1993/1994-es tanév
Eseménykrónika: 1993. május 26 – 1994. május 31.
1993. júl. 1.

Sajtó: Az 1993. évi májusi
TB választások

(1. sz. melléklet) Õszidõ 1993.
július

1993. aug. 16.

Megállapodás az 1993.
szept. 1-jei béremelés
elveirõl

(2. sz. melléklet) Megállapodás

1993. aug. 25.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az 1993.
szept. 1-jei béremelés elveirõl

1993. szept. 1.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Kubovics Imre helyettes
államtitkár tájékoztatója a felsõoktatás elõtt álló legfontosabb
feladatokról

1993. okt. 11.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Az 1993. szept. 1-jei felsõoktatási
béremelés tapasztalatai

1993. okt. 14.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az 1993.
szept. 1-én végrehajtott béremelés tapasztalatairól

1993. nov. 12.

Sajtó: Mûszaki fejlesztés:
már tegnap is késõ

(3. sz. melléklet) Magyar Nemzet
1993. 11. 12.

1993. nov. 26.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Szabó Iván pénzügyminiszter
elõadása az ország gazdasági
helyzetérõl (4. sz. melléklet)

1993. dec. 21.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a Felsõoktatási Fejlesztési Törvény elõkészítõ munkálatairól
(5. sz. melléklet) Állásfoglalás a
13. havi illetményrõl

1994. jan. 10.

ÉSZT Elnökség állásfoglalása

(6. sz. melléklet) Állásfoglalás a
minimálbérrõl
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1994. jan. 13.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
törvény felsõoktatási végrehajtási
rendeletérõl

1994. jan. 25.

Tájékoztató a veszélyes
munkahelyek és az egészségre ártalmas munkakörök
értelmezésérõl

(7. sz. melléklet) Dr. Halasi Tibor
FDSZ jogász összeállítása

1994. febr. 17.

FDSZ Országos Választmány ülése

Gábor József MKM helyettes
államtitkár elõadása a felsõoktatás
1994. évi anyagi ellátottságáról

1994. febr. 18.

Sajtó: Tanulni, tanulni

(8. sz. melléklet) Pesti Hírlap 1994.
02. 18.

1994. márc. 2

Levél Dr. Biszterszky
Elemér államtitkárnak

(9. sz. melléklet) Levél Biszterszky
Elemérnek

1994. márc. 17.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a közalkalmazotti bérbeállás és bérpótlék
kérdéskörérõl

1994. ápr. 21.

Dr. Kubovics Imre helyettes
államtitkár levele

(10. sz. melléklet) Dr. Kubovics
Imre levele

1994. ápr. 28.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az FDSZPSZ ágazati vagyon-tárgyalásokról

1994. ápr. 30.

Sajtó: Mit mond?

(11. sz. melléklet) Pesti Hírlap
1994. 04. 30.

1994. május 31.

FDSZ VII. Küldöttgyûlés

(12. sz. melléklet) Állásfoglalás

1994. június 2.

Szakszervezeti fórum Göncz
Árpád köztársasági elnök
részvételével a BME-n

(13. sz. melléklet)
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1. sz. melléklet
Õszidõ 1993. július

127

2. sz. melléklet
Megállapodás
az 1993. szeptember 1-jei felsõoktatási oktatói
és kutatói béremelés elveirõl
Az 1993. évi állami költségvetés járulékaival együtt 1.000 millió forintot biztosít a
felsõoktatási oktatók és kutatók bérkorrekciójára, amit 695 millió forint béralap-növekedést jelent. Az elõirányzat elsõsorban a felsõoktatás új, teljesítményfüggõ bérrendszerre történõ fokozatos átállását célozza.
A béremelésben a felsõoktatási törvényben szereplõ felsõoktatási intézmények valamennyi oktatója és kutatója részesülhet, kivéve a honvédelmi felsõoktatást, amely
más forrásból már ez évben részesedett hasonló béremelésben. A bérkeret intézményen belüli felosztásának elveit az intézmény vezetõje és az intézményi tanács az
intézményi szabályzat alapján a szakszervezetekkel egyeztetve határozza meg.
A béremelésre rendelkezésre álló összegnek az állami intézmények közötti elosztása
alapvetõen az intézmények
oktatói, kutatói bértömege, valamint
hallgatólétszáma
alapján történik. Az egyházi és magán-felsõoktatás esetében a bértömeg helyett a
fõállású oktatók létszáma került figyelembevételre.
Az összeg egy kisebb része – mintegy 125 millió forint – a bérben jelentõsen elmaradt
intézmények részleges kompenzálásának, az elsõs hallgatólétszám növekedésének és
az elsõ számú vezetõk pótlékrendezésének szempontjait figyelembe véve került elosztásra.
Az intézmények rendelkezésére álló összegbõl kötelezõ minden oktató és kutató esetében a közalkalmazotti törvény szerinti minimum 85%-os illetménybeállást megvalósítani. Továbbá – amennyiben a források, a kormány pozitív döntése és a Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium által kezdeményezett jogszabály-módosítás lehetõvé teszi, - minimum 85%-os illetménypótlék biztosítása a következõk szerint:
a.) tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi adjunktus és fõiskolai docens
esetében a mindenkori A1 0-100 %-a,
b.) fõiskolai tanár és egyetemi docens esetében a mindenkori A1 150-300 %-a,
c.) egyetemi tanár esetében a mindenkori A1 300-500 %-a.
Az ezen felül rendelkezésre álló összegbõl az intézményen belüli elosztásra és differenciálásra vonatkozóan az alábbi ajánlások figyelembevételét javasolja a felsõoktatási érdekegyeztetõ tanács:
oktatási, kutatási feladatokkal való leterheltség;
az oktató-, kutatómunka színvonala, nemzetközi elismertsége, publikációk;
a felsõoktatási törvényben, illetve az intézményi szabályzatban elõírt okta128

-

tói-kutatói követelményeknek való megfelelés, a szakmai-tudományos kvalifikáció, nyelvtudás;
a bérkereten belül kell biztosítani a Professor Emeritus-ok illetményének pénzfedezetét is.

1993. augusztus 16.

Dr. Kis Papp László

3. sz. melléklet
Magyar Nemzet 1993. 11. 12.
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4. sz. melléklet
Dr. Szabó Iván pénzügyminiszter elõadása az ország gazdasági helyzetérõl

5. sz. melléklet
AZ FDSZ INTÉZÕBIZOTTSÁGÁNAK
ÁLLÁSFOGLALÁSA
A KÖZALKALMAZOTTAKNAK FIZETENDÕ 13. HAVI ILLETMÉNYÉRÕL
1.

A Közalkalmazotti Törvény módosított 68. paragrafusa szerint: „A Közalkalmazott 13. havi illetményére jogosult, ha a tárgyévben 12 hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.”
Az 1994. évi Költségvetési Törvény végleges indokolásában az szerepel, hogy
csak a béremelésbõl származó rész fedezetét biztosítják költségvetési forrásból, a többi pénzt az intézményeknek saját maguknak kell kigazdálkodniuk,
az átmeneti, illetve tartós bérmegtakarításból képzõdõ jutalomalapból.

2.

A felsõoktatási intézmények döntõ többségében felméréseink szerint ez elmúlt években nem került sor egy hónapot meghaladó átlagjutalmak kifizetésére. Miután a jutalmak forrása az átmeneti és tartós bérmegtakarítás, ennek
összegében nem várható lényeges változás, ezáltal intézményeink zöme 1994ben nem tudja kigazdálkodni az 1993. évre jutó 13. havi bér kifizetésének
fedezetét.
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3.

Az elõzõekben elmondott korlátokon túlmenõen sem kezelhetõ azonban a
bérmegtakarítás a törvényi kötelezettség forrásaként. A bérmegtakarítás
ugyanis a különbözõ okok miatt (betegség, GYED, GYES) távollévõket helyettesítõk Mt. 105. § (3) bekezdése alapján megilletõ díjazásra kell felhasználni. Érdemben megoldhatatlan problémát jelent tehát az, ha egy Tanszékrõl
hiányzik valaki, akkor a bérmegtakarítást ne az õ munkáját ellátók kapják
meg, hanem a Törvényben garantált 13. havi illetmény forrásává váljék.

4.

A Parlament, amikor a Kjt-t, illetve a módosításokat elfogadta, nem arról
döntött, hogy a bérmegtakarítást milyen módon lehet felhasználni, hanem
arról, hogy a közalkalmazottaknak a 13. havi illetményt ki kell fizetni.

5.

Az a pénzügyminisztériumi elképzelés, hogy az 1994. december havi illetményeket elõre kifizetik januárban a 13. havi illetmény fedezetéül, 1993-ban ez
az elõrehozatal csak azért nem jelentett csõdöt, mert a szeptemberben életbe
lépett bérfejlesztést legtöbb intézményben késõbb léptették hatályba és elõször a felhalmozódott adósságokat rendezték.

6.

Az elõzõekbõl kitûnik, hogy az intézmények vezetését és a intézményekben
mûködõ FDSZ szervezeteket megoldhatatlan feladat elé állítja a Kjt. 68. paragrafusának végrehajtása. A Költségvetési Törvény (amennyiben abban nem
fog szerepelni a 13. havi bér fedezete), valamint az Államháztartási Törvény
(fedezet nélküli kifizetések megtiltása) olyan ellentmondást teremt, amely az
intézményeink számára feloldhatatlan.

Az állásfoglalást a Magyar Rektori Konferencia és a Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia egyhangúlag támogatja.
Nem értünk egyet azzal a pénzügyminisztériumi elképzeléssel, hogy az 1994.
évi december havi illetményeket elõre leutalják 1994 januárjában a 13. havi
illetmény fedezetéül.
Budapest, 1993. december 21.
Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
elnöke
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6. sz. melléklet
Állásfoglalás a minimálbérrõl
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7. sz. melléklet
Dr. Halasi Tibor FDSZ jogász összeállítása
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8. sz. melléklet
Levél Biszterszky Elemérnek

9. sz. melléklet
DR. BISZTERSZKY ELEMÉR
ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK
MÛVELÕDÉSI- ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTRIUM
Tisztelt Államtitkár Úr!
A technikusok közalkalmazotti besorolásával kapcsolatos jelenlegi gyakorlat rossz. A
technikusokat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény helytelen értelmezése
miatt nem sorolják „C” kategóriába, ezért a felsõoktatási munkahelyek tapasztalatai
szerint ott a „C” kategória gyakorlatilag üres. Bár a Törvény egyértelmû, de ezt a
problémát a hibás értelmezés elkerülésére javasoljuk a besorolásra vonatkozó miniszteri rendelettel rendezni. Ennek érdekében a „Betétív a 274/1994. I. számú ügyirathoz”
jelzésû rendelettervezet 5. oldalán a legutolsó bekezdést teljes egészében kihagyva,
helyette szövegjavaslatunk:
A technikusi munkakörben foglalkoztatott felsõfokú technikusi, vagy ezzel egyenértékû végzettséggel rendelkezõ közalkalmazott besorolását – amennyiben az nem minõsül fõiskolai végzettségnek – a „C” fizetési osztályra elõírt középiskolai végzettség
és felsõfokú szakképesítés alapján kell megállapítani. Felsõfokú szakképesítéssel egyenértékûnek kell tekinteni az 1945. és 1970. között az ipari, mezõgazdasági és közgazdasági technikumokban szerzett okleveleket.
Budapest, 1994. március 2.
Dr. Kis Papp László
az FDSZ ELNÖKE
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10. sz. melléklet
Dr. Kubovics Imre levele

135

11. sz. melléklet
Pesti Hírlap 1994. 04. 30.
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12. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
KÜLDÖTTGYÛLÉSÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
A SZAKSZERVEZET ÉS A FELSÕOKTATÁS ELÕTT ÁLLÓ
LEGFONTOSABB FELADATOKRÓL
1.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete azt várja az új Kormánytól és az új
Parlamenttõl, hogy tovább folytatódik az 1988-ban megindult demokratizálódási folyamat, amelynek alapját az FDSZ a párbeszéd kiterjesztésében látja a
Kormány, illetõleg az érdekképviseleti szervezetek között. Ennek megfelelõen konkrét témákban tárgyalásokat kezdeményezünk az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban és a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsában a
Kormány, a szakszervezeti konföderációk és a munkaadók képviselõi között
lehetséges gazdasági, szociális megállapodások elõkészítésérõl. Az FDSZ széleskörû helyzetfelmérésen alapuló tárgyalásokat kíván, és a gazdasági, szociális megállapodások kiinduló pontjául a munka világával kapcsolatos törvények harmonizációját tartja szükségesnek.

2.

A kívánatos összhang megköveteli, hogy a közalkalmazotti törvényben szereplõ alapilletmény (A 1) a mindenkori országos minimálbérrel legyen azonos.

3.

Szûnjék meg az a gyakorlat, hogy a felsõoktatási intézményekben az átmeneti bérmegtakarítással kell fedezni a 13. havi illetményt, a jubileumi jutalmakat, illetõleg a betegszabadságra járó béreket. Az átmeneti bérmegtakarítást –
az Államháztartási Törvénnyel összhangban – kizárólag azon a helyen lehessen felhasználni, ahol az keletkezett.

4.

Az FDSZ reméli, hogy valóra válnak azok a gyõztes párt részérõl elhangzott
választási ígéretek, amelyek felemelkedésünk meghatározó tényezõjének tekintik az oktatás, kutatás és innováció fejlesztését. Ezért fontosnak tartjuk a
Felsõoktatási Fejlesztési Törvény elõkészítõ munkálatainak felgyorsítását.

5.

Az FDSZ támogatja azt a jogos társadalmi, szülõi igényt, hogy jelentõsen
emeljék a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számát.
Az 1995. január 1-tõl a felsõoktatásban bevezetendõ új finanszírozási rendszert az FDSZ csak kellõ kidolgozottság, széles körû társadalmi vita és a megfelelõ súlyú állami anyagi felelõsségvállalás mellett tudja támogatni. Megerõsítjük korábbi álláspontunkat, amely szerint továbbra sem értünk egyet a
tandíjfizetési kötelezettség 1994. szeptember 1-tõl történõ bevezetésével. Alapelvünk, hogy a felsõoktatás finanszírozását a költségvetésbõl kell biztosítani.

6.

Az FDSZ továbbra is fontosnak tartja, hogy a felsõoktatásban dolgozók létszáma – tekintettel a hallgatói létszám jelentõs megnövelésére és az elmara137

dott infrastruktúra emberi erõvel történõ pótlására – ne csökkenjen, illetõleg,
ahol ez az új szakok indításából eredõen kívánatos, kisebb mértékben emelkedjék.
7.

Az FDSZ – az ÉSZT Küldöttgyûlése állásfoglalásának megfelelõen – kiemelten kíván foglalkozni a tehetséggondozással, és támogatja egy népi kollégiumi mozgalommal egyenértékû tehetséggondozási program megindítását. Fontosnak tartjuk az eltérõ helyzetû régiók fiataljainak esélyegyenlõségét.
A Felsõoktatási Fejlesztési Törvény tervezetében kerüljön konkrétan megfogalmazásra a tehetséggondozási program anyagi igénye.

8.

Az FDSZ törekszik arra, hogy az iskolafenntartó egyházakkal kötendõ együttmûködési megállapodások keretében az egyházi felsõoktatási intézményekben dolgozó kollégáink részére a közalkalmazottakéval megegyezõ munkafeltételeket teremtsenek.
Az FDSZ fontosnak tartja, hogy az alapítványi iskolákban dolgozó kollegáink
a közalkalmazottakéval megegyezõ munkafeltételek mellett végezhessék oktató-nevelõ tevékenységüket.

9.

Különös figyelmet fordítunk a jövõben a felsõoktatási intézményekhez kapcsolódó gyakorló óvodák, általános- és középiskolák helyzetére. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyakorló intézményekben dolgozó pedagógusok illetménypótlékban részesüljenek.

10. Az FDSZ különös gondot fordít továbbra is arra, hogy a felsõoktatási intézmények könyvtáraiban dolgozó munkavállalóink anyagi és szociális feltételeit tovább javítsuk.
Budapest, 1994. június 2.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
VII. Küldöttgyûlése
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13. sz. melléklet
Szakszervezeti fórum Göncz Árpád köztársasági elnök részvételével a BME-n
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