2009/2010-es tanév
Eseménykrónika: 2009. aug. 29 – 2010. június 14.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.

aug. 29.
szept. 16.
szept. 19.
okt. 8.
okt. 29.
nov. 13.
nov. 26.

2009. nov. 30.
2009. dec. 7.
2009. dec. 17.
2010. jan. 6.
2010.
2010.
2010.
2010.

jan. 21.
febr. 18.
febr. 26.
márc. 11-12.

2010. márc. 18.
2010. ápr. 22.
2010. máj. 13.
2010. máj. 29.
2010. jún. 5.
2010. jún. 10.
2010. jún. 14.

FDSZ Elnökség (Debrecen)
Felsõoktatási és Tudományos Tanács
FDSZ Elnökség (Miskolc)
FDSZ-PSZ tanácskozás
FDSZ Országos Választmány
FDSZ Elnökség (Gyõr)
FDSZ Elnökség, FDSZ Ifjúsági Tagozata és a
Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnökségének
együttes ülése
FDSZ Állásfoglalás a Pécsi Tudományegyetemen
történt tragédia ügyében
Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
FDSZ Elnökség
Tájékoztató a konföderáció vezetõk és Andor
László EU-biztos jelölt tanácskozásáról
FDSZ Elnökség ülése
FDSZ Országos Választmány ülése
Állásfoglalás a tanárképzés helyzetérõl
Bologna Miniszteri Konferencia Budapesten
és Bécsben
FDSZ Elnökségi ülés
FDSZ Elnökségi ülés
ÉSZT Konferencia a bologna folyamat
10. évfordulója alkalmából
FDSZ Elnökségi ülés (Pécs)
Beszámoló az FDSZ 2009/2010. évi nemzetközi
tevékenységérõl
Segítség az árvízkárosultaknak
Dr. Dux László a felsõoktatásért felelõs helyettes
államtitkár
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2009. augusztus 29.
FDSZ Elnökségi ülés Debrecenben
1.

2.

Az elnök tájékoztatta az Elnökséget az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) augusztus 28-i ülésérõl, amelyen a kormány oldal bejelentette, hogy a Kormány 2009. szeptember 1-jén tárgyalja elsõ olvasatban
a Költségvetési törvényt, majd 2009. szeptember 9-i újabb tárgyalás után
benyújtja a Parlamentnek. Az elnök bejelentette, hogy a 2009. augusztus
27-én kiküldött költségvetési törvény-javaslatot a munkavállalói oldal nem
fogadta el. A munkavállalói oldal ragaszkodik ahhoz, hogy érzékelhetõ
reálkereset növekedés legyen 2010-ben.
Állásfoglalás: az elnök bejelentette, hogy az ÉSZT Elnöksége állásfoglalást
hoz nyilvánosságra, melyben tiltakozik a rendkívül magas végkielégítésekkel kapcsolatban.

2009. szeptember 16.
Felsõoktatási és Tudományos Tanács
1.

Dr. Manherz Károly szakállamtitkár összefoglalta az Állami Számvevõszék
felsõoktatással kapcsolatos jelentését:

•
•
•
•
•
•
2.

Dr. Stark Antal fõtanácsos összefoglalta a 2010. évi Költségvetési törvénytervezet felsõoktatást érintõ legfontosabb kérdéseit:

•
•
•
•
•
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A felsõoktatási törvény elõírásai hogyan teljesültek.
71 felsõoktatási intézmény hallgatói: állami intézmény 86%, magán
intézmény 6%, egyházi intézmény 8%.
A felsõoktatás rendszere túlszabályozott, mûködését a törvény mellett mintegy 30 kormány- és miniszteri rendelet szabályozza.
A felsõoktatásban folyó többciklusú képzés általánosságban megfelel az európai uniós követelményeknek.
A kreditrendszer elõsegíti a hallgatói mobilitást, egyidejûleg nõ a
diploma megszerzésének átlagos idõtartama.
A bolognai rendszer elfogadottsága munkaadói szempontból hiányos.

2009-ben az eredeti elõirányzat 185.620 millió Ft, a tényleges elõirányzat: 181.670 millió Ft volt.
Kötelezõ maradványképzés 2009-ben összességében 36 Mrd Ft, ez
több, mint 10%.
Bruttó keresetek 2009, 2010-ben befagyasztásra kerülnek.
Biztosítja a teljes foglalkoztatottságot.
Mesterképzési normatívák befagyasztásra kerülnek.

•
•
•
•
•

Hallgatói juttatások nem emelkednek.
Szakmai feladatok több, mint 10%-kal csökkennek.
PPP támogatások 30%-kal növekednek.
Cél: minõség ösztönzési rendszer kialakítása.
EU-s források: Új Magyarország fejlesztési terv hatásait még nem
ismerjük, elõzetesen mintegy 8 Mrd Ft humán erõforrás kutatási pénz
várható.

2009. szeptember 19.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

Állásfoglalás: az elnök a 2010. évi költségvetés tervezetével kapcsolatban
az alábbi állásfoglalást terjesztette az Elnökség elé:
1.1

Az FDSZ szolidáris a közoktatási szakszervezetekkel a közoktatást
(tágabb értelemben az önkormányzatokat) sújtó költségelvonások
tervezett mértéke miatt, ugyanis az önkormányzatok az oktatáson
fognak spórolni. Veszélyes ez a felsõoktatásra is, mert a közoktatási
intézmények minõsége közötti olló további kinyitását eredményezheti.

1.2

Az FDSZ tiltakozik a Költségvetési Törvényhez kapcsolódó ú.n. „Salátatörvény” tervezetben megfogalmazott, a Felsõoktatási Törvényt
módosító pénzügyminisztériumi javaslat ellen, amely szerint a BSc
képzés gyakorlati félévéhez nem adna költségvetési támogatást. Ez a
javaslat a gyakorlati félév megszüntetéséhez vezethet. A gyakorlati
félév eltörlését a Rektori Konferencia sem támogatja. Az FDSZ a
felsõoktatási BSc képzés fontos részének – nélkülözhetetlen elemének – tartja a gyakorlatigényes képzéseket, amely a BSc-t végzett
hallgatók elhelyezkedését hivatott megkönnyíteni. A Bolognai Dekrétumban világosan megfogalmazódott ez az igény - sõt, a Kormány
a szakképzési támogatás megadását is a gyakorlati oktatáshoz köti. A
javasolt pénzügyminisztériumi módosító indítvány jelentõsen rontaná a képzés minõségét, és a bolognai folyamatot is károsan befolyásolná. Információink szerint ezzel a javaslattal az Oktatási Tárca
sem ért egyet.

1.3 A 2010. évi bértárgyalások az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban folynak. A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács következõ – 2009. szeptember 24-i – ülésén jegyzõkönyvben azt akarjuk
rögzíteni, hogy – az OKÉT tárgyalásoktól függetlenül – 2010-ben a
felsõoktatásban garantálni kell a foglalkoztatási biztonságot.
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Az idén felvett 94.298 elsõ éves hallgató – ami 20 ezerrel több, mint
tavaly – úgy gondoljuk - bizonyítja, hogy a felsõoktatás „csúcsra
van járatva”. Az FDSZ nem fogadja el azt a kormányzati javaslatot,
hogy az adóváltozások és a 165.000.-Ft bruttó illetményszintig adandó kereset-kiegészítés biztosítaná a reálbérek 2009. évi megtartását.
Az FDSZ 2010-ben a bruttó keresetek bértáblákban történõ emelésérõl akar érdemei tárgyalásokat. A kereset alakulásról kiadott kormányzati tájékoztatók hitelességét az FDSZ azért is megkérdõjelezi,
mert azok tartalmazzák a közelmúltban napvilágra került állami pénzeket: végkielégítéseket, menedzser jövedelmeket is.
Ami a közszféra bértáblázatát illeti, 2010-ben el kell végezni a bértáblák felülvizsgálatát, mert a nyugdíjkorhatár emelés miatt a bértáblákat ki kell egészíteni további „korfokozatokkal”.
1.4 Ugyancsak a 2010-es tárgyalások témája kell, hogy legyen a magyarországi közszféra kereseteinek általános felülvizsgálata. Az FDSZ
véleménye szerint a magyarországi közszféra bérrendszerének már
annyira nincs köze a valósághoz, a munkaerõ 21. századi újratermelési költségeihez, hogy az FDSZ kezdeményezni fogja a bérrendszer
általános felülvizsgálatát. Csak egy ilyen általános felülvizsgálat vethet véget a korrupciónak, a feketegazdaság burjánzásának, az általános elszegényedésnek. El kell érni, hogy egy magyar állampolgár
tisztességes 8 órai munkájából meg tudjon élni és el tudja tartani a
családját.
2.
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Hajdúné Dr. Molnár Katalin elnökségi tag tájékoztatta az Elnökséget a
Miskolci Egyetemen mûködõ Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozatról.

2009. október 8.
FDSZ – PSZ tanácskozás
1. sz. melléklet
Meghívó, fotók
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Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete

Pedagógusok Szakszervezete

Állásfoglalás
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete 2009.
október 8-án közös tanácskozást rendezett a pedagóguspálya társadalmi elismertségérõl és a pedagógusképzés és szakképzés jelenlegi helyzetérõl. A tanácskozáson
elhangzott legfontosabb észrevételeket és javaslatokat az alábbiakban kívánjuk
összegezni. A tanácskozás programját és a szekcióülések részletes anyagát mellékeljük.
1. A pedagóguspálya elismertsége
Az elmúlt években a pedagóguspálya mind társadalmi elismertségét, mind jövedelmi viszonyait tekintve jelentõsen leértékelõdött. Az állandóan változó, sokszor
nem kellõen átgondolt szabályozásnak, a túlterheltségnek és a megélhetés gondjainak kitett tanárok naponta szembesülnek a bizalmatlansággal, az egyéves szerzõdéses alkalmazások okozta bizonytalansággal, a mind gyakoribb szülõi és gyermeki
agresszióval. E társadalmi jelenségek látványos következménye a pedagóguspálya
korábbi vonzerejének megszûnése és a mind gyakoribb pályaelhagyás.
„Ahol a pedagógusok megítélése rossz, ott ez a pálya a kevésbé tehetséges diákokat vonzza, ami tovább rontja a közvéleményben kialakult képet, és ezzel tovább
csökkenti a pedagógusi szakma vonzerejét.” – áll a McKinsey jelentésben. A nemzetközi tapasztalatok igazolták, hogy egy ilyen lefelé zuhanó spirálból csak tervszerû, tudatos és összehangolt oktatáspolitikai döntések segítségével lehet felemelkedni. Ilyen döntés pl. a leendõ tanárok kiválasztása a legjobban felkészült diákok
körébõl, a megfelelõ szintû bérezés - különös tekintettel a kezdõ bérre és a többletteljesítményekre-, a kezdõ pedagógusok fokozott szakmai segítése és a továbbképzések támogatása.
A pedagógustársadalom az iskolarendszer minõségének fokozása érdekében elvárja ezeket a döntéseket az oktatási kormányzattól és nagy aggodalommal érzékeli,
hogy a 2010. évi költségvetési elvonások pontosan az ellenkezõ irányban hatnak.
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2. Pedagógusképzés
A pedagógusképzés a Bolognai rendszer hatására jelentõsen átalakult. A korábban zsákutcás óvó- és tanítóképzés részben nyitottá vált a Ph.D felé, igaz, nem szakirányban. Megszûnt a fõiskolai szintû tanárképzés, egyetemi szintûvé vált. A tanítóés a tanárképzésre történõ jelentkezés között azonban alapvetõ különbség van. Amíg
az óvónõi és a tanítói pályán a felvétel alkalmassághoz kötött és kezdettõl erre a
hivatásra készül három/négy éven át a hallgató, addig a tanárképzésben a Ba/Bsc
alapszinten csak készségszakokon (testnevelés, ének) jelenik meg az alkalmasság kérdése. Az Ma szinthez kapcsolódó motivációs, orientációs felvételi beszélgetések nem
alkalmasak az igazi pályaalkalmasság mérésére, pedig a legeredményesebb rendszerek igazolják, hogy az oktatás színvonala és a tanárok rátermettsége egymástól elválaszthatatlan. Ebben a rendszerben pont az elhivatottságot érzõk kerülnek hátrányosabb helyzetbe, mert nem jelentkezhetnek rögtön tanárnak, és a rendszerben lerövidült és kitolódott a gyermekekkel való találkozás idõtartama.
Az alapképzésben szerzett közismereti szakos fõiskolai diploma nem sokat ér
azok számára a munkaerõpiacon, akik nem jutnak be az Ma-ra. Amennyiben megmarad az osztott képzés, a választott szakhoz illeszkedõ piacképes szakma megszerzésének lehetõségét országos szinten kellene kezelni és összehangolni.
A gyakorlati képzés kiterjesztése egy féléves idõtartamra régi kívánsága a szakmának. A jól kimunkált mentori rendszer, a pályakezdõ pedagógusok fokozott támogatása azonban csak megfelelõ finanszírozás esetén váltják be a hozzájuk fûzött
reményeket.
3. A szakoktatás
A szakképzés hatalmas problémákkal küzd Magyarországon, amit nem lehet csak
a csökkenõ gyermeklétszám rovására írni. Elhibázottnak tûnik az a korábbi felfogás, mely szerint a szakma tanulását csak 16 éves korban szabad elkezdeni. Az elõrehozott szakképzés megoldás lehet erre, de az ebben érintett szakmák, a képzés
idõtartama és a tanulmányok késõbbi beszámíthatósága nem eléggé ismert az érintettek körében.
A rendszer hatékonyabb mûködését és a gazdaságosabb forrásfelhasználást célzó Térségi Integrált Szakképzõ Központok eddig nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket. A létrehozásuknál megengedett „sokszínûség” bonyolult szerkezetet eredményezett, amelynek mûködése nehézkes, mûködtetése elég sokba kerül
a fenntartóknak. A szakmakoordinációs szerepet rendeletileg felvállaló RFKB-k
döntéseinek „megtámadhatatlansága” a rendszerben meglévõ tévedési lehetõségek miatt nem mindig elfogadható a képzõ intézmények számára.
A felsõfokú szakképzés még mindig nem kellõen ismert a tanulók, a szülõk és a
munkaadók körében, pedig már hat éve bevezették. A munkaerõpiactól kapott
jelzések szerint „rossz a képzés kommunikációja”. A rendszer a jelenlegi formájában nem koherens. A tanulói és hallgatói jogviszony tartalma különbözõ, ellentmondásokat is rejt magában, és ebben a formában nem tudja felváltani a régen jól
bevált technikusi képzést. A bevezetésétõl eltelt idõ azonban elégségesnek mutatkozik a területen felgyülemlett tapasztalatok összegyûjtésére, a képzés hiányosságainak feltárására és e szakképzési mód hatékonyabbá tételére.
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Szakmai észrevételeink a konferencia témájához kapcsolódnak és természetszerûleg nem terjednek ki az oktatás minden területére. Kérjük az
oktatási kormányzatot, tegyen meg mindent azért, hogy ez az ágazat a
költségvetési döntések meghozatalánál a jelentõségének megfelelõ prioritást kapjon.
Budapest, 2009. október 08.

2009. október 29.
Országos Választmány
1.

2.

3.

4.

5.
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Elek Elemérné Dr. alelnök tájékoztatta az OV-t a Pedagógusok Szakszervezete – FDSZ október 8-i együttes konferenciájáról, melynek témája: a pedagógusképzés helyzete, fejlesztésének lehetõségei. A konferenciáról és a
délutáni szekcióülésekrõl összefoglalót készítettünk, melyet eljuttattunk
Dr. Hiller István miniszternek, Dr. Manherz Károly felsõoktatási és Dr. Szüdi
János közoktatási szakállamtitkároknak.
Az elnök bejelentette, hogy az OV határozott kérésének eleget téve, 2009.
október 1-tõl alkalmazza dr. Falusi Andrea jogásznõt az FDSZ-ben felmerülõ jogi tanácsadás és az érkezõ anyagok jogi véleményezése céljából.
Dr. Falusi Andrea bemutatkozását követõen tájékoztatta az OV-t, hogy
október folyamán több tagszervezetünk megkereste jogi problémákkal, mely
feladatoknak eleget is tett. Ezt követõen ismertette a Ftv. legutóbbi módosításához kapcsolódó észrevételeit.
A Felsõoktatási törvény módosításához kapcsolódóan az elnök bejelentette, hogy a tervezett törvénymódosítás legvitatottabb pontja az a javaslat,
amely lehetõvé tenné a felsõoktatási intézmények számára, hogy vállalkozó közintézetté alakulhatnak, amely lehetõvé tenné a közalkalmazotti státusból a Munka Törvénykönyve hatálya alá átsorolni a közalkalmazottakat.
Ez a törvénymódosítás az FDSZ számára elfogadhatatlan, ezért azt követeli, hogy vonják vissza a törvényjavaslatot.
Az elnök október 29-én délután részt vett az MSZP frakciójának a törvényjavaslatot tárgyaló vitájában és elmondta, hogy a délelõtti FDSZ Országos Választmányi Ülés egyhangú szavazással a törvényjavaslat visszavonását kérte a Kormánytól. A visszavonás indokaként az elnök elmondta,
hogy az egyetemek és fõiskolák mai státusának megváltozása nem új kezdeményezés, Magyar Bálint már 2007-ben azt javasolta, hogy a felsõoktatási intézmények alakulhassanak át nonprofit társaságokká. Akkor Hiller
miniszter úr – a Felsõoktatási Kerekasztalon elhangzott indokaink alapján
– nem terjesztette be az indítványt.
Dely Ernõné tájékoztatta az OV-t a 2009. évi LXXVII. törvényben (MK 95/
2009. július 8.) megjelent módosításokról. A törvénymódosítás változásairól és az év végéig megjelenõ saláta törvények, ill. a költségvetési törvény

megjelenését követõen 2010. január 19-én továbbképzést, tájékoztatást
tartunk a gazdasági felelõsök, illetve minden érdeklõdõ részére. a képzést
követõen a szakszervezeteket érintõ változásokról tájékoztatót adunk ki.
A megjelent törvény szerint fontosabb változások:
adó mértéke 0-5 mill. Ft-ig 17% SZJA
5 millió felett 32%
SZJA alap = Bruttó bér + 27% járulék
(Szuper bruttósítás!)
Adójóváírás: éves bér 17%-a, maximum 15.100.-Ft/hó
felsõ határ 3.188e Ft (3.188e Ft-tól – 4.698e Ft-ig 12%-ot meghaladó rész)
Természetbeni juttatásokról (szakszervezetet érintõ)
adómentes

–

szociális segély, temetési segély.
szakszervezettõl évente egy alkalommal kapott
tárgyjutalom értékébõl 5.000.-Ft

kedvezményesen adózik –

törvényben elõírt mértékig 25%,
értékhatáron túl adóköteles
( 54% SZJA + 27% Tb, ill. EHÓ)
A kedvezményesen adózó természetbeni
juttatásokat a törvény megbontja:

Munkáltató – munkavállalónak adott juttatásokra.
Munkáltató nyugdíjasának és közeli hozzátartozójának adott
támogatásra.
Szakszervezet tagjának, nyugdíjas tagjának és közeli hozzátartozójának,
elhunyt tag közeli hozzátartozójának adható juttatásokra:
•
üdülési csekk, üdülõben nyújtott üdülési szolgáltatás összevontan a minimálbér összegéig.
adóköteles természetbeni juttatások - Minden, ami nem tartozik a mentes ill.
kedvezményesen adózott juttatások közé:
pl.: Pedagógus szakkönyv vásárlás,
Mûvelõdési intézményi szolgáltatás,
Munkáltatótól nyugdíjba menõk ajándéka.
Évente három alkalommal adott csekély értékû ajándék (minimálbér 10%, 2009.
évben 3 X 7.150.-Ft)
Háztartási szolgáltatás
Felsõoktatási tandíj (befizetett összeg 30 %-a)
Hideg étkezési utalvány, stb.)
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Járulék, egyéb változások
Járulék alap: bruttó jövedelem
foglalkoztató fizetési kötelezettsége: 27%
a biztosított fizetési kötelezettsége: 17%
Megszûnt a tételes EHO, 11%-ról 27%-ra emelkedett a százalékos EHO.
Megszûnt: a munkaadói és a munkavállalói járulék, helyette munkaerõ piaci járulékot kell fizetni.
Megszûnt a különadó.
Változott a lakástulajdon-szerzési illeték (4 millióig 2%, feletti rész 4%).
2009. évi LXXVIII. tv. a vagyonadóról.
Szakszervezetet érintõ 14.§ (3) pontja szerint „Mentes a szakszervezet tulajdonában álló üdülõ, ha az üdülõ üzemeltetési idõszakában rendelkezésre álló vendégéjszakák legalább felét szakszervezeti tag, vagy annak közeli hozzátartozója veszi
igénybe”.

2009. november 13.
FDSZ Elnökségi ülés (Gyõr)
1.

Az Elnökséget köszöntötte Dr. Szekeres Tamás, a gyõri Széchenyi István
Egyetem rektora és Dr. Galli Csabával az egyetem FDSZ tagszervezetének
titkárával együttesen bemutatták az egyetem oktatási-kutatási programját
és a várossal együtt megvalósuló fejlesztési terveit. Az elnök az Elnökség
nevében megköszönte a tájékoztatót és a rektor úrnak az FDSZ megalakulásának 20. évfordulójára készített Emléklapot adott át.

2.

Az elnök tájékoztatta az Elnökséget az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) munkavállaói oldalának 2009. november 10-i ülésérõl.
2.1 Megegyezés történt arról, hogy az OKÉT munkavállalói oldala kezdeményezze a 2010-es bértárgyalások folytatását. Indokként a munkavállalói oldal elfogadta azt az állásfoglalást, hogy a közszféra szakszervezetei fenntartják az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
megalakulásakor megfogalmazott követeléseiket, éspedig:
-
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2010. évi reálbér növekedés;
13. havi illetmény visszaállítása;
béren kívüli juttatások bruttósítása.

Ez fontos azért is, mert a 2010. évi parlamenti választásokat követõen – a költségvetési törvény módosításához kapcsolódva – indítványozni kell a közszféra 2010. évi kereseti helyzetének felülvizsgálatát.
2.2

A bértárgyalási javaslatról történõ tárgyalást a Kormány a 2009.
november 24-i OKÉT plenáris ülésének napirendjére felvette (2009.
nov. 16-i értesítés).

2.3

Az ülésen az FDSZ elnöke dr. Kis Papp László kérte, hogy az OKÉT
Plenáris ülésén a bértárgyalásokhoz kapcsolódóan még két kérdés
kerüljön napirendre, éspedig:

-

az OÉT minimálbér tárgyalások eredményétõl függõen figyelemmel
kell lenni arra, hogy a közalkalmazotti bértáblában milyen fizetési
fokozatokat befolyásol kötelezõ jelleggel a minimálbér növekedése.
javasolni kell a kormánynak, hogy régi ígéretét tartsa be és növelje a
fizetési korcsoportok számát (vízszintes sorok).

-

2.4

Fehér József oldalügyvivõ tájékoztatása szerint a 2010. évi bérkompenzáció forrása a 2010-es költségvetési törvény-tervezet különbözõ fejezeteiben megtalálható. A központi tartalékban 23 Mrd Ft, az
önkormányzatok költségvetésében 45 Mrd Ft, az egészségügyi kassza
jogcímei között 13 Mrd Ft található, amely összeg (81 Mrd Ft) fedezi
a kiadásokat.

2.5

Fehér József tájékoztatott arról, hogy az euró bevezetés elõtt mintegy 2 évig az adott országnak az ERM2 pénzügyi rendszer szerint
kell mûködnie, illetve nem kizárt (bár kicsi a valószínûsége), hogy
Magyarország még 2010 elsõ, vagy második negyedévben, Lengyelországgal együtt bekerül az ERM2 rendszerbe.
Kerpen Gábor szerint a 3.2.5.6. pontban a „célszerû” helyett a „kötelezõ” szó szerepeljen, a bérszámfejtési rendszerek elõzetes, az euróra
történõ átállásra való felkészítése érdekében.
Varga László elmondta, hogy sem az OÉT-nak, sem a PM-nek nincs
befolyása arra az árfolyamra, amelyen az euró-átállás megtörténik
majd. Vagy elfogadjuk a piac által az aktuális idõben kialakuló árfolyamot, vagy nem lépünk be.
Jelenleg a szakértõk szerint Magyarországnak az lenne a legkedvezõbb, ha 262 és 268 Ft/EURÓ közötti árfolyamon történne meg az
átállás. Ez alatti árfolyam az exportõrökre, e feletti pedig a lakosságra, fõleg a nyugdíjasokra lenne szinte elviselhetetlen.
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Az oldal megerõsítette, hogy euró-átállás elõkészítését koordináló
bizottság közszféra albizottságában továbbra is Fehér József képviselje az OKÉT munkavállalói oldalt.
2.6

Nagy Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének alelnöke –
2009. október 14-én kelt levélben - kezdeményezte, hogy a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) képviselõje az OKÉT ülésein megfigyelõi státusban jelen lehessen.
Az oldal tagjai megállapították, hogy az RKDSZ ágazati szinten jelenleg nem minõsül reprezentatív szakszervezetnek, illetve a Munkástanácsokhoz tartozó ágazati szakszervezetek közül nincs olyan
szakszervezet, amelyik közszolgálati szektorális érdekegyeztetõ fórum tagja lenne.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) Alapszabály 4. pontja szerint az OKÉT tagjai csak országos szakszervezeti
szövetségek lehetnek.
Az oldal Kónya Péter FRDSZ elnök bejelentését tudomásul vette,
aki arról tájékoztatta a jelenlevõket, hogy az RKDSZ kérését a SZEF
munkavállalói oldala elé terjeszti és arra tesz javaslatot, hogy azon a
fórumon tanácskozási joggal vegyen részt az RKDSZ.
Az OKÉT munkavállalói oldala egyetértett a fentiekkel, valamint azzal, hogy Fehér József egy ilyen tartalmú válaszlevelet
küldjön el Nagy Imre alelnök részére.

2.7

Kerpen Gábor LIGA alelnök bejelentette, hogy - az írásos javaslatuknak megfelelõen - a LIGA Szakszervezetek kezdeményezi a munkavállalói oldal összetételének újratárgyalását. Az erre tett javaslatuk szerint az OKÉT munkavállalói oldal résztvevõk között a SZEF
változatlanul 5 hellyel rendelkezne, az ÉSZT 2 hellyel, az FRDÉSZ
eddigi 1 helye 2-re nõne, a LIGA Szakszervezetek pedig az eddigi
meghívotti státus helyett 3 hellyel rendelkezne. Ez egyben azt is jelentené, hogy a szavazati súlyok a fentiek szerint változnának. (Például a SZEF szavazati aránya 5/8-ról 5/12-re, az ÉSZT szavazati súlya
2/8-ról 2/12-re csökkenne.) Kerpen Gábor szerint a változást az EDDSZ
LIGÁ-hoz való csatlakozása indokolja.
Ehhez kapcsolódóan felmerült az FRDÉSZ státusza, LIGÁ-hoz való
viszonya.
Kónya Péter tájékoztatása szerint az FRDÉSZ-t kizárták a LIGÁ-ból,
ennek a kizárásnak a szabályszerûségét azonban az FRDSZ bíróság
elõtt is megtámadta. Ez nem csak a LIGA súlyának esetleges csökkenése miatt lehet releváns, hanem azért is, mert a – jogosan vagy
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jogtalanul – kizárt FRDÉSZ nem vehetett részt az EDDSZ LIGA-ba
való felvételérõl lebonyolított szavazáson, így az FRDSZ vitatja az
EDDSZ LIGA tagságát.
Varga László SZEF elnök tájékoztatást adott arról, hogy a közalkalmazotti reprezentativitást igazoló 2008. évi adatok alapján csak a
SZEF-ÉSZT Unio rendelkezik országos reprezentativitással. A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsában egyetlen ágazati szakszervezet sincs jelen saját (alanyi) jogán (Megjegyzendõ: A korábbi
idõszakban 1998. elõtt a közszolgálat két nagy ágazati szakszervezete – a Pedagógusok Szakszervezete és az Egészségügyi és Szociális
Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete – önállóan is megszerezte az országos szintû reprezentativitást és a konföderációhoz
való tartozástól függetlenül saját jogán volt tagja a KOMT-nak.) 2008tól ez megváltozott és sem a PSZ, sem az EDDSZ – önállóan –
nem tagja a KOMT-nak – SZEF részére biztosított mandátumok
alapján vesznek részt a KOMT munkájában.
Tekintettel arra, hogy az OKÉT Alapszabály 4. pontja szerint az az
országos szakszervezeti szövetség (konföderáció) rendelkezik az OKÉTon részvételi joggal, amely (vagy amelynek szakszervezetei) 2 országos szektorális fórum tagja.
A LIGA esetében nem igazolható az, hogy szakszervezetei 2 országos
szektorális fórumnak lennének reprezentatív tagjai, az EDDSZ LIGÁhoz történõ csatlakozása új helyzetet nem teremtett, ezért nem indokolt az OKÉT összetételének módosítása.
Fehér József tájékoztatása szerint a KOMT-ban résztvevõ
szakszerveztek és azok helyeinek száma 2008. január 16-tól 2011. január 15-ig, tehát három évre rögzített. A vonatkozó reprezentativitást megállapító szabályozás nem rendelkezik az „idõközi” módosítás lehetõségével, mindezek miatt a KOMT összetétele 2011. január
15-éig nem változtatható. A szakszervezeti tagsági arányok egyébként a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról, a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer menüpont alatt ellenõrizhetõk.
Kerpen Gábor ellenvetésében arra hivatkozott, hogy a reprezentativitásra való utalás vitatható, mert az OKÉT Alapszabálya azt nem
tartalmazza, és egyébként tekintettel kellene lenni a szervezetek
létszámának változására.
Az OKÉT munkavállalói oldal szavazati joggal rendelkezõ tagjai egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy az OKÉT Alapszabály Függelékében meghatározott részvételi, ill. szavazati arányok megváltoztatása nem indokolt.
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A LIGA Szakszervezetek javaslatát a szavazati joggal résztvevõk nem
fogadták el.
Az oldal tagjai a továbbiakban megállapították, hogy az Alapszabály
függelékében az OKÉT Kormányzati Oldal összetételének megnevezése nem aktuális, mert az egyes tárcák neve megváltozott (illetve
a 2010-es országgyûlési választásokat követõen még nagyobb a további változtatások esélye).
Egyelõre azonban nem történt állásfoglalás arról, hogy ilyen esetben az OKÉT Alapszabály függelékében a minisztériumok neveinek
módosítását kezdeményezni kell-e, vagy elegendõ a jogutódlásra hivatkozás.

2009. november 26.
Az FDSZ Elnökség, az FDSZ Ifjúsági Tagozata és a Doktoranduszok
Országos Szövetsége Elnökségének együttes ülése
1.

Állásfoglalás: az FDSZ Ifjúsági Tagozata üdvözli a DOSZ-nak a doktori
képzés és a doktoranduszi-doktorjelölti jogviszony átalakítására vonatkozó javaslatait. Továbbá, a felsõoktatás munkaerõ utánpótlásának érdekképviseletéhez partneri viszony létesítését ajánlja a DOSZ vezetésének figyelmébe. Kezdeményezzük, hogy a kapcsolatok felvételére az FDSZ Elnökségének támogatásával találkozót szervezzünk. Az alábbiakban pontokba szedve felsoroljuk Mihálka Réka (ELTE) elõterjesztését, észrevételeit, melyeket a DOSZ javaslatcsomagjával kapcsolatban az április 6-án megtartott ülésén az FDSZ Ifjúsági Tagozata egyhangúlag támogatott.

1.1 Javasoljuk, hogy a doktori képzés ne kizárólagosan szervezett keretek között történhessen. Érdemes lenne továbbra is lehetõséget biztosítani arra,
hogy egyéni tanulmányi rend szerint is el lehessen végezni a doktori képzést; elegendõ indok erre, ha valakinek kimagasló tudományos teljesítményéért a szervezett képzésen kívül is odaítélhetõ a tudományos fokozat.
1.2 A szervezett képzés és a fokozatszerzési eljárás (+ köztes idõ) egyesítésére
tett javaslattal messzemenõen egyetértünk, a doktorandusz státusz 8 éves
idõtartamát is támogatjuk. Ha azonban csak 42 hónapnyi állami ösztöndíjat kap a doktorandusz, akkor a továbbiakban sem segíti semmi abban, hogy
a mostani helyzethez képest hamarabb fejezhesse be a disszertáció megírását. Ha elvárjuk a doktoranduszoktól, hogy valóban elkészítsék a disszertációt, ehhez a feltételeket is meg kell teremteni. Legalább 54 hónapnyi támogatás szükséges ehhez, azzal együtt, hogy a fedezet elõteremtése nyilván nem mehet az ösztöndíjpolitika rovására (ösztöndíjak számának csökkentése, ösztöndíjak átcsoportosítása).
1.3 A 42 hónapnyi ösztöndíj abból a szempontból is problematikus, hogy ha az
állam a jelenlegi szervezett képzés három évén túl csak egy félévet támo528

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2.

gat ösztöndíjjal, akkor miért a doktori fokozat megszerzése a feltétele annak, hogy az ösztöndíj hitellé ne váljon. Azaz ha bevezetésre kerülne a
köztes fokozat (a tervezetben licenciatura, MPhil. stb.), akkor annak a megszerzése miért nem elégséges bizonyíték az ösztöndíj jogos felhasználásának szempontjából? (A köztes fokozat megszerzésével az állam egy magasabban képzett munkaerõt bocsát már a piacra, azaz a befektetése megtérült.) Ha a doktorandusz megszerzi a köztes fokozatot, akkor a fennmaradó
egy félévnyi ösztöndíj hitellé minõsítése lenne indokolt, amennyiben nem
szerzi meg a doktori fokozatot.
Javasoljuk, hogy a tervezet térjen ki a gyermekvállalás kérdésére. Mivel az
ideális esetben 23 évesen MA diplomát szerzõ, majd doktori képzést kezdõ
fiatal kutató a nyolc év végeztével már 31 éves lesz, feltétlenül támogatni
kell a doktoranduszok gyermekvállalását azáltal, hogy minden gyermek
után két évnyi kedvezményt kapjon doktori tanulmányai befejezéshez a
doktorandusz. Mindez az Akadémia meghirdetett célkitûzéseivel is összhangban áll.
Javasoljuk, hogy a halasztás igényléséhez ne az legyen a kritérium, hogy
„az intézmény mulasztása igazolható”, hanem, hogy a „doktorandusz mulasztásán kívüli okból eredõ” esetekben legyen kérvényezhetõ a halasztás így a balesetekbõl, elõre láthatatlan eseményekbõl származó problémák
sem vezetnek a doktorandusz hitelvisszafizetéséhez.
A doktoranduszok központi pályáztatásának gondolatát az elõterjesztés
körvonalazta formában egyelõre nem tudjuk támogatni. Az elképzelés további részletes kifejtésre szorul. Amíg nem áll rendelkezésünkre információ arról, hogy milyen irányszámok segítenék az ösztöndíjak tudományterületek közötti elosztását, milyen feltételrendszernek kell megfelelniük az
ösztöndíjasoknak, milyen döntési eljárás lenne stb., addig nem lehet felelõs véleményt mondani a kérdésrõl.
A doktoranduszok státusza: A javaslatokkal teljes mértékben egyetértünk.
Támogatjuk a doktorandusz önkormányzatok felállítását.
Az állami juttatások bõvítését támogatjuk.
Állásfoglalás: a tárgyaló felek megállapodtak, hogy a további feladatok
koordinálására Együttmûködési megállapodás megkötését tervezik az alábbi
tervezet alapján:

Együttmûködési megállapodás
a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete (FDSZ) között
A felsõoktatás két jelentõs érdekképviseleti szervezetének, a Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSZ) és a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének
(FDSZ) tevékenysége ugyanazokon az értékeken alapul. Mindennek természetes
következménye az együttmûködés igénye, a közös cselekvés szükségességének
felismerése.
529

A felsõoktatásban mûködõ két érdekképviseleti szervezet – átérezve együttes felelõsségüket – az eredményesebb érdekvédelem, a hatékonyabb érdekérvényesítés, a hazai és az európai uniós országok érdekképviseleteinek összehangolása
céljából az alábbiakban állapodnak meg:
1.

Közös állásfoglalások kialakítására törekednek minden, tagságukat és a
felsõoktatást érintõ kérdésekben.
Együttmûködésükben fontosnak tartják:
a doktoranduszi ösztöndíjrendszer, valamint a közalkalmazotti illetményrendszer kérdéseit, azoknak folyamatos fejlesztését, az ösztöndíjak és a bérek EU szerint történõ felzárkóztatását;
az érdekegyeztetés ágazati rendszerének továbbfejlesztését az európai normák és a magyar sajátosságok figyelembevételével;
az ezzel összefüggõ ügyekben és a felsõoktatás bármely területét érintõ
kérdésekben rendszeresen konzultálnak és az egyeztetett álláspontokat együttesen képviselik a Felsõoktatási Kerekasztal, a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács
munkájában a felsõoktatás minõségi értékeinek védelmében.

2. Az együttmûködés keretében célszerûnek ítélik:
a választott tisztségviselõk – kiemelten az FDSZ Ifjúsági Tagozatának és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnökségének – rendszeres konzultációit;
az azonos érdekeltségû kérdésekben együttes testületi ülések szervezését, összehangolt álláspont kialakítását és képviseletét a felsõoktatás stratégiai területein;
együttes rendezvények szervezését, kiemelten a bolognai folyamathoz kapcsolódó konferencia 2010. évben történõ megrendezését;
a felsõoktatási projektekben az együttes részvétel elõsegítését, közös pályázatok benyújtását;
igény esetén közös kiadványok megjelentetését, az információs rendszerek összehangolását;
a DOSZ tagságának, mint az FDSZ potenciális utánpótlásának tájékoztatását az FDSZ törekvéseirõl és tevékenységérõl.
3. A hatékonyabb érdekérvényesítésre törekedve:
összehangolják cselekvési programjukat, akcióikat;
egyeztetik a nyomásgyakorlás lehetséges formáira vonatkozó álláspontjukat, és törekednek az együttes fellépésre;
a nemzetközi együttmûködés keretében végzett munkájukat egyeztetik;
együttes feladatként tartják számon a magyar oktatás érdekvédelmi
és szakmai szervezeteinek tevékenységét összehangoló Magyar Oktatási Unió létrehozását, mûködtetését az ágazat feltételrendszerének javítása, társadalmi rangjának méltó elismerése érdekében.
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Jelen megállapodás határozatlan idõre szól, közös végrehajtását, az együttmûködés tapasztalatait az elnökségek évente együttes ülés keretében értékelik, illetve a
megállapodást szükség szerint módosítják.
Budapest, 2009. december 7.
Dr. Kocsis Miklós
elnök (DOSZ)

Dr. Kis Papp László
elnök (FDSZ)

Kucsera Tamás
fõtitkár (DOSZ)

Dr. Horváth László
(FDSZ Ifjúsági Tagozat)
vezetõje

2009. november 30.
FDSZ Állásfoglalás a Pécsi Tudományegyetemen történt tragédia
ügyében
Állásfoglalás
Az FDSZ elnöksége õszinte részvétét fejezi ki a Pécsi Tudományegyetemen
történt szörnyû tragédia áldozata hozzátartozóinak és mielõbbi felépülést
kíván a sérülteknek.
Az FDSZ tagsága együtt érez a tragédiában közvetlenül érintett hallgatókkal, és az oktató kollégáinkkal.
Az FDSZ Elnöksége – mint azt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem lõterén történt tragédia idején is kifejtette – szigorítást javasol a fegyvertartási törvényben és javasolja, hogy írják elõ a fegyvertartási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárok számára a kötelezõ rendszeres
pszichológiai vizsgálatot.
Az FDSZ csatlakozott a HÖOK felhívásához, és az összes felsõoktatási
intézményben november 30-án délelõtt 11.30-kor részt veszünk a néma
tiszteletadáson.
Az FDSZ Elnöksége nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök
Budapest, 2009. november 30.
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2009. december 14.
Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács
1.

2.

3.

4.
5.
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Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács (OÉT) 2009. december 1-jei állásfoglalása alapján az országos minimálbér 2010. január 1-tõl 73.500.-Ft (2009-ben
a minimálbér 71.500.-Ft)
Fehér József, a munkavállalói oldal szóvivõje bejelentette, hogy a munkavállalói oldal igényli, hogy a Kormányzat tételesen – ágazati részletezéssel
– mutassa be a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi kereset-kiegészítésének forrását.
Különösen szükségesnek ítélte ezt az egészségügyi ágazat esetében, tekintettel arra, hogy - a munkavállalói oldal véleménye szerint – az Egészségbiztosítási Alap 38 Mrd forintos bõvülése nem tekinthetõ a kereset-kiegészítés fedezetének. A munkavállalói oldal álláspontja szerint a kormányrendelet tervezetben a 4.§ (4) bekezdésében foglaltak az egészségügyi ágazatban dolgozók kereset-kiegészítésének finanszírozásához nem jelentenek kellõ garanciát. A munkavállalói oldal kéri a Kormányt, hogy haladéktalanul hívja össze az Egészségügyi Érdekegyeztetõ Tanácsot, ezt követõen
vitassuk meg a közszféra 2010. évi kereset-kiegészítésérõl készült kormányrendelet tervezetet. Az Egészségügyi Érdekegyeztetõ Tanács üléséig ennek
a napirendnek a tárgyalását függesszük fel.
A munkavállalói oldal kéri a kormányt, hogy az Országos Érdekegyeztetõ
Tanács (OÉT) 2009. december 1-jei állásfoglalása alapján (minimálbér, bérminimum) dolgozzon ki javaslatot a közszféra munkavállalói keresetének
rendezésére.
A munkavállalói oldal kéri a kormányt, hogy a nyugdíj korhatár emelése
következtében a közalkalmazotti bértábla felülvizsgálata indokolt.
A Kormányrendelet szerint minden közszféra dolgozó a jelenlegi illetmény
szerint számítva bruttó 340 ezer forint illetményhatárig 2010-ben 98.000.Ft bruttó kereset-kiegészítésben részesül, melyet két egyenlõ részletben a
januári illetmény és a márciusi illetmény kifizetésekor (49.000-49.000.-Ft)
kereset-kiegészítésként fizetnek ki.

2009. december 17.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

Dely Ernõné tájékoztatta az elnökséget, hogy a 2010. évi intézményi gazdálkodási kérdésekrõl 2010. január 19-én 10.00 órakor továbbképzést szervezünk az ÉSZT rendezésében a Rátkai Klubban. A rendezvény programjáról minden érintett meghívót kap. Tekintettel arra, hogy jelentõs változások lesznek, minden érdekelt (gazdasági felelõs, SZVB elnök) jelenlétére
számítunk.
Dr. Balogh Tiborné tájékoztatta az Elnökséget a Nyugdíjas Kuratórium 2009.
évi munkájáról. A beszámolót az Elnökség egyhangúlag elfogadta és köszönetét fejezte ki Dr. Balogh Tibornénak sok munkájáért.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Rektori Konferencia 2009. december
15-i szolnoki ülésérõl. Az ülésen Dr. Szabó Gábor, a Rektori Konferencia
elnöke bejelentette, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010. évben két pályázatot ír ki, éspedig:
egy pályázatot a 27 Mrd forint összegû EU-s támogatásból való részesedésre;
egy másik pályázatot kutatóegyetemi cím elnyerésére.
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2009. január 6.
Tájékoztató a konföderáció vezetõk és Andor László EU-biztos jelölt
tanácskozásáról
1.

Résztvevõk: Andor László EU-biztos, Hegyi Gyula EU képviselõ, Varga László
(SZEF), Borsik János (Autonómok), Pataki Péter (MSZOSZ), György Károly
(MSZOSZ, szervezõ), Palkovics Imre (Munkástanácsok), Dr. Kis Papp László (ÉSZT).
Kimentését kérte: Gaskó István (LIGA)

2.

Elõzmények: Az uniós rend szerint Barroso elnök felkérte Andor Lászlót a
foglalkoztatási, szociálisügyi és esélyegyenlõségi kérdéseiért felelõs portfólió
EU-s miniszteri tárca vezetésére.
A szakszervezeti konföderációk kérték az EU-s jelöltet, hogy az európai
parlamenti meghallgatást megelõzõen a biztos-jelölt megismerje a magyar
szakszervezetek szakmai véleményét és számukra fontos álláspontját.

3.

A találkozón felvetett legfontosabb kérdések:
A magyarországi növekvõ munkanélküliséggel kapcsolatos problémák:
a munkahelyüket elvesztõk piaci integrációja, a szegénység és a kirekesztettség elleni fellépés, az átképzés fontossága (ÉSZT javaslat).
Európai uniós szakképzési politika kidolgozása, az egész életen át
tartó tanulás szlogenjének tartalommal történõ megtöltése (MSZOSZ
javaslat).
A szociális védelmi rendszerek modernizálása (Munkástanácsok javaslat).
Az európai uniós nyugdíjrendszer korszerûsítése (Autonómok javaslat).
Közvetítõ szerep a Magyar Parlament és az Európai Parlament között az érintett kérdésekben (SZEF javaslat).

4.

Andor László biztos-jelölt válaszai:
Tájékoztatta, hogy eddigi munkája során – egyetemi kutatómunkáját is ide
értve – megismerte ezeket a problémákat. Elmondta, hogy az európai foglalkoztatási stratégia újragondolására van szükség – ebben intenzív európai szociális párbeszédre kíván építeni. Kiemelte a szakképzés, felsõfokú
képzés, átképzés fontosságát. Rendszeres találkozókra tett javaslatot.

5.

A találkozó összefoglalója:
Folyamatos kapcsolattartás a szakszervezeti konföderációkkal.
Rendszeres személyes találkozók Brüsszelben ill. Budapesten.
Rendszeres kapcsolattartás az Európai Szakszervezeti Tömörülésekkel, ide értve az ÉSZT kérésére az Eurocadres értelmiségi szövetséget is.
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2010. január 21.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

Dely Ernõné gazdasági vezetõ tájékoztatta az Elnökséget a 2010. január
19-i ÉSZT továbbképzésrõl, melyet a tagszervezetek és az alapszervezetek
pénzügyi, gazdasági feladatokat végzõ tisztségviselõi és munkatársai, valamint az intézmények érdeklõdõ pénzügyi és gazdasági szakemberei számára tartottak. A rendezvényen 79 kolléga vett részt. A tanácskozáson elhangzottakat Dely Ernõné gazdasági vezetõ írásban rögzíti, az összefoglalót rövid idõn belül kiküldjük.

2. sz. melléklet
Gazdasági vezetõk továbbképzése

2.

Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy 2010. január 18-án a közszféra
szakszervezeteinek vezetõi találkoztak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vezetésével. A megbeszélés témái voltak:
-

-

A közszféra bértábláit ki kell bõvíteni, mert az utolsó vízszintes sorban – a nyugdíjkorhatár emelése miatt – nagyszámú közalkalmazott
helyezkedik el.
Válasz: A megoldás a Kjt. módosítása, erre az új Parlamentnek lesz
lehetõsége.
A 2010. évi eddig jóváhagyott bérkiegészítést a 340.000.-Ft-os bruttó
keresethatárig (2009. decemberi keresetekre vonatkoztatva) januárban és márciusban (2 ütemben) 49.000.-Ft-49.000.-Ft bruttó összegben kifizetik. A fedezet: a Költségvetés tartaléka.
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-

3.

A szakszervezetek a 2010. évi bértárgyalásokat nem tekintik lezártnak és a folytatást javasolják.
Válasz: A bejelentést az ülés jegyzõkönyvében rögzítették.

Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy 2010. január 20-án találkozott
az Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetésével. Manherz Károly elmondta, hogy az intézmények normatív támogatásának mértéke a hallgatói létszámtól függõen 2010-ben a 2009. évi normatív támogatás 95,7-109,4%a között történik. Ez a támogatás csökkenés – ahol lesz – nem indokol
létszámcsökkentést.
Az elnök bejelentette, hogy az Elnökség korábbi állásfoglalása alapján –
több helyen lát átcsoportosítási lehetõséget, éspedig:
a magánintézmények hallgatói normatívájának csökkentésében;
az intézményi Gazdasági Tanácsok megszüntetésében;
a PPP visszafizetési kötelezettségek átütemezésében;
Az oktatási tárca vezetõi a jelenlegi kormányciklusban már nem látnak
lehetõséget a felsõoktatási törvény módosítására.

2010. február 18.
FDSZ Országos Választmány
1.

Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy a Kormány 2010.
február 10-i hatállyal visszavonta az étkezési utalványok felhasználásának
korlátozására vonatkozó intézkedését. A Kormány intézkedésére a Szakszervezeti Konföderációk egységes tiltakozása eredményeképpen került
sor.

2.

Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy a Pécsi Tudományegyetemen 2009 novemberében történt tragédia, illetve a rendõrség által a
közelmúltban elfogott budapesti egyetemista esete következtében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szükségesnek tartja a lõfegyverek engedélyezésének és tartásának jelenlegi szabályait felülvizsgálni.
A témában dr. Turi András IRM szakállamtitkár 2010. február 18-án reggel
értekezletet hívott össze, melyre meghívót kapott és részt vett Miskolczi
Norbert - a HÖOK - és dr. Kis Papp László – az FDSZ elnöke. Az értekezleten a meghívott elnökök szót kaptak, és mindketten hangsúlyozták, hogy a
lõfegyverek megszerzésére irányuló engedélyezés során minden személy
esetében legyen kötelezõ az orvosi vizsgálat mellett a pszichológiai alkalmassági vizsgálat elvégzése is. Ezzel biztosíthatóvá válik, hogy a lõfegyver
megszerzésekor kiszûrhetõk lesznek azok a személyek, akik esetében a lõfegyver megszerzése közbiztonsági szempontból kockázatos lehet. Mind-
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ketten elvetették azt a – kivihetetlen és képtelen – javaslatot, hogy a felsõoktatási intézmények bejáratainál biztonsági kapukat szereljenek fel.
3.

Az elnök bejelentette, hogy kiújultak a viták a tanárképzéssel kapcsolatban. „Bologna betett a tanárképzésnek” címmel az ELTE Fizikai Intézetének Professzori Tanácsa közleményt adott ki. Az OV elfogadta az Elnökség
javaslatát, hogy 2010. májusában „A tanárképzés helyzete a bolognai folyamat tükrében” címmel konferenciát rendezzünk, amelyet összekötünk
az FDSZ Gyakorló Intézményi Tagozatának ülésével. A konferencia lebonyolításának költségeit az ÉSZT vállalja.

2010. február 26.
Állásfoglalás a tanárképzés helyzetérõl
Állásfoglalás a tanárképzés aktuális helyzetérõl
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete kitüntetett figyelemmel kíséri az Európai Unió keretében zajló oktatáspolitikai törekvéseket, benne a hazai felsõoktatás és a pedagógusképzés átalakulását. Ennek érdekében az elmúlt években több
konferenciát is szervezett, melyeken lehetõség nyílott az eddig zajló folyamatok
nyomon követésére és a tapasztalatok megvitatására.
A pedagógusképzés a Bolognai rendszer hatására jelentõsen átalakult. A 2006
szeptemberében generálisan bevezetett új tanulmányi rend, melyet hosszú szakmai
viták elõztek meg, a pedagógusképzés területén nem homogén. Amíg az óvónõi és
a tanítói képzésben a felvétel alkalmassághoz kötött és kezdettõl erre a pályára
készül három/négy éven át a hallgató, addig az egységessé tett mesterszintû tanárképzésben ettõl eltérõ a rendszer. Elõször „másfél szakon” kell 3 évig tanulmányokat folytatni 10 kreditnyi pedagógiai–pszichológiai tanulmányokkal együtt, majd
ezt követõen lehetséges a tanári pályára való jelentkezés. Az 2,5 éves mesterszintû
tanárképzésben megerõsödött a pedagógia, és a korábbihoz viszonyítva fél évvel
hosszabb a pedagógiai gyakorlat. A képzõ intézmények kimunkálták a mentori rendszert is.
A tanár szakra történõ felvételinél az alkalmasságot motivációs, orientációs beszélgetések keretében vizsgálják, a tanulmányi eredmények mellett. Elvileg a legjobbak kerülhetnének a pályára – csakhogy a felvételi jelentkezések nem ezt az
elképzelést igazolták.
Az okok keresése elkezdõdött. Ellenzõ és támogató észrevételek, igaz és igaztalan bírálatok érintik a jelenlegi felmenõ rendszert, melyben még nem végzett olyan
hallgató, aki kezdettõl (2006-tól) az új szisztéma szerint tanult volna.
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Néhány észrevétel:
A 3 éves, közismereti szakokon szerzett diploma nem sokat ér azoknak
munkaerõpiacon, akik teljesítményük miatt nem jutnak be a tanári mesterképzésre. Ezt – éppen a tanárképzés minõsége szempontjából – nem lehet
hibaként kezelni. Feladatot jelenthet azonban a társadalom és a felsõoktatás számára egy szakhoz illeszkedõ, piacképes szakma felé való orientálás.
A két szak nem teljesen egyenértékû. A szakma szerint ennyi fért bele a
rendelkezésre álló 5,5 évbe. Ha a társadalomnak – bizonyítottan - két fõszakkal rendelkezõ tanárokra van szüksége, akiknek több gyakorlatot is
kell biztosítani a korábbi képzéshez viszonyítva, akkor át kellene gondolni
ismételten a képzés tartalmát, idejét és finanszírozását.
A természettudományos és szakmai tanárszakokon kritikus a helyzet. Néhány év múlva nem lesz, aki fizikát és kémiát vagy szakmai ismereteket
oktasson. A jelenség nem írható a Bolognai rendszer rovására. E szakokon
már az 1990-es évektõl kezdõdõen folyamatosan csökkent a hallgatói létszám. A tendencia nemcsak Magyarországon tapasztalható, megállítani csak
tervszerûen átgondolt társadalmi programmal és az itt tanulók kiemelt ösztöndíj-rendszerével lehetne.
Az 5,5 éves képzés során a pedagógus februárban kerül ki a munkaerõpiacra. Ugyanakkor az intézmények rendszerint csak augusztus 15-étõl kezdenek foglalkoztatni új munkaerõt az iskolában. A probléma valós, mellyel
foglalkozni kell. Megoldást jelenthet egy rugalmas gyakornoki rendszer.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a tanári pálya iránti érdeklõdés és a
jelentkezések csökkenésének egyik alapvetõ okaként a pedagóguspálya elismertségében és jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett negatív változásokat tartja. Az
elmúlt években zajló leértékelõdésnek számos oka van. Az állandóan változó, sokszor nem kellõen átgondolt szabályozásoknak, a túlterheltségnek és a megélhetés
gondjainak kitett tanárok naponta szembesülnek a bizalmatlansággal, az egyéves
szerzõdéses alkalmazások okozta bizonytalansággal, a mind gyakoribb szülõi és gyermeki agresszióval. E társadalmi jelenségek látványos következménye a pedagóguspálya korábbi vonzerejének megszûnése és a mind gyakoribb pályaelhagyás, különösen a fiatalok körében.
„Ahol a pedagógusok megítélése rossz, ott ez a pálya a kevésbé tehetséges diákokat vonzza, ami tovább rontja a közvéleményben kialakult képet, és ezzel tovább
csökkenti a pedagógusi szakma vonzerejét.” – áll a McKinsey jelentésben. A nemzetközi tapasztalatok igazolták, hogy egy ilyen lefelé zuhanó spirálból csak tervszerû, tudatos és összehangolt oktatáspolitikai döntések segítségével lehet felemelkedni. Ilyen döntés pl. a leendõ tanárok kiválasztása a legjobban felkészült diákok
körébõl, a megfelelõ szintû bérezés - különös tekintettel a kezdõ bérre és a többletteljesítményekre-, a kezdõ pedagógusok fokozott szakmai segítése és a továbbképzések támogatása.
A képzéssel szembeni észrevételekkel a szakmának és a Rektori Konferenciának
feltétlenül foglalkozni kell, megvizsgálva a jobbító megoldások lehetõségét. A pe538

dagógusok elismertségét illetõen nemcsak a pedagógustársadalom, hanem a képzõ
intézmények és az érdekvédelmi szervezetek is várják azokat a hosszútávra szóló,
tudatos és átgondolt oktatáspolitikai döntéseket, melyek következtében a pedagógusok megbecsültebb, elismertebb tagjaivá válhatnak a társadalomnak.
Eger, 2010. február 26.
Elek Elemérné
FDSZ-alelnök

dr. Dr. Kis Papp László
FDSZ-elnök

2010.március 11-12.
Bologna miniszteri konferencia Budapesten és Bécsben
3. sz. melléklet
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2010. március 18.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

Dr. Bujalosné dr. Kóczán Éva – a Debreceni Egyetem Mûszaki Karának
FDSZ titkára – levélben kereste meg az FDSZ Elnökségét a mestertanári
átminõsítések kérdésében. Az Elnökség a levélben foglaltakat megismerve
úgy foglalt állást, hogy a probléma túlnõ a Debreceni Egyetem határain,
más intézményekben is jeleztek ehhez hasonló gondot. A kérdésre az Elnökség a 2010. április 22-i ülésén visszatér. Az Elnökség úgy ítéli meg, hogy
a kérdés megnyugtató megoldása a Felsõoktatási Törvény módosításával,
illetõleg az ágazati kollektív szerzõdés megkötésével rendezhetõ. Az Elnökség vállalja, hogy az új oktatási kormányzatnál a problémát felveti,
miután a jelen felvetéseinkre ebben a témában eddig nem született megoldás.
Az elnök bejelentette, hogy a 2008 novemberében – a Sólyom László köztársasági elnök által megbízott Bölcsek Tanácsa - elkészítette elemzését a
magyar oktatás fejlesztésérõl.
A Bölcsek Tanácsának tagjai: Lámfalussy Sándor közgazdász, Eva Joly jogász, Csermely Péter orvosprofesszor és Fodor István villamosmérnök.
A Bölcsek Tanácsa legfontosabb javaslatai:
a felsõoktatásban a normatív alapú finanszírozás helyett a feladatalapú finanszírozást támogatják;
a bolognai rendszer egyes részleteinek újragondolását javasolják,
kiemelten a tanárképzés átalakítását kezdeményezik;
megállapították, hogy a magyar oktatási rendszer a szétesés küszöbére ért, újjá kell azt építeni;
az iskolákban nem elég hangsúlyos a nevelés, kiemelik a közösségi
élet fontosságát;
az értékteremtésben kulcsfontosságú szerep hárul a pedagógusokra,
szükség van a képzésük reformjára, mert a felsõoktatásba jelentkezõk alig 5-10 %-a választja ezt a pályát az alacsony társadalmi és
anyagi megbecsülés miatt;
kiemelten fontosnak tartják, hogy az oktatás-nevelés megújulásához a pedagógusok, a tanulók, a szülõk és az egész magyar társadalom összefogására van szükség.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Berlini Szövetségi Oktatási
Minisztérium és a Tudományos Tanács úgy döntött, hogy felveszik a kapcsolatot a Németországban található 395 egyetem közül azokkal, amelyek
elég nívósak lehetnek ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmények világranglistájának élére kerüljenek.
A németországi egyetemek pályázat útján nyerhetik el azt a támogatást,
amellyel megpróbálkozhatnak felzárkózni a világ felsõoktatási élvonalához. Az elsõ pályázati szakasz 2006-2011 között zajlik, ez idõ alatt 1,9
milliárd eurót fordítanak a pályázó egyetemek támogatására.
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A beérkezett pályázatokat 2010. februárig két alkalommal bírálták el. Az
elsõ körben három intézmény: a Müncheni Mûszaki Egyetem, a müncheni
Ludwig Maximilian Egyetem és a Karlsruhei Mûszaki Egyetem nyerte el
az elit státuszt. A második körben az Aacheni Mûszaki Egyetem, a Berlini
Tudományegyetem, a heidelbergi, a göttingeni, a konstanzi és a freiburgi
egyetem nyerte el a pályázatot.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a 2010. március 11-i budapesti Bologna konferenciáról:
4.1 2010. március 11-én Budapesten a Parlament Felsõházi Termében,
március 12-én Bécsben a Hofburgban 47 ország felsõoktatási minisztereinek részvételével konferenciát rendeztek a bolognai folyamat
eddigi eredményeirõl és várható fejlesztési irányairól.
4.2 A budapesti konferencián Hiller István oktatási miniszter és Andrulla
Vaszilin, az EU oktatási biztosa tartott megnyitó elõadást. A hozzászólók áttekintették az Európai Felsõoktatási Térség eddigi eredményeit és a jövõ várható kihívásait.
4.3 A mintegy 400 résztvevõ 13 cikkelybõl álló záródokumentációt fogadott el, melynek lényeges elemei:
Jelentõs eredmények születtek a képzési szerkezet, a tantervek reformja, a minõségbiztosítás, a mobilitás terén, amely eredmények
mentén tovább kell a munkát folytatni.
Több ország jelezte, hogy a reformok bevezetése nem volt megfelelõ, ezért bizonyos korrekciók elvégzésére a jövõben szükség van.
Javítani kell az információk átadását az egyes tagországok között, és
az országokon belül is szükség van több – a folyamathoz kapcsolódó
– tájékoztatásra.
Javítani szükséges az oktatók és a hallgatók bevonását az intézményi
döntéshozatalokba.
A dokumentum kiemeli, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet
ellenére is biztosítani kell azokat az állami erõforrásokat, amelyek az
intézmények zavartalan mûködését biztosítják.
A nyilatkozat kiemeli, hogy a felsõoktatás jelentõs motorja az országok gazdasági fejlõdésének és az innovációnak az egyre inkább a
tudás által meghatározott világban.
4.4 A következõ miniszteri konferenciára 2012-ben Bukarestben kerül
sor.
4.5 A bécsi konferencia kapcsán jelentõs számú hallgatói tüntetésre
került sor. Az okot elsõsorban az a körülmény szolgáltatta, hogy
Németországban ez évtõl tandíjat vezettek be, és az a határmenti
osztrák egyetemeken jelentõs számú német hallgató beözönlését
jelentette, kiszorítva az osztrák fiatalokat. Ausztriában – jelen idõben – nincs tandíj a felsõoktatásban.

4. sz. melléklet
Elnökségi ülésen

5. sz. melléklet
Üdülési börze
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2010. április 22.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

4.

Az elnök bejelentette, hogy az OKÉT 2010. április 23-i ülésén és a Plenáris
ülésen a közalkalmazotti bértábla kibõvítésérõl és a szakmai bértáblák bevezetésének lehetõségérõl tárgyalnak.
Az elnök bejelentette, hogy az Elnökség állásfoglalása alapján az új oktatási kormány megalakulását követõen haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az új felsõoktatási helyettes államtitkárral.
Dr. Kiss György alelnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Pécsi Tudományegyetem rektora egyoldalúan felmondta az egyetem és a szakszervezetek
között kötött Kollektív Szerzõdést. Ehhez kapcsolódóan az elnök ismertette
az ÉSZT által kiadott és több napilapban megjelent sajtóközleményt, amely
szerint az ÉSZT Elnöksége szolidaritásáról biztosította a Pécsi Tudományegyetem munkavállalóit. Az ÉSZT közleménye azonnali érdemi tárgyalásokat követel a rektortól és a szakszervezetektõl a felmerült problémák rendezésére. Az FDSZ Elnöksége egyetértését fejezte ki az ÉSZT állásfoglalásával.
Állásfoglalás: az FDSZ Elnöksége egyhangú szavazással támogatta a Pécsi
Tudományegyetemen mûködõ szakszervezetek Állásfoglalását.

6. sz. melléklet
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2010.május 13.
ÉSZT konferencia a bolognai folyamat 10. évfordulója alkalmából
SAJTÓKÖZLEMÉNY az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a köz- és a
felsõoktatási rendszer átalakításáról
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) az európai felsõoktatási szerkezetátalakítás céljából meghirdetett bolognai folyamat 10 éves évfordulójához kapcsolódóan oktatási konferenciát tartott. A rendezvény a felsõoktatás és a közoktatás elmúlt idõszaki eredményeinek és problémáinak bemutatására, a tapasztalatok
összegyûjtésére és a jövõ legfontosabb feladatainak meghatározására irányult.
A felsõoktatásban az elmúlt 15 évben a hallgatói létszám több mint négyszeresére emelkedett, ugyanakkor a nagy létszámok sok helyen nem vették figyelembe a
munkáltatói igényeket. Ez a körülmény több szakterületen túlképzést, illetve munkaerõhiányt okozott. Kiemelt fontossága miatt külön gondot jelent a tanárképzés,
amelynek helyzete a tanári pálya presztízsének folyamatos, egyre fokozódó esése
és a bolognai átalakításnak ezzel nem számoló – a tanárképzés esetében különösen
elkapkodott – bevezetése következtében kritikussá vált.Hasonlóképpen az egészségügyi felsõoktatás és szakképzés is különös figyelmet és nem halogatható lépéseket érdemel, amelyek az egészségügyi ágazatban, és ennek oktatást is végzõ egységeiben kialakult humánerõforrás-krízis megoldása érdekében szükségesek. A konferencián elhangzott vélemények szerint a minõségi képzés elõmozdítása érdekében szükség van a felsõoktatási intézményekben kibocsátott diplomák folyamatos,
összehasonlító elemzésére. Úgy ítéljük meg, hogy emelni kell a felvételi
minimálkövetelményeket, valamint hogy ösztönözni kell a felsõoktatási intézmények, a munkáltatók és a középiskolák közötti kapcsolatrendszer kiépülését, tartós
fennmaradását. Ennek elemeként általánossá kell tenni a pályakövetési rendszert a
felsõoktatásban diplomát szerzett fiatalok elhelyezkedését illetõen. Minõségi javulást a pályavonzat és a pálya megtartó erejének egyidejû növelésével lehet elérni, aminek alapvetõ eszköze a bérek jelentõs növelése. Kiemelt jelentõsége van a
bolognai átalakítás folyamatos monitorozásának és a szükséges intézkedések mielõbbi határozott megtételének. Hangsúlyozzuk, hogy hosszú távon mûködõ finanszírozási rendszert kell bevezetni a közoktatásban és a felsõoktatásban egyaránt, mely a bérek növekményén kívül normatív módon tartalmazza az oktatási
eszközök és az épületek fenntartásának, pótlásának, fejlesztésének fedezetét is.
Budapest, 2010. május 13.
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2010.május 29.
FDSZ Elnökségi ülés Pécsett
Az FDSZ Elnöksége pécsi kihelyezett elnökségi ülésén regionális hallgatói keretszám bevezetését javasolja a vidéki állami felsõoktatási intézmények felvételinél jelentkezõ hátrányának kiegyenlítésére. Az FDSZ Elnöksége az indítványozza,
hogy az új Kormány az egyes régiókra határozzon meg fix felvételi keretszámot. Az
FDSZ Elnöksége ezt azzal indokolja, hogy megakadályozza azt, hogy a felvételi
eljárás során a legtöbb jelentkezõ és legmagasabb pontszámmal – legtöbb esetben –
a fõvárosi intézményekbe kerül be. Emiatt a vidéki intézmények nem minden esetben tudják a keretszámuk helyeit feltölteni, s ez hosszútávon képzési szakok megszûnéséhez, az oktatók elbocsátásához vezethet. Az FDSZ Elnökség véleménye szerint alapvetõ érdek a vidéki régiók fejlesztése, ehhez pedig szakemberekre van
szükség. Ezzel a lépéssel a régiókat is érdekeltté lehetne tenni, hogy a hallgatókat
ösztöndíjprogramokkal támogassák.

2009. június 5.
Beszámoló az FDSZ 2009/2010. évi nemzetközi tevékenységérõl
Az FDSZ elnöke és nemzetközi felelõse a 2009-2010 évben is igyekezett fenntartani a
nemzetközi tevékenység folyamatosságát annak ellenére, hogy intenzitását anyagi
okokból csökkenteni kellett. A munka állandó elektronikus kapcsolattartásból áll (ez
teszi ki a túlnyomó részt), de személyes megbeszélések is elkerülhetetlenek voltak.
1. Világszervezeti tagság: eleget teszünk abból eredõ feladatainknak, hogy az
Education International (Oktatási Unió) tagjai vagyunk immár tizenötödik éve.
A többi magyar oktatási szakszervezet ugyancsak fontosnak tartja részvételét ebben a szervezetben, és ott minél aktívabban törekszik fellépni. Az
FDSZ - korábban már megszerzett tekintélyét kihasználva - igyekszik a
mérleg nyelvének szerepét betölteni, és mindegyikkel együttmûködik a
nemzetközi fórumokon, de újabb feladatokat nem vállal.
Itteni tevékenységünk kétféle vonalon folyik:
•
Felsõoktatási szakmai tevékenység. Tagjai vagyunk az EI-ETUCE Felsõoktatási és Tudományos Állandó Bizottságnak, amely évente kétszer összeül. Itt lehetõségünk van megismerni az európai felsõoktatás folyamatait, és ismertetni a magyar helyzetet. A beszámolási idõszakban a fõ kérdés a bolognai folyamat és a pénzügyi-gazdasági
válság. A szervezet felléphetett az Európai Unió Bizottságánál azt
képviselve, hogy a felsõoktatási költségvetéseket növelni kell.
•
Általános oktatási érdekvédelmi tevékenység. Itt azokat az
országcsoportokat részesítjük elõnyben, amelyeknek tagja vagyunk:
közép- és kelet-európai országok, és természetesen OECD országok,
E27 országok. Mindegyiknek meg vannak a maga fórumai, aktivitásunkat megosztjuk és szelektáljuk.
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Európai szervezeti tagság: ETUCE (Európai Oktatási Szakszervezetek Szövetsége). Ez kapcsolódik az EI-hoz, a két szervezet sok tevékenységét közösen folytatja.
Kétoldalú kapcsolatok: a kétoldalú kapcsolatok szakmai szempontból nagyon értékesek lehetnek, de ebben az idõszakban anyagi okokból mégsem
törekedtünk kétoldalú kapcsolat felvételére.
Egy esetben kivételt tettünk. Az EI-ETUCE pán-európai tanácskozásán az
álláspontok ütközése során (amelyekben az FDSZ képviselõje mértéktartóan igyekezett viselkedni) a nagy svéd oktatási szakszervezet (Laraförbundet)
képviselõje helyeselte álláspontunkat, és javasolta az FDSZ képviselõjének, hogy kezdjenek rendszeres konzultációs együttmûködésbe. Ennek elsõ
lépéseként magyarországi találkozóban egyeztünk meg a közeli napokra.

Budapest, 2010. 06. 05.

Dr. Szabó Gábor Tamás
az FDSZ nemzetközi felelõse

2010.június 10.
Segítség az árvízkárosultaknak
Az FDSZ Elnökség felhívása a tagszervezeteknek:
Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!
A súlyos árvízhelyzet miatt nagyon sok honfitársunk került nagyon nehéz helyzetbe. Az FDSZ szolidáris és segíteni szeretne ezeken a családokon.
A segítségadásra az elnökség javaslata az alábbi: az edelényi önkormányzat árvízkárosultaknak elkülönített számlája az alábbi:
12037805-00113009-02500001
Az edelényi önkormányzat mai tájékoztatása szerint hamarosan elkészülnek a nyomdában az ezer forintos címletû zsákjegyek, melyek megvásárlásával
ugyancsak segíteni lehet.
Tisztelettel kérjük, hogy egyéni, vagy intézményi szakszervezeti forrásból - a lehetõségeket figyelembe véve - segítsük az árvízkárosultakat!
Az FDSZ központ saját költségvetése terhére 100.000.-Ft átutalásáról intézkedett.
Segítségüket megköszönve az FDSZ Elnöksége nevében:
Dr. Kis Papp László
elnök
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2010.június 14.
Dr. Dux László a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár
Az új kormány 2010. június 15-i hatállyal a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkárnak Dr. Dux Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem Biokémiai Intézetének egyetemi tanárát nevezte ki.
Az FDSZ Elnöksége az alábbi levelet küldte a helyettes államtitkár úrnak:
Szegedi Tudományegyetem
ÁOK Biokémiai Intézet
Dr. Dux László
államtitkár helyettes úr részére
Tisztelt Államtitkár Helyettes Úr!
Oktatási államtitkár helyettesi kinevezése alkalmából a Felsõoktatási Dolgozók
Szakszervezete /FDSZ/ Elnöksége és a magam nevében is szívbõl gratulálok. Felelõsségteljes munkájához sok sikert, erõt-egészséget kívánunk.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete 1988-ban alakult. Tagságunk 22 állami
fenntartású felsõoktatási intézmény oktatóiból, kutatóiból és az oktatást közvetlenül segítõ közalkalmazottból tevõdik össze, de õszinte örömünkre szolgál, hogy
több egyházi felsõoktatási intézménybõl is vannak már tagjaink. Teljesen nyitottak
vagyunk, minden felsõoktatásban dolgozó közalkalmazottat várunk, aki egyetért
alapvetõ célkitûzéseinkkel: nevezetesen a magyar felsõoktatás érdekeinek következetes képviseletével, az oktatás minõségének folyamatos javításával.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete partnerséget ajánl az Államtitkár Helyettes Úrnak, és valamennyi munkatársának a felsõoktatás elõtt álló feladatok megoldásában. Tisztelettel kérjük az együttmûködést.
A felmerülõ problémák tárgyalásos megoldását tartjuk a magunk részérõl célravezetõnek még akkor is, ha ezek közben a felek között nézetkülönbségek merülnek fel.
A közeli viszontlátás reményében tisztelettel üdvözlöm Önt.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete Elnöksége nevében:
Dr. Kis Papp László
egyetemi tanár, az FDSZ elnöke
Budapest, 2010. június 14.
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