Petíciók, tüntetések, integrációk és megállapodások
1995/1996-os tanév
Eseménykrónika: 1995. május 27 – 1996. június 6.
1995. máj. 27.

Sajtó: Lemondásra szólították fel Fodor Gábort

(1. sz. melléklet) Hajdú-Bihari
Napló 1995. 05. 27.

1995. jún. 6.

A Rektori Konferencia és az
FDSZ beadványa az Alkotmánybírósághoz

(2. sz. melléklet)

1995. jún. 8.

A Kereszténydemokrata
Néppárt és az FDSZ Állásfoglalása

(3. sz. melléklet)

1995. jún. 8.

Az MDF Állásfoglalása

(4. sz. melléklet)

1995. jún. 9.

Sajtó: Bojkottálhatják a
felvételiztetést

(5. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1995. 06. 09.

1995. jún. 12.

Az Alkotmánybíróság
Állásfoglalása - részlet

(6. sz. melléklet)

1995. jún. 13.

Sajtó: Alkotmányellenes a
kormány létszámleépítése a
felsõoktatásban

(7. sz. melléklet) Népszabadság
1995. 06. 13.

1995. jún. 13.

Sajtó: Hány oktató munkája
marad meg?

(8. sz. melléklet) Népszava 1995.
06. 13.

1995. jún. 13.

Sajtó: Alkotmányellenes az
oktatói elbocsátás terve

(9. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1995. 06. 13.

1995. jún. 19.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Tájékoztató a pénzügyminiszter,
mûvelõdési miniszter, MRK elnök
és az FDSZ tárgyalásáról

1995. jún. 20.

Sajtó: Kísérlet a párbeszédre

(10. sz. melléklet) Magyar Nemzet
1995. 06. 20.

1995. jún. 22.

Sajtó: Egyetem Panamában

(11. sz. melléklet) Új Demokrata
1995. 06. 22.
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1995. jún. 28.

Dr. Szabó Zoltán államtitkári meghívója

Téma: Felkészülés az 1996. évi
költségvetési irányelvek vitáira

1995. júl. 3.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Tájékoztató a Dr. Szabó Zoltán
államtitkárral folytatott tárgyalásról

1995. júl. 4.

Sajtó: A felsõoktatásban
feszült a hangulat

(12. sz. melléklet) Magyar Nemzet
1995. 07. 04.

1995. júl. 4.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Tájékoztató az 1996. évi költségvetés irányelveirõl

1995. aug. 8.

Sajtó: Tárgyalni akarnak a
felsõoktatási szakszervezetek

(13. sz. melléklet) Népszabadság
1995. 08. 08.

1995. aug. 14.

Sajtó: Felsõoktatás a
rádióban és a tévében

(14. sz. melléklet) Napi gazdaság
1995. 08. 14.

1995. szept. 07.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Állásfoglalás a felsõoktatás modernizációs programjáról, a normatív
finanszírozás bevezetésérõl.

1995. szept. 14.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Szabó Zoltán államtitkár
elõadása a felsõoktatás modernizációs programjáról

1995. szept. 25.

Sajtó: Megkezdõdik a
diákok tiltakozása a tandíj
ellen

(15. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1995. 09. 25.

1995. szept. 26.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Várkonyi Zoltán tájékoztatója
a normatív finanszírozás bevezetésérõl

1995. okt. 2.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Papp Lajos felsõoktatási helyettes
államtitkár tájékoztatója a normatív finanszírozás tervezetérõl

1995. okt. 5.

Sajtó: Utcán a diákok

(16. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1995. 10. 05.

1995. okt. 5.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Tájékoztató a Pedagógusok
Szakszervezetével folytatott
vagyontárgyalásokról
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1995. okt. 26.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Tájékoztató az 1995. november
8-ra tervezett közalkalmazotti
demonstrációról

1995. okt. 26.

Sajtó: Mégis az utca

(17. sz. melléklet) Kurír
1995. 10. 26.

1995. nov. 8.

Sajtó: Ma tüntetnek a
pedagógusok

(18. sz. melléklet) Népszabadság
1995. 11. 08.

1995. nov. 15.

Petíció az Országgyûléshez

(19. sz. melléklet) Petíció

1995. nov. 15.

Sajtó: Tüntetés a Parlament
elõtt

(20. sz. melléklet) Népszabadság
1995. 11. 16.

1995. nov. 30.

FDSZ Országos Választmány ülése

Tájékoztató az érdekegyeztetés
helyzetérõl, állásfoglalás az 1995.
december 15-i figyelmeztetõ
sztrájkról

1995. dec. 16.

Sajtó: Sztrájkoltak a pedagógusok

(21. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1995. 12. 16.

1995. dec. 20.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Tájékoztató az 1995. december 15-i
sztrájk tapasztalatairól

1996. jan. 12.

Kiss Péter munkaügyi
miniszterrel folytatott
tárgyalás

(22. sz. melléklet)

1996. jan. 17.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Tárgyalás Dr. Dinya László helyettes államtitkárral (23. sz. melléklet)
Népszabadság 1996. 01. 18.

1996. jan. 20.

12 pont Magyar Bálintnak

(24. sz. melléklet)

1996. jan. 21.

FDSZ levél Horn Gyula
miniszterelnöknek

(25. sz. melléklet)

1996. jan. 27.

Sajtó: HVG

(26. sz. melléklet) HVG
1996. 01. 27.

1996. jan. 31.

FDSZ Országos Választmány ülése

Magyar Bálint miniszter: Konzultáció az 1993-as Felsõoktatási
törvény módosításáról
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1996. jan. 31.

Az 1996. február 1-én életbe
lépõ új bértábla

(27. sz. melléklet)

1996. febr. 13.

Sajtó: Differenciált bérezést
az oktatóknak

(28. sz. melléklet) Magyar Hírlap:
1996. 02. 13.
(29. sz. melléklet) Népszabadság
1996. 02. 13.

1996. febr. 14.

FDSZ Intézõbizottság ülése

A Felsõoktatási törvény módosításának jelenlegi állása

1996. márc. 4.

Sajtó: Közalkalmazott
legyen-e az adjunktus?

(30. sz. melléklet) Népszava 1996.
03. 04.

1996. márc. 6.

FDSZ Országos Választmány ülése

Állásfoglalás a 3 éves megállapodásról a közalkalmazotti szférában

1996. márc. 20.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Állásfoglalás az FDSZ vagyonrészérõl az ÉSZT-ben

1996. márc. 24.

Megállapodás az ÉSZT-ben

(31. sz. melléklet) Megállapodás
az ÉSZT tagszervezeteinek vagyonhányadáról

1996. márc. 26.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Állásfoglalás az 1997-es TB
választásokról és a 3 éves megállapodásról

1996. márc. 29.

Sajtó: Elfogadták a közalkalmazotti megállapodást

(32. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1996. 03. 29.

1996. ápr. 9.

FDSZ Országos Választmány ülése

Állásfoglalás a Felsõoktatási
törvény módosításáról

1996. ápr. 24.

FDSZ Intézõbizottság ülése

(33. sz. melléklet) Megoldandó
felsõoktatási feladatok

1996. máj. 30.

FDSZ Intézõbizottság ülése

(34. sz. melléklet) Megállapodás a
Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium és az FDSZ között

1996. jún. 6.

FDSZ IX. Küldöttgyûlés

(35. sz. melléklet) Állásfoglalás
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1. sz. melléklet
Hajdú-Bihari Napló 1995. 05. 27.
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2. sz. melléklet
Magyar Rektori Konferencia
Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia
Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete

Dr. Sólyom László
a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke
Budapest I. Donáti u. 35-45.

Tisztelt Elnök Úr!
Mellékelten megküldjük a Magyar Rektori Konferencia és a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete indítványát, amellyel kapcsolatban kérjük a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának lehetõség szerinti sürgõsséggel történõ vizsgálatát.
Kérésünk szíves méltánylását remélve
Budapest, 1995. június 6.
Õszinte nagyrabecsüléssel
Bíró Péter
a Magyar Rektori Konferencia
elnöke

Frenyó V. László
a Magyar Rektori Konferencia
megválasztott új elnöke

Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
elnöke

Magyar Rektori Konferencia
Fõiskolai Fõigazgatói Konferencia
Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága!
Budapest
A Kormány 1023/1995. (III. 22.) számú határozatának 3.1.6/a pontja a következõket
rögzíti:
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„A felsõoktatásban az oktató létszámot úgy kell alakítani, hogy a hallgató/oktató arány
nemzetközi szinten kialakult mértékétõl való eltérése az érintett intézményeknél elsõ
ütemben 30-50%-kal mérséklõdjék. Legalább arányosan alakítani kell a nem oktatói
létszámot is.”
A Kormány 2143/1995. (V. 19.) számú határozata „a felsõoktatási intézményeknél megvalósítandó létszámcsökkentések érdekében
a)

utasítja a mûvelõdési és közoktatási minisztert, hogy a minisztérium felügyelete alá tartozó felsõoktatási intézmények oktatói létszámát elsõ ütemben –
a-b) pontban foglaltak kivételével – a következõ módon alakítsa:
Az átlagos hallgató/oktató arány céljából a teljes munkaidejûre átalakított
oktatói létszámot átlagosan 15%-kal kell csökkenteni. A nem oktatói létszámot, valamint az oktatói (külsõ) megbízási díjak elõirányzatát is legalább ilyen
arányban kell mérsékelni.”

A fenti kormányhatározatok alapján a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (MKM)
1995. május 22-én kelt intézkedésével meghatározta az egyes felsõoktatási intézményeknél 1996-ban elérhetõ megtakarítás összegét, amely akkor valósulhat meg, ha az
MKM által alkalmazott normatív számítási modell alapján az intézkedésben ugyancsak meghatározott oktatói, valamint nem oktatói létszámcsökkentést 1995. augusztus
31-ig az egyes felsõoktatási intézmények végrehajtják.
A Magyar Rektori Konferencia álláspontja szerint a Kormány fentiekben említett határozataiban foglalt idézett rendelkezések, valamint azok alapján az MKM által eszközölt intézkedések megsértik a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvénynek (felsõoktatásról szóló törvény) a felsõoktatási intézmények önkormányzatára vonatkozó
rendelkezéseit és ellentétesek azokkal az alábbi indokok alapján:
1)

A felsõoktatásról szóló törvény kimondja, hogy „A felsõoktatási intézmény
dönt minden olyan intézményi ügyben, amelyet törvény vagy felhatalmazás
alapján más jogszabály nem utal állami vagy helyi önkormányzati hatáskörbe” (64. § (1) bek.). Ebbõl következik, hogy a felsõoktatási intézmények önkormányzatának, az egyetemek autonómiájának korlátait törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabály határozhatja meg. A Kormány
határozata a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 46. §-a szerint az állami
irányítás egyéb jogi eszköze és ilyen módon nem minõsül jogszabálynak. Ezért
a létszámleépítésrõl szóló kormányhatározat és erre alapozódó minisztériumi intézkedés révén történõ elrendelése jogellenesen korlátozza a felsõoktatási intézmények törvényben meghatározott önkormányzatát, autonómiáját.

2)

Az Alkotmány szerint a Kormány „meghatározza a tudományos és kulturális
fejlesztés állami feladatait és biztosítja az ezek megvalósulásához szükséges
feltételeket” (35. § (….) bek. f. pont). A Kormánynak a felsõoktatással kapcsolatos feladatait a felsõoktatásról szóló törvény tételesen határozza meg (72. §).
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A mûvelõdési és közoktatási miniszter felsõoktatással kapcsolatos állami feladatait a felsõoktatásról szóló törvény 74. § tartalmazza; ezen belül egyebek
mellett rögzíti, hogy a miniszter „törvényességi felügyeletet lát el az állami
felsõoktatási intézmények felett”…(74. § (1) bek. c pont). A felsõoktatásról
szóló törvény 75. § szerint pedig a miniszter „a felsõoktatási intézményt érintõ – hatáskörébe tartozó – ügyekben kikéri a felsõoktatási intézmény véleményét.”
A felsõoktatásról szóló törvény sem a kormány, sem pedig a miniszter feladati
között egyetlen olyan feladatot sem jelöl meg, amely a felsõoktatási intézmények létszámának megállapításával, valamint az oktató/hallgató arány meghatározásával kapcsolatosak. Ilyen feladatok sem törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban ezideig nem kerültek meghatározásra.
Ebbõl viszont következik, hogy a kormány említett határozataiban és ennek
alapján kiadott miniszteri intézkedésben elõírt létszámcsökkentésnek, oktató/
hallgató arány meghatározásának nincs jogszabályi alapja és ilyen módon a
jogi formától elvonatkoztatva is jogellenes.
3)

A létszámleépítést, valamint az oktató/hallgató arányt elõíró kormányhatározat, valamint az azok alapján kiadott miniszteri intézkedés a jogszabályok
hierarchiájára vonatkozó alkotmányos rendelkezésekkel is ütközik, amennyiben az Alkotmány szerint „A kormány rendelete és határozata törvénnyel
nem lehet ellentétes”.

A fentiekre tekintettel a Magyar Rektori Konferencia, a felsõoktatásról szóló törvény
65 §. (2) bek.-ben, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXII. törvény 1. §
b és h pontjában foglaltak alapján indítványozza a 1023/1995. (III. 2.) számú határozat
3.1.6/a pontjában a 2143/1955. (V.19.) számú kormányhatározat 1. a pontjában foglalt
idézett rendelkezések, valamint azok alapján kiadott MKM intézkedések utólagos vizsgálatát és azoknak, mint az alkotmánnyal, valamint a felsõoktatási törvénnyel ellentétes rendelkezéseknek és intézkedéseknek a megsemmisítését.
Budapest, 1955. június 5.
Dr. Bíró Péter
a Magyar Rektori Konferencia
elnöke

Dr. Frenyó V. László
a Magyar Rektori Konferencia
megválasztott új elnöke

Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
elnöke
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3. sz. melléklet
ÁLLÁSFOGLALÁS

A Kereszténydemokrata Néppárt képviselõi és a Felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek képviselõi 1995. június 8-án megbeszélést folytattak és az alábbi állásfoglalást
alakították ki:
A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek az
oktatást és különösképpen a felsõoktatást a nemzet jövõje szempontjából kiemelkedõ
fontosságúnak tekintik, és ennélfogva nem lehet egyszerûen pénzügyi problémának
degradálni ezt a fontos kérdést.
1.
A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek a Kormány 2143.1995. (V.19.) számú, a felsõoktatásban végrehajtandó
drasztikus létszámcsökkentést elrendelõ határozatáról a tárgyaló felek felháborodással állapítják meg, hogy a határozat az intézményeknek a Felsõoktatási Törvényben deklarált autonómiáját súlyosan megsértette. Ennek alapján
támogatják azt az indítványt, amelyet a Magyar Rektori Konferencia és a
felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek nyújtottak be a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához.
2. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érdekelt szakszervezetek ugyancsak felháborodással utasítják vissza azt az eljárást, ahogy a kormányhatározat elõkészítése során a felsõoktatás testületeinek szakmailag
megalapozott érveit és javaslatait megkerülték, félretették, vagy éppen félreértelmezték. A kormányhatározat végrehajtása visszafordíthatatlan károkat
okoz a nemzet jövõje szempontjából.
3. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek elutasítják a valójában nem létezõ és a kormányhatározat alapját szolgáló
hallgatói-oktatói arányra történõ hivatkozást. A hallgatói-oktatói arány szegényes és egyoldalú szûklátókörû mérõszámának ilyen formában történõ figyelembe vétele a felsõoktatás eddigi gazdaságos, magas szintû, kreatív, konvertálható tudással rendelkezõ szakemberek kibocsátását fogja veszélyeztetni.
4. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek különösen veszélyesnek, indokolatlannak, a felsõoktatás minõségét veszélyeztetõnek és minden szakmai megalapozottságot nélkülözõnek tartják
az 1996-ra elõrevetített további személyi bérek elvonására irányuló törekvést.
Meggyõzõdésünk, hogy a gazdasági stabilizáció elõmozdítása helyett ezek az
intézkedések valós gazdasági elõny nélküli társadalmi destabilizációt eredményeznek.
5. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek követelik, hogy a Kormány függessze fel a szakmailag megalapozatlan
létszám-leépítési tervének végrehajtását és tegye lehetõvé az érdemi tárgyalásokat. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a társadalom legmagasabban
képzett szakembereinek jelentõs részét ez az intézkedés kilátástalan helyzet177

be hozza és ezáltal helyrehozhatatlan károkat okozzon a nemzeti mûvelõdés
egészének.
6. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek – egyetértve és támogatva a Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatát
– támogatják, hogy az oktatói elbocsátások helyett a hallgatói létszámot kell
dinamikusan emelni, ezzel is elõsegítve a kimûvelt emberfõk számának jelentõs növekedését.
7. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek megállapítják, hogy a felsõoktatásban szeptemberben bevezetendõ tandíj
alapvetõen veszélyezteti a továbbtanulásban az esélyegyenlõséget.
8. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek nem fogadják el az orvosegyetemeken tervezett, a betegellátásban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 15%-os létszámleépítését, különös tekintettel arra, hogy az orvosegyetemeknek kell jelenteni a betegellátás és az orvosképzés legmagasabb színvonalát.
9. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek elítélik azt a kormányzati szándékot, hogy az egyházi felsõoktatási intézmények támogatás elvonása még az állami intézményekénél is súlyosabb.
10. A Kereszténydemokrata Néppárt és a Felsõoktatásban érintett szakszervezetek megállapítják, hogy a magyar felsõoktatás össztársadalmi jelentõségéhez
viszonyított kormányzati képviselete elégtelen.
Ennek következtében szükségesnek tartják a Kormányon belüli személyi konzekvenciák levonását.

Budapest, 1995. június 8.

A Kereszténydemokrata Néppárt
zetek
tárgyaló delegációja nevében:
Harrach Péter alelnök
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A Felsõoktatásban érintett Szakszervetárgyaló delegációja nevében:
Dr. Kiss Papp László elnök

4. sz. melléklet
Az MDF Állásfoglalása
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5. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1995. 06. 09.
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6. sz. melléklet
Az Alkotmánybíróság Állásfoglalása - részlet
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7. sz. melléklet
Népszabadság 1995. 06. 13.

8. sz. melléklet
Népszava 1995. 06. 13.
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9. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1995. 06. 13.

10. sz. melléklet
Magyar Nemzet 1995. 06. 20.
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11. sz. melléklet
Új Demokrata 1995. 06. 22.
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12. sz. melléklet
Magyar Nemzet 1995. 07. 04.

13. sz. melléklet
Népszabadság 1995. 08. 08.
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14. sz. melléklet
Napi gazdaság 1995. 08. 14.

15. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1995. 09. 25.
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16. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1995. 10. 05.

17. sz. melléklet
Kurír 1995. 10. 26.
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18. sz. melléklet
Népszabadság 1995. 11. 08.
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19. sz. melléklet
P ET Í C I Ó
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ORSZÁGGYÛLÉSÉHEZ
Mi, az 1995. november 15-iki békés tüntetés résztvevõi, az 1996. évi költségvetési törvénytervezetben kilátásba helyezett intézkedések ellen tiltakozásul, petícióval fordulunk az Országgyûlés képviselõihez.

•
•

•

•
•

Követeljük a közalkalmazottak 25 százalékos bértömeg-növelését, az ehhez
szükséges költségvetési többletforrások teljes körû biztosítását valamennyi
közalkalmazott számára.
Igényeljük, hogy ismerjék el valamennyi 1992 elõtti munkaviszonyunkat közalkalmazotti jogviszonyként. Ennek finanszírozási forrását a központi költségvetés biztosítsa minden közalkalmazottat foglalkoztató intézmény részére.
Legyen garantált a köz- és felsõoktatási, a kutatási, a közmûvelõdési, a közgyûjteményi intézmények mûködése. Az önkormányzati és a központi fenntartású intézmények egyaránt kapjanak olyan költségvetési forrásbõvítést,
amely ellentételezi az energiaárak emelésébõl, a közüzemi díjak növekedésébõl származó többletterheket.
Foglalkoztatási és szakmai biztonságot követelünk a közintézményekben.
Mindez elengedhetetlen feltétele az eredményes és a magas színvonalú oktatásnak, kulturális szolgáltatásnak és az egész közszolgálatnak.
Bejelentjük, hogy a demonstráción részt vevõ szakszervezetek, élve alkotmányos jogukkal, készek további érdekérvényesítõ akciókra.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk a folyamatos és érdemi párbeszédet, a megállapodásokat az érdekegyeztetésben részt vevõk között.
A tárgyalások lezárásaként megállapodásra kívánunk jutni:
-

-

-

a közoktatási intézményekben a pedagógusok kötelezõ óraszámának és a tanulócsoportok létszámának vitatott kérdéseiben, mivel azok meghatározzák
a szakterületek foglalkoztatotti létszámát, bérezését és szociális juttatásait;
a települési és a megyei önkormányzati kulturális normatívák önálló megteremtésében, illetve megõrzésében, összegeinek növelésében, mivel azok meghatározzák a kulturális alapintézmények mûködési, foglalkoztatási, bérfizetési, szociális kereteit;
a felsõoktatási közintézmények mûködési és foglalkoztatási alapjait meghatározó költségvetési hozzájárulások vitatott kérdéseiben, mivel azok eldöntik
az ott foglalkoztatottak létszámát, jövedelmét, szociális ellátását.
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Kérjük, hogy az Országgyûlés az 1996. évi költségvetési törvénytervezet általános vitáját addig ne zárja le véglegesen, amíg a fenti kérdésekrõl az érdekeltek a megállapodás
reményében tárgyalnak. A tárgyalások eredményes lezárásában, a konfliktusok megnyugtató megoldásában számítunk az Országgyûlés közremûködésére is.
Budapest, 1995. november 15.
A demonstráció résztvevõinek nevében:
Szöllõsi Istvánné
a Pedagógusok Szakszervezetének fõtitkára
Vadász János
a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetének elnöke
Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke
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20. sz. melléklet
Népszabadság 1995. 11. 16.

21. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1995. 12. 16.
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22. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
KISS PÉTER MUNKAÜGYI MINISZTERREL FOLYTATOTT
TÁRGYALÁSRÓL
Az FDSZ elnöke, mint az országosan reprezentatív egyik ágazati szakszervezet tisztségviselõje, 1996. január 12-én (pénteken) délután a munkaügyi miniszter meghívására kétoldalú megbeszélésen vett részt a Munkaügyi Minisztériumban.
A találkozón a munkaügyi miniszter a következõ témákat vetette fel:
-

-

-

A munkaügyi kormányzat kiemelkedõ fontosságúnak tartja a jövõben az „emberi erõforrás” felhasználását a gazdasági-társadalmi kibontakozásban. Ezért
kiemelten az értelmiségi területet felölelõ érdekképviseleti szervezetekkel folyó
kapcsolattartást.
A miniszter kijelentette, hogy a Kormány által a reprezentatív szakszervezetek rendelkezésére bocsátott hároméves együttmûködési programnak nagy
fontosságot tulajdonít, és ehhez kapcsolódóan a kétoldalú tárgyalásokat követõen a január 15-i héten összehívja a hat szakszervezet vezetését a konzultációsorozat tartalmi és technikai részleteinek megbeszélése céljából.
A felsõoktatás területén a Munkaügyi Minisztérium érdeklõdéssel figyeli a
normatív finanszírozás fokozatos bevezetését és az intézmények közötti integrációs folyamat megindulását.

Az FDSZ elnöke a felvetett kérdésekre az alábbiakban reagált:
-

-
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Az FDSZ a Kormány hároméves megállapodási tervezetét olyan kiindulási
pontnak tekinti, amely alapként szolgálhat a további együttmûködésre. A megállapodásról folyó tárgyalások megindításának alapvetõ feltétele azonban az,
hogy megegyezés szülessen az 1996. évi közalkalmazotti bérezésben. Ehhez
kapcsolódóan az elnök megjegyezte, hogy a jelenlegi új bértábla-tervezetek a
felsõoktatásban mûködõ, az oktatást közvetlenül segítõ munkatársaink bérezésében jelentõs elmozdulást eredményezhetnek, azonban a bértáblák egyike
sem felel meg a felsõoktatás magasan kvalifikált oktatói és kutatói bérezésének rendezésére. Ezért azt indítványozza, hogy vagy külön felsõoktatási oktatói-kutatói bérrendszer bevezetésére kerüljön sor, vagy a bértábla mellé egy
garantált pótlékrendszert kell bevezetni.
A hároméves megállapodásnak az a kitétele, amely szerint „a felsõoktatásban központi kezdeményezésû létszámcsökkentésre nem kerül sor”, mindenképpen megnyugtató, azonban az integrációból folyó esetleges létszámmozgásokra az érdekképviseleteknek fel kell készülnie. Ezért a többi felsõoktatási szakszervezetekkel együttesen olyan számítógépes rendszer kidolgozását tervezi, amely a felszabaduló, elsõsorban nem oktatói dolgozói álláshelyeket más intézményekbe történõ átirányítással kezelni tudja.

-

-

-

-

-

Az FDSZ az 1996. évi bérfejlesztés felsõoktatási megvalósítására a 19,5%-os
béremelés központi költségvetési garanciát tartja csak elképzelhetõnek, mivel az 1995-ös elbocsátások kapcsán az intézmények nem rendelkeznek semmilyen mértékû tartalékkal. 1995-bõl nem húzódik át béremelési forrás, mert
a felsõoktatásban az elbocsátásokból származó felszabaduló személyi juttatásokat a központi költségvetés teljes mértékben elvonta.
1993 óta folyamatosan gond az intézményekben a 13-dik havi bér kifizetése,
mivel ezt a pénzt az intézményeknek átmeneti bérmegtakarításból kell kigazdálkodniuk. Ennek a pénznek az elõteremtése az 1995. évi 13-dik havi bér
kifizetésére már semmilyen módon nem lehetséges, miután valamennyi üres
állás az elvonások – kismértékû – fedezésére megszûnt.
Az 1996. évi adótörvény alkalmazása újabb probléma forrásává vált, miután
az adótörvény megjelenése az adóelõleg megállapításánál rendkívül drasztikus intézkedéseket foganatosít. A közeli napokban várható társadalmi feszültség enyhítésére az FDSZ elnöke azonnali együttmûködést kért a minisztertõl.
Az FDSZ különös figyelemmel tekint a szakmai törvények megalkotásánál,
illetõleg a Felsõoktatási Törvény módosításánál a felsõfokú szakképzés (postsecondary képzés) felsõoktatási intézményekre történõ beintegrálására. Ehhez kéri a Munkaügyi Minisztérium együttmûködését.
Az elnök felvetette, hogy állandó feszültség forrása az a megkülönböztetés,
amely munkajogi szempontból külön kategóriaként kezeli a közalkalmazotti
és a köztisztviselõi munkavállalókat, és a törvényi megkülönböztetés elsõsorban a közalkalmazotti területek kárára történik. Javasolta, hogy a törvények
(a közalkalmazotti ill. a köztisztviselõi) módosításakor kezdõdjön meg a jogalkotási és jogharmonizációs törekvés a két terület munkavállalói között meglévõ különbségek megszüntetésére, magyarul - szûnjön meg a két kategória,
és vagy közalkalmazottak, vagy köztisztviselõk legyenek az állami alkalmazottak, mint ahogy ez számos nyugati országban már így mûködik.

A miniszter a felvetett kérdéseket nagyon fontosnak ítélte meg, és az alábbi megjegyzéseket tette:
-

-

-

Egyetért azzal, hogy a felsõoktatási intézmények magasan képzett oktatói és
kutatói részére megfelelõ pótlékrendszert kell kidolgozni, ezt azonban a szakmai törvények megalkotásánál, illetõleg módosításánál látja megvalósíthatónak.
A miniszter egyetért azzal, hogy a felsõoktatásban az 1996-os bérfejlesztésnél
ágazati garanciát kell biztosítani, ennek kimunkálására a közeli idõben a munkaügyi, pénzügyi és mûvelõdési kormányzat elõterjesztést tesz.
Az új közalkalmazotti bértábla bevezetésének kiinduló alapjául a jövõben
nem az „A1”, hanem a „D1” fizetési kategória alapadata számítana kiindulási
pontnak. Kérdés azonban, mennyi lenne az a „D1” érték. (Jelenleg ez a tervezett érték 17.700.-Ft) Amennyiben a tárgyalások során lehetõség lesz ettõl az
értéktõl jelentõsen eltérni, akkor ez rendezheti – elsõsorban – a nem oktató
dolgozóink bérét, és a köztisztviselõi kategória kiindulási értékéhez (20.000.193

-

-

Ft-os kiindulási alap) való felzárkózás jelentõs lépés lehet a korábbiakban
felvetett közalkalmazotti-köztisztviselõi kategóriák közelítésére.
A 13-dik havi bér kifizetésének problémáját a miniszter tudomásul vette és
ígéretet tett arra, hogy konzultációt kezd a pénzügyi kormányzattal a probléma kezelésére. Ehhez kapcsolódóan azt is meg kívánja vizsgálni, hogy a 13dik havi bér ne csak az alapilletményre, hanem valamennyi pótlékra is vonatkozzon, központi forrásból finanszírozva.
Az adóelõleg elszámolására vonatkozóan azonnali intézkedést helyezett kilátásba.

Budapest, 1996. január 12.

23. sz. melléklet
Népszabadság 1996. 01. 18.
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Dr. Kis Papp László

24. sz. melléklet
12 pont Magyar Bálintnak
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25. sz. melléklet
Magyar Köztársaság Miniszterelnöksége
Dr. Horn Gyula miniszterelnök úrnak
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) tudomásul vette az 1996-os
személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt azon törekvést, hogy a munkavállalók az év során várható jövedelmüknek megfelelõ adóelõleget fizessenek. Ugyanakkor nagy fontosságú politikai, szociális és munkajogi jelentõségû elvi kérdés számunkra
az, hogy valóban csak a szükséges mértékû adóelõleg kerüljön levonásra, túl-levonással a munkavállalóinkat ne kötelezzék az állami költségvetés kényszerhitelezésére. Az
elfogadott két adótábla és a kapcsolódó elõlegfizetési kötelezettségek viszont igen jó
esélyt adnak az adóelõleg túlvonására.
Az elõzõekben vázolt problémára megoldási lehetõséget csak az SZJA-ról szóló
törvény 47-dik szakasz /12/ bekezdése adhat, amely való kötelezettséghez igazoldó
módszer alkalmazását teszi lehetõvé. E módszer alkalmazásának engedélyezése viszont az APEH jogköre, melynek gyakorlását – több megyei igazgatóságtól származó
információink szerint – „befagyasztották”.
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük a Kormány segítségét problémánk méltányos és okszerû kezelésére. A mintegy 40 ezer felsõoktatási dolgozó közalkalmazottként 1994 óta közel 40%-os reálbércsökkenést szenvedett el, és azért, hogy élethelyzetén javítson, egyéb jövedelem-kiegészítésre szorul. Ezt lehetõvé teszi a felsõoktatási
intézményekben folyó tanfolyami és külföldi hallgatókra vonatkozó idegen-nyelvû
térítéses képzés és a magas szellemi képességet igénylõ szakértõi tevékenység, amelynek ellenértékét az utolsó fillérig hivatalos forrásokon keresztül dolgozóink megbízási díj formájában kapják meg. Az intézkedés legsúlyosabb éppen – ahogy azt a mellékelt példán is bemutatjuk – a kisfizetésû és csekély egyéb jövedelmûeket érinti, holott
szociálisan ez a réteg a legérzékenyebb. A mellékelt példához csatlakozóan 20 ezer
forint havi illetményû dolgozónk (az oktatást közvetlenül segítõ segédszemélyzet), ha
bármely kismértékû egyéb jövedelemre tesz szert, akkor éves szinten több mint 30
ezer forint adóelõleg túlvonással szembesül. Ez számára napi megélhetési gondot jelent.
Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük segítségét az elõzõekben leírt probléma megoldására.
Budapest, 1996. január 21.

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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26. sz. melléklet
HVG 1996. 01. 27.
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27. sz. melléklet
Az 1996. február 1-én életbe lépõ új bértábla
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28. sz. melléklet
Magyar Hírlap: 1996. 02. 13.

29. sz. melléklet
Népszabadság 1996. 02. 13.
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30. sz. melléklet
Népszava 1996. 03. 04.
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31. sz. melléklet
Megállapodás
az ÉSZT tagszervezetek ÉSZT vagyonon belüli
vagyonhányadáról
Az ÉSZT 1995. december 12-i VI. küldöttgyûlésén hozott határozat és a tagszervezetek
teljes körû részvételével hozott bizottsági javaslat alapján a tagszervezetek megállapodnak a volt SZOT vagyon 1992. évi felosztásakor az ÉSZT tulajdonába került ingatlan vagyon alábbi hányadú vagyon-nevesítésében:
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége
Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeteinek Önálló Területi Szövetsége
Vasas Önálló Intézeti Tagozat

21,8%
44,2%
15,0%
3,7%
9,3%
3,0%
3,0%

Budapest, 1996. július 2.

Kimutatás az ingatlanvagyonról
(1995. december 31-i állapot)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Megnevezés

Hely

Tulajdoni rész

Megyei székház (régi)
Nyíregyháza, Bethlen G. út 24.
Megyei székház (régi)
Szekszárd, Bajcsy Zs. út 7.
Megyei székház
Gyõr, Csaba út 14-15.
Irodaház és lakás
Budapest VI. Bajza u. 17-19.
Szálloda használati jog Budapest VI. Benczúr u. 35.
Oktatási intézet
Salgótarján, Tó-strand
Megyei székház
Szekszárd, Augusz Imre u. 10-11.
Megyei székház
Nyíregyháza, Szabadság tér 11.
Mesterprint kft. (nyomda)
Budapest IX. Mester u. 82-86.

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
9,323%

32. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1996. 03. 29.
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33. sz. melléklet
Megoldandó felsõoktatási feladatok
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34. sz. melléklet
Megállapodás
amely létrejött a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
(a továbbiakban: MKM) és a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete (a továbbiakban: FDSZ) között
Az MKM és az FDSZ (a továbbiakban: Felek) kifejezik együttmûködési készségüket:
-

A felsõoktatásra és a tudományra vonatkozó, vagy azokat érintõ törvények,
jogszabályok, miniszteri rendeletek, irányelvek, ajánlások elõkészítésében, módosításában, valamint a kizárólag szakmailag megalapozott intézményi-infrastrukturális feltételekkel és létszámmal, továbbá új finanszírozási rendszerrel és törvényi garanciákkal alátámasztott reformok egyeztetésében.

-

A felsõoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban álló, illetve
közalkalmazotti jogokkal rendelkezõ munkavállalók bérezésének, elõmeneteli és illetményrendszerének (beleértve az illetménypótlékokat is), élet- és
munkakörülményeiknek a szakmai törvényekkel, jogszabályokkal és egyéb
megállapodásokkal történõ folyamatos javításában.

-

Az MKM és az FDSZ közötti munkaügyi kapcsolatok elmélyítésében, az ágazati és intézményi szintû érdekegyeztetés általánossá tételében és továbbfejlesztésében.
Ennek érvényesítése céljából a Felek vállalják:
I.

1./

A felsõoktatásra vonatkozó törvények, jogszabályok, miniszteri rendeletek és
egyéb közérdekû dokumentumok tervezeteinek érdemi egyeztetését.

2./

Egyeztetõ tárgyalásokat folytatnak és megállapodásra törekednek az államháztartási reform felsõoktatást érintõ koncepciójáról.

3./

Együttmûködnek a Felsõoktatási Törvény módosításában és Parlamenti vitájában.
A Felek egyetértenek abban, hogy:
II.

1./

A felsõoktatási ágazatot érintõ költségvetési, tulajdonlási, foglalkoztatási, munkaügyi, a bért (illetményeket) a pótlékokat érintõ, az élet- és munkakörülmé207

nyekre és a munkavállalók szociális juttatásaira hatással lévõ kérdésekben
folyamatosan egyeztetnek.
2./

Az állami felsõoktatási feladatokat, a feladatok ellátásának módját és finanszírozását, annak foglalkoztatási garanciáit jogszabályokban kell rögzíteni.

3./

A felsõoktatásban a hatékony munkavégzés elengedhetetlen feltétele a munkavállalók munkájának teljesítményükkel arányos méltányos anyagi elismerése.

4./

A felsõoktatási intézményekben az oktatók és az oktatást közvetlenül segítõ
dolgozók körében jelentkezõ szakember elvándorlásnak, valamint a szakember utánpótlás nehézségének egyik legfõbb oka az oktatók és nem oktatók
bérének rendkívül alacsony volta. Ezért az oktatói-, kutatói-, nem oktatói
követelményrendszert, valamint a megfelelõ bér, illetõleg az új minõségi pótlékrendszert 1997. január 1-tõl be kell vezetni, amelynek fedezetét a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium a Felsõoktatási és Költségvetési Törvényben igyekszik megteremteni.

5./

A felsõoktatás közalkalmazottait hátrányosan érintõ központi kezdeményezésû döntésekre, intézkedésekre (létszámleépítés, határozott idejû munkaviszonyra való átminõsítés, stb.) ne kerüljön sor. Ennek érdekében a normatív
finanszírozás bevezetésével is biztosítani kell, hogy a kapott keretek fedezzék
az intézmények alaptevékenységének költségeit. Amennyiben ilyen intézkedésekre mégis sor kerülne, a döntés meghozatala elõtt le kell folytatni az
ágazati szintû érdekegyeztetõ tárgyalásokat.

6./

A normatíváknak a finanszírozás által elismert ráfordításokban olyan személyi juttatást kell tartalmaznia, amely fedezetet nyújt a Kjt. és végrehajtási
rendeletei által meghatározott alapilletményre és kötelezõ pótlékokra, az adott
évi illetményemelésre, a jubileumi jutalomra és a 13. havi illetményre, továbbá a Munka törvénykönyve és már jogszabályok alapján biztosítandó egyéb
juttatásokra (étkezési hozzájárulás, mûszakpótlék, közlekedési költségtérítés,
betegszabadság, munka- és védõruha ellátás, stb.).
III.

1./

A Felek kölcsönösen kinyilvánítják szándékukat és akaratukat arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban szerzett jogokat jóhiszemûen gyakorolják, kötelezettségeiket teljesítik, az esetleges vitákat tárgyalásos úton próbálják rendezni.

2./

E megállapodás módosítására mindkét félnek évente egy alkalommal, szeptember hónapban nyílik lehetõsége. A módosításhoz a Felek egyetértése szükséges és az mindig a következõ év elsõ hónapjának elsõ napján lép hatályba.
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3./

A megállapodás mindkét fél részérõl felmondható, azonban a felmondás érvényesítése csak annak írásos közlését követõen hat hónappal kerülhet sor.

4./

E megállapodást az MKM a Mûvelõdési Közlönyben, az FDSZ információs
kiadványaiban teszi közzé.

5./

A Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítése tekintetében az MKMet Dr. Szabó Zoltán politikai államtitkár képviseli.

Budapest, 1996. május 30.

Dr. Kis Papp László
FDSZ elnöke

Dr. Magyar Bálint
mûvelõdési és közoktatási miniszter
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35. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
(FDSZ)
KÜLDÖTTGYÛLÉSÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA

1.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete IX. Küldöttgyûlése fontosnak ítéli a
Felsõoktatási Törvény módosításáról szóló Törvény parlamenti megtárgyalását oly módon, hogy a Törvény általános vonatkozásban 1996. szeptember 1tõl, a finanszírozás tekintetében pedig 1997. január 1-tõl hatályba léphessen.
Az FDSZ a Törvény 123/E szakaszában megfogalmazottak szerint kiemeltnek
tartja a felsõoktatási dolgozók minõségi elvû bérezésének 1997. január 1-tõl
történõ bevezetését. Ennek érdekében már megkezdte tárgyalásait a mûvelõdési és pénzügyi kormányzattal a béremelés tartalmi kérdéseirõl. A tárgyalások a Kormány május 22-i határozatát figyelembe véve, a következõ területeken folynak:
A Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény illetmény-elõmeneteli
rendszerének módosítása, ehhez kapcsolódóan új fizetési osztályok (H,
I osztály) bevezetése.
A fõiskolai és egyetemi oktatók és kutatók számára minõségi pótlék
bevezetése.
A felsõoktatási intézményekben a nem oktató dolgozók illetmény-elõmeneteli rendszerének módosítása oly módon, hogy figyelembe vegyék azt a tényt, hogy felsõoktatási intézményekben dolgoznak.
A programfinanszírozási rendszer bevezetését oly módon, hogy lehetõség legyen a mûködési kiadások mellett minõségi bér fizetésére is.
A kiemelkedõ munkát végzõ tanárok és docensek részére (500 fõ) úgynevezett Széchenyi Professzori ösztöndíj odaítélése.

2.

Az FDSZ az intézmények mûködésének zavartalan biztosítása érdekében elengedhetetlennek látja bizonyos finanszírozási automatizmusok további beépítését a Törvénybe. Ennek megfelelõen szükségesnek tartja az úgynevezett
programfinanszírozást a képzési elõirányzat 15%-ában meghatározni. Ezáltal
lehetõvé válik a kis hallgatói létszámú, de nemzetgazdasági és kulturális szempontból fontos szakok mûködtetése. Lényeges továbbá a felújítási, nagyjavítási feladatok megfelelõ szintû finanszírozása is, melyet nem egyedi alapon,
hanem országos rendszereken keresztül (FTT Finanszírozási Bizottsága) kell
megoldani.

3.

Az 1996. július 1-tõl bevezetésre kerülõ normatív finanszírozási modell az
FDSZ véleménye szerint messze van a kívánatostól és folyamatos korrekcióra szorul, de alapot szolgáltathat a hosszabb távon megteremthetõ igazságosabb finanszírozási rendszerhez. Ehhez kapcsolódóan az FDSZ fontosnak ítéli meg, hogy a rendszer elsõ lépcsõjének bevezetésekor egyetlen intézmény-
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tõl se vonjanak el anyagi eszközöket, és a hiányzó, mintegy 520 millió forint
finanszírozására a privatizációs bevételek kamataiból központi forrásból kerüljön sor.
4.

Az FDSZ továbbra is részt kíván venni a Törvényhez kapcsolódó kormány- és
miniszteri rendeletek megalkotásában. Kiemelt fontosságúnak tekinti a hallgatók juttatásáról és a tandíj fizetésérõl szóló miniszteri rendelet megalkotását. Egyetért azzal a HÖKOSZ állásfoglalással, hogy a tandíj nem lehet egy
„általános felsõoktatási adó”-ként a hallgatóktól beszedendõ pénzösszeg, hanem olyan modellt kell kialakítani, amely a jól tanuló hallgatóknak tandíjmentességet biztosít. Figyelembe kell venni azt az alapvetõ igényt, hogy az
állami felsõoktatás nem csak szolgáltatás, hanem egyben hosszútávon megtérülõ beruházás is.

5.

Az FDSZ úgy látja, hogy a Kormány és a szakszervezetek között kötött hároméves megállapodásban rögzített 1996-ra érvényes 2%-os reálbér csökkenés a közalkalmazotti szférában nem tartható. Az FDSZ ebbõl adódóan indítványozza a költségvetési intézmények munkavállalói oldalának, hogy kezdeményezze az 1996-dik évi elsõ félévi statisztikai adatok alapján a KIÉT rendkívüli ülésének összehívását és a helyzet megtárgyalását. Amennyiben az FDSZ
számításait a KSH adatok is alátámasztják, a szeptembertõl esedékes 5%-os
béremelés korrekcióját indítványozzuk.

Budapest, 1996. június 6.

Az FDSZ Küldöttgyûlése nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök
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