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A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének
Hírlevele
A gyerekek kedvenc vicce:
Mi az, ami az űrben kering és
nagy a foga?
Műhód!

Felsőoktatási kerekasztal (2015.04.21.)
Az FDSZ elnök sajtó nyilatkozata:

„Hölgyeim és Uraim!

Elérhetőségeink:
Budapest 1068
Városligeti fasor 10.
Tel: 06-1-322-8550
Fax: 06-1-322-8451

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete számára mindkét anyag csalódást
okozott. Rendkívüli horderejű kérdésekről van szó. Ehhez képest nagyon
méltatlan körülmények között tárgyalta őket ma a Felsőoktatási Kerekasztal.
A tervezeteket péntek délután kaptuk kézhez, 1 munkanap állt
rendelkezésünkre a 103 illetve 47 oldalas anyag elolvasásához, testületi
vélemény kialakításához, az általunk képviselt – tőlünk független –
szervezetekkel való egyeztetéshez.

Facebook oldal

Az általunk javasolt életpályamodell kidolgozásán a minisztérium biztatására
évek óta dolgozunk. Már 2011-ben - az akkori helyettes államtitkár kérésére
- az oktatást közvetlenül segítők részére speciális, felsőoktatási bértábla
javaslatot dolgoztunk ki. Az írásban megküldött javaslatainkra általában
bólogatás a reakció. A jelenlegi salátatörvény tervezetbe azokból semmi sem
került be.

Az Ifjúsági Tagozat
facebook oldala

Csak beszélünk róla, csak húzzuk az időt. Közben különböző ágazatokban
elkészül az életpályamodell, hatályba lép a béremelés. A felsőoktatás ráér.
Csak az ország jövője függ tőle.

E-mail:fdsz@fdsz.hu
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Tessék végre megérteni, hogy tisztességes bérrendszer nélkül minőségi
felsőoktatásról beszélni csak jámbor óhaj. 2014-ben a felsőoktatásban
dolgozó kb. 46 000 munkavállaló garantált nettó havi átlagbére 162000,- Ft
volt (beleértve az akadémikusokat is). Ma egy adjunktusnak a bére annyi,
mint egy jobb multinál egy betanított munkásé.
Tessék már végre megérteni, hogy ez nemcsak egy réteg problémája, hanem
az egész társadalomé. Ha nem tudjuk a legjobb képességű fiatalokat az
egyetemeken tartani, annak az egész társadalom issza meg a levét. A
legfájóbb pontokon érinti az embereket: az egészségüket, a gyerekeiket.
Mitől fog ez az ország tartósan felemelkedni?
Az FDSZ támogatja, hogy tekintsük át a szakstruktúrát, de a döntéseket
írásban rögzített szakmai elvek alapján hozzuk meg az érintettek
bevonásával.
Az FDSZ mindkét anyagról kialakítja véleményét, javító szándékú módosító
javaslatait. Napokon belül folytatjuk a tárgyalásokat a felsőoktatási
államtitkársággal.
Köszönöm a figyelmet!”
Tőrös Szilárd
FDSZ elnök

Főbb híreink
1. Munkavállalói passzivitás felmérés FDSZ és OSZSZ összehasonlító tanulmány 2015.05.05
(FDSZ felmérés 2014.12.05)
2. Szakszervezeti majális 2015.05.01.
3. Maradjanak a gyakorlóiskolák az egyetemek/főiskolák szakmai felügyelete alatt! Az FDSZ
elnökének levele az EMMI-nek. 2015.04.26
4. „Új kihívások a felsőoktatásban a kancellári rendszer bevezetésével” – TÁMOP konferencia
2015.03.26
5. Konzultáció Palkovics László államtitkárral a bérrendezésről 2015.02.13
6. "Fiatalok a szakszervezeti munkában" országos konferencia 2015.01.24
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