1994/1995-ös tanév
Eseménykrónika: 1994. június 23 – 1995. június 1.
1994. jún. 23.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a kormánnyal kötendõ gazdaságiszociális megállapodás elõkészületeirõl

1994. júl. 14.

FDSZ Intézõbizottság ülése

(1. sz. melléklet) az FDSZ I.B.
állásfoglalása a felsõoktatás
aktuális kérdéseirõl

1994. aug. 30.

Dr. Kubovics Imre helyettes
államtitkár levele

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

1994. aug. 31.

Dr. Szabó Miklós rektor
levele

(3. sz. melléklet) Dr. Szabó Miklós
levele

1994. szept. 1.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója
Dr. Kubovics Imre államtitkár
helyettessel folytatott tárgyalásáról

1994. szept. 7.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a tandíjfizetés megszûnésérõl

1994. szept. 28.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Fodor Gábor mûvelõdési és
közoktatási miniszter és Dr. Csirik
János felsõoktatási helyettes
államtitkár tájékoztatója a felsõoktatás aktuális kérdéseirõl

1994. okt. 4.

ÉSZT állásfoglalás

(4. sz. melléklet) ÉSZT állásfoglalás

1994. okt. 10.

A hat szakszervezeti tömörülés levele Horn Gyula
miniszterelnöknek

(5. sz. melléklet) Levél Horn
Gyula miniszterelnöknek

1994. okt. 17.

Miniszterelnöki konzultáció

A hat szakszervezeti tömörülés
elnökeinek konzultációja a
miniszterelnökkel
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1994. okt. 20.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a kormánnyal kötendõ társadalmigazdasági megállapodásról a
kormány három éves stratégiájáról

1994. nov. 2.

Az FDSZ levele Fodor
Gábor miniszternek

Az FDSZ követelése a felsõoktatási hallgatói beiskolázási létszám
jelentõs emelésére

1994. nov. 10.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatása Fodor
Gábor miniszterrel folytatott
tárgyalásairól

1994. nov. 11.

Levél Fodor Gábor miniszternek az 1995. évi költségvetési elõirányzat elégtelen
voltáról

(6. sz. melléklet) Levél Fodor
Gábor miniszternek

1994. dec. 1.

FDSZ Országos Választmány ülése

Az elnök tájékoztatója a Felsõoktatási Fejlesztési Törvény koncepciójáról
(7. sz. melléklet) A Fejlesztési
törvénytervezethez kapcsolódó
hallgatói létszámok várható
alakulása

1994. dec. 7.

Sajtó: Interjú az FDSZ
elnökével

(8. sz. melléklet) Pécsi Campus
1994. 12. 07.

1994. dec. 20.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Várkonyi Zoltán alelnök
tájékoztatója az 1995. évi bérfejlesztési lehetõségekrõl

1995. jan. 19.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a normatív
finanszírozás 1997. jan. 1-jei
bevezetésének elõkészületeirõl.
Dr. Marton Károly alelnök
tájékoztatója az „Ezer éves a
magyar oktatás” rendezvény
elõkészületeirõl

1995. febr. 2.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Csirik János helyettes államtitkár tájékoztatója a Felsõoktatási Fejlesztési Törvény elõkészítõ
munkálatairól
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1995. febr. 16.

FDSZ Országos Választmány ülése

Honti Mária MKM közigazgatási
államtitkár elõadása: A közoktatás és felsõoktatás kapcsolata
(9. sz. melléklet) Az OV Állásfoglalása

1995. febr. 23.

Dr. Csirik János helyettes
államtitkár levele

(10. sz. melléklet) Dr. Csirik János
levele

1995. márc. 2.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Várkonyi Zoltán alelnök
tájékoztatója a Közalkalmazotti
Tanácsválasztások elõkészítésérõl

1995. márc. 23.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója az 1995.
április 3-i tiltakozó nagygyûlés
elõkészületeirõl

1995. ápr. 3.

A felsõoktatásban érdekelt
szakszervezetek állásfoglalása

(11. sz. melléklet) Állásfoglalás

1995. ápr. 14.

Dr. Fodor Gábor miniszter
levele

(12. sz. melléklet) Dr. Fodor Gábor
levele

1995. ápr. 26.

Állásfoglalás a felsõoktatásban tervezett drasztikus
létszámleépítésrõl

(13. sz. melléklet) Állásfoglalás

1995. ápr. 27.

Sajtó: Mi lesz veled felsõoktatás

(14. sz. melléklet) Magyar Nemzet
1995. 04. 27.

1995. máj. 4.

FDSZ Országos Választmány rendkívüli ülése

(15. sz. melléklet) Állásfoglalás

1995. máj. 15.

Dr. Fodor Gábor miniszter
levele

(16. sz. melléklet) Dr. Fodor Gábor
miniszter levele

1995. máj. 18.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatása Dr. Fodor
Gábor MKM miniszter 1995. máj.
15-i levelében foglaltakról

1995. jún. 1.

FDSZ VIII. Küldöttgyûlés

(17. sz. melléklet) Állásfoglalás
(18. sz. melléklet) Választási
eredmény
(19. sz. melléklet) A Kormány
határozata
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1. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
INTÉZÕBIZOTTSÁGÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A FELSÕOKTATÁS
AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRÕL
1./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete azt várja az új Parlamenttõl és az új
Kormánytól, hogy folytatódik az 1988-ban megindult demokratizálódási folyamat,
amelynek alapja a párbeszéd kiterjesztése a Kormány és az érdekképviseleti szervezetek között. Ennek megfelelõen konkrét témákban tárgyalásokat kezdeményezünk a
Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsában és a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium Ágazati Érdekegyeztetõ Fórumán.
2./ Az FDSZ alapvetõen fontosnak tartja, hogy 1994 végére elkészüljön a Felsõoktatási
Törvényhez kapcsolódó Felsõoktatási Fejlesztési Törvény, amelynek legfontosabb téziseit az FDSZ az alábbiakban látja:
-

A magasabb képzettségi színvonal elérése céljából és a foglalkoztatási problémák kezelésére fokozatosan emelni kell a nappali tagozatos beiskolázási
létszámot.
A felsõoktatási intézményeknek törvényes lehetõséget kell kapni elõképzési,
úgynevezett post-secondary képzések lebonyolítására és a munkanélküli átképzésekben való aktívabb részvételre.

-

A társadalmi és a szülõi igények kielégítésére emelni kell a nappali tagozatos
hallgatói létszámot.

-

A hallgatói érdekek messzemenõ figyelembevételével fel kell gyorsítani az
intézmények integrációs törekvéseit, amelynek a fenti elveken túlmenõen a
párhuzamosság megszüntetése és a kapacitások jobb kihasználása kell, hogy
legyen a célja.

3./ Az FDSZ a továbbiakban sem támogatja az egyetemeken és fõiskolákon az
általános tandíj-kötelezettség bevezetését. Magyarország a következõ években az
Európai Unió tagja kíván lenni, ugyanakkor az európai országok legnagyobb részében nincs tandíj-kötelezettség, mert Nyugat-Európában befektetésnek tekintik
a kormányok a felsõoktatás támogatását. Olyan befektetésnek, amely késõbb nemcsak az ország versenyképességének növelésében térül meg, hanem abban is, hogy
a magasabban kvalifikált emberek magasabb jövedelmet élvezve nagyobb adót is
fizetnek.
4./ Az FDSZ fontosnak tartja, hogy létrejöjjön a szociális gazdasági megállapodás a
szakszervezeti szövetségek és a Kormány között.
Ehhez kapcsolódóan az FDSZ részt kíván vállalni a Kormány elõtt álló legfontosabb
feladatok megoldásában, ugyanakkor ellenez minden olyan törekvést, amely a szak143

szervezetek törvényes érdekképviseleti eszközeinek bármilyen idõre történõ befagyasztását vagy felfüggesztését eredményezné.
5./ Az FDSZ a vállalt kötelezettségek mellett alapvetõen fontosnak tartja a felsõoktatásban dolgozó oktatók – kutatók és nem oktató dolgozók jövedelmi viszonyainak
javítását. E cél megvalósításának elsõ lépéseként a közalkalmazotti alapilletmények a
minimálbérhez történõ felzárkóztatását tartja szükségesnek.

Budapest, 1994. július 14.

2. sz. melléklet
Dr. Kubovics Imre levele
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AZ FDSZ INTÉZÕBIZOTTSÁGA NEVÉBEN:
Dr. Kis Papp László
elnök

3. sz. melléklet
Dr. Szabó Miklós levele
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4. sz. melléklet
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
(ÉSZT)
ÁLLÁSFOGLALÁSA
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek tudomására jutott, hogy a költségvetési
intézmények az irányító fõhatóságaiktól gyorspostával körlevelet kaptak, mely az 1995.
évi költségvetési terv összeállításához kér adatszolgáltatást e hét csütörtökig.
A körlevélben foglaltak és az adatok olyan jellegûek, amelyeket eddig semmilyen érdekegyeztetõ fórum nem tárgyalt.
A körlevél azt tartalmazza, hogy a közalkalmazotti illetménytábla fizetési alapja 1995ben továbbra is 8.000.-Ft.
Tartalmazza továbbá, hogy az intézmények 1995. évi kiindulási létszáma 1994. szeptember 1-én ténylegesen betöltött állományi létszám, ami azért felháborító, mert az
intézmények – különösen a felsõoktatási intézmények – szeptember közepén az új
tanév megindulásakor töltik be az üres állásaikat, jól megfontolt takarékossági okokból.
A körlevél a továbbiakban arról intézkedik, hogy ezt a már amúgy is csökkentett létszámot 1995-ben még további 4-8%-kal kell intézményeinknek csökkenteni, mindenféle egyeztetés nélkül.
Az ÉSZT Elnöksége a fentiekkel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást alakította ki:
Az elõzõekben felsorolt intézkedések súlyos, sõt tragikus helyzetbe hozzák a terület
munkavállalóit és az intézményeink teljes elsorvasztásához vezetnek.
Alapvetõen sértik az érdekképviseletek vélemény-nyilvánítási, egyeztetési jogait és
megkérdõjelezik a társadalmi-gazdasági megállapodási tárgyalások folytatását.
Az ÉSZT a leghatározottabban tiltakozik az ilyen és hasonló jellegû államigazgatási
eljárások ellen és a tárgykör azonnali érdekegyeztetését követeli a Kormánytól.

Budapest, 1994. október 4.
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Elnöksége
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5. sz. melléklet
Levél Horn Gyula miniszterelnöknek
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6. sz. melléklet
Dr. Fodor Gábor
Mûvelõdési és Közoktatási Miniszter Úr
Budapest
Tisztelt Miniszter Úr!
Miniszter Úrnak küldött, 1994. november 2-án kelt levelünkre – a levélben foglaltak
folyományaként – a felsõoktatásban reprezentatív szakszervezetek (Agrároktatási és
Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége) az 1989. évi VII. Törvény 1. § (1) bekezdése értelmében sztrájkbizottságot alakítottak. A sztrájkbizottsághoz csatlakozott a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete is. A sztrájkbizottság megalakítását az váltotta ki, hogy
az érintett szakszervezetek megkapták a Kormány elõterjesztését a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérõl és abban az oktatást rendkívül súlyosan érintõ tételek
szerepelnek.
A sztrájkbizottság a Kormány költségvetési elõterjesztésével kapcsolatban az alábbiakról kíván tárgyalni:
1./ A felsõoktatásban az 1995-96-os tanévben - a Felsõoktatási és Tudományos Tanács
1994. május 2-i állásfoglalásának megfelelõen - minimum az 1994. évi megemelt hallgatói létszám (33.600 fõ) kerüljön beiskolázásra, ez a szám a Költségvetési Törvény
szöveges indoklás részében szerepeljen.
2./ 1995-ben az oktatási és kutatási intézmények mûködõképességük fenntartása érdekében az energia-áremelés miatti többletköltség kompenzációját a költségvetésbõl
kapják meg.
3./ Az oktatásban és kutatásban 1995-ben ne kerüljön sor elbocsátásokra.
4./ A teljes költségvetési szférában igényeljük, hogy a Kormány a költségvetési elõterjesztés 52. paragrafusában megfogalmazott közalkalmazotti fizetés fokozatának megfelelõ illetmény összegét 1995. január 1-tõl az elõterjesztésben szereplõ 8.000.-Ft /hó
összeg helyett 9.500.-Ft/hóban állapítsák meg és ez az összeg1995. szeptember 1-tõl
10.000.-Ft/fõ/hó, 1996. január 1-tõl az akkor érvényes minimálbérben kerüljön megállapításra.
5./ A közoktatási terület állami és önkormányzati fenntartású intézményeinek normatív támogatásának nominálértéken tartása óvodák, iskolák bezárásához fog vezetni.
Végveszélybe kerülnek bizonyos intézménytípusok, különösen az óvodák, általános
iskolák, kollégiumok. Ezek normatíváinak növelése elkerülhetetlen. A közoktatásban
dolgozók bérszínvonala is olyan mértékû elmaradást mutat a piaci szféra béreitõl,
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amely elfogadhatatlan. A központi bérgarancia vállalásának tervezett elhalasztása rendkívül nagy csalódást okoz a munkavállalók körében.
Tisztelettel kérjük a Miniszter Urat, hogy az 1989. évi VII. Törvény második szakaszának (2) bekezdése értelmében szíveskedjék kijelölni azt a személyt vagy személyeket,
akik a sztrájkbizottsággal ez egyeztetõ tárgyalásokat lefolytatják.

Budapest, 1994. november 11.
Az érintett szakszervezetek nevében:
Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
elnöke

7. sz. melléklet
A Fejlesztési törvénytervezethez kapcsolódó hallgatói létszámok
várható alakulása
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8. sz. melléklet
Pécsi Campus 1994. 12. 07.
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9. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek 1995. február 13-ára kérték a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács – mint Ágazati Érdekegyeztetõ Fórum –
rendkívüli ülésének összehívását. Az érdekképviseleti szervezetek az ülésen
tájékoztatták Dr. Csirik Jánost, a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkárt,
az ülésen résztvevõ többi kormányzati képviselõt, a rektori és fõigazgatói
konferencia elnökeit és a hallgatói képviseletek vezetõit a felsõoktatásban
kialakult drámai helyzetrõl.
Dolgozóink úgy ítélik meg, hogy nem teljesültek azok a jogos munkavállalói
igények és elvárások, amelyek az 1995. évi bérfejlesztés konkrét végrehajtásával kapcsolatban a szakszervezetek részérõl a Költségvetési Intézmények
Érdekegyeztetõ Tanácsának ülésén (KIÉT, 1995. január 18.) megfogalmazódtak.
A felsõoktatási dolgozók megdöbbenéssel tapasztalták, hogy az 1995. évi adótörvény értelmében – elsõsorban a sokgyermekes családoknál – jelentõsen
csökkentek az 1994. évi decemberihez viszonyítva a nettó bérek. Ez a csökkenés a 3-4 gyerekes családok esetében elérheti a 3.500-4.000.-Ft/hó összeget is,
amely a drasztikus áremelések miatt akár 30%-os reálbér csökkenést is eredményezhet.
A felsõoktatás számára elfogadhatatlan, hogy az 1994. évi novemberi bértárgyalások alapján kialkudott 6,25%-os bérfejlesztés helyett a Végrehajtási Utasítás szerint csak mintegy 1-2,8%-os átlagos bérfejlesztésre kerül sor, ami az
adótörvények következményeként a felsõoktatásban dolgozók számára nem
bérnövekedést, hanem bércsökkenést eredményez.
Az FDSZ ragaszkodik továbbra is a Kormány által elrendelt energia-árváltozások okozta többlet kiadások teljes körû kompenzálásához.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Országos Választmánya a felgyülemlett problémák tárgyalásos úton történõ rendezésére kezdeményezi a KIÉT
soronkívüli ülésének összehívását.
Az FDSZ Országos Választmánya ajánlja az érintett többi szakszervezeti tömörülésnek, hogy a soronkívüli KIÉT ülés elõtt végezzünk közös helyzetértékelést, miután a novemberi ÉT megállapodás közalkalmazottak részére történõ bérfejlesztésének kitétele véleményünk szerint a Kormány részérõl durván sérült. A tárgyalások függvényében ajánljuk az ÉT megállapodásnak a
szakszervezetek részérõl történõ egyoldalú felmondásának megvizsgálását.

Budapest, 1995. február 16.
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK
ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA
151

10. sz. melléklet
Dr. Csirik János levele
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11. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSBAN ÉRDEKELT SZAKSZERVEZETEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA
BEVEZETÉS
A felsõoktatás feladatait, szerepét a legutóbbi idõben is másként ítélték meg a hivatalos elõterjesztések, mint amilyen perspektíva elé kívánja az állítani a Kormány 1995.
március 12-i csomagja. Ennek bizonyítására az 1995. február 28-án született mûvelõdési- és közoktatási minisztériumi dokumentumból (A felsõoktatási fejlesztési törvény koncepciója) idézünk:
Idézet (1): „A felsõoktatás a gazdasággal együtt a társadalom átalakításának
motorja, a tudományosság és a tudományos gondolkodás egyik központja. A felsõoktatási intézményeknek a társadalmi modernizációban kiemelt szerepet kell vállalniuk.
Ezért a társadalom nem áldozatot vállal a felsõoktatás fejlesztésével, hanem önmaga
fenntartását és fejlõdésének zálogát szabja meg.”
Idézet (2): „A felsõoktatásban végzettek képzettsége és a képzés minõsége közvetlenül meghatározza a gazdaság színvonalát. Ennek következtében a felsõoktatásnak és egyes felsõoktatási intézményeknek – sajátos autonómiájuk megtartásával –
szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk társadalmi környezetükkel. E kapcsolatoknak
tükrözõdniük kell a felsõoktatási intézmények szervezetében és mûködésében, a felsõoktatási intézmények finanszírozásában, a képzési struktúrák kialakításában, továbbá
a felsõoktatási intézmények kulturális és szolgáltató tevékenységében.”
Idézet (3): „A végzett hallgatók szakmai ismeretanyaga nemzetközi összehasonlításban jó, amit a nemzetközi tudományos elismerések és a világ számos országában professzori állások is igazolnak.”
A MI HUSZONÖT PONTUNK
1.

A felsõoktatás oktatói, az oktatást közvetlenül segítõ dolgozóink, hallgatóink
tisztában vannak a gazdaság helyzetével, hiszen munkánk szorosan kötõdik a
mindennapi gyakorlathoz. Ezért vagyunk képesek gyorsan reagálni a változó
igényekre, és komoly szerepet vállalni a gazdaság kívánatos átalakításában.

2.

Tisztában vagyunk a költségvetés súlyos egyensúlyhiányával is, hiszen közvetlenül érezzük a költségvetési források szûkülését. Fontos intézményeink
kerültek ezáltal a mûködõképességük határára, szemünk elõtt omlanak össze,
mert nem képesek kifizetni az alapvetõ mûködési költségeket. A szakszervezetek ragaszkodnak az elrendelt energia-árváltozások többlet kiadásainak
kompenzálásához.

3.

Az államháztartás egyensúlyának javításában a bérek indokolatlan visszaszorítása, reálértékének csökkenése, a belsõ piac szûkítése, dolgozóink megélhetési
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körülményeinek további romlása nem hozhatja meg a kívánt eredményt. Ezért
a felsõoktatási ágazatot érintõ indokolatlan szigorítások a társadalmi feszültségek további felerõsödéséhez vezethetnek, amit az érintett szakszervezetek el
kívánnak kerülni. (Sajnos a felsõoktatási ágazatot érintõ megszorító intézkedések évek óta jellemzõi a mindenkori kormányzatnak.)
4.

Az intézményeink mára már felélték csekély tartalékaikat, közben azonban
változatlan állományi létszám mellett az elmúlt 5 évben hallgatói létszámunk
mintegy 50%-kal nõtt, miközben a költségvetésbõl származó forrásaink reálértéke mintegy 40%-kal csökkent.

5.

Nincs ma Magyarországon még egy ágazat, amely az utóbbi 3-4 év alatt ilyen
hatékonyságnövekedést produkált volna, eltekintve a „feketegazdaságtól”.

6.

Követeljük, hogy a kormány határozott, azonnali és eredményes intézkedéseket tegyen a fekete- és a szürkegazdaság visszaszorítására, az ott keletkezett jövedelmek megadóztatására, adjon programot a vállalkozások élénkítésére, a gazdaság tényleges fellendítésére.

7.

Az érintett szakszervezetek úgy ítélik meg, hogy a tervezett elvonások automatikus érvényesítése révén azok az intézmények, amelyek éppen a hatékonyság növelése érdekében már korábban leépítéseket végeztek, még ez év
vége elõtt végképpen ellehetetlenülnek, fizetésképtelenné válnak.

8.

Ha elvonásokra kerül sor, akkor az elvonások érvényesítése csak szelektív
módon, a szakmai alapokon meghatározott hatékonysági normákra alapozva
történhet. Elfogadhatatlannak tartjuk a „kézi vezérlésû” létszámcsökkentést,
ugyanis a költségvetési és egyéb források felhasználása az intézményi autonómia következtében az intézményi tanácsok feladatkörébe tartozik.

9.

A hallgatói-oktatói arány a közvélemény manipulálásának alkalmas eszköze.
A jelenlegi számítási rendszer alapján nem ismert, vélhetõen számos tényezõt nem, vagy nem alaposan vesz figyelembe, így nem határozza meg azt,
hogy ki tekinthetõ hallgatónak /egy-, vagy kétszakos, hány évig jár az intézménybe, stb./. Nem definiálja azt sem, hogy ki az oktató /teljes állású, óraadó,
PhD képzésben résztvevõ, stb./. A sokféleképpen számítható hallgatói-oktatói arány közül mindig azt ragadják ki, amely az érvelésükhöz szükséges.

10. Az érintett intézmények vállalják, hogy a fejlesztési törvény-koncepcióban
megfogalmazott hallgatói létszámnövekedésbõl, valamint a kreditrendszerû
oktatásból adódó jelentõs többletfeladatokat – oktatói-dolgozói létszám jelentõs változtatása nélkül – a minõség megtartásával – elvégzik. Támogatjuk
a kultuszkormányzat javaslatát, hogy a továbbtanulók arányszámában érjük
utol Ausztriát.
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11. Az intézményeink oktatói-dolgozói befogadják azokat a korcsoportokat, akiket nem a graduális, hanem egyéb oktatási rendszerben (post-secondary, távoktatás, stb.) képeznek ki, ezzel is enyhítve a korosztály demográfiai csúcsa
miatt fellépõ foglalkoztatási problémákat.
12. A felsõoktatásban érintett érdekképviseletek már többször felvetették az együttmûködés fontosságát a mûvelõdési és munkaügyi kormányzat között a fiatal
munkanélküliek átképzésével kapcsolatban. A többszöri ígéretek ellenére nem
történt elõrelépés ezen a területen. Magas szintû szellemi bázisunkra építve
továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy az átképzés végrehajtásában tevékenyen és a jelenleginél gazdaságosabban részt vegyünk.
13. A tudomány-technika rohamos fejlõdése szükségessé teszi a 8-10 éves diplomával rendelkezõk továbbképzését. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a továbbképzések kétes színvonalú intézmények kezébe kerüljenek a minõségi
kontroll minimális biztosítása nélkül.
14. A kormány március 12-i intézkedése a tandíj puccs-szerû bevezetésérõl azt
jelentette, hogy tandíj-kérdést kiragadta a felsõoktatás fejlesztésének témakörébõl, ezáltal vált igazzá az a hallgatói érvelés, miszerint „cél és értelem
nélkül fizessenek”. Véleményünk szerint a kormány egy tárgyalási folyamatot szakított meg a mostani egyoldalú döntésével. A szakszervezetek – egyetértésben a hallgatói érdekképviseletekkel – nem fogadják el a kormány egyoldalú döntését, a tandíjfizetés szeptemberi bevezetésének visszavonását és a
kérdés megegyezéses rendezését akarják elérni.
15. Dolgozóink úgy ítélik meg, hogy nem teljesültek azok a jogos munkavállalói
igények és elvárások, amelyek az 1995-ös bérfejlesztéshez kötõdtek. A szakszervezetek tavaly novemberben – mert akkor még volt érdekegyeztetés –
vállaltak egy nehezen elfogadható alkut az A1 kategória mindössze 500.-Ft-os
(6,25%) emelésérõl. A decemberi adószabályok ezt a szimbolikus emelést a
legtöbb esetben negatívra változtatták. A gyermekeket nevelõ szülõk nettó
fizetése januárban a decemberihez képest – a gyerekek számától függõen – 23-4 ezer forinttal csökkent. Az A1 emeléséhez kapcsolódó PM-MüM végrehajtási utasítás a 6,25% bérfejlesztés helyett csak mintegy 1-2,8%-os bérfejlesztést tesz lehetõvé. Ez az 500 forintos emelés nem fogja kompenzálni azt,
hogy ezek a családok nettóbér-csökkenést, így az inflációtól függõen jelentõs
(akár 30%-os) reálbér-csökkenést is kénytelenek elviselni.
16. Az érintett szakszervezetek javasolják a kormánynak, hogy a felsõoktatás területén a bruttó keresetek a verseny (vállalkozói) szféra minimális követelésének megfelelõen 15%-kal növekedjenek.
17. A Kormány egyes tagjainak tehetetlenségét, alkalmatlanságát tükrözi a szakmailag, erkölcsileg erõsen kifogásolható, megalapozatlan és elfogadhatatlan,
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ú. n. stabilizációs csomag szociális intézkedés-tervezete. Cinikusságra és az
érdekképviseletekkel szembeni törvénytelenségre utal a csomag kész tényként való bejelentése, elõkészítetlensége, háttér- és hatásvizsgálati anyagainak hiánya. Hamis, és a lakosság, valamint a külföld félrevezetését szolgálja
annak hangoztatása, hogy Magyarországon magasak a szociális kiadások.
Képtelennek tartjuk azt az állítást, hogy ezek az intézkedések elsõsorban a
„gazdagokat” érintik. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt, hogy
a tervezet hatására az ország lakossága kettészakadjon gazdagokra és szegényekre, és megszûnjék a középosztály.
18. Az ország egészségügyi ellátása, kórházak, egyetemek mûködése kritikussá
vált. A betegellátás jelenlegi színvonala sem tartható tovább, alapvetõ ellátások kerülnek veszélybe (pl. gyógyszerellátás). Az egészségügy területén dolgozók döntõ többségének létfenntartása, megélhetése lehetetlenné válik,
munkakörülményei tovább romlanak, szakembereink elvándorolnak, elhagyják az egészségügyi pályát. Történnek mindezek annak ellenére, hogy a társadalombiztosítási befizetések aránya világviszonylatban kiemelkedõen magas.
19. A felsõoktatásban érintett szakszervezetek követelik, hogy a kormány vizsgálja felül az egyes területeken a minimálbér akár 100-szorosát is meghaladó
fizetéseket. Egy felelõs kormány nem tehet olyan lépést, amely szétszakítja a
társadalmat és kialakul egy szûk, rohamosan vagyonosodó réteg, míg a lakosság nagy része teljesen elszegényedik.
20. Az érdekképviseleti szervezetek úgy ítélik meg, hogy a leszakadó rétegek számára ma már nem látszik biztosítottnak sem az egészségügy, sem az oktatás
intézményrendszerének reális hozzáférhetõsége, tovább növekszik a társadalom kulturális elszegényedése.
21. Az érintett szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt a stílust és azokat a
módszereket, amelyek a kormányzati szervek részérõl tapasztalhatók.
22. A felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek szerint a kormány március 12-én
meghozott intézkedései gazdasági-politikai társadalmi feszültségeket
gerjesztenek és veszélyt jelentenek az egész országra. A szakszervezetek visszautasítják ezt a magatartást és arra figyelmeztetnek, hogy ezáltal a kormány
szavahihetõsége forog veszélyben.
23. A szakszervezetek a felsõoktatást és a kutatást – ellentétben a kormány valódi cselekedeteivel – továbbra is stratégiai ágazatnak tekintik, mivel a felhalmozódó szellemi tõke kitörési pontot jelenthet a válság megoldásában.
24. A szakszervezetek véleménye szerint a tandíj bevezetése, a tervezett drasztikus létszámcsökkentés, az intézményeink költségvetési keretének minden eszközzel történõ kurtítása, a felelõs gazdálkodás lehetõségét is kizáró közbe156

szerzési törvény bevezetése, a szûkös intézményi forrásokat kiegészítõ bevételek külön adóztatása egymással szorosan összefüggõ kérdések. Együttes
hatásuk érvényesítése esetén áthidalhatatlan szakadék lesz a romjaiban megmaradó, csak díszletként funkcionáló felsõoktatás szolgáltatási színvonala és
az egyre erõsödõ társadalmi elvárás szintje között. Különösen akkor lesz ez
szembetûnõ, ha a leromlott szolgáltatásért ezek után még tandíjat is kell majd
fizetni.
25. A felsõoktatásban érintett szakszervezetek - a társadalom és munkavállalóink
iránt érzett felelõsségüket átérezve – figyelmeztetik a kormányt, hogy amennyiben az elõzõekben megfogalmazott súlyos problémák megoldására a tárgyalások nem kezdõdnek meg, így minden lehetséges törvényes eszközt igénybe
fogunk venni törekvéseink érvényre juttatása érdekében.
Budapest, 1995. április 3.
Dr. Vígh László
az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke
Dr. Kis Papp László
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke
Illés József
az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetségének soros elnöke
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12. sz. melléklet
Dr. Fodor Gábor levele
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13. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK
ÁLLÁSFOGLALÁSA A FELSÕOKTATÁSBAN TERVEZETT DRASZTIKUS
LÉTSZÁM LEÉPÍTÉS, A FELSÕOKTATÁS FEJLESZTÉSÉRÕL SZÓLÓ
ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATTERVEZETRÕL ÉS A FELSÕOKTATÁSI
TANDÍJ BEVEZETÉSÉRÕL
1.
Az FDSZ megdöbbenéssel tapasztalja, hogy a kormány 1995. március 12-i ülésén elhatározott, úgynevezett stabilizációs intézkedés-csomag felsõoktatásra vonatkozó részét mindenfajta egyeztetés és kontroll nélkül kívánja bevezetni. A restrikciós intézkedés legsúlyosabb része az oktatói és az oktatást közvetlenül segítõ dolgozók létszámának mintegy 15-20%-os csökkentése. A létszámcsökkentést a Pénzügyminisztérium az általa nemzetközinek kikiáltott hallgatói-oktatói arány figyelembe
vételével mechanikusan kívánja végrehajtani. Az FDSZ szerint nem létezik általánosan elfogadott vagy nemzetközinek nevezhetõ hallgatói-oktatói arány,
félrevezetõek az ilyen jellegû adatok, ezekkel nem dolgozik senki, mert eltérõek a
különbözõ országok felsõoktatási struktúrái. Más a szerkezete a magyar felsõoktatásnak, ezért nem lehet építeni az európai arányszámokra, különösen, hogy számos
szakterületen egyetlen magyar intézmény mûködik. A mérési rendszer nem konzekvens, ami alapján a leépítés elindul. Felmerül a kérdés, hogyan került ilyen rossz
helyzetbe éppen a felsõoktatás, ahol a hallgatói létszámnövelés a cél.
Az FDSZ számára érthetetlen a hallgatói-oktatói arány megállapításáról folyó vita,
addig nem lehet számokon alkudozni, amíg nincsenek szakmailag alátámasztott válaszok.
A felsõoktatási intézményekben egyes helyeken szinte egész kari oktatói létszámokat
meghaladó leépítéseknek olyan hallgató-oktatói arányszámítás szolgál alapul, amely
jelenleg minden szakmai elemzést nélkülöz.
2.
A felsõoktatás fejlesztésének irányelveirõl szóló Országgyûlési határozatot a
Kormány a múlt heti ülésén elfogadta és azt az Országgyûlés elé kívánja terjeszteni.
Az Országgyûlési határozati javaslat nélkülözi azt az eredeti koncepciót, hogy a részletes elõterjesztés javaslatokat tartalmaz a felsõoktatás szakmai fejlesztésérõl. Csupán
arra korlátozódik, hogy a tandíjbevezetést Országgyûlési határozattal megalapozza.
A határozati javaslat nélkülözi a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsnak azt az állásfoglalását is, hogy kerüljön be a határozatba az a kitétel, hogy a felsõoktatás fejlesztésérõl a kormány még ebben az évben törvényt nyújtson be az Országgyûlésnek. Ehelyett az általánosság szintjén csupán jogszabályok megfogalmazásáról beszél.
3.
Az FDSZ továbbra sem ért egyet a felsõoktatási tandíjak minden kompenzáció
nélküli szeptember 1-i bevezetésével, mert veszélyben látja a hallgatók továbbtanulási esélyegyenlõségét. Az FDSZ alapvetõ érve az, hogy ha csatlakozni kívánunk az
Európai Unióhoz, akkor figyelembe kell venni az Unió állásfoglalását, amely szerint a
tagországokban meg kell szüntetni a tandíjat 2000-ig.
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A tandíj bevezetése, a tervezett drasztikus létszámcsökkentés, az intézmények
költségvetési keretének minden eszközzel történõ kurtítása, a felelõs gazdálkodás lehetõségét is kizáró közbeszerzési törvény bevezetése, a szûkös intézményi forrásokat kiegészítõ bevételek külön adóztatása, stb. egymással szorosan összefüggõ intézkedések. Együttes hatásuk eredménye áthidalhatatlan szakadék lesz a megmaradó, díszletként funkcionáló felsõoktatás szolgáltatási
színvonala és az egyre erõsödõ társadalmi elvárás szintje között. Különösen
akkor szembetûnõ lesz, ha a leromlott szolgáltatásért ezek után még tandíjat is
kell fizetni.

Budapest, 1995. április 26.
Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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14. sz. melléklet
Magyar Nemzet 1995. 04. 27.
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15. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (FDSZ) ORSZÁGOS
VÁLASZTMÁNYÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA
1.

2.

3.

4.

5.

Az FDSZ Országos Választmánya a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján úgy ítéli meg, hogy nemzetközi összehasonlításban alacsony a magyar
felsõoktatásban mûködõ hallgatók és oktatók száma. Növelni kell a 18-23 éves
korosztályon belül a felsõoktatásban részt vevõk számát és biztosítani kell az
ennek megfelelõ oktatói és nem oktatói közalkalmazotti létszámot.
Az FDSZ Országos Választmánya kéri a mûvelõdési kormányzatot, hogy a
felsõoktatás fejlesztéséhez kapcsolódó jogszabályok megalkotásában vegye
figyelembe az ország jövõbeni érdekeit. A jogszabályok megalkotásához és a
felsõoktatás komplex vizsgálatához az FDSZ szakmai segítségén túl központi
tagdíjbevételbõl egy millió forintot felajánl.
Az FDSZ Országos Választmánya kéri a mûvelõdési kormányzatot és a kormányt, hogy a Felsõoktatási Törvény azon paragrafusainak módosítását, amely
a felsõoktatási intézményekben a több kimenetû képzést biztosítja, a Parlament sürgõsséggel tárgyalja meg és hagyja jóvá, hogy még az idei õszi tanévben lehetõség legyen azoknak a jelentkezõknek a beiskolázására is, akik a
nappali képzésbõl kimaradnak.
Az FDSZ Országos Választmánya követeli, hogy a pénzügyminiszternek a felsõoktatási oktatók és dolgozók létszámának drasztikus leépítésére vonatkozó
elõterjesztését a felsõoktatás fejlesztéséhez kapcsolódó jogszabályok elkészítéséig a kormány függessze fel, miután az FDSZ úgy ítéli meg, hogy nem
megalapozottak azok az adatok és számítások, amelyre a létszám-leépítési
terv támaszkodik. A szakszervezetek számára értelmezhetetlen ugyanis a hallgató-oktató arány megállapításáról folyó vita, addig nem lehet számokon alkudozni, ameddig nincsenek szakmailag alátámasztott válaszok.
Az FDSZ Országos Választmánya úgy ítéli meg, hogy a tárgyalások lehetõségei még nem merültek ki a mûvelõdési kormányzat, a pénzügyi kormányzat
és a szakszervezetek között. Amennyiben a tárgyalásos rendezés lehetõségei
megszakadnak, az Országos Választmány felhatalmazza az FDSZ Intézõbizottságát, hogy haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat egy esetleges felsõoktatási sztrájk esetén a még lehetséges szolgáltatások biztosításáról.

Budapest, 1995. május 4.
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETÉNEK ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNYA
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16. sz. melléklet
Dr. Fodor Gábor miniszter levele
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17. sz. melléklet
Állásfoglalás
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18. sz. melléklet
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19. sz. melléklet
A Kormány határozata
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