1999/2000-es tanév
Eseménykrónika: 1999. április 15 – 2000. március 2.
1999. ápr. 15.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: tájékoztató a felsõoktatási intézményhálózat átalakításának tervezetérõl

1999. ápr. 28.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: érdekképviselet, érdekegyeztetés a felsõoktatásban,
különös tekintettel az intézmények integrációjára

1999. ápr. 28.

A felsõoktatásban érintett
szakszervezetek módosító
javaslata

(1. sz. melléklet)

1999. máj. 5.

FDSZ Elnökségi ülésó

Téma: tájékoztató az integrációs
folyamatokat tárgyaló miniszteri
rendelet tervezetérõl

1999. máj. 11.

Állásfoglalás a költségvetési intézmények létszámhelyzetérõl

(2. sz. melléklet)

1999. máj. 27.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: érdekképviselet és érdekegyeztetés a felsõoktatásban

1999. jún. 18.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Rádli Katalin OM fõosztályvezetõ helyettes: A felsõoktatási
integráció közigazgatási problémái

1999. jún. 29.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: az Elnökség ajánlása az
integrált intézmények Közalkalmazotti Tanácsainak megalakítására.

1999. aug. 25.

FDSZ Elnökségi ülés

Tájékoztató a FÉT 1999. aug. 23-i
ülésérõl, melynek témája az új
felsõoktatási bértábla kidolgozása volt.

1999. szept. 2.

Sajtó: Csökken a pedagógusok reálkeresete

(3. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1999. 09. 02.
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1999. szept. 16.

FDSZ Elnökségi ülés

Az Elnökség tagjainak tájékoztató az intézményeinkben folyó
integrációs folyamatok helyzetérõl.

1999. szept. 30.

Csökkenõ egyetemi támogatások

(4. sz. melléklet) Dunántúli
Napló 1999. 09. 30.

1999. okt. 5.

Fred van Leeuwen az EI
fõtitkárának levele

(5. sz. melléklet) „Tanárok, a
társadalmi változás mozgatói”

1999. nov. 4.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Az FDSZ Ügyvivõ Testületének
állásfoglalása a 2000. évi felsõoktatási költségvetésrõl

1999. dec. 16.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: 2000-ben új finanszírozási
rendszer lép életbe a felsõoktatásban: alapnormatíva minden
hallgató után létesítményfenntartási normatíva kutatási
normatíva doktorandusz normatíva

1999. dec. 20.

Sajtó: Duplájára növelnék
az egyetemi polgárok
számát

(6. sz. melléklet) Magyar Hírlap
1999. 12. 20.

2000. jan. 3.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: javaslat a felsõoktatási
intézményekben dolgozó tanársegédek és adjunktusok részére
50% illetménypótlék folyósítására.

2000. jan. 5.

Sajtó: új bérrendszert
javasolnak a felsõoktatási
dolgozók

(7. sz. melléklet) Metro
2000. 01. 05.

2000. jan. 27.

FDSZ Elnökségi ülés

Az elnök tájékoztatója a 2000.
jan. 1-tõl érvényes új illetménytábláról.

2000. febr. 9.

Sajtó: az integráció elsõ
hónapja

(8. sz. melléklet) Népszabadság
2000. 02. 09.
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2000. febr. 17.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Dr. Várkonyi Zoltán alelnök
tájékoztatója az intézményi
integrációval összefüggõ, a
szakszervezeti életet érintõ
kérdésekrõl.

2000. febr. 17.

Megállapodás az OM és az
FDSZ között

(9. sz. melléklet)

2000. márc. 2.

Sajtó: Felsõfokú-e a
felsõoktatás?

(10. sz. melléklet) Népszabadság
2000. 03. 02.

2000. márc. 2.

FDSZ XIII. Küldöttgyûlés
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1. sz. melléklet

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek közös
módosító javaslata az
1993. évi LXXX. Törvény módosításáról szóló T/857. számú
törvényjavaslathoz
Az érdekképviseletek a törvényjavaslat 5. § (8) bekezdésének a következõ kiegészítését javasolják:
„(8) Az Elõkészítõ Testület üléseinek állandó meghívottjai a karokra tagozódó jogelõd egyetemek és a különváló felsõoktatási intézmények rektorai és gazdasági (fõ)
igazgatói, valamint a karokra nem tagozódó jogelõd egyetemek és fõiskolák gazdasági (fõ) igazgatói.
Az Elõkészítõ Testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a jogelõd felsõoktatási intézményekben mûködõ reprezentatív szakszervezetek képviselõit.
Indoklás:
Tekintettel a 1157/1998. (XII. 9.) az intézményi integráció elveirõl szóló Kormányhatározat 2. pontjában foglaltak megvalósulására a felsõoktatásban dolgozók érdekvédelmi szempontjait és jogbiztonságát az Elõkészítõ Testület munkájában is
figyelembe kell venni.
A törvény-tervezet szerint ahol mûködik felsõoktatási szövetség, ott az Elõkészítõ
Testület feladatait a Szenátus látja el, amely ülésein állandó meghívottak a reprezentatív szakszervezetek képviselõi. (Az Ftv. 13/A fejezet 59/B § szerint.)

Budapest, 1999. április 28.
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Dr. Vígh László elnök
Agrároktatási és Kutatási Dolgozók
Szakszervezete

Dr. Kis Papp László
Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete

Dr. Francia István
Orvosegyetemek Szakszervezeti
Szövetsége

Gyimesi László elnök
Mûvészeti Szakszervezetek
Szövetsége

2. sz. melléklet
ÁLLÁSFOGLALÁS
Az Oktatási Minisztérium felsõoktatási és tudományos ügyeket felügyelõ helyettes
államtitkára Dr. Kiss Ádám, az OM gazdasági helyettes államtitkára Dr. Stark Antal,
a Magyar Rektori Konferencia elnöke Dr. Mészáros Rezsõ, valamint a felsõoktatásban érintett szakszervezetek: az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete
képviseletében Dr. Vígh László elnök, a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete képviseletében Dr. Kis Papp László elnök és Mayer György titkár, és az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége képviseletében Dr. Francia István elnök 1999. május
10-én és 11-én megbeszélést folytattak a pénzügyi kormányzat által készített és a
költségvetési szervek létszámhelyzetét elemzõ munkaanyag felsõoktatást érintõ
részérõl.
Az Oktatási Minisztérium vezetõi és a Magyar Rektori Konferencia elnöke bejelentették, hogy az anyagot nem ismerik, ezért arról nem állt módjukban korábban
véleményt nyilvánítani. A szakszervezetek tájékoztatása alapján megállapították,
hogy a munkaanyag táblázataiban szereplõ és ezekbõl következtetések levonására
szánt adatokat a különbözõ országok felsõoktatási eltérõ struktúrái miatt nem lehet összehasonlítani, ezért nem szolgálhatnak kiindulási alapul a központilag elrendelt létszám-leépítések megvalósítására.
A tárgyaló felek szerint a felsõoktatás modernizációs folyamata a Felsõoktatási
Törvény módosításának parlamenti elfogadását követõen a végrehajtás stádiumába érkezett és ehhez kapcsolódóan az Oktatási Minisztérium álláspontja nem változott: a következõ években a felsõoktatási intézmények oktatási és tudományos
kutatási kapacitása nem sérülhet. A felsõoktatási integráció megvalósítása során a
felsõoktatás oktatóira és dolgozóira újabb feladatok várnak: a post secondary, a
graduális és a poszt-graduális oktatás mellett komoly szerepet kell vállalni az élethosszig tartó tanulás gyakorlati megvalósításában és a munkanélküliek átképzésében.
A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a Felsõoktatási Törvény módosításának parlamenti elfogadását követõen – elõreláthatóan a május 24-i héten – együttes sajtótájékoztatót tartanak, ahol részletesen kifejtik álláspontjukat a felsõoktatás további feladatainak megvalósításáról, az együttmûködés lehetõségeirõl.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek szakmai bizottságot alakítanak, amelynek célja, hogy betûrõl-betûre megcáfolja a pénzügyi kormányzat munkaanyagát
és azt, hogy mennyire helytelen különbözõ országok eltérõ struktúrájú felsõoktatását száraz adatokkal összevetni.

Budapest, 1999. május 11.

A tárgyaló felek
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3. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1999. 09. 02.

4. sz. melléklet
Dunántúli Napló 1999. 09. 30.
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5. sz. melléklet
„Tanárok, a társadalmi változás mozgatói”
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6. sz. melléklet
Magyar Hírlap 1999. 12. 20.

7. sz. melléklet
Metro 2000. 01. 05.
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8. sz. melléklet
Népszabadság 2000. 02. 09.

273

9. sz. melléklet
Megállapodás
amely létrejött az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: FDSZ)
között
Az OM és az FDSZ (a továbbiakban: Felek) kifejezik együttmûködési készségüket:
A felsõoktatásra és a tudományos kutatásra vonatkozó, vagy azokat érintõ
törvények, jogszabályok miniszteri rendeletek, irányelvek, ajánlások elõkészítésében, módosításában, valamint a kizárólag szakmailag megalapozott intézményi – infrastrukturális feltételekkel és létszámmal, továbbá a
felsõoktatási normatív finanszírozási rendszerrel és törvényi garanciákkal
alátámasztott reformok egyeztetésében.
A felsõoktatási intézményekben közalkalmazott jogviszonyban álló, illetve
közalkalmazotti jogokkal rendelkezõ munkavállalók bérezésének, elõmeneteli és illetményrendszerének (beleértve az illetménypótlékokat is), életés munkakörülményeinek a szakmai törvényekkel, jogszabályokkal és egyéb
megállapodásokkal történõ folyamatos javításában.
Az OM és az FDSZ közötti munkaügyi kapcsolatok elmélyítésében, az ágazati érdekegyeztetés fenntartásában és az 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./

A felsõoktatási bérek felzárkóztatását, új tarifális elõmeneteli és illetményrendszer kidolgozását és a 2001. évtõl történõ bevezetését.

3./

Együttmûködnek a Felsõoktatási Törvény 2000. évi átfogó 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 munkakörülményekre és a munkavállalók szociális juttatásaira hatással lévõ kérdésekben folyamatosan egyeztetnek.
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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 alkalmazottak körében
jelentkezõ szakember elvándorlásnak, valamint a folyamatos szakember
utánpótlás nehézségének egyik legfõbb oka az oktatók és alkalmazottak
bérének rendkívül alacsony volta.

5./

A fentiek megoldása érdekében a felsõoktatásban 2001. január 1-tõl elõmeneteli és illetményrendszert kell bevezetni, amelynek forrását a Kormány é az Oktatási Minisztérium a Felsõoktatási és Költségvetési Törvényben biztosítja.
Ennek érdekében:
a Kormány és az Oktatási Minisztérium tegyen javaslatot arra, hogy
milyen ütemezéssel valósítható meg a felsõoktatási bérek felzárkóztatása az uniós csatlakozás idején elvárható szintre,
az új bérrendszernek olyan nagyságrendûnek kell lennie, hogy megközelítse az Európai Unió felsõoktatási munkavállalóinak átlagbérét
a csatlakozás idejéig, legalább 65-70%-ban.

6./

A felsõoktatási normatíváknak a finanszírozás által elismert ráfordításokban olyan személyi juttatást kell tartalmaznia, amely fedezetet nyújt a Kjt.
és végrehajtási rendeletei, valamint a 2001. január 1-tõl bevezetendõ új
elõmeneteli és illetményrendszer által meghatározott alapilletményre és
kötelezõ pótlékokra, az adott évi illetményemelésre, a jubileumi jutalomra
és a 13. havi illetményre, továbbá a Munka törvénykönyve és más jogszabályok alapján biztosítandó egyéb juttatásokra (étkezési hozzájárulás, mûszakpótlék, közlekedési költségtérítés, betegszabadság, munka- és védõruha ellátás, stb.).

7./

A felsõoktatásban a szociális és kiegészítõ juttatások jelentõsen elmaradnak a jogos igényekhez képest. A felsõoktatási intézmények ez irányú eltérõ lehetõségei miatt költségvetési forrásokkal és törvényi elõírásokkal kell
javulást elérni a következõ kérdésekben:
a fiatal oktatók pályára kerülésének és ott maradásának segítésére
lakástámogatási rendszer kialakítása,
hozzájárulás a kötelezõ tõkefedezeti nyugdíjpénztári tagsághoz,
államilag garantált üdülési jegy központi forrásból,
az utazási kedvezmények Volán járatokra való kiterjesztése,
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-

8./

központilag finanszírozott éves szintû szakkönyv támogatás biztosítása,
ingyenes múzeumi, levéltári és könyvtárlátogatáshoz szükséges igazolvány kiadása.

A felsõoktatás közalkalmazottait hátrányosan érintõ központi kezdeményezésû döntésekre, intézkedésekre (létszámleépítés, határozott idejû munkaviszonyra való minõsítés, stb.) ne kerüljön sor. Ennek érdekében a normatív finanszírozás folyamatos karbantartásával biztosítani kell, hogy a
kapott keretek fedezzék az intézmények alaptevékenységének költségeit.
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.

3./

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

4./

E Megállapodást az OM az Oktatási Közlönyben, az FDSZ információs
kiadványaiban teszi közzé.

5./

A Megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítése tekintetében az
OM-et Dr. Pálinkás József politikai államtitkár képviseli.

Budapest, 2000. február 17.

Dr. Kis Papp László
FDSZ elnöke
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Pokorni Zoltán
oktatási miniszter

10. sz. melléklet
Népszabadság 2000. 03. 02.
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