Megbecsülést a felsőoktatásban dolgozóknak!
1. Az FDSZ Országos Választmánya az Oktatói Hálózat Petíciójában foglaltakkal egyetért.
2. Az FDSZ Országos Választmánya sajnálattal állapítja meg, hogy a kormány nem kívánja
megváltoztatni az oktatói-kutatói bérrendszerben az adjunktusok, tanársegédek, és a
rendszerbe bekerülő nyelvtanárok, testnevelő tanárok, mérnöktanárok, művésztanárok,
mestertanárok, kollégiumi nevelőtanárok bérarányát a professzori alapilletményhez képest,
holott ezeknek a kollégáinknak az oktatási terhelése a legnagyobb, és az adórendszer
változásából származó keresetcsökkenést (adójóváírás kivezetése) sem kompenzálták
számukra.
3. Az FDSZ Országos Választmánya megerősíti az Oktatói Hálózat azon követelését, hogy az
oktatást segítő kollégáink bérét ugyancsak fel kell emelni. Biztosítani kell a képzettséget és a
szakmai gyakorlatot figyelembevevő differenciált béremelést, fedezetét a központi
költségvetésből kell előteremteni. Ezeket az intézkedéseket nem intézményi szinten kell
meghozni.
4. Az FDSZ Országos Választmánya - az Oktatói Hálózattal együtt - követeli a felsőoktatás
európai színvonalú finanszírozását. A szakmai részletkérdéseket a Felsőoktatási
Érdekegyeztető Tanácsban kell megtárgyalni.

Budapest, 2015. december 3.
FDSZ Országos Választmány

Az Oktatói Hálózat petíciója
Versenyképes béreket, európai színvonalú finanszírozást, méltó
munkafeltételeket a felsőoktatásban!
Alulírottak egyetértünk az ELTE BTK oktatóival, akik 2015. november 19-én
nyilvánosságra hozott drámai levelükben rámutattak a mai magyar felsőoktatásban
uralkodó tarthatatlan állapotokra, a színvonalas oktatás és kutatás feltételeinek
hiányára, valamint a 2016 és 2018 között tervezett 15+5+5 százalékos béremelés
méltatlanul alacsony voltára.
A felsőoktatásban 2008 óta nem emelték a béreket. A 3 évre elnyújtott 27%-os
béremelés nem fedezi az oktatói fizetések vásárló-értékének 8 év alatt keletkezett több
mint 30%-os inflációs veszteségét sem. A tömegessé vált felsőoktatás egész
rendszere súlyosan alulfinanszírozott, nemcsak a fejlett nyugati államokhoz, de a többi
posztkommunista országhoz képest is.
Az egyetemi oktatók munkaterhei, adminisztrációs kötelezettségei közben
folyamatosan nőnek, és hátráltatják a kutatói és publikációs tevékenységet. Az oktatás
körülményei egyre rosszabbak: nincs elég pénz könyvek, kutatási eszközök, korszerű
műszerek, új számítógépek vásárlására. A pénzhiány miatt egyre kevesebb az oktatóés kutatómunkát támogató munkatársak száma is.
A felsőoktatásban a bérezés szégyenletesen alacsony, akár a hazai átlagbérekhez,
akár a közoktatásban elért pedagógusbérekhez, akár a kelet-európai országok
egyetemi oktatói béreihez viszonyítjuk is. Különösen nehéz a fiatal oktatók, a
tanársegédek és adjunktusok helyzete, akik közül egyre többen kényszerülnek
külföldön munkát vállalni. Nemcsak a magyar felsőoktatás és tudomány, de az egész
magyar társadalom veszít azzal, ha nem becsüljük meg őket.
Ezért követeljük, hogy a kormány kezdjen érdemi tárgyalásokat a Felsőoktatási
Érdekegyeztető Tanácsban az egész ágazat – nem csak az oktatók és kutatók béreinek átfogó, méltányos és differenciált rendezéséről. Visszautasítjuk az egyetemi
dolgozók egyes csoportjainak egymás ellen való kijátszását. Elfogadhatatlannak
tartjuk, hogy a béremelés költségeinek egy részét az intézményekre terheljék, amelyek
így újabb elbocsátásokra kényszerülnének.
A felsőoktatás az ország jövője. Követeljük a felsőoktatás európai színvonalú
finanszírozását, a magas színvonalú oktatói és kutatói munka feltételeinek
biztosítását, méltó béreket!
Oktatói Hálózat
Magyarország, 2015. november 28.

http://www.peticiok.com/az_oktatoi_halozat_peticioja

