1998/1999-es tanév
Eseménykrónika: 1998. július 9 – 1999. március 11.
1998. júl. 9.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Õry Csaba a Szociális és
Családügyi Minisztérium politikai államtitkárának elõadása: A
munkaügyi kapcsolatok helyzete, az érdekegyeztetés továbbfejlesztésének irányai

1998. szept. 17.

FDSZ Országos titkári
értekezlet

Dr. Várkonyi Zoltán alelnök:
Tájékoztató a Közalkalmazotti
Tanács-választásokkal kapcsolatos feladatokról

1998. okt. 2.

Politikai vitanap a Parlamentben: közterhek, bérek,
jövedelmek

(1. sz. melléklet) Népszabadság
1998. 10. 03.
(2. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1998. 10. 03.

1998. okt. 14.

FDSZ Intézõbizottság
kibõvített ülése

(3. sz. melléklet) Tíz éves az
FDSZ

1998. okt. 21.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Tájékoztató az 1999. évi költségvetési tárgyalásokról

1998. nov. 5.

FDSZ Országos Választmányának ülése

Dr. Szabó Gábor: Tájékoztató az
FDSZ nemzetközi tevékenységérõl

1998. nov. 5.

Sajtó: Csak elõnyös integrációt

(4. sz. melléklet) Demokrata
1998. 11. 05.

1998. nov. 28.

Sajtó: „Felháborodásunk
jogos”

(5. sz. melléklet) Népszabadság
1998. 11. 28.

1998. dec. 10.

FDSZ Országos Választmányának ülése

Pokorni Zoltán: tájékoztató az
1998. dec. 3-i kormányülésrõl a
felsõoktatási intézmények
integrációja témában.

1998. dec. 14.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Téma: a felsõoktatási pótlékrendszer továbbfejlesztése
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1998. dec. 17.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Állásfoglalás a Felsõoktatási
Kollégiumok Országos Szövetségével való együttmûködésrõl

1999. jan. 11.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Dr. Kurutzné dr. Kovács Márta
az OM képviselõje tájékoztatója
a költségalapú normatív finanszírozásról

1999. jan. 18.

FDSZ Alkalmazotti Tagozat
alakuló ülése

Az Alkalmazotti Tagozat elfogadta
Alapszabályát és megbízta Szedlay
Pétert a tagozat vezetésével
(6. sz. melléklet) FDSZ Alkalmazotti Tagozatának Szervezeti és
Mûködési Szabályzata

1999. jan. 21.

Sajtó: Nincs létszámfelesleg

(7. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1999. 01. 21.

1999. jan. 25.

FDSZ Intézõbizottság ülése

(8. sz. melléklet) Állásfoglalás az
integrációról és tiltakozás a 3%os létszámleépítés tervezete ellen
(9. sz. melléklet) Az Állásfoglaláshoz kapcsolódó grafikon

1999. jan. 29.

Állásfoglalás az 1999. évi
felsõoktatási munkabér
emelés végrehajtásához

(10. sz. melléklet)

1999. febr. 5.

10 éves az Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés

(11. sz. melléklet) Együtt ünnepelünk
(12. sz. melléklet) Az ÉSZT
tisztségviselõi 1989-2002

1999. febr. 11.

FDSZ Országos Választmányának ülése

Dr. László Gyula az FDSZ Bérbizottságának vezetõje: Tájékoztató a felsõoktatás költségelemeken alapuló normatív finanszírozásáról

1999. febr. 25.

FDSZ Intézõbizottság ülése

Téma: felkészülés a XII. Küldöttgyûlésre

1999. márc. 11.

FDSZ XII. Küldöttgyûlése

(13. sz. melléklet) A választások
eredménye
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1. sz. melléklet
Népszabadság 1998. 10. 03.

2. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1998. 10. 03.
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3. sz. melléklet
TÍZ ÉVES A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ) Elnöksége köszönti a tíz éves születésnapját ünneplõ Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tagságát. Szerencsés egybeesés ez a jubileum, ez annak az eredménye, hogy az FDSZ alapító tagja az ÉSZTnek.
Az FDSZ a Pedagógusok Szakszervezetébõl szakadt ki 1989-ben, meglehetõsen viharos körülmények között. Már nem vettünk részt a SZOT átalakításában, hanem a
többi alapító tagszervezettel együtt hoztuk létre az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülést. A felsõoktatás ebben az idõben négy Minisztérium alá is tartozott, ezáltal
tagságunk az akkori Mûvelõdési- és Közoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó ötvenegy fõiskola és egyetem oktatóiból és dolgozóiból tevõdött össze. Taglétszámunk akkor 26 ezer fõ volt, amely taglétszám az idõk folyamán ugyan változott, de összlétszáma gyakorlatilag megmaradt.
Az FDSZ alapvetõ célja tagságunk egyéni érdekvédelme az intézményi érdekek
messzemenõ figyelembevételével. Minden esetben támogattuk az aktuális kormányzatok azon törekvéseit, hogy a hallgatói létszám-emelkedést végre tudjuk hajtani.
Ezt mutatja a mellékelt ábra is, amelybõl világosan láthatjuk, hogy az elmúlt tíz
évben a hallgatói létszámunk két- és félszeresére emelkedett változatlan oktatói és
oktatást közvetlenül segítõ dolgozói létszám mellett. Persze, ez nem teljesen igaz,
ugyanis 1995-ben az úgynevezett Bokros-csomag „eredményeként” több mint négyezer oktatót bocsátottak el intézményeinkbõl.
Az ÉSZT megalakulását követõen az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy a felsõoktatás oktatói és hallgatói létszámának mintegy 90%-át az ÉSZT-ben tömörült ágazati szakszervezetek képviselik. Ez a szerencsés összeesés biztosíték arra, hogy alapvetõ céljainkat a kormányzati tárgyalások elõtt minden esetben egyeztetni tudjuk.
Az FDSZ – a többi felsõoktatási ágazati szakszervezettel együtt – elég jó alku pozícióba küzdötte fel magát, sokat tett az oktatói és dolgozói bérek rendezéséért,
kidolgozta és elfogadta a közalkalmazottak bértábláját és a vezetõ és beosztott
oktatók pótlékrendszerét. Kétségtelen, hogy az elmúlt tíz év során átrendezõdtek
a hangsúlyok a szakszervezeti munkánkban. Már rég nem az üdültetés a központi
kérdés, bár a szociális segélyezés terén – sajnos – még ma is fontos a szerepünk.
Elsõdleges feladatunk azonban a felsõoktatás egészének anyagi és erkölcsi megbecsülésén javítani, ezen belül elkeseredetten csatázunk az oktatók és a többi közalkalmazottak béremeléséért.
A hallgatók és a fiatal oktatók érdekvédelmével is foglalkoznunk kell. Az utóbbi
idõben sikerült szoros együttmûködést kialakítani a hallgatói szervezetekkel. Támogatjuk törekvéseinket a diákhitel rendszer bevezetésére, közösen lépünk fel a
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felvételi rendszer és a kreditrendszer korszerûsítéséért, a felsõoktatási intézmények közötti jobb átjárhatóságért, a rugalmasabb tanulmányi rendért. Az ösztöndíjas gyakornokok helyzetét szeretnénk megnyugtatóan rendezni, ami az oktatói utánpótlás miatt nagyon fontos, tehát sok mindenben közösek az érdekeink. A hallgatók pedig támogatják a mi bér- és szociális követeléseinket.
A képzési normatíva emelésérõl folyamatosan tárgyalunk, ez egyébként elválaszthatatlan az orvosi, a mûszaki és az agrár felsõoktatási kategóriák átsorolásától. A
képzés költségigénye szerint mindenképpen indokolt ezeknek az oktatási formáknak magasabb kategóriába történõ emelése.
Az oktatói és az oktatást segítõ dolgozóink fizetései még mindig megalázóan alacsonyak. A KSH legutóbbi gyors statisztikája alapján a felsõoktatásban dolgozók
nettó átlagkeresete 42 ezer forint. Az 1999-dik évben a felsõoktatás költségvetési
támogatása ugyan az átlagnál jobban növekedett, ám a jövedelmi viszonyok változása (elsõsorban az adósávok eltolódása és a tb-járulékok emelkedése) miatt ez
még visszásabb helyzetet teremtett. Az érintettek mintegy felének vagy ugyanannyi
maradt a nettó bére, vagy még csökkent is valamelyest. A vezetõ oktatók keresete
az európai átlaghoz viszonyítva is megdöbbentõ: egy magyar professzor például
nyolcadrészét keresi egy görög professzor fizetésének.
A Széchenyi Ösztöndíj – elismerve a pozitív vonásait – sok feszültséget is szül. Az
eredeti elképzelésekkel ellentétben ezeknek mintegy negyedrészét nem is egyetemi oktatók-kutatók, hanem – olykor lényegesen jobban fizetett – külsõ kollégák
kapják meg. Gondot okoz az is, hogy az elsõ ösztöndíj lejártakor – 2000 végén – a
havi 150 ezer forint kiesést nagyon nehéz lesz elviselniük az ösztöndíjban részesülõknek.
Mint az közismert, a közalkalmazotti bértáblázatot 1998. december 31-én befagyasztották. Az FDSZ álláspontja szerint viszont ma már korrekcióra szorul, mert az
oktatók besorolásakor nem lehet kellõképpen figyelembe venni a felsõoktatás speciális igényeit. Több bérkategóriára van szükség. Már megkezdtük a bértáblázat
átdolgozását. A Szakszervezet határozott álláspontja, hogy a 2000-re központilag
biztosított forrással, a tervezett inflációt 4-5%-kal meghaladó béremelést kell biztosítani a felsõoktatásban. Tudjuk, hogy az országot sújtó természeti katasztrófák
miatt nem rendezhetõ egy év alatt a helyzet, de a Kormány által képviselt polgári
értékrendet nem elég csak hangoztatni, ehhez legelõször a polgárosodás feltételeit, anyagi hátterét kell megteremteni. Az egyetemi oktatóknak és dolgozóknak joguk van a biztonsághoz, a méltóságteljes emberi léthez. Az értelmiségi életformához alapvetõ szükségletek tartoznak, amelyet a Kormányzatnak és a társadalomnak el kell ismernie. Ha ez nem történik meg, akkor egy-két éven belül nem egy
„SOTE-ügy” lesz az országban.
Az FDSZ alapvetõen egyetért a Felsõoktatási Törvény módosítása kapcsán 2000.
január 1-tõl megalakuló új felsõoktatási integrált intézmények létrehozásával. Az
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integráció legfõbb céljának az egyetemeken és fõiskolákon tanuló hallgatók magasabb szintû képzését jelölik meg és a racionális mûködést nem az oktatók és dolgozók létszámának csökkentésében, hanem az oktatást és kutatást segítõ mûszerek,
könyvtárak, számítástechnikai eszközök jobb kihasználásában látják. A Szakszervezet mindennemû létszám-leépítést visszautasít, és ennek érdekében a leghatározottabb érdekérvényesítõ eszközök alkalmazásától sem riad vissza.
A következõ években sem tehetjük hátra a kezünket abban a tudatban, hogy már
mindent megtettünk a felsõoktatásban dolgozók érdekeinek védelmében. Új kihívások várnak ránk az Európai Uniós csatlakozás kapcsán is, hiszen az Uniós követelmények magas szintû munkaerõ alkalmazását tartják csak elfogadhatónak. Ennek érdekében mindent meg kell tennünk, hogy az oktatási színvonalunk – a nagy
létszámú hallgatóság ellenére – se csökkenjen.
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés tíz éves jubileuma alkalmából az FDSZ
tagsága szívbõl köszönti az ÉSZT-et, és azt kívánja, hogy továbbra is képviselje
országos szinten az értelmiség és az értelmiség munkáját közvetlenül segítõk érdekeit.

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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4. sz. melléklet
Demokrata 1998. 11. 05.

5. sz. melléklet
Népszabadság 1998. 11. 28.
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6. sz. melléklet
AZ FDSZ ALKALMAZOTTI TAGOZATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
1. A tagozat alapításának célja:
A már mûködõ tagozatokhoz hasonlóan, a hozzátartozó felsõoktatási közalkalmazotti réteg élet- és munkakörülményeire irányított elemzõ odafigyelés. Ennek alapján javaslatok és ajánlások megtétele az FDSZ országos szinten mûködõ vezetõtestületei részére, amely érdekeinek jobb és hatékonyabb érvényesítését teszi lehetõvé. A tagozat az FDSZ Alapszabály keretei között, jelen szabályzatban foglaltak
szerint mûködik.
2.

A tagozat neve: ALKALMAZOTTI TAGOZAT

3.

A tagozat feladata:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4.

Vizsgálja, hogy melyek azok a nem oktató közalkalmazotti csoportok, amelyek érdekei, munkahelyi problémái azonos jellegûek.
Feltárja ezen csoportok sajátos problémáit, amelyeket az Ügyvivõ
Testülethez (ÜvT), ill. az Elnökséghez eljuttat.
Szakértõi tevékenységet lát el az ÜvT-ben a tagozathoz tartozó munkatársakra vonatkozó döntések kialakításánál.
Statisztikai vizsgálatokat végez, ill. kezdeményez a célcsoport egészére, és alcsoportjaira vonatkozóan.
Folyamatosan elemzi a réteg bér- és kereseti viszonyait, megoldási
javaslatokat készít.
Véleményezi a réteget érintõ béremelési javaslatokat.
Az egyes, sajátságai alapján elkülöníthetõ csoportokra, sajátos tagszervezési stratégiát dolgoz ki az ÜvT-nek.
Javaslatot terjeszt az ÜvT elé az e területet érintõ, a tagok jogait
ismertetõ elektronikus kiadvány (www) tartalmi kérdéseire vonatkozóan.

A tagozat tagjai:
4.1 A tagozatot a tagozatban való részvételt kinyilvánító (igénylõ) intézményi FDSZ szervezetek alkalmazotti (nem oktató) tagozatai alkotják.
4.2 Az intézményi tagozatok tagjai lehetnek mindazok a
(köz)alkalmazottak, akik közvetlenül, vagy közvetve segítik az oktatást. Így az ügyvivõ-szakértõk, a tanszéki mérnökök, vegyészek, a
gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõk, az ügyviteli alkalmazottak, a technikusok és a laboránsok, valamint a mûszaki, fenntartási,
ügyviteli alkalmazottak, a szakmunkások, a segédmunkások és a ki-
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segítõ alkalmazottak és nem tagjai az FDSZ-ben jelenleg mûködõ
más tagozatnak.
4.3 A tagozat intézményi és országos szinten szorosan együttmûködik
más tagozatok nem oktatói beosztású tagjaival, ill. csoportjaival.
5.

A tagozat szervezete:
5.1 A tagozat feladatai megoldására, ill. koordinálásra Tagozati Tanácsot (TT) hoz létre.
5.2 A Tagozati Tanács a tagozatban résztvevõ intézmények által delegált
képviselõkbõl (1-1 fõ) álló testület.
5.3 A TT az operatív ügyek intézésére – egy 3 éves választási ciklusra –
tagozatvezetõt, helyettest és további 5-7 fõ vezetõségi tagot választ
.
5.4 A tagozat vezetõje állandó meghívottja a Küldöttgyûlésnek és az
Ügyvivõi Testületnek.

6.

A tagozat mûködési szabályai:
6.1 A TT-ot szükség szerint, de egy cikluson belül legalább egyszer össze
kell hívni. Összehívásáról a vezetõség – az FDSZ titkárával együttmûködve – gondoskodik.
6.2 A TT és a tagozat vezetõsége mûködésének anyagi és technikai feltételeirõl – az FDSZ titkárával történt elõzetes egyeztetés alapján –
az Elnökség gondoskodik.
6.3 A TT és a tagozat vezetõsége az Alapszabály és a mûködési szabályzat keretei között saját ügyrend szerint mûködik.

***
Jelen szabályzatot az Alkalmazotti Tagozat alakuló ülésén résztvevõk egyhangúlag
elfogadták. Érvényes az elfogadás napjától.
Budapest, 1999. január 18.

dr. Várkonyi Zoltán
FDSZ alelnök

Szedlay Péter
ideiglenes tagozatvezetõ
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7. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1999. 01. 21.
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8. sz. melléklet
I.
ÁLLÁSFOGLALÁS
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek,
az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ),
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), az Orvosegyetemek
Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ)
állásfoglalása a felsõoktatásban végrehajtandó intézményi integrációról

1.

2.

3.

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek a felsõoktatásban végrehajtandó integráció elveivel alapvetõen egyetértenek és fontosnak tartják, hogy
az integráció nem cél, hanem eszköz a felsõoktatás tartalmi és minõségi
munkájának javítására.
Az integráció végrehajtása során alapvetõ célnak tartják:
a hallgatók minõségi képzésének javítását, a szakválasztás és az intézményen belüli átjárhatóság biztosítását,
annak biztosítását, hogy az integráció során az intézmények anyagi,
szellemi erõforrásai koncentrálódjanak - ezáltal a megnövekvõ oktatási és kutatási feladatok ellátására nagyobb lehetõség kínálkozik.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek az integráció megvalósulása során semminemû létszámleépítésre irányuló törekvést nem támogatnak. Természetesen tudomásul veszik azt, hogy a létrejövõ új intézményeken belül
belsõ munkaerõ-mozgások lehetségesek lesznek.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek – figyelemmel a Kormány 1998.
XII. 9-én született határozatára, igényt tartanak arra, hogy a jövõben is
részt vegyenek az integrációval kapcsolatos szervezeti kérdések megvitatásában, miután a kormányhatározat világosan kimondja: „Az intézmények integrációja során figyelembe kell venni a felsõoktatásban dolgozók, a tanulmányukat folytatók és az integrációban érintett intézmények munkatársai érdekvédelmi szempontjait, jogbiztonságát”.
II.

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek tiltakozása a felsõoktatási közalkalmazottakat érintõ 3%-os létszámleépítés tervezet ellen.
1.

Az érintett szakszervezetek tudomására jutott, hogy az 1999. évi költségvetési törvény megvalósítása során a Pénzügyi Kormányzat a felsõoktatási
intézményekben az oktatást közvetlenül segítõ közalkalmazottak és a részfoglalkozású oktatók körében 3%-os létszámleépítést helyezett kilátásba.
Ez összességében több mint 1000 fõ elbocsátását jelentené a felsõoktatási
intézményekbõl.
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2.

3.

Az érintett szakszervezetek a leghatározottabban tiltakoznak a Pénzügyi
Kormányzat ezen tervezett intézkedése ellen, mert alapvetõen veszélyben
látják az intézményekben a zavartalan oktatás-kutatás és gyógyítási feladatok ellátását, mivel ezt a tervezett létszámcsökkentést már a háromszorosára megnövekedett hallgatói létszám mellett az intézmények képtelenek lennének elviselni.
Az érintett szakszervezetek – amennyiben a Pénzügyi Kormányzat nem áll
el ettõl a szándékától – az érdekegyeztetés leghatározottabb eszközeinek
alkalmazásától sem riadnak vissza.

Budapest, 1999. január 20.

9. sz. melléklet
Az Állásfoglaláshoz kapcsolódó grafikon
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Az érintett szakszervezetek nevében:
Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

10. sz. melléklet
Állásfoglalás az 1999. évi felsõoktatási munkabér emelés végrehajtásához
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11. sz. melléklet
Együtt ünnepelünk

262

12. sz. melléklet
Az ÉSZT tisztségviselõi 1989-2002
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13. sz. melléklet
A választások eredménye
Elnök:
Alelnökök:
IB. tagok:

Dr. Kis Papp László
Dr. Galli Csaba
Dr. Várkonyi Zoltán
Dr. Balogh Tiborné
Bereczki József
Elek Elemérné Dr.
Hajdúné Dr. Molnár Katalin
Dr. Kiss György
Major László
Pongrácz Csaba
Dr. Tõrös Szilárd

Állandó meghívottak:
Dely Ernõné – gazdasági vezetõ
Dr. Jármai Ferenc – SZVB elnök
Mayer György - titkár
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