Harc a tisztességes bérért és a közalkalmazotti létért
2000/2001-es tanév
Eseménykrónika: 2000. március 31 – 2001. március 8.
2000. márc. 31.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: az FDSZ Cselekvési
Programja a 2000. márc. 2-i
küldöttgyûlési határozat alapján

2000. márc. 31.

Konferencia az Európai
Unió felsõoktatási és
tudománypolitikájáról

(1. sz. melléklet) A konferencia
programja

2000. máj. 4.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: állásfoglalás „A felsõoktatási intézmények képzési és
fenntartási normatíva alapján
történõ finanszírozásáról” c.
kormányrendeletrõl.

2000. jún. 7.

Dr. Mádl Ferenc köszöntõ

(2. sz. melléklet) FDSZ Elnökség
köszöntõje
(3. sz. melléklet) Dr. Mádl Ferenc
válasza

2000. jún. 15.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tájékoztató a Parlament
Oktatási Bizottsága ülésérõl (4.
sz. melléklet)

2000. jún. 22.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: állásfoglalás a PSZ-FDSZ
között létrejött vagyonmegosztás megállapodásról

2000. júl. 3.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tájékoztató az FDSZ
nemzetközi tevékenységérõl (Dr.
Szabó Gábor)

2000. júl. 27.

Sajtó: Béremelés az egyetemeken

(5. sz. melléklet) Dunántúli
Napló 2000. 07. 25.

2000. aug. 14.

Sajtó: A polgári értékrend
jegyében

(6. sz. melléklet) Magyar Nemzet
2000. 08. 14.
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2000. aug. 16.

Sajtó: Kis keresetû tanársegédek

(7. sz. melléklet) Népszabadság
2000. 08. 16.

2000. aug. 26.

Sajtó: A nemzet napszámosai

(8. sz. melléklet) HVG
2000. 08. 26.

2000. aug. 31.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tájékoztató az új felsõoktatási-kutatási bérrendszerrõl

2000. szept. 14.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: állásfoglalás kialakítása az
új közalkalmazotti bérrendszerrõl.

2000. szept. 20.

Együttmûködési Megállapodás

(9. sz. melléklet) a PSZ és az
FDSZ közötti együttmûködési
megállapodás

2000. szept. 28.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: állásfoglalás az új felsõoktatási bérrendszerrõl

2000. okt. 3.

Aláírásgyûjtés

(10. sz. melléklet) Aláírásgyûjtési
akció

2000. okt. 10.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: javaslat háromfokozatú
oktatói-kutatói bérrendszer
kialakítására a felsõoktatásban.

2000. okt. 10.

Sajtó: Akik nélkül nincs
oktatás

(11. sz. melléklet) a pedagógusok
(közoktatás, felsõoktatás) béremelési javaslata

2000. okt. 19.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tájékoztató a bértárgyalások jelenlegi helyzetérõl

2000. nov. 9.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: az FDSZ nemzetközi
kapcsolatai (Dr. Szabó Gábor
Tamás)

2000. nov. 10.

Sajtó: Számháború a
béregyeztetésnél

(12. sz. melléklet)
Délmagyarország 2000. nov. 10.

2000. nov. 19.

Sajtó: Kibicsaklott a
bérrendezés a felsõoktatásban

(13. sz. melléklet) Magyar Hírlap
2000. nov. 19.
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2000. nov. 29.

Sajtó: Jövõre 230 ezer
forint lesz a professzorok
minimálbére

(14. sz. melléklet) Népszabadság
2000. nov. 29.

2000. nov. 30.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: a fiatal oktatók helyzete
(15. sz. melléklet) Levél Pokorni
Zoltánnak
(16. sz. melléklet) A felsõoktatási
életpálya modell

2000. dec. 6.

Együttmûködési Megállapodás a PSZ és az FDSZ
között

(17. sz. melléklet) Együttmûködési Megállapodás

2000. dec. 18.

Sajtó: Gazdasági érdek az
oktatók megbecsülése

(18. sz. melléklet) Népszava 2000.
dec. 18.

2001. jan. 11.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: elemzések és feladatok a
szervezeti élet megújításával
kapcsolatban.

2001. febr. 1.

FDSZ Ügyvivõ Testületi
ülés

Téma: tájékoztató a Kollektív
szerzõdéskötés legfontosabb
kérdéseirõl

2001. márc. 8.

FDSZ XIV. Küldöttgyûlés

(19. sz. melléklet) Állásfoglalás
(20. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2001. márc. 9.
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1. sz. melléklet
a konferencia programja
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2. sz. melléklet
FDSZ Elnökség köszöntõje
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3. sz. melléklet
Dr. Mádl Ferenc válasza
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4. sz. melléklet
Feljegyzés az FDSZ Elnökségi Tagjai részére
Tisztelt Elnökség!
Az elmúlt napokban történt érdekképviseleti eseményekrõl az alábbiakban számolok be:
1./ 2000. május 15-én és 16-án a SZEF és az ÉSZT képviseletében részt vettem az
Európai Unió Gazdasági és Szociális Vegyesbizottságának brüsszeli ülésén, melyrõl
a mellékelt levélben számoltam be a SZEF és az ÉSZT elnökének.
2./ 2000. május 18-án 6 óra hosszat tartó ülés keretében tárgyalta a Parlament Oktatási és Tudományos Bizottsága a Felsõoktatási Törvény módosítását. A törvénymódosításhoz 105 képviselõi módosító indítvány érkezett be. A legnagyobb vita
(több mint két órás) az egyetemi tanári kinevezésekhez kapcsolódott. a vita során
nem alakult ki egységes álláspont az ellenzéki és a kormányképviselõk között, miután az oktatási kormányzat ragaszkodott eredeti elképzeléséhez, amely szerint a
kinevezés elõtt - az intézményi szavazást követõen – ki kell kérni a Magyar
Akkreditációs Bizottság véleményét, amely ebben az esetben vétót jelent. Az FDSZ
elnöke a vitában szót kapott és azt kérte a Bizottságtól, hogy bizottsági módosító
indítvány formájában az alábbi javaslat kerüljön a Parlament elé:
„Az állami felsõoktatási intézményekbe egyetemi tanárt – a Magyar Akkreditációs
Bizottság elõzetes véleményének kikérése után – az Intézményi Tanács javaslata
alapján az oktatási miniszter elõterjesztésére a köztársasági elnök nevez ki, illetve
ment fel.”
Az FDSZ elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az Akkreditációs Bizottságnak elõre elkészített követelményrendszer alapján kell az elbírálást végezni. A követelményrendszert nyilvánosságra kell hozni. (Ez a hozzászólás megegyezik az Elnökség állásfoglalásával.)
3./ A vizsgaidõszakkal kapcsolatban az FDSZ elnökének állásfoglalását – lényegesen lerövidítve – a Népszabadság május 19-i száma tartalmazza.
4./ A bértárgyalásokkal kapcsolatban az elsõ szakértõi megbeszélésre 2000. május
23-án kerül sor.
Budapest, 2000. május 19.
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Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

5. sz. melléklet
Dunántúli Napló 2000. 07. 25.

6. sz. melléklet
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7. sz. melléklet
Népszabadság 2000. 08. 16.
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8. sz. melléklet
HVG 2000. 08. 26.
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9. sz. melléklet

Tervezet
Együttmûködési

Megállapodás

A Pedagógusok Szakszervezete (a továbbiakban: PSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete (a továbbiakban: FDSZ) közötti partneri együttmûködésrõl.
I.
A PSZ és az FDSZ szakszervezeti tevékenysége ugyanazon az értékeken alapul, és
ebbõl adódóan a két ágazati szakszervezet eddig is bizonyságát adta annak, hogy
képesek az oktatás érdekében országosan együttmûködni.
II.
A két ágazati szakszervezet – felismerve közös érdekeltségét az oktatás területén –
átérezve ebbõl eredõ felelõsségüket, a hatékonyabb érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés és a Kormánnyal, az Oktatási Minisztériummal szembeni
határozottabb és eredményesebb fellépés érdekében az alábbiakban állapodnak meg:
1./ Közös álláspontok, állásfoglalások kialakítására törekednek minden a tagságukat és az oktatási ágazat munkavállalóit érintõ kérdésben.
Együttmûködésükben fontosnak tartják:
a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszer ágazati kérdéseihez,
a közalkalmazotti munkaügyi jogalkotáshoz,
az érdekegyeztetés ágazati rendszerének jobbításához
kapcsolódó kérdésekben a rendszeres konzultációt és az egyeztetett álláspontok
együttes képviseletét.
2./ Az együttmûködés keretében célszerûnek tartják:
a választott tisztségviselõk rendszeres konzultációit,
a közös érdekeltségû kérdésekben együttes testületi ülések rendezését, képviseletét,
közös álláspont kialakítását és képviseletét az oktatás stratégiai kérdéseiben,
közös rendezvények szervezését és a szakértõi munka összehangolását,
közös oktatási projektek és képzési programok szervezését,
nyugdíjas szervezeteik, tagozataik és munkabizottságaik folyamatos kapcsolattartását, együttmûködését.
3./ A hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében:
összehangolják akcióikat,
egyeztetik a nyomásgyakorlás lehetséges formáira vonatkozó álláspontjukat, és törekednek együttes fellépésre,
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-

a nemzetközi együttmûködés keretében (Oktatási Internacionálé, Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, EU stb.) végzett munkájukat egyeztetik.

4./ Az együttmûködés tapasztalatait évente értékelik.
5./ Jelen megállapodás 2002. március 1-ig érvényes.

Budapest, 2000. szeptember 20.

Borbáth Gábor
fõtitkár
Pedagógusok Szakszervezete
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Dr. Kis Papp László
elnök
Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete

10. sz. melléklet

Valamennyi felsõoktatásban és kutatásban érintett oktató és kutató
részére
Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!
A felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek a nyár eleje óta tárgyalásokat folytatnak az Oktatási Minisztériummal egy új felsõoktatási oktatói és kutatói bérrendszer bevezetésérõl.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden erõfeszítésünk ellenére nem sikerült megállapodni egy mindeni számára elõnyös 2001-2002-re szóló új bérrendszer bevezetésérõl, amelynek oka, a garantált professzori illetmény (2001-ben 230.000.-Ft, 2002ben 245.000.-Ft) és az ehhez kapcsolódó százalékok alacsony mértéke és az, hogy a
kormány a kor szerinti elõmenetelt el kívánja törölni.
Mellékeljük a kormány javaslatát, amely a nyugat európai és a hazai gyakorlattól
ellentétes és idegen, valamint az érintett szakszervezetek által kidolgozott – a kor
szerinti elõmenetelt is tartalmazó – tervezetet.
Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi aláírás-gyûjtõíven nyilvánítson véleményt arról,
hogy melyik változat bevezetését támogatja.
Segítségét megköszönve:
Budapest, 2000. október 3.
Tisztelettel:
Dr. Kis Papp László
elnök
FDSZ
Név:

Dr. Vígh László
elnök
AOKDSZ

Intézmény neve:

Dr. Francia István
elnök
OSZSZ
kormány javaslatot
támogatom
(aláírás)

Dr. Kuti László
elnök
TUDOSZ
szakszervezeti
javaslatot
támogatom
(aláírás)
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11. sz. melléklet
a pedagógusok (közoktatás, felsõoktatás béremelési javaslata

292

12. sz. melléklet
Délmagyarország 2000. nov. 10.

13. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2000. nov. 19.
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14. sz. melléklet
Népszabadság 2000. nov. 29.
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15. sz. melléklet
Pokorni Zoltán
Oktatási Miniszter Úrnak
Budapest
Tisztelt Miniszter Úr!
A magyar felsõoktatás bérhelyzetének javítására irányuló erõfeszítések, az
oktatók – elsõsorban a fiatal oktatók – vonatkozásában eredményesnek látszanak,
de az egyetemeket, fõiskolákat mûködtetõ, az oktatást közvetve, vagy közvetlenül
kiszolgáló munkatársak helyzete egyre reménytelenebb. A Bokros-csomag óta folyamatosan tart ennek a rétegnek a reálbércsökkenése. Ennek a rétegnek az idei
béremelése ismét az infláció alatt maradt, további romlást eredményezett. A bértételek jellemzõje, hogy ezeknél a munkatársaknál a közalkalmazotti bértábla tételeinek fele a Miniszter Úr által is támogatott negyvenezer forintos minimálbér alatt
van.
Miniszter Úr és munkatársai is éveket töltöttek egyetemeken, tudják, még ha
ez nem is kap mindig hangsúlyt, milyen nagy segítséget jelenthet a hallgatóknak
egy tudós könyvtáros, az évtizedek óta mûködõ, a tananyagban már az oktatók
szintjén járatos laboráns, a hallgatókkal szívvel foglalkozó tanszéki ügyintézõ. Színvonalas munkájuk a felsõoktatásban nélkülözhetetlen. Ma ezek a közalkalmazottak az elnyomorodás határán küszködnek, türelmük fogytán. A kulturált, szellemileg izgalmas egyetemi, fõiskolai életben sokan szívesen dolgoznak, de a ma kifizetett bér már nem teszi lehetõvé a család eltartását, az ebben a fogyasztói kosárban
drasztikusan megemelkedett élelmiszer, és energia ára kifizetését, és ezért a legképzettebb munkatársak a felsõoktatás elhagyására kényszerülnek.
Tisztelt Miniszter Úr!
Tudjuk, hogy a felsõoktatás színvonalát kétségtelenül neves oktatói határozzák meg, de mûködését alapvetõen befolyásolják azok, akik lehetõvé teszik az
oktatást, kutatást.
Kérjük szíves támogatását a probléma megoldásában.

Budapest, 2000. november 20.

Tisztelettel:

Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
elnöke
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16. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI ÉLETPÁLYA MODELL
A hallgatói létszám nagymértékû emelkedése, a felsõoktatási törvény megjelenése és az ezzel kapcsolatos kötöttségek, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény elfogadása, az elmúlt évek drasztikus gazdasági megszorításai, valamint az
alacsony egyetemi bérek jelentõs torzulást okoztak a felsõoktatási intézmények
oktatói struktúrájában.
Az említett változások, valamint a bérek tartósan alacsony színvonala jellegzetessé tették a fiatal tehetségek elvándorlását a felsõoktatásból. Általában kimondhatjuk, hogy az egyetemi oktatói pálya vonzóereje nagymértékben csökkent, az
oktatói életpálya szûkülõ lehetõségei megrendítették az egyetemi oktatói utánpótlást, s így számos felsõoktatási intézményben az oktatók életkor szerinti eloszlása eltolódott az idõsebbek felé. Bizonyos körülmények között minõségi kontraszelekció is fellépett: a tehetséges és innovatív fiatalok mind nagyobb része találja
meg hivatását a vállalkozások, a menedzsment vagy éppen a államigazgatás területén.
A kialakult helyzeten változtatni az egész felsõoktatás nyilvánvaló érdeke.
El kell érnünk azt, hogy az oktatói életpálya egésze legtehetségesebb fiataljaink
szálmára vonzóvá váljék és olyan pontokat kell bevinnünk az életpályába,amelyek
a szelekció során kilépõk számára is hasznossá, a felsõoktatásban eltöltött idõ értékessé teszi. Az oktatói életpálya állomásait olyan jódon kell kialakítani, hogy minden pontján – a megfelelõ alapilletmény mellett – a legkiválóbbak számára
biztosítható legyen a minõségi tevékenység elismerésének lehetõsége. A doktori iskolát az eredményes, doktori (PhD) fokozattal végzõk számára mintegy 50%os valószínûséggel megkapható Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj követi
majd. Ennek jellegzetes idõtartama 3 év, melyet legfeljebb 30 hónapra – külföldi
kutatás céljából – fel lehet függeszteni. Akik posztdoktori ösztöndíj után nem tudnak bent maradni a felsõoktatásban, azok számára is értelmes és késõbb hasznosítható éveket jelent a felsõoktatás és a tudomány területén eltöltött idõ. A posztdoktori szakaszt követi az adjunktusi kinevezés, amely a felsõoktatási törvény szerint legfeljebb 8 évig tarthat. Ezután a docensi kinevezés már határozatlan idõre
szól Õk a késõbbi professzorjelöltek, esetükben a habilitáció elvárható. A docensek
és a fõiskolai tanárok számára Széchenyi István Ösztöndíj lehetõvé teszi a professzori pályázat elõkészítését. A szakmai életpálya legmagasabb állomásként az
egyetemi tanárok megfelelõ színvonalú alapilletményben részesülnek. Az egyetemi
tanárok minõségi munkájának kiemelt támogatását is lehetõvé kívánjuk tenni.
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A tervezett oktatói életpályamodell a következõ életpálya szakaszok kialakítására épül:
Életpálya szakaszok

Életkorok (év)

Doktorandusz:
PhD megszerzése:
Posztdoktori idõszak (assistant professor, adjunktus, fiatal kutató)
Habilitált doktor (associate professor, docens, tapasztalt kutató)
Egyetemi tanár, fõiskolai tanár:

23-29
26-29
26-35
35-45
40-

A doktorandusz a kor színvonalának megfelelõen kimûvelt emberfõ, predoktori
ösztöndíjjal célszerû a doktori iskolában, a fokozatszerzés idõszakában támogatni. A
fiatal kutató, posztdoktori ösztöndíjjal, vagy posztdoktori alkalmazásban pl. adjunktusi beosztásban mûködik. Ez a habilitálásra való felkészülési szakasz azok részére,
akik a felsõoktatásban kívánják oktatói, kutatói pályájukat folytatni. A
doktoranduszokkal együtt ez a kedvezõbb élet- és munkafeltételek csábító hatásának leginkább kitett alkotóképes generáció. Részükre tervezzük a posztdoktori ösztöndíjrendszert, az ösztöndíjhoz társuló kutatási támogatással és infrastruktúra-fejlesztéssel. El kell érni, hogy a posztdoktori idõszakban eredményes fiatal oktatói,
kutatói utánpótlás kedvedzõ feltételekkel érkezzen a tapasztalt kutatói életpálya
szakaszhoz, amelynek a felsõoktatásban jelentõ állomása a habilitálás. A posztdoktori idõszak befejezésével a fiatal oktató, kutató adjunktus válaszúthoz érkezik, itt már
nem a tehetség, hanem a tudományos eredményesség és az oktatói ambíció számít. a
tervezett modellben megteremtjük a legkiválóbbak egyetemi (akadémiai szférában)
tartásának feltételrendszerét úgy, hogy a kevésbé alkalmasak még megfelelõ életkorban tudjanak más lehetõségek közül választani. Ekkor még csak 35 éves, vagy a felsõoktatásban folytatja pályáját, vagy más területen kamatoztatja tudását. A szerzett
jogokat nem sértve – a felsõoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseinek módosításával – kell fejleszteni a felsõoktatásban az elõmeneteli rendszert, a docensi kinevezés feltételeként meghatározva a habilitálást. Az életpálya csúcsa a professzori pályaszakasz. Egyéni képességek és ambíciók szerint, de szigorúan teljesítményelvû oktatói követelményrendszerhez kötötten érhetõ el, akár már a negyvenedik életév
környékén. Ezt támogató pályázati rendszer a tapasztalt kutatók Széchenyi István
Ösztöndíja, amely elsõsorban a habilitált doktorok részére nyújt támogatást, de átmeneti jelleggel (egy rövid, de méltányosan meghatározható idõszakban) pályázhatnának az felsõoktatási törvény hatályos rendelkezései szerint kinevezett adjunktusi,
docensi beosztásban mûködõ oktatók is.
Célunk az, hogy olyan professzorok oktassanak a felsõoktatásban, akik ösztönzõ légkörben, magas minõségi színvonalú alkotó, nevelõ, oktató és kutató munkát végeznek, tudományos iskolát mûködtetnek, a tudományos utánpótlás képzését biztosítják, nem szorulnak rá arra, hogy energiáikat szétforgácsolva, több helyen oktassanak. Olyan rendszer kialakítása szükséges, amely biztosítja – az intézményi autonómiába való beavatkozás nélkül – hogy a legkiválóbbak kerüljenek be
297

a fõiskolai, egyetemi tanári körbe. Ezért tettünk javaslatot arra, hogy az oktatási
miniszter a tanári kinevezések elõterjesztésekor vegye figyelembe a Magyar
Akkreditációs Bizottság véleményét a jelöltrõl.
Az életpálya modell egyenes karrierútja mellett támogatjuk, hogy a felsõoktatás rugalmasan be tudja vonni az oktatásba a gazdasági szektor legkiválóbbjait, valamint a nemzetközileg elismert külföldi szaktekintélyeket is. Olyan rendszer kialakítása a cél, amely a stabilitás mellett alkalmas a legújabb ismeretek és a
„gyakorlati tapasztalatok” megjelentetésére is.
A felsõoktatásban kutatói munkakörben dolgozók jövedelme messze elmarad az oktatókétól, sõt még az akadémiai kutató hálózatban dolgozó kutatókétól
is. Célunk, hogy a felmerülõ nehézségeket megoldjuk és a kutatók a megfelelõ
oktatói besoroláshoz tartozó illetményt kapják meg.
A magas színvonalú oktatás és kutatás egyaránt fontos, egymástól elválaszthatatlan feladat, ezért az elõmeneteli rendszer átalakítása keretében az akadémiai
szektor kutatóinak illetményrendszerét együtt javasoljuk kialakítani a felsõoktatási illetményrendszerrel.
Elsõdleges feladat – a közalkalmazotti, köztisztviselõi rendszer tervezett reformjával összhangban – a pótlékrendszer további bonyolítása helyett az alapilletmények rendezése.
A Széchenyi Professzori Ösztöndíjrendszer súlyos ellentmondásokkal terhelt.
A 2001 márciusában lejáró ösztöndíjak hatásaként az elsõ 500 ösztöndíjas jövedelme 180 e Ft-tal csökkeni fog. ezt a feszültséget kezelnie kell az új bérrendszernek.
további probléma, hogy a szerzõdésekben rögzített determináció miatt 2002-tõl a
minimálbér megemelésének hatására a havi 320 e Ft-os Széchenyi Professzori Ösztöndíj a felsõoktatás fejlesztési forrásait fel fogja emészteni.
A magyar felsõoktatás szellemi ereje jövõjének biztosítása érdekében az ország GDP-jéhez képest az átlagos felsõoktatási jövedelmeket 170%-ra, a professzorok esetében 290%-ára kellene felvinni. (Ezek az Európai Unió országaira jellemzõ
átlagok.). Az abszolút jövedelmek még így is alacsonyak lennének nemzetközi összehasonlításban, de vásárlóerõ értéket nézve ezzel talán meg lehetne állítani a legjobbak elvándorlását.
Szükség van átlátható, a felsõoktatás személyi állományának stabilitását és fejlõdését biztosító olyan bérrendszerre, amely támogatja a minden
részletében értelmes és vonzó felsõoktatási életpálya-modell kialakítását.
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