2010/2011-es tanév
Eseménykrónika: 2010. június 8 – 2011. április 9.
2010. jún. 18.
2010. jún. 24.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.

júl. 16.
aug. 14.
szept. 16.
szept. 23.
okt.15.
nov. 3.

2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
2011.

nov. 11.
nov. 17.
nov. 18.
dec. 6.
dec. 7.
dec. 8.
dec. 9-10.
dec. 10.
dec. 16.
dec. 17.
dec. 30.
jan. 14.

2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

jan. 18.
jan. 20.
jan. 27.
febr. 3.
febr. 4.

2011.
2011.
2011.
2011.

febr. 17.
márc. 3.
márc. 10.
márc.17.

2011.
2011.
2011.
2011.

márc. 18.
márc. 24.
ápr. 7.
ápr. 9.

Az 1132/2010. (VI. 18.) Kormányhatározat
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár tárgyalása
a szakszervezetekkel
A FÉT ülése
A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása
FDSZ Elnökségi ülés
XXIII. Küldöttgyûlés
FDSZ kihelyezett Elnökségi ülés Szombathelyen
Az FDSZ elnökének tárgyalása a FIDESZ
frakcióvezetõjével a 98%-os különadó tárgyában
FDSZ Elnökségi ülés
Felsõoktatási és Tudományos Tanács
XXIV. (rendkívüli) Küldöttgyûlés
A FÉT ülése
A Rektori Konferencia gödöllõi ülése
Az FTT ülése
ÉSZT konferencia
Levél Dr. Hoffmann Rózsának
FDSZ Elnökségi ülés
Az OKÉT ülése
A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet
Az új felsõoktatási törvény koncepciója. Tárgyalás
a KIM-ben.
Az FDSZ gazdasági felelõseinek értekezlete
FDSZ Elnökségi ülés
Választási Bizottság ülése
FDSZ Elnökségi ülés
Az új felsõoktatási törvény alapelvei. Tárgyalás
a KIM-ben.
FDSZ Országos Választmány ülése
A FÉT ülése
FDSZ Elnökségi ülés
Réthelyi Miklós meghallgatása a Parlament Oktatási
Bizottságában
Megalakul a Pedógusképzési Tagozat
Rektori Konferencia ülése
FDSZ üdülési börze
Szakszervezeti demonstráció Budapesten

549

2010. június 18.
Az 1132/2010. (VI. 18.) sz. Kormányhatározat
1. sz. melléklet
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2010. június 24.
Dr. Hoffmann Rózsa tárgyalása a köz- és felsõoktatási szakszervezetek vezetõivel
Az államtitkár asszony tájékoztatója:
1. A köz- és felsõoktatás átalakításának alapját a KDNP Oktatási munkacsoportja által kidolgozott „Szárny és teher” c. munkaanyag képezi.
2. Olyan átalakításokat terveznek, amelyekkel a köz- é felsõoktatás oktatóinak nagy többsége egyetért.
3. Anyagi források bõvítésére 2011-ben nem számíthatunk, sõt a költségvetési
támogatás egy részének zárolására is sor kerülhet.
Az FDSZ elnökének hozzászólása:
1. Az elnök megköszönte a lehetõséget, hogy az új kormányzat részérõl az
oktatás területén került sor elõször ilyen magas szintû párbeszédre.
2. Az elnök bejelentette, hogy a felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek partnerséget ajánlanak az Államtitkár Asszonynak és valamennyi
munkatársának a felsõoktatás és a felsõoktatástól elválaszthatatlan kutatás feladatainak megoldásában.
3. A tárgyalások színteréül kormányzati szinten a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanácsot, intézményi szinten a Szenátusokat, ill. az Intézményi Érdekegyeztetõ Tanácsokat javasoljuk.
4. Az elnök hangsúlyozta, hogy a vidéki felsõoktatási intézményeknek kiemelt szerepük van a régiók fejlesztésében, ebbõl következõen módosítani
kell a jelenlegi felvételi rendszert. Ki kell dolgozni egy hosszú távra szóló
beiskolázási stratégiát.
5. Az elnök kiemelte, hogy a felsõoktatásban dolgozó oktatók, kutatók és az
oktatást segítõ közalkalmazottak anyagi helyzetének javítására középtávú
bérfejlesztési programot kell kidolgozni.
Az államtitkár asszony válaszai:
1. A tervezett új közoktatási és felsõoktatási törvény koncepcióját, a Nemzeti Alaptanterv vázlatát, a Pedagógusok életpálya-modelljérõl készített tervezeteket az õsz folyamán társadalmi vitára kívánják bocsátani.
2. A szakszervezetek véleményét nem az elkészült törvények parlamenti vitája során kérik ki, hanem a kodifikációs munka során már támaszkodni akarnak a szakszervezetek javaslataira.
3. A törvényekhez kapcsolódó kormányrendeleteket elõkészítõ munkabizottságokba a szakszervezetek tagokat delegálhatnak.
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2010. július 16.
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács ülése
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár a FÉT ülést a felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek kérésére hívta össze a 2010 évi költségvetéssel
összefüggõ egyes faladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Kormányhatározat
felsõoktatásra gyakorolt hatásainak vizsgálatára.
A felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek kérik a Nefmi miniszterét, hogy kezdeményezze a miniszterelnök-helyettesnél, hogy a Kormányhatározat 2-4 pontjában elhatározott zárolásokat ne terjessze ki az
állami felsõoktatási és kutatási intézményekre.
Az állami költségvetésbõl gazdálkodó felsõoktatási intézmények normatív
finanszírozási intézmények, amelyeknél a bevételek mintegy 50%-át az oktatási és K+F piachoz kötõdõ tevékenység adja.
A szakszervezetek állásfoglalása szerint ezeknek a bevételeknek a személyi
kifizetése ellehetetleníti a minõségi munka elismerését és megbénítja az
oktatás és kutatás javítását szolgáló bevételszerzõ tevékenységet.
A kormányhatározat 3. pontja alapján a külsõ elõadók, államvizsga-bizottság külsõ tagjai szerzõdéses foglalkoztatása került veszélybe azáltal, hogy a
Kormányhatározat szerint új szerzõdések nem köthetõk, a lejáró szerzõdések nem hosszabbíthatók meg. Ez a körülmény kizárja, hogy a gyakorlatorientált és választható tantárgyak oktatására külsõ óraadókat, neves szakembereket kérjenek fel intézményeink.
A kormányhatározat 4. pontja ellentétes a Szakképzési törvénnyel, miután
a támogatásból kizárólag a gyakorlati képzést segítõ eszközöket – elsõsorban informatikai, oktatástechnikai berendezéseket – lehet csak vásárolni a
támogatást kapott intézményeknek.
A felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek kérik az Oktatási
Államtitkár Asszonyt, hogy a Kormányhatározat alkalmazása alól a felsõoktatási intézmények és kutatóintézetek mentesítést kapjanak.
Dr. Dux László helyettes államtitkár összefoglalójában elmondta, hogy a
Kormány szándéka a takarékos gazdálkodásra való törekvés volt, ugyanakkor a határozat végrehajtása súlyos mûködési zavarokat okozna a felsõoktatásban és a kutatásban.
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2010. augusztus 14.
A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása az 1132/210 (VI. 18.)
Korm. határozat a felsõoktatási intézményeket érintõ kérdések
tárgyában
Az állami felsõoktatási intézmények a 2010. évi költségvetéssel összefüggõ egyes
feladatokról szóló 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat (továbbiakban: Határozat)
2-4. pontjaiban meghatározott jogcímeken elõírt zárolás és felhasználási tilalom
alól – figyelemmel a Nemzeti Erõforrás Minisztérium álláspontjára és a FÉT 2010.
július 16-i állásfoglalására – a Határozat 5. pontja alapján a következõk szerint
mentesülnek.
1.

Mentesül az állami felsõoktatási intézmény a 2010. augusztus 14-én hatályos alapító okiratában meghatározott alap- és kiegészítõ tevékenysége
keretében végzett szakmai feladatok ellátása érdekében felmerülõ, a Határozat 2-4. pontjai alá tartozó folyó és felhalmozási kiadások elõirányzataira/kereteire vonatkozó zárolás, felhasználási tilalom alól.

2.

Az 1. pontban foglaltaktól eltérõen nem, illetve csak a Határozat 5. pontja
szerinti egyedi engedménnyel mentesülnek a zárolás és felhasználási tilalom alól az állami felsõoktatási intézmény alap- és kiegészítõ tevékenysége részét képezõ szakmai feladatok ellátását
a. funkcionálisan segítõ tevékenységek (így különösen a szervezet mûködéséhez szükséges humánpolitikai, gazdálkodási-költségvetési, jogi,
nemzetközi, ellenõrzése, koordinációs, informatikai, kommunikációs tevékenység), valamint
b. a szakmai és a funkcionális feladatok ellátását technikailag segítõ
tevékenységek (különösen az adminisztratív-titkársági, protokolláris, kézbesítési, szállítási, jóléti, üzemeltetési, rendészeti, raktározási
tevékenységek)
érdekében tervezett folyó és felhalmozási kiadások elõirányzatai/keretei,
függetlenül attól, hogy az így eszközölt folyó kiadások, beszerzett eszközök idõszakosan, vagy folyamatosan, de csak részben közvetlenül az alaptevékenység ellátást is szolgálják.

3.

Az 1-2 pontok alkalmazásában az egyes személyi juttatásokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelõ járulékok, valamint dologi és felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elõirányzata az annak alapját adó
kifizetéssel esik egy tekintet alá.

A felsõoktatási intézmény köteles a zárolás, felhasználási tilalom alól mentesített
elõirányzatok, keretek felhasználásáról (kötelezettségvállalás, utalványozás) a felhasználás jogcímei szerinti naprakész, elkülönített nyilvántartást vezetni.
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2010. szeptember 16.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

Állásfoglalás: A közalkalmazotti területen vezetõi feladatokat ellátó munkavállalók szabadságának megállapítását a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény 2010. január 1-jei módosítása kedvezõtlenül befolyásolta. A
törvény módosítását az Alkotmánybíróságnál a SZEF kezdeményezte, az
ÉSZT is csatlakozott a beadványhoz.
Az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítványhoz az SZJA 1% befizetésébõl befolyt
összeg szétosztására a Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriuma 2010. november 18-i ülésén kerül sor.
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár 2010. június 24-én találkozott a köz- és
felsõoktatás szakszervezeteinek tisztségviselõivel, és tájékoztatást adott az
új közoktatási és felsõoktatási törvény elõkészítõ munkáiról. Az elnök tájékoztatójában kiemelte, hogy együttmûködést ajánlott fel az államtitkár
asszonynak a felsõoktatásban érintett többi szakszervezettel együtt a felsõoktatásban felmerülõ problémák tárgyalások útján történõ megoldására.
A szakszervezetek partnerek kívánnak lenni a felsõoktatás minõségének
javításában. Az FDSZ Elnöksége az elnök elõterjesztését jóváhagyólag elfogadta.

2010. szeptember 23.
XXIII. Küldöttgyûlés
Dr. Dux László helyettes államtitkár tájékoztatója a köz- és felsõoktatás aktuális
kérdéseirõl, a készülõ köz- és felsõoktatási törvény koncepciójáról, a pedagógusképzés átalakításáról, az idegen nyelvi képzés, az intézményfinanszírozás problémáiról. Kitért a PPP konstrukció nehézségeire, a vidéki intézmények beiskolázási
problémáira. A korábban hozzá eljuttatott és a helyszínen megfogalmazott kérdések megválaszolása után felkérte az FDSZ-t a készülõ jogszabályok véleményezésére és együttmûködésre.
A Küldöttgyûlés állásfoglalása:
1. Az FDSZ XXIII. Küldöttgyûlése kinyilvánította, hogy az oktatási kormányzat együttmûködõ partnereként kíván részt venni a készülõ törvények véleményezésében és a bolognai folyamat korszerûsítésében. A felmerülõ problémák tárgyalásos megoldását tartja a maga részérõl célravezetõnek még
akkor is, ha ezek közben a felek között nézetkülönbségek merülnek fel.
2. A Küldöttgyûlés állást foglalt abban a kérdésben, hogy a 2011-es Állami
Költségvetésben forrást kell biztosítani a felsõoktatásban és a közoktatásban dolgozók béremelésére, vissza kell állítani a 13. havi közalkalmazotti
illetményt, illetõleg a nyugdíjkorhatár növelése miatt bõvíteni szükséges a
közalkalmazotti illetmény táblát.
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3.

4.

5.

6.

A Küldöttgyûlés kéri a Kormányt a felsõoktatás oktatóit törvény szerint
megilletõ oktatói igazolványok mielõbbi biztosítására. A korábbi kormányzat mulasztásos törvénysértése miatt oktatóink az élet számos területén
hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint a határon belüli és a határon túli
pedagógusok.
A Küldöttgyûlés nem ért egyet azzal a törvénnyel, amely a közszolgálatban
eltöltött szolgálati idõ esetében, a munkaviszony megszûnésekor a 2 millió
Ft-ot meghaladó személyi bevétel 2 millió Ft feletti összegét 98%-os különadóval terheli. Csatlakozunk azokhoz, akik kérik ennek az összeghatárnak
a szolgálati idõhöz is igazodó, méltányos megemelését, és tiltakozunk a
fent említett törvény rendelkezéseinek visszamenõleges hatállyal történõ
alkalmazása ellen.
A Küldöttgyûlés kéri a Kormányt, találjon megoldást a közalkalmazotti
területen vezetõi feladatokat ellátó munkavállalók szabadságidõ problémájának megoldására. Elfogadhatatlan számunkra, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2010. január 1-jei módosítása szerint azok a
kollégáink, akik nem oktatóként látnak el vezetõi feladatokat - a törvénymódosítás következtében – a szabadságnapok megállapításánál hátrányos
helyzetbe kerülnek.
A Küldöttgyûlés elfogadhatatlannak tartja, hogy az intézményi szakszervezetek kizárólag tagdíj alapú pénzükbõl nem tudnak segélyeket, juttatásokat adni rászoruló tagjaiknak, mert ezeket a nem költségvetési forrásokat terhelõ kifizetéseket is magas adó- és járulékterhek sújtják.

2010. október 15.
Az FDSZ kihelyezett Elnökségi ülése Szombathelyen
Az FDSZ Elnöksége kibõvített Elnökségi ülésen meghallgatta Dr. Polgár Marianna
titkár tájékoztatóját a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
karain folyó oktatási, kutatási és érdekképviseleti munkáról. Dr. Horváth Katalin
dékán asszony tájékoztatójában az állami vezetés és a szakszervezet együttmûködését emelte ki.
2. sz. melléklet
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2010. novemember 3.
Lázár János FIDESZ frakcióvezetõ és az FDSZ elnökének tárgyalása
Lázár János - a FIDESZ frakcióvezetõje - kabinetfõnöke és titkárságvezetõje társaságában fogadta az FDSZ elnökét a 98%-os különadó törvény tárgyában.
1. Állásfoglalás:
A 98%-os különadóval kapcsolatban a tárgyalófelek megállapodtak abban,
hogy
a különadó a felsõoktatásban nyugdíjba menõk esetén kifizetésre
kerülõ felmentési idõre járó kifizetéseket nem érinti.
a munkaviszony egyéb úton történõ megszûnése esetén járó végkielégítésekre a 98%-os különadó kérdésérõl az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács ülésén kell megállapodni.
2. Állásfoglalás:
A felsõoktatás jövõjérõl az új Felsõoktatási törvényrõl a FIDESZ frakció
kész egyeztetni a felsõoktatásban érintett szakszervezetekkel.
3. sz. melléklet
Elnök a frakcióvezetõnél
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4. sz. melléklet
Népszabadság 2010. nov. 4.
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5. sz. melléklet
Debreceni Mai Nap 2010. nov. 4.

2010. november 11.
FDSZ Elnökségi ülés
Az FDSZ Elnöksége 2010. november 11-i ülésén Dr. Szövényi Zsolt fõosztályvezetõ
– a készülõ új törvény koordinátora – jelenlétében megvitatta az új Felsõoktatási
törvény koncepciójának tervezetét és az alábbi állásfoglalást ajánlja az FDSZ 2010.
november 18-i Rendkívüli Küldöttgyûlésének elfogadásra.
1. A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (a továbbiakban FDSZ) Elnöksége
szakmai szempontok és tagságunk érdekeinek védelme szempontjából is
elemezte a koncepciót és alkalmasnak tartja arra, hogy a vitairat az új
Felsõoktatási törvény kodifikált változatának kiinduló alapját képezze.
2. Az FDSZ Elnöksége a koncepció fõ erényének a felsõoktatás hatékonyságának növelését, valamint a jelenleginél magasabb minõségû felsõoktatási
képzés megvalósítására irányuló törekvéseket tartja az alábbi szempontok
alapján:
Egyetértünk a vitairatban megjelent azon elképzeléssel, hogy két tantárgyból emelt szintû érettségi vizsgát tegyenek a jelentkezõk. A vonatkozó kormányrendelet adja meg a felsõoktatási intézményeknek
azt a lehetõséget, hogy szûkítsék a szakbizottság által az adott szak
felvételi pontjaiba beszámítható tárgyak körét. Az emelt szintû érettségi bevezetésére három év türelmi idõt javasolunk a törvényben
biztosítani.
A felvett hallgatók vizsgakövetelményeit, az ismételhetõ vizsgák számát, a tantárgyak felvételi lehetõségeit alacsonyabb jogszabályokban, a szakok speciális igényeinek figyelembevételével kell szabályozni.
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3.

4.

5.

6.

7.

Az FDSZ Elnöksége úgy ítéli meg, hogy a koncepció jelen formájában nem
kodifikálja egyértelmûen a garanciát az autonómia – kiemelten a gazdasági autonómia – kérdésében. Ismereteink szerint a 2011-es Költségvetési
„salátatörvényben” ezzel ellentétes tendenciák láttak napvilágot.
Az FDSZ Elnöksége egyetért a kétszakos, osztatlan pedagógusképzés és a
felvételhez kapcsolódó alkalmassági vizsga bevezetésével, ugyanakkor aggodalmát fejezi ki a bemeneti feltételek és a tanárokat érintõ méltatlan állapotok miatt. A pedagóguspálya presztízsének visszaállításához hosszabb idõt,
munkájuk elismerésére megfelelõ anyagi erõforrásokat kell biztosítani.
Az FDSZ Elnöksége támogatja a vidéki felsõoktatási intézmények megerõsítésére irányuló törekvéseket és megnyugtatónak tartja, hogy az új törvény koncepciója nem irányoz elõ létszámleépítést a felsõoktatásban.
A vitairat az intézményeknek nyújtott támogatás 70 %-a „fenntartói”, azaz
az intézményi kapacitás fenntartásához szükséges összeget jelenti, melynek számítási alapjai nem ismertek. Az FDSZ Elnöksége aggódik emiatt és
hatástanulmányok készítését javasolja - mert félõ - hogy bázis-finanszírozás alapúvá is válhat és szubjektív elemekkel terhelõdik. A finanszírozásban érvényesíteni szükséges a különbözõ szakok eltérõ költségigényeit.
Az FDSZ Elnöksége nagyon fontosnak tartja, hogy az intézmények szenátusaiba továbbra is delegálhassanak szavazati jogú tagokat az intézményben mûködõ reprezentatív szakszervezetek és a Közalkalmazotti Tanács.

2010. november 17.
Felsõoktatási és Tudományos Tanács
Állásfoglalás a 2011. évi felsõoktatási, államilag támogatott, tervezett felvételi keretszámokról:
1. A 2011. évre tervezett 56.000 fõs államilag támogatott hallgatói tervezett
keretszám megfelel a képzési céloknak, a nemzetközi elvárásoknak, az ország teherbíró képességének.
2. A felvételi jelentkezések mutatóit a kormány-elõterjesztés jól tükrözi.
3. A felsõfokú szakképzés keretszámának fenntartását sem gazdasági, sem társadalmi, sem pedig intézményi érdekek nem támasztják alá.
4. A képzési területek létszám felosztásán túlmenõen rendezni kell – a Felsõoktatási és Tudományos Tanács jogosultságával és szerepvállalásával, a felsõoktatási intézmények véleményének beépítésével – a különbözõ szakok
keretszámait is. Ennek elmaradása nemkívánatos tendenciák beindítását
eredményezte, és a továbbiakban is okozója lesz annak.
5. A mesterképzés arányát és mértékét általában megfelelõnek tartjuk képzési terület szerint, annak vonatkozásában az alap és osztatlan képzésnél
alkalmazott alapelveket javasoljuk alkalmazni a mesterképzések sajátosságainak figyelembe vételével. A jelenleg alkalmazott spontán gyakorlat
nincs összhangban a felsõoktatás társadalmi és gazdasági elvárások szerinti
feladataival.
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6.

7.

Biztosítani kell az alapeljárásban elsõhelyes jelentkezéssel fel nem töltött
alapképzési területeken a helyek újraelosztásának szabályozását. Ki kell
dolgozni újra a felhasználás elveit, prioritásait. Nem szabad megismétlõdnie olyan eseteknek, amikor a természettudományos képzések fel nem töltött helyeit nem prioritásnak számító képzési területeken, szakokon használjuk fel.
Üdvözlendõ a doktorképzés keretszámának növelése. A növelésre vonatkozóan azonban fokozatosság betartását javasoljuk. Az azonnali bevezetés
problémákat okozhat a minõség fenntartásában. Ugyanakkor javasoljuk,
hogy mintegy 500 keretszámot inkább a szakmailag indokolt predoktori
ösztöndíjként használjuk fel, ezzel meghosszabbítva tehetséges hallgatók
idõigényes kutatásainak ösztöndíjas támogatási lehetõségét.

2010. november 18.
XXIV. (rendkívüli) Küldöttgyûlés
A.
B.

Állásfoglalás az FDSZ Alapszabályának módosításáról. A Küldöttgyûlés az
Alapszabály módosító bizottság javaslatait egyhangú szavazással elfogadta.
Állásfoglalás az új Felsõoktatási törvény koncepciójának tervezetérõl:

1.

Az érintett szakszervezetek szakmai szempontok és a tagság érdekvédelme
szempontjából elemezték a koncepció-tervezetet és alkalmasnak tartják
arra, hogy a vitairat az új Felsõoktatási törvény kodifikált változatának
kiinduló alapját képezze.

2.

Az érintett szakszervezetek a koncepció-tervezet fõ erényének tartják:
a felsõoktatás hatékonyságának növelését,
a jelenleginél magasabb minõségû felsõoktatási képzés megvalósítását,
azt az állásfoglalást, hogy az állami felsõoktatási intézmények oktatói, kutatói és az oktatást-kutatást segítõ dolgozók továbbra is közalkalmazottak maradnak.

3.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a koncepció-tervezetben megjelent
azon elképzeléssel, hogy két tantárgyból emelt szintû érettségi vizsgát tegyenek a jelentkezõk. Az emelt szintû érettségi bevezetésére – a koncepció-tervezetben foglaltaknak megfelelõen – három év türelmi idõt javasolunk.

4.

Az érintett szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a koncepció-tervezet
szerint azokon a szakterületeken, ahol a Bolognai képzés eredményesen
mûködik, továbbra is fenntartható legyen. Támogatjuk, hogy azok az intézmények, ahol a Bologna típusú képzést és az osztatlan képzést párhuzamosan indítani akarják, erre legyen lehetõségük. A hallgatóknak viszont
biztosítani kell, hogy az elõírt feltételek teljesítése esetén a képzési formák
átjárhatók legyenek.
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5.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a kétszakos, osztatlan pedagógusképzés és a felvételhez kapcsolódó alkalmassági vizsga bevezetésével.
Ugyanakkor aggódnak a bemeneti feltételek és a tanárokat érintõ méltatlan állapotok miatt. A pedagóguspálya presztízsét vissza kell állítani, ehhez hosszabb idõszak és anyagi erõforrások szükségesek.

6.

Az érintett szakszervezetek szerint a felsõoktatásban hosszabb távon a társadalmi elismertség biztosítása mellett a méltó javadalmazás kérdéskörét is
napirendre kell tûznünk. Az érintett szakszervezetek támogatják a vidéki
felsõoktatási intézmények megerõsítésére irányuló törekvéseket és megnyugtatónak tartják, hogy a koncepció nem irányoz elõ létszámleépítést a
felsõoktatásban. A Rektori Konferencián elhangzottakat megerõsítve, a
vidéki önkormányzatok szerepét is hangsúlyozni kívánjuk.

7.

A koncepció-tervezet az állami és egyházi felsõoktatási intézményeknek
nyújtandó költségvetési támogatás 70 %-át fenntartói támogatásként kívánja biztosítani. A szakszervezetek az összeg számítási alapját nem ismerjük. Törekedni kell a tényleges és indokolt költségfinanszírozás megvalósítására.

8.

Érvényesíteni kell a különbözõ szakok eltérõ költségigényeit. Hatástanulmányok készítését javasoljuk.

9.

A szakszervezetek hiányolják a koncepció-tervezetbõl az oktatói munka
mellett a magas színvonalú kutatómunka megteremtésének lehetõségét.
Ennek megvalósítására erõsíteni kell az akadémiai és az állami kutatóintézetek, valamint a felsõoktatási intézmények közötti kutatómunka koordinációját.

10. A szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a múlt hét pénteki nyilvánosságra hozott új közoktatási törvény koncepció tervezet és az új felsõoktatási törvény koncepció tervezet közötti összhang megteremtésére legyen
lehetõség.
11. A szakszervezetek üdvözlik, hogy a koncepció-tervezet továbbra is fontosnak tartja a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács mûködését, ugyanakkor
az intézményekkel való kapcsolattartás, információ átadás miatt szükségesnek ítélik meg, hogy az állami intézmények Szenátusaiban és az intézményi döntéshozó testületekben (pl. kari tanácsok) továbbra is delegálhasson választott képviselõt, ill. több reprezentatív szakszervezet esetén két
szavazati jogú tagot az intézményekben mûködõ reprezentatív szakszervezet, ill. szakszervezetek.
C.

Állásfoglalás: A küldöttek egyhangú szavazással megválasztották a Választási Bizottság tagjait.
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6. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2010. 11. 19.

2010. december 6.
A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT) ülése
Dr. Dux László a felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár bejelentette, hogy a
Kormány állásfoglalása alapján szükség van egy új felsõoktatási törvény megalkotására, amely garantálja a minõségi alapú felsõoktatás megvalósítását.
Dr. Kis Papp László a FÉT munkavállalói oldalának soros elnöke tájékoztatta a FÉT
tagjait, hogy az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezetét a felsõoktatásban érintett
szakszervezetek elnökei az FDSZ 2010. november 11-i kibõvített ülésén megvitatták,
és megvitatta a tervezetet az ÉSZT Elnöksége is 2010. november 23-án.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek álláspontja:
1.
2.

3.
4.
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A szakszervezetek úgy ítélik meg, hogy a koncepció-tervezet alkalmas arra,
hogy a Felsõoktatási törvény kiinduló alapját képezze.
A szakszervezetek a koncepció-tervezet fõ erényének tartják:
•
a felsõoktatás hatékonyságának növelését;
•
a jelenleginél magasabb minõségû felsõoktatás megvalósítását;
•
azt az állásfoglalást, hogy a felsõoktatás oktatói-kutatói és egyéb
alkalmazottai továbbra is közalkalmazottak maradnak;
Egyetértünk a koncepció-tervezetben megjelent azon elképzeléssel, hogy
két tantárgyból emelt szintû érettségi vizsgát tegyenek a hallgatók.
A koncepció-tervezet szerint azokon a szakterületeken, ahol a bolognai
rendszer eredményesen mûködik, azt továbbra is fenn kell tartani. Támogatjuk ezt az elképzelést, és azt a megoldást is, hogy a bolognai képzés és a
hagyományos képzés párhuzamosan mûködjön.

5.
6.

7.

8.
9.

A szakszervezetek egyetértenek a kétszakos, osztatlan pedagógusképzés és
a felvételhez kapcsolódó alkalmassági vizsga bevezetésével.
A szakszervezetek támogatják a vidéki felsõoktatási intézmények megerõsítésére irányuló törekvéseket, és megnyugtatónak tartják, hogy a koncepció-tervezet nem irányoz elõ létszámleépítéseket a felsõoktatásban.
A koncepció-tervezet az állami és egyházi intézményeknek nyújtott költségvetési támogatás 70%-át fenntartói támogatásként kívánja biztosítani.
Az összeg számítási alapját nem ismerjük. Törekedni kell a tényleges és
indokolt költségfinanszírozás megvalósítására.
Érvényesíteni kell a különbözõ szakok eltérõ költségigényeit, ezért hatástanulmányokat kell készíteni.
A szakszervezetek fontosnak ítélik meg, hogy az állami intézmények Szenátusaiba továbbra is delegálhassanak szavazati jogú tagokat a reprezentatív szakszervezetek.

2010. december 7.
A Rektori Konferencia gödöllõi ülése
Sándorné dr. Kriszt Éva, a Rektori Konferencia elnökének összefoglalója:
1.

2.

3.

4.

A felsõoktatásról szóló többször módosított, jelenleg is hatályos törvény
összetett szabályokkal határozza meg a felsõoktatás mûködési kereteit. A
törvénybõl fakadó számos ellentmondás mûködési zavarokat okoz. Mindez - a Rektori Konferencia szerint – indokolttá teszi egy minõségelvû, a
felsõoktatás egészét új alapokra helyezõ törvény kidolgozását.
A Rektori Konferencia támogatja, hogy olyan felsõoktatási törvény kerüljön elfogadásra, amely megteremti a hatékonyabb mûködés feltételeit, növeli
a felsõoktatási képzés színvonalát és szélesíti az intézményi autonómiát.
A koncepció-tervezet összességében pozitív és a minõség irányába mutató
elgondolásokat foglal össze. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is,
hogy egy ilyen hosszú átfutási idõvel mûködõ rendszer nehezen viseli az
ötévenkénti átfogó változásokat. Ezért a stratégiai fontosságú kérdésekre
választ adó, alapelveiben világos, minden elemében átgondolt törvényt
kell alkotni.
A Rektori Konferencia javasolja, hogy a társadalmi vita során keletkezett
számos hozzászólás felhasználásával elkészülõ átdolgozott koncepció ismételten kerüljön megtárgyalásra a felsõoktatás szakmai szervezeteivel,
még mielõtt az a Kormány részére benyújtásra kerülne.
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2010. december 8.
A Felsõoktatási és Tudományos Tanács (FTT) ülése
Dr. Jávor Andrásnak, az FTT elnökének összefoglalója:
1.

2.

3.

4.

5.
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Figyelembe véve a magyar felsõoktatás és az ott folyó tudományos kutatás
jelenlegi állapotát, jelentõségét a társadalomban, gazdaságban, valamint
az oktatáspolitikában beállt változásokat, az FTT fontosnak tartja az új
felsõoktatási törvény kidolgozását.
Az FTT törvényi meghatározásában rögzíteni kell, hogy az FTT a magyar
felsõoktatás és tudományos kutatás legfelsõbb szakmai testülete, amely
különösen az oktatásért és kutatatásért felelõs miniszterhez rendelt tanácsadó testületként mûködjön.
Az FTT véleménye szerint a kerettörvényben való gondolkodás indokoltsága ellenére számos veszélyt jelenthet a stabilitás és más törvényekkel
való kölcsönösség vonatkozásában. A 23 alacsonyabb rangú jogszabály
együttes és egy idõben történõ megalkotása elemi követelmény.
Az FTT véleménye szerint az új törvénynek a foglalkoztatási igényekhez
igazodó felkészültségû és képzettségû diplomás munkaerõ szükségletet van
hivatva biztosítani.
Az FTT véleménye szerint az új törvénynek biztosítani kell a megfelelõ
szakmai kontrollt, hiszen ennek hiányában alakultak ki a jelenlegi felsõoktatási intézményekben a szerkezeti torzulások, került sor olyan képzésekre,
amelyek nem valós igényeken alapultak, és társadalmi, gazdasági hasznosságuk is megkérdõjelezhetõ.

2010. december 9-10.
ÉSZT Konferencia
MEGHÍVÓ
Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
2010. december 9-10-én
Felsõoktatási és kutatási konferenciát rendez
a Benczúr Hotelben
(1068 Budapest, Benczúr u. 35),
amelyre az elnökség nevében tisztelettel meghívom.
Program
2010. december 9 (csütörtök):
930 – 1000

Regisztráció

1000 – 1040

A felsõoktatás és kutatás elõtt álló feladatok.
Elõadó: Dr. Réthelyi Miklós miniszter
(Nemzeti Erõforrás Minisztérium)

1040 – 1110

Az új Felsõoktatási törvény koncepció tervezete munkavállalói
szemmel.
Elõadó: Dr. Kis Papp László alelnök (ÉSZT)

1110 – 1140

Az egészségügyi szakemberképzés helyzete és jövõképe
az új Felsõoktatási törvény koncepciójának tükrében.
Elõadó: Dr. Betlehem József dékán (PTE Egészségtudományi Kar)

1140 – 1210

Az élelmiszergazdaság és a felsõoktatás kapcsolata.
Elõadó: Dr. Vígh László tiszteletbeli elnök (ÉSZT)

1210 – 1300

Vita

1300 – 1330

Kávészünet

1330 – 1400

Az új Felsõoktatási törvény koncepció tervezete az egészségügyi
felsõoktatás szemszögébõl.
Elõadó: Dr. Kóbor András elnökségi tag (OSZSZ)
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1400 – 1430

Az egészségtudományi gyakorlati képzés helyzete és fejlesztésének
lehetõségei.
Elõadó. Dr. Papp Magor a Magyar Rezidens Szövetség elnöke

1430 – 1530

Vita

1530 – 1800

Fogadás

2010. december 10 (péntek):
900 – 945

A felsõoktatás fejlesztése az új Felsõoktatási törvény koncepció
tervezete alapján.
Elõadó: Sándorné Dr. Kriszt Éva a Magyar Rektori
Konferencia elnöke

945 – 1030

A felsõoktatás, a kutatás és a munkaerõpiac kapcsolata.
Elõadó: Dr. Kuti László az ÉSZT elnöke

1030 – 1115

Az új Felsõoktatási törvény koncepció és a minõségi felsõoktatás
kapcsolata.
Elõadó: Dr. Dux László helyettes államtitkár (Nemzeti
Erõforrás Minisztérium)

1115 – 1200

A kutatóintézetek és a felsõoktatási intézmények kapcsolatai
az oktatás és a tudományos kutatás területén.
Elõadó: Dr.Csépe Valéria fõtitkárhelyettes (Magyar Tudományos
Akadémia)

1200 – 1230

Vita, Állásfoglalás elfogadása.

12 30

Ebéd

Budapest, 2010. november 30.
Dr. Kuti László
elnök
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NY I L AT K O Z AT
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek (Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete) véleményezték
az új Felsõoktatási törvény koncepciójának tervezetét, és álláspontjukat az foglalják össze:
1.

Az érintett szakszervezetek szakmai szempontok és a tagságunk érdekvédelme szempontjából elemezték a koncepció-tervezetet és alkalmasnak
tartják arra, hogy a vitairat az új Felsõoktatási törvény kodifikált változatának kiinduló alapját képezze.

2.

Az érintett szakszervezetek a koncepció-tervezet fõ erényének tartják:
a felsõoktatás hatékonyságának növelését,
a jelenleginél magasabb minõségû felsõoktatási képzés megvalósítását,
azt az állásfoglalást, hogy az állami felsõoktatási intézmények oktatói, kutatói és az oktatást-kutatást segítõ dolgozók továbbra is közalkalmazottak maradnak.

3.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a koncepció-tervezetben megjelent azon elképzeléssel, hogy két tantárgyból emelt szintû érettségi vizsgát
tegyenek a jelentkezõk. Az emelt szintû érettségi bevezetésére – a koncepció-tervezetben foglaltaknak megfelelõen – három év türelmi idõt javasolunk.

4.

Az érintett szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a koncepció-tervezet
szerint azokon a szakterületeken, ahol a Bolognai képzés eredményesen
mûködik, továbbra is fenntartható legyen. Támogatjuk, hogy azok az intézmények, ahol a Bologna típusú képzést és az osztatlan képzést párhuzamosan indítani akarják, erre legyen lehetõségük. A hallgatóknak viszont
biztosítani kell, hogy az elõírt feltételek teljesítése esetén a képzési formák
átjárhatók legyenek.

5.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a kétszakos, osztatlan pedagógusképzés és a felvételhez kapcsolódó alkalmassági vizsga bevezetésével.
Ugyanakkor aggódnak a bemeneti feltételek és a tanárokat érintõ méltatlan állapotok miatt. A pedagóguspálya presztízsét vissza kell állítani, ehhez hosszabb idõszak és anyagi erõforrások szükségesek.

6.

Az érintett szakszervezetek szerint a felsõoktatásban hosszabb távon a társadalmi elismertség biztosítása mellett a méltó javadalmazás kérdéskörét is
napirendre kell tûzni.
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7.

Az érintett szakszervezetek támogatják a vidéki felsõoktatási intézmények
megerõsítésére irányuló törekvéseket és megnyugtatónak tartják, hogy a
koncepció nem irányoz elõ létszámleépítést a felsõoktatásban.

8.

A koncepció-tervezet az állami és egyházi felsõoktatási intézményeknek
nyújtandó költségvetési támogatás 70 %-át fenntartói támogatásként kívánja biztosítani. A szakszervezetek az összeg számítási alapját nem ismerik. Törekedni kell a tényleges és indokolt költségfinanszírozás megvalósítására. A költségek meghatározásánál érvényesíteni kell a különbözõ szakok eltérõ költségigényeit. Az érintett szakszervezetek hatástanulmányok
készítését javasolják.

9.

A szakszervezetek hiányolják a koncepció-tervezetbõl az oktatói munka
mellett a magas színvonalú kutatómunka megteremtésének lehetõségét.
Ennek megvalósítására erõsíteni kell az akadémiai és az állami kutatóintézetek, valamint a felsõoktatási intézmények közötti kutatómunka koordinációját.

10. A szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a december 4-én nyilvánosságra
hozott új közoktatási törvény koncepció tervezet közötti összhang megteremtésére legyen lehetõség.
11. A szakszervezetek üdvözlik, hogy a koncepció-tervezet továbbra is fontosnak tartja a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács mûködését, ugyanakkor
az intézményekkel való kapcsolattartás, információ átadás miatt szükségesnek ítélik meg, hogy az állami intézmények Szenátusaiban és az intézményi döntéshozó testületekben (pl. kari tanácsok) továbbra is delegálhasson választott képviselõt, ill. több reprezentatív szakszervezet esetén két
szavazati jogú tagot az intézményekben mûködõ reprezentatív szakszervezet, ill. szakszervezetek.

Budapest, 2010. december 10.

Dr. Vígh László s.k.
AOKDSZ elnök

Dr. Kis Papp László s.k.
FDSZ elnök

Dr. Kuti László s.k.
TUDOSZ elnök

Dr. Berki Zoltán s.k.
OSZSZ elnök
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2010. december 10.
Levél Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak a felsõoktatásban
érintett szakszervezetek elnökeitõl a felsõoktatási törvény koncepciójának tervezetérõl
Tisztelt Államtitkár Asszony!
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek (Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége, Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete) véleményezték az új Felsõoktatási törvény koncepciójának tervezetét.
Álláspontunkat az alábbiakban küldjük meg Államtitkár Asszonynak.
1.

Az érintett szakszervezetek szakmai szempontok és a tagságunk érdekvédelme szempontjából elemezték a koncepció-tervezetet és alkalmasnak
tartják arra, hogy a vitairat az új Felsõoktatási törvény kodifikált változatának kiinduló alapját képezze.

2.

Az érintett szakszervezetek a koncepció-tervezet fõ erényének tartják:
a felsõoktatás hatékonyságának növelését,
a jelenleginél magasabb minõségû felsõoktatási képzés megvalósítását,
azt az állásfoglalást, hogy az állami felsõoktatási intézmények oktatói, kutatói és az oktatást-kutatást segítõ dolgozók továbbra is közalkalmazottak maradnak.

3.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a koncepció-tervezetben megjelent azon elképzeléssel, hogy két tantárgyból emelt szintû érettségi vizsgát
tegyenek a jelentkezõk. Az emelt szintû érettségi bevezetésére – a koncepció-tervezetben foglaltaknak megfelelõen – három év türelmi idõt javasolunk.

4.

Az érintett szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a koncepció-tervezet
szerint azokon a szakterületeken, ahol a Bolognai képzés eredményesen
mûködik, továbbra is fenntartható legyen. Támogatjuk, hogy azok az intézmények, ahol a Bologna típusú képzést és az osztatlan képzést párhuzamosan indítani akarják, erre legyen lehetõségük. A hallgatóknak viszont
biztosítani kell, hogy az elõírt feltételek teljesítése esetén a képzési formák
átjárhatók legyenek.

5.

Az érintett szakszervezetek egyetértenek a kétszakos, osztatlan pedagógusképzés és a felvételhez kapcsolódó alkalmassági vizsga bevezetésével.
Ugyanakkor aggódnak a bemeneti feltételek és a tanárokat érintõ méltatlan állapotok miatt. A pedagóguspálya presztízsét vissza kell állítani, ehhez hosszabb idõszak és anyagi erõforrások szükségesek.
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6.

Az érintett szakszervezetek szerint a felsõoktatásban hosszabb távon a társadalmi elismertség biztosítása mellett a méltó javadalmazás kérdéskörét is
napirendre kell tûzni.

7.

Az érintett szakszervezetek támogatják a vidéki felsõoktatási intézmények
megerõsítésére irányuló törekvéseket és megnyugtatónak tartják, hogy a
koncepció nem irányoz elõ létszámleépítést a felsõoktatásban.

8.

A koncepció-tervezet az állami és egyházi felsõoktatási intézményeknek
nyújtandó költségvetési támogatás 70 %-át fenntartói támogatásként kívánja biztosítani. A szakszervezetek az összeg számítási alapját nem ismerik. Törekedni kell a tényleges és indokolt költségfinanszírozás megvalósítására. A költségek meghatározásánál érvényesíteni kell a különbözõ szakok eltérõ költségigényeit. Az érintett szakszervezetek hatástanulmányok
készítését javasolják.

9.

A szakszervezetek hiányolják a koncepció-tervezetbõl az oktatói munka
mellett a magas színvonalú kutatómunka megteremtésének lehetõségét.
Ennek megvalósítására erõsíteni kell az akadémiai és az állami kutatóintézetek, valamint a felsõoktatási intézmények közötti kutatómunka koordinációját.

10. A szakszervezetek fontosnak tartják, hogy a december 4-én nyilvánosságra
hozott új közoktatási törvény koncepció tervezet közötti összhang megteremtésére legyen lehetõség.
11. A szakszervezetek üdvözlik, hogy a koncepció-tervezet továbbra is fontosnak tartja a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács mûködését, ugyanakkor
az intézményekkel való kapcsolattartás, információ átadás miatt szükségesnek ítélik meg, hogy az állami intézmények Szenátusaiban és az intézményi döntéshozó testületekben (pl. kari tanácsok) továbbra is delegálhasson választott képviselõt, ill. több reprezentatív szakszervezet esetén két
szavazati jogú tagot az intézményekben mûködõ reprezentatív szakszervezet, ill. szakszervezetek.
Budapest, 2010. december 8.
Üdvözlettel:
Dr. Vígh László s.k.
AOKDSZ elnök

Dr. Kis Papp László s.k.
FDSZ elnök

Dr. Kuti László s.k.
TUDOSZ elnök

Dr. Berki Zoltán s.k.
OSZSZ elnök
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2010. december 16.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 7-én a FIDESZ bizottsági módosító indítványt nyújtott be a 2011. évi Költségvetési törvényhez kapcsolódó „salátatörvényhez”, amely
a sztrájktörvény módosítását,
a szakszervezeti tagdíj intézményi ügyintézésének megszüntetését
tartalmazta.
A szakszervezetek határozott tiltakozásának eredményeként a módosító
indítvány nem került az Országgyûlés elé.
Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 14-én Kara Ákos és Kontúr Pár
a FIDESZ képviselõi önálló képviselõi indítványt nyújtottak be a 2011. évi
Költségvetési törvényhez kapcsolódó „salátatörvényhez” a sztrájktörvény
módosítására az ú. n. jogellenes sztrájk témában. Az Országgyûlés a képviselõi módosító indítványt megszavazta. Az Elnökség felkérte az FDSZ jogászát, hogy vizsgálja meg, milyen hatása lehet a törvénymódosításnak a felsõoktatásra, kiemelten a gyakorlóintézmények vonatkozásában.
Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 9-10-én az új felsõoktatási
törvény koncepció-tervezete témában kétnapos konferenciát rendezett az
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, amelyen – többek között – elõadást
tartott Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr is.
Az ÉSZT 2010. december 9-10-i konferenciáján Dr. Dux László helyettes
államtitkár felkérte a felsõoktatásban érintett szakszervezeteket, hogy delegáljanak képviselõket a felsõoktatási törvényhez kapcsolódó egyéb jogszabályok megalkotására létrehozandó szakbizottságokba. A levelet az érintett szakszervezetek 2010. december 16-án elküldték a helyettes államtitkárnak.
Az elnök bejelentette, hogy 2011-ben 6,1%-kal 78.000.-Ft-ra nõ a minimálbér, a szakmunkásokra vonatkozó garantált bérminimum 94.000.-Ft-ra emelkedik.
Az elnök bejelentette, hogy a 2011. évi Költségvetési törvény-tervezet 22,1
Mrd u. n. kompenzációs keretet biztosít arra, hogy a közszolgálatban dolgozók keresete a személyi jövedelemadó változás miatt nem csökkenhet. A
szakszervezetek kérték az OKÉT rendkívüli ülésének összehívását a kapcsolódó Kormányrendelet megvitatására.
Dr. Kiss György alelnök összefoglalta a 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvényeknek az állampolgárokra gyakorolt hatását.
Elek Elemérné Dr. alelnök összefoglalta a megalakult Pedagógusképzési
Tagozat legfontosabb feladatait, és 2011. márciusban az összeállított munkaprogramot a Pedagógusképzési Tagozat megvitatja.
Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 6-án az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezete témában ülést tartott a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács (FÉT). A FÉT ülésen Dr. Dux László helyettes államtitkár tájé573

koztatta a FÉT résztvevõit az új törvény fontosságáról. A szakszervezeti
oldal véleményét Dr. Kiss Papp László oldalelnök foglalta össze.
9. Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 7-én az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezete témában ülést tartott a Rektori Konferencia. A
Rektori Konferencián Sándorné Dr. Kriszt Éva összefoglalta a rektorok
véleményét. A Rektori Konferencián szót kapott az FDSZ elnöke. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a szakszervezetek fontosnak tartják, hogy az állami
intézmények Szenátusaiba továbbra is delegálhassanak szavazati jogú tagokat a reprezentatív szakszervezetek.
10. Az elnök bejelentette, hogy 2010. december 8-án az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezete témában ülést tartott a Felsõoktatási és Tudományos Tanács. Az FTT véleményét Dr. Jávor András elnök foglalta össze.
Az ülésen szót kapott Dr. Kuti László az ÉSZT elnöke és Dr. Kis Papp László
FDSZ elnök is.

2010. december 17.
Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanács (OKÉT) ülése
1.

2.
3.
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Állásfoglalás: A közszférában foglalkoztatott munkavállalókat képviselõ
szakszervezetek követelik a Kormánytól, hogy a 2011. évi adó- és járulékváltozások következtében a nettó keresetcsökkenést elszenvedõ közalkalmazottak és köztisztviselõk kompenzációban részesüljenek.
A kompenzációs mértékét és a fedezetéül szolgáló központi költségvetési
forrást Kormányrendeletben kell szabályozni.
A Kormány képviselõi a szakszervezeti követeléseket elfogadták és ígéretet tettek arra, hogy a vonatkozó kormányrendelet 2010. december 31-ig
megjelenik és 2011. január 1-jén hatályba lép.

2010. december 20.
A Kormány határozata 1276/2010 (XII. 8.) a 2011-ben felvehetõ
államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl
26318 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 185. szám
A Kormány 1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozata a 2011-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl
A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. §-a (1) bekezdése
b) pontjának felhatalmazása alapján
1. 2011-ben az államilag támogatott új belépõ létszámkeretet (felsõfokú
szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes,osztatlan képzésre felvehetõ,
államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi
felsõoktatást bele nem értve – 53 450 fõben határozza meg, az alábbiak
szerint:
a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
b) alapképzésre felvehetõ hallgatók létszáma
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
bölcsészettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
gazdaságtudományok képzési területre felvehetõ hallgatók száma
informatika képzési területre felvehetõ hallgatók száma
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
pedagógusképzés képzési területre felvehetõ hallgatók száma
sporttudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
társadalomtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
természettudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
mûvészközvetítés képzési területre felvehetõ hallgatók száma

10
40
1
4
4
6

000
610
850
100
900
400
500
9 850
3 100
2 000
500
2 100
5 200
570
390

fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ

c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók létszám
2 840 fõ
ebbõl agrár képzési területre felvehetõ hallgatók száma
160 fõ
jogi és igazgatási képzési területre felvehetõ hallgatók száma
800 fõ
mûszaki képzési területre felvehetõ hallgatók száma
200 fõ
orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehetõ hallgatók száma 1 500 fõ
mûvészet képzési területre felvehetõ hallgatók száma
180 fõ
d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)–c) pont
szerinti keretszám részeként –a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet
foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,
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e) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehetõ hallgatók
számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati
megállapodások szerint kell megállapítani.
2. A Kormány a 2011-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók
létszámát 19 600 fõben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi
megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyezõ számú hallgató vehetõ fel.
3. A Kormány a 2011-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehetõ hallgatók létszámát 1 300 fõben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a
hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ hallgatók
létszáma legfeljebb 430 fõ, míg az agrártudományok, a mûszaki tudományok, az
orvostudományok, a természettudományok és a mûvészetek tudományterületekre
felvehetõ hallgatók létszáma legalább 870 fõ lehet.
4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok
megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a
kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi
úgy, hogy az összlétszám nem léphetõ túl.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2010. december 30.
A 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet a költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
352/2010 (XII. 30.) Korm. rendelet
a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról
1. melléklet a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelethez
A kompenzáció összege a 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben a tárgyhónap elsõ napján érvényes illetmény figyelembe vételével
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2011. január 14.
Az új felsõoktatási törvény koncepciója.
Tárgyalás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes elnökletével összehívott tanácskozáson
részt vettek: Réthelyi Miklós minister, Hoffmann Rózsa államtitkár, Gál András
Levente államtitkár, Naszvadi György államtitkár, Halasi Tibor államtitkár, Dux László
helyettes államtitkár, Bódis József rektor, Fábián István rektor, Fodor György rektor, Mezey Barna rektor, Péceli Gábor rektor, Sándorné Kriszt Éva rektor, a Rektori
Konferencia elnöke, Szabó Gábor rektor, Tulassay Tivadar rektor, Nagy Dávid a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Bojárszky András
a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Kis Papp László elnök a felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek képviseletében.
Navracsics Tibor megnyitójában elmondta, hogy az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezete körül kialakult sajtóvita további megelõzésére kezdeményezte a
megbeszélést, amelynek célja: a Kormány elé elõterjesztésre kerülõ felsõoktatási
törvény koncepció anyagának összeállítása.
A miniszterelnök-helyettes az oktatási kormányzat által 2011. január 13-i dátummal összeállított “Az új felsõoktatási törvény koncepciója” c. anyagot ajánlja a
résztvevõknek megvitatni.
Állásfoglalás: A résztvevõk a vitaanyagot nem fogadták el, azt javasolták, hogy két
héten belül készüljön az Oktatási kormányzat elõterjesztésében az új felsõoktatási
törvény koncepciójához kapcsolódóan olyan elõterjesztés, amely egyrészt
összefoglalja a “Felsõoktatás problématérképét”, másrészt
rögzíti a felsõoktatás átalakulásának alapelveit.
Az új felsõoktatási törvény az alábbiakat tartalmazza:
1. A törvény célját, hatályát, alapelveit.
2. Az intézményrendszer felépítését, oktatási célú elemeinek, háttérintézményeinek, testületeinek rendeltetését, egymáshoz való viszonyát.
3. A felsõoktatás irányítási rendszerének leírását, szereplõinek jogait és kötelezettségeit, valamint mûködésének szabályait.
4. A felsõoktatási intézmények felépítését, ill. tagozódását, alapításuk, átalakításuk és megszüntetésük szabályait.
5. Az intézmények autonómiájának kereteit és garanciáit, mûködésének rendjét, a mûködés minõségbiztosításának eszközeit: a vezetõ személyek és testületek jogait és kötelezettségeit.
6. Az intézmények finanszírozási rendjét, autonóm gazdálkodásának szabályait, a gazdálkodás ellenõrzésének eszközeit.
7. A képzési szerkezetet, a képzési programok rendszerét, minõségbiztosításuk eszközeit.
8. A hallgatók jogait és kötelezettségeit, a hallgatói képviseletek jogait és
kötelezettségeit.
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9.

Az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit, az oktatókra és kutatókra vonatkozó külön szabályokat, valamint az alkalmazotti képviseletek jogait és
kötelezettségeit.
10. A kutatói/kutatóegyetemi címek követelményeit, és az adományozás eljárásrendjét.
11. Nemzetközi vonatkozású rendelkezéseket.
12. Eltérõ rendelkezéseket, hatályba léptetõ rendelkezéseket, stb.

2011. január 18.
Az FDSZ intézményi szervezetei gazdasági felelõseinek értekezlete
Az FDSZ intézményi szervezetei gazdasági felelõseinek értekezletén – melyen részt
vettek az ÉSZT-hez tartozó tagszervezetek gazdasági felelõsei is – Balázs Zsoltné
Erika – egész napos elõadást és konzultációt tartott a 2011. évi adó- és járulékváltozásokról és egyéb, gazdasági kérdéseket érintõ jogszabályváltozásokról.
Az értekezleten elhangzott kérdésekrõl Dely Ernõné, az FDSZ gazdasági vezetõje
tájékoztató anyagot készített, melyet tájékoztatásképpen megküldtünk az FDSZ
titkároknak, elnököknek, gazdasági felelõsöknek, az ÉSZT irodán keresztül az ÉSZT
tagszervezeteinek.

2011. január 20.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.
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Az elnök bejelentette, hogy 2011. január 20-án reggel tárgyalásokat folytatott a Zsigmond Király (magán) Fõiskola üzemi tanácsának elnökével és
elnökhelyettesével a fõiskola és az FDSZ együttmûködési lehetõségeirõl. A
találkozót a fõiskolai kollégák kezdeményezték.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Magyar Közlöny 190/2010.
számában megjelent kormányhatározat szerint 2012. január 1-jén „Nemzeti Közszolgálati Egyetem” alakul a Rendõrtiszti Fõiskola, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem és a Corvinus Egyetembõl különváló
Közigazgatástudományi Kar egyesülésével. Az új egyetem felügyeletét a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget a költségvetési szervezeteknél foglalkoztatott munkavállalók 2011. évi kompenzációjáról szóló kormányrendeletrõl. a kormányrendelet megjelenése elõtt többfordulós tárgyalásokra
került sor novemberben és decemberben a Kormány és az érintett szakszervezetek között az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban (OKÉT).
Az adó- és járulékváltozások következtében fellépõ nettó illetménycsökkenés kompenzációjáról szóló kormányrendelet kizárólag az adó- és járulék szabályok változásából eredõ nettó illetménycsökkenést kompenzálja,

4.

5.

6.

7.

egyéb kereseti elemet, valamint az illetmény más ok miatti csökkenésére
nincs hatással.
Az Elnökség meghallgatta Pálfi Éva kolléganõ (ELTE) tájékoztatóját a „népjóléti – szociális alapok” intézményi mûködésérõl, a lehetõségekrõl az intézményi együttmûködések továbbfejlesztésére. Az elõadás célja annak vizsgálata volt, hogy milyen módon lehetne az intézményi jóléti és szociális
bizottságok munkáját összehangolni. Az Elnökség úgy foglalt állást, hogy
felkéri Pálfi Éva kolléganõt, hogy 2011. január 31-ig készítsen cselekvési
tervet a feladatok összehangolására.
Az Elnökség meghallgatta Dr. Falusi Andrea jogásznõ tájékoztatását a 2011.
évi Költségvetési törvényben foglalt „salátatörvények” jogi értelmezésérõl.
Az Elnökség meghallgatta az elnök tájékoztatóját a 2011. január 14-i
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettesnél lefolytatott tárgyalásról,
amelynek témája az új felsõoktatási törvény koncepciója volt.
Az elnök felhatalmazást kapott az Elnökségtõl, hogy 2011. január 27-én
tájékoztassa feladataikról azokat a kolléganõket és kollégákat, akiket a
Küldöttgyûlés 2010. november 18-án a Választási Bizottság feladatainak
ellátására megválasztott.

2011. január 27.
A Választási Bizottság ülése
1.

2.

3.
4.

Az elnök a 2011. január 20-i elnökségi ülésen kapott felhatalmazás alapján
meghívta azokat a kolléganõket és kollégákat, akiket a Küldöttgyûlés a
Választási Bizottságba megválasztott. Meghívást kapott: Bérczesné Dr. Takács Julianna, Dr. Csejés Ágota, Rácz Lajosné Merényi Klára, Szedlay Péter
és Dr. Trombitás Endre. A meghívottak közül Dr. Cserjés Ágota – családi
elfoglaltság miatt – kimentését kérte.
Az elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy az FDSZ Rendkívüli Küldöttgyûlése 2010. november 18-án õket választotta a 2011. június 23-i Küldöttgyûlésen a választási bizottsági feladatok ellátására. Az elnök kérdésére,
hogy vállalják-e a feladatot, a jelöltek igennel válaszoltak. Az elnök bejelentette, hogy telefonon beszélt Dr. Cserjés Ágotával, és ugyancsak igenlõ
választ kapott a feltett kérdésre.
A Választási Bizottság zárt ülésen Bérczesné Dr. Takács Juliannát választotta meg elnöknek.
Az elnök a zárt ülést követõen felkérte Bérczesné Dr. Takács Juliannát,
hogy a 2011. február 17-i Országos Választmányi ülésen ismertesse a Választási Bizottság munkaprogramját.
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2011. február 3.
FDSZ Elnökségi ülés
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Bérczesné Dr. Takács Julianna, a Választási Bizottság elnöke tájékoztatta az
Elnökséget, hogy a Választási Bizottság cselekvési programot állított össze,
melyet a 2011. február 17-i Országos Választmány elé terjesztenek.
Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy Dr. Szávai Ferenc – a Kaposvári
Egyetem rektorának – meghívására Dr. Bánk Gábor, AOKDSZ titkár társaságában, 2011. február 1-jén megbeszélést folytatott a Kaposvári Egyetemen mûködõ négy szakszervezet (FDSZ, AOKDSZ, TDDSZ, PSZ) együttmûködésérõl. A tárgyalás eredményeként Együttmûködési megállapodást írtak alá, amelynek értelmében a négy szakszervezet közös szavazati jogú
tagot delegál a Kaposvári Egyetem Szenátusába. Az elnök a rektor jelenlétében az elnökség megbízásából FDSZ emlékplakettet és emléklapot adott
át Zellerné Klingler Jolán nyugállományba vonult titkárnak, valamint emléklapot adott át Bódai Istvánné nyugállományba vonuló gazdasági felelõsnek. Az elnök ezt követõen egyeztetõ megbeszélést folytatott Velner
Andrással, a Pedagógiai Kar szakszervezeti titkárával az FDSZ és a Pedagógiai Karon mûködõ FDSZ tagszervezet további együttmûködésérõl: a
cafeteria rendszer, a csereüdülési lehetõségek, a pedagógusképzés jövõje
kérdéskörökben.
Az elnök – Dr. Balogh Tiborné, az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának elnöke megbízásából – tájékoztatta az Elnökséget, hogy 2011.
január 27-én minden intézményi tagszervezetünk levélben értesítést kapott az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány felhívásáról az 1% adófelajánlás
lehetõségére. Az elküldött levél melléklete részletes útmutatót tartalmaz
az SZJA 1% felajánlásáról.
Dely Ernõné gazdasági vezetõ tájékoztatta az Elnökséget, hogy összeállította a gazdasági felelõsök 2011. január 18-i értekezletén elhangzott legfontosabb tudnivalókat tartalmazó összefoglalóját, amelyet minden tagszervezetünk elnöke, titkára és gazdasági felelõse megkapott.
Dely Ernõné gazdasági vezetõ elõterjesztette az FDSZ 2010. évi költségvetési beszámolóját. Az Elnökség a 2010. évi költségvetési beszámolót és a
szóbeli kiegészítéseket egyhangú szavazással elfogadta, és elfogadásra ajánlja
az Országos Választmánynak.
Dely Ernõné gazdasági vezetõ elõterjesztette az FDSZ 2011. évi költségvetési tervezetét. A 2011. évi költségvetési tervezetet a szóbeli kiegészítésekkel az Elnökség egyhangú szavazással elfogadta, és elfogadásra ajánlja az
Országos Választmánynak.
Dr. Galli Csaba a Számvizsgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy az FDSZ
2010. évi költségvetési beszámolóját és a 2011. évi költségvetés tervezetét az
FDSZ Számvizsgáló Bizottsága 2011. február 8-i ülésén tárgyalja, és az SZVB
állásfoglalását a 2011. február 17-i Országos Választmány elé terjeszti.

8.

Az elnök összefoglalta az FDSZ javaslatait, amelyet a 2011. február 4-i miniszterelnök-helyettes által vezetett értekezleten az új felsõoktatási törvény koncepciójáról el kíván mondani:
A magyar felsõoktatás közjót szolgáló intézményrendszer, ezért a felsõoktatási alkalmazottaknak továbbra is közalkalmazottaknak kell
maradniuk.
Az állami felsõoktatási intézmények oktatási és kutatási munkáinak
finanszírozását a kiszámíthatóságnak és az állandóságnak kell jellemezni. Az intézménytámogatási rendszerben az állami és a Magyarországon államilag elismert egyházi felsõoktatási intézmények alapfeladatainak színvonalas ellátásához szükséges forrásokat az állami
költségvetésnek kell biztosítani.
A vidéki városokban mûködõ állami és egyházi felsõoktatási intézmények fennmaradását továbbra is biztosítani kell.
A kormány és a szakszervezetek dolgozzanak ki középtávú bérfejlesztési programot a felsõoktatási dolgozók bérelmaradásának kompenzálására.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek továbbra is részt akarnak
venni az új törvény koncepció és a kodifikációs munka egyeztetõ
tárgyalásain, fontosnak tartjuk képviseletünket.
Az Elnökség az elnök javaslatait egyhangulag támogatta.

2011. február 4.
Az új felsõoktatási törvény alapelvei
Tárgyalás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes elnökletével összehívott tanácskozáson
részt vettek: Réthelyi Miklós minister, Hoffmann Rózsa államtitkár, Gál András
Levente államtitkár, Naszvadi György államtitkár, Halasi Tibor államtitkár, Dux László
helyettes államtitkár, Bódis József rektor, Fábián István rektor, Fodor György rektor, Mezey Barna rektor, Péceli Gábor rektor, Sándorné Kriszt Éva rektor, a Rektori
Konferencia elnöke, Szabó Gábor rektor, Tulassay Tivadar rektor, Nagy Dávid a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Bojárszky András
a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke, Kis Papp László elnök a felsõoktatásban és kutatásban érintett szakszervezetek képviseletében.
Navracsics Tibor megnyitójában elmondta, hogy az új felsõoktatási törvény koncepció-tervezete körül kialakult sajtóvita további megelõzésére kezdeményezte a
megbeszélést, amelynek célja: a Kormány elé elõterjesztésre kerülõ felsõoktatási
törvény koncepció anyagának összeállítása.
Navracsics Tibor üdvözölte a résztvevõket és emlékeztette az értekezletet, hogy
2011. január 14-én hasonló összetételû tárgyaláson az Oktatási Államtitkárság azt a
feladatot kapta, hogy készítsen elõterjesztést két témakörben.
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1.

2.

3.
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A felsõoktatás problématérképe
A felsõoktatás átalakításának alapelvei

Réthelyi Miklós miniszter bejelentette, hogy mindkét témakörben az elõzõ
ülés résztvevõi írásban észrevételeket tettek. A beérkezett anyagokat a
Hoffmann Rózsa és Dux László által irányított munkabizottság összedolgozta és február 3-án kiküldte a résztvevõknek.
Dux László helyettes államtitkár - a munkabizottság vezetõje - tájékoztatta a résztvevõket, hogy az elsõ témakörben a felsõoktatás „problématérképét nyolc fejezetben foglalták össze:
az oktatás minõségének kérdése;
az állami szerepvállalás kérdésköre;
a felsõoktatás intézményrendszere;
az intézmények belsõ szervezeti kérdései;
bejutás a felsõoktatási intézményekbe;
a képzési struktúra kérdései;
a felsõoktatási intézmények kutatási-innovációs tevékenysége;
a felsõoktatás nemzetközi szerepvállalása.
A második témakörben – „a felsõoktatás átalakításának alapelvei” – készített anyag megállapításai:
a magyar felsõoktatás közjót szolgáló intézményrendszer;
a felsõoktatás az oktatók és hallgatók kapcsolatán alapul;
a felsõoktatás legfontosabb feladata a szellemi alkotómunkához szükséges ismeretek, készségek elsajátítása;
a felsõoktatás minden területén kiemelt szerepet kap a minõség;
az új törvényben meg kell határozni az állam szerepvállalását az irányításban, a finanszírozásban;
fontos kérdés a munkaerõpiaci igények figyelembevétele;
az új törvénynek a finanszírozási alapja a teljesítménymutatókhoz
kötõdjön;
fontos kérdés az egyetemek és fõiskolák különbözõ szerepvállalása;
a nemzetközileg elismert egyetemek kapjanak többlettámogatást;
a vidéki városok felsõoktatási intézményeinek fenntartása alapvetõ
kérdés az új törvényben;
a felsõoktatási intézmények autonómiáját az Alkotmányban kell garantálni;
az intézmények belsõ tagozódása, döntéshozatali rendszere, a testületek összetételének szabályozása szolgálja a minõségelvû irányítást;
szigorítani kell az új törvényben a felvételi követelményeket;
az új törvényben fokozott figyelmet kell fordítani a szociálisan hátrányos helyzetû hallgatók támogatására;
az új törvény fordítson kiemelt figyelmet a határon túli magyar nyelvû
felsõoktatási intézményekre.
A jelen lévõ rektorok véleményét Tulassay Tivadar foglalta össze: mindkét
témakörben készített elõterjesztés alapos átdolgozást igényel, kiemelten

4.

5.
6.

7.

az intézmények gazdasági autonómiájának kérdésköre, a kutatás és innováció kérdésköre és az állami szerepvállalás kérdésköre.
Nagy Dávid, a HÖOK elnöke kiemelte, hogy az a megállapítás, hogy a
hallgatók együttmûködési készsége, csoportmunkára való képessége gyenge, nem általánosítható. Egyetértett viszont abban, hogy a hallgatói csoportokat a többciklusú képzés keretei, a kreditrendszer jelenlegi formája,
az írásbeli számonkérés túlsúlya, az elektronikus ügyintézés anomáliái –
gyengítik.
Halasi Tibor államtitkár kiemelte, hogy az intézményi gazdasági autonómia kérdésköre a rektorok által elképzelt formában nem valósítható meg.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek véleményét Kis Papp László elnök az alábbiakban foglalta össze:
A magyar felsõoktatás közjót szolgáló intézményrendszer, ezért a felsõoktatási alkalmazottaknak továbbra is közalkalmazottaknak kell
maradniuk.
Az állami intézmények oktatási és kutatási munkáinak finanszírozását a kiszámíthatóságnak és az állandóságnak kell jellemezni. Az intézménytámogatási rendszerben az állami és a Magyarországon államilag elismert egyházi felsõoktatási intézmények alapfeladatainak
színvonalas ellátásához szükséges forrásokat az állam garantálja.
A vidéki városokban mûködõ állami és egyházi felsõoktatási intézmények fennmaradását továbbra is biztosítani kell.
Az új felsõoktatási törvény tartalmazza az ÁHT-tõl eltérõ speciális –
felsõoktatásra vonatkozó eltéréseket – mert az ú. n. salátatörvények
rendkívül sok bizonytalanságot okoznak.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek továbbra is részt akarnak
venni a koncepció és a kodifikációs munka egyeztetõ tárgyalásain,
fontosnak tartjuk képviseletünket.
Réthelyi Miklós miniszter megköszönte az észrevételeket és 2011. február
végére ígérte meg az új felsõoktatási törvény koncepciójának végleges
változatát, amely a kodifikációs munka alapját képezi.
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2011. február 17.
FDSZ Országos Választmány
Az elnök Haluska Jánosnak, a Dunaújvárosi Fõiskola nyugalomba vonuló szakszervezeti titkárának az 1991-2011 közötti idõszakban végzett kiváló munkája elismerése képpen az Elnökség nevében FDSZ emlékplakettet és emléklapot adott át.
7. sz. melléklet
Haluska János átveszi az FDSZ emlékplakettet

1.

Dr. Balogh Tiborné, a Nyugdíjas Segélyalapítvány Kuratóriumának elnöke
tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy 2011. január 27-én minden
intézményi tagszervezet levélben értesítést kapott az FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány felhívásáról az 1% adófelajánlás lehetõségére. Az elnök
asszony ismételten kérte az Országos Választmányt, hogy hívják fel a tagság figyelmét erre a lehetõségre.
FDSZ Nyugdíjas Segélyalapítvány
adószám: 18018473-142

2.

3.
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Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy az EU-s soros elnökség országában hagyományosan szakszervezeti szolidaritási napot rendeznek. A magyar elnökséghez kapcsolódóan ez a szolidaritási nap 2011.
április 9-én szombaton kerül megrendezésre Budapesten. A szolidaritási napra számos külföldi szakszervezeti küldöttség is érkezik. Az ÉSZT
konföderáció szervezésében az FDSZ is bekapcsolódik a szolidaritási nap
programjába, és a vidéki intézményekben dolgozó kolléganõket és kollégákat is várjuk a rendezvényre. Az utazást az ÉSZT szervezésében bonyolítjuk le. Az Országos Választmány kéri a tagságot, hogy minél nagyobb számban vegyünk részt a szakszervezeti szolidaritási nap rendezvényén.
Az elnök bejelentette, hogy a 2011/12. tanév felsõoktatási intézményekbe
történõ jelentkezés határideje 2011. február 15-én éjfélkor lejárt. Az Okta-

4.

5.

6.

-

tási Hivatal elnöke, Princzinger Péter tájékoztatása szerint növekedésre
lehet számítani, elektronikus úton többen regisztráltak (64 ezerrõl – 72
ezer fõ). A felvételi pontszámítás összértékben nem változik, viszont módosul néhány szabály:
lehetõvé válik, hogy ahol nem tanulnak 2 évig egy természettudományos tárgyat, ott két – egy-egy évig tanult – tárgyból lehessen
pontot számítani;
idegen nyelven meghirdetett képzésben is lehet nyelvvizsga többletpontot számítani;
a keresztféléves jelentkezés határideje 10 nappal kitolódik;
pályaalkalmassági vizsga bevezetésére kerül sor (szociális ágazat, orvosképzés);
nem kötelezõ az emelt szintû érettségi vizsga azoknak, akik 2005
elõtt érettségiztek.
Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) 2011. február 1-jei ülésérõl. A KOMT
ülésen a munkavállalói oldal felvetette:
Az oldal ismételten kérte a Kormánytól a közalkalmazotti illetménytábla fizetési fokozatainak növelését a nyugdíjkorhatár megemelése
miatt.
Az oldal ismételten kérte a Kormányt a Prémiumévek Programba való
belépés lehetõségének 2011-2012-re történõ meghosszabbítására.
A KOMT ülésen napirendi pont volt a munkáltatóknál mûködõ szakszervezetek reprezentativitásának megállapítására szolgáló kormányrendelet
tervezete.
A reprezentativitás megállapítására vonatkozó rendeletet a kormány februárban fogadja el. A rendelet kihirdetését követõen a KOMT plenáris
ülésén vitatja meg a részleteket.
Az elnök bejelentette, hogy 2011. január 18-án az FDSZ a gazdasági felelõsök részére megbeszélést szervezett. Az értekezletrõl Dely Ernõné gazdasági vezetõ tájékoztatót készített, melyet 2011. február 2-án minden tagszervezetünk titkára és gazdasági vezetõje is megkapott. Az Országos Választmány köszönetét fejezte kis Dely Ernõnének a tájékoztató összeállításáért.
Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt a Felsõoktatási kormányrendeletek módosításáról. 5 kormányrendelet módosítására kerül sor:
237/2006. (XI. 27.) A felvételi eljárásról szóló Kormányrendelet módosítása: Az érettségi vizsgáról és a felsõoktatási intézményekbe történõ felvételi eljárás egyes szabályainak módosításáról az Országgyûlés 2010-ben
törvényt alkotott, amely szerint a felvételi eljárást megelõzõen legalább
két évvel kormányrendeletben kell meghatározni, hogy a felsõoktatási intézményekbe történõ felvételhez egyes alapszakok esetében milyen tárgyakból kell emelt szintû érettségi vizsgát teljesíteni. 2013-tól az orvosoknak kettõ, a jogászoknak, politológusoknak, szociális munkásoknak egy
emelt szintû vizsga lesz kötelezõ.
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-

289/2005. (XII. 22.) Az alap- és mesterképzésrõl szóló Kormányrendelet módosítása: A Kormányrendelet 1.sz. melléklete az alapképzési szakok, a 2. sz melléklet a mesterszakok jegyzékét tartalmazza. A Kormányrendelet 6. § (2) bekezdése szerint az új mesterszakok jegyzékbe való felvételéhez az oktatásért felelõs államtitkár évente legalább egy alkalommal elõterjesztést tesz.

-

137/2008. (V. 16.) Az állami nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ besorolásának egyértelmûvé tétele miatt – az állampolgári jogok biztosának kérésére módosítják a Kormányrendeletet.

-

79/2006. (IV. 6.) A felsõfokú szakképzés indítása szempontjából megfelelõ képzési területek felsorolásának pontosítása, a kötelezõen használt
okiratok pontosítása.

-

50/2008. (III. 4.) A felsõoktatási intézmények tudományos, képzési és
fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló Kormányrendelet módosítása. A Kormányrendelet módosítás a 2011-es költségvetési évre a rendelet mellékletében visszaállítja a jelenleg érvényes felsõoktatási törvényben meghatározott arányokat. A Kormányrendelet módosítást
az indokolja, hogy a rendeletnek a három éves fenntartói megállapodásra
vonatkozó szakaszát 2011. január 1-tõl hatályon kívül helyezik.

7.

Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy 2011. április 7-én
(csütörtökön) 10.00 órakor üdülési börzét szervezünk. Kérjük az intézményi szervezeteinket, hogy – a hagyományoknak megfelelõen – készüljenek fel ajánlataikkal, hogy minél eredményesebb legyen a találkozó. Ezzel
a programmal is erõsíteni szeretnénk, hogy érdemes szakszervezeti tagnak
lenni. Az üdülési börzérõl külön meghívót küldünk.
Bérczesné Dr. Takács Julianna – akit a Választási Bizottság elnöknek megválasztott – bemutatta a Választási Bizottság tagjait:
Elnök:Bérczesné Dr. Takács Julianna
NYF
Tagok:Dr. Cserjés Ágota
OE
Rácz Lajosné Merényi Klára
PTE
Szedlay Péter
ELTE
Dr. Trombitás Endre
BGF

8.

A Választási Bizottság felosztotta az intézményeket, hogy melyik tag melyik intézménnyel tartja a kapcsolatot. Bérczesné Dr. Takács Julianna bejelentette az Országos Választmánynak, hogy az FDSZ tagsága részérõl bárki
megkeresheti a Választási Bizottságot, felvilágosítást kérhet és jelölhet. Az
Országos Választmány ajánlja az intézményi tagszervezeteknek, hogy az
intézményeinkben a 2011-ben lejáró tagszervezeti tisztségviselõ választásokat 2011. év során bonyolítsák le.
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8. sz. melléklet
Bérczesné Dr. Takács Julianna

9.

Dely Ernõné gazdasági vezetõ elõterjesztette az FDSZ 2010. évi költségvetési beszámolóját, amelyet a 2011. február 3-i ülésén az Elnökség egyhangú
szavazással elfogadásra ajánlott az Országos Választmánynak. Az FDSZ 2010.
évi költségvetési beszámolóját az Országos Választmány egyhangú szavazással elfogadta.
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10. Dely Ernõné gazdasági vezetõ elõterjesztette az FDSZ 2011. évi költségvetésének tervezetét, amelyet a 2011. február 3-i ülésén az Elnökség egyhangú szavazással elfogadásra ajánlott az Országos Választmánynak. Az FDSZ
2011. évi költségvetésének tervezetét az Országos Választmány egyhangú
szavazással elfogadta.
A tagdíjbevétel megoszlása 1989-2010-ig

Minimálbér alakulása 1998-2011-ig

11. Dr. Galli Csaba, a Számvizsgáló Bizottság elnöke elõterjesztette a Számvizsgáló Bizottság állásfoglalását az FDSZ 2010. évi beszámolójáról és az
FDSZ 2011. évi költségvetésének tervezetérõl. Az SZVB elnökének írásbeli
beszámolóját és az elnök szóbeli kiegészítését az Országos Választmány jóváhagyólag tudomásul vette.
12. Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy a 2011. február 4-i
miniszterelnök-helyettesi megbeszélésen a résztvevõk kifejtették álláspontjukat az oktatási kormányzat által készített „A felsõoktatás átalakításának
alapelvei” c. anyagról, és úgy foglaltak állást, hogy a Kormány elé menõ
alapelveket rögzítõ állásfoglalást támogatják.
590

13. Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy Dr. Hoffmann Rózsa
államtitkár 2011. március 9-én 9.30 órára meghívta az FDSZ elnökét a törvénykezéssel kapcsolatos konzultációra.
Az elnök felhatalmazást kért az Országos Választmánytól, hogy a konzultáción az alábbi alapelveket képviselje:
A magyar felsõoktatás közjót szolgáló intézményrendszer, ezért az
állami felsõoktatási intézmények alkalmazottainak továbbra is közalkalmazottaknak kell maradniuk.
Az állami intézmények oktatási és kutatási munkáinak finanszírozását a kiszámíthatóságnak és az állandóságnak kell jellemezni. Az intézmény támogatási rendszerben az állami és a Magyarországon államilag elismert egyházi felsõoktatási intézmények alapfeladatainak
színvonalas ellátásához szükséges forrásokat az állam garantálja.
A felsõoktatásban dolgozó közalkalmazottak számára középtávú bérfejlesztési programot kell kidolgozni, melyhez a forrásokat a költségvetés biztosítja.
A vidéki városokban mûködõ állami és egyházi felsõoktatási intézmények fennmaradását továbbra is biztosítani kell.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek továbbra is részt kívánnak venni az új felsõoktatási törvény kodifikációs munkájának egyeztetõ tárgyalásain, és az új törvény biztosítson részvételt az intézmények szenátusainak munkájában.
14. Az elnök tájékoztatta az Országos Választmányt, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minõsítette a kormánytisztviselõk jogállásáról
szóló törvény több bekezdését. Közismert, hogy a beadványt több szakszervezet – köztük az ÉSZT is – kezdeményezte.
15. Az elnök bejelentette, hogy a Pedagógusképzési Tagozat, amely tagozat
létrehozásáról a 2010. november 18-i rendkívüli küldöttgyûlés döntött, 2011.
március 23-án kibõvített ülést tart. A napirenden az új törvényhez kapcsolódó legfontosabb feladataink megbeszélése szerepel. Az ülésre külön meghívót küldünk ki.
16. Az elnök bejelentette, hogy a Kormány napirendjén szerepel egy u. n. „stabilitási csomag” terve, amely 250 milliárd forintos zárolást jelent. A sajtó
hírek szerint ez a Nefmi tárcát 39 milliárd Ft-os zárolással érinti. Lázár
János frakcióvezetõ szerint ez elsõsorban a minisztériumok és háttérintézményeik 2011. évi költségvetését érinti. A kormányszóvivõ asszony egy sajtó kérdésre úgy reagált, hogy ez nem elvonás, hanem ideiglenes zárolás amelyet a gazdasági helyzet alakulásának függvényében – a kormány feloldhat.
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2011. március 3.
A FÉT ülése
A FÉT ülés résztvevõi: Dr. Dux László helyettes államtitkár, Szövényi Zsolt fõosztályvezetõ, Dr. Rádli Katalin fõosztályvezetõ helyettes, a minisztériumok képviselõi, Dr. Vígh László az AOKDSZ elnöke, Dr. Kis Papp László az FDSZ elnöke, Dr.
Kuti László a TUDOSZ elnöke, Dr. Francia István az OSZSZ alelnöke.
Dr. Dux László helyettes államtitkár és munkatársai ismertették, hogy az államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedések végrehajtására 250 Mrd forint
zárolását rendelte el a Kormány az 1025/2011 (II. 11.) sz. Korm. határozatban. A
zárolás a felsõoktatási intézményeket 16,4 Mrd forinttal érinti, amely összeget a
költségvetési támogatás arányában szétosztották az intézmények között, és végrehajtási terv készítését rendelték el. Az intézményi végrehajtási tervek elkészültek,
ezek elsõsorban az intézményi felújítási összegek, a szociális kiadások, az óradíjak
csökkenését, a nyugdíjas fogalakoztatás felülvizsgálatát irányozták elõ. Csoportos
létszám leépítés végrehajtását egyetlen intézmény sem tervezte.
A Rektori Konferencia részérõl Sándorné Dr. Kriszt Éva rektorasszony elmondta,
hogy a zárolás végrehajtása az intézmények szakmai munkáját veszélyezteti, kisebb
intézmények fennmaradása veszélybe kerülhet. Kérte, hogy a zárolás fokozatosan
kerüljön feloldásra.
A felsõoktatásban érintett szakszervezetek képviseletében Dr. Kis Papp László elnök (FDSZ) elmondta, hogy az intézmények szakszervezeti tisztségviselõi megdöbbenéssel értesültek az intézményüket súlyosan érintõ zárolások végrehajtásáról, és
a zárolások mértékérõl. Az intézmények munkavállalói aggódnak, hogy a fõiskolák
és egyetemek oktatási, kutatási feladatainak végrehajtása kerül veszélybe, és elbocsátásokra is sor kerülhet. Az elnök kérte az oktatási kormányzatot, hogy vizsgálják
felül az intézményi elvonások mértékét. Kérte továbbá, hogy a zárolás végrehajtása közalkalmazottak elbocsátásával ne járjon, mert ezáltal veszélybe kerül annak a
célkitûzésnek a megvalósítása, amelyet a Minisztérium által elõterjesztett felsõoktatási törvény koncepció tartalmaz a felsõoktatás minõség elvû átalakítására.
Dr. Dux Lászó helyettes államtitkár ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a zárolások nem vonhatnak maguk után csoportos elbocsátásokat.
1. Állásfoglalás: a felsõoktatásban érintett szakszervezetek nem értenek egyet
az intézmények alaptevékenységét veszélyeztetõ zárolások mértékével.
2. Állásfoglalás: a felsõoktatásban érintett szakszervezetek levélben fordulnak Dr. Réthelyi Miklós miniszterhez - segítségét kérik - hogy a zárolást,
illetve annak egy részét a Kormány év közben oldja fel.
Az FDSZ elnöke a FÉT ülést követõen tájékoztatta Dr. Dux László helyettes államtitkárt, hogy a Petõ Intézet 353 dolgozója közül 164 fõ nettó keresetcsökkenést
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szenved el a 16%-os egykulcsos SZJA bevezetésébõl adódóan. Részükre nem biztosított a Költségvetés támogatást, miután az Intézet ugyan államilag elismert és
finanszírozott intézmény, de nem állami fõiskola. Így a dolgozók nem közalkalmazottak, ennélfogva nem kerültek be a közszolgálati dolgozók bérkompenzációs eljárásába. A helyettes államtitkár ígéretet tett, hogy megvizsgálja a helyzetet.
9. sz. melléklet
Magyar Nemzet 2011. 03.05.

10. sz. melléklet
Hírszerzõ 2011. 03. 03.
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11. sz. melléklet
Szakszervezetek levele Réthelyi Miklósnak
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
1055 Budapest, Arany János u. 6-8.
Prof. Dr. Réthelyi Miklós
Miniszter Úr
Tisztelt Miniszter Úr!
A felsõoktatási intézmények munkavállalóit képviselõ négy ágazati szakszervezet (Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete, Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége, Tudományos és Innovációs
Dolgozók Szakszervezete) tisztségviselõi azt követõen, hogy tudomást szereztek az
1025/2011 (II. 11.) Korm. határozatban foglalt – a felsõoktatási intézményeket súlyosan érintõ – zárolásokról, levélben kérték Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt
a Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács soron kívüli ülésének összehívásáról.
Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony a FÉT ülését 2011. március 3-a összehívta.
Az ülésen Dr. Dux László felsõoktatási helyettes államtitkár, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és az Oktatási Államtitkárság gazdasági képviselõi tájékoztatták a
résztvevõket az államháztartási egyensúly megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl, és a felsõoktatási intézményekben készült végrehajtási tervekrõl. Az intézmények által összeállított anyagokról kiderült, hogy a zárolás az oktatási, képzési és
kutatási feladatok teljesítése során csak és kizárólag az alaptevékenység minõségének csökkenése mellett teljesíthetõ. A felsõoktatási intézmények munkavállalóit
képviselõ szakszervezetek tisztségviselõi kérik a Miniszter Úr közbenjárását a Kormányban, hogy az intézmények nehéz helyzetét figyelembe véve – az egyensúlyi
problémák rendezésének reményében – a zárolást, illetve annak egy részét év közben feloldják.
Budapest, 2011. 03. 07.
Dr. Vígh László s. k.
elnök

Dr. Kis Papp László s. k.
elnök

Dr. Berki Zoltán s. k.
elnök

Dr. Kuti László s. k.
elnök
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2011. március 10.
FDSZ Elnöségi ülés
1.

az Országgyûlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága 2011 március
17-én csütörtökön 13 órakor ülést tart, melynek napirendje: Dr. Réthelyi
Miklós nemzeti erõforrás miniszter meghallgatása. Az ülésre az FDSZ elnöke is meghívást kapott, és az Elnökség megbízásából részt vesz a tanácskozáson.

2.

az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és a hat magyar szakszervezeti
konföderáció (Autonómok, ÉSZT, LIGA, MSZOSZ, Munkástanácsok, SZEF)
2011. április 9-én az EU-s gazdasági és pénzügyminiszterek (ECOFIN) és az
Európai Központi Bank Gödöllõn tartandó április 8-9-i ülése idejére – a
szakszervezeti hagyományoknak megfelelõen – EURO-Demonstrációt szervez Budapesten, hogy Európa munkavállalói ismét közösen
mondjanak nemet a megszorításokra, a tõke uralmára és igent a
munkahelyteremtésre, a növekedésre.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség az adott ország szakszervezeti konföderációival összefogva már több sikeres, hasonló demonstrációt szervezett az EU városaiban: Portóban, Barcelonában, Nizzában, Rómában és Brüsszelben. Most rajtunk a
sor, hogy mi magyar munkavállalók együttesen, összefogva az uniós országok e
célból idejövõ mintegy háromezer munkavállalójával szervezetten, pártok politikájától függetlenítve, nagy tömegben álljunk ki jogainkért.
A JOGAINKÉRT, A JÖVÕNKÉRT MOST TEHETÜNK VALAMIT!
A 2011. április 9-i Demonstráció menetrendje:
-

-

-

Érkezés egyénileg és csoportosan busszal, vonattal, stb.
A busszal érkezõk a Felvonulási téren szállnak ki, ahol a kijelölt parkolóhelyek találhatók.
11 órától 13 óráig gyülekezés a Hõsök terén. Minden nagyobb delegációnak kijelölt helye lesz a helyszínen, melyet 13 óráig kell elfoglalni.
Az ÉSZT illetve az FDSZ résztvevõinek pontos gyülekezési helyszínét
a március 21-i héten térképpel ellátott részletes tájékoztatóban megküldjük.
13.30-kor a demonstrálók elindulnak az Andrássy úton keresztül az Oktogonhoz. A sort John Monks az ETUC elnöke és a magyar konföderációk
elnökei vezetik, kiegészülve más szakszervezeti vezetõkkel (15 fõ). Õket a
külföldrõl érkezõ delegációk követik, majd a magyar résztvevõk zárják a
menetet.
A menet vége a tervek szerint 15 órára éri el az Oktogonnál felállított
nagyszínpadot, ahol 14.40-tõl a Mystery Gang együttes zenél.
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-

-

15 órakor az Oktogonnál felállított nagyszínpadon felszólalnak: John
Monks, az ETUC elnöke, a hat magyar konföderációs elnök, valamint a
nagy külföldi szervezetek vezetõi. A beszédek összideje 35 perc (3 perc/
beszéd).
A felszólalásokat követõen a Mystery Gang zenekar kb.40 perces koncertet ad.
A rendezvény befejezésének tervezett ideje: 16 óra.

A rendezvény ideje alatt a kisföldalatti nem áll meg az Oktogon és a Széchenyi
fürdõ között.
A demonstráció deklaráltan pártpolitika mentes, azon pártpolitikai szervezetek nem vesznek részt. A helyszínen a pirotechnikai eszközök használata nem megengedett, a demonstrálók között pedig tilos mozgó jármûvel
haladni.
***
3.

az elnök bejelentette, hogy a 2011. március 3-i Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács rendkívüli ülésén – melyet a felsõoktatásban érintett szakszervezetek kérésére hívott össze az oktatási államtitkár asszony – tájékoztatták
a résztvevõket, hogy a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot 39 milliárd forinttal érintik a zárolások, ebbõl a felsõoktatásra 16 milliárd forint jut. Az
intézményektõl beérkezett intézkedési tervek alapján egyetlen aktív dolgozó elbocsátására sem lesz szükség, de rendkívüli takarékosságot követel
az intézményektõl az elrendelt kormányzati zárolás. Az intézkedési tervek
érinthetik a kollektív szerzõdések szociális juttatások részének ideiglenes
felfüggesztését, a felújítási pénzek idõszakos zárolását és a zárolás egy részének saját bevételekbõl történõ pótlását.

A felsõoktatásban érintett szakszervezetek a FÉT ülésen nyomatékosan hangsúlyozták – ennél nagyobb terhet elbocsátások nélkül az intézmények már nem tudnak vállalni. Az ülésen – melyen részt vett a Magyar Rektori Konferencia elnök
asszonya is – megállapodtak arról, hogy az MRK és a szakszervezetek levelet írnak
Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszternek és kérik: képviselje a kormány
elõtt azt a kérésüket, hogy amennyiben a gazdasági mutatók úgy alakulnak, a zárolások egy részét már év közben feloldják és visszapótolják. Dr. Dux László helyettes
államtitkár a felvetést támogatta.
4.
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az elnök tájékoztatta az Elnökséget a Széll Kálmán Terv - oktatást érintõ
kérdéskörérõl:
2011. szeptemberig elfogadják a közoktatás és felsõoktatási rendszer
új jogszabályait.
2012. szeptember 1-tõl megújul a felsõoktatás, hatályba lép az új
közoktatási törvény.

-

A jelenlegi 18-ról 15 éves korra szállítják le a tankötelezettség korhatárát.
A kormány dönt az államilag finanszírozott helyek számáról.

5.

Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Oktatási Hivatal szerint a
2011/12-es tanévre 140-147 ezer között várható a felsõoktatási intézményekbe beadott kérelmek száma.

6.

Elek Elemérné Dr. alelnök asszony tájékoztatta az Elnökséget, hogy 2011.
március 18-án megalakul a Pedagógusképzési Tagozat.

2011. március 17.
Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter meghallgatása
a Parlament Oktatási Bizottságában

4.

1.

Az ülés levezetõ elnöke: Pokorni Zoltán, a Bizottság elnöke

2.

Résztvevõk: FIDESZ- KDNP 13, MSZP 4, LMP 3, JOBBIK 2 képviselõje
A Minisztérium részérõl: Dr. Réthelyi Miklós miniszter, Dr. Hoffmann Rózsa
államtitkár, Dr. Dux László, Dr. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkárok.
A meghívottak 25 fõ, többek között: MAB elnöke, FTT elnöke, FDSZ elnöke

3.

A miniszteri tájékoztató tézisei:
A Kormány az oktatást kiemelt területként kezeli;
A többi ágazattal a kapcsolattartás, együttmûködés kiemelten fontos (munkaerõpiac);
Az önkormányzatokkal jelenleg szoros, de nem súrlódásmentes a
kapcsolat;
Jelenleg érvényes köz- és felsõoktatási törvényt többször módosították;
Az új közoktatási törvény koncepciója elkészült;
A nemzeti alaptanterv átfogó vizsgálata folyamatban van;
A felsõfokú szakképzést a felsõoktatáshoz integrálja a Kormány;
A felsõoktatási törvény új koncepciója befejezés elõtt áll;
Sok kritika fogalmazódott meg a bolognai rendszerrel kapcsolatban;
Teljesíteni kell azt az EU-s követelményt, hogy 2020-ra a 30-34 éves
korosztály 41%-ának diplomája legyen;
Kiemelt szerepet kap a doktorandusz-képzés.
Kérdések, vita (Csak a képviselõk szólhattak hozzá!)
Nagymértékû forráskivonások a köz- és felsõoktatásban;
A tankötelezettségi kor 18-ról 15 éves korra történõ leszállítása hibás koncepció;
Koordináció hiánya a közoktatás és a szakképzés között;
Nem megfelelõ a felnõttképzés kapcsolata a köz- és felsõoktatással;
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5.

A nyelvvizsga hiánya miatt a diplomák 40%-a „bent ragad”;
Az önkormányzatok mikor szabadulnak meg a tanárok fizetési terhétõl?
Hátrányos helyzetû tanulók bentlakásos megoldása;
Vidéki felsõoktatási intézmények jövõje?

A miniszter válaszának tézisei:
A koncepciók szakértõi körökben készülnek, vitára alkalmas anyagok még nincsenek;
Tankötelezettség: 16 éves kor kerülhet elfogadásra;
A közoktatás színvonal emelésében a tanároknak és a szülõknek
együtt kell mûködni;
A felnõttképzés strukturális átalakítása kiemelt feladat;
A nyelvi képzést alapvetõen a közoktatásnak kell biztosítani;
A köz- és felsõoktatás új programja 2012-ben lép be;
A közoktatást államosítják 2012-tõl;
A vidéki felsõoktatási intézmények fennmaradása alapvetõ érdek.

2011. március 18.
Megalakult az FDSZ Pedagógusképzési Tagozata
Megalakult a Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezetének Pedagógusképzési Tagozata. A március 18-i alakuló ülésén a pedagógusképzést folytató felsõoktatási
intézmények képviselõi áttekintették a készülõ Felsõoktatási és Közoktatási törvények pedagógusképzést érintõ stratégiai kérdéseit, a Széll Kálmán Tervben foglaltakat és az alábbi állásfoglalást alakították ki.
A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ)
Pedagógusképzési Tagozatának állásfoglalása
1. Az FDSZ Pedagógusképzési Tagozata (továbbiakban Tagozat) kinyilvánította együttmûködési készségét és felajánlotta szaktudását a pedagógusképzést érintõ új Felsõoktatási és Közoktatási törvény és a hozzájuk tartozó
rendeletek megalkotásához, véleményezéséhez és a kapcsolódó törvények
harmonizációjához. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a köz-és
felsõoktatásban, a szakképzésben lévõ problémák megnyugtató kezelése
alaposan átgondolt, nemzeti értékeinkkel és az EU-s irányelvekkel is harmonizáló közép- és hosszú távú oktatáspolitikai döntéseket igényel.
2. A Tagozat a pálya iránti érdeklõdés és a jelentkezések csökkenésének alapvetõ okaként a pedagóguspálya elismertségében és jövedelmi viszonyaiban évek óta tartó negatív változásokat tartja: a gyakran módosuló, kellõen nem átgondolt jogszabályi környezetet, a napi megélhetési gondokat, a
gyakori foglalkoztatási bizonytalanságot. Ha ezeken sürgõsen nem segítünk, nem várható változás a pedagógiai pályára jelentkezõk számában és
minõségben. Az életpálya modell csak közép- és hosszútávon és csak részben nyújthat megoldást a problémára.
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3.

A Tagozat örömmel fogadta a pedagógusképzés hangsúlyos kezelését az új
felsõoktatási törvénykoncepcióban és támogatja az osztatlan, kétszakos
képzés bevezetését, de nem kizárólagos jelleggel. Egyetért a továbbképzések rendszerének felsõoktatási intézményi körbe utalásával is. Ugyanakkor
csatlakozik azokhoz, akik fontosnak tartják az osztott képzés eddigi tapasztalatainak összegyûjtését, a benne lévõ, elõremutató tartalmak megõrzését és továbbvitelét.
4. Az óvó-, a tanító- és gyógypedagógiai képzésben dolgozók régi álma valósulhat meg a mesterszintû képzés e területeken való bevezetésével. Fontosnak ítéljük az óvó- tanító- és tanárképzés egységes rendszerként való
kezelését, a képesítési követelmények ilyen szellemû átvizsgálását. A felkészítésben és továbbképzésekben nagyobb szerepet kellene tulajdonítani a
kötelezettségek és jogok összhangjának, a munkára nevelésnek, a szocializációs funkciók kiemelt kezelésének.
5. A Tagozat támogatja a választott szak sajátosságait is figyelembe vevõ egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat és a felvételi kiterjesztését a tanári
munkakörökre. Kimunkálásuk nagy kihívása és nagy felelõssége lesz a szakmának, hiszen egy látszólag alkalmatlannak tûnõbõl – személyiségfejlesztéssel - jó pedagógus is válhatna. A kérdés, hogy milyen mértékben képes
felvállalni a felsõoktatás a fejlesztés személyi, tárgyi és anyagi vonzatait.
6. A Tagozat a mûszaki és természettudományos pályák, szakmák népszerûsítésében a kiemelt ösztöndíj-rendszer mellett nagy jelentõséget tulajdonít a
pályaválasztást befolyásoló személyes tapasztalatszerzés lehetõségének és a
tömegkommunikáció – televízió, internet – által nyújtott információknak.
7. A Tagozat támogatja a duális szakképzés bevezetését a 8. általános iskola
befejezése után. Véleményünk szerint a hiányzó alapkészségek a 90-es években kimunkált és kipróbált programokkal egy év alatt pótolhatók, így a
tanulók alkalmassá válnak egy-egy szakma elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására.
8. Egy nemzet felemelkedésének kulcsa és záloga az oktatás és a mûveltség
színvonalának emelése, a kimûvelt emberfõk számának növelése. Klebelsberg
Kunó kultuszminiszter - ennek tudatában - népiskolák tömeges felállításával és az iskolán kívüli népmûvelés megszervezésével emelte a tömegek
kulturáltságának színvonalát az 1920-as években. Az iskola a család mellett
a legfontosabb szocializációs színtér. Ha ezt a szerepet számos okból kifolyólag nem tölti be, akkor az okokat kell megvizsgálni, megszüntetni és
nem a hátrányos helyzetû 15 éves tanulót kizárással büntetni. Aggódunk,
mert a szakképzetlenek körében a nagy munkanélküliségi ráta és a 16 éves
munkavállalási életkori korlát miatt nem a munka, hanem az utca fogja
szocializálni ezeket a gyerekeket. A tankötelezettség 15 éves korra történõ
leszállítása ellentétes az Európai Uniós irányelvekkel.
Budapest, 2011. március 18.
Dr. Kis Papp László
FDSZ-elnök

Elek Elemérné Dr.
FDSz-alelnök
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2011. március 24.
A Magyar Rektori Konferencia ülése
1.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítésének koncepciója
Elõterjesztette: Dr. Kis Norbert miniszteri biztos, a Nemzeti Közigazgatási
Intézet fõigazgatója
Három intézmény:
Corvinus Egyetem Államigazgatási Kar
Rendõrtiszti Fõiskola
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
integrációja
Felsõoktatás fenntartói testület 2011. áprilisban megalakul.
A jelenleg mûködõ szakstruktúra kifutásig fennmarad
KIM miniszter a felelõs (Dr. Navracsics Tibor)
A volt Ludovika épület az új egyetem rendelkezésére áll.

2.

A belsõ- és a külsõ minõségbiztosítás szerepe a felsõoktatásban
Elõterjesztette: Dr. Bazsa György elnök (Magyar Akkreditációs Bizottság)
2005-ben elfogadták az EU-s felsõoktatási miniszterek a független
minõségbiztosítási szervezet létrehozását.
Az új Felsõoktatási törvényben kiemelt szerepet kell kapnia a MAB
tevékenységének.

3.

Tájékoztató a Felsõoktatás Adattár alapú Vezetõi Információs Rendszer
mûködésérõl
Elõterjesztette: Kerékgyártó Sándor az Educatio Kft. ügyvezetõje
A rendszer feladatai:
elemzések lehetõségének biztosítása,
központi nyilvántartás biztosítása,
adatforrások egységes kezelése,

4.

A Canon Hungária Kft. bemutatkozása
Elõterjesztette: Pataki Tamás ügyvezetõ
a világ vezetõ képalkotási cége
a felhasználási lehetõségek a felsõoktatásban

A felsõoktatási szakszervezetek képviseletében
Dr. Kis Papp László
ÉSZT alelnök
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2011. április 7.
FDSZ üdülési börze
Az FDSZ 1992-tõl – immár húsz éve – évente üdülési börzét rendez az alapszervezetek részvételével. Az értekezlet - „börze” - idén április 7-én volt a Városligeti
fasor 10-ben. A résztvevõk száma 21 fõ.
A megjelenteket Dr. Kis Papp László, az FDSZ elnöke köszöntötte. A meghívottak kérésünknek megfelelõen – elektronikus úton megküldték ajánlatukat, valamint
írásos anyagaikat, prospektusaikat személyesen elhozták.
A résztvevõk tájékoztatást adtak az alapszervezet által felajánlott csereüdülés lehetõségérõl. Ismertették az általuk felajánlott üdülõ, kollégium, szálloda (továbbiakban: üdülõ) által biztosított szolgáltatásokat:
fizetendõ üdülési díjat
fizetendõ IFA összeget
az üdülõ megközelítésének lehetõségeit
és egyebekrõl is tájékoztatást adta (étkezés, sportolás, parkolás, fürdés, stb.)
A részletes tájékoztatást követõen került sor a közös beszélgetésre, személyes kapcsolatok kialakítására, tapasztalatok átadására. A résztvevõk beszámoltak az elmúlt
évek csereüdüléssel kapcsolatos tapasztalatairól. Ebbõl megállapítható, hogy évrõl
évre fogyott az igénylõk, résztvevõk száma, a kéthetes turnus egy hetesre csökkent,
megnövekedett a térítési díj összege. Ezek miatt a férõhely kihasználtság romlott.
Külföldi utakra nincs jelentkezõ, nincs igény.
A börzén nem képviselte magát Sopron, Veszprém, Baja, Kecskemét.
Jó pihenést, jó nyaralást kívánunk szakszervezeti tagjainknak és nyugdíjasainknak!

Dely Ernõné
gazdasági vezetõ
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12. melléklet
Üdülési börze

2011. április 9.
Nemzetközi szakszervezeti demonstráció Budapesten
Budapesten – az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és a hat magyar szakszervezeti konföderáció közös szervezésében 2011. április 9-én szakszervezeti demonstrációt szerveztünk az európai bérek és a fizetések csökkentése, a vásárlóerõ korlátozása és a dolgozók megélhetését rontó megszorító gazdaságpolitika
ellen. Az idõpontot az a körülmény határozta meg, hogy ezen a napon tárgyaltak
az EU-s pénzügyminiszterek Magyarországon, az EU-s elnökség egyik programja
keretében.
A szakszervezeti demonstráción 25 európai országból mintegy ötezer munkavállaló
érkezett, a magyar szakszervezetek mintegy 45 ezer fõvel képviseltették magukat a
rendezvényen.
A demonstrálók teljesen megtöltötték az Andrássy út Hõsök tere és az Oktogon
közötti szakaszát.
Az Oktogonnál felállított színpadon elõször a külföldi vendégek vezérszónokai
mondták el követeléseiket – többek között azt – hogy kiszámítható béreket és
szociális jogokat követelnek. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a gazdasági válságra hivatkozva az EU összes országában csökkentik a béreket és a megszerzett szociális jogokat el akarják venni a munkavállalóktól.
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A külföldi vendégek után a magyar konföderációk vezetõi kaptak szót. Kuti László, az ÉSZT elnöke – többek között – azt hangsúlyozta, hogy a kormány intézkedései, különösen az iskolakötelezettség korhatárának leszállítása veszélyezteti a jövõ
nemzedéket.
A demonstráció békés körülmények között zajlott le.
Minden kedves résztvevõnek az Elnökség nevében köszönöm a részvételt!
Budapest, 2011. április 9.

Dr. Kis Papp László
elnök

13. melléklet
Képek a demonstrációról
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