Emlékeztető
az FDSZ 2018. 05. 17-i elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. Rövid bejelentések
2. Érdekvédelem a felsőoktatásban- hogyan tovább? (vendég: Berki Zoltán OSZSZ elnök)
3. A szakszervezeti adatnyilvántartás a GDPR tükrében
4. Egyéb aktuális működési ügyek
Elnök úr megnyitja az ülést, és köszönti a résztvevőket. Hiányzik: Kis Papp László, Bradeánné Gacs
Judit, Szauter Ferenc, Vas István. Vendéggént részt vesz az ülésen az OSZSZ képviseletében dr.
Antmann Katalin, dr. Kóbor András, pár perc késéssel érkezik dr. Berki Zoltán.
A napirendet a jelenlévők egyhangúlag megszavazzák.
1. Rövid bejelentések
Elnök úr köszönti Toronyai Gábort, az FDSZ-BCE elnökét, aki a jövőben vendégként részt vesz az
elnökségi üléseken, segíti az elnökség munkáját.
A minisztériumok felsorolását tartalmazó törvényt átalakította a Parlament salátatörvénnyé, ebből nem
derül ki egyértelműen, melyik minisztériumhoz fog tartozni a felsőoktatás.
A május 1-i Majális lezajlott, az ÉSZT és a SZEF közösen ünnepelt.
Volt ÉSZT elnökségi ülés, amelyen készültek a 22-i ÉSZT kongresszusra.
Az EMMI tárgyalások következményeképpen megkaptuk a 2017-es béradatokat, de nem
intézményenkénti bontásban. Felkérjük az intézményi szervezetek vezetőit, hogy a rektortól,
kancellártól kérjék be a saját intézményük adatait, hogy teljesebb képet kaphassunk.
Az MRK napjainkban tart egy 3 napos nemzetközi konferenciát a Visegrádi országok miniszterei
részvételével, az FDSZ nem vesz részt az ülésen.
A TÁMOP pályázattal kapcsolatosan utánkövetéses helyszíni ellenőrzést tartottak az EMMI illetékes
osztályának munkatársai, Hegedűs Zsuzsanna, Szabó Zoltán, és az iroda munkatársai álltak a
rendelkezésükre. Pálfia Zsolt alelnök úr volt a jegyzőkönyv aláírója. Mindent rendben találtak,
kötelezettségünk, hogy egy esélyegyenlőségi oktatást kell tartanunk, melyet a közelgő OV-n le is
bonyolítunk.
Dabasi-Halász Zsuzsa beszámol a Miskolci kihelyezett elnökségi ülés tervezett programjáról. A
Küldöttértekezleten részt vesz dr. Horváth Zita helyettes államtitkár, dr. Torma András rektor,
dr. Kriza Ákos polgármester. A csütörtöki hivatalos nap után, péntekre kulturális programot
szerveznek, városnézést, a Diósgyőri vár megtekintését. Lehetőség van további kötetlen programra a
hétvége hátralévő részére.
A Parlament Kulturális bizottságának Pósán László debreceni docens lett az elnöke, levélben
köszöntöttük.
Kamuti Hajnalka beszámol róla. hogy az Óbudai Egyetem kancellája lesz az innovációs helyettes
államtitkár Palkovics úr vezette minisztériumban.
Hozzászólt: Pálfia Zsolt, Kamuti Hajnalka, Dabasi-Halász Zsuzsanna, Balogh László Levente
2. Érdekvédelem a felsőoktatásban- hogyan tovább? (vendég: Berki Zoltán OSZSZ elnök)
Berki Zoltán megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy az egészségügyi oldalon Nagy Anikó
államtitkár fogja őket képviselni, de nem ismerik a jövőbeni terveket. Még a választások előtt volt egy
találkozójuk Palkovics úrral, amelyen részt vett a teljes vezérkar, a négyből három kancellár is. A
megbeszélésen a kormányoldal nagyon felkészült volt, még a helyi ügyekkel kapcsolatban is
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tájékozottak voltak, jó hangulatú találkozó volt. Az egészségügyi felsőoktatásban jelenleg 4 bértábla
van, a felsőoktatási bértábla és az orvosi bértábla közötti különbség nagy feszültséget okoz. Az
eltéréseket a Semmelweis Egyetem saját forrásból próbálta kompenzálni, de szeretnék, ha ez egységes
lenne. Palkovics úr célzott rá, hogy valószínű a felsőoktatásban is az orvosi bértáblát kell majd
valamilyen módon követni, a jövőben, ahhoz kell szintre hozni a felsőoktatási béreket is.
Tőrös Sz.: Jó lenne, ha az orvosi bértábla kapcsán sikerülne az oktatói bértábla egészét felhúzni a
garantált összegekre, de kérdés, hogy mi lesz ennek a fedezete. Sajnos most a bérek nagy része projekt
alapú finanszírozás.
A Semmelweis Egyetemen 2016 végén volt egy 107 ezer forintos emelés, majd egy év múlva újabb
100 ezer forintos emelés, majd ezeket beépítve létrejött egy új bértábla. Kidolgoztak egy oktatói
életpályamodellnek hívott bérfelzárkóztatást, amely szerint az elméleti intézeti oktatói béreket
felemelték az orvosi bérekhez. A Semmelweis Egyetemen, az általános orvostudományi karon a nagy
létszámú idegen nyelvű oktatásból származó bevételből tudták ezt megtenni. A vidéki egyetemeken ez
még csak 30% körüli értékre sikeredett.
A jövő kérdése, hogy a Fokozatváltás a felsőoktatásban című anyag az elkövetkező időszakban
folytatható lesz –e, vagy teljesen új irány fog következni.
Tőrös Sz.: A szakszervezetnek azt kell képviselni, hogy az egyetemeknek a funkciója annál sokkal
szélesebb körű, mint amit a mai kormány felvállal. A dolgok össze vannak mosva, nem megfoghatók,
egyedileg, kézzel vannak irányítva. Nekünk azt az irányt kell támogatni, ahol megfogható és számokon
alapuló finanszírozási rendszer van.
Antmann Katalin beszámol róla, hogy az OKÉT munkavállalói oldal kezdeményezte, hogy történjen
bérkompenzáció a Kjt. bértábla alá eső munkavállalói rétegben, és kérte, hogy legyen egy diplomás
minimálbér, amely minimum 230 ezer forint legyen. A választások előtt ült össze a szakértői
bérbizottság, amely a szakszervezetek javaslatára kéri, hogy dolgozza át minden szakterület a
bértábláját úgy, hogy a diplomás minimálbér minimum 230 ezer forint legyen. Az OKÉT szerint az
egységes, 3 minimálbért tartalmazó Kjt-t kellene preferálni.
Kóbor András elmondja, hogy a szakszervezeteknek stratégiában kellene gondolkozniuk. A kormány
új kialakításában nem egyértelmű kihez tartozik a felsőoktatás, lehet, hogy szakterületeként fogják
felosztani a minisztériumok között. Ha ez megvalósul, akkor a szakszervezeti tárgyalásokat
ellehetetlenülnek. Egységes bértábla megalkotását javasolja, mert már most sincs utánpótlása az
oktatásnak. Bárki tárgyal a saját bértáblájáról, rögtön fel fog merülni a kérdés, mekkora terhet jelent az
a költségvetésnek, és sajnos a szakszervezetek nem rendelkeznek ilyen adatokkal, így mindig vissza
leszünk utasítva, az ágazatokat mindig egymás ellen fogják uszítani.
Tőrös Sz.: Tisztázni kellene a szakszervezetek lehetőségeit. Igaz, hogy nem állnak rendelkezésre
adatok, viszont a jogi lehetőségek sincsenek meg arra, hogy adatokat bekérjünk, az egyetemek
vezetősége teljesen elutasító.
Berki Zoltán véleménye szerint, hiába lenne jobb az egységes bértáblát támogatni, sajnos az ágazatok
maguk nem egységesek, mindenki a saját célkitűzéseit szeretné elérni, nincs összefogás. A
bérkérdéseken kívül foglalkozni kell a munkavállalók közérzetét pozitívan befolyásoló apróbb
kérdésekkel, amelyekben könnyebben lehetne eredményt elérni.
Tőrös Sz.: A szenátusi tagság feltételei közül kivették már a reprezentativitást, jó lenne elérni, hogy az
OSZSZ és az FDSZ nagyobb együttműködésben tevékenykedjen.
Berki Zoltán nem tartja elképzelhetetlennek a két szakszervezet közötti szorosabb együttműködést.
Hozzászólt: Kamuti Hajnalka, Pálfia Zsolt, Balogh László Levente.
12.15. perckor az OSZSZ képviselői távoznak, 12.20. perckor Horváth Csaba is távozik.
3. A szakszervezeti adatnyilvántartás a GDPR tükrében
Az Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25-én lép életbe. A lényege, hogy a
magánszemélyeknek nagyobb betekintést és jogot ad az adataik kezelésével kapcsolatban, az
adatfeldolgozó, adatkezelő kötelezettségeit növeli. A mulasztásokat minden eddiginél nagyobb
pénzbüntetéssel sújthatja. Minden személyes adatra kiterjed, nemcsak a nagyobb vállalkozást, de a
kisebb szervezeteket, családi vállalkozásokat, közszférát is érinti. Akkor vonatkozik egy szervezetre ha
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legalább egy személy adatait tárolja, csak a családi-baráti adatokra nem vonatkozik. Mindenkinek
adatvédelmi tájékoztatóval, adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzattal kell rendelkeznie.
Kiterjesztették a bírság felső határát. Csak a szükséges adatokat lehet gyűjteni, gondoskodni kell
többszöri mentésről, fizikai védelemről. Jogalap kell az adtok kezeléséhez, ez lehet az érintett
hozzájárulása, adatkezelő jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatvédelmi törvény ránk vonatkozó részleteivel az Országos Választmány ülésén fogunk
foglalkozni.
4. Egyéb aktuális működési ügyek
Balogh László Levente beszámol arról, hogy a bérekkel kapcsolatosan megjelent sajtócikkek nyomán
hatalmas elégedetlenségi hullám söpört végig náluk. Nagyon nagy az elégedetlenség a szakszervezettel
kapcsolatban, javasolja, hogy -rövid távon- próbáljunk valami megoldást találni a tagság
tájékoztatásra. Vagy hirdetés, vagy egyéb sajtó megjelenés formájában meg kell jeleníteni a
szakszervezeti álláspontokat, amivel kicsi időt tudnánk nyerni. Lehetne nyilvánosan közölni a tavaly
benyújtott javaslatainkat az MTI-n keresztül is. A nyilvánosságban lehet a szakszervezet ereje.
Hozzászólt: Cierna Lubica, Kamuti Hajnalka, Pálfia Zsolt, Toronyai Gábor, Dráviczki Sándor.
Elnök úr megköszöni a közreműködést az összes jelenlévőnek és 13.05-kor lezárja az elnökségi ülést.
2018. május 17.
Készítette: Gyarmati Zsuzsa
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