1992/1993-as tanév
Eseménykrónika: 1992. július 2 – 1993. május 25.
1992. júl. 2.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Megállapodás az elnök, alelnökök
és az intézõbizottsági tagok
közötti munkamegosztásról

1992. szept. 3.

FDSZ Intézõbizottság ülése

A Közalkalmazotti törvényhez
kapcsolódó útmutatók megvitatása

1992. szept. 17.

FDSZ Országos Választmány ülése

Az OV állásfoglalása az közalkalmazotti tanácsválasztásokkal
kapcsolatos feladatokról

1992. szept. 20.

Konföderációk közzétett
vagyonmegosztása

(1. sz. melléklet) Vagyonmegosztás

1992. szept. 24.

Sajtó: tandíj csak lépcsõzetesen és garanciákkal

(2. sz. melléklet) Népszava 1992.
szept. 24.

1992. okt. 22.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Gábor József MKM államtitkár tájékoztatója a felsõoktatást
érintõ 1993. évi költségvetési
takarékossági intézkedésekrõl

1992. nov. 17.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Kupa Mihály pénzügyminiszter tájékoztatója az 1993. évi
költségvetési törvény-tervezet
felsõoktatást érintõ elõirányzatairól

1992. dec. 3.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az Érdekegyeztetõ Tanács 1992. november
20-i ülésérõl

1992. dec. 17.

Állásfoglalás a Felsõoktatási
törvény tervezetérõl

(3. sz. melléklet) A felsõoktatásban képviselt szakszervezetek
állásfoglalása

1992. dec. 29.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az IB. Állásfoglalása az intézményi kollektív szerzõdések kötésének általános feltételeirõl
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1993. jan. 7.

FDSZ Országos Választmány ülése

(4. sz. melléklet) Az FDSZ O.V.
Állásfoglalása a Felsõoktatási
törvénytervezet újabb változatáról

1993. jan. 19.

A felsõoktatásban érintett
szakszervezetek különvéleménye a Felsõoktatási
törvény-tervezetrõl

(5. sz. melléklet) A szakszervezetek különvéleménye a Felsõoktatási törvény-tervezetrõl

1993. febr. 1.

Sajtó: Még mindig nincs
rendben a 13. havi fizetés
dolga

(6. sz. melléklet) Népszava 1993.
02. 01.

1993. febr. 4.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Marton Károly alelnök tájékoztatója az 1993. évi üdülési
lehetõségekrõl, a Nemzeti Üdülési
Alapítvány munkájáról

1993. febr. 27.

Sajtó: Oktatási törvények a
viták kereszttüzében

(7. sz. melléklet) Népszabadság
1993. febr. 27.

1993. márc. 4.

Az Érdekegyeztetõ Tanács
munkavállalói oldalának
állásfoglalása a közoktatási,
szakképzési és felsõoktatási
törvények tervezetérõl

(8. sz. melléklet) Állásfoglalás

1993. márc. 5.

Tájékoztató az Érdekegyeztetõ Tanács plenáris ülésérõl

(9. sz. melléklet) Tájékoztató az
É.T. március 5-i ülésérõl

1993. márc. 11.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a Rektori
Konferencia és az É.T. üléseirõl

1993. márc. 12.

Dr. Mádl Ferenc MKM
miniszter meghívása

(10. sz. melléklet) Dr. Mádl Ferenc
levele

1993. márc. 26.

Sajtó: A felsõoktatási
törvény-tervezetrõl

(11. sz. melléklet) Új Dunántúli
Napló 1993. 03. 26.

1993. márc. 29.

Kuncze Gábor frakcióvezetõ levele

(12. sz. melléklet) Kuncze Gábor
levele
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1993. ápr. 1.

A szakszervezeti vezetõk
találkozója Dr. Mádl Ferenc
miniszterrel

(13. sz. melléklet)

1993. ápr. 8.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Mészáros Péter MDF-es
képviselõ tájékoztatója a Felsõoktatási Törvény parlamenti vitájáról

1993. ápr. 14.

A felsõoktatásban képviselt
szakszervezetek Állásfoglalása a Felsõoktatási törvény-tervezetérõl

(14. sz. melléklet) Állásfoglalás

1993. ápr. 16.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Mádl Ferenc MKM miniszter
elõadása a felsõoktatás elõtt álló
feladatokról, a Felsõoktatási
törvény parlamenti vitájáról

1993. máj. 6.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Kubovics Imre MKM helyettes államtitkár konzultációja az
FDSZ IB. tagjaival a Felsõoktatási
törvény vitás kérdéseirõl

1993. máj. 25.

FDSZ VI. Küldöttgyûlés

(15. sz. melléklet) Az FDSZ VI.
Küldöttgyûlésének állásfoglalása
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1. sz. melléklet

2. sz. melléklet
Népszava 1992. szept. 24.

106

3. sz. melléklet
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsban képviselt
szakszervezetek állásfoglalása a Felsõoktatási Törvény
1992. december 3-i tervezetérõl
1.

A felsõoktatási intézmények oktatási-kutatási tevékenységének törvény keretében történõ szabályozását a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsban képviselt szakszervezetek támogatják. A törvénytervezet kormányzati és parlamenti vitájában azonban idõbeli és tartalmi összhangot kell teremteni a Felsõoktatási Törvényhez szervesen kapcsolódó többi törvénnyel (Közoktatási
Törvény, Akadémiai Törvény, Szakképzési Törvény), figyelembe véve az 1992.
áprilisi Érdekegyeztetõ Tanács plenáris ülésén kötött írásos megállapodást.

2.

Az egyetemi, fõiskolai autonómia elvi deklarációja mellett annak gyakorlati
megvalósítására is nagyobb súlyt kell a törvényben helyezni. A szakszervezetek támogatják azt a célkitûzést, hogy a felsõoktatási intézmények autonóm
köztestületként mûködjenek, és a szakmai felügyelet az akkreditációs bizottságokon keresztül történjen.

3.

A törvénytervezetbõl továbbra is hiányoznak a felsõoktatási dolgozók jogállására vonatkozó jogszabályok. A vonatkozó jogszabályoknak a Felsõoktatási
Törvényben történõ megjelenése nélkül a szakszervezetek nem támogatják a
törvénytervezet Kormány elé terjesztését. A felsõoktatási oktatók és kutatók
elõmeneteli és illetményrendszerére a Közalkalmazotti Törvény V. fejezetében foglaltak vonatkoznak a felsõoktatási törvénytervezet mellékletében szereplõ bértáblázattal kiegészítve.

4.

Igen sok oktatónk és tudományos fokozattal rendelkezõ dolgozónk érdekeit
súlyosan sérti az eddigi tudományos fokozat alapján adható új fokozattal
kapcsolatos szabályozás a törvénytervezetben. Az 1984 szeptember elseje elõtt
és után szerzett doktori címek értékét az érdekképviseleti szervezetek azonosnak tartják és az átminõsítést azonos kritérium alapján kell elvégezni. Nem
tudjuk elfogadni az elmúlt évtizedek teljesítményeinek méltatlan devalválását, a magyar tudományos fokozatok sommás leértékelését.

5.

A törvénytervezetben a határozott idõre szóló alkalmazás sérelme és joghátránya évtizedek múltán ismét csak – a professzorok és docensek kivételével –
az egyetemi és fõiskolai oktatókat és kutatókat fenyegeti egyedül a közalkalmazottak között. Elfogadhatatlan számunkra, hogy adminisztratív úton kívánja a törvény rendezni ezt a kérdést, ahelyett, hogy valódi szakmai megmérettetés történjen az intézményekben. Ebbõl adódóan a szakszervezetek
mindaddig nem támogatják a törvény kormányzati és parlamenti vitáját,
ameddig a felsõoktatásban dolgozó tanársegédek és adjunktusok határozott
idejû kinevezése az érdekegyeztetés során megnyugtatóan nem rendezõdik.
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6.

A törvénytervezet kimondja, hogy az intézmények alapvetõ mûködési feltételeit többféle forrásból döntõen az Állam biztosítja. Tisztázni kell a megjelölt
források összetevõit és a különbözõ tervezett alapok számításának módszereit, illetve költségvetési tervezhetõségét.

7.

Az állami felsõoktatási intézményekben a tandíj-kötelezettség bevezetése csak
a Felsõoktatási Törvénnyel összhangban, az 1992. november 20-21-i Érdekegyeztetõ Tanácson jóváhagyott alapelvek, illetõleg az 1992. december 7-én
kötött megállapodás alapján a további tárgyalások során kialakítandó ösztöndíjrendszerrel, adó- és hitelkonstrukcióval együtt kerülhet sor. A tandíjfizetés ténye nem ronthatja a felsõoktatási intézményekbe pályázó hallgatói
esélyegyenlõséget.

8.

A mûvelõdési kormányzat és a felsõoktatás területén mûködõ érdekvédelmi
szervezetek viszonyát a törvényben kell rögzíteni és törvényi szinten kell biztosítani a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács mûködését.

A szakszervezetek konkrét, a 110. paragrafussal összefüggõ szövegszerû javaslatát a
melléklet tartalmazza.
Budapest, 1992. december 17.
Dr. Kis Papp László
a FÉT Munkavállalói Oldalának
soros elnöke
M E L L É K L ET
110. § javasolt szövegszerû módosítása:
(1)

A munkavállalók érdekképviseleti szerve vagy szervei a felsõoktatási intézményekben a Munka törvénykönyvében és a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben biztosított jogok alapján, továbbá a saját alapszabályuk szerint mûködnek.

(2)

A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium és a felsõoktatásban mûködõ szakszervezetek a felsõoktatás finanszírozásával, illetve a felsõoktatásban dolgozók munkaviszonyával és életkörülményeivel összefüggõ kérdésekben való
döntésre Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsot (FÉT) hoznak létre. A FÉT
hatáskörébe tartozik a felek közötti bármely vitás ügy egyeztetése. A FÉT
döntéseit valamennyi fél egyetértésével hozza.

(3)

A felsõoktatási intézményekben a munkaviszonnyal és a munkavállalók életkörülményeivel összefüggõ kérdések eldöntésére az intézmény vezetése és az
intézményben mûködõ érdekképviseleti szervek intézményi Érdekegyeztetõ
Tanácsot hoznak létre. Az intézményi ÉT döntéseit konszenzussal hozza, amely
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kollektív szerzõdéses rendelkezésnek minõsül. Az intézményi ÉT szervezeti
és mûködési rendjét az intézményi kollektív szerzõdésben kell rögzíteni.

4. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Országos Választmányának
állásfoglalása
a Felsõoktatási törvény legújabb tervezetérõl
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács december 17-i, valamint az FDSZ Országos
Intézõbizottsága december 29-i és a FÉT szakértõi csoportok tárgyalásai alapján az
FDSZ Országos Választmánya a Felsõoktatási törvény tervezetével kapcsolatban az
alábbi állásfoglalást alakította ki:
1.

2.

3.

4.

A felsõoktatási intézmények oktatási kutatási tevékenységének törvény keretében történõ szabályozását az FDSZ Országos Választmánya támogatja. Egyetért a törvénynek azzal a célkitûzésével, hogy biztosítsa az európai felsõoktatási hálózatba történõ beilleszkedést. Támogatja azt a törekvést, hogy több
karú, széles szakkínálatú felsõoktatási intézmények szervezõdjenek, elsõsorban a vidéki nagyvárosaink elaprózódott intézményeibõl. Egyetért azzal a
célkitûzéssel, hogy a tudományos továbbképzés és minõsítés kerüljön vissza
az egyetemekre és erõsödjön meg az egyetemi alapkutatás.
Az egyetemi, fõiskolai autonómia elvi deklarációja mellett, annak gyakorlati
megvalósítására is nagyobb súlyt kell a törvényben helyezni. Az FDSZ támogatja azt a célkitûzést, hogy az autonóm intézményi rendszernek megfelelõ
országos, egy tárcához tartozó kormányzati irányítás valósuljon meg.
A közalkalmazottak jogállásáról elfogadott törvénnyel ellentétben a határozott idõre szóló alkalmazás és a vele kapcsolatos joghátrány – a professzorok
és docensek kivételével – súlyosan érinti a felsõoktatás oktatóit és kutatóit.
Az Országos Választmány számára elfogadhatatlan, hogy adminisztratív úton
kívánja a törvény rendezni ezt a kérdést, ahelyett, hogy valódi szakmai megmérettetés történne az intézményekben. Ebbõl adódóan az FDSZ mindaddig
nem támogatja a törvény kormányzati és parlamenti vitáját, amíg a felsõoktatásban dolgozó tanársegédek, adjunktusok és kutatók határozott idejû kinevezése az érdekegyeztetés során nem rendezõdik.
Az állami felsõoktatási intézményekben a tandíj-kötelezettség bevezetésére
csak a Felsõoktatási törvény parlamenti elfogadását követõen, az Érdekegyeztetõ Tanácson jóváhagyott alapelvek, illetõleg a pénzügyminiszter és a mûvelõdési miniszter, valamint a hallgatói érdekképviseletek megállapodása alap109

ján, a tárgyalások során kialakítandó állami és alapítványi ösztöndíjrendszerrel,
adó- és hitelkonstrukcióval együtt kerülhet sor. A tandíjfizetés ténye azonban
nem ronthatja a felsõoktatási intézményekbe pályázó hallgatók esélyegyenlõségét.
Budapest, 1993. január 7.
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
Országos Választmánya

5. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSBAN ÉRINTETT SZAKSZERVEZETEK
K Ü L Ö NV É L E M É NY E
A FELSÕOKTATÁSI TÖRVÉNY TERVEZETÉRÕL
1./ 14. § javasolt módosító szöveg:
(2)
(3)

(4)

A felsõoktatási intézmény oktatóinak és kutatóinak kinevezése
határozatlan, kivételes esetben határozott idõre szól.
A felsõoktatási intézmény oktatói-kutatói követelményrendszerében az elõmenetel és a minõsítés követelményeit az Akkreditációs Bizottság véleményezi.
a tervezet (3) bekezdése

2./ 79. § (2) bekezdés kiegészítése, az alábbiak szerint:
h./ A felsõoktatási intézmények oktatói és kutatói követelményrendszerérõl
(4) bekezdés kiegészítése: ha az Akkreditációs Bizottság azt állapítja meg, hogy a
képzés színvonala miatt a felsõoktatási intézményben nem érhetõ el a képzési
cél, vagy az egyébként sem felel meg a képzési követelményeknek, továbbá,
ha az intézmény oktatói-kutatói követelményrendszere nem felel meg az európai normáknak, javaslatot tesz
Indoklás: a felsõoktatásban érintett szakszervezetek együttes állásfoglalása szerint az
általunk javasolt, az Akkreditációs Bizottság által vizsgált és az európai normákhoz
igazított intézményi oktatói-kutatói követelményrendszer és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény 40. paragrafusa (1)-ben a szakminiszternek biztosított minõsítési rend megállapítása megfelelõ garancia arra, hogy a felsõoktatási intézményekben
csak rátermett, a nemzetközi színvonalnak megfelelõ oktatók-kutatók dolgozzanak.
Véleményünk szerint a Törvényelõkészítõ Bizottság által készített változat nem igazán az oktatói-kutatói minõség javítását, hanem az oktatói kar megosztását, az oktatói
kar gerincét képezõ adjunktusi és tanársegédi gárda közalkalmazotti jogosítványainak megfosztását jelenti.
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3./ 37. § (2) bekezdésével kapcsolatos véleményünk:
A törvénytervezet utolsó mellékmondatának célja a fegyelmi felelõsségre vonás jogalapjának megteremtése. A megfogalmazott szöveg azonban visszaélésekre ad lehetõséget. A szándékolt cél biztosításához az alábbi szöveget javasoljuk:
….használata és védelme.
A felsõoktatási intézmények szabályzatai tartalmazzák az intézmények jó hírének kialakításához, megõrzéséhez, növeléséhez szükséges magatartás kereteit.
4./ 110. §
„A munkavállalói érdekképviseleti szervek a felsõoktatásban” címû fejezettel kapcsolatban a szakszervezetek korábban írásbeli állásfoglalást nyújtottak be, amelyet Nagy
Tibor Gyula igazgató úrral a Szakbizottságban egyeztettek.
Tájékoztatjuk a Törvényelõkészítõ Bizottságot, hogy a szakszervezetek fentiekben
megfogalmazott javaslatait a kompromisszumkeresés céljából készültek ebben a formában. Kérjük a Törvényelõkészítõ Bizottságot, hogy javaslatainkat a törvénytervezetnek a Kormány elé történõ beterjesztése elõtt szíveskedjenek a törvénytervezetbe
beépíteni. Amennyiben erre nem látnak lehetõséget, úgy a törvénytervezet kormányzati, illetõleg parlamenti vitájában a határozott idejû kinevezésekkel kapcsolatban
radikálisabb véleményt fogunk képviselni.

Budapest, 1993. január 19.
Dr. Várnai András
a TDDSZ
Felsõoktatási Választmányának
ügyvivõje

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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6. sz. melléklet
Népszava 1993. 02. 01.

7. sz. melléklet
Népszabadság 1993. febr. 27.
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8. sz. melléklet
Állásfoglalás
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9. sz. melléklet
Tájékoztató
az Érdekegyeztetõ Tanács 1993. március 5-i ülésérõl
Az Érdekegyeztetõ Tanács – a kormány elõterjesztésében – megtárgyalta a közoktatási, a szakképzési és a felsõoktatási törvény tervezetét. A szociális partnerek kinyilvánították, hogy valamennyien érdekeltek a törvények mielõbbi parlamenti elfogadásában.
Az ÉT – a munkavállalói oldal kezdeményezésére – a benyújtott elõterjesztéseknek
csak az általános vitáját folytatta le. A munkavállalói és munkáltatói oldal részletes
észrevételeit 1993. március 9-ig az elõterjesztõknek átadja.
1./
-

-

A szakképzési törvény-javaslattal kapcsolatban egyetértés volt az alábbiakban:
A gazdasági kamarák szakképzéssel kapcsolatos hatásköreinek szabályozásánál a szakképzésrõl, valamint gazdasági kamarákról szóló törvény összhangját biztosítani kell.
A gazdálkodó szervezetek (vállalkozók) gyakorlati oktatásban való részvételét ösztönözni kell. Ennek érvényesítése az éves költségvetési- és adótörvényekben történjék meg.

A témával összefüggésben a munkavállalói oldal kezdeményezte, hogy a munkanélküliség hatékonyabb kezelésére létrejött tárcaközi bizottságnak a munkanélküliek
képzésére, átképzésére vonatkozó elképzeléseit az OKT tárgyalja meg. A kormány a
kezdeményezést elfogadta.
A munkavállalói oldal hangsúlyozta, hogy az oktatási és közmûvelõdési intézmények
kapjanak nagyobb szerepet a munkanélküliek képzésében.
2./

A közoktatási törvénnyel kapcsolatosan a finanszírozás, az intézmények ellenõrzésének, az iskolaszerkezet átalakításának, az iskolarendszer átjárhatóságának kérdései merültek fel. A Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium a
közoktatási törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket 1993. március 9ig várja. Ezekrõl, valamint álláspontjáról tájékoztatja az Oktatási Érdekegyeztetõ Fórum 1993. március 10-re összehívott ülését.

3./
-

A felsõoktatási törvénnyel kapcsolatosan a munkáltatói oldal a tervezetnek
a felsõoktatási intézményekben folyó tudományos kutatásra;
a felsõfokú képzés és a gyakorlati képzés kapcsolatára, valamint
a felsõoktatási intézmények közintézeti státuszára vonatkozó javaslatait elfogadja az intézményi autonómia egyidejû biztosítása esetén. A kormányzati
oldal ezzel egyetért.
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A munkavállalói oldal hangsúlyozza, hogy
a tandíj-kötelezettség bevezetésére kizárólag a felsõoktatási törvény elfogadása után, megfelelõ adó-, hitel- és ösztöndíj konstrukció egyidejû életbeléptetésével kerülhet sor. Ez találkozott a kormány szándékával;
nem tudja elfogadni (mert – véleményük szerint ellentétes a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény általános rendelkezéseivel) a tanársegédek,
adjunktusok, kutatók és – a tanárok és docensek kivételével – egyéb oktatók
határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyát. A kormányzati oldal szerint a
Kjt. 1. szakasza lehetõséget ad az eltérõ szabályozásra.
a kutatásról szóló fejezet nem kellõen tükrözi e terület jelentõségét. Ehhez a
fejezethez a kormány képviselõi konkrét javaslatokat várnak.
A kormányzati oldal vállalta, hogy 1993. március 9-ig beérkezõ írásbeli vélemények
alapján a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsban egyeztet.
A három törvényjavaslatot a kormány a parlamenti benyújtással egyidejûleg megküldi tárgyalásra a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanács tagjainak.
A munkavállalói oldal bejelentette, hogy a KIÉT-en történõ egyeztetések után esetlegesen fennmaradó, a munka világát érintõ, alapvetõ kérdéseket ismételten meg kívánja tárgyalni a tervezetek parlamenti benyújtása elõtt az ÉT plenáris ülésén. A kormányzati oldal ezt nem tartja megoldhatónak, de kész az Érdekegyeztetõ Tanács elé
vinni a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsán elfogadott, a jelen törvénytervezetekben nem szereplõ új, lényeges, a munka világát érintõ elemeket.

Budapest, 1993. március 5.
Dr. Nagy Ákos
a munkáltatói oldal soros képviselõje
Dr. Kálmán Attila
a kormányzati oldal soros szóvivõje
Dr. Kis Papp László
a munkavállalói oldal soros szóvivõje
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10. sz. melléklet
Dr. Mádl Ferenc levele

11. sz. melléklet
Új Dunántúli Napló 1993. 03. 26.
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12. sz. melléklet
Kuncze Gábor levele
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13. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
a szakszervezeti vezetõk találkozásáról Dr. Mádl Ferenc
mûvelõdési- és közoktatási miniszterrel
1993. március 31-én több mint 3 órás megbeszélést folytatott Mádl Ferenc kultuszminiszter a mûvelõdési tárcához tartozó szakszervezeti vezetõkkel. A találkozón 22 szakszervezeti vezetõ vett részt. A mûvelõdési kormányzat részérõl a miniszteren kívül
részt vett Biszterszky Elemér államtitkár és Dobos Krisztina helyettes államtitkár is.
A miniszter bevezetõ elõadásában a tárca elõtt álló legfontosabb feladatokról tájékoztatta a szakszervezeti vezetõket.
1./

A miniszter javasolja, hogy az oktatási törvényeket és az Akadémiai Törvényt
a Parlament 1993. májusban tárgyalja meg. A Kormány kész a törvények beterjesztésére.

2./

A miniszter leszögezte, hogy alapvetõ feladatának tartja, hogy az oktatás és a
tudomány valóban stratégiai ágazattá váljon. Ezt el kell ismerni a magyar
társadalomnak és támogatni kell ezen terület anyagi forrásainak növelését. A
készülõ államháztartási konszolidációs programnak biztosítékot kell teremteni arra, hogy ez a preferált támogatás valóban megtörténjen. (Itt említette
meg Miniszter Úr azt is, hogy a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvényben biztosított anyagi juttatásokat 1994. január 1-jétõl a Törvényben foglaltak szerint kell kifizetni.)

3./

A miniszter kitért arra, hogy a szervezõdõ magán- és egyházi iskolák tanárainak státuszát – miután ezeknek a kollegáknak a közalkalmazotti jogviszonyuk megszûnik – rendezni kell.

4./

A Közoktatásról szóló Törvénytervezet kapcsán elmondta, hogy a tervezetben érvényesíteni kell az Alkotmánybíróság világnézeti semlegességrõl hozott határozatát és azokat a nemzetközi egyezményeket (gyermekjog, szülõi
jog), amelyeket a magyar Parlament is ratifikált. Ezen a héten befejezõdik ez
a munka. A nemzeti alaptantervrõl szólva kijelentette, hogy le kell fektetni a
legfontosabb alapelveket és követelményeket.

5./

A tankönyvellátás gondjairól elmondta, hogy a jövõben nem a kiadókat, hanem a tanulókat (hallgatókat) kell támogatni. Változtatni kell a Tankönyvkiadó monopolhelyzetén is. Az a megoldás, hogy az állami támogatást a jövõben a diákok (hallgatók) kapják meg, rövidtávon nem oldható meg, mert idõközben a tankönyvkiadók tönkremennek. Ezért állami hitellel a tankönyvkiadást egy évig támogatni kell.
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6./

Az 1993-ra vonatkozó béremelésrõl a miniszter elmondta:
A 10 milliárdos béremelési csomagtervezetet az április végéig beérkezõ intézményi adatok alapján a minisztériumok elõkészítik és azt döntésre a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanács elé viszik. Az 1 milliárd forintos
felsõoktatási oktatói béremelés elõkészítése az MKM feladata, az egyeztetésre a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács keretein belül kerül sor. Ez a béremelés szeptembertõl lép életbe.

7./

A Felsõoktatási Törvényt kedden, március 30-án a Tudománypolitikai Bizottság megtárgyalta.

A TPB legfontosabb megállapításai:
-

a különbözõ tárcákhoz tartozó felsõoktatási intézmények integrációjának
megvalósítása csak hosszútávon képzelhetõ el, de rövid távon egyetemi szövetségek létrehozhatók

-

a szakmai felügyeletet a Felsõoktatási Törvénytervezetben megfogalmazott
Felsõoktatási Tanács fogja valamennyi felsõoktatási intézmény vonatkozásában ellátni
a felsõoktatási intézmények költségvetését 1994-ben a Költségvetési Törvényben a Parlament külön rovaton határozza meg, ezt követõen kerül az intézményekbe a tárcákon keresztül elosztásra

-

-

lehetõség van külön törvényben azoknak az egyetemi társulásoknak önálló
Egyetemmé történõ válására, ahol az egyetemi szövetségek elérik azt az együttmûködési szintet, hogy ez megvalósítható legyen. (Pécsi Janus Pannonius Egyetem és Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola)

-

a Törvénytervezet szerint az egyetemek tudományos fokozatot adhatnak, ez
mindenképpen közelítés az európai felsõoktatási modellhez

-

a tudományos továbbképzés teljes egészében az egyetemekre kerül és megszûnik a Tudományos Minõsítõ Bizottság

-

a kutatás kooperációját széleskörûen meg kell valósítani az akadémiai intézetek és az egyetemi tanszékek között

-

a tandíj bevezetésére csak az 1994-95-ös tanévtõl kezdõdõen kerüljön sor,
mert ki kell dolgozni a kompenzációs mechanizmust, amely a tandíjfizetés
kapcsán a hallgatók, illetõleg a szülõk támogatására irányul. (Együttmûködés
a Bankokkal) Úgy kell a rendeletet megalkotni, hogy a társadalmi szolidaritást ne sértse
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-

Miniszter Úr tájékoztatása szerint az egyetemi mobilitást úgy lehet biztosítani, hogy a jövõben az egyetemi tanársegédek, adjunktusok és kutatók határozott idejû munkaviszonyban kerüljenek alkalmazásra

-

az EXPO megnyitásáig jelentõs forrásokat kell csoportosítani a múzeumok és
levéltárak lepusztult helyzetének megjavítására

-

erõsíteni kell a Minisztérium és az intézmények külföldi kapcsolatait, a mûvelõdési intézményekkel történõ együttmûködést

A vitában tizenkét hozzászólás hangzott el.
Az FDSZ elnök hozzászólásának lényege:
1./

Az oktatási törvények bevezetésének akkor van értelme, ha azok jelentõs
mértékben hozzájárulnak a hétszázezres munkanélküliség kezeléséhez. Az
FDSZ egyetért a hallgatói létszám jelentõs emelésével, azonban ezt csak akkor tartja megvalósíthatónak, ha ehhez kapcsolódóan az intézmények jelentõs anyagi támogatást kapnak, tanszékek, laboratóriumok korszerûsítéséhez,
bõvítéséhez, mûszerek, oktatási segédanyagok, könyvek beszerzéséhez. Ide
tartozik az is, hogy az Érdekegyeztetõ Tanács határozatának megfelelõen végre
létre kell hozni azt a Tárcaközi Bizottságot, amely a fiatal munkanélküliek
átképzésének koordinálását végezné a Munkaügyi Minisztérium és a Mûvelõdési Minisztérium között.

2./

Az FDSZ támogatja a Felsõoktatási Törvényben Miniszter Úr által kiemelt
témákat, különösképpen a kutatás egyetemeken, fõiskolákon történõ fejlesztését, a tandíj bevezetésének elhalasztását és a megfelelõ bérrendszer kialakítását. Továbbra sem ért azonban egyet az adjunktusok és tanársegédek határozott idejû szerzõdéses alkalmazásával, mert az oktatói derékhad ellehetetlenült helyzete azt eredményezi, hogy legjobb oktatóink elhagyják az intézményeket, miután jelentõs igény van az Õ munkaerejükre, lényegesen magasabb bérért. Jogilag sem kezelhetõ a kérdés, mert a Közalkalmazotti Törvény
alapján valamennyi közalkalmazott határozatlan idejû kinevezésben részesül. Az alkalmatlan oktatók eltávolítására az intézményi követelményrendszer egyértelmû biztosítékot kell, hogy adjon.

3./

A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény végrehajtása rengeteg problémát okoz az intézményeinkben. Van olyan intézmény, amely a mai napig
sem fizette ki a 13. havi jutalmat dolgozóinak, mert nem lát garanciát arra,
hogy átmeneti bérmegtakarításból 1993-ban az erre a célra kapott elõleget
vissza tudja fizetni. Az egyetemek, fõiskolák gazdasági vezetõitõl kapott információk szerint szinte valamennyi intézményben megoldhatatlan gazdasági problémát okoz az a körülmény, hogy jelentõs költségvetési elvonásokra
került sor, ugyanakkor a közüzemi díjak drasztikus módon emelkedtek. Több
intézmény a szénszünet bevezetésének gondolatával foglalkozik. Ehhez kap121

csolódva az FDSZ levelet írt a Pénzügyminiszternek és kormányzati segítséget kért a probléma megoldására.
A miniszter zárszavában köszönetet mondott az elhangzott észrevételekért, kiemelte,
hogy a tárca harcol azért, hogy ne függesszék fel a Közalkalmazotti Törvény végrehajtását, de fontos figyelembe venni a társadalom teherbíró képességét. Közölte, hogy
jelenleg nem készült még el az államháztartási konszolidációs program, a készítésénél
a tárca kérni fogja a humán területek preferálását.
Végezetül bejelentette, hogy ha a törvények elfogadásra kerülnek, ezek megnyitják a
kaput a szélkörû reformok bevezetésére.

Budapest, 1993. április 1.

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

14. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSBAN KÉPVISELT ÖT ORSZÁGOS SZAKSZERVEZET
ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ OKTATÁSI TÖRVÉNYEKRÕL, KIEMELTEN A FELSÕOKTATÁSI
TÖRVÉNY TERVEZETÉRÕL
1./ A felsõoktatásban érintett szakszervezetek érdekeltek az oktatási törvények
körül mintegy két éve zajló viták megnyugtató lezárásában, a társadalmi igényeket, a
nemzeti felemelkedést szolgáló korszerû közoktatási és szakoktatási rendszer kialakításában és egy olyan felsõoktatás megteremtésében, amely garantálni tudja a diplomák egyenértékûségét.
2./ Az érintett szakszervezetek számára alapvetõen fontos, hogy a törvények életbe
lépését követõen a minõségi képzés megvalósítása mellett különös hangsúlyt kapjon a
törvények alkalmazásával a közel hétszázezerre nõtt munkanélküliség – különösképpen a fiatalkorú munkanélküliség – megoldásának kezelése. Ehhez kapcsolódóan már
az Érdekegyeztetõ Tanács március 5-i ülésén kezdeményeztük egy tárcaközi vegyes
bizottság létrehozását, amelynek a feladata az lenne, hogy kidolgozza a fiatalkorú
munkanélküliek átképzésével, illetve továbbképzésével kapcsolatos feladatokat és a
cél megvalósításához szükséges anyagi források elosztását. Az érintett szakszervezetek igénylik, hogy ez a követelésük fogalmazódjon meg a munkaügyi tárca által kidolgozandó Foglalkoztatáspolitikai Koncepcióban.
3./ Ehhez kapcsolódóan a felsõoktatásban érintett szakszervezetek támogatják Mádl
Ferenc új mûvelõdési miniszter azon törekvését, hogy az egyetemi és fõiskolai hallgatói létszámot 1996-ig a jelenlegi 87 ezerrõl 120 ezerre emeljék fel a jelenlegi oktatói
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létszám megtartása mellett, melynek alapvetõ feltétele a megfelelõ anyagi eszközök
biztosítása.
4./ Az érintett szakszervezetek üdvözlik a kultuszminiszter úr legutóbbi bejelentését, amely szerint a felsõoktatásban a tandíj bevezetésére legkorábban az 1994/95-ös
tanévben kerülhet sor, a kompenzációhoz kapcsolódó rendeletek elfogadását követõen.
5./ Az egyetemi és fõiskolai autonómia elvi deklarációja mellett annak gyakorlati
megvalósítására is nagyobb súlyt kell a felsõoktatási törvényben helyezni. A tárgyalások kezdete óta hangsúlyozzuk, hogy a Kormány kar- és szakalapítási jogköre, valamint a Felsõoktatási és Tudományos Tanács és az Akkreditációs Bizottság nem pontosan körvonalazott javaslattételi és döntési jogköre centralizációs törekvésekre utal,
amely sértheti az intézmények autonómiáját.
6./ A minõségi képzés megvalósításának változtatást kell hoznia a felsõoktatásban
dolgozók jelenlegi helyzetében is. Támogatják a törvénytervezetben megfogalmazott
új bérezési rendszernek a fejlett európai felsõoktatási bérrendszerhez történõ közelítését, annak a törvény hatálybalépését követõ bevezetését.
7./ A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény által biztosított jogoktól a tervezett felsõoktatási törvény meg akarja fosztani – a tanárok és docensek kivételével –
az egyetemi és fõiskolai oktatókat, kutatókat azzal, hogy korlátozott számban ismételhetõ határozott idejû kinevezést ír elõ számukra. E diszkriminatív intézkedés a felsõoktatásban dolgozó oktatók, kutatók több mint felét érintené, ez az instabil munkajogi helyzet ellehetetlenítené az oktatásban-kutatásban nélkülözhetetlen réteg életkörülményeit. A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a tervezett diszkriminatív intézkedés megszületése ellen országos aláírásgyûjtési akciót szervezett, amelyre eddig 16 000
aláírás érkezett. Ha ez a békés demonstráció és a további tárgyalások – amelyre a
szakszervezetek nyitottak – nem vezetnek eredményre, a szakszervezetek a tiltakozás
keményebb eszközeinek az alkalmazására kényszerülnek.
Az érintett szakszervezetek a mai napon levelet küldtek a parlamenti pártok frakcióvezetõinek, valamint a kulturális és oktatási bizottságok elnökeinek, és személyes találkozókat kérnek a parlamenti bizottsági ülések elõtt abból a célból, hogy a problémáikat elmondhassák a honatyáknak.

Budapest, 1993. április 14.
A FELSÕOKTATÁSBAN ÉRINTETT
SZAKSZERVEZETEK
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15. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
ORSZÁGOS KÜLDÖTTÉRTEKEZLETÉNEK
Á L L Á S F O G L A L ÁS A

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) 1993. május 25-i Országos Küldöttgyûlésén a felsõoktatás elõtt álló legfontosabb feladatokról az alábbi állásfoglalást
alakította ki:
I./ A felsõoktatás szükséges és elodázhatatlan megújításának alapvetõ problémája a
Felsõoktatási Törvény elfogadásán túlmenõen az anyagi ellátottság elégtelenségében
rejlik. A Kormány korábban kötelezettséget vállalt a felsõoktatás stratégiai ágazatként
történõ kezelésére. Sajnos, azonban a felzárkózási program a kezdeti lendület után
megakadt, célkitûzései nem valósultak meg, a felsõoktatás anyagi-mûszaki ellátottságának megoldatlansága és különösen oktatóink és dolgozóink kilátástalan bérhelyzete továbbra is igen súlyos problémák forrása.
II./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetért a Felsõoktatási Törvénytervezetnek alapvetõ célkitûzéseivel, támogatja az európai felsõoktatási hálózatba történõ
beilleszkedést. Egyetért azzal a törekvéssel, hogy több Karú, széles szakkínálatú felsõoktatási intézmények szervezõdjenek, és támogatja azt a célkitûzést, hogy a tudományos továbbképzés és minõsítés kerüljön vissza a felsõoktatási intézményekbe és erõsödjön meg az alapkutatás.
III./ Az FDSZ Országos Küldöttértekezlete nagy megütközéssel fogadta Szabó Iván
pénzügyminiszter parlamenti felszólalását, amelyben a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvényben szereplõ elõmeneteli és illetményrendszer végrehajtásának 1995re történõ elhalasztását indítványozta.
Az FDSZ Országos Küldöttgyûlése példátlannak tartja, hogy a Parlament által megszavazott Törvény végrehajtását fel lehessen függeszteni. A Küldöttgyûlés elfogadhatatlannak tartja, hogy a felsõoktatási oktatók és dolgozók alacsony bérbesorolásuk
miatt további hátrányos helyzetbe kerüljenek. Álláspontunk továbbra is az, hogy a
Parlament döntésének megfelelõen kell a Törvény elõírásait alkalmazni.

Budapest, 1993. május 25.
FDSZ ORSZÁGOS KÜLDÖTTGYÛLÉS
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