1997/1998-as tanév
Eseménykrónika: 1997. szeptember 4 – 1998. június 11.
1997. szept. 4.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Téma: a Kormány a KIÉT ülésén
bejelentette, hogy 1998-ban 15%kal megnöveli a közalkalmazotti
bértábla tételeit.
(1. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1997. 09. 04.

1997. okt. 9.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Dinya László helyettes államtitkár elõadása a felsõoktatás elõtt
álló feladatokról

1997. nov. 12.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Dr. Dinya László helyettes államtitkár tájékoztatása a felsõoktatás
1998. évi költségvetésérõl

1997. nov. 20.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Az elnök tájékoztatója a költségvetési intézmények 1998. évi
bértárgyalásairól

1997. nov. 25.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Dr. Dinya László helyettes államtitkár tájékoztatója a felsõoktatási
intézmények gazdasági helyzetérõl

1997. dec. 9.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Tárgyalás a felsõoktatás 1998. évi
költségvetésérõl. (2. sz. melléklet)

1997. dec. 11.

FDSZ Országos Választmány ülése

Állásfoglalás a felsõoktatási
közalkalmazottak 1998. évi
bérfejlesztésérõl

1997. dec. 18.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Dr. Balogh Tiborné, a Nyugdíjas
Tagozat vezetõjének tájékoztatója
az ausztriai felsõoktatási nyugdíjasok helyzetérõl

1998. jan. 21.

Levél Dr. Magyar Bálint
miniszternek

(3. sz. melléklet)
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1998. jan. 22.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Tájékoztató a Magyar Rektori
Konferencia elnöksége és felsõoktatásban érintett szakszervezetek
vezetõinek tárgyalásáról

1998. jan. 29.

FDSZ titkári értekezlet

Dr. Balogh Tiborné, a Nyugdíjas
Tagozat vezetõjének tájékoztatója
az 1998. évi tervezett nyugdíjreformról

1998. febr. 19.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Várkonyi Zoltán alelnök
tájékoztatója a felsõoktatás fõ
adatairól (4. sz. melléklet)

1998. febr. 24.

Levél Horn Gyula miniszterelnöknek

(5. sz. melléklet)

1998. márc. 19.

FDSZ Intézõbizottsági ülés

Az elnök tájékoztatója „A felsõoktatás középtávú stratégiája” c.
Rektori Konferencia anyagról

1998. ápr. 16.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Az elnök tájékoztatója a Parlament Oktatási Kabinetjével
történt tárgyalásokról

1998. máj. 7.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Róna Tass András , a Magyar
Akkreditációs Bizottság elnökének elõadása: „A magyar felsõoktatás 2010” jövõkép, kihívások

1998. máj. 22.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Felkészülés a Küldöttgyûlésre

1998. jún. 11.

FDSZ XI. Küldöttgyûlés
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1. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1997. 09. 04.
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2. sz. melléklet
Tárgyalás a felsõoktatás 1998. évi költségvetésérõl.
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3. sz. melléklet
Levél Dr. Magyar Bálint miniszternek
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4. sz. melléklet
Dr. Várkonyi Zoltán alelnök tájékoztatója a felsõoktatás fõ adatairól
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5. sz. melléklet
Horn Gyula
Magyar Köztársaság
Miniszterelnöke részére
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Mellékelten megküldjük a felsõoktatásban érintett szakszervezetek közös állásfoglalását az ágazatban kialakult bér és finanszírozási problémákról.
Tisztelettel kérjük Miniszterelnök Urat, hogy a meglévõ gondok megbeszélése és megnyugtató rendezése érdekében a személyes találkozás és meghallgatás lehetõségét szíveskedjék biztosítani számunkra.
Tájékoztatjuk Miniszterelnök Urat, hogy az ágazat problémáiról folytatott eddigi érdekegyeztetõ tárgyalások Dr. Magyar Bálint mûvelõdési és közoktatási miniszter Úrral a megegyezés lehetõségének teljes hiányában megszakadtak.
Támogató segítségét megköszönve:

Budapest, 1998. február 24.

Tisztelettel:
Dr. Vígh László
AOKDSZ elnöke
Dr. Francia István
OSZSZ elnöke
Dr. Kis Papp László
FDSZ elnöke
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A felsõoktatásban érintett
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ),
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ)
ÁLLÁSFOGLALÁSA

1./

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy a törvényben rögzített közalkalmazotti bértábla szerinti alapilletményeket, illetménykiegészítéseket és a különbözõ jogszabályokban rögzített pótlékokat
valamennyi felsõoktatási közalkalmazottnak februári illetményének kifizetésekor meg kell kapnia.

2./

A szakszervezetek elutasítanak – a bérfejlesztés forrásának intézményi szintû
biztosításával kapcsolatos – minden olyan kezdeményezést, amely az intézményi vezetést és a szakszervezeteket szembeállítja egymással.

3./

Az érdekképviseletek továbbra is követeli, hogy az 1997. decemberi intézményi bértömeg 13,5 %-kal megnövelt összegét támogatás formájában az állami,
valamint az állam által elismert egyházi és alapítványi intézmények 1998. február 1-tõl központi költségvetési forrásból kapják meg.

4./

A szakszervezetek a 3 %-os „természetes létszámfogyás”-ra alapozó MKM manipulációt – tekintettel a Kormány és a Szakszervezetek között kötött 3 éves
megállapodásra – a leghatározottabban elutasítják.

5./

Az érdekképviseletek üdvözlik a központi vezetõ-oktatói minõségi pótlék tervezett bevezetését és a Széchenyi professzori ösztöndíj meglétét, de elfogadhatatlannak tartják, hogy ezt az – oktatók szûk körét érintõ – elkülönített
forrást a felsõoktatási általános keresetnövekedés részének, valamint a Kjt.
fedezeteként számítsák.

6./

Az érintett szakszervezetek meggyõzõdése, hogy az ez év õszén bevezetésre
kerülõ Bolyai ösztöndíj az egyetemi-fõiskolai adjunktusok és tanársegédek
bér- és egzisztenciális problémáit nem oldja meg.

7./

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek továbbra is követelik az egyetemi–fõiskolai adjunktusok és tanársegédek, valamint a nem oktató besorolású
dolgozók szégyenletesen alacsony bérének rendezését.

8./

A szakszervezetek készek tárgyalásokat folytatni olyan új felsõoktatási bérrendszer kidolgozásáról és bevezetésérõl, amely a felgyülemlett problémákat
1999. január 1-tõl megoldja.
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9./

Az érdekképviseletek csak olyan felsõoktatási finanszírozási normatíva bevezetését tudják támogatni, amely harmonizál a mindenkori felsõoktatási bérrendszerrel.

10./ Az érintett szakszervezetek felkérik a Kormányt, hogy dolgozzon ki olyan –
hosszú távra érvényes – elõmeneteli és illetményrendszert, amely a felsõoktatásban eurokonform béreket biztosít.

Budapest, 1998. február 24.

Dr. Vígh László
elnök
Agrároktatási és Kutatási
Dolgozók Szakszervezete
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Dr. Kis Papp László
elnök
Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete

Dr. Francia István
elnök
Orvosegyetemek
Szakszervezeti
Szövetsége

