2006/2007-es tanév
Eseménykrónika: 2006. szeptember 11 – 2007. június 7.
2006. szept. 11.

Felsõoktatási Kerekasztal
ülése.

Cél: érdemi párbeszéd a felsõoktatás aktuális kérdéseirõl.

2006. szept. 14.

FDSZ Elnökségi ülés

Dr. Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatója a felsõoktatás aktuális kérdéseirõl.

2006. szept. 26.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT)

Tájékoztató a felsõoktatási
intézmények felvételi eljárásának általános szabályairól szóló
kormányrendelet-tervezetrõl.

2006. okt. 18.

Felsõoktatási Kerekasztal

Egyeztetések kezdõdtek a
hallgatói juttatások átalakításáról (1. sz. melléklet)

2006. okt. 19.

FDSZ Országos Választmány ülése

Részvétnyilvánítás az olaszliszkai
tragédia kapcsán. A közalkalmazotti illetményrendszer fejlesztési kérdései.

2006. okt. 19.

HÖOK tüntetés a várban

(2. sz. melléklet)

2006. nov. 28.

Közszféra szakszervezetei
által szervezett nagygyûlés

(3. sz. melléklet: tájékoztató)
(4. sz. melléklet: Népszabadság
2006. 11. 29.)
(5. sz. melléklet: Magyar Nemzet
2006. 11.29.)
(6. sz. melléklet: Népszava 2006.
11. 29.)

2006. nov. 29.

FDSZ Országos Választmány ülése

Dr. Závecz Ferenc OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
tájékoztatója a felsõoktatás
2007. évi fejlesztési lehetõségeirõl.

2006. dec. 4.

FDSZ Elnökségi ülés

Tagtoborzó felhívásunk! (7. sz.
melléklet)
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2006. dec. 20.

Felsõoktatási Kerekasztal

A Felsõoktatási Kerekasztal
támogatta a hallgatói juttatások
rendszerének tervezetét (8. sz.
melléklet)

2007. jan. 17.

FDSZ Elnökségi ülés

„Gazdagok kiváltsága lesz a
felsõoktatás” (9. sz. melléklet:
Magyar Nemzet 2007. 01. 18.)

2007. jan. 23.

Felsõoktatási Kerekasztal

Hallgatói szociális juttatások új
rendszere (10. sz. melléklet:
Népszava 2007. 01. 24.)

2007. jan. 31.

FDSZ Elnökségi ülés

A 2007. évi bértárgyalások
helyzete.

2007. febr. 15.

FDSZ Országos Választmány ülése

Tájékoztató az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a
Kormány között folyó tárgyalásokról. (11. sz. melléklet: A
Közszolgálati Szakszervezeti
Fórum Kiáltványa)

2007. márc. 29.

FDSZ Elnökségi ülés

Tájékoztató a Kormány-Sztrájkbizottság megállapodásról (12.
sz. melléklet: MK 19/2007)

2007. márc.29.

Felsõoktatási Kerekasztal

Konzultáció a Felsõoktatási
törvény módosításáról (13. sz.
melléklet)

2007. márc. 30.

Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése

A közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvénymódosítási javaslat
felsõoktatást érintõ kérdései (14.
sz. melléklet)

2007. máj. 3.

HÖOK-FDSZ együttes
sajtótájékoztató

„Nem eladók az egyetemek”
Állásfoglalás a magyar felsõoktatás aktuális kérdéseirõl (15. sz.
melléklet)
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2007. máj. 8.

Országos Közszolgálati
Érdekegyeztetõ Tanács
ülése

A társadalombiztosítási jogviszony dokumentálása körüli
problémák áttekintése. A sztrájkbizottság és a Kormány közötti
megállapodás végrehajtásának
áttekintése. A közalkalmazotti
utazási kedvezmények megcsonkítása (16. sz. melléklet)

2007. máj. 18.

„Vállalkozzanak-e a felsõoktatási intézmények?”
(körkérdés)

(17. sz. melléklet) Napi Gazdaság
2007. 05. 18.

2007. máj. 24.

FDSZ Országos Választmány ülése

A 2007. június 7-i Küldöttgyûlés
elõkészítése. A felsõoktatási
törvény munkajoggal kapcsolatos kérdései (18. sz. melléklet:
Dr. Kiss György írása)

2007. jún. 7.

FDSZ XX. Küldöttgyûlés

Az FDSZ Elnökség beszámolója
(Dr. Kis Papp László). Beszámoló
a 2006. évi gazdálkodásról (Dely
Ernõné). Számvizsgáló Bizottság
jelentése (Dr. Galli Csaba).
Javaslat az FDSZ 2007. évi
költségvetésére (Dely Ernõné).
Az FDSZ tisztségviselõinek
megválasztása (19. sz. melléklet).
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1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet
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3. sz. melléklet
tájékoztató
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4. sz. melléklet
Népszabadság 2006. 11. 29.

5. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2006. 11.29.
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6. sz. melléklet
Népszava 2006. 11. 29.
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7. sz. melléklet

Tisztelt Kolleganõ!
Tisztelt Kollega!
Köszönetünket fejezzük ki az igaz, emberi elkötelezettségük megtartása okán,
mellyel eddig lehetõvé tették a szolidaritáson alapuló érdekképviselet
mûködését (Fõiskolánkon) Egyetemünkön.
Az 1988-ban alakult „FDSZ” – Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete – eddig
a törvények adta lehetõségeket kihasználta az érdekképviselet terén.
Tagságunk megtartása biztosította reprezentatív létszám meglétét, mely a
megszólalási jogunk gyakorlásának alapja.
Sajnos, öregedésünk folyamatosan fogyasztja a létszámunkat, és ez olvasztja
sorsunkat befolyásoló vélemény-nyilvánításunk lehetõségét.
Ezt felismerve – minden kedves kollégának, akik nem tagjai az FDSZ-nek,
írtunk egy figyelemfelkeltõ levelet a szolidaritáson alapuló érdekképviselet
megtartásának szükségességét hangsúlyozva, kérve Õket a belépésük
fontosságára.
Önnek még egyszer köszönetünket kifejezve kívánunk erõt, egészséget,
kellemes ünnepeket!
Budapest, 2006. december 4.

………………………………
intézményi elnök v. titkár
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8. sz. melléklet

9. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2007. 01. 18.

440

10. sz. melléklet
Népszava 2007. 01. 24.
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11. sz. melléklet
A Közszolgálati Szakszervezeti Fórum Kiáltványa
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12. sz. melléklet
MK 19/2007
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13. sz. melléklet
A Felsõoktatási Kerekasztal ülése (2007. március 29.)
1. Napirend: Újabb konzultáció a Felsõoktatási Törvény módosításáról
1.1 Dr. Hiller István miniszter vezetésével ülést tartó Felsõoktatási Kerekasztal
résztvevõi egyetértettek abban, hogy a felsõoktatási intézmények számára
stabil szabályozási és finanszírozási környezetet kell teremteni.
1.2 A Felsõoktatási törvény 2006. március 1-jén hatályba lépett, de a konvergencia-program elfogadásával megváltoztak a gazdasági és társadalmi körülmények. Ezért vált szükségessé a költségvetés és a felsõoktatás kapcsolatát szabályozó törvény módosítása.
1.3 A módosítás lényege olyan finanszírozási modell kidolgozása, amelynek
alapja az egyetemekkel és a fõiskolákkal kötendõ keret-megállapodás. Ez
úgynevezett állandó- és változó támogatásokat tartalmazza. Az állandó
támogatás több évre szóló rögzített – inflációval indexelt – támogatást
jelentene, a változó támogatásban évenként „Megállapodás”-ban állapodnának meg.
1.4 A minõségelvûség érdekében támogatta a Felsõoktatási Kerekasztal ezt a
javaslatot, amely nem korlátozza az oktatók további munkavállalásának
lehetõségét, de a mai gyakorlatot jelentõ finanszírozás mellett az intézményi- és programakkreditációban is egy felsõoktatási intézményben vehetõ
számításba az oktató.
1.5 A Felsõoktatási Kerekasztal résztvevõi technikai természetû változásként
támogatták a felsõoktatási információs rendszerben a szolgáltatott adatok
pontosítását és a pályakövetési rendszer kiépítését. Az egészségügyi reformhoz kapcsolódóan a törvény módosításával kell megteremteni annak
a lehetõségét, hogy az OEP felé megfelelõ adatokat szolgáltassanak a felsõoktatási információs rendszerbõl.
1.6 Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó átfogó nemzeti stratégiához
illeszkedõen a felsõoktatási intézmények képzési tevékenységében is lehetõséget kell teremteni a rugalmas tanulási útvonalak, az oktatás és a képzés különbözõ rendszerei és szintjei közötti átjáráshoz. Az Unió törekvéseivel összhangban lehetõség lesz a korábbi – akár nem felsõoktatási intézményekben folytatott – tanulmányok beszámítására.
1.7 A Kerekasztal résztvevõi támogatták, hogy a gyesen, gyeden lévõ kismamák ne fizessenek képzési hozzájárulást. Ezt a szociális gondoskodás
lényeges elemének minõsítették.
Budapest, 2007. március 31.

Dr. Kis Papp László
a Felsõoktatási Kerekasztal
munkavállalói képviselõje
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14. sz. melléklet
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése
(2007. március 30.)
1.

Napirend: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénymódosítási javaslat felsõoktatást érintõ kérdései

1.1

A Felsõoktatási törvény 10. §-a értelmében a Kjt-t a Felsõoktatási törvényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A Felsõoktatási törvény negyedik
része rendelkezik az ágazat sajátos szabályairól.
1.2 A felsõoktatásban speciális feladatot teljesítenek a gyakornokok. A gyakornokokkal kapcsolatos szakmai feladatokat a javaslat szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója (ez legtöbb esetben a tanszékvezetõ) kapná meg.
Elfogadta a FÉT azt a szakszervezeti javaslatot, hogy a gyakornokokkal
kapcsolatos kérdéseket nem a munkáltató határozná meg, hanem az intézményi Kollektív Szerzõdésben (ahol nincs, ott az intézményi SzMSz-ben)
kell szabályozni.
1.3 A Felsõoktatási törvény szerint a felsõoktatási intézmény a foglalkoztatási
követelményrendszerében dönt a vezetõi megbízások létesítésérõl.
2. Napirend: A Felsõoktatási törvény módosítása.
2.1 Dr. Manherz Károly felsõoktatási szakállamtitkár tájékoztatta a FÉT tagjait, hogy a felsõoktatás finanszírozásának átalakításával kapcsolatos törvénymódosítási csomagot készített az OKM.
2.2 A továbbiakban a szakállamtitkár úr összefoglalta a Felsõoktatási
Kerekasztal anyagának legfontosabb részeit.
2.3 A vita során a szakszervezetek és a hallgatói önkormányzat kérte a szakállamtitkárt, hogy esetleges módosító javaslatokat 2007. április 2-ig benyújthassanak. A javaslatot a FÉT elfogadta.
3. Különfélék:
3.1 A FÉT szakszervezeti oldala tájékoztatta a résztvevõket a Kormány – Sztrájkbizottság megállapodásról, amely a Magyar Közlöny 19. számában a 951.
oldalon megjelent. Ennek értelmében az elõrehozott 13. havi illetmény
50%-a július 1-tõl havi részletekben kifizetésre kerül. A kifizetés fedezetét
teljes mértékben a központi költségvetés finanszírozza.
Budapest, 2007. március 31.
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a FÉT munkavállalói oldal nevében
Dr. Kis Papp László
az FDSZ elnöke

15. sz. melléklet
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
állásfoglalása
a magyar felsõoktatás aktuális kérdéseirõl
1.)

A HÖOK és az FDSZ támogatja az Oktatási kormányzat azon javaslatait,
hogy a korábbi - mennyiségi szemléletû fejlesztéspolitikát felváltva, minõségelvû stratégia mellett kötelezte el magát.

2.)

Egyetértünk azzal a törvénymódosítási javaslattal, hogy az állami
felsõoktatási intézmények 2008-tól kezdõdõen mûködésükhöz a költségvetési támogatást három évre megkötött megállapodás alapján
kapják meg. Elõremutató az a javaslat, amely a három évre kötendõ
megállapodások keretében nyújtott költségvetési támogatáson belül
egyrészt az állami felsõoktatási intézmények mûködését biztosító
alaptámogatást – a fenntartói normatívák alapján – évenkénti indexált módosított elõirányzat formájában, a változó támogatást pedig
az évenkénti hallgatói létszámhoz kapcsolódva kapnák meg.

3.)

Az elmúlt évek során – elsõsorban hallgatói visszajelzések alapján – jelentõs gondokat tapasztaltunk az oktatói többes foglalkoztatással kapcsolatban. A törvénymódosítási javaslat a minõség biztosítása érdekében ösztönzi a felsõoktatási intézményeket az oktatói alkalmazási gyakorlatuk felülvizsgálatára és módosítására azzal, hogy az intézményi
programakkreditációban egy oktató egy helyen, egy intézményben vehetõ
figyelembe.

A közelmúltban napvilágot látott – a felsõoktatás gyökeres átalakítását célzó – elképzeléseket a leghatározottabban v i s s z a u t a s í t j u k.
Véleményünk szerint a koncepció hátterében olyan emberek állnak, akik
magukat megfelelõ felsõoktatási referenciákkal rendelkezõ menedzsereknek
tartják.
Nem lehetünk kiszolgáltatottjai az önmagukat kompetensnek minõsítõ „felsõoktatási menedzsereknek”.
Budapest, 2007. május 3.
Miskolczi Norbert
HÖOK elnök

dr. Kis Papp László
FDSZ elnök
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16. sz. melléklet
Gyorstájékoztató
az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT)
2007. május 8-i ülésérõl
Napirendi pontok voltak:
1.) A társadalombiztosítási jogviszony dokumentálása, igazolása körüli
problémák áttekintése
1.1 Az ágazati szakszervezetek képviselõi felvetették, hogy munkavállalóik a
közelmúltban olyan furcsa hangnemben írt felszólító levelet kaptak az OEP
illetékeseitõl, hogy dokumentálják jogosultságukat TAJ kártyájuk valódiságáról.
1.2 Az OEP fõosztályvezetõje elismerte, hogy az elmúlt hetekben mintegy 590
ezer ilyen tartalmú levelet kézbesítettek abból a célból, hogy a társadalombiztosítás „potyautasait” kiszûrjék. A levél hangneméért elnézést kért és
ígéretet tett, hogy a jövõben nagyobb körültekintéssel járnak el, és a nagy
munkáltatókkal konzultálnak.
1.3 A felmérés célja, hogy a jövõben csak a biztosítottak vehessék igénybe a
szolgáltatásokat.
2.) Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és Kormány közötti megállapodás végrehajtásának áttekintése
2.1 Csizmár Gábor államtitkár tájékoztatta a résztvevõket, hogy a Parlament
2007. május 7-i ülésén elfogadta a Megállapodáshoz kötõdõ törvénymódosítást, amely a jogosultságra vonatkozott. A bírák kivételével minden
közszolgálati munkavállaló jogosultságát a törvénymódosítás elismerte a
13. havi illetmény-elõleg kifizetésére.
2.2 2007. május közepén kerül a Parlament elé a 2007. évi Költségvetési Törvény módosítása, amely a forrásokat teremti meg. A Pénzügyminisztérium
illetékese úgy tájékoztatott, hogy a törvénymódosítás szerint a teljes pénzösszeget a központi költségvetés biztosítja.
3.) A közalkalmazotti utazási kedvezmények megcsonkítása
3.1 Az OKÉT munkavállalói oldala éles hangon tiltakozott az ellen, hogy megjelent a Kormányrendelet – egyeztetés nélkül – a közalkalmazottak utazási kedvezményének durva megcsonkításáról.
3.2 Az OKÉT munkavállalói oldala követeli, hogy a rendeletet a Kormány
vonja vissza.
Budapest, 2007. május 8.
Az OKÉT ülésen az ÉSZT képviseletében részt vettek: dr. Vígh László elnök és dr.
Kis Papp László alelnök. A tájékoztató összeállította:
dr. Kis Papp László
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17. sz. melléklet
Napi Gazdaság 2007. 05. 18.
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18. sz. melléklet
MUNKAJOGI STÁTUSKÉRDÉSEK A FELSÕOKTATÁSBAN
Figyelemfelhívás és vitairat
Dinyától Bokroson át Hillerig, s a közszféra újraszervezése részeként is, a teljesítményelv érvényesítése és a munkaerõ mobilitás erõsítése a jogszabály-módosítások mögött meghúzódó egyre erõsödõ szándék.
A törekvések próbára teszik a Szakszervezet munkahely- és munkabérvédõ helytálló képességét.
A felsõoktatás speciális gondja, hogy az integráció lecsökkentette, az akkreditáció
viszont megnövelte a képzõhelyek számát. A jövõben egyes képzõhelyek és azokon
szám szak léte kérdõjelezõdik meg, s e körben is hallatnunk kell a hangunkat.
Számunkra meghatározó alapelv egyfelõl az, hogy a fejlõdést szolgáló változásokra nyitottak legyünk, másfelõl a munkajogi szabályokat tartsák be. egyben a
munkavállalók szempontjából koncepcionális elvek meghatározásában vegyünk
részt.
Alapállásként tudomásul kell vennünk, hogy a hagyományos közalkalmazotti státus, a gyakorlatilag tartósan garantált munkahely és munkabér, kiemelten megbecsült „közhivatalnoki” státus pozíció nem tartható a jövõben.
Minimálisan ismernünk kell a megfelelõ és a meghozandó jogszabályok valóságos
tartalmát és veszélyét a feladatkörünket illetõen és egyeztetett fellépéssel vethetünk gátat a felmerülõ munkáltatói önkénynek és a valóságos funkcionalitások
érvényesülésének.
Különös helyzet a felsõoktatásban, hogy a normatív finanszírozás és a kari szinten szervezett önköltséges bevételek jegyében, a finanszírozás és a munkáltatói
jogok gyakorlása számos helyen és jelentõs körben a karok hatáskörébe került, a
Rektor és a Szenátus arctalan jóváhagyó és vészelhárító szerepre szorítkozik. A Kar
viszont nem rendelkezik megfelelõ jogi-közgazdasági törzskarral, s e helyzet fokozza a veszélyeket. Fontos, hogy az Ftv. révén az Intézmény-szintû jogosítványok,
melyek a szakszervezeteket megilletnek, a belsõ szabályozás keretében – intézményi és kari SzMSz, Kollektív Szerzõdés – a munkáltatói jogosítványokat gyakorló
szinthez szervezett szakszervezeti bizalmi is megkapjon.
De hasonló a helyzet a Könyvtár, a GH, a Rektori Hivatal stb. szervezeti egységek
tekintetében.
Tételes észrevételek
A közelmúltig a jogi szabályozás elvileg az alkalmatlanság, a súlyos jogsértés, valamint életkor elérése okokra szûkítette az elbocsátás lehetõségét, a garantált munkabér egyben – a körülményekhez képest – tisztes megélhetést biztosított.
A legnagyobb baj, a részben/egészben a versenyszféra szabályai hatálya alá tartozást, sikerült elkerülnünk. Lásd dolgozók státusa, és Zrt-kezdeményezések. E kör450

ben nincs garantált munkahely és bér, a munkáltató az elbocsátás okát elég megnevezze, a bér pedig szabályozatlan egyedi „béralku vö. 1,5 millió minimálbéres.
A munkajogi védettség azonban már lazult, teljes körû érvénnyel jelent meg elbocsátási lehetõségként a forráshiány, a feladathiány, a munkahiány és az intézményi
foglalkoztatási követelményrendszer elvárásának nem teljesítése.
Az elsõ két ok a hallgató a „talpával szavaz” szabályozás új helyzetéhez kapcsolódik. Jelentkezéshiány folytán úgy az állami, mint a helyi bevételek elapadhatnak,
és a finanszírozási ellehetetlenülés jelenik meg munkáltatói szándékokban. Alapvetõ munkajogi probléma a helyzet konkrét személyre történõ munkajogi nevesítése, mely körben feladataink adódnak.
A munkahiány sajátos megjelenése, az eddig jellemzõen létezõ 4-6-8 oktatási óra
(tanár/docens/adjunktus) követelmény egységes 10-12 óra elvárásra emelése. Fontos
e körben, hogy törvényi szinten sikerült elismertetnünk a „kontaktóra” létét. Azonban intézményi szinten is el kell ismertetnünk, a fogadóóra, a szakdolgozat stb. munkák eddig tanóraként figyelembe nem vett Szabályzat-szintû megjelenítését, mert
gondjaink lehetnek emiatt és kellemetlen meglepetés várhat a tagságunkra.
Még kényesebb a „foglalkoztatási követelményrendszer elvárásainak nem teljesítése” felmondási ok megjelenése. A törvény parttalan minimumként rendelkezik e
körben és tág teret enged az intézményi szabályozás körében. Számos intézményben a helyi Szabályozás szintjén megjelent a PhD, mint az adjunktusi kinevezés
elõfeltétele, továbbá a habilitálás, mint a docensi elõfeltétel elõírása. Ha egyet is
lehet érteni a kinevezési szintekhez tartozó egyértelmû szakmai elvárások elõírása
szándékokkal, azonban fontos, hogy szakonként és a helyi káderhelyzet és korfa
körülményeihez igazodva differenciáltan és megfelelõ idõráfutást hagyva történjen meg a szabályozás szigorítása.
Még inkább kényes a szerzett jogok tiszteletben tartása el védelme. Számos helyen
– az elbocsátás és visszaminõsítés lehetõségét is megfogalmazva – a meglevõ állományra is kiterjesztették az elvárásokat. Azaz negligálták az eddig megszerzett, kinevezett státusokat. Azaz a kandidatúra vagy a PhD alapján megszerzett docensi,
valamint a habilitálással megkapott professzori címek – akár határidõvel – történt
visszavonása.
A fentiek figyelemfelhívás célúak azzal, hogy a jövõben fokozottan figyeljünk a
jogi útvesztõkben rejlõ valóságos veszélyekre és úgy a jogalkotás, mint a jogalkalmazás körében éljünk az érdekvédelem adta eszközeinkkel.
Pécs 2007-05-21
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19. sz. melléklet
A XX. Küldöttgyûlésen (2007. jún. 7.) megválasztott új Elnökség:
FDSZ elnöke:
FDSZ alelnökei:

Dr. Kis Papp László (BME)
Elek Elemérné Dr. (EKF)
Dr. Kiss György (PTE)
elnökségi tagok:
Bérczesné Dr. Takács Julianna (NYF)
Dr. Bradeánné Gacs Judit (BGF)
Czinkóczkiné Dr. Meskó Eszter (SZTE)
Hajdúné Dr. Molnár Katalin (ME)
Major László (BMF)
Szabó Zoltán (ELTE)
Dr. Tóth Imre (DE)
Dr. Tõrös Szilárd (PE)
állandó meghívottak: Dr. Balogh Tiborné (Nyugdíjas Kuratórium elnöke)
Dely Ernõné (gazdasági vezetõ)
Dr. Galli Csaba (SZVB elnök)
Az elnök, az alelnökök, az SZVB elnök és a tagok megbízatása 2011. június 30-ig
szól.

452

