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2007. június 27.
FDSZ Elnökségi ülés
1. Az elnök köszöntötte a 2007. június 7-I XX. Küldöttgyûlésen megválasztott
Elnökség tagjait és állandó meghívottakat. Az elnök, az alelnökök, az SZVB elnök
és a tagok megbízatása 2011. június 30-ig szól.
2. Az elnök bejelentette, hogy a 2007. június 14-i Felsõoktatási Tudományos
Tanács a 2008/2009. tanévben az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói beiskolázási keretszámát 56.000 fõben javasolja megállapítani a kormánynak.
Ebbõl a felsõfokú szakképzésre 12.500 fõ beiskolázását javasolja az FTT.
3. Az elnök bejelentette, hogy a 2007. június 7-i Küldöttgyûlés állásfoglalása
alapján az Elnökség kiemelt feladatának tekinti a 2007/2008. tanévben az FDSZ
Ifjúsági Tagozatának megalakítását. Az Elnökség kéri az intézményi tagszervezeteket, hogy 2007. szeptember 30-ig delegáljanak az intézményekbõl egy fõt, aki részt
vesz az Ifjúsági Tagozat munkájában.
4. Az Elnökség állásfoglalása alapján a jövõben kiemelt feladatnak tekintjük a
Regionális Munkaügyi Tanácsokkal való együttmûködés erõsítését. Az alábbiakban
tájékoztatjuk az intézményi szervezeteket a Regionális Munkaügyi Tanácsok ÉSZT
képviselõirõl:
Dél-Dunántúli Régió:
Rácz Lajosné Merényi Klára (FDSZ)
Közép-Magyarországi Régió:
Velki Ella (AOKDSZ)
Közép-Dunántúli Régió:
File Dorottya (MTSZSZ)
Észak-Alföldi Régió:
Bolátka Sándor (TUDOSZ)
Dél-Alföldi Régió:
Veress Mihály (TBDSZ)
Észak-Magyarországi Régió:
Hajdúné Dr. Molnár Katalin (FDSZ)
Nyugat-Dunántúli Régió:
Dr. Galli Csaba (FDSZ)
5. Az Elnökség állásfoglalása alapján Dely Ernõné gazdasági vezetõ elkészítette
az FDSZ Pénzkezelési Szabályzatát. Az Elnökség kéri azokat az intézményeket, ahol
pénzkezelés folyik, a kiküldött anyag alapján 2007. szeptember 30-ig készítsék el
saját /intézményi/ pénzkezelési szabályzatukat. Ha probléma merül fel, forduljanak
Dely Ernõné gazdasági vezetõhöz.
6. Az Elnökség felhívja az intézményi szervezeteink figyelmét a Magyar Tudományos Akadémia honlapján megjelent 2007. május 7-8-i akadémiai közgyûlési határozatokra, melyek közül a 23. sz. határozat:
„A közgyûlés üdvözli a kormány azon szándékát, hogy nem tervezi a felsõoktatás privatizációját”
Az MTA álláspontjához kapcsolódóan tájékoztatjuk a tagságot, hogy a legutóbbi felsõoktatási törvénymódosításból ugyan – határozott szakszervezeti fellépés és
fenyegetés hatására – kimaradt a felsõoktatás privatizációjára vonatkozó módosító indítvány, azonban a kérdés nem jutott nyugvópontra. A két kormányzó part
koalíciós megállapodás-kiegészítés tervezetében ugyanis az szerepel, hogy 2007.
augusztusáig kidolgozzák a Parlamentnek õsszel benyújtandó törvénytervezeteket,
amelyek révén az SZDSZ szándékai szerint az egyetemek és fõiskolák – önkéntes
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alapon – önálló gazdasági társaságokká alakulhatnának. Ezáltal az ott dolgozók
elveszítenék közalkalmazotti státuszukat, így az egyetemek, fõiskolák rektorai jóval szabadabban mozognának az oktatók, kutatók és alkalmazottak alkalmazása,
bérezése terén.
Az FDSZ állásfoglalása szerint ezzel a lépéssel elfogadhatatlan mértékben
csökkenne az egyetemi-fõiskolai közalkalmazottaink biztonsága.
Az FDSZ ezt a felvetést a leghatározottabban elutasítja és nem riad vissza
a legkeményebb érdekérvényesítõ eszközök alkalmazásától sem.
A problémáról az elnök a Magyar Nemzet 2007. június 29-i és július 3-i számaiban nyilatkozott.
1. sz. melléklet
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2007. július 17.
Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése
1. Dr. Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatta a résztvevõket, hogy megjelent
a Magyar Közlöny 2007/93. számában a Felsõoktatási Törvény módosításának hivatalos szövege, melyet az Országgyûlés 2007. június 25-i ülésnapján fogadott el.
A törvénymódosítás célja: a felsõoktatás állami finanszírozásának kiszámíthatóvá
tétele, a minõség biztosítása, a hallgatói juttatások rendszerének újragondolása, a
kutatás-fejlesztés lehetõségeinek bõvítése.
A törvénymódosítás legfontosabb elemei:
1.1 Bõvül a képzési hozzájárulás (tandíj) alóli mentességi kör: nem kell tandíjat fizetni a kismamáknak, a gyermekgondozási díjban részesülõknek.
1.2 A törvénymódosítás a felsõoktatás állami támogatását a 2007. évi 214 Mrd
forintról 2010-re 241 Mrd forintra növeli.
Megjegyzés: ez az elõre biztosított fõszám kiszámíthatóbbá teszi a felsõoktatás finanszírozását. Ehhez a támogatáshoz a felsõoktatási intézmények
egy három évre (2008, 2009, 2010) szóló finanszírozási megállapodás alapján juthatnak hozzá. Az elosztáshoz teljesítmény-mutatókat fognak kidolgozni. (A tervezetet az õsz folyamán a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács
is megvitatja, ezért az OV is meg fogja ismerni.
1.3 2010-tõl (tehát 3 év türelmi idõ után) megszûnik az “intercity professzorok” néven emlegetett gyakorlat, ami azt jelenti, hogy egy oktatót attól
kezdve kizárólag egy intézményben lehet akkreditálni.
1.4 A törvénymódosítás alapján változik a felsõvezetõi megbízások korhatára:
ezután a kinevezett egyetemi, fõiskolai vezetõk (rektor, rektor helyettesek,
gazdasági fõigazgató, fõtitkár) továbbra is csak 65 éves korukig tölthetik be
posztjukat, de amennyiben a vezetõi megbízás idõtartama túlnyúlik a 65
éves korhatáron, akkor a szenátus kétharmados döntésével kitolódhat 69
éves korig.
Megjegyzés: speciális a Dékánok helyzete, õket ugyanis a Kari Tanácsok
választják. Amennyiben ilyen “túlnyúló” megbízásról van szó, akkor a Kari
Tanácsok szavazatán túl az intézményi szenátusok kétharmados döntésére
is szükség van.
1.5 A kutatás-fejlesztés intézményi hasznosítását illetõen lehetõség lesz (eddig
is volt!!) saját vállalkozás alapítására, azáltal gazdasági társasági formában
tudják hasznosítani a kutatóik által létrehozott szellemi terméket.
1.6 A törvénymódosítás a kutatók mozgásterét bõvíti azáltal, hogy részükre is
biztosítható hét évenként egy éves alkotói szabadság.
1.7 A felsõoktatási intézmények – a törvénymódosítás következményeként – a
felvételizõknek elõírhatják az emelt szintû érettségit, de cask akkor, ha
errõl a középiskolásokat a felvételi elõtt két évvel értesítik.
Megjegyzés: emelt szintû érettségit természetesen ezután is csak a Kormányrendeletben meghatározott tantárgyakból lehet letenni.
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1.8 Az intézményhálózat átalakítását segíti a törvénymódosítás úgy, hogy pontosítja az Elõkészítõ Bizottság munkáját, lehetõvé teszi az Ideiglenes Szenátus, továbbá a rektor megválasztását.
Megjegyzés: ezt a módosítást az intézmények egyesítése esetén kell alkalmazni.
1.9 A törvénymódosítás lehetõséget ad “elektronikus leckekönyv” használatára a papíralapú leckekönyv helyett.
Megjegyzésem a kiemeléshez: Megpróbáltam teljesíteni a Küldöttgyûlésen Meskó Eszter elnökségi tagunk azon felvetését, hoy a “száraz” törvényszöveget magyarázzam, illetve amit nem értettem, megkérdeztem az Államtitkártól, ill. Rádli Katalin fõosztályvezetõtõl. Vegyék ezt a “zanzásítást” elsõ
kísérletnek, a 40 fokos meleg figyelembevételét is kérem!
2. A “Koalíciós Megállapodás” felsõoktatási fejezetének értelmezését a szakszervezeti oldal
kérte az Oktatási Minisztérium vezetésétõl. A
felvetett kérdésekre Dr. Závecz Ferenc és Dr.
Manherz Károly államtitkárok “próbáltak” választ adni, illetve magyarázatot fûzni. (A Koalíciós Megállapodás teljes szövege olvasható a
Miniszterelnöki Hivatal, az FDSZ honlapján és
a Felsõoktatási fejezetet kiküldjük.)
2.1 A szakszervezeti oldal kifejtette, hogy
alapvetõen nem ért egyet a Felsõoktatási fejezetben leírtakkal, különösen a
megoldási lehetõségek rövid határidejével.
2.2 Nem kaptunk érdemi magyarázatot az
“Intézmények gazdasági autonómiájának bõvítése” témában, az államtitkárok szerint egyelõre adatgyûjtés, adatfeltárás folyik.
2.3 A szakszervezeti oldal ragaszkodik ahhoz, hogy az érdemi elõkészítõ munkálatokban részt vehessünk a nyári szünettõl függetlenül.
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács
szakszervezeti álláspontjáról nyilatkozik
az elnök a Népszava 2007. július 18-I számában.
2. sz. melléklet
Millei Ilona: Felsõoktatás állami felügyelettel
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2007. szeptember 5.
Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
1. A költségvetési szféra 2007. I. félévi tényleges és várható kereset alakulásának
áttekintése.
Az SZMM képviselõje röviden ismertette az adatokat és a közoktatás-helyi közigazgatás tekintetében a báziskorrekció okát (az ú. n. szakfeladatos létszám közoktatásba való évközi átcsoportosítása). A kormányzati oldal a közszféra kereset alakulási folyamata szempontjából felhívta a figyelmet arra, hogy az eves várható
dinamika az I. félévinél job, a prognosztizálthoz közelálló less. A júniusi 8,6%-os
bruttó ráta már tükrözi az elsõ 13. havi részlet kifizetés hatását, emellett a nettó
dinamikát októbertõl javítja majd a 2006. szeptemberi, 2,5% pontos munkavállalói
járulékemelés áthúzódó hatásának megszûnése.
A szakszervezeti oldal megköszönte a korrekt adatszolgáltatást. Kiemelték, a
számok azt igazolják, hogy indokolt volt a sztrájkbizottsági megállapodással a 2007es keresetalakulásba való beavatkozás, még ha annak módja nem is a legszerencsésebb. Felhívták a figyelmet az SZMM 2006-ra vonatkozó kereseti arány elemzésére
is, amely szerint kissé romlott a közszféra kereseti helyzete a versenyszféráéhoz
viszonyítva.
Az önkormányzati oldal azon véleményét fogalmazta meg, hogy az önkormányzati területen dolgozók kereseti helyzete rosszabbul alakult, mint a központi költségvetési intézményeknél dolgozóké.
2. Az Egységes Közszolgálati Sztrájbizottsággal kötött 2007. február 19-i Megállapodásból adódó 2008. évi bérpolitikai teendõk áttekintése.
A kormányzati oldal véleménye, álláspontja a következõkben foglalható össze:
2.1 A költségvetés vonatkozásában:
•
A PM képviselõje ismertette a 2007. évi költségvetés teljesülésének alakulását, ami a tervezetthez közelálló, némi további javulás az egyenlegben a
kisebb kamatkiadások miatt következett be.
•
A 2008. évi költségvetési javaslatot a Kormány szeptember 30-án nyújtja
be az Országgyûléshez. Ezt megelõzõen szeptember 9-ig lezárulnak a fejezeti egyeztetések, majd szeptember közepén kerül kormányülésre a javaslat, ezt követõen kerülhet sor az érdekegyeztetés megkezdésére, ami a parlamenti benyújtás után is folytatódhat.
2.2 A közszféra jövõ évi keresetalakulásáról, a konkrét bérintézkedésekrõl
•
csak a Kormány álláspontjának kialakítása, azaz szeptember közepe után
lesz a kormányzati oldalnak mandátuma tárgyalni, addig is várja azonban
a szakszervezeti és önkormányzati oldal elõzetes igényeit.
•
a Kormány tiszteletben fogja tartani az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottsággal kötött megállapodást, és annak azt a célkitûzését, hogy a reálkeresetek 2008-ban ne csökkenjenek.
•
a kormányzati oldal felhívja a figyelmet arra, hogy a személyi jövedelemadó rendszerben az adójóváírás várható változtatása az átlagos körüli jövedelemkategóriákban a nettó pozíció javulását eredményezi, ennek mér458

téke az átlagos keresetûeknél (p. a közalkalmazottak körében) lehet a legnagyobb, 4-4,5% körüli.
•
a kormányzati oldal javasolja, hogy a 2008. évi reálbér-szintentartás megvalósítása eszközeként egyelõre mindhárom felmerült lehetõség (egyösszegû
kifizetés, adóteher csökkenés, illetménytábla-változás) maradjon napirenden, ezek hatását érdemes az OKÉT szakértõi szintjén is vizsgálni.
•
a kormányzati javaslat a jelenlegi illetményrendszerek alapján készül, ezek
átfogó módosítása 2008-ra nem várható (bár átfogó változtatásra irányuló
elõkészítõ munkák a nagy közszolgálati bérrendszerek mindegyikét érintõen folynak.
A szakszervezeti oldal:
•
a 2007. évi költségvetési folyamatok kedvezõ alakulásában a sztrájbizottsági
megállapodásban szereplõ kétheti, 2008-as kifizetés megvalósulásának biztosítékát látja, amely kétheti összeg megállapodás szerinti kifizetése az oldal számára kiemelten fontos.
•
az adójóváírás változása miatti, 2008. évi nettó kereseti elõny nem “csereszabatos” az oldal számára a kétheti kifizetéssel.
•
felmerült olyan vélemény is, hogy a kétheti kifizetés a 2007-es veszteségek
visszapótlását szolgálja, a 2008. évi reálbér szintentartásának nem része. (A
kormányzati oldal a sztrájkbizottsági megállapodásban 2008-ra vállalt kötelezettségeknek ezt a sajátos értelmezését nem tudja elfogadni.)
•
konkrét javaslatokat az oldal a Kormány álláspontjának ismeretében tesz.
Az önkormányzati oldalnak konkrét észrevétele nem volt. A szakszervezeti oldalhoz hasonlóan várják a kormányzati javaslatot, abban a fázisban, amikor még
érdemi tárgyalás lehetséges róla.
Az egyeztetések további menete tekintetében az oldalak egyetértettek abban,
hogy:
•
a részletes bértárgyalást a Kormány álláspontjának ismeretében, szeptember második felében lehet megkezdeni.
•
célszerû szakértõi szinten vizsgálni a 2008. évi keresetalakítás lehetséges
eszközeinek a hatását (pl. adóhatások, illetménytábla emelés stb.)

2007. szeptember 20.
FDSZ Országos Választmány ülése
1. Dr. Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatta az Országos Választmányt a
2007/2008-as tanév beiskolázási tapasztalatairól.
1.1 Adatok: 108 ezer jelentkezõ adta be felvételi kérelmét, a jelentkezõk 78%a tett sikeres felvételi vizsgát, 48.000 államilag finanszírozott, 32.800-an
költségtérítéses helyre nyertek felvételt. A 12.500 felsõfokú szakképzési
helyre 7.500 sikeres felvételizõ került.
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1.2 Dr. Manherz Károly elõterjesztése:
az új felvételi eljárás célja az volt, hogy a hallgatójelöltek nagyobb lehetõségeket kapjanak a választáshoz.
•
A pótfelvételik lehetõséget adtak a hiányzó helyek egy részének betöltésére, összességében a jelentkezõk közül 15 ezer pályázó nem jutott be a felsõoktatásba 2007-ben.
•
A 2008 évi felvételi kormányrendelet-tervezet készítésénél bizonyos “finom hangolásra” lehetõség lesz. A módosítási javaslatoknál figyelembe veszik
a felsõoktatásban érintett szakszervezetek véleményét is. A létszám tervezésénél 2008-ban 56.000 állami finanszírozott hallgatói létszámmal terveznek, bizonyos – mintegy 100 fõs – beiskolázási keretszám növelés az orvosi
és az agrár képzésben van napirenden.
1.3 Dr. Kis Papp László elõterjesztése:
•
Alapvetõ probléma volt a felvételi lebonyolításának “automatikus vezérlése”, ezáltal a vidéki felsõoktatási intézmények eleve hátrányos helyzetbe
kerültek. Nagy hagyományokkal rendelkezõ intézményi karok kerültek nehéz helyzetbe.
•
Az érdekképviseleti oldal javasolja, hogy az oktatási tárca vizsgálja felül az
intézmények kapacitás – akkreditációs számait.
•
A 2008. évi beiskolázási keretszámokat célszerû felülvizsgálni, különösképpen az orvos- és agrár területen.
1.4 Dr. Manherz Károly összefoglalója
Az oktatási tárca 2007. október 16-án meghallgatja a Rektori Konferencia elõterjesztését és ezt követõen az FTT-ben, a FÉT-en és a Rektori Konferencián elhangzottak figyelembevételével alakítja ki álláspontját.

•

2007. október 11.
FDSZ Elnökségi ülés az ELTE-n
1. Dr. Hudecz Ferenc rektor úr rövid tájékoztatójában kiemelte az érdekképviseletek és az állami vezetés kapcsolatának fontosságát. A felmerült kérdésekre válaszolva elmondta, hogy az ELTE véleménye szerint az állami felsõoktatásban a
közalkalmazotti munkaviszony egyértelmûen levezethetõ. Kiemelte ugyanakkor,
hogy a követelményeket be kell tartani, erre a munkaköri leírások következetes
betartása lehetõséget biztosít.
2. Az elnök bejelentette, hogy 2007. október 2-án részt vett Szombathelyen a
Berzsenyi Dániel Fõiskola összoktatói értekezletén, november 17-én részt vesz az
ELTE Fórumán, és november hónapban FDSZ Emlékplakettet ad át az elnökség
nevében Miskolcon, a kórházban fekvõ dr. Cselényi Józsefnek, a Miskolci Egyetem
FDSZ Alapszervezet korábbi FDSZ elnökének.
3. Az elnök tájékoztatta a kibõvített Elnökséget, hogy a 2008. évi Költségvetési
törvény fõ számai szerint a 2007-es felsõoktatási támogatás 214 Mrd Ft-ról 226 Mrd
Ft-ra emelkedik.
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4. Az elnök tájékoztatta a kibõvített Elnökséget, hogy a 2008. évi bérhelyzetrõl
a tárgyalások megkezdõdtek. A tárgyalások alapja a Sztrájkbizottság – Kormány
megállapodása, amely szerint 2008-ban a reálkeresetek nem csökkenhetnek.

2007. november 19.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács ülése
1. A kormányzati oldal bejelentette:
1.1 A Kormány támogatja a Ktv. illetmény-elõmeneteli rendszerének módosítására vonatkozó javaslat visszavonását a T/4009. sz. törvényjavaslatból.
Ezzel a Kormány teljesítette a szociális partnerek erre vonatkozóan a KÉTOÖKÉT és az OKÉT keretében is megfogalmazott kérését.
1.2 Az OKÉT November 8-I ülésén a kormányzati oldal által javasolt – és a
másik két oldal által is támogatott – technikai megoldásnak megfelelõen
november 21-én benyújtásra kerül a költségvetési törvényjavaslathoz egy
átlagosan 4%-os béremelést tartalmaz közalkalmazotti illetménytábla. Így
lehetõség nyílik a bértárgyalások folytatására, a tábla további alakítására a
költségvetési törvény elfogadásáig.
A kormányzati oldal a november 8-i ülésen tárgyalt bérpolitikai javaslatához
– figyelembe véve a szakszervezetek igényeit is – szóban elõterjesztve, a következõ módosítást tette:
•
A közalkalmazottaknál átlagosan 4%-os táblaemelés (táblán belül továbbra is differenciált emelési mértékekkel az adóhatás kiegyenlítésére és a
minimálbér táblába történõ beépítésére), emellett 2%-os pótlékalap-emelés,
•
4%-os köztisztviselõi illetményalap-emelés,
•
mindez teljes körû központi táblanövekény-finanszírozás mellett.
2. A szakszervezeti oldal fontos bizalomnövelõ lépésnek tekinti a Kormány
részérõl a Ktv. illetmény-elõmeneteli rendszerére vonatkozó módosítási javalsat
visszavonását.
A kormányzati bérpolitikai javaslatra reagálva, a SZEF, az ÉSZT és az MSZOSZ
a következõk szerint fogalmazta meg álláspontját és tárgyalási javaslatát:
•
A kormányzati javaslat iránya jó, de a szakszervezetek nincsenek abban a
helyzetben, hogy végleges álláspontot alakítsanak ki.
•
A szakszervezetek ragaszkodnak a sztrájkbizottsági megállapodáshoz, így
az opcionáis félhavi kifizetéshez. Amennyiben azonban 2008. január 1-jétõl
a garantált illetmények legalább 4,5%-os – azaz a költségvetés tervezetében prognosztizált 4,5%-os inflációnak megfelelõ mértékû – növelése mindenhol megvalósul, úgy 2008-ra kifizetettnek tekintik a félhavi összeget.
Ugyanakkor a 2008. évre vonatkozó megállapodsás feltétele, hogy a Kormány ebben vállaljon kötelezettséget arra, 2009 elején kétheti keresetpótlást garantál a vártnál kedvezõtlenebb 2006-os keresetalakuás kompenzálására. Ezen kétheti kifizetés a 2009-es megállapodás szempontjából nem
képezné részét a 2009. évi keresetnövekedésnek.
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3. A kormányzati reagálás szerint:
A Kormány nem vonta vissza az opcionális félhavi kifizetésre vonatkozó
megállapodást, hanem garantált táblaemeléssé alakította. A kettõre együtt
nincs költségvetési forrás, annak volumene adott.
•
A Kormány elképzelhetõnek tartja a szakszervezetek által javasolt 4,5%-os
illetménytétel-növelést, ez azonban már nem valósítható meg a növekmény 100%-os tábla/table központi finanszírozása mellett. A garantált illetménytábla emelési mértékek további növelésére csak a finanszírozási garancia változtatásával van mód, ami a beállási szintek figyelembevételéhez kapcsolódna. Így a 4,5%-os átlagos táblaemelés 80%-os garantált tábla/tábla finanszírozás mellett lehetséges. Az általánosan garantált
legalább 80%-os mértéken kívül a még e fölötti, kötelezõen végrehajtandó
illetményemelések is finanszírozásra kerülnének a központi költségvetésbõl. Így a támogatás tényleges mértéke a beállás függvényében a növekmény 80-100%-a közötti lenne.
A támogatás összegszerû kiszámítása külön felméréssel történne a személyenkénti fizetési fokozatok és beállások alapján. Akinek jelenleg 100% a
beállása, annak a fizetési fokozatára vonatkozó táblaemelés 100%-át venné
támogatásként figyelembe a felmérés. Akinek a jelenlegi beállása például
120%, annál is a fizetési fokozata szerinti táblaemelés 80%-át támogatásként
odaadná a központi költségvetés. (Amennyiben például ennél a fizetési fokozatnál 4,5%-os az emelkedés, úgy ennek a 80%-át, azaz 3,6%-os illetménynövekményt itt is támogatna a költségvetés, annak ellenére, hogy a munkáltatónak nincs illetményemelési kötelezettsége.) Az így megállapított támogatási keretösszeget önkormányzati/intézményi szinten csak a keresetek növelésére lehetne felhasználni. Ezen belül a tényleges felhasználás csak a table
szerinti, garantált illetménytétel szintek eléréséig lenne személyre szabottan
kötött. A magasabb beállási szintek megtartását, változtatását személyenként
helyileg mérlegelni lehetne a finanszírozási források függvényében.
•
A garantált illetménytételek növelésére elfogadható a 2008. január 1-jei
hatály.
•
Nem elfogadható viszont a kétheti garantált kfizetés 2009. elején, és az
sem, hogy egy ilyen kifizetés ne számítson be a 2009-es bértárgyalási körbe.
Ugyanakkor a kormányzati oldal el tud mozdulni abba az irányba, hogy
opcióként fenntartja a félhavi kifizetést 2009-re.
•
A szolgálati viszonyban állók helyzetével kapcsolatban a válasz kitért arra,
hogy esetükben a keresetalakulást nemcsak a köztisztviselõi illetményalap
emelése befolyásolja, hanem egyéb tervezett bérpolitikai intézkedések is.
4. A tárgyalás a következõ ereménnyel zárult:
•
A szakszervzeti oldal megfontolásra és döntési mérlegelésre érdemes alapnak tekinti a 4,5%-os kormányzati javaslatot.
•
A szakszervezetek nem ragaszkodnak a közalkalmazotti pótlékalap emeléshez, ha ez érzékelhetõ táblaemeléssé konvertálható. (A kormányzati oldal
jelezte, hogy ennek érdemleges hatása a táblára nem lenne.)

•
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•

A szakszervezetek (LIGA kiegészítõ javaslata) javasolják egy olyan táblaemelési terv kidolgozását is, ahol minden fizetési fokozatban legalább 1,5%os bruttó növekedés szerepel. (A kormányzati oldal jelezte, hogy ilyen tabla
készíthetõ a belsõ táblanövelési arányok módosításával, de ebben az esetben a legalacsonyabb és a legmagasabb illetménykategóriákban reálkereset-csökkenés is elõfordulhat, szemben a jelenlegi, kiegyenlített reálalakulást mutató táblastruktúrával.)
•
A kormányzati oldal hangsúlyozta, hogy a legújabb, 4,5%-os javaslat már
“pozitív 0” reálkereset-növekedést jelent, ami összhangban áll a szakszervezetek törekvésével.
•
A finanszírozás tekintetében a kormányzati oldal kiemelte, hogy a 4,5%-os
illetménytétel-emeléshez javasolt (a tábla/tábla növekmény legalább 80%ában garantált) finanszírozási megoldás is összességében a táblaemelés miatti illetményemelési kötelezettség több mint 100%-át fedezné a központi
költségvetésbõl.
•
A kormányzati oldal javasolja, hogy a félhavi opciós kifizetés esetleg továbbra is opcióként kerüljön át 2009-re, ami mindenkinek kedvezõ további
mozgásteret jelentene.
5. A kormányzati oldal – a szakszervezeti oldal kérésére – további közalkalmazotti táblavariációkat dolgoz ki a következõkre:
•
átlagosan 4,5%-os tábla fizetési fokozatonként kiegyenlített nettó keresetnövekedéssel,
•
átlagosan 4,5%-os tábla, amelyben minden fizetési fokozathoz legalább 1,5%os bruttó növekedés tartozik,
•
A pótlékalap-növelés konvertálása táblaemeléssé.

2007. november 22.
FDSZ Elnökségi ülés Nyíregyházán
Az Elnökségi ülés kezdetén Dr. Jánosi Zoltán rektor úr köszöntötte az Elnökség
tagjait és jó munkát kívánt. Megköszönte a szakszervezet együttmûködését a fõiskola elõtt álló feladatok megoldásához.
1. Az elnök tájékoztatta a jelenlévõket a közszféra 2008. évi bérfejlesztési tárgyalásairól.
1.1 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) ez ideig 4 alkalommal tárgyalt a közszféra 2008. évi béremelésérõl.
1.2 A szakszervezeti oldal álláspontja: a közszféra munkavállalói – a Kormány
– Sztrájbizottság Megállapodása alapján – 2008-ban nem szenvedhetnek
el reálbércsökkenést.
Ennek megfelelõen:
a) 2008. január 1-tõl a bértáblázatban jelenjen meg legalább a tervezett
inflációnak megfelelõ keresetemelkedés központi költségvetési forrásból.
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b)

Kerüljön kifizetésre 2008.
január 16-án a 2007. évi 13.
havi illetmény még hátralévõ 50%-a.
c) Kerüljön kifizetésre 2007.
június-december hónapokban elõlegként kifizetett 13.
havi illetmény keresetpótló juttatás címén.
d) A Megállapodásnak megfelelõen – a 2008. évi 13. havi
illetmény 2008. január 1-tõl
kerüljön havi elõlegként
kifizetésre.
e) 2008. júniusában értékelni
kell a valós inflációt, és ennek megfelelõen korrekciót kell végrehajtani.
1.3 A Kormány álláspontja 2007. november 21-én:
•
Az a) pontban foglaltakra: 4%-os
ajánlat.
•
A b) pontban foglaltakra: kifizetésre kerül.
•
A c) pontban foglaltakra: egyelõre nincs pozitív válasz.
•
A d) pontban foglaltakra: kifizetésre kerül.
•
Az e) pontban foglaltakra: van
pozitív elmozdulás.
Az elnök az Elnökségi ülést követõen
sajtótájékoztatót tartott, amelyen a rektor úr és az Elnökség tagjai is részt vettek.
3. sz. melléklet
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2007. december 4.
Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács ülése
4. sz. melléklet
részlet
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2007. december 8.
ÉSZT-SZEF tiltakozó nagygyûlés
5. sz. melléklet
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2007. december 20.
Az FDSZ Országos Választmány ülése
1. Dr. Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatója a 3 éves megállapodásról.
1.1 Manherz Károly szakállamtitkár tájékoztatta a résztvevõket, hogy az Európai Felsõoktatási Térséghez történõ csatlakozás alapvetõ feltétele, hogy
nagyobb önállóságot és nagyobb felelõsséget kapjanak az intézmények gazdálkodásukhoz.
1.2 Az államtitkár úr kifejtette, hogy a 2007. évi felsõoktatási törvény módosítása megteremtette a törvényi feltételeit annak, hogy az intézmények és az
oktatási tárca 3 éves fenntartói megállapodást kössenek, és ebben meghatározzák a felsõoktatási intézmények hároméves idõszakra vállalt teljesítmény követelményeit.
1.3 A 3 éves megállapodásokat az intézményeknek 2007. december 7-ig kellett
elkészíteniük, ezeket a tárca 2007. december 12-ig elemezte és 2007. december 13-án aláírták a megállapodásokat.
1.4 Az államtitkár úr tájékoztatta az OV résztvevõit, hogy a Rektori Konferencia 2007. december 4-i, szegedi ülésén a rektorok alapvetõen támogatták a
megállapodások intézményi szintû megkötését. A 3 éves megállapodásról,
ill. a kormány oktatáspolitikájáról a Népszava 2007. december 29-i számában megkérdeztek három szakszervezeti tisztségviselõt.
6. sz. melléklet
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2008. január 7.
Az Állami Számvevõszék értékelése a felsõoktatásról
7. sz. melléklet
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2008. január 17.
FDSZ-PSZ együttes elnökségi ülés
1. Állásfoglalás: az oktatási ágazat két érdekvédelmi szervezete a Pedagógusok
Szakszervzete (PSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervzete (FDSZ) 2003-ban
kötött Együttmûködési Megállapodásának megújítását mindkét szakszervezet elnöksége egyhangúlag támogatta.
2. A Megállapodásban foglaltak teljesítését az Elnökségek évenként – együttes
elnökségi ülés keretében – értékelik.
3. Állásfoglalás: a két szervezet levélben fordult az országgyûlési képviselõkhöz
az egészségbiztosítási rendszer átalakítása ügyében.
4. Az Oktatási Internacionálé programjához igazodva – a két szervezet 2008.
áprilisában kétnapos oktatási konferenciát szervez a köz- és felsõoktatás minõségi
kérdései témakörben.
Az együttes ülés szünetében a két testület elnöke – az elnökségi tagok részvételével – sajtótájékoztatót tartott.
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 az értékeken alapul. Mindennek természetes következménye az együttmûködés igénye, a közös cselekvés szükségességének felismerése. A köz- és felsõoktatás közalkalmazottainak jelentõs részét képviselõ két szakszervezet – átérezve együttes felelõsségüket – az eredményesebb érdekvédelem,
hatékonyabb érdekérvényesítés, a hazai és az európai uniós országok érdekképviseleteinek összehangolása céljából az alábbiakban állapodik meg:
1.
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Közös álláspontok, állásfoglalások kialakítására törekednek minden, a tagságukat és az oktatási ágazat munkavállalóit érintõ kérdésben.
Együttmûködésükben fontosnak tartják:
•
a közalkalmazotti elõmeneteli és illetményrendszer, 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 továbbfejlesztését az európai normák és a magyar sajátosságok figyelembevételével;
•
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, valamint az európai uniós szociális párbeszédben.

2.

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,
közös pályázatok benyújtását, a szakszervezeti tisztségviselõk felsõfokú, posztgraduális képzési lehetõségének kialakítását;
•
igény esetén közös kiadványok megjelentetését, az információs rendszerek összehangolását, közös honlap mûködtetését;
•
a felsõoktatás, ezen belül a pedagógusképzés reformfolyamatában a
szakszervezeti, munkavállalói, valamint a szakmapolitikai érdekek azonos képviseletét;
•
a pedagógusképzõ intézmények végzõs hallgatói számára munkajogi-érdekvédelmi tájékoztatást, amelynek célja a közoktatásba és a
felsõoktatásba belépõ pályakezdõ kollégák ez irányú ismereteinek
bõvítése, egyúttal orientálása a szakszervezeti tagság, a közéleti munka vállalására;
•
a PSZ területi szervezeteinek és a pedagógusképzõ intézményekben
mûködõ FDSZ-szervezeteknek a közvetlen kapcsolatát, együttmûködését;
•
tagozataik, munkabizottságaik, valamint nyugdíjas szervezeteik folyamatos kapcsolattartását, együttmûködését;
•
a közös vagyon együttes mûködtetését, hasznosítását;
•
a szakszervezeti tagoknak nyújtott szolgáltatások együttes áttekintését, és lehetõség szerint egységesítését, bõvítését.

3.

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.
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Jelen megállapodás határozatlan idõre szól, közös végrehajtását, az együttmûködés tapasztalatait az elnökségek évente értékelik, illetve a megállapodást szükség szerint módosítják.
Budapest, 2008. január 17
……………………………….
Árok Antal,
a Pedagógusok
Szakszervezetének elnöke

8. sz. melléklet
Meghívó „Együtt az oktatásért”
„Együtt lép a két oktatási szakszervezet”
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………………………………..
dr. Kis Papp László,
a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezetének elnöke

2008. február 21.
FDSZ Országos Választmány ülése
1. Az elnök bejelentette, hogy az FDSZ 2007. június 7-i Küldöttgyûlés állásfoglalásában foglaltak szerint 2008. március 13-án kibõvített elnökségi ülés keretében
megalakul az FDSZ ifjúsági tagozata. Az Elnökség felhatalmazása alapján – az Elnök tárgyalásokat folytatott arról, hogy az Elnökség egy éves idõtartamra megbízza dr. Horváth László egyetemi adjunktust, az ELTE Bölcsészettudományi Kar titkárát az ifjúsági tagozat vezetõi feladataival. Két vezetõ helyettesre érkezett javaslat: Tóth Andrea adjunktus (Budapesti Gazdasági Fõiskola) és Harcsa Irén tanárnõ (Nyíregyházi Fõiskola). A Választmány a bejelentést elfogadta.
2. Dr. Balogh Tiborné – a Nyugdíjas Tagozat vezetõje - tájékoztatta a Választmányt arról a levélrõl, amelyet 2008. február 12-én valamennyi intézményünknek
kiküldtünk. A levél szerint az APEH az FDSZ tagjainak 1%-os felajánlásából 518.355.Ft-ot utalt át az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány számlájára. Az összegbõl 84 nyugdíjas tagunknak fizettünk segélyt. A levél tartalmazta azokat a lehetõségeket is,
hogy tagjaink hogyan teljesíthetik a 2007. évi adójukból az 1% felajánlást.
3. Az elnök tájékoztatta a Választmány tagjait a közszféra területén dolgozók
2008. évi illetményemelésének végrehajtásáról szóló kormányrendelet-tervezetrõl. A
tervezetet az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. február 11-i ülésén
tárgyalta. Információink szerint 2008. február 27-én tárgyalja és hagyja jóvá a Kormány. A kormányrendelet szerint 2008. március 31-ig minden költségvetési intézménynek személyre szóló felmérést kell elvégezni a 2007. december 31-i illetmény és
az emelt illetmény meghatározására, amelynek fedezetét a költségvetés biztosítja.
4. A Választmány tagjai felvetették, hogy az intézményeknek rendkívül bonyolult
formában kell elkészíteniük az intézményi kapacitás akkreditációt. Az Elnök ígéretet
tett, hogy a soron következõ Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácson felveti, hogy mi
szükség van ilyen bonyolult, nehezen áttekinthetõ anyag összeállítására.
5. Az elnök tájékoztatta a Választmány tagjait, hogy a Felsõoktatási Kerekasztal
2007. február 7-i ülésén Hiller István miniszter több tandíj elképzelést vázolt fel,
többek között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által javasolt
„alternatív tandíj” javaslatot is.A Felsõoktatási Kerekasztal úgy foglalt állást, hogy
a tandíjról szóló vitát a 2008. március 9-i népszavazást követõen folytatja.
6. Dely Ernõné gazdasági vezetõ tájékoztatta a Választmányt az FDSZ 2007 évi gazdálkodásáról. A beszámolóról vitát nem folytatott a Választmány, miután a gazdasági
beszámoló a 2008. június 19-i FDSZ küldöttértekezlet napirendjén szerepel. A beszámolót az FDSZ Számvizsgáló Bizottsága a küldöttértekezlet elõtt véleményezi. A Választmány felhatalmazta az Elnökséget, hogy – nyomatékosan hívja fel azon intézmények figyelmét a pénzügyi fegyelem betartására, akik nem küldték meg a 2007. évi
beszámolót, ill. a 2008. évi költségvetést. Dely Ernõné gazdasági vezetõ tájékoztatta a
Választmányt a 2008. évi SZJA és járulék törvények változásairól. Az anyagot egyébként
a Választmány tagjai korábban megkapták, így lehetõség nyílott a pontosításra.
7. dr. Kiss György alelnök felvetette, hogy az FDSZ Elnöksége járjon el az oktatási
kormányzatnál a számlaadási lehetõség visszaállítására a felsõoktatási intézményekben.
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8. Nagy Béláné – a Választmány tagja – felvetette a közalkalmazotti bértábla
kiegészítésének szükségességét, illetve speciális közalkalmazotti bértábla kialakításának lehetõségét a felsõoktatásban.
9. Dr. Brádeánné Gacs Judit - a Választmány tagja – felvetette a pedagógus
igazolvány kérdését.

2008. március 13.
Az FDSZ Elnökség – FDSZ Ifjúsági Tagozat együttes ülése
1. Az FDSZ Elnöksége az alábbi célkitûzéseket támogatja az FDSZ Ifjúsági Tagozat mûködésével kapcsolatban:
Az FDSZ 2008. március 13-án megalakult Ifjúsági Tagozata a felsõoktatásban
dolgozó oktatók és nem oktató fiatal munkatársak munkahelyi- és életkörülményeinek javítását, a kiszámítható pályamodell kialakítását tekinti legfõbb céljának.
Az FDSZ általános céljai mellett — azokkal szoros együttmûködésben — az ifjabb
nemzedék sajátos érdekeinek képviseletére törekszik.
Az országos elnökségben a delegált képviselõkön keresztül - az orvosegyetemek
és az agrár felsõoktatási intézmények kivételével - valamennyi magyarországi felsõoktatási intézmény képviselteti magát, így áttekintést nyerünk az olykor némiképp eltérõ, intézményekhez kötõdõ érdekképviseletei problémákról is.
Az FDSZ Ifjúsági Tagozat prioritásnak tekintett célkitûzése, hogy az FDSZ tevékenységérõl, a szakszervezeti munka eredményeirõl hatékonyan tájékoztassa az ifjabb nemzedékeket is, és ezáltal lehetõvé tegye, hogy hiteles kép alakuljon ki a szakszervezet jelentõségérõl. A közös célok és eredmények képviseletével, illetve bemutatásával arra törekszünk, hogy az egyes felsõoktatási intézményekben elérjük a reprezentativitás küszöbének tekintett (a munkavállalók egészét alapul véve) 10%-os
tagsági viszonyt. Csak a reprezentatív szakszervezet emelheti fel hatékonyan a szavát
a munkáltatói oldallal folytatott szerteágazó tárgyalásokon, ahol olyan kulcskérdések szerepelnek terítéken, mint a közalkalmazotti jogviszony védelme.
Az alábbiakban felsorolunk néhány kiemelten kezelt kérdéskört
A fiatal oktatók tudományos elõmenetelének biztosítása érdekében fontosnak tartjuk a kiegyensúlyozott óraterhelés biztosítását. Az FDSZ kiáll a 40 év alatti oktatók
óraterhelésének csökkentése mellett. A 12-16 órás kötelezõ óraszám mellett nem lehet
a kívánatos mértékben kutatómunkát folytatni. Javasoljuk, hogy az elõkészítés alatt
álló publikációk számával összhangban, azt figyelembe véve csökkenjen a kötelezõen
megtartott órák száma. Valamint az igazolt doktori iskolai teljesítmény, és a további
szakirányú továbbképzés (diploma megszerzése) számítson bele az óraszámba.
A kutatói pályázatok témavezetése, az azokban való részvétel óraszámcsökkentõ tényezõ legyen.
Hasonlóképp a kutatómunka, és annak folyományaképpen a tartalmas oktatási
tevékenység alapfeltételének tekintjük a kutatóév biztosítását. Elérendõ célunk,
hogy az intézmények a fiatal oktatók számára kötelezõen adják ki a kutatói szabadságot. A kutatói szabadság odaítélése az intézményi érdekegyeztetõ tanács hatásköre legyen. (vö. ftv. 98. §)
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A kisgyermekes oktatók támogatására kiállunk az intézmények biztosította bölcsõdei-, illetve óvodai elhelyezésért. Hasonlóképp azért, hogy a szülõk szabadságukat rugalmasan (nem egyszerre, kötelezõ jelleggel) vehessék ki. A gyermekek után járó táppénz elérje a munkavállalók betegségére biztosított táppénz (a fizetés 70%-a) mértékét.
A fiatal családosok részére kedvezményes üdülési lehetõséget kínálunk.
A szakszervezet segítségével az otthonteremtéshez igyekszünk a kedvezményes
munkahelyi kölcsön felvételét megkönnyíteni.
A DOSZ-szal és az intézményi Hallgató Önkormányzatokkal együttmûködésben a
szakszervezet kiáll a felsõoktatás utánpótlását képezõ doktorandusz hallgatók érdekeiért, amennyiben azok a munkavállalás területét érintik. Mindemellett törekszünk
arra, hogy szervezeti és infrastrukturális lehetõségeinket kihasználva segítséget nyújtsunk, keretet teremtsünk a doktorandusz hallgatók önszervezõdésére.
2. Az Elnökség az FDSZ elnöke által elõterjesztett megállapodást az alábbi kiegészítésekkel egyhangú szavazással jóváhagyta: 4. pont: világítási költség 93%-7%
arányban, takarító eszközök anyag költség 95%-5% arányban, egyéb mûködési költség (fûtés, szemét, stb.) 85%-15% arányban kerül elszámolásra.
9. sz. melléklet
Megállapodás
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2008. április 17.
FDSZ Elnökségi ülés
1. Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a 2008. április 14-i Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács témáiról.
Az Elnök bejelentette, hogy az ülésen napirend elõtt a szakszervezeti oldal kérte, hogy az infláció növekedése miatt 2008-ban kerüljön sor bérkompenzációra. A
Kormány elismerte a kérés jogosságát, és májusban elõterjesztést készít a 2008. évi
bérkompenzációra.
Az OKÉT napirendje: A költségvetési intézmények jogállásáról szóló törvénytervezet vitája
•
A törvénytervezet – a szakszervezet véleménye szerint – több, a munkavállalókra nézve hátrányos kitételt tartalmaz. A legsúlyosabb az, hogy a felsõoktatási intézmény vezetése javaslatára a felügyelõ miniszter az u.n. vállalkozói közintézet csoportba sorolhatja az intézményt, amelynek eredménye az lehet, hogy az intézmény oktatói-dolgozói kikerülhetnek a közalkalmazotti körbõl.
•
A szakszervezeti oldal nem fogadta el a tervezetet, és újabb egyeztetõ tárgyalást követelt.
•
A kormány oldal 2008. április 17-én délután szakértõi megbeszélést hívott
össze, melyen az FDSZ elnöke is részt vett. Az Elnök bejelentette, ha a
foglalkoztatási jogviszony kérdéskörében nem tudnak megegyezni, az FDSZ
nem riad vissza keményebb nyomásgyakorló eszköz alkalmazásától sem.
•
A kérdésrõl 2008. április 25-én – az FDSZ kérésére – összeül a Felsõoktatási
Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT).
2. A tagszervezetek – néhány kivétellel – elkészítették a reprezentativitási felmérést. Az irodavezetõ felveszi a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, akik még
nem küldték be az anyagot, mivel a beadási határidõt 2008. április 30-ig meghosszabbították.
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2008. április 24.
FDSZ-PSZ Konferencia

M E G H ÍV Ó
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
(FDSZ)
2008. április 24-én (csütörtökön) 10 órakor
a szervezet székházában
(Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 10.)

A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÜKSÉGES ÁTALAKÍTÁSÁRÓL, JÖVÕJÉRÕL
címmel szakmai konferenciát szervez.
A konferencia szünetében, 12,30 és 13 óra között szeretnénk tájékoztatni
sajtó képviselõit.
A fórumon a mai közoktatás igényeit, elvárásait és a felsõoktatás lehetõségeit,
elképzeléseit kívánjuk egymáshoz közelíteni. Célunk, hogy közös kezdeményezéseket tegyünk az optimális megoldások érdekében. Olyan kérdésekre keresünk választ, mint:
•
Milyen elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a XXI. század
magyar pedagógusának?
•
Hogyan lehet egységesíteni az EU tagállamaiban a pedagógusképzést?
•
Hogyan lehet már a pályaválasztás során megakadályozni a negatív következményeket?
A tájékoztatóra ezúton tisztelettel meghívjuk.
Budapest, 2008. április 22.
Juhász Olga
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Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete

Pedagógusok Szakszervezete

Meghívó
Kihívások és válaszok a közoktatásban és a pedagógusképzésben
2008. április 24.
Budapest VI. Városligeti fasor 10.
PROGRAM
9.30 10. 00

10.15 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
Levezetõ elnök:
13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
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Regisztráció
Megnyitó
Dr. Kis Papp László a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
elnöke
Árok Antal a Pedagógusok Szakszervezete elnöke
Levezetõ elnök: Árok Antal elnök Pedagógusok Szakszervezete
Helyzetkép a pedagógusképzésrõl
Dr. Szövényi Zsolt fõosztályvezetõ - Oktatási és Kulturális
Minisztérium
A pedagógusképzés átalakítása, akkreditációs folyamatok
Dr. Rádli Katalin fõosztályvezetõ-helyettes - Oktatási és
Kulturális Minisztérium
A szakképzés igényei a pedagógusképzéssel szemben
Dr. Szenes György fõtitkár - Magyar Szakképzési Társaság
Együtt vagy külön“ Prof. Forray R. Katalin tanszékvezetõ
egyetemi tanár - Pécsi Tudományegyetem
Vita
Ebédszünet
Dr. Kis Papp László elnök Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete
A tanárképzés tartalmi átalakulása“Dr. Brezsnyánszky László
dékán, egyetemi tanár
Nyíregyházi Fõiskola Pedagógusképzõ Kar
A közoktatás igényei az egységes tanárképzés területén
Dr. Horváth Péter igazgató-titkár – Pedagógusok Szakszervezete
A gyakorlati képzés megújításának stratégiája az Eszterházy
Károly Fõiskolán
Sándor József igazgató - EKF Gyakorlóiskola
Vita
A konferencia értékelése, zárása
Dr. Kis Papp László FDSz-elnök

2008. április 30.
Felsõoktatási Kerekasztal
A Felsõoktatási Kerekasztal napirendje: a rektori Konferencia javaslata az államilag finanszírozott és költségtérítéses hallgatók közötti tanulmányi eredménytõl
függõ – korlátlan átjárásról.
1. A napirend elõtt: Dr. Kis Papp László a szakszervezetek képviseletében szót kért.
Kérte a Felsõoktatási Kerekasztalt, hogy rendkívüli kerekasztal ülés vegye napirendre
„A költségvetési intézmények gazdálkodásáról és jogállásáról” szóló törvénytervezetet.
Indoklásában kiemelte, hogy ez a törvénytervezet megfogalmaz egy u.n. „vállalkozási
közintézmény” kategóriát, amely elsõsorban a felsõoktatási intézmények és a kutatási,
egészségügyi terület jogi státusát kívánja megváltoztatni. Piacra vinné az intézményeket és a privatizáció kapcsán az intézmények dolgozói (professzorok, docensek, adjunktusok, tanársegédek, és az összes alkalmazott) kikerülnének a közalkalmazotti körbõl, és kiszolgáltatottá válnának az intézményi vezetés kénye-kedvének. A törvénytervezet ugyan álságosan úgy fogalmaz, hogy ezt a státust az intézményi vezetésnek kellene kérni, és a felügyelõ miniszter engedélyével valósítható meg, azonban - okulva a
Rektori Konferencia legutóbbi „szereplésén” – erre semminemû jóindulat nem feltételezhetõ. A miniszter válaszában közölte, hogy a tervezetet a Kormány még nem tárgyalta, de elfogadja a szakszervezet képviselõjének javaslatát, és májusban a Felsõoktatási
Kerekasztal napirendre veszi a témát. Idõközben a szakszervezetek 2008. május 6-ra
tárgyalási meghívót kaptak a témában a Pénzügyminiszterhez!
2. Miskolczi Norbert a HÖOK elnöke, Lasztovicza Lászó a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke és dr. Kis Papp László az FDSZ elnöke együttes elõterjesztést nyújtottak be, és indítványozták, hogy a Rektori Konferencia elõterjesztését
vegye le a Kerekasztal a napirendrõl, mert nem tartják alkalmasnak a tárgyalásra.
3. Hiller István miniszter a javaslatot elfogadta. A továbbiakban megállapodtak
abban, hogy szakértõi szinten tárgyalják a hallgatók szociális támogatását, az esélyteremtés lehetõségeit, és a felvételi rendszer korszerûsítésének elveit.
Az ülésrõl a Magyar Nemzet 2008. május 2-I számában adott tudósítást.
10. melléklet
Farkas-Bákonyi: Tandíjjavaslatukat csak a rektorok védik
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2008. május 29.
FDSZ Elnökségi ülés Egerben
11. sz. melléklet

480

2008. június 19.
FDSZ XXI. Küldöttgyûlés
A XX. Küldöttgyûlés óta végzett munkánk összefoglalója
(2007. június 7 – 2008. június 19.)
1. Az Országgyûlés 2007. június 25-én elfogadta a Felsõoktatási törvény módosítását. A törvénymódosítás célja:
a felsõoktatás állami finanszírozásának kiszámíthatóvá tétele;
a felsõoktatásban a minõségi képzés garanciális feltételeinek megteremtése;
a hallgatói juttatások rendszerének újragondolása (ezen jelentõsen változtatott a 2008. március 9-i népszavazás);
A kutatás-fejlesztés lehetõségeinek bõvítése;
2. A közszolgálatban dolgozók 2008. évi kereset emelésérõl az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács 2007. november 7. és 2007. december 4-e között hét
plenáris ülésen tárgyalt. A 2007. december 4-én aláírt megállapodás alapján a közalkalmazotti bértáblában a garantált illetmény-minimumok 2008. január 1-tõl átlagosan 5%-kal emelkednek. A költségvetési munkáltatók a központosított elõirányzatból csak béremelést hajthatnak végre.
3. A beszámolási idõszakban – 2008. március 13-án megalakult az FDSZ Ifjúsági
Tagozata. Az Ifjúsági Tagozat megalakításáról a XX. Küldöttgyûlésen született megállapodás.
4. A beszámolási idõszakban az FDSZ Elnöksége három alkalommal kihelyezett ülést
tartott:
2007. szeptember 6-7-én a gyõri Széchenyi István Egyetemen és a veszprémi Pannon Egyetemen;
2007. október 11-én az ELTE-n;
2007. november 22-én a Nyíregyházi Fõiskolán.
A kihelyezett üléseken az Elnökség találkozott az intézmények rektoraival és fórumot tartottunk az intézményekben.
5. Az oktatási tárca a beszámolási idõszakban hároméves finanszírozási megállapodást kötött az intézmények rektoraival. A három évre kötött megállapodás konstrukciójában két alapvetõ tézis érvényesült:
egyrészt a mindenkori éves támogatás alapvetõen kialakult normatív támogatási rendszer szerinti, három évre rögzített alaptámogatásból;
másrészt az elõzõ évi intézményi adatok és az adott évre vonatkozó költségvetési döntések alakulásától függõ u. n. változó támogatásból tevõdik
össze.
Budapest, 2008. május 12.

Az FDSZ Elnöksége nevében: Dr. Kis Papp László
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