pontosan megállapítható az egyes szakszervezetek – beleértve a független szakszervezeteket is – vagyonból való részesedésének mértéke. A fentiek miatt az
FDSZ Küldöttértekezlete a szakszervezeti vagyon felméréséig követeli ennek
a vagyonnak a zárolását. Az FDSZ véleménye szerint a megalakuló új szakszervezeti szövetség nem lehet jogosult a vagyon bárminemû részének megtartására.

5.

Korábbi kezdeményezésünket tovább folytatva el kell érni a SZOT Üdülési
Igazgatóságának megszüntetését, és javasoljuk a Magyar Szakszervezetek
Üdülési Igazgatóságának létrehozását.

Az FDSZ Küldöttértekezlete a közreadott szövetségi alapokmány-tervezet
alapján javasolja a tagságnak, hogy ne csatlakozzon a megalakuló szakszervezeti szövetséghez és ne vegyen részt annak alakuló kongresszusán.
Javasolja a tagságnak – ahol ez még nem történt meg – hogy tagsági szavazást szervezzünk ebben a kérdésben, még az alakuló kongresszus elõtt.
Budapest, 1990. február 18.
Az intézménycsoport-küldöttek
véleménye alapján:
Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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