2002/2003-as tanév
Eseménykrónika: 2002. március 4 – 2003. március 6.
2002. márc. 4.

Elõterjesztés a 2002. márc.
6-i miniszteri értekezletre

Téma: a felsõoktatási intézmények finanszírozásának korszerûsítése

2002. márc.21.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: a szakszervezeti tisztségviselõk jogi védelmérõl (Dr. Gál
Andrea)

2002. máj. 2.

FDSZ Országos Választmány ülése

Téma: javaslat az FDSZ és a
Kormány együttmûködésének
alapelveire (1. sz. melléklet)

2002. máj. 28.

FDSZ Elnökségi ülés

Az Elnökségi ülés vendége volt
Hiller István, az Oktatási Minisztérium államtitkár jelöltje

2002. jún. 13.

FDSZ Országos Választmány ülése

Az Országos Választmány vendége volt Magyar Bálint oktatási
miniszter

2002. jún. 17.

Sajtó

(2. sz. melléklet) Jövõ Mérnöke
2002. jún. 17.

2002. jún. 19.

Megállapodás a miniszterelnök és a szakszervezetek
között

(3. sz. melléklet) Megállapodás
aláírása

2002. jún. 28.

FDSZ Elnökségi ülés

Az Elnökségi ülés vendége volt
Dr. Mang Béla felsõoktatási
helyettes államtitkár

2002. júl. 15.

Megalakult a Felnõttképzési Akkreditációs Bizottság

(4. sz. melléklet) Munka-lap
2002. júl. 15.

2002. júl. 25.

Megállapodás az OM
politikai államtitkár és a
felsõoktatásban érintett
szakszervezetek között az
50%-os illetményemelés
végrehajtásáról

(5. sz. melléklet) Megállapodás
szövege
(6. sz. melléklet) Népszabadság
2002. júl. 26.
(7. sz. melléklet) Magyar Nemzet
2002. júl. 26.
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2002. szept. 1.

Bértábla

(8. sz. melléklet) 2002. szept.
1-tõl érvényes közalkalmazotti
bértábla

2002. szept. 12.

Az FDSZ Állásfoglalása

(9. sz. melléklet) Állásfoglalás

2002. szept. 30.

Elõterjesztés

(10. sz. melléklet) Vezetõi összefoglaló

2002. okt. 9.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács

A 2002. szeptember 1-tõl esedékes 50%-os béremelés végrehajtásának értékelése

2002. okt. 17.

FDSZ Elnökségi ülés

Dr. Dinya László egyetemi tanár
tájékoztatója az új Felsõoktatási
törvény koncepciójáról

2002. okt. 31.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Mang Béla felsõoktatási
helyettes államtitkár tájékoztatója a felsõoktatás aktuális
kérdéseirõl

2002. nov.22.

Sajtó

(11. sz. melléklet) Népszava 2002.
11. 22.

2002. dec. 19.

FDSZ Elnökségi ülés

A felsõoktatás 2003. évi költségvetése

2003. jan. 16.

FDSZ Elnökségi ülés

Dr. Dinya László egyetemi tanár,
a Felsõoktatási törvényelõkészítõ
bizottság elnökének tájékoztatója

2003. febr. 6.

FDSZ Országos Választmány ülése

Vadász János címzetes államtitkár tájékoztatója a közszolgálat
reformjáról
(12. sz. melléklet) Népszava 2003.
02. 07.
(13. sz. melléklet) Népszabadság
2003. 02. 07.

2003. febr. 20.

FDSZ gyakoróintézmények
ülése

(14. sz. melléklet) Állásfoglalás

2003. márc. 6.

XVI. Küldöttgyûlés

(15. sz. melléklet) Választás
eredmények
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1. sz. melléklet
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (FDSZ)
ÉS A
KORMÁNY EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
I. ALAPELVEK
1.

Az FDSZ 1988-as megalakulása óta Alapszabályában rögzítetten pártoktól,
állami és társadalmi szervezetektõl független érdekvédelmi szervezet. Tagsága és a felsõoktatási alágazat érdekében önállóan mûködõ egyenrangú
intézményi alapszervezetek szövetsége. Ezáltal partnere, ugyanakkor szakszervezeti feladataiból eredõen vitapartnere is a mindenkori kormánynak
miközben kapcsolatban áll a parlamenti pártokkal és él a törvényes lobbizás lehetõségeivel. Országos és ágazati szinten is reprezentatív szakszervezet. Taglétszámát tekintve és a KT választások eredményét is figyelembe
véve az ország harmadik legnagyobb közalkalmazotti szakszervezete.

2.

Szakszervezetünk korrekt, egyenrangú partnere kíván lenni a most alakuló kabinetnek. A felsõoktatásban dolgozó oktatók, kutatók és alkalmazottak életkörülményeinek, munkafeltételeinek és bérhelyzetének javítása
közös érdekünk.

3.

Kívánatosnak tartjuk, hogy a korábban már mûködõ intézményesített érdekegyeztetés formái országos és ágazati szinten ismét mûködjenek, melyek garantálhatják a kormány és az FDSZ, illetve az ÉSZT (melynek legnagyobb szervezete az FDSZ) partneri viszonyát.

4.

Az FDSZ a munkaügy kormányzati képviseletében érdekelt. Fontosnak tartjuk, hogy az általános munkaügyi kereteken túl a terület sajátosságait: az
átlagtól eltérõ idõ- és munkarendet az elõmeneteli és illetményrendszer
sajátosságait, hierarchikus szerkezetét a felsõoktatásban vegyék figyelembe.

5.

Az FDSZ a munkaügyi és az oktatási tárca mellett kapcsolatban van az
agrár-, az egészségügyi- és a gazdasági tárcával, valamint az MTA-val. Ezért
szükséges az érdekegyeztetési rendszer ágazati, tárcaszintû kiépítése.

6.

Az FDSZ a tárgyalásos konfliktuskezelés következetes híve. A konfrontáló
szakszervezeti politikát veszélyesnek és nemkívánatosnak tartja, azt végsõ
és elkerülendõ eszköznek tekinti. Az eredményes tárgyalások érdekében
javasoljuk visszaállítani az Érdekegyeztetõ Tanácsot, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetõ Tanácsát, valamint megvizsgálni az ágazati érdekegyeztetõ fórumoknak az eddigieknél hatékonyabb mûködtetését.
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II. AZ FDSZ ELVÁRÁSAI ÉS IGÉNYEI:
1.

Bérrendezés területén:
A felsõoktatási oktatók és kutatók is pedagógusok és közalkalmazottak: kérjük annak megerõsítését, hogy a béremelés ezt a területet
is érinti már 2002-ben.
Kiemelten fontosnak tartjuk a nem oktatók és a nem kutatók katasztrofális bérhelyzetének javítását.
Az oktatók és kutatók illetménytáblájában vissza kell állítani a munkában eltöltött idõt figyelembe vevõ elõmeneteli rendszert és kérjük,
vizsgálják meg az eltörölt oktatói és kutatói pótlékrendszer visszaállításának lehetõségét is. Az oktatók és kutatók részére – a pedagógusokhoz hasonlóan – szeptember 1-jétõl 50%-os béremelést igényelünk.

2.

Az Adójogszabályok területén javasoljuk, hogy a közalkalmazotti adókedvezményt mindenki kapja meg és alsó határát emeljék fel legalább 50
ezer forintra. Az adósávokat nyújtsák meg, illetve a legmagasabb adókulcs
alsó határát 1,2 millióról emeljék fel legalább hárommillió forintra.

3.

A felsõoktatás oktatói, kutatói és dolgozói kapjanak – a pedagógusokhoz hasonlóan – felsõoktatási igazolványt, ennek kedvezményeit a lehetõségek figyelembevételével emelni szükséges.

4.

A munkaruha, étkezési jegy, napidíj, kiküldetési díj kerüljön korrekcióra.

5.

Igényeljük a nyelvpótlékok rendszerének felülvizsgálatát és visszaállítását.

6.

Legyen jogi lehetõség kollektív keretszerzõdések megkötésére az illetékes
minisztériummal.

7.

Segíteni szükséges az oktatók és kutatók számítógéppel történõ hatékonyabb ellátottságát és az internet hozzáférés elérhetõségének lehetõségét.

8.

Az intézmények állami finanszírozását legalább 85 %-ra szükséges felemelni. Kívánatos, hogy az intézményi saját bevételekkel a jövõben jobban lehessen gazdálkodni.

9.

A PhD képzésre is lehessen hitelt felvenni nulla százalékos kamattal legalább tíz évre.

10.

Tegyék az oktatásban dolgozók számára kedvezõbbé a szerzõi jogdíj ügyét.

11.

A 35 év alatti kollegáink lakáshoz jutásának támogatásához kapjanak lakástámogatási alapot az intézmények.
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12.

Az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva létesüljön tanulmányút és
nyelvi képzési alap.

13.

A többszörösére növekedett hallgatói létszám inkább az oktatói létszám
kismértékû emelkedését kell, hogy maga után vonja, nem pedig az eddig
állandóan hangoztatott 2 %-os u. n. „természetes fogyást”.

III. AZ FDSZ SZEREPE A MODERNIZÁCIÓS PROGRAMBAN
A szakszervezeteknek általában nem dolguk a kormánystratégia kidolgozásában aktívan részt venni. Ám az FDSZ közvetlenül érintett a meghirdetett modernizációs program sikeres végrehajtásában, és az ágazat dolgozóinak nem mindegy, hogy elszenvedõi, vagy aktív és innovatív alakítói lesznek-e ennek a folyamatnak. Néhány adalékkal ezért szeretnénk a tervezéshez hozzájárulni. Melyek a legsürgetõbb lépések?
1.

Integráció. A szervezetileg lassan megszilárduló integrációk anyagi kondícióit meg kell erõsíteni, feladatkörét pontosítani és véglegesíteni kell. a
kilépés-belépés, illetve az új integrációk megvalósulását szabályozni kell.

2.

A tanárképzés helyzetének feltárása. A csökkenõ gyermeklétszám miatt a
nemzetgazdaság nem igényli a tanító- és tanárképzés ilyen hatalmas háttár-intézményhálózatát. Nem engedhetõ meg ugyanakkor ezen intézmények közgazdász és jogászképzésre átállítása sem. Sokkal inkább fontos a színvonal emelése, a
tanártovábbképzés, -átképzés, 2. és 3. szak megszerzése révén a szakmai megerõsítés. (Ennek persze alapvetõ feltétele, hogy a tanártovábbképzést követeljék
meg újra és legalább 85 %-ban finanszírozzák is!) Az emelt szintû érettségit megvalósítani tudó tanárok képzése és továbbképzése azonnali feladat legyen.

3.

Átlátható közgazdász és jogászképzés tervezése szükséges.

4.

Elsõsorban az állami intézményeket kell alkalmassá tenni a különbözõ képzések lebonyolítására, a megfelelõ minõség biztosításával.

5.

A felsõoktatásnak nyitottabbnak kell lennie az EU csatlakozással összefüggõ kérdésekben. Ezek képzési és továbbképzési feladatok is, amelynek színtere a felsõoktatási intézményhálózat.

6.

A nyelve képzés középfokát a jövõben a középiskolákban lehessen megszerezni, a felsõoktatási intézmények ennek továbbfejlesztésére és a szakmai
nyelvtudás biztosítására hivatottak, amelyhez a szükséges infrastruktúrát
államilag szükséges biztosítani.

Budapest, 2002. május 2.
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Az FDSZ Elnöksége nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök

2. sz. melléklet
Jövõ Mérnöke 2002. jún. 17.
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3. sz. melléklet
Megállapodás
amely létrejött dr. Medgyessy Péter miniszterelnök és a közszféra (közalkalmazottak, köztisztviselõk, szolgálati jogviszonyba tartozók) szakszervezeteinek 2002. június 5-i találkozóján.
1.

A szakszervezetek kinyilvánították: példa nélkül állónak tartják, hogy a
miniszterelnök már hivatalba lépésének 10. napján – rövid idõ alatt harmadszor – találkozott a közszféra szakszervezeti képviselõivel. Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök és az új kormány fontosnak tartja a párbeszédet a szakszervezetekkel, s nagy jelentõséget tulajdonít az érdekegyeztetésnek. A történtek arról biztosítják a szakszervezeteket, hogy a kormány
betartja vállalásait, ígéreteit.

2.

A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy a közalkalmazottak (és közfeladatot ellátók) 2002. szeptember 1-jei hatállyal életbe lépõ 50 %-os béremelése történelmi jelentõségû intézkedés a kormány részérõl. Egyetértés
alakult ki abban is, hogy ez a béreknek a versenyszférához, illetve az EUhoz való felzárkóztatása érdekében tett elsõ jelentõs lépés, amely folyamat a következõ években folytatódik. Egyetértettek a felek abban is, hogy
50.000 Ft-ig a bérek szeptember 1-tõl az alkalmazott kedvezmény összegének növelésével adómentessé válnak, illetve, hogy éves 600.000 Ft-tól
1.533.333 Ft-ig a bérjövedelmek a megnövelt alkalmazotti kedvezmény miatt
a jelenleginél mérsékeltebben adózzanak.

3.

Egyetértés alakult ki abban is, hogy a bérfejlesztéshez szükséges pénzügyi
fedezetet a kormány a központi költségvetésbõl teljes mértékben biztosítja, és azt célzottan, intézményfenntartói szintre juttatja el, azon szigorú
törvényi kötöttség mellet, hogy az összeg csak béremelésre fordítható.

4.

A felek közösen elhatározott szándéka, hogy a végrehajtás sikeres legyen,
és az intézkedés hatása elégedettséget eredményezzen az érintettek teljes
körében. Ebben fontos szerepe van annak, hogy az érintett minisztériumok
és a szakszervezetek között párbeszéd keretében kerüljenek kialakításra az
ágazati szabályozások, melyeket a kormány jogszabályban hirdet ki.

5.

Megállapodás történt a bérintézkedésekrõl szóló közös tájékoztatás összehangolásában azzal a céllal, hogy a társadalom, illetve az érdekeltek informáltsága megfelelõ és hiteles legyen.

6.

A szakszervezetek szükségesnek tartották a minimálbér adómentességével összefüggõ adójogszabály módosításának megismerését, amire a miniszterelnök kötelezettséget vállalt és – a fentieknek megfelelõ tartalommal – teljesített is.
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7.

Felmerült a köztisztviselõi körbõl kiszervezettek helyzetének (12 ezer fõ)
kérdése, és megállapodás született arra nézve, hogy a felek e kérdés megválaszolására a késõbbiekben visszatérnek.

8.

Megerõsítették, hogy a kölcsönös bizalomra épülõ együttmûködés mindkét fél érdeke, és ennek megfelelõen kívánják újjá szervezni a közszféra
érdekegyeztetési intézményrendszerét. Közös akarattal létrehozzák a Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsot (amely a közalkalmazotti, köztisztviselõi és szolgálati jogviszonyos érdekek makroszintû érdekegyeztetésére,
megállapodására szolgál), fenntartják és megerõsítik a szektorális fórumokat, illetve az ágazati egyeztetõ intézményeket. Hangsúlyozták a kölcsönös megegyezésre irányuló szándékot, azzal a céllal, hogy minél több kérdésben megállapodások születhessenek.

9.

Egyetértés alakult ki abban is, hogy a közszféra rangjának, a foglalkoztatás
biztonságának megteremtése, illetve továbbfejlesztése érdekében a felek
megalkotnak egy az egész kormányzati ciklusra érvényes megállapodást.
Ennek fontos elemei a következõk:
a.)

b.)
c.)

az egységes közszolgálati kerettörvény (amely a közalkalmazottak, a
köztisztviselõk és a szolgálati jogviszonyban állókra, valamint a közfeladatot ellátókra terjed ki) megalkotása. Ezzel összefüggésben a
közszolgálati bérrendszer korszerûsítése, bérfelzárkóztatási program
megvalósítása, valamint a közszolgálati életpályarendszer kialakítása;
közös fellépés a közszféra modernizációja érdekében, ennek keretében a szakszervezeti jogok érvényesítése;
a munkavállalói érdekképviseletek mûködési feltételeinek jobbítása
érdekében megteendõ intézkedések.

Budapest, 2002. június 19.
Kiss Péter
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi miniszter
dr. Szabó Endre
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma elnök
dr. Vígh László elnök
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Kerpen Gábor ügyvivõ
(Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete)
LIGA Szakszervezetek alelnöke
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Kónya Gusztávné
Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökségi tagja
dr. Bárdos Judit fõtitkár
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Borbáth Gábor fõtitkár
Pedagógusok Szakszervezete
dr. Cser Ágnes elnök
Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete
Fehér József fõtitkár
Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete
dr. Gyimesi László elnök
Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége
dr. Kis Papp László elnök
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
dr. Kuti László elnök
Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete
Mester Jánosné elnök
Bölcsõdei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
Vadász János elnök
Közgyûjteményi és Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezete
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4. sz. melléklet
Munka-lap 2002. júl. 15.
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5. sz. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
az átlagosan 50%-os közalkalmazotti illetményemelés végrehajtásáról

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának (KOMT) 2002. július 17-i ajánlása 3. pontjában foglaltaknak megfelelõen az Oktatási Minisztérium, a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ), az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete (AOKDSZ) valamint a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) az alábbi
megállapodást kötik a 2002. szeptember 1-jétõl esedékes közalkalmazotti illetményemelés végrehajtásáról.
1.

A felek egyetértenek a KOMT 2002. július 17-i tájékoztatójával és ajánlásával.

2.

A KOMT ajánlás 2. pontjában foglaltaknak megfelelõen az Oktatási Minisztérium, mint fenntartó nem kezdeményez ágazatok közötti forrásátcsoportosítást a kötelezõ illetményemelések után fennmaradó támogatásból.

3.

Fentieken túl az Oktatási Minisztérium az általa fenntartott intézmények
között nem kezdeményez átcsoportosítást a béremelés forrásaiból.

4.

A tárca a kötelezõ illetményemelések után fennmaradó támogatás elosztására ajánlja az intézményen belüli érdekegyeztetést és javasolja helyi bérmegállapodások megkötését.

Budapest, 200. július 25.
Az Oktatási Minisztérium képviseletében
Dr. Hiller István
politikai államtitkár
Az érdekképviseleti szervezetek nevében
Dr. Kis Papp László
elnök, FDSZ
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6. sz. melléklet
Népszabadság 2002. júl. 26.

7. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2002. júl. 26.

8. sz. melléklet
2002. szept. 1-tõl érvényes közalkalmazotti bértábla
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9. sz. melléklet
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A FELSÕOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (FDSZ)
ÁLLÁSFOGLALÁSA A FELSÕOKTATÁST ÉRINTÕ KÉRDÉSEKRÕL
Ezekben a napokban kezdõdik felsõoktatási intézményeinkben a 2002-2003-as tanév, amelynek keretében 107.000 elsõéves hallgató kezdi meg tanulmányait különbözõ képzési formákban. Ezek közül 46.000 fõ az államilag finanszírozott nappali
tagozatos hallgató.
1./

2./

3./

4./

5./

Az elmúlt évtizedben 3,2-szeresére nõtt a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók száma, miközben az oktatók-kutatók valamint az oktatásban-kutatásban közvetve résztvevõ adminisztratív és technikai dolgozóink száma
gyakorlatilag nem változott, és az anyagi megbecsülés ez év szeptember 1jéig közel sem emelkedett ilyen mértékben.
Az FDSZ kormányzati és oktatási minisztériumi érdekegyeztetés keretében
részt vett az új Kormány bérintézkedéseinek kidolgozásában és a szeptember 1-jétõl érvényes átlagosan 50%-os béremelést az Európai Uniós csatlakozáshoz történõ felzárkóztatási program elõ – jelentõs – lépésének tekintjük, melyet további lépéseknek kell követni az uniós bérek eléréséig.
Fontos eredménynek tekintjük továbbá, hogy az oktatók és kutatók esetében az FDSZ által régóta követelt elõmeneteli rendszer tekintetében elmozdulás történt. Az FDSZ a szeptemberi bérintézkedés 2003. évi hatásának finanszírozásához tartja magát ahhoz a Miniszterelnök egyetértésével
megkötött megállapodáshoz, amely szerint a bérintézkedés áthúzódó hatását a központi költségvetés teljes mértékben finanszírozza.
Ami a 2003 évi bértárgyalásokat illeti, az FDSZ úgy látja, hogy akkor lehet
érdemben errõl a kérdésrõl tárgyalni, ha ismert lesz a jövõ évre vonatkozó
adótábla, a járulékfizetések mértéke és az infláció üteme. Az FDSZ reméli,
hogy ezek a tárgyalások szeptember második felében érdemben megkezdõdhetnek.
Az FDSZ egyetért azzal a kormányzati szándékkal, hogy a felsõoktatási
diplomák európai versenyképessége érdekében megteremtõdjön a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók számának és a képzés minõségének harmonizációja. Meg kell õrizni a magyar felsõoktatásnemzeti hagyományait, de
nyitottnak kell lenni a változásokra is. Erre késztet bennünket a Bolognai
Nyilatkozat, amely egységes európai felsõoktatási térség kialakítását célozza.
Az FDSZ támogatja a Kormány esélyteremtésre vonatkozó elképzeléseit az
általános, középfokú és felsõfokú képzésben egyaránt.

Ezeknek a sokoldalú feladatoknak a kormányzati megvalósítására az FDSZ
több cikluson átívelõ stratégiát dolgoz ki, és még ebben az évben a kormány330

zati ciklus végéig szóló Megállapodást kíván kötni az Oktatási Miniszterrel.
Miniszter Úr részérõl a Megállapodás megkötésére fogadókészség mutatkozik.
Budapest, 2002. szeptember 12.
Az Elnökség nevében
Dr. Kis Papp László
elnök
A Sajtóközlemény rövidített formában elhangzott a szeptember 12-i Déli és Esti
krónika rádióadásban, több rádióadó híreiben és – ugyancsak rövidített formában
– megjelent a szeptember 13-i napilapokban.

10. sz. melléklet
Vezetõi összefoglaló
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11. sz. melléklet
Népszava 2002. 11. 22.

12. sz. melléklet
Népszava 2003. 02. 07.
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13. sz. melléklet
Népszabadság 2003. 02. 07.

14. sz. melléklet
Állásfoglalás
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15. sz. melléklet
Választási eredmények:
Elnök:
Alelnökök:

Dr. Kis Papp László
Elek Elemérné Dr.
Dr. Kiss György
Elnökségi tagok: Dr. Balogh Tiborné
Bérczesné Dr. Takács Julianna
Dr. Bradeánné Gacs Judit
Hajdúné Dr. Molnár Katalin
Major László
Pongrácz Csaba
Dr. Tõrös Szilárd
Dr. Várkonyi Zoltán
Állandó meghívottak:
Dely Ernõné – gazdasági vezetõ
Dr. Galli Csaba – SZVB elnök
Mayer György - titkár
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