2001/2002-es tanév
Eseménykrónika: 2001. április 1 – 2002. február 28.
2001. ápr. 1.

Sajtó

(1. sz. melléklet)

2001. ápr. 3.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tárgyalás a PSZ fõtitkárával:
- az ágazati bérpolitika kidolgozásáról;
- kapcsolat felvétel a pedagógusképzõ intézményekkel a
végzõs hallgatók elhelyezkedési
lehetõségeirõl.

2001. máj. 3.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tárgyalások a 2002. január
1-tõl bevezetésre kerülõ alkalmazotti bértarifa rendszerrõl.

2001. máj. 4.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Téma: a 2001. január 1-jén
bevezetett oktatói-kutatói
bérrendszer tapasztalatai

2001. máj. 23.

Parlament Oktatási Bizottság ülése

Téma: Dr. Stark Antal helyettes
államtitkár tájékoztatója a közés felsõoktatási dolgozók bérhelyzetérõl (2. sz. melléklet)

2001. jún. 22.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: az új oktatási miniszterrel,
Dr. Pálinkás Józseffel lefolytatandó tárgyalás elõkészítése

2001. júl. 30.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Téma: az OM Felsõoktatási
Pályázatok Irodája 2001. július
6-i dátummal kiküldte a 2001.
évi pályázati témákat:
felsõoktatási tankönyv pályázatok;
felsõoktatási kutatási-fejlesztési
pályázatok.

2001. szept. 6.

Sajtó

Téma a felsõoktatási dolgozók
bérhelyzete (3. sz. melléklet)

2001. szept. 27.

Tárgyalás az oktatási
miniszterrel

(4. sz. melléklet)

302

2001. okt. 4.

FDSZ Országos Választmány ülése

Téma: tájékoztató a felsõoktatás
fejlesztésének kiemelt céljairól
szóló országgyûlési határozatról:
Gál András Levente államtitkár
elõterjesztése (5. sz. melléklet)

2001. okt. 12.

FES nemzetközi szeminárium

(6. sz. melléklet)

2001. okt. 20.

Sajtó

(7. sz. melléklet)

2001. nov. 6.

Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa

Téma: a közszféra munkavállalói
számára a 8,75 % egyösszegû
kereset-kiegészítés

2001. nov. 8.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: a KOMT 2001. nov. 6-i
állásfoglalásának végrehajtása a
felsõoktatásban.

2001. nov. 14.

A Civil Fórum kiáltványa

(8. sz. melléklet)

2001. nov. 22.

FDSZ Országos Választmány ülése

1. Téma: csatlakozás a Pedagógusok Szakszervezete aláírásgyûjtési akciójához;
2. Téma: Dr. Pálinkás József
oktatási miniszter tájékoztatója
aktuális felsõoktatási kérdésekrõl.

2001. dec. 5.

Dr. Pálinkás József oktatási
miniszter parlamenti
bizottsági meghallgatása

(9. sz. melléklet)

2001. dec. 12.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: megalakult a közalkalmazotti életpálya kialakítására
létrehozott szakbizottság

2002. jan. 21.

Sajtó: önálló bértáblát
akarnak a pedagógusok

(10. sz. melléklet)

2002. jan. 22.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács

(11. sz. melléklet)

2002. jan. 24.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: a 2002. január 1-tõl
érvényes 50 ezer Ft minimálbérhez történõ felzárkóztatáshoz a
források elõteremtése
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2002. jan. 31.

Sajtó

(12. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2002. 01. 31.

2002. febr. 1.

Sajtó

(13. sz. melléklet) HVG
2002. 02. 01.

2002. febr. 14.

FDSZ Elnökségi ülés

Dr. Czinege Imre köszöntötte az
FDSZ Elnökségét a Széchenyi
István Egyetem megalakulása
alkalmából (14. sz. melléklet)

2002. febr. 28.

XV. Küldöttgyûlés

(15. sz. melléklet) Állásfoglalás
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1. sz. melléklet
Sajtó
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2. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A 2001. MÁJUS 23-I PARLAMENT OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
ÜLÉSÉRÕL
A Parlament Oktatási Bizottsága május 23-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg a
pedagógusok, felsõoktatási dolgozók és kutatók bérhelyzetérõl. Az elõadó Stark
Antal, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára volt.
Az ülésen azt a tájékoztatót vitatták meg, amelyet az Oktatási Minisztérium készített a képviselõk számára és a legutóbbi Emlékeztetõvel együtt a Választmány tagjai is megkapták.
A napirend szóbeli kiegészítéseként Stark Antal helyettes államtitkár kiemelte, hogy
2001-ben a felsõoktatásban az oktatói-kutatói kategóriákban 21 %-ot meghaladó
béremelésre került sor, ugyanakkor arról is tájékoztatta a képviselõket, hogy a béremelés elsõsorban a fiatal oktatók és kutatók részére volt számottevõ.
Arról is szólt azonban, hogy a felsõoktatás támogatása reálértéken – összehasonlítva a Európai Uniós országok támogatásával – elmarad ezen országok támogatásától.
A helyettes államtitkár szóbeli kiegészítését követõen – a vita megkezdése elõtt –
Lezsák Sándor elnök szót adott a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete elnökének az érdekképviselet álláspontjának kifejtésére.
Az FDSZ elnöke a rendelkezésre álló mintegy öt percben az alábbi témákról szólt:
-

-

-

-

306

Az elnök tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a felsõoktatásban a hallgatói létszám az elmúlt tíz évben két és félszeresére emelkedett, ugyanakkor
az oktatói létszám emelkedése nem érte el a 25 %-ot. Ebbõl következõen
rendkívüli módon megnõttek az oktatási terhelések, az egy oktatóra jutó
hallgatói létszám tíz év alatt a duplájára emelkedett és elérte az Európai
Uniós számokat.
Az érdekképviselet pozitívan értékeli, hogy 2001-ben a felsõoktatási oktatók és a kutatók részére egy idõben vezettek be új bérrendszert, és azt is
eredménynek tartja, hogy a bérrendezés során a fiatalabb oktatók és kutatók részére jelentõs béremelésre került sor.
Az új bérrendszer bevezetése az idõsebb adjunktusi, docensi és tanári kategóriákban legtöbb esetben nem eredményezett reál-béremelkedést, mivel
az új bérrendszer eltörölte az elõmeneteli rendszert, amely a munkában
eltöltött idõt is figyelembe veszi. Az elnök ebben a vonatkozásban arra
kérte a képviselõket, hogy támogassák a szakszervezeti javaslatot, hogy
kerüljön sor a bérrendszernek olyan módosítására 2002. január 1-tõl, amely
ezt a körülményt figyelembe veszi.
Az elnök tájékoztatta az Oktatási Bizottságot, hogy rendkívül rossz az oktatást segítõ felsõoktatásban dolgozó alkalmazottak bérhelyzete, és egy
olyan ágazati bértarifa rendszer kidolgozásán dolgoznak az érdekképvise-

-

letek, amely bértarifa rendszer összhangba kívánja hozni az oktatói-kutatói-alkalmazotti és gyakorlóintézményi dolgozók bérét.
Az új ágazati felsõoktatási bérrendszer bevezetését az is indokolja, hogy a
felsõoktatásban az alkalmazottak tevékenysége közelebb áll a köztisztviselõi munkához, mint a többi közalkalmazotti tevékenységhez.

Az FDSZ elnökének hozzászólását követõen élénk vita alakult ki az Oktatási Bizottságban a felsõoktatás helyzetérõl és arról a körülményrõl, hogy nagyobb támogatást kell biztosítani központi forrásból a felsõoktatásnak. Mind a kormánypárti,
mind az ellenzéki oldalról több képviselõ egyetértését fejezte ki az FDSZ elnökének hozzászólásához kapcsolódva.
Budapest, 2001. május 24.

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

3. sz. melléklet
Téma a felsõoktatási
dolgozók bérhelyzete
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4. sz. melléklet
EMLÉKEZTETÕ
Dr. Pálinkás József oktatási miniszter és Dr. Kis Papp László FDSZ elnök
2001. szeptember 26-án folytatott tárgyalásáról
1.

Az FDSZ alapvetõen egyetért a felsõoktatási oktatói-kutatói életpályamodell célkitûzéseivel és támogatja annak bevezetését. Az oktatói-kutatói életpályamodellt azonban finomítani szükséges olyan formában, hogy a bérezésben a szakmai elõmenetel mellett figyelembe kell venni az okatásbankutatásban eltöltött idõt és a szerzett oktatási-kutatási tapasztalatokat is.
Ezen két alapelv alkalmazásával feloldhatók azok a feszültségek, amelyek
jelenleg fennállnak, mert a jelenlegi bérrendszer kizárólag a szakmai elõmenetelt veszi figyelembe a bérek megállapításánál.
Az FDSZ az oktatásban-kutatásban eltöltött idõ figyelembevételére mind a
közalkalmazotti bértábla elõmeneteli rendszerét, mind az u. n. német modellt tárgyalási alapnak tekinti.

2.

A köz- és szakoktatásban, valamint a felsõoktatásban és a kutatásban érintett szakszervezetek megállapították, hogy a területükön dolgozó nem oktatói, nem kutatói állományban lévõ közalkalmazottak bérei – a többi közalkalmazotti területhez hasonlóan – alacsonyak.
Az érintett szakszervezetek javasolják az Oktatási Miniszter Úrnak olyan
bértábla kidolgozását, amely figyelembe veszi a terület szakalkalmazottainak speciális helyzetét, és jelentõs béremelést biztosít (szakmunkás, technikus, laboráns, tanulmányi-, tanszéki-, gazdasági ügyintézõ, könyvtárosok, stb.).

3.

A fenti problémák és az egyéb ellentmondások (pl. a tanszékvezetõ-helyettesi pótlék megszûnése miatti keresetcsökkenés, stb.) kiküszöbölésére
módosítani szükséges a 33/2000/dec. 27/OM rendeletet.

4.

Meg kell vizsgálni annak lehetõségét, hogy 2002-ben az oktatói-kutatói,
valamint az alkalmazotti béremelések gyakorlati megvalósításánál hogyan
lehet a 2001-2002. évi költségvetésben szereplõ összeget meghaladó bérfejlesztést biztosítani.

5.

A tárgyalásokat a FÉT-ben kell folytatni.

Budapest, 2001. szeptember 27.
Összeállította: Dr. Kis Papp László
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5. sz. melléklet
Gál András Levente
államtitkár elõterjesztése

309

6. sz. melléklet
FES nemzetközi szeminárium
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7. sz. melléklet
Sajtó

8. sz. melléklet
A Civil Fórum kiáltványa
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9. sz. melléklet
Dr. Pálinkás József oktatási miniszter parlamenti bizottsági meghallgatása

10. sz. melléklet
Sajtó: önálló bértáblát akarnak a pedagógusok
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11. sz. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
A FELSÕOKTATÁSI ÉRDEKEGYEZTETÕ TANÁCS (FÉT)
2002. JANUÁR 22-I ÜLÉSÉRÕL
A FÉT 2002. január 22-i ülésén az alábbi állásfoglalások születtek:
1.

Az Államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. sz. Kormányrendeletet a Kormány 280/2001. sz. alatt módosította. A módosítás jelentõsen
érinti a felsõoktatási intézmények gazdálkodását. A jogszabály végrehajtására az Oktatási Minisztériumnak 2002. április 30-ig felügyeleti szabályozást kell készíteni. A FÉT-en megállapodás született arról, hogy a felügyeleti szabályozás tervezetét a FÉT ülésen megvitatjuk. A szakszervezetek álláspontja szerint a készítendõ miniszteri rendelet nem érintheti hátrányosan felsõoktatási oktatóinkat és dolgozóinkat, valamint figyelembe kell
venni azt a tényt, hogy amennyiben idõszakos béremelés formájában fognak megbízási díjak kifizetésre kerülni, akkor az országos béremelés összehasonlításánál ezt a körülményt figyelembe kell venni.

2.

A FÉT-en megállapodás született arról, hogy a január 1-jétõl esedékes 50
ezer forintos minimálbérre való felzárkózáshoz szükséges forrásokat az
oktatási tárca a kincstáron keresztül megelõlegezi, ezáltal a pontos felmérés végrehajtásától függetlenül februárban minden érintett megkapja az
emelt bérét.

3.

A FÉT-en tárgyalást folytattunk az oktatói-kutatói bérek 2002-re esedékes
béremelés mértékérõl. A szakszervezetek kifogásolták, hogy a garantált professzori illetmény 230 ezerrõl 245 ezerre történõ emelése 5,62 %-os béremelést jelent, amely még a tervezett inflációt sem éri el, ezért a szakszervezetek számára ez a mérték elfogadhatatlan. Az OM gazdasági vezetése
ígéretet tett arra, hogy év közben megvizsgálják, hogy milyen források állnak rendelkezésre a 245 ezer forintos professzori alapilletmény és a hozzá
csatlakozó többi oktatói-kutatói bérek emelésére. Elfogadta az oktatási
tárca azt a szakszervezeti követelést, hogy vezessék be az oktatói-kutatói
elõmenetelt. A tárca ezzel egyetértett és a szakszervezetek által benyújtott
elõmeneteli javaslatokat megtárgyalja, és kialakítja javaslatát a következõ
FÉT ülésre. A szakszervezetek ragaszkodnak ahhoz, hogy az elõmenetelt
nemcsak a professzorok és docensek esetében, hanem az adjunktusok esetében is terjesszék ki.

4.

A FÉT ülésen a legnagyobb vitát a nem oktató, nem kutató szakalkalmazottak gyalázatos bérhelyzete váltotta ki. A szakszervezetek javasolták, hogy
kerüljön sor ágazati megegyezés megkötésére, olyan formában, hogy az
oktatási tárca forrásainak átcsoportosításával a felsõoktatásban dolgozó
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szakalkalmazottak bérét a 7,75 % helyett 1-tõl 20 %-kal emeljék. Az oktatási tárca a jelenlegi források ismeretében nem látja ezt a tárcán belül megvalósíthatónak. Ez ügyben január 25-én a Közalkalmazotti Életpálya Szakbizottságban és január 30-án a Közalkalmazotti Országos Munkaügyi Tanácsban (KOMT) újabb tárgyalásokat folytatunk.

Budapest, 2002. január 23.

12. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2002. 01. 31.

13. sz. melléklet
HVG 2002. 02. 01.
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Dr. Kis Papp László
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14. sz. melléklet
Dr. Czinege Imre köszöntötte az FDSZ Elnökségét a Széchenyi István Egyetem
megalakulása alkalmából

15. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
XV. Küldöttgyûlésének
Állásfoglalása
1.

2002-ben sem történt érdemi elõrelépés a verseny- köztisztviselõi-, valamint a közalkalmazotti szféra keresetei közötti indokolatlan mértékû különbségek mérséklésében, a bérek felzárkóztatásában.

2.

A közalkalmazotti illetménytábla összeomlott, a kormány nem támogatta a
bérrendszer korrekciójára vonatkozó szakszervezeti kezdeményezéseket.
Ezért elengedhetetlennek tartjuk a közalkalmazotti bértábla azonnali módosítását.
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3.

Az egyszeri kereset-kiegészítések jelentéktelen összegûek voltak, és mivel
nem épültek be a bértáblába, ezáltal jelentõs változást nem okoztak. Az
idei minimálbér emelés – minden pozitív hatása ellenére – a felsõoktatás
területén súlyos bérfeszültségeket okozott.

4.

A 2002. évi Költségvetési Törvény a felsõoktatási oktatók és kutatók részére 6,52 %, az oktatást közvetlenül segítõk számra 7,75 %-os bérfejlesztést
tartalmaz, amely számunkra elfogadhatatlan. Követeljük, hogy a felsõoktatási közalkalmazottak 2002. évi garantált bérfejlesztése 17 % legyen.

5.

Egyetértünk a közalkalmazotti és ezen belül a felsõoktatási életpályarendszer mielõbbi megteremtésével. Ez azonban nem késleltetheti az idei indokolt béremelés végrehajtását.

6.

Támogatjuk egy felsõoktatási oktatói, kutatói és nem oktatói életpályamodell kidolgozását és kodifikálását. Bevezetésénél feltétlenül szükségesnek
tartjuk a felsõoktatási bérhelyzet mielõbbi és érdemi rendezését.

7.

Az oktatók-kutatók új bérrendszere dinamikájában legyen inspiratív, biztosítson egy vonzó elõmeneteli rendszert és vegye figyelembe az oktatásban, kutatásban eltöltött szakmai idõt. Ezért a garantált professzori illetmény 2002-ben érje el legalább a 300.000 Ft-ot, 2003-tól pedig a fõtisztviselõi illetményt.

8.

Követeljük, hogy az oktatást közvetlenül segítõ szakalkalmazottak esetében új, a felsõoktatási sajátosságokat is figyelembe vevõ közalkalmazotti
bértábla kerüljön bevezetésre, amelynek elsõ tétele (A1) legalább a mindenkori minimálbér összege legyen.

9.

Az FDSZ a jövõben is tagsága érdekvédelmét látja el, pártpolitika-mentesen.

Budapest, 2002. március 5.

Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke
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