1996/1997-es tanév
Eseménykrónika: 1996. május 30 – 1997. június 12.
1996. máj. 30.

Sajtó: Béremelés – de
milyen áron?

(1. sz. melléklet) Jövõ Mérnöke
1996. 05. 30.

1996. jún. 23.

Országgyûlés Oktatási,
Tudományos, Ifjúsági és
Sportbizottság ülése

(2. sz. melléklet) Meghívó

1996. jún. 27.

Sajtó: Elbocsátások árán
emelnének bért?

(3. sz. melléklet) Magyar Nemzet
1996. 06. 27.

1996. jún. 27.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

Állásfoglalás a Pénzügyminisztérium javaslata ellen, amely szerint
elbocsátások árán lehet béremelés

1996. júl. 15.

FDSZ javaslat a közalkalmazotti bérrendszer továbbfejlesztésére

(4. sz. melléklet) Javaslat a bérrendszer továbbfejlesztésére

1996. júl. 16.

A HÖKOSZ és az FDSZ
állásfoglalása

(5. sz. melléklet) Állásfoglalás

1996. aug. 29.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

Állásfoglalás az intézményekben
megalakítandó Érdekegyeztetõ
Tanácsok ügyrendjérõl

1996. aug. 30.

Levél Honti Mária államtitkárnak

(6. sz. melléklet) Az FDSZ Állásfoglalása a normatív finanszírozási kormányrendeletrõl

1996. szept. 11.

Sajtó: Kétszázmillió forintos elvonás

(7. sz. melléklet) Népszava
1996. 09. 11.

1996. szept. 12.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

Állásfoglalás kialakítása az ÉSZT
Küldöttgyûlésére a konföderációk
további együttmûködésére

1996. okt. 9.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Herczog László munkaügyi
minisztériumi államtitkár elõadása a munkaügyi kapcsolatokról
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1996. okt. 29.

Levél Dr. Medgyessy Péter
pénzügyminiszternek

(8. sz. melléklet)

1996. okt. 31.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Állásfoglalás az 1997. évi felsõoktatási béremelésrõl.
(9. sz. melléklet) egyetemi tanári
illetmények 1993-1994-1995-1996.

1996. dec. 6.

Tárgyalások az 1997. évi
bérfejlesztésrõl

(10. sz. melléklet) Tájékoztató Kiss
Péter munkaügyi miniszterrel
folytatott tárgyalásról

1996. dec. 9.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

Tájékoztató Kiss Péter munkaügyi
miniszterrel folytatott tárgyalásról

1997. febr. 14.

A kereset-növekedés lehetõségei a felsõoktatásban

(11. sz. melléklet) Dr. Stark Antal
gazdasági államtitkár (OM)
tájékoztatója

1997. febr. 18.

Az 1997. évi béremeléssel
kapcsolatos problémák

(12. sz. melléklet) Dr. Héthy Lajos
államtitkár levele

1997. febr. 20.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

(13. sz. melléklet) FDSZ Állásfoglalás

1997. febr. 27.

Sajtó: Állásfoglalás nyugdíj
témában

(14. sz. melléklet) Demokrata
1997. 02. 27.

1997. márc. 10.

FDSZ Állásfoglalás

(15. sz. melléklet) Állásfoglalás

1997. márc. 17.

ÉSZT levél Magyar Bálint
miniszternek

(16. sz. melléklet) ÉSZT levél

1997. márc. 20.

FDSZ Országos Választmány ülése

Állásfoglalás a Kjt. módosítás
végrehajtásával kapcsolatos
problémákról

1997. ápr. 14.

Megállapodás az MKM és
az FDSZ között

(17. sz. melléklet)

1997. ápr. 24.

FDSZ Intézõ Bizottság ülése

Állásfoglalás a Széchenyi Ösztöndíj pályázati kormányrendeletrõl
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1997. máj. 15.

FDSZ Országos Választmány ülése

(18. sz. melléklet) Állásfoglalás a
felsõoktatási stratégiáról

1997. máj. 27.

Sajtó: Szétrobbannak a
szakszervezetek

(19. sz. melléklet) Kurír
1997. 05. 27.

1997. máj. 28.

Sajtó: Tánc a másfél körül

(20. sz. melléklet) Kurír
1997. 05. 28.

1997. jún. 11.

Megállapodás az MKM és
az FDSZ között

(21. sz. melléklet)

1997. jún. 12.

FDSZ X. Küldöttgyûlés

(22. sz. melléklet) Állásfoglalás
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1. sz. melléklet
Jövõ Mérnöke 1996. 05. 30.
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2. sz. melléklet
Meghívó
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3. sz. melléklet
Magyar Nemzet 1996. 06. 27.
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4. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
J AV A S L AT A
a közalkalmazotti bérrendszer továbbfejlesztésére
1./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete egységes közalkalmazotti bérrendszer
fenntartását igényli úgy továbbfejlesztve, hogy az tegye lehetõvé a szakmai-ágazati
specialitások kötelezõ pótlékokban, kötelezõ illetménykiegészítésekben történõ érvényesülését.
2./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a differenciált, 10-12 osztályos bérrendszer kidolgozására tart igényt, mely egyértelmûvé teszi a végzettség szerinti besorolást és a szolgálati idõ elismerését. A bérrendszer kezdõ- és végpontja között a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a legalább 5,5-ös szorzót tartja elfogadhatónak. (Kezdõ összeg 1996. július 1-jén 14.500.-Ft)
3./ Az új bérrendszer finanszírozását a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a központi bérfinanszírozás bevezetésével és mûködtetésével látja garantálhatónak. A központi keret egy része, illetõleg az intézménynél felszabaduló keret teljes egészében
idõszakos teljesítményhez kötött béremelésre legyen felhasználható.
4./ Központi létszámgazdálkodást a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete nem támogatja, és nem tekinti tárgyalási alapnak sem.
5./ A fentiekbõl következõen a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a KIÉT-ben
kíván megkötni konkrét, a felsõoktatásra, minden intézményére és közalkalmazottaira, dolgozójára érvényesíthetõ éves bérmegállapodásokat.
6./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete kéri a javaslatot kidolgozó kormányzati
képviselõket, hogy olyan ütemtervet dolgozzanak ki, mely az új – a fenti követelményeket teljesítõ – bérrendszer bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást ez évben
elfogadásra terjeszti az Országgyûlés elé, annak 1997. januártól való érvényesíthetõségét biztosítva. Ehhez a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete minden szükséges
szakértõi segítséget felajánl és igény esetén megad a Kormánynak.
7./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete igényt tart arra is, hogy az új bérrendszer
bevezetéséhez szükséges számítások szakértõi tárgyalások során elkészüljenek, amelyek tisztázzák, hogy annak milyen költségvetési kiadási következményei lesznek.

Budapest, 1996. július 15.
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Dr. Kis Papp László
elnök

5. sz. melléklet
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége (HÖKOSZ)
és a
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
Állásfoglalása
1./ A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének Választmánya üdvözli az
Országgyûlés által elfogadott 1993-as Felsõoktatási Törvény módosítását. A HÖKOSZ
törvénymódosító javaslatának többsége bekerült a módosított Törvény szövegébe.
Ugyanakkor sérelmezzük, hogy a hallgatókat érintõ két legfontosabb kérdésben nem
született hallgatók által elfogadható döntés. A hallgatók által fizetendõ tandíj mértékének és szabályozási módjának tisztázatlansága nem fogadható el a hallgatóknak. A
HÖKOSZ javasolta, hogy a tandíj mértéke a hallgatói normatíva 3 %-ában legyen
megállapítva, ez a Törvénybe nem került bele. A Hallgatói Önkormányzatok egyetértési joga az intézményekben a hallgatók a hallgatók által fizetendõ térítésekrõl szóló
szabályzatával kapcsolatban szintén kimaradt a Törvény szövegébõl. Történt ez annak
ellenére, hogy a Törvény-elõkészítõ Bizottság és a Parlamenti pártok többsége egyetértett ezzel.
A módosított Törvény szerint 1996. szeptember 1-jéig el kell készíteni az új hallgatói
térítési és juttatási rendszerrõl szóló Kormányrendeletet. A HÖKOSZ a rendeletben
minden hallgatók által fizetendõm díjat a hallgatói normatívához kíván százalékosan
kapcsolni. A tandíj maximális értéke a hallgatói normatíva 3%-a lehet, a tandíj differenciálása pedig a tanulmányi átlageredménytõl függjön.
2./ A Felsõoktatási Törvény módosítása az FDSZ véleménye szerint tartalmában igazodik a modern nyugat-európai felsõoktatási elképzelésekhez és egy széles alapokon
nyugvó, több kimenetû felsõoktatási rendszert kíván megvalósítani. Sajnálatos módon azonban a végszavazás elõtti utolsó rész-szavazáson a Költségvetési Bizottság
elõterjesztésére, sorra kikerültek azok a törvény-elõkészítõ Bizottság által fontosnak
tartott, a felsõoktatás anyagi helyzetét meghatározó elképzelések, amelyek a felsõoktatás mûködési fejlesztését és az oktatók minõségi bérfejlesztését biztosították volna.
Így az FDSZ számára nem teljesültek azok az alapvetõ ígéretek, amelyek a Felsõoktatási Törvény módosításához kapcsolódtak.
3./ Az FDSZ a Felsõoktatási Törvényhez kapcsolódva csak olyan új normatív finanszírozási modellt tud tárgyalási alapként elfogadni, amely teljes egészében tartalmazza
az intézmények alaptevékenységének bér- és mûködési költségeit.
4./ A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsa múlt heti ülésén megerõsítést nyert az a pénzügyi kormányzati elképzelés, amely szerint az 1997. évi költségvetési irányelvekben azt a tendenciát kívánják megvalósítani, hogy az Állam mindinkább ki akar vonulni az oktatásból és az egészségügybõl. A pénzügyi államtitkár úr
szóbeli tájékoztatása szerint a teljes közszféra 1997. évi béremelésére mindösszesen 17
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milliárd forintot kívánnak biztosítani, amely a legoptimistább számítások szerint is
csak mintegy 5-6 százalékos központi költségvetésbõl megvalósuló béremelést tesz
lehetõvé és világossá vált az, hogy az inflációhoz való igazításhoz szükséges további
béremelés forrásaként újabb elbocsátásokat helyeznek kilátásba. Az FDSZ számára
ezek az irányelvek elfogadhatatlanok és az a határozott igénye pénzügyi kormányzat
felé, hogy az augusztusban kidolgozásra kerülõ költségvetési sarokszámok megállapításánál errõl a lehetetlen helyzetrõl történjen elmozdulás. Itt már sokkal többrõl van
szó annál, hogy az 1996-97. tanévet ne kezdje meg a magyar felsõoktatás. Ez a tendencia a teljes felsõoktatás megsemmisüléséhez vezet.
5./ Az FDSZ támogatja a munkaügyi kormányzatnak az 1997-es közalkalmazotti illetmény meghatározási rendszerére vonatkozó elõzetes elgondolásait. Az FDSZ megerõsíti a Munkaügyi Minisztérium azon törekvéseit, hogy a magasan kvalifikált közalkalmazottak méltó elismerésére a jelenlegi 8 osztályos bérrendszer 12 osztályossá bõvüljön. Az ágazati specialitásokat (oktatók, kutatók, nem oktató dolgozók minõségi pótlékát) külön, az illetménytáblához csatlakozó pótlékrendszerben kell rendezni, a meglévõ miniszteri rendelet kiegészítésével.
6./ A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségének Választmánya nem ért egyet
a felsõoktatásban tervezett újabb oktatói létszámleépítéssel. Az 1995-ös évi létszámleépítés is megmutatta, hogy nem rendelkezik a felsõoktatás további munkaerõ-felesleggel. Az 1990 óta folyamatosan növekvõ hallgatói létszám mellett a drasztikus oktatói létszámleépítés egyértelmûen az oktatás színvonalának további csökkentéséhez
vezetne. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete hitet tett egy megújuló, strukturálisan átalakuló, modern felsõoktatás mellett. Véleményünk szerint az 1997-es költségvetési törvény eddig ismert irányelvei, a tandíj mértékének esetleges emelése és az oktatói létszámleépítés pontosan
ellenkezõ hatást gyakorolna a felsõoktatásra. Éppen ezért a HÖKOSZ nem fogja tétlenül szemlélni a már elõbb felsorolt intézkedések végrehajtását. A HÖKOSZ Választmánya szolidáris az oktatók követeléseivel és nyitott a további lépések összehangolására.

Budapest, 1996. július 16.
Skultéty Tamás
HÖKOSZ elnöke
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Dr. Kis Papp László
FDSZ elnöke

6. sz. melléklet
Honti Mária Államtitkár
Mûvelõdési- és Közoktatási Minisztérium

Tisztelt Államtitkár Asszony!
Az alábbiakban megküldöm Önnek a felsõoktatás normatív finanszírozással kapcsolatos kormányrendelethez fûzõdõ megjegyzéseinket:
1.

Általános megjegyzések

1.1 Az FDSZ a normatív finanszírozás bevezetését csak abban az esetben támogatja, hogy ha a bevezetéssel nem jár együtt elvonás egyetlen felsõoktatási
intézménytõl sem. Az FDSZ javasolja, hogy a 77%-os finanszírozási szinthez
hiányzó mintegy 1,1 milliárd forintot az intézmények központi forrásból kapják meg.
1.2 Az FDSZ fontosnak tartja a képzési normatívák állandó karbantartását, ezért
azt javasolja, hogy az 1997. évi költségvetés tervezésekor kapjon a mûvelõdési és a pénzügyminiszter felhatalmazást a Parlamenttõl arra, hogy az év közbeni hallgatói létszámváltozásokat, illetõleg az új szakok finanszírozásából
adódó többletkiadásokat a két miniszter saját hatáskörében, a költségvetés
sarokszámai figyelembevételével átrendezhesse.
1.3 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 Munkatörvénykönyve és már jogszabályok alapján biztosítandó egyéb
juttatásokra (étkezési hozzájárulás, mûszakpótlék, közlekedési költségtérítés,
betegszabadság, munka- és védõruha ellátás, stb.)
2.

Részletes észrevételek

2.1 Az elfogadott modell - képzési költségként ismeri el az oktatási feladatok oktatói, az oktatást segítõ nem oktatói és az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó
kutatási feladatok személyi költségeit, valamint a képzés közvetlen dologi
kiadásait. Sajnos nem számol a tanszéki oktatómunka irányítási költségeivel:
konkrétan a tanszékvezetõi pótlékokkal. Információink szerint a magasabb
vezetõi pótlékok (rektor, fõigazgató és helyetteseik, adminisztratív és gazdasági vezetõk) a létesítmény-fenntartási fõigazgató és helyetteseik, adminisztratív és gazdasági vezetõk a létesítmény-fenntartási normatíváknál fognak
szerepelni, a tanszékvezetõi pótlékokról ilyen visszajelzésünk nincs.
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2.2

A képzési normatívák kialakításánál azt tapasztaltuk, hogy a fõiskolai finanszírozási szakcsoportoknál egyáltalán nem számolnak a tanárképzés kiegészítõ normatívájával (I. 1-es sz. melléklet, 11. o.). Szakmai érvként eddig azt
hozták fel, hogy a pedagógusképzési modul beépült a szaktárgyak képzési
normatívájába. Ezt az érvet több szempontból sem lehet elfogadni.
-

A fõiskolai szintû pedagógusképzésnél olyan neveléselméleti, neveléstörténeti, didaktikai, szociológiai, általános és fejlõdéspszichológiai ismeretek és tevékenységek tanítása és tanulása folyik kb. heti 5 órában
(mindösszesen minimum 600 óra idõkeretben), amelyre a szaktárgyi
képzéstõl elkülönülten kerül sor.
Ezt a tényt az egyetemeknél külön normatíva formájában figyelembe
veszik, a fõiskoláknál azonban nem.

-

A szaktárgyak képzési normatívájába egyedül a szakmódszertani képzés illeszthetõ bele, az elõbb említettek nem.

-

A szaktárgyi felkészítés során a fõiskolák már évek óta egyetemekkel
egyeztetett tantervek, tematikák alapján dolgoznak, így az I. és II. évfolyam szaktárgyi anyaga megegyezik az egyetemekével; ez az egyetemi szintû szakmai blokk 70-75%-át jelenti. (A képzés többi részénél a
négyéves képzési idõ eleve megakadályozza a tantervi egyeztetések
lehetõségét a különbözõ egyetemekkel.) Az egyetemi és fõiskolai szintû tanárképzés közötti nagymértékû különbség nem segíti a fõiskolai
tanulmányok beszámíthatóságát – azaz – ha valaki ugyanazon a szakon kíván egyetemi diplomát szerezni, akkor szinte minden tantárgyat
elölrõl kell tanulnia.

-

A fõiskolai szintû tanárképzésben dominál a kétszakosság. Ha ilyen
szempontból vettük, fõiskolai hallgatói szinten 160 ezer Ft. Természetesen ezek a normatívák magukba foglalják a pedagógusképzés általános
személyi kiadásait, melyre az egyetemeknél 30 ezer forint normatívával számolnak. Így a kétszakos tanárképzésnél a konkrét szaktárgyi
képzésre jutó normatívák alig haladják meg a középfokú szakképzésre
biztosított állami támogatást.

Budapest, 1996. augusztus 30.
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Dr. Kis Papp László
elnök

7. sz. melléklet
Népszava 1996. 09. 11.
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8. sz. melléklet
DR. MEDGYESSY PÉTER
MINISZTER ÚRNAK

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Tisztelt Miniszter Úr!
A tudományos, kulturális és mûvészeti intézmények vezetõi, a magyar szellemi, kulturális és mûvészeti élet munkaadói és munkavállalói érdekképviseletei tisztelettel kérjük Miniszter Urat kezdeményezze, hogy a Kormány vizsgálja felül a jövõ
évre tervezett – a szerzõi jogvédelem alapján kifizetett szerzõi, alkotói és elõadói
díjakra vonatkozó – társadalombiztosítási járulékalap szélesítésével kapcsolatos elõterjesztését.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szellemi, kulturális és mûvészeti élet szervezeteinek képviselõi, akkor amikor ebben a levélben adnak hangot véleményüknek,
nem elsõsorban saját érdekeik miatt emelik fel szavukat, hanem azért, mert ezzel a
tervezett intézkedéssel a szellemi, tudományos és kulturális élet alapvetõ mûködését
az ország felemelkedéséhez nélkülözhetetlen alkotások létrejöttét, a kultúra közvetítését látják veszélyeztetve.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a szellemi, kulturális és mûvészeti élet
szereplõi munkavállalóként vagy kényszervállalkozóként ma is fizetnek társadalombiztosítási járulékot, miközben nem részesülnek teljes körû ellátásban, így esetükben
nem teljesen helyénvaló az az érvelés, mely szerint a tervezett intézkedés a közteherviselés elvének sérelmét hivatott orvosolni.
Az aláírók meg vannak gyõzõdve arról: a tervezett intézkedés nem alkalmas
arra, hogy egyensúlyba hozza a társadalombiztosítás áttekinthetetlen költségvetési
helyzetét. Félõ viszont, hogy ellehetetleníti a szellemi élet intézményeinek, szervezeteinek, alkotóinak és elõadóinak további tevékenységét.
Az aláíró szervezetek a tervezett intézkedést nem tartják megfelelõen elõkészítettnek és hatásait illetõen rendkívül károsnak ítélik meg. Ezért kérik Miniszter Urat,
hogy az erre vonatkozó szabályozás bevezetését szíveskedjék elhalasztani, a jelen elõterjesztést visszavonatni a Kormánnyal azért, hogy egy év alatt közös munkával ki
lehessen dolgozni egy hosszú távon is kedvezõ hatású megoldást.
Az aláírók ezúton is ismételten kijelentik, hogy készséggel vesznek részt a szellemi élet, a kultúra, a tudomány és a mûvészet területeinek sajátosságai alapján kialakítandó adó- és társadalombiztosítási rendszer átgondolt létrehozásában.

Budapest, 1996. október 29.
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9. sz. melléklet
egyetemi tanári illetmények 1993-1994-1995-1996.

10. sz. melléklet
Tisztelt Kolleganõ!
Tisztelt Kolléga!
Tájékoztatom Önt, hogy az 1996. december 5-i esti (éjszakába nyúló) munkaügyi miniszterrel folytatott szakszervezeti találkozón hosszú vita után Miniszter Úr 1997 januárban az 1996-os béremelés rendezésére az 1997-es tartalékkeret terhére a felsõoktatás részére egyszeri bérkifizetés címén 400 millió forintot biztosított. Még egy terület, az egészségügyi terület kap 1997. januárban 300 millió forintos támogatást az 1996os bérrendezés kompenzálására.
Az 1997-re vonatkozó tárgyalások jövõ hétfõn és kedden folytatódnak. A tárgyalások
eredményérõl az Intézõbizottságot és a Közalkalmazotti Tanács tagjait folyamatosan
tájékoztatjuk.

Budapest, 1996. december 6.

Dr. Kis Papp László
elnök
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11. sz. melléklet
Dr. Stark Antal gazdasági államtitkár (OM) tájékoztatója
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12. sz. melléklet
Dr. Héthy Lajos államtitkár levele
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13. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Állásfoglalása
az 1997. február 20-i Sajtótájékoztatóra
1./ A költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsa 1996. december 10-i megállapodása alapján a felsõoktatásban 1997. februárjában egyszeri kereset-kiegészítésre
kerül sor.
A kereset-kiegészítés az elmúlt évi bérfejlesztés utolsó ütemeként – az 1996-os béremelés elmaradás pótlására – 400 millió forintot biztosít az egyetemek és fõiskolák
részére, amely dolgozónként TB járulékkal együtt közel 10.000.-Ft egyszeri kifizetést
tesz lehetõvé. A keretösszegek intézmények közötti felosztása létszámarányosan történik. A személyre szóló felosztás elveit az intézményi szintû illetékes reprezentatív
szakszervezetekkel egyeztetni kell és a rendelkezésre bocsátott összeg csak egyszeri
kereset-kiegészítésként használható fel.
Az egyszeri kereset-kiegészítést úgy kell végrehajtani, hogy az a február havi illetményekkel együtt március elején kifizethetõ legyen.
2./ Az egyetemeken és fõiskolákon az 1997. évre vonatkozó Kjt. új elõmeneteli és
illetményrendszere alapján ezekben a hetekben folynak az egyes közalkalmazottakra
vonatkozó új át-, illetve besorolások. A Kjt. által biztosított illetmények, illetménykiegészítések és az új pótlékok alapján intézményenként kiszámításra kerültek a bérfejlesztéshez szükséges támogatási összegek.
Több felsõoktatási intézmény jelezte, hogy a bérfejlesztéshez szükséges pénzeszközök
– számunkra érthetetlen okok miatt – jelenleg nem állnak teljes egészében rendelkezésre, holott a Kormánnyal 1996. december 20-án a közalkalmazottak 1997. évi keresetnövelésérõl szóló megállapodás erre garanciát vállalt. A megállapodás 7. pontja
kimondja, hogy „a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a Kormány vállalja, hogy a megvalósítandó átlagkereset növekedésbõl legalább 14%-ot minden intézmény költségvetési elõirányzatában biztosít, illetve
a felsõoktatásban az 1997. évi bérfejlesztés forrását a képzési elõirányzat tartalmazza.”
Ez az intézkedés a mai napig nem történt meg, ezért az FDSZ emiatt a leghatározottabban tiltakozik és felhívja a Kormány figyelmét arra, hogy az emelt bérek márciusi kifizethetõsége érdekében – a megállapodás szerint – haladéktalanul intézkedjen.
3./ Az FDSZ megítélése szerint a nyugdíjreform elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, de ez
nem jelentheti azt, hogy a már nyugdíjban lévõk, illetve a majdan nyugdíjba kerülõk
– különösen a most 35-55 év közöttiek – anyagilag hátrányosabb helyzetbe kerüljenek.
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Véleményünk szerint is a jövõ útja a hárompillérû nyugdíjbiztosítási rendszer, de kívánatos, hogy legyen választási lehetõség és az új elképzelés harmonikusan ötvözze a
felosztó-kirovó és a tõkefedezeti rendszer pozitív elemeit.
Álláspontunk szerint csak kiérlelt, széles társadalmi vitában és konszenzussal elfogadott koncepciónak lehet reális esélye az elfogadásra.
Az FDSZ jelenleg törvényhozási kényszert nem érzékel és azt javasolja a Kormánynak, illetve a Parlamentnek, hogy kapkodás nélkül olyan új koncepció kidolgozása
kezdõdjön meg, amely minden dolgozónak, így a közalkalmazottaknak is tisztességes
és kedvezõ nyugdíjbiztosítási rendszer elfogadását teszi lehetõvé.
Budapest, 1997. február 20.

Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Intézõbizottsága nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök

14. sz. melléklet
Demokrata 1997. 02. 27.
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15. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
Állásfoglalása
1./ A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete teljes mértékben szolidáris az ELTE
Sztrájkbizottságának felhívásával, de úgy ítéli meg, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló Törvény végrehajtásához kapcsolódó béremelés az egész magyar felsõoktatás problémája. Az FDSZ kezdeményezi, hogy a felsõoktatásban érdekelt Agrároktatási és Kutatási, valamint az Orvosegyetemek Szakszervezeteinek vezetõsége szerdán estig alakítsa kis állásfoglalását egy Országos Felsõoktatási Sztrájkbizottság létrehozásáról.
2./ Az FDSZ köszöni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ma
megjelent állásfoglalását, amelyben egyértelmûen kinyilvánítják, hogy a felsõoktatási
közalkalmazotti béremeléseket nem az intézményi bevételekbõl, illetve annak részét
képezõ tandíjból, hanem központi forrásból kell biztosítani.
3./ Az FDSZ továbbra sem fogadja el a mûvelõdési kormányzatnak azt az utasítását,
amikor a személyi keret hiányát alapvetõen a dologi kiadási keretbõl történõ átcsoportosítással tervezik kiegyenlíteni. Az átcsoportosítás után maradó dologi keretek
ugyanis nem elegendõek a legalapvetõbb kötelezettségek teljesítésére sem. (Az ország
legnagyobb egyetemein már most egy átlagos társasház közös költségeit sem érik el az
éves karbantartási elõirányzatok.)
4./ Téves megítélésen alapul a mûvelõdési tárcának az a döntése, amely a béremelési
hiányt saját bevételek felhasználásával akarja biztosítani. A bevételek döntõ többsége
ugyanis nem használható fel szabadon, hanem konkrét célra kapott támogatás (pl.
kifejezetten mûszerbeszerzés).
5./ Elfogadhatatlan, hogy a Mûvelõdési- és Közoktatási Minisztérium a nagy összegû
fejezeti keretek képzésével a pénzosztogató, gondoskodó tárca szerepében tünteti fel
magát, miközben ennek feltételeit részben az intézmények lehetetlen helyzetbe hozásával teremti elõ.
6./ Fentiekre való tekintettel az FDSZ alkalmatlannak találja a Mûvelõdési- és Közoktatási Minisztérium gazdasági vezetését arra, hogy a további tárgyalásokat vele folytassa.
7./ Szabó Zoltán politikai államtitkár pénteki sajtónyilatkozatát az FDSZ a leghatározottabban visszautasítja, és nevetségesnek tartja azt, hogy hallgatók részidõs alkalmazásával kell az egyetemek adminisztrációs feladatait megoldani. Az államtitkártól világos magyarázatot kér arra vonatkozóan is, hogy milyen jogon változtatta meg az
1996. december 18-án éjszaka kialakított KIÉT megegyezés felsõoktatásra vonatkozó
bekezdését.
Budapest, 1997. március 10.
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Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

16. sz. melléklet
ÉSZT levél
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17. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
az MKM és a Felsõoktatási Országos Sztrájkbizottság között

1./

1997-ben a felsõoktatásban új finanszírozási rendszer lépett életbe. Ennek következtében az új közalkalmazotti illetményrendszer bevezetése nyomán egyes
intézményekben jogos többletigények léptek fel.

2./

Az így elõállott helyzetet 1997-ben az intézményi vezetõkkel folytatott tárgyalások útján kell megoldani. Ezeket a tárgyalásokat 1997. április 22-ig célszerû lezárni.

3./

Az MKM garanciát vállal arra, hogy az új közalkalmazotti illetményrendszer
következtében elõállott, számszerûen az intézményi vezetõkkel közösen megállapított és elfogadott többletigény 1997 folyamán – létszámleépítés kikényszerítése nélkül – rendelkezésre bocsátja.

4./

A felek szükségesnek tartják, hogy 1998-ban az általános mûködõképesség
létszámleépítés kényszere nélküli további fenntartásáról – tekintettel a felsõoktatási finanszírozási folyamatokra – az ágazati érdekegyeztetés keretében
szülessen megállapodás.

Budapest, 1997. április 14.

Az MKM tárgyalódelegációja részérõl:dr. Szabó Zoltán politikai államtitkár
Az Országos Sztrájkbizottság részérõl: dr. Kis Papp László FDSZ elnöke
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18. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
Országos Választmányának állásfoglalása a felsõoktatási stratégiáról
kiadott MKM szándéknyilatkozatról
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A szándéknyilatkozat fõbb elvi célkitûzései között értékeli is a magyar felsõoktatás jelenlegi nemzetközi színvonalát (Idézet: A felsõoktatás nemzetközileg is elismert színvonalát meg kell õrizni). Az FDSZ Országos Választmánya
célszerûnek látná, ha az elõterjesztés tartalma a kitûzött célt követné és nem
financiális szempontok jelentenének prioritást.
Az FDSZ Országos Választmánya úgy ítéli meg, hogy a felsõoktatás hosszú
távú (2002-ig szóló) stratégiai koncepcionális kérdéseivel foglalkozó állami
dokumentumra szükség van a – megítélésünk szerint válságba került – felsõoktatás érdekében.
Az elõterjesztés kiindulópontja lehet egy stratégiai gondolkodásnak, azonban több pontban nem felel meg egy átfogó, stratégiai koncepciónak, számos
vitatható eleme van.
A szándéknyilatkozat az elsõ részben kimondja, hogy a felsõoktatásban a jövõben kiemelt szerep jut a minõség javításának, az alkalmazott kutatásnak, a
nemzetközileg elismert oktatási színvonal megtartásának, ugyanakkor a késõbbiekben az anyag ezeknek a fõ prioritásoknak a megvalósítását bizonytalan anyagi alapokon kívánja biztosítani.
A dokumentumra a pénzügyi szemlélet nagymértékben rányomja a bélyegét.
(Idézet: 18. old. 4. pont elsõ bek.: „Az elkövetkezõ idõszakban nem prognosztizálható, hogy a felsõoktatás egy hallgatóra jutó közvetlen állami támogatása emelkedjen.”)
Az elõterjesztés azon pontjaiban, ahol a szakmai, tudományos és pénzügyi
érdekek ütköznek, minden esetben ez utóbbi gyõzedelmeskedik, pedig a hatékonyság a felsõoktatásban nemcsak gazdasági-pénzügyi kérdés, csupán gazdasági követelményekkel nem lehet mérni és befolyásolni a felsõoktatást.
Intézményi szinten stratégiai gondolkodásra sajnos nincs lehetõség, mivel az
intézmények rá vannak arra kényszerítve, hogy pillanatnyi túlélésre rendezkedjenek be, a jelenlegi helyzet nem teszi lehetõvé a reális, garanciákkal védett, hosszabb távú elképzelések megvalósítását, különösen akkor, ha – az
1997. évihez hasonlóan – az intézményi alapellátás megszerzéséért is pályázni kell.
Az FDSZ OV számára nem világos, hogy miként tervezi a szándéknyilatkozat
az intézményi autonómia és a központi irányítás kapcsolatát a megcélzott
(tehát 2002-ig tartó) távon: az autonómia erõsítésének hangsúlyozása mellett
az intézmények iránti nagyfokú bizalmatlanság érhetõ tetten.
A differenciált minõségi bérezéssel az FDSZ alapvetõen egyetért, azonban
annak megvalósításához nem a vezetõi jogosultság megváltoztatása hiányzik, hanem a költségvetés által ki nem utalt pénz.
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Az FDSZ úgy ítéli meg, hogy az oktatók és a dolgozók elõmeneteli és illetményrendszere tekintetében továbbra is a Közalkalmazotti Törvényt és annak bértarifa rendszerét tartja elfogadhatónak, a gondot az elégtelen költségvetési forrásokban kell keresni.
7. Az anyagból sugárzik a rövidciklusú képzés preferálása, amely a finanszírozásban is megmutatkozik. Célszerû lenne prekoncepciók nélkül végig elemezni a hazai hagyományokat, helyzetet, igényeket és lehetõségeket. Nem
lehet az egyetemi képzést feláldozni a nem reálisan megalapozott gazdasági
feltételek érdekében.
8. A kreditrendszer jó és hasznos dolog, de jelentõségét, alkalmazhatóságát nem
helyes túlbecsülni. Mennyiséget mér bizonyos torzításokkal, tartalmat, szintet és minõséget nem, így az átjárhatóságot nem „automatizálja” és nem lehet
a finanszírozás alapja sem.
9. Nagyon meggondolandó a végzettséget jelölõ, de szakmai képesítést nem adó
formák és bizonyítványok ügye, különösen a magas munkanélküliségi ráta és
a szakmai-tudományos egyesületek, érdekképviseletek, kamarák, stb. jelenlegi kiforratlan állapota mellett.
10. Az FDSZ OV a hallgatói létszám növelése, a képzési szerkezet rugalmasabbá
tétele, valamint az intézmények közötti átjárhatóság érdekében egyetért az
elõterjesztésben megfogalmazott integrációs törekvésekkel, azzal a kikötéssel, hogy az integráció nem gerjeszthet létszámleépítéseket.
11. Az FDSZ OV véleménye szerint olyan egyszerûsített és összevont normatívákat kell bevezetni, amely biztosítja az intézmények zavartalan mûködését,
az adott évi bérfejlesztés mértékét a jelenlegi létszám megtartásával.
Budapest, 1997. május 15.
Az FDSZ Országos Választmánya nevében:
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Dr. Kis Papp László elnök

19. sz. melléklet
Kurír 1997. 05. 27.

20. sz. melléklet
Kurír 1997. 05. 28.
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21. sz. melléklet
MEGÁLLAPODÁS
az MKM és a Felsõoktatási Országos Sztrájkbizottság között
1)

A felsõoktatásban érintett szakszervezetekbõl alakult Sztrájkbizottság tudomásul vette az MKM beszámolóját a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénnyel (Kjt.) kapcsolatos feladatának teljesítésérõl. Ebbõl következõen a felek megítélése szerint a Kjt. teljesítése nem jogalap 1997-ben az intézményi
létszámleépítéshez. A felek megállapodnak abban, hogy az MKM és a felsõoktatási intézmények között az esetleges mûködési zavarokkal kapcsolatos
pénzügyi tárgyalások 1997. július 31-éig fejezõdjenek be. Indokolt esetben az
MKM kezdeményezi a szükséges kormányzati lépések megtételét.

2)

A felek a 3 éves Kormány – Közalkalmazotti Szakszervezetek közötti megállapodás alapján úgy ítélik meg, hogy a felsõoktatásban a normatív finanszírozás teljes körû bevezetése feltételeinek megismerése elõtt nem kívánatos
intézményi szinten létszámváltozásokra vonatkozó döntéseket hozni.

3)

A Felsõoktatási Sztrájkbizottság ezen megállapodás közzétételét követõen
beszünteti mûködését és a felek egyetértenek abban, hogy a Felsõoktatási
Érdekegyeztetõ Tanács keretében ágazati tárgyalásokat folytatnak az 1998.
január 1-tõl érvényes összevont normatíva kialakításáról és ehhez kapcsolódóan az 1998-as közalkalmazotti illetményemelések forrásáról.

Budapest, 1997. június 11.

Az MKM tárgyalódelegációja részérõl:
Dr. Dinya László helyettes államtitkár
Az Országos Felsõoktatási Sztrájkbizottság részérõl:
Dr. Kis Papp László a sztrájkbizottság elnöke
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22. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK
SZAKSZERVEZETE (FDSZ)
X. KÜLDÖTTGYÛLÉSÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
1./

Az FDSZ Küldöttgyûlése megállapítja, hogy nem teljesültek azok az elvárások,
amelyek a Kormány – Közalkalmazotti Szakszervezetek között kötött 3 éves
megállapodásban a felsõoktatási közalkalmazottak bérezésére vonatkoznak.
Ezért az FDSZ 1998-ra csak olyan bérmegállapodást tud elfogadni, amely figyelembe veszi az elmúlt évek jelentõs reálbércsökkenésének kompenzálását és
minden intézményben biztosítja az illetményemelkedések forrását. Az FDSZ
ennek megfelelõen a bértárgyalásokon minden oktatói és nem oktatói kategóriában 13-15%-os reálbér-növekedést tart elfogadhatónak 1998-ra, és ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalásokon világos kép alakuljon ki a jövõ évi infláció
mértékérõl és az SZJA táblázatokról.

2./

Az FDSZ Küldöttgyûlése követeli a Kormánytól az 1997. évre szóló bérmegállapodások maradéktalan teljesítését annak a megállapodásnak a figyelembevételével, amely a Felsõoktatási Sztrájkbizottság és a Mûvelõdési- és Közoktatási
Minisztérium között jött létre és a Közalkalmazottak jogállásáról szól Törvényben szereplõ bértábla alapilletményeinek és kötelezõ pótlékainak kifizetésére
irányul, létszámleépítés kezdeményezése nélkül.
A Küldöttgyûlés szükségesnek tartja, hogy a mûvelõdési kormányzat és az
intézmények vezetése az 1997. évre szóló pénzügyi tárgyalásaikat 1997. július
31-ig zárják le. Amennyiben a biztosított keretek nem teszik lehetõvé a bérek
kifizetése mellett az intézmények zavartalan mûködését, akkor 1997/98 tanév
beindítása érdekében ismételten tárgyalásokat kezdeményezünk a Kormánnyal
annak érdekében, hogy az intézmények részére korábbiakban biztosított normatívák összege ne csökkenjen. Kezdeményezzük az illetékes fõhatóságoknál
a normatív finanszírozási rendszer tapasztalatai alapján a normatívák felülvizsgálatát és azok folyamatos karbantartását.

3./

A Küldöttgyûlés javasolja az MKM-nek, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
szakminisztériumokkal, felügyeleti szervekkel, intézményekkel (pl. APEH) egy
olyan szabályozórendszer kiépítését illetõen, amely érdekeltté teszi a felhasználói szférát a felsõoktatás támogatásában (pl. hallgatói ösztöndíjak).

4./

A Küldöttgyûlés nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a társadalom vezetõ értelmiségének utánpótlását a felsõoktatás bocsátja ki. Ezért alapvetõ érdeke az országnak, hogy – az Európai Unióhoz való csatlakozás elõsegítése céljából is – a felsõoktatás elért eredményeinek megõrzése, illetve további növekedése érdekében a
felsõoktatás a jövõben kiemeltebb támogatásban részesüljön.

Budapest, 1977. június 12.
az FDSZ X. Küldöttgyûlése nevében
Dr. Kis Papp László elnök
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