2003/2004-es tanév
Eseménykrónika: 2003. március 11 – 2004. június 3.
2003. márc. 11.

FDSZ Fórum Egerben

(1.sz. Melléklet)

2003. márc. 27.

FDSZ Elnökségi ülés

Téma: tájékoztató a 2003.
március 25-i ÉSZT Konferenciáról, melynek témája az EU-hoz
történõ csatlakozás várható
hatásai

2003. ápr. 12.

Felhívás az EU-hoz való
csatlakozás érdekében

(2. sz. melléklet)

2003. ápr. 17.

FDSZ Országos Választmány ülése

Téma: az Egységes Közszolgálati
kerettörvény koncepciója (3. sz.
melléklet)

2003. máj. 29.

Középtávú Ágazati Megállapodás az Oktatási Minisztérium és az FDSZ
között

(4. sz. melléklet)

2003. máj. 29.

FDSZ Elnökségi ülés

Szabados Tamás politikai államtitkár (OM): A felsõoktatás elõtt
álló feladatok

2003. jún. 26.

FDSZ Elnökségi ülés

Állásfoglalás: „A magyar felsõoktatás modernizációját, az
európai felsõoktatási térséghez
történõ csatlakozását célzó
felsõoktatás-fejlesztési koncepcióról”

2003. júl. 10.

FDSZ sajtótájékoztató az
Európai Felsõoktatási
Térség kialakításának
jelenlegi helyzetérõl

(5. sz. melléklet)
2003. 06. 18.
(6. sz. melléklet)
2003. 07. 11.
(7. sz. melléklet)
07. 11.
(8. sz. melléklet)
2003. 07. 11.
(9. sz. melléklet)
2003. 07. 12.

Magyar Hírlap
Magyar Hírlap
Népszava 2003.
Népszabadság
Népszabadság
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2003. júl. 25.

Sajtó: Segít-e a magántõke?

(10. sz. melléklet) Heti Válasz
2003. 07. 25.

2003. júl. 26.

Sajtó: Az oktatás finanszírozása

(11. sz. melléklet) Népszava 2003.
07. 26.

2003. júl. 26.

Sajtó: Felsõoktatási reformkoncepció

(12. sz. melléklet) Népszabadság
2003. 07. 26.
(13. sz. melléklet) Népszava 2003.
07. 26.
(14. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2003. 07. 26.
(15. sz. melléklet) Dunántúli
Napló 2003. 07. 26.

2003. aug. 14.

Sajtó: Felsõoktatási reform

(16. sz. melléklet) Magyar Hírlap
2003. 08. 14.
(17. sz. melléklet) Metro 2003.
08. 14.
(18. sz. melléklet) Népszabadság
2003. 08. 14.

2003. szept. 4.

FDSZ Elnökségi ülés

Állásfoglalás a felsõoktatási
reform koncepciójáról (19. sz.
melléklet)

2003. szept. 18.

FDSZ Országos Választmány ülése

Állásfoglalás a felsõoktatási
reform koncepciójáról

2003. szept. 27.

Sajtó

(20. sz. melléklet) Magyar Hírlap
2003. 09.27.
(21. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2003. 09. 27.
(22. sz. melléklet) Népszava 2003.
09. 27.

2003. okt. 2.

Szakszervezeti Fórum
Szegeden

(23. sz. melléklet)
Délmagyarország 2003. 10. 03.

2003. okt. 9.

FDSZ Elnökségi ülés

Tájékoztató a HÖOK 2003. okt.
3-i dunaújvárosi országos konferenciájáról
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2003. okt. 13.

Közös PSZ-FDSZ sajtótájékoztató

(24. sz. melléklet)
(25. sz. melléklet) Egyetemi Élet
2003. 10. 13.

2003. okt. 13.

Miniszterelnöki Kabinetiroda levele

(26. sz. melléklet) Dr. Katona
Tamás levele

2003. okt. 25.

Sajtó

(27. sz. melléklet) Magyar Vasutas 2003. 10. 25.

2003. nov. 10.

PSZ-FDSZ együttes elnökségi ülés

(28. sz. melléklet) Együttmûködési Megállapodás

2003. nov. 11.

Pokorni Zoltán levele

(29. sz. melléklet) Pokorni levél

2003. nov. 20.

FDSZ Alkalmazotti Tagozat
állásfoglalása

(30. sz. melléklet)

2003. nov. 25.

Közlemény a Közalkalmazotti Sztrájkbizottság
megalakulásáról

(31. sz. melléklet) Közlemény
(32. sz. melléklet) Népszava 2003.
11. 22.

2003. dec. 4.

FDSZ Országos Választmány ülése

Tájékoztató a 2004. évi költségvetés tervezetérõl

2003. dec. 12.

Fórum az ELTE-n

(33. sz. melléklet)

2004. jan. 20.

FDSZ Elnökségi ülés

(34. sz. melléklet) Állásfoglalás
(35. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2004. 01. 20.

2004. febr. 4.

Sajtó

(36. sz. melléklet) Magyar Hírlap
2004. 02. 04.
(37. sz. melléklet) Népszabadság
2004. 02. 04.

2004. febr. 26.

FDSZ Országos Választmány ülése

Tájékoztató a Csatlakozás az
Európai Felsõoktatási Térséghez
c. kormány elõterjesztésrõl

2004. márc. 4.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

Tájékoztató a felsõoktatási
intézmények 2004. évi finanszírozásáról
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2004. ápr. 1.

FDSZ Elnökségi ülés

A „Nemzeti Universitas Program” c. elõterjesztés vitája

2004. ápr. 9.

Sajtó

(38. sz. melléklet) Népszava 2004.
04. 09.

2004. ápr. 15.

Sajtó

(39. sz. melléklet) Népszava 2004.
05. 15.

2004. ápr. 20.

Állásfoglalás

(40. sz. melléklet)

2004. ápr. 20.

Sajtó

(41. sz. melléklet) Magyar Nemzet 2004. 04. 21.

2004. ápr. 29.

FDSZ Elnökségi ülés

Tájékoztató a „Nemzeti
Universitas Program” átdolgozott változatáról

2004. máj. 20.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Gönczi Éva fõtanácsadó
(OM): Elõterjesztés a Magyar
Universitas Programról

2004. jún. 3.

FDSZ XVII. Küldöttgyûlés
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1.sz. Melléklet

2. sz. melléklet
Felhívás az EU-hoz való csatlakozás érdekében
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3. sz. melléklet
Állásfoglalás
az egységes közszolgálati kerettörvény koncepciójáról
1./ A koncepció általános elveivel és célkitûzéseivel alapvetõen egyetértünk és
támogatjuk, hogy a közszolgálati életpálya kidolgozásának keretében a jelenleginél kedvezõbb, kiszámítható elõmeneteli és illetményrendszer, biztonságos foglalkoztatás, stabil munkahelyek és korszerû szociális juttatási rendszer jöjjön létre,
amely minden tekintetben növeli a szféra munkavállalóinak egzisztenciális biztonságát.
2./ Fontosnak tartjuk, hogy a közszférában jelentkezõ munkajogi és egyéb ellentmondások megnyugtató módon rendezõdjenek, ennek elfogadható módja lehet az
egységes kerettörvény. A közszolgálat értelmezésének funkcionális megközelítése
indokolt, de realitása és értelme a jogviszony oldaláról történõ szabályozásnak
van. Ezért támogatjuk a közszolgálati fogalmi meghatározásra irányuló elképzeléseket.
3./ Egyetértünk abban, hogy egységes közszolgálati érdekegyeztetési rendszer alakuljon ki. Szorgalmazzuk, hogy az érdekegyeztetés és a kollektív megállapodások
rendje ágazati szinten erõsödjön és legyen lehetõség a közszférában az ú. n. ágazati
kollektív keretszerzõdések megkötésére az adott ágazati minisztériumokkal.
Munkahelyi (intézményi) szinten is erõsíteni szükséges a kollektív alkuk és a KSZ
kötés intézményét.
4./ A közszolgálati törvénytervezet általános részének elveivel egyetértünk, a különös részben pedig véleményünk szerint az ágazati specifikumokat célszerû szabályozni. Ne lehessen a foglalkoztatással, a jogviszonnyal és a bérkérdésekkel összefüggõ kérdéseket szakmai törvényekben szabályozni. A speciális díjazási elemet
(pl.: ágazati pótlékok rendszereit) is a közszolgálati törvény részeként kell kidolgozni.
5./ A háromelemû elõmeneteli és illetményrendszerrel alapvetõen egyetértünk.
Elengedhetetlen, hogy legyen alapilletmény-táblázat, de az egyes ágazatok (pl.:
felsõoktatás-kutatás) eltérõ bérarányait lefedõ speciális szabályozás szükséges a
megfelelõ végzettség és szolgálati idõ alapján.
A kiegészítõ díjazási elemeknél az új pótlékrendszerek kimunkálása és bevezetése
elengedhetetlen.
A munkateljesítmények külön elismerését szolgáló intézményi szintû bértömeg létrehozása és elkülönítése szükséges követelmény, de ragaszkodunk ahhoz, hogy azt
csak a helyi szakszervezetekkel egyetértésben lehessen elosztani a munkavállalók
között.
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A bérrendszer elemeit a központi költségvetésnek kell finanszíroznia és azt összhangba kell hozni a már meglévõ normatív finanszírozási rendszerekkel (pl.: egészségügy, felsõoktatás).
6./ A szociális juttatások kibõvítését és egységesítését támogatjuk és szorgalmazzuk, mert a béren kívüli juttatások jelenlegi rendszere szabályozatlan, ágazatonként eltérõ, sokszor csak helyi alkuk eredménye.
7./ Javasoljuk és igényeljük, hogy a törvény hatálybalépésével egyidejûleg az új bér
és pótlékrendszer is lépjen hatályba, a szociális juttatások új rendszerét csúsztatva
és fokozatosan is be lehet vezetni.
8./ A közszolgálati jogviszony kinevezéssel történõ létrehozásával összhangban újra
kell szabályozni a határozott idejû tanársegédek és adjunktusok rendezetlen munkajogi helyzetét.
9./ Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a közszolgálati törvény és a felsõoktatási
törvény összhangjának megteremtését.
10./ Az FDSZ az elkövetkezõ idõszakban is igényt tart arra, hogy az induló szakértõi
anyagok kimunkálásában továbbra is részt vegyen.

Budapest, 2003. április 17.
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Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
Országos Választmánya

4. sz. melléklet
Oktatási
Minisztérium

Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete
Középtávú Ágazati
Megállapodás
(2003-2006)
Budapest, 2003.
május

amely létrejött az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a Felsõoktatási
Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban: FDSZ) között, a továbbiakban együtt:
Felek között annak érdekében, hogy – elsõdlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 4. § (1) bekezdésének a.) pontja és (3) bekezdése,
a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a kölcsönös
érdekek – alapján a Felek megfeleljenek a felsõoktatás képviseletében, mûködtetésében, fejlesztésében betöltött feladatuknak és felelõsségüknek, s az érdekegyeztetésre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiknek.
I.
E megállapodás alapján:
1./ Az OM és az FDSZ érdekképviseleti érdekkörébe tartozó témákban vállalja,
hogy:
a./ az oktatási miniszter által elõkészített jogszabályok (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet) tervezeteinek elõkészítési folyamatában az FDSZszel egyeztet, oly módon, hogy a jogszabály tervezetet – legalább a közigazgatási egyeztetésre bocsátással egyidejûleg véleményezésre megküldi
az FDSZ-nek;
b./

az oktatási miniszter által kiadott utasítások (nem beleértve az OM hivatali szervezetére vonatkozó utasításokat), irányelveket és tájékoztatók tervezeteit megküldi az FDSZ-nek úgy, hogy anna a megalapozott véleményalkotásra elegendõ ideje – lehetõség szerint legalább 10 nap – álljon rendelkezésre;

c./

az OM mint intézményfenntartó, tervezett – az FDSZ által a felsõoktatási
alágazatban képviselt közalkalmazottak nagyobb csoportját érintõ – intézkedéseirõl az 1/b. pontban rögzített módon, idõben értesíti a szakszervezetet.

2./ Amennyiben más közigazgatási szerv a közigazgatási egyeztetési eljárás keretében az FDSZ érdekkörét érintõ jogszabály-tervezetet küld meg véleményezésre az
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OM számára, errõl a tényrõl a jogszabálytervezet címének és az elõterjesztõnek a
megnevezésével az OM haladéktalanul értesítést küld az FDSZ részére.
3./ Az OM az érdekkörébe tartozó, következõ testületekben biztosít részvételt az
FDSZ számára.
-

Felsõoktatási és Tudományos Tanács és szakbizottságai.
a Felsõoktatási Törvényt elõkészítõ bizottság és a felsõoktatási reformbizottság.
az OM érintett kitüntetési kuratóriumai, illetve kitüntetési bírálóbizottsága.

4./ Az éves költségvetésre vonatkozó törvénytervezet kialakítása során a Felek
elõzetesen egyeztetést folytatnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott érdekegyeztetési körbe tartozó kérdések tekintetében.
II.
A 2003-2006. közötti idõszakban a Felek törekednek arra, hogy:
1./ A Kormányprogram alapján – a költségvetésben a felsõoktatási alágazat rendelkezésére álló keret növekedésével – biztosítottá váljanak a felsõoktatási intézmények önálló és korszerû intézményi mûködési feltételei. Ennek érdekében:
a./
-

-

-
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Az OM a kormánynál eljár annak érdekében, hogy a kormányprogrambeli „a felsõoktatás finanszírozásának rendezése” vállalások, az
ott leírtak szerint valósuljanak meg. Ennek keretében a kormányprogramban garantált évenkénti, az infláció mértékét meghaladó
alapbér-növekedés érezhetõ mértékû bérszínvonal felzárkózást
eredményezve valósuljon meg a felsõoktatási közalkalmazottak
körében.
A Felek vállalják, hogy a 2002. évi szeptemberi béremelés végrehajtásának tapasztalatait elemzik, a közalkalmazotti bértábla és az oktatói-kutatói bértábla közötti esetleges ellentmondásokat feltárják.
Az OM vállalja, hogy a feltárt – a közalkalmazottakat esetlegesen
sújtó – hátrányokat megszünteti.
Az OM vállalja, hogy a következõ lépésként megvalósuló közszolgálati reform, és a minden évben jelentõs reál-béremelkedést eredményezõ új bérrendszer keretében – kialakuljon a felsõoktatási közalkalmazottak számára a szakmai illetménykiegészítések és pótlékok
új rendszere, valamint a teljesítményértékelés és az ehhez kapcsolódó juttatások rendje.

-

b./

Az FDSZ vállalja, hogy a felsõoktatás területét érintõ részletek kidolgozásához a lehetõségei szerinti legnagyobb szakmai-szakértõi
segítséget biztosítja.

A felsõoktatásban a szociális és kiegészítõ juttatások jelentõsen elmaradnak más ágazatokhoz és a jogos igényekhez képest, a felsõoktatási intézmények ez irányú eltérõ lehetõségei miatt költségvetési, törvényi elõírásokkal szükséges rendezni az alábbiakat:
a fiatal oktatók pályára kerülésének és ott maradásának segítésére
központi lakástámogatási rendszer kialakítása;
hozzájárulás a kötelezõ tõkefedezeti nyugdíjpénztári tagsághoz;
államilag garantált üdülési jegy központi forrásból;
az utazási kedvezmények Volán járatokra való kiterjesztése;
központilag finanszírozott éves szintû szakkönyv támogatás biztosítása;
ingyenes múzeumi, levéltári és könyvtárlátogatáshoz szükséges igazolvány kiadása.

Az OM vállalja, hogy a fentiek mihamarabbi bevezetéséhez szükséges saját hatáskörbe tartozó intézkedéseket késlekedés nélkül végrehajtja, a hatáskörén kívül esõ
költségvetési, törvényi elõírások rendezése érdekében szükséges elõterjesztéseket,
javaslatokat megfogalmazza és teljesülésük érdekében eljár.
2./ A Felek együttmûködnek a felsõoktatási törvény felhatalmazása alapján készülõ új felsõoktatási szakmai normatívák kidolgozásában.
3./ A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT) hatáskörét és feladatait megállapító szabályokat és SZMSZ-t a Felek megvizsgálják és szükség esetén kezdeményezik
azok aktualizálását.
III.
1./ A Felek kölcsönösen kinyilvánítják szándékukat és akaratukat arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban szerzett jogokat jóhiszemûen gyakorolják, kötelezettségeiket teljesítik, az esetleges vitákat lehetõleg tárgyalásos úton rendezik.
2./ E megállapodás a 2003-2006. közötti idõszakra szól, módosítására azonban a
felek bármikor javaslatot tehetnek. A módosításhoz a Felek egyeztetése szükséges. A módosítás az elfogadást követõ év januárjának elsõ munkanapján lép hatályba.
3./ A megállapodást vis maior esetén bármelyik fél írásban 4 hónapos határidõvel
felmondhatja.
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4./ E megállapodást az OM az Oktatási Közlönyben, az FDSZ információs kiadványában teszi közzé, a tárgyalásokról s az eredményekrõl az OM hivatalos közleményt ad ki.
5./ A Felek a folyamatos kapcsolattartásra, az ügyek intézésére fórumot hoznak
létre, amely szükség szerint, de legalább negyedévente, a két folyamatos kapcsolattartásra kijelölt képviselõ vezetésével ülésezik.

Budapest, 2003. május 29.

Dr. Magyar Bálint
miniszter

5. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2003. 06. 18.
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Szabados Tamás
politikai államtitkár

Dr. Kis Papp László
elnök

6. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2003. 07. 11.

7. sz. melléklet
Népszava 2003. 07. 11.
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8. sz. melléklet
Népszabadság 2003. 07. 11.
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9. sz. melléklet
Népszabadság 2003. 07. 12.

349

10. sz. melléklet
Heti Válasz 2003. 07. 25.
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11. sz. melléklet
Népszava 2003. 07. 26.

12. sz. melléklet
Népszabadság 2003. 07. 26.
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13. sz. melléklet
Népszava 2003. 07. 26.

14. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2003. 07. 26.
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15. sz. melléklet
Dunántúli Napló 2003. 07. 26.

16. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2003. 08. 14.
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17. sz. melléklet
Metro 2003. 08. 14.

18. sz. melléklet
Népszabadság 2003. 08. 14.
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19. sz. melléklet
A MAGYAR FELSÕOKTATÁS MODERNIZÁCIÓJÁT, AZ EURÓPAI
FELSÕOKTATÁSI TÉRSÉGHEZ TÖRTÉNÕ CSATLAKOZÁSÁT CÉLZÓ
FELSÕOKTATÁS-FEJLESZTÉS KONCEPCIÓJA
(SZAKMAI VITAANYAG ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNYEZÉSE)
A 119 oldalas szakmai vitaanyag és a hozzá csatlakozó 10 melléklet 2003. július 13án került az Oktatási Minisztérium honlapjára, és július 15-én az Országos Rektori,
Fõiskolai, Fõigazgatói és Gazdasági Fõigazgatói értekezleten a résztvevõk is megkapták. Az Oktatási Miniszter tájékoztatásul megküldte a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ) részére is.
A fejlesztési koncepció – mint ahogy a bevezetõ írja – azzal a céllal készült, hogy a
felsõoktatás új kihívásokkal szembesül: az EU csatlakozás nyomán globalizálódó
tudáspiacon és munkaerõ-piacon versenyképességünk megteremtése, a magyar társadalom és gazdaság igényeihez való illeszkedés.
Az anyag összességében négy fõ részbõl tevõdik össze:
1./ Az akadémiai reform, amely magában foglalja az új képzési szerkezet átalakítását.
2./ Az irányítási rendszer reformja, amely megában foglalja az állami feladatok
megfogalmazását az intézményi rendszer mûködtetésére és a pályázatok rendszerét.
3./ A finanszírozási reform, amely a finanszírozási csatornák megfogalmazását, a
hallgatói hozzájárulás szükségességének kérdését, ennek mértékét és módját fogalmazza meg.
4./ Az intézményi reform, amely az intézményi státusz meghatározásával, az intézményi irányító testületek megválasztásával, kinevezési módjával és eljárásaival,
valamint az intézményi oktatók-kutatók, szakalkalmazottak, hallgatók jogállásával
foglalkozik.
A szakmai vita anyaga a CSEFT program keretében készült (Csatlakozás az Európai
Felsõoktatási Térséghez).
Alapvetõ kifogásunk, hogy a társadalmi vita így a nyár derekára, az oktatók, kutatók, szakalkalmazottak nyári szabadsága idejére esik (Miniszter Úr augusztus 31-ig
kért észrevételeket). A viták testületi lebonyolítása ebben az idõszakban teljességgel lehetetlen.
Ebben az idõszakban, amikor a magyar gazdaság kritikus helyzetbe került – a felsõ356

oktatástól 2003-ban 3,4 milliárd forintot vonnak el, és a 2004-es javaslatok is rendkívül borulátóak – nagyon szerencsétlen dolog a bolognai folyamatba beburkolva
a magyar felsõoktatás strukturális rendszerének teljes és indokolatlan átalakítását
napirendre tûzni.
Úgy gondoljuk, hogy nem lehet tétlenül nézni az anyagban szereplõ privatizációs
elgondolásokat, mert ezek az elképzelések visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a magyar felsõoktatásban. Megszûnnek azok az elõnyök, amelyek a felsõoktatásunkat mindig kiemelt jelzõkkel illették Európában, sõt a kontinensen túl is.
Közismert, hogy Magyarország is csatlakozott ahhoz a Bolognai Nyilatkozathoz,
amely az egységes európai felsõoktatási térség kialakítását célozza.
A Bolognai Nyilatkozat öt pontban foglalja össze az európai felsõoktatási intézmények versenyképességének fokozására irányuló törekvéseket, amelyeket az aláíró
országoknak 2010-re kell megvalósítani.
A legfontosabb alapelvek:
-

-

Összehasonlítható végzettséget és szakképzettséget jelentõ diplomák kiadása.
Kétciklusú képzésen alapuló felsõoktatási rendszer kiépítése, amely a jelenlegi fõiskolai és egyetemi képzés lineárissá tételén alapul.
Olyan kreditrendszer alkalmazása, amely a hallgatók intézmények között
és a csatlakozó országok felsõoktatási intézményei között szabad átjárást
biztosít. Ez a követelmény 2003 szeptemberétõl a magyar állami felsõoktatási intézmények vonatkozásában teljesül.
Oktatók és hallgatók nemzetközi cseréjének elõkészítése.
A minõség európai garanciájának biztosítása.

Vizsgáljuk meg kissé részletesebben az anyagban foglaltakat:
1./ Az akadémiai reform
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek egyetértenek azzal, hogy az elõzõekben
felsorolt célok teljesítése érdekében 2010-ig meg kell teremteni az egységes európai felsõoktatási térséget, és ennek eredményeképpen át kell térni a kétciklusú
képzési rendszerre, és meg kell teremteni a minõségi képzés feltételeit. Ez azonban
a jelenlegi felsõoktatási struktúra – az anyagban szereplõ – drasztikus átalakítása
nélkül megvalósítható, mert az integrált felsõoktatási intézmények nagy részében
biztosíték van arra, hogy ezek a célok elérhetõk.
Az elsõ résznek is vannak támadható pontjai. Ezek közül az egyik a felsõfokú szakképzés, a mási a pedagógusképzés.
Felsõfokú szakképzés
Az érettségire épülõ szakmák egy részének „felsõfokúvá tételénél tudomásul kell
venni azt a tényt, hogy bizonyos területeken jól beválik, beválhat a jelenlegi szisztéma szerinti akkreditált szakképzés. A beindításnál azonban mérlegelni kell, hogy
357

igényli-e a munkaerõpiac a rengeteg megfelelõ mennyiségû gyakorlat nélküli, a
szakmához kevéssé értõ „asszisztenseket”. Számolni kell azzal is, hogy az ilyen képzésre jelentkezõk jelentõs része ha nem veszik fel a fõiskolára, szakmához nem értõ
csalódott emberként kezd egy másik szakma elsajátításához. Másik feltétel az, hogy
a szakmai ismeretanyag és tevékenységrendszer alkalmas legyen a moduláris felépítésre. Az ipari és mezõgazdasági szakmákban az alulról építkezés elve jobban
bevált. Talán vissza kellene térni hozzá. (Elõször egy szakmát tanult meg az illetõ,
melynek birtokában termelési feladatokat végzett – esztergályos, szervizelés). Erre
a szakmára épült a technikusképzés, amelynek kibõvítésével lehetne megszerezni a
felsõoktatásban beszámítható krediteket. Így a feje tetejérõl a talpára állíthatnánk
a jelenlegi – valljuk be õszintén, hogy nem jól mûködõ rendszert.
Egységes tanárképzés
A pedagógusképzésben az egységes tanárképzés gondolata már régóta felvetõdött.
Az anyag sajnos nem tartalmazza mindazt a pedagógusképzés jellegébõl fakadó
sokszínû és sokféle problémát, amit ennek keretében meg kellene oldani. Emellett
szakmailag tarthatatlan gondolatokat is olvashatunk benne. Ilyen a szakképzés és a
szaktárgyhoz kapcsolódó képzés vitaanyagában leírt szakaszolása. Az ide tartozó
60 kredit nem szerezhetõ meg egy év alatt olyan egyszerûen, mint ahogyan a vitaanyagban szerepel. Mindez a pedagógiai, pszichológiai, szakmetodikai tantárgyi
tartalmak egymásra épülésébõl, az ismeretek és tevékenységek hierarchikus rendszerébõl és a kialakuló jártasságok, készségek, idõigényébõl következik. Itt nem
munkadarabot formálunk egy gépsoron, hanem gyermekek nevelésére is alkalmas
pedagógusokat. A másik gond, hogy meg sem említi a jelenlegi fõiskolai szintû
tanárképzéssel foglalkozó fõiskolás problémáját, az átállás lehetséges módozatait.
A tanárképzés tartalma tekintetében kiáll a mûveltségterületi tanárképzés bevezetése mellett, anélkül, hogy átgondolná, hogyan tanít majd egy ilyen tanár fizikát,
biológiát olyan szinten, hogy a tanuló érettségizni tudjon. A kétszakosságot, mint
munkaerõpiaci elvárást meg sem említi. Az óvodapedagógusi és tanítóképzés meg
sem jelenik az anyagban.
2./ Az irányítási rendszer
Az állami irányítás pályázatok kiírásával megoldható, az eredmények közkinccsé
tehetõk. (Internet) A termelõszféra vagy az érintett régió fokozott bevonása érdekeltté tétele a kutatásban egyaránt hasznos lehet minden résztvevõ számára.
3./ Finanszírozás
A felsõoktatási intézmények már a rendszerváltás óta jelentõsen alulfinanszírozottak. Nem véletlenül vonták össze az 1993-as Ftv-ben már megjelent képzési, kutatási és fenntartási normatívát. Kiderült volna ugyanis, hogy nagyon csekély központi
pénz áll rendelkezésre a létesítmények fenntartására. Az anyagból világosan kiderül, hogy a saját bevételek további növelése a cél. Kikerülnének az intézmények az
Államháztartási Törvény hatálya alól, nem kellene éves gazdasági tervet készíteni.
Intézményi bevételi forrásként burkoltan megjelenik a tandíj.
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4./ Intézményi státusz
A bolognai folyamat egyáltalán nem követeli meg az irányítás és a mûködés ilyen
nagymértékû megváltoztatását. A speciális felsõoktatási intézményi státusz kifejezés megfelelõ kifejtés nélkül értelmezhetetlen. Erre a felsõoktatási intézményi státuszra építve az anyag átlépi a több évszázados intézményi autonómiát.
A szakszervezetek alapvetõ problémája az, hogy az anyag a bolognai folyamathoz
csatlakozóan olyan feladatok végrehajtását jelöli meg, amelynek a bolognai folyamathoz semmi közük sincs. Nem lehet a magyar felsõoktatási struktúra fejreállítását,
az európai hagyományoktól idegen átalakítását a bolognai folyamat részének feltüntetni.
Meggyõzõdésünk szerint a magyar felsõoktatásnak nem az az alapvetõ problémája,
hogy színvonalbeli gondjai vannak. Összehasonlítva az európai felsõoktatással, ma
is versenyképesek vagyunk: egyrészt az oktatott tananyaggal, másrészt az oktatóink-kutatóink és a szakalkalmazottaink felkészültségével. Természetesen kivételek
vannak, de nem lehet ezekbõl általánosítani. (Pl. cukrászdában történõ vizsgáztatás, tananyag videófelvételen történõ küldése).
A szakszervezetek véleménye szerint a legfontosabb problémák ma a felsõoktatásban egyrészt abban gyökereznek, hogy az évtizedeken keresztül bevezetett reformok „eredményeképpen” rágatták a felsõoktatást, hol az egyik, hol a másik irányba, és sohasem várták meg, hogy valamelyik tervezet életképes-e. Tudvalévõ, hogy
a felsõoktatás eredményei nem egy év múlva jelentkeznek.
A másik ok a felsõoktatás alulfinanszírozottsága, ezen javulást jelentett a 2002
szeptemberében bevezetett 50%-os béremelés, de a mûködési költségek terén több
évtizedes a lemaradásunk. Egyre távolabb kerül az a kormánypártok választási programjában szereplõ megfogalmazás, hogy a tudásalapú társadalom megteremtéséhez a feltételeket mindenképpen biztosítani kell, és a felsõoktatás stratégiai ágazatként kezelendõ.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek alapvetõ gondjai a következõk:
-

Az anyagban szerepel az állami felsõoktatási intézmények vegyes tulajdonú vagy magántulajdonú intézményekké történõ átalakítása. Ez egyértelmûen a sorok között a tandíj kérdését is felveti. Hiszen az anyag 77-ik
oldalán leírja, hogy a hallgatók az intézmények széleskörû szolgálatainak
„vevõi”. Ezeket a szolgáltatásokat – írja az anyag – a vevõktõl részben vagy
teljes egészben az állam átvállalhatja. Mi ez, ha nem a tandíjra való célzás?

-

A felsõoktatási intézmények évszázados hagyományait sutba dobva, a szakértõi anyag azt javasolja, hogy a felsõoktatási intézményeket a Miniszter által
kinevezett menedzserek irányítsák, ami azt jelenti, hogy mint az állami vállalatoknál, a felsõoktatási intézmények élére Igazgatótanácsot neveznek ki.
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-

Az anyag jelentõs változást irányoz elõ az intézmények alkalmazásában
lévõ oktatók-kutatók-közalkalmazottak státusában is: kikerülnének a Közalkalmazotti Törvény hatálya alól, magyarul nem lennének közalkalmazottak, hanem féléves egyéves szerzõdéseket köthetnének velük. A szerzõdés
lejártával minden kötelezettség az intézmény részérõl megszûnne.

-

A felsõoktatás reformjában legyen vezérelv az elfogadott kormányprogram és az ország gazdasági helyzete. Az ezen messze túlmutató elképzeléseket vegyük ki a megvalósítandók közül. Az érdekvédelmet pedig hagyjuk
meg annak, amelynek a törvényi keretei biztosítottak és ne feledkezzünk
meg arról, hogy az EU-s tagországok többségében a mieinknél több jogosítvánnyal rendelkeznek és a munkáltatók természetesnek veszik mûködésüket.

Ezen fõ indokok alapján az érdekképviseletek a szakmai anyagot nem tartják társadalmi vitára alkalmasnak.

Budapest, 2003. szeptember 8.

20. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2003. 09.27.

360

Dr. Kis Papp László
elnök

21. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2003. 09. 27.

22. sz. melléklet
Népszava 2003. 09. 27.

23. sz. melléklet
Délmagyarország 2003. 10. 03.
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24. sz. melléklet
Közös PSZ-FDSZ sajtótájékoztató
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25. sz. melléklet
Egyetemi Élet 2003. 10. 13.
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26. sz. melléklet
Dr. Katona Tamás levele
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27. sz. melléklet
Magyar Vasutas 2003. 10. 25.
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28. sz. melléklet
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Pedagógusok Szakszervezete
és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete között
Az oktatási ágazat két legjelentõsebb érdekvédelmi szervezetének, a Pedagógusok
Szakszervezetének (PSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének (FDSZ) tevékenysége ugyanazokon a hagyományokon és értékeken alapul. Mindennek természetes következménye az együttmûködés igénye, a közös cselekvés szükségességének felismerése. A köz- és felsõoktatás alkalmazottainak jelentõs részét képviselõ két szakszervezet – átérezve együttes felelõsségüket – az eredményesebb érdekvédelem, hatékonyabb érdekérvényesítés, a hazai és az európai érdekképviselet
összehangolása céljából az alábbiakban állapodik meg:
1.

Közös álláspontok, állásfoglalások kialakítására törekednek minden, a tagságukat és az oktatási ágazat munkavállalóit érintõ kérdésben.
Együttmûködésükben fontosnak tartják:

•
•
•
•
•
2.
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a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszerek, az oktatási
bérrendszer kérdéseit, annak folyamatos fejlesztését, a bérek EU-szintre való felzárkóztatását;
a közalkalmazotti munkaügyi jogalkotást, a közszolgálatiság alapelvének megõrzését és továbbfejlesztését;
az érdekegyeztetés ágazati rendszerének átalakítását, európai normák szerinti rendezését, az Oktatási Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozását;
az ezzel összefüggõ ügyekben és az oktatás bármely területét érintõ
kérdésekben a rendszeres konzultációt és az egyeztetett álláspontok
együttes képviseletét;
az ágazatközi, közszolgálati érdekegyeztetõ fórumokon egyeztetett
álláspont képviseletét.

Az együttmûködés keretében célszerûnek ítélik:
•
a választott tisztségviselõk rendszeres konzultációit;
•
az azonos érdekeltségû kérdésekben együttes testületi ülések rendezését, összehangolt álláspont kialakítását és képviseletét az oktatás
stratégiai területein;
•
együttes rendezvények szervezését és a szakértõi munka egyeztetését;
•
összefogott oktatási projektek és képzési programok megalkotását;
•
igény esetén közös kiadványok megjelentetését, az információs rendszerek összehangolását;

•
•

•
•
•
3.

a felsõoktatás, ezen belül a pedagógusképzés reformfolyamatában a
szakszervezeti, munkavállalói, valamint a szakmapolitikai érdekek
azonos képviseletét;
a pedagógusképzõ intézmények végzõs hallgatói számára munkajogi- érdekvédelmi ismeretterjesztést, amelynek célja a felsõoktatásban és a közoktatásban munkát vállalók felvilágosítása és felkészítése a szakszervezeti tagságra;
tagozataik, munkabizottságaik, valamint nyugdíjas szervezeteik folyamatos kapcsolattartását, együttmûködését;
a közös vagyon együttes mûködtetését és hasznosítását;
a szakszervezeti tagoknak nyújtott szolgáltatások együttes áttekintését és a lehetõség szerinti egységesítését, bõvítését.

A hatékonyabb érdekérvényesítésre törekedve:
•
összehangolják cselekvési programjaikat, akcióikat;
•
egyeztetik a nyomásgyakorlás lehetséges formáira vonatkozó álláspontjukat, és törekednek az együttes fellépésre;
•
a nemzetközi együttmûködés keretében (Oktatási Internacionálé,
Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, Európai Szakszervezeti Szövetség, ETUCE stb.) végzett munkájukat egyeztetik;
•
együttes feladatként tartják számon a magyarországi köz- és felsõoktatás érdekvédelmi és szakmai szervezeteinek tevékenységét összehangoló Oktatási Unió létrehozását, mûködtetését az ágazat feltételrendszerének javítása, társadalmi rangjának folyamatos emelése
érdekében.

Jelen megállapodás határozatlan idõre szól, melynek közös végrehajtását, az együttmûködés tapasztalatait a felek kétévente értékelik, illetve a megállapodást szükség
szerint módosítják.
Budapest, 2003. november 10.

Varga László
elnök
a Pedagógusok Szakszervezete
képviseletében

Dr. Kis Papp László
elnök
a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete képviseletében
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29. sz. melléklet
Pokorni levél
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30. sz. melléklet
Tervezet az FDSZ Alkalmazotti Tagozata számára.
Tisztelt Miniszter Úr!
A Minisztérium honlapján megjelent tervezetre (CSEFT), illetve Miniszter
Úrnak az ELTE Bölcsészettudományi Karán elhangzott szavaira reagálva, mely szerint a nem oktató alkalmazottakat el kell küldeni, és helyettük hallgatókat kell
foglalkoztatni, kijelentjük, hogy ez a tervezet, gondolkodás súlyosan sérti a felsõoktatásban dolgozó nem oktató munkatársaink, és a felsõoktatás érdekeit.
Nem gondoljuk, hogy egy diplomás könyvtáros munkáját, aki évtizede segíti
eligazodni a hallgatókat, és az oktatókat a saját tudományterületük mûveléséhez
szükséges könyvek elérésében, feldolgozásában, az egyetemi évek alatt megtanult
könyvtártudományi ismeretei felhasználásával, az máról holnapra elküldhetõ, és
hallgatóval helyettesíthetõ.
Nem gondoljuk, hogy a természettudományi tanszékeke veszélyes kísérletein a hallgatókkal dolgozó laboránsok diákokkal pótolhatók lennének.
Nem gondoljuk, hogy a mûszaki egyetemek gépmûhelyeiben a hallgatók
munkavédelmi oktatása elég lenne az évtizedek óta ott szolgáló mûhelyoktatók
leváltásához.
Nem gondoljuk azt sem, hogy a tanszéki ügyintézõk, akik ismerõi a számtalan belsõ, és külsõ rendeletnek, sok területen szervezik a tanszékek munkáját, gondozzák a szakos hallgatók ügyeit, foglalkoznak a doktoranduszokkal és még hosszan
sorolhatnánk – pótolhatók lennének diákokkal.
A Karok és az intézmények gazdasági mûszaki apparátusa lenne leváltható,
és hallgatókra cserélhetõ? Az asztalost, vagy a vízszerelõt lehetne hallgatóra cserélni? Vállalják a hallgatók a mellékhelyiséget folyamatos takarítását, amit ma már
minimálisan megkövetelünk?
Nem soroljuk! Úgy gondoljuk, hogy a tervezetnek ez a része ellenséges a
felsõoktatásnak a maguk területén jól képzett, nem oktató munkatársaival szemben, és félrevezeti a hallgatókat is, hiszen végrehajthatatlan elképzelésekkel ámít.
Ha az országnak nem szükséges a hallgatók esetleges béréhez kötõdõ közteher,
akkor ésszerû lenne azt a felsõoktatási intézmények rendelkezésére bocsátani, tanszéki demonstrátorok alkalmazásának finanszírozására.
Úgy gondoljuk, hogy ez az, ami mind a hallgatók, mind a tanszékek érdekeit
szolgálná, segíthetné a tanszéki mûhelyek fiatalítását, a doktoranduszok kiválasztását, fiatal tehetségek korai megjelenését.
Az gondoljuk, ha ez a koncepció nem változik, netán kodifikálva is megjelenik, meg kell fontolnunk a felsõoktatási, nem oktató munkatársak munkabeszüntetésének megszervezését, hogy kellõen demonstrálják munkájuk fontosságát a magyar felsõoktatásban.
Budapest, 2003. november 20.
Szedlay Péter
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Alkalmazotti Tagozat
Elnök
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31. sz. melléklet
Közlemény
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32. sz. melléklet
Népszava 2003. 11. 22.

371

33. sz. melléklet
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34. sz. melléklet
Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Országos Elnökségének
Állásf oglalása
1./ Az Oktatási Minisztérium 2004. évi költségvetési támogatása a tavalyi elvonások figyelembevételével a nagy intézmények esetében 2 %-kal csökkentette támogatási keretét, amely néhány nagy egyetemen már jelenleg is komoly problémát
okoz.
Az FDSZ a felsõoktatási intézmények további támogatás csökkentése ellen a leghatározottabban tiltakozik, mert alapvetõen veszélyben látja a kormányprogramban
meghirdetett 3 alapelv érvényesülését.
-

A tudásalapú társadalom felépítését,
csatlakozás az Európai felsõoktatási térséghez,
esélyegyenlõség (esélyteremtés).

Felszólítja a kormányt, hogy a 2004. évre tervezett megszorító intézkedési tervezésénél ezeket a szempontokat mérlegelje.
Már nincsenek tartalékok a 2004-es költségvetésben, az alaptevékenység ellátását súlyosan veszélyezteti a jelenlegi elfogadott költségvetés. Ebbõl elvonni már nem lehet.
2./ Az FDSZ – mint a közszolgálati sztrájkbizottság tagja – alapvetõen egyetért a
sztrájkbizottság követelésével, amely – figyelembe véve az ország nehéz gazdasági
helyzetét – 2004-re a tervezett inflációval (6%) azonos bérrendszerben megvalósuló bérfejlesztésre tart igényt, a források egyértelmû garanciája mellett.
3./ Miniszter Úr által tavaly július 15-én meghirdetett „Csatlakozás az Európai Felsõoktatási Térséghez” szakértõi vitaanyag decemberig 8, egyesek szerint 9 változatot ért meg. Az OM a kritikákat messze nem vette figyelembe, 2003 decemberében
készült egy elõterjesztés a kormány részére, amely alapvetõen a júliusi szakértõi
anyagra támaszkodik.
Az oktatási tárca a kormány elõterjesztésében az európai országok által Bolognában 1999-ben aláírt úgynevezett Bolognai deklarációra hivatkozva bizonygatja a
magyar felsõoktatás teljes és azonnali átalakításának szükségességét.
A deklarációban megfogalmazottak kizárólag a képzési szerkezet átalakítását célozzák, amellyel az FDSZ alapvetõen egyetért, ellentétben a kormány elõterjesztés
tervezetével, amely a magyar felsõoktatás gyökeres és teljesen indokolatlan intézményi irányítási és finanszírozási rendszerét kívánja átalakítani mindennemû hatáselemzés nélkül.
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Hangsúlyozzuk, hogy az akadémiai reform fejezetben tárgyalt képzési szerkezet
átalakítása szakmailag indokolt. Határozottan visszautasítjuk azt a sommás megállapítást, amely szerint a jelenlegi felsõoktatás oktatógárdája nem alkalmas az úgynevezett lineáris képzés megvalósítására.
A felsõoktatásban érintett érdekképviseletek már a szakmai anyag elsõ változata
kapcsán hangoztatták ellenvéleményüket az intézmények státusának megváltoztatási tervével kapcsolatban és a leghatározottabban tiltakoztak amiatt, hogy a tervezett státusváltás miatt az oktatóink – kutatóink és a szakalkalmazottak kikerüljenek a közalkalmazotti körbõl.
Az érdekképviseletek által megfogalmazott kritikákat az intézményi vélemények
egyértelmûen igazolták. Az intézményi vélemények megerõsítették, hogy a kormány elõterjesztés nem kellõen kidolgozott, a javaslatok nem megalapozottak. Információink szerint a beérkezett intézményi, munkavállalói és szakszervezeti vélemények teljes egészében elutasítják az igazgatótanácsok bevezetését, az új gazdálkodási formává (kht-vá) alakulását. Ugyanakkor az érintett felsõoktatási közvélemény hitet tett a közalkalmazotti jogviszony megtartására.
Az FDSZ javasolja az oktatási kormányzatnak, hogy az intézmények, az érdekképviseletek és a tárcák észrevételeinek figyelembevételével az elõterjesztést teljes
egészében dolgozza át – ehhez felajánljuk segítségünket – annak figyelembevételével, hogy a feladat a „Bolognai dekrétumban” megfogalmazott képzési szerkezet
átalakítása, az egységes Európai képzési struktúra átvétele.
Ami az intézmények mûködési reformját illeti - több kezdeményezésrõl tudunk például a német felsõoktatásban több mint egy évtizede jól mûködik az úgynevezett kancellári rendszer, ahol világosan szétválik a rektor által vezetett akadémiai
munka (oktatás, kutatás) és a kancellár által irányított adminisztrációs, gazdasági
feladatok. Erre a posztra nagytekintélyû gazdasági gyakorlattal rendelkezõ belõ
szakemberek szinte mindenütt megtalálhatók.

Budapest, 2004. január 20.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
Országos Elnöksége nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök
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35. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2004. 01. 20.

36. sz. melléklet
Magyar Hírlap 2004. 02. 04.
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37. sz. melléklet
Népszabadság 2004. 02. 04.
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38. sz. melléklet
Népszava 2004. 04. 09.

39. sz. melléklet
Népszava 2004. 05. 15.
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40. sz. melléklet
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Elnöksége
ÁLLÁSFOGLALÁSA
a felsõoktatásban dolgozó oktatók, kutatók és szakalkalmazottak
2004. évi béremelésérõl

1./ A Magyar Posta „jóvoltából” jelentõs késéssel véglegesnek tekinthetõ adatok szerint 167.600 jelentkezõ töltötte ki az „A” jelû felsõoktatási jelentkezési
lapot a 2004/2005. tanévi felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezéshez.
Ez a szám a nappali tagozatos jelentkezések esetében több mint 3 %-kal haladja meg a tavalyi jelentkezéseket. Örvendetes, hogy 30 %-kal nõtt az érdeklõdés a felsõfokú szakképzés iránt, ami a munkaerõ piaci igények kielégítése szempontjából jelentõs elõrelépést jelent. Úgy tûnik, csökken az érdeklõdés a távoktatási formák iránt, ugyanis 64 %-kal kevesebb a jelentkezõk száma. A jelentkezéseket azonban még nem lehet lezárni véglegesen, hiszen a
május 1-ét követõ EU-s bõvítés a nyári pótfelvételi esetében megnyitja a
jelentkezési lehetõséget az ugyancsak EU-s szomszédos tagországok fiataljai elõtt is.
2./ Folyamatban vannak azok a felmérések, amelyek alapján egyértelmûen
meg lehet állapítani, hogy a felsõoktatásban nem teljesült a Kormány és a
Közszféra sztrájkbizottsága megállapodásában szereplõ hatszázalékos béremelés.
A felsõoktatásban januári hivatalos adatok szerint a keresetnövekedés – a
2003. évi áthúzódó hatásokat is figyelembe véve – nem érte el a 3 százalékot.
A február és márciusi elõjelzések még ennél is kevesebb keresetnövekedést
prognosztizálnak. Ezt az elõrejelzést erõsítette meg a Magyar Rektori Konferencia elmúlt hétvégi ülése is.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete – miután a hatszázalékos béremeléshez a Kormány nem biztosított költségvetési forrásokat és a jogi garanciát sem teremtette meg a béremelés garantálására – nem írta alá a megállapodást. Úgy tûnik, hogy az FDSZ aggodalmai jogosak voltak, hiszen az intézményeink nem rendelkeznek olyan saját biztos bevételi forrásokkal, amelynek terhére a bérfejlesztést hosszú távban is biztosítottnak ítélnék meg.
Az FDSZ határozottan követeli, hogy az elsõ negyedévi hivatalos statisztikai adatok birtokában a kormány költségvetési forrásból teremtsen fedezetet az idei inf lációt kompenzáló január 1-ig visszamenõleg hatályos béremelés kifizetésére oly módon, hogy a béremelés a felsõoktatási, illetõleg a
közalkalmazotti bértábla tételeinek megemelésével nyújtson garanciát.
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A bevezetõben elmondott jelentkezési adatok arról tanúskodnak, hogy a társadalom részére megvan a bizalom a felsõoktatás oktatóiban, kutatóiban és
szakalkalmazottaiban. Ha komolyan gondolja a Kormány a Magyar
Universitás Programban lefektetett azon alapelveket, hogy a minõségi képzés egyik feltétele az oktatói gárda megbecsülése, akkor ennek megvalósítása a 2004. évi inflációt követõ béremelésben garanciát kell, hogy kapjon.
Budapest, 2004. április 20.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Elnöksége nevében:

Dr. Kis Papp László
elnök

Mayer György
titkár

41. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2004. 04. 21.
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