Új szelek és új törvények a közszférában
1991/1992-es tanév
Eseménykrónika: 1991. május 6 – 1992. május 28.
1991. máj. 6.

A tanító- és óvóképzõ
fõiskolák kollégiumi elnökeinek találkozója

(1. sz. melléklet) Emlékeztetõ a
tanácskozásról

1991. jún. 18.

Közlemény

(2. sz. melléklet) Közlemény az
Ágazati Kollektív Szerzõdéstervezet átadásáról

1991. jún. 24.

Göncz Árpád meghívója

(3. sz. melléklet) Göncz Árpád
köztársasági elnök meghívója

1991. jún. 28.

Nyilatkozat Göncz Árpád és
a szakszervezetek tárgyalásáról

(4. sz. melléklet) Nyilatkozat

1991. júl. 4.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a köztársasági elnökkel folytatott tárgyalásokról

1991. júl. 8.

Levél Andrásfalvy Bertalan
miniszternek

(5. sz. melléklet) Levél a miniszternek

1991. szept. 1.

A háromoldalú érdekegyeztetés sémája

(6. sz. melléklet) A háromoldalú
érdekegyeztetés sémája

1991. szept. 5.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az új
Munka Törvénykönyv vitájának
jelenlegi állásáról

1991. szept. 19.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Marton Károly alelnök
tájékoztatója a gyakorló intézmények szakvezetõ pedagógusainak
pótlékemelésérõl
Az elnök tájékoztatta az OV-t,
hogy 1991/92 tanévben megalakul
az FDSZ Könyvtári Tagozata
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1991. szept. 26.

Az FDSZ OV állásfoglalása
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tervezetérõl

(7. sz. melléklet) az FDSZ OV
Állásfoglalása

1991. okt. 9.

FDSZ Intézõbizottság
kihelyezett ülése Miskolcon

Az IB megbeszélése Dr. Kovács
Ferenc rektorral a Miskolci
Egyetemen létesítendõ Bölcsészettudományi Kar elõkészületeirõl.

1991. nov. 7.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a Dr.
Kubovics Imre MKM helyettes
államtitkárral folytatott tárgyalásról

1991. nov. 16.

Felsõoktatási Fórum Gödöllõn

A Fórum témája: a felsõoktatás
fejlesztési koncepciója és törvényi szabályozása

1991. nov. 28.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a gödöllõi
Felsõoktatási Fórum állásfoglalásairól

1991. dec. 4.

FDSZ Országos Választmány ülése

Gábor József helyettes államtitkár
(MKM) elõadása a felsõoktatás
helyzetérõl, jövõbeni kilátásairól

1992. jan. 16.

FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány

(8. sz. melléklet) Alapító Okirat
tervezet

1992. jan. 30.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Kálmán Attila MKM politikai
államtitkár elõadása: A felsõoktatás helyzete, fejlesztése és finanszírozásának átalakítása

1992. febr. 27.

FDSZ Intézõbizottság ülése

A Felsõoktatási Törvény-tervezet
elsõ változatának bemutatása,
kiküldése intézményi vitára

1992. márc. 5.

FDSZ Országos Választmány ülése

(9. sz. melléklet) Az FDSZ 1992.
évi idõszerû feladatai (vitaanyag)
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1992. márc. 12.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az IB tagjainak tájékoztatója a
Küldöttgyûlés elõkészítésérõl

1992. ápr. 13.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az IB állásfoglalása a Felsõoktatási Törvény koncepciójának
tervezetérõl (10. sz. melléklet)

1992. ápr. 21.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Andrásfalvy Bertalan MKM
miniszter elõadása a Felsõoktatási
Törvény elõkészítõ munkálatairól

1992. máj. 20.

FDSZ Kiadvány

(11. sz. melléklet) Szakszervezeti
Hírek

1992. máj. 28.

Az FDSZ V. Küldöttgyûlése

(12. sz. melléklet) Közlemény
(13. sz. melléklet) Választási
eredmény
(14. sz. melléklet) Munkaköri
leírások
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1. sz. melléklet

Emlékeztetõ
A tanító- és óvóképzõ fõiskolák fõigazgatói kollégiumának elnöke - Leitner Sándor
kezdeményezésére 1991. június 6-án a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskolán
egyeztetõ tárgyalásra került sor az FDSZ vezetõivel Dr. Marton Károly alelnökkel és
Dr. Varsányi György IB taggal. A megbeszélésen jelen volt Zellerné Klingler Jolán, a
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola FDSZ szervezetének titkára.
A felek megállapodtak abban:
1./ A felsõoktatási törvény-tervezettel kapcsolatos munkálatokban együtt dolgoznak. A kollégium és az FDSZ kölcsönösen megismeri egymás törvénnyel kapcsolatban készített anyagait, konzultálnak konszenzus teremtés érdekében, összehangolják a törvénnyel kapcsolatos munkamódszerüket.
2./ 1991. szeptember 26-27-én a fõigazgatói kollégium következõ ülésén részt vesznek az FDSZ fõiskolai titkárai a törvénnyel kapcsolatos, minisztérium számára
készítendõ végleges anyag kidolgozása érdekében.
Ezen az ülésen tanácskoznak a fõigazgatói kollégium és az FDSZ együttmûködésének lehetõségeirõl.
3./ A résztvevõk megállapodtak abban, hogy közösen aláírt dokumentumban vállalják a felsõoktatási törvénnyel kapcsolatban készítendõ össz-fõiskolai állásfoglalást.
Kaposvár, 1990. május 6.

Dr. Marton Károly
FDSZ alelnök

Dr. Varsányi György
FDSZ IB tag
Leitner Sándor
fõigazgató
a fõigazgatói kollégium elnöke
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2. sz. melléklet
TELEFAX
KÖZLEMÉNY
1991. június 18-án a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének képviseletében Dr.
Kis Papp László elnök, Mayer György titkár, a Tudományos Dolgozók Demokratikus
Szakszervezetének képviseletében Dr. Szécsényi Tibor ügyvivõ átnyújtotta a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium megbízottjának, Dr. Bakos István fõosztályvezetõnek a Felsõoktatási ágazati Kollektív Keretszerzõdést.
A felek megállapodtak abban, hogy a konkrét tárgyalásokat két héten belül megkezdik.
Kérjük, hogy a fenti közleményt lapjuk holnapi számában hírként közölni szíveskedjenek.
Intézkedésüket elõre is köszönjük.
Üdvözlettel:
Dr. Kis Papp László s. k.
FDSZ elnök
3. sz. melléklet
Göncz Árpád köztársasági elnök meghívója
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4. sz. melléklet
Göncz Árpád köztársasági elnök és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöksége kezdeményezésére az akadémiai, az állami és az ágazati kutatások, valamint a
felsõoktatás gondjairól és jövõjérõl megbeszélést folytattak a kormány (Pénzügyminisztérium, Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, Földmûvelésügyi Minisztérium,
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) a tudományos és szakmai szervezetek (MTA,
OMFB, TPB, MTESZ, AIOSZ, Innovációs Kamara, Rektori Konferencia), valamint az
ÉSZT és TDDSZ képviselõi. Az Országházban 1991. június 28-án megtartott fórumon
az alábbi nyilatkozatot fogadták el a résztvevõk:
NYILATKOZAT
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1.)

A köztársasági elnök által az akadémiai, az állami és az ágazati kutatások, valamint a felsõoktatás gondjairól és jövõjérõl összehívott megbeszélés résztvevõi
kijelentik, hogy a politikai rendszerváltást követõen a gazdasági rendszerváltáshoz elengedhetetlen a magyar értelmiség képességeinek és munkájának hasznosítása a fontos célok konkrét rögzítésében, továbbá ezen célok megvalósításában. Mindezek elengedhetetlen és fundamentális része a kutatás és a felsõoktatás. Ezek feltételrendszerét döntõen az államnak kell szavatolnia. A végrehajtásban dolgozó intézmények ugyanakkor vállalják a kutatási és oktatási feladatok nemzetközileg elvárható szintû végzését.

2.)

A kutatás és felsõoktatás munkájára a kormányzat igényt tart. Az 1992. évi
költségvetési törvény megalkotása során szakterületenként (felügyeleti szervként pl. MTA, minisztériumok, stb.) meg kell határozni az állam teljeskörûen,
vagy részlegesen finanszírozott kutatási intézmények körét, ezen intézmények állami feladatait, továbbá a feladatok ellátásához rendelkezésre bocsátott anyagi támogatást.

3.)

A kutatás racionalizálásának csak a szakmailag indokolt és védhetõ határig
szabad terjednie, vagyis csak olyan intézkedések hozhatók, amelyek bizonyíthatóan a kutatás és a felsõoktatás hatékonyságának növelését szolgálják.
Az intézkedéseknek nem lehet egyetlen és fõ szempontjuk a költségvetési
támogatás mindenáron történõ csökkentése.

4.)

A kutatás megítélése nem függhet attól, hogy az milyen intézményben folyik,
mindig annak eredménye lehet csak meghatározó. Ez annál inkább indokolt,
mivel bármilyen, a kutatóhelyeknek nem az eredmények figyelembevételével
történõ rangsorolása nem az egészséges versenyszellemet, hanem a különbözõ intézmények szembeállását eredményezné.

5.)

A megbeszélés résztvevõi javasolják, hogy az Országgyûlés hozza létre azt a
bizottságát, amely a kutatás és az oktatás ügyeivel foglalkozik. Ugyancsak
szükséges lenne az olyan konzultatív testület létrehozása, amely a kormány, a

tudományos irányító intézmények és az érdekvédelmi szervezetek képviselõinek bevonásával rendszeresen megtárgyalja a tudományos kutatás és a felsõoktatás helyzetét.
A fórum résztvevõi
5. sz. melléklet
Andrásfalvy Bertalan
miniszter úrnak
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
Tisztelt Miniszter Úr!
Értesülésünk szerint a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium rövid idõn belül
kidolgozza a felsõoktatás 1992. évi finanszírozásának rendszerét. A felsõoktatásban
mûködõ érdekvédelmi szakszervezetek (FDSZ, TDDSZ) részt kívánnak venni a tárca
által kidolgozott elvek megvitatásában. Az érdemi és hatékony munka elõkészítése
érdekében az alábbi részletezettséggel szeretnénk megismerni a Minisztérium által
javasolt lehetséges alternatívákat.
1./ Az 1992. évi költségvetésbõl a felsõoktatás finanszírozására fordítható pontos
összeg.
2./ A fenti összeg a Minisztérium által javasolt esetleges alternatívák szerinti tételes
bontása.
3./ Hogyan tervezi a Minisztérium az 1992. évben a fentiek alapján a havi finanszírozás végrehajtását?
Továbbá kérjük Miniszter Urat, hogy az Oktatási Érdekegyeztetõ Fórum, illetve
Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács minisztériumi képviselõjét kijelölni szíveskedjék abból a célból, hogy az Érdekegyeztetõ Tanács munkája a jövõben folyamatos és
zavartalan legyen.
Budapest, 1991. július 8.
A Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete részérõl:
Dr. Szécsényi Tibor ügyvivõ
Dr. Várnai András ügyvivõ
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete részérõl:
Dr. Kis Papp László elnök
Mayer György titkár
91

6. sz. melléklet
A háromoldalú érdekegyeztetés sémája
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7. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Országos Választmányának
ÁLLÁSFOGLALÁSA
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény tervezetérõl
1.)

Az FDSZ OV a törvénytervezetet csak és kizárólag a Munka törvénykönyvével egyidejû beterjesztéssel és azzal egyidejû hatálybaléptetéssel tudja elfogadni.

2.)

A törvénytervezet csak keretjelleggel szabályozhatja a felsõoktatási intézmények munkavállalóinak jogviszonyát. Az ágazati sajátosságokat a készülõ
Felsõoktatási törvényben kell szabályozni.

3.)

Az FDSZ OV elfogadhatatlannak tart olyan Munka törvénykönyvet, Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, amely kiszolgáltatottabbá teszi a
munkavállalót, korlátozza a szakszervezetek jogait.

4.)

A kormányzati elõterjesztés csak akkor fogadható el, ha a törvénytervezet
vázolt bér-elõmeneteli rendszere egy lényegesen magasabb szorzószámmal,
összegszerûen a fizetési osztályok minimumaként a törvény hatálybalépésével egyidejûleg, megfelelõ költségvetési garanciával lép életbe. Az FDSZ OV
szükségesnek tartja, hogy a felsõoktatásban dolgozók bérhelyzetének megoldására készüljön egy új felsõoktatási bértarifa-rendszer, melynek törvényi
garanciáját a Felsõoktatási törvényben kell meghatározni.

5.)

Szakszervezetünk ragaszkodik ahhoz, hogy az érdekvédelmi szervezeteket illesse meg mind a miniszteri szintû ágazati egyezmény (Kollektív Keretszerzõdés) mint normaadó szerzõdés megkötésének joga és a munkahelyi kollektív szerzõdés-kötési jog. Ennek megfelelõen a törvényjavaslat „A” variációjának (2. par.) módosítással történõ elfogadását javasoljuk.

6.)

Az FDSZ OV alapkövetelménynek tekinti, hogy a törvényben a munkaügyi
kapcsolatok fejezetben világosan különüljenek el a szakszervezeti jogosítványok és a nem kötelezõen, hanem mint lehetõségként megjelenõ intézményi,
közalkalmazotti tanácsi jogok. A közalkalmazotti tanácsok kötelezõ elrendelése ellentmond az intézményi autonómiának.

7.)

A törvényjavaslatban szereplõ fegyelmi felelõsségre vonatkozó rész az Országos Választmány számára elfogadhatatlan, mert a munkavállalót kiszolgáltatottá teszi a munkaügyi kapcsolatokban. Az FDSZ OV kizárólag olyan
szabályozással ért egyet, mely a munkáltató és munkavállaló egyenjogúságából és egyenrangúságából indul ki.

8.)

Az FDSZ OV fontosnak tartja, hogy mind szakmai, mind a bérelõmenetel
során a nõk sajátos munkavállalói helyzetét a törvény vegye figyelembe.

Budapest, 1991. szeptember 26.

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Országos Választmánya
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8. sz. melléklet
Alapító Okirat tervezet
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9. sz. melléklet
AZ FDSZ 1992. ÉVI IDÕSZERÛ FELADATAI
A magyar felsõoktatás szükséges megújításának egyik alapvetõ problémája az anyagi
ellátottság elégtelenségében rejlik. A nemzeti megújulás program és ennek nyomán a
gazdaságpolitika súlyponti feladatai között a Kormány kötelezettséget vállalt a felsõoktatás viszonyainak, szervezetrendszerének és finanszírozásának újraszabályozására. Az FDSZ 1992. évi legfontosabb feladata az ebben a programban körvonalazott
feladatokban való aktív közremûködés.
1. Legfontosabb feladataink
a.) országos szint
Az FDSZ továbbra is szükségesnek tartja a felsõoktatás, kutatás országos szintû
irányításának tartalmi és szervezeti átalakítását. Ehhez kapcsolódóan alapvetõen fontos a felsõoktatási finanszírozási reform lépéseinek meghatározása,
összhangban a készülõ Felsõoktatási törvénnyel.
b.) minisztériumi szint
A fejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell a felsõoktatásra vonatkozó feladatok konkrét megfogalmazását, azok idõbeli ütemezését, az ezredfordulóig
tartó idõszakban felmerülõ beruházási igényeket, a kibõvített és korszerûsített felsõoktatási rendszer mûködésének költségeit. A költségvetési fedezetnek lehetõvé kell tenni a felsõoktatási intézmények gazdasági autonómiáját
és a színvonalas mûködés feltételeinek biztosítását. A hallgatók által fizetendõ tandíj, illetõleg az intézmény saját bevételei csak pótlólagos forrásként
jöhetnek számításba.
c.) egyetemi, fõiskolai szint
Az új Felsõoktatási törvényben és a fejlesztési koncepcióban biztosítani kell
az oktatási és kutatási célok, feladatok kijelölésében és végrehajtásában résztvevõ szakemberek teljes önállóságát mind a minisztérium részérõl, mind pedig azáltal is, hogy az intézményeken belül ezt a tevékenységet elválasztják a
gazdasági, szolgáltató, diákjóléti feladatoktól.
2. Az FDSZ és az állami vezetés kapcsolata
a.) Az állami vezetés és az intézményekben mûködõ érdekvédelmi szervezetek
viszonyát szerzõdésben kell rögzíteni. Továbbra is szükségesnek tartjuk, hogy
FELSÕOKTATÁSI KOLLEKTÍV KERETSZERZÕDÉS jöjjön létre az állami vezetés, a munkáltató, illetve az érdekképviseleti szervezetek között.
A kollektív szerzõdésben ki kell térni:
az intézményi dolgozók bérkérdéseire, a munkavállalói képviseletre az
intézményi érdekegyeztetõ fórumokon és a vezetõ testületekben.
a dolgozók szakmai és szociális érdekérvényesítésének módjára.
b.) Az FDSZ intézményi szervezetei továbbra is részt kívánnak venni az intézményi érdekegyeztetõ fórumok és az intézményi tanácsok munkájában.
Budapest, 1992. március 5.

FDSZ Országos Választmánya
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10. sz. melléklet
AZ FDSZ INTÉZÕBIZOTTSÁGÁNAK
ÁLLÁSFOGLALÁSA A
FELSÕOKTATÁSI TÖRVÉNY TERVEZETÉRÕL
(7. SZ. VÁLTOZAT)
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)
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A felsõoktatási intézmények oktatási-kutatási tevékenységének törvény keretében történõ szabályozását a Felsõoktatási Dolgozók szakszervezete támogatja, az abban foglalt elképzelésekkel alapvetõen egyetért. A törvénytervezet kormányzati és parlamenti vitájában azonban idõbeli és tartalmi összhangot kell teremteni az új Munka törvénykönyve, a Közalkalmazotti törvény, a
Közoktatási törvény, a Szakképzési és Felsõoktatási törvények között.
A törvénytervezetbõl – mint ahogy azt a szövegtervezet bevezetõje is megállapítja – hiányoznak a felsõoktatási dolgozók jogállására, elõmenetelére és
illetményrendszerére vonatkozó jogszabályok, amelyeknek a törvényben való
megjelenését feltétlenül indokoltnak tartjuk.
Az FDSZ véleménye szerint a törvénytervezet jelenlegi formájában nem ad
megfelelõ garanciát az abban megfogalmazott célkitûzések anyagi fedezetére. A felsõoktatási intézmények jelenlegi állapotukban alkalmatlanok a törvénytervezetben megkívánt színvonal biztosítására. Elsõsorban a korszerû
mûszerek, gépek, laboratóriumi felszerelések, a könyvtári állomány jelenlegi
helyzete, a nemzetközi tudományos bázisokkal fennálló kapcsolata, a mûhelyek technikai felszereltsége nem éri el a kívánt színvonalat, de a kommunikációs hálózat helyzete is aggasztó.
Az egyetemi-fõiskolai autonómia elvi deklarációja mellett annak gyakorlati
megvalósítására is nagyobb súlyt kell a törvényben helyezni. Az FDSZ támogatja azt a törvénytervezetben megfogalmazott célkitûzést, hogy a felsõoktatási intézmények autonóm köztestületként mûködjenek és a szakmai felügyelet ne a jelenlegi felügyelõ minisztériumokon, hanem az erre célra létrehozandó Felsõoktatási és Tudományos Tanácson keresztül történjen.
A törvény az egész felsõoktatási hálózatot, valamint az intézményi belsõ struktúrát is át kívánja alakítani. Ennek legfontosabb része a képzés, a továbbképzés és a kutatás egységének megvalósítása. A tervezetben az átalakításról,
annak szervezési kérdéseirõl nem történik említés.
A törvénytervezetben jelzett oktatók és kutatók mozgását igénylõ feladatok
végrehajtásához türelmi idõt kell biztosítani. Az intézményeket kötelezni kell
arra, hogy adjanak munkatársaiknak segítséget a törvényben leírt követelmények teljesítéséhez.
A fõiskolák bemutatása, a törvénytervezet néhány fejezetében még mindig
elnagyolt, nem elég részletes, nevezetesen a 2. és a 13. fejezetben. Ezekben a
fejezetekben olyan meghatározásokat javaslunk a fõiskolákra vonatkozóan,
amelyek konkrétsága azonos az egyetemekre vonatkozó megfogalmazásokkal.

8.)

9.)

10.)

11.)

12.)

13.)

A törvénytervezetben vagy elmosódik, vagy összekeveredik az intézményi, a
szakra történõ, illetve a tudományos kutatásra vonatkozó akkreditáció fogalma és törvényi szabályozása. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy
a nyugati felsõoktatási rendszerekben az intézményi akkreditáció meg sem
jelenik, az leginkább oktatási programokra vonatkozik.
Igen sok oktató és tudományos fokozattal rendelkezõ személy érdekeit súlyosan sérti az eddigi tudományos fokozat alapján adható új fokozattal kapcsolatos szabályozás. Véleményünk szerint abból kell kiindulni, hogy az 1984. szeptember 1 elõtt és után szerzett doktori címek értéke közel azonos, lényegesen új
vonás a követelményekben az állami nyelvvizsgák elõírása. A kandidátusi fokozat megszerzéséhez szigorúbb követelményeknek megfelelõ disszertációt
kellett benyújtani és bizonyos publikációs tevékenységet kellett végezni; viszont elegendõ volt a kandidátusi nyelvvizsga. A törvényben részletesen szabályozni kell a régi fokozatok megfeleltetését.
A törvénytervezet kimondja, hogy az intézmények alapvetõ mûködési feltételeit az állam biztosítja. Ezt követõen az alapokról szóló fejezet mindegyike a
„támogatásra szolgál” szavakkal fejezõdik be. Az a tény, hogy a tervezet alapokról beszél költségvetési rovatok helyett, véleményünk szerint fokozza a
bizonytalanságot és gyengíti az egyértelmû állami kötelezettségvállalást. Ehhez kapcsolódóan célszerû lenne a 10. rész 29. fejezetét kiegészíteni azzal,
hogy a törvényben elõírtakat fokozatosan egy adott határidõig az anyagi feltételek függvényében kell érvényesíteni, és az „alapvetõ mûködés feltételeit”
részletesebben kifejteni.
A felsõoktatási intézményekben a tandíj bevezetése további részletes vizsgálatokat igényel, ugyanis a tandíj-fizetés ténye nem ronthatja a felsõoktatási
intézményekbe pályázó hallgatók esélyegyenlõségét. Elemezni és kidolgozni
szükséges a tandíjfizetéshez kapcsolódó hitellehetõségeket és adókedvezményeket.
Egyértelmûen tisztázni kell az intézményekben mûködõ érdekképviseleti szervezetek helyét és szerepét, a szakszervezetek alapvetõ jogosultságát és kapcsolatrendszerét és rendelkezni kell az Országos Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács mûködésérõl is.
A felsõoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolák további mûködtetését és finanszírozását a törvénynek – a Közoktatási törvény mellett –
garantálni kell.

Budapest, 1992. április 13.
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Intézõbizottsága nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök
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11. sz. melléklet
SZAKSZERVEZETI HÍREK FDSZ
FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
ORSZÁGOS INTÉZÕBIZOTTSÁGÁNAK KIADVÁNYA
1992. májusi szám
AZ FDSZ V. KÜLDÖTTGYÛLÉSE ELÉ
Az 1988-ban megalakult Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete ez év május 28-án
tartja V. Küldöttgyûlését. A Küldöttgyûlésen az Országos Választmány beszámol az
elmúlt év munkájáról és értékeli azokat a tárgyalásokat, amelyeket a mûvelõdési kormányzattal folytattunk a felsõoktatás anyagi gondjainak javítása érdekében. Tájékoztatjuk tagságunkat az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban és a különbözõ érdekképviseleti tárgyalásokon végzett munkánkról. Beszámolunk azokról a tárgyalásokról,
amelyek a szakszervezeti konföderációk között folynak az érdekképviseleti munka
javítására, valamint a parlament által hozott törvények végrehajtására. Országos szakszervezeti szövetségünk, az ÉSZT elsõrendû feladatának a szövetségbe tömörült munkavállalóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét helyezi elõtérbe és a szakszervezeti
szövetségek között lévõ vitákat mindenkor tárgyalásos úton kívánja rendezni. Többször javasoltuk, hogy a fennálló gazdasági problémák megoldása miatt „ássák el a
szövetségek a csatabárdot” és ne egymás lejáratásával, hanem a tagság érdekvédelmével foglalkozzanak.
1990-ben a Magyar Köztársaság kormányprogramjának elõkészítésekor megfogalmazódott a felsõoktatás átalakulásának szükségessége. Ez a követelmény érinti a felsõoktatásra vonatkozó jogi szabályozók, így mindenekelõtt az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény felülvizsgálatát is. A kormányülésen az a döntés született, hogy az oktatás átalakításához új jogszabályokra van szükség. A felsõoktatásra vonatkozó törvény koncepciójáról
intézményeinkben széleskörû vitát folytattunk. A Felsõoktatási Törvényelõkészítõ Bizottság elkészítette a törvény kodifikált változatát, amelynek 6. illetve 7. tervezetét valamennyi
intézményünkben tagsági vitára bocsátottuk. Tagságunk – érezve a feladat komolyságát –
nagyon sok észrevételt tett a törvénytervezettel kapcsolatban. Ezeket összegyûjtöttük,
megtárgyaltuk a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsban, az FDSZ országos Intézõbizottságában két alkalommal és az Országos Választmányban is, a mûvelõdési és közoktatási
miniszter jelenlétében. Õszintén reméljük, hogy tagságunk észrevételei meghallgatásra
találnak a törvénytervezetnek a Kormányhoz, illetve a Parlamenthez történõ benyújtásakor. Azt is reméljük, hogy a parlament által majd jóváhagyott törvény és a hozzá kapcsolódó Tárcaközi Bizottsági anyag, amely az ezredfordulóig a fejlesztés anyagi hátterét hivatott biztosítani, elõsegíti felsõoktatásunknak a nyugat-európai színvonalhoz történõ felzárkózását.
Kérjük tagjainkat, hogy a törvénytervezet vitájához hasonló aktivitással segítsék a
továbbiakban is az Intézõbizottság és az Országos Választmány munkáját.
Budapest, 1992. május 20.
dr. Kis Papp László
elnök
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12. sz. melléklet
KÖZLEMÉNY
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (FDSZ)
KÜLDÖTTGYÛLÉSÉNEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA
A FELSÕOKTATÁS ELÕTT ÁLLÓ LEGFONTOSABB FELADATOKRÓL
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) 1992. május 28-i Küldöttgyûlés a felsõoktatás elõtt álló legfontosabb feladatokról a következõ állásfoglalást alakította ki:
I.
A felsõoktatás szükséges és egyre inkább elodázhatatlan megújulásának alapvetõ problémája az anyagi ellátottság elégtelenségében rejlik. A nemzeti megújulási program és
ennek nyomán a gazdaságpolitika súlyponti feladatai között a Kormány kötelezettséget vállalt a felsõoktatás viszonyainak, szervezeti rendszerének újraszabályozására. A
felsõoktatás felzárkóztatásának hároméves programja meghirdetésének harmadik
évében a kezdeti lendület után megakadt, célkitûzései nem valósultak meg, a felsõoktatás anyagi ellátottságának megoldatlansága és különösen a bérhelyzet továbbra is
igen súlyos problémák forrása.
A helyzet javítására a legfontosabb feladatok.
1.

Az FDSZ szükségesnek tartja a felsõoktatás és a kutatás országos szintû irányításának tartalmi és szervezeti átalakítását. Ehhez kapcsolódóan alapvetõen fontos a felsõoktatási finanszírozási reform lépéseinek meghatározása. Az
FDSZ a felsõoktatás finanszírozása, ezen belül a felsõoktatásban dolgozók
anyagi elismertsége alapján ítéli meg azt a szerepet, amelyet a Kormány a
felsõoktatásnak szán a nemzeti megújhodásban. Az FDSZ méltányolja a Kormány törekvéseit, amelyekkel a felsõoktatási dolgozók anyagi ellehetetlenülését igyekszik lassítani és megérti az ország nehéz gazdasági helyzetét, azonban nem tudja elfogadni, hogy a stratégiainak nyilvánított ágazatot továbbra
is a maradványelv alapján finanszírozzák.

2.

A fejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell a felsõoktatásra vonatkozó feladatok
konkrét megfogalmazását, ezek idõbeli ütemezését, az ezredfordulóig felmerülõ
beruházási igényeket, a kibõvített és korszerûsített felsõoktatási rendszer mûködésének költségeit. A költségvetési fedezetnek lehetõvé kell tennie a felsõoktatási
intézmények gazdasági autonómiáját, és biztosítania kell a színvonalas mûködés
feltételeit. A hallgatók által fizetendõ tandíj, illetõleg az intézmény saját bevételei
csak pótlólagos forrásként jöhetnek számításba. Az FDSZ szükségesnek tartja a
minisztérium, mindenekelõtt a mûvelõdési és közoktatási miniszter határozottabb kiállását a felsõoktatás méltó finanszírozása érdekében.
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3.

A Felsõoktatási törvényben és a Fejlesztési koncepcióban biztosítani kell az
oktatási és kutatási célok, feladatok kijelölésében és végrehajtásában részt
vevõ szakemberek önállóságát, mind a minisztérium részérõl, mind pedig
azáltal is, hogy az intézményekben ezt a tevékenységet elválasztják a gazdasági, szolgáltató, diákjóléti feladatoktól.
Az FDSZ határozottan elutasítja a létszámcsökkentést célzó elbocsátásokat.

4.

Az FDSZ nem ért egyet a felsõoktatásban dolgozó oktatók határozott idejû
alkalmazásával.
II.

Az intézményi vezetés és az intézményekben mûködõ érdekvédelmi szervezetek
viszonyát szerzõdésben kell rögzíteni. Továbbra is szükségesnek tartjuk egy középszintû kollektív szerzõdés létrejöttét az intézményi vezetés mint munkáltató, illetõleg az érdekképviseleti szervezetek között. A kollektív szerzõdésnek ki kell térnie az
érdekegyeztetés formáira, a munkavállalókat érintõ bér- és munkaügyi, valamint
foglalkoztatáspolitikai és szociális ügyekre, továbbá a munkavállalói képviselet
módjára az intézményi érdekegyeztetõ fórumokon és a vezetõ testületekben.
Az FDSZ szorgalmazza, hogy a Közalkalmazotti és a Felsõoktatási törvények ellentmondás nélkül rendezzék az állami vezetés és a munkavállalók szervezeteinek,
tagjainak viszonyát.
III.
A munka- és életfeltételek javítása terén
1.
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Az FDSZ hosszabb távon szorgalmazza a szakmai követelményrendszerhez
igazodó egységes bérrendszer megvalósítását. A Felsõoktatási törvény biztosítsa a különbözõ szakterületeken és intézményekben dolgozók országosan
egységes, beosztástól és szolgálati idõtõl függõ, pótlékokkal differenciálható
és a felsõoktatás kiemelt jelentõségéhez méltó bérezést. Ennek megvalósításáig a bérviszonyok kialakításában mérvadónak és követendõnek a mintaként állított európai országokban általánosan kialakult bérarányokat tartjuk
szükségesnek. Ezek az arányok függetlenek az ország helyzetétõl, ugyanakkor jól tükrözik az ágazat elismertségét. Az FDSZ ehhez kapcsolódóan kiemelten foglalkozik a közvetlenül nem oktatási, kutatási feladatokat ellátó
dolgozók munkafeltételeinek, munkabérének elemzésével, javításával és helyzetüknek megfelelõ bérrendszer kidolgozásával. A pedagógusképzésben fontos szerepet betöltõ gyakorlóintézmények mûködésének anyagi feltételeit és
az ott dolgozók bérszínvonalát az intézmények funkciójának és rangjának
megfelelõ színvonalra kell emelni.

2.

Az FDSZ szorgalmazza, hogy a személyi jövedelemadó továbbra is vegye figyelembe a szellemi tevékenység során létrejött jövedelemben költségként el
nem számolható szellemi befektetést, amelynek adóztatása – mindaddig, amíg
a szellemi érték nincs az érdemei szerint megfizetve – megköveteli az egyéb
tevékenységektõl eltérõ kedvezményes adóztatást.

3.

Az FDSZ a nyugdíjasai számára az életkörülményeik segítése érdekében alapítványt hoz létre. Emellett szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy a nyugdíjasok anyagi helyzetének javítását a Kormánynak kell megoldania, miként a
Kormányt terheli a felelõsség a nyugdíjak reálértékének megõrzéséért is.

4.

Az FDSZ támogatja a – már az elõzõekben körvonalazott – új bérpolitika
kidolgozásán kívül olyan szociálpolitikai koncepció kidolgozását, amely függetlenül a szakszervezeti ágazati hovatartozástól, biztosítja a munkavállalók
emberhez méltómegélhetését.

Az FDSZ nem mondhat le az illetékességi körébe tartozó felsõoktatásban
dolgozók érdekeinek a jelenlegi súlyos helyzethez alkalmazkodó radikális
védelmérõl.
Budapest, 1992. május 28.
FDSZ V. Küldöttgyûlése nevében:
dr. Kis Papp László
elnök

A KÖZLEMÉNY MEGJELENT 1992. MÁJUS 29-ÉN A NÉPSZABADSÁGBAN ÉS A
NÉPSZAVÁBAN
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13. sz. melléklet
Választási eredmény
Elnök:
Alelnök:
IB tagok:

Dr. Kis Papp László
Dr. Marton Károly
Dr. Várkonyi Zoltán
Dr. Balogh Tiborné
Elek Elemérné Dr.
Dr. Galli Csaba
Dr. Jármai Ferenc
Dr. Kiss György
Dr. Móczár József
Dr. Poór István
Dr. Reisz Gyula
Dr. Salamon Tamás
Dr. Varsányi György

Állandó meghívottak:
Balogh József – nem oktatók képviselete
Dely Ernõné SZVB elnök
Mayer György titkár
14. sz. melléklet
Munkaköri leírások
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