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A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete
AJÁNLÁSA
Magyarország 2014. évi Nemzeti Reform Programjához
és
PRIORITÁSAI
az Európai Szemeszter 2014 országspecifikus ajánláshoz

Tekintettel
az Európai Bizottság: 2014. évi éves növekedési jelentésére1,
Tekintettel
az Európai Bizottság szolgálati munkadokumentumára2, amely a 2014. évi éves
növekedési jelentést kíséri az országspecifikus ajánlások tagállamonkénti végrehajtása
terén elért eredmények áttekintéséről,
Tekintettel
az Európai Bizottság3 és a Tanács4 által elfogadott 2012. évi országspecifikus ajánlásra
Magyarországra vonatkozóan,
Tekintettel
az Európai Bizottság és a Tanács által elfogadott 2013. évi országspecifikus ajánlásra
Magyarországra vonatkozóan5,
Tekintettel
az Európai Bizottság szolgálati munkadokumentumára Magyarország 2013. évi nemzeti
reformprogramjának és konvergenciaprogramjának értékeléséről, amely a TANÁCS
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ajánlása Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–
2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről
dokumentumot kíséri6,
Figyelemmel
Magyarország 2013. évi Nemzeti Reform Programjára7,
Tekintettel
az ETUC prioritásaira az Európai Bizottság 2014. évi jelentésével kapcsolatban8,
Tekintettel
az ETUCE 10 Kulcsfontosságú üzenetére9,
Tekintettel az Európai Szakszervezeti Föderációk (ETUF)10 közös Nyilatkozatára az
Európai Bizottság 2014. évi éves növekedési jelentéséről,
a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete az alábbi
AJÁNLÁST/PRIORITÁSOKAT
jelöli meg:
A megszorítások leállítása a magyar felsőoktatásban, a felsőoktatásba történő
nagyobb befektetés szüksége
Az elmúlt években a felsőoktatás több tíz milliárd forinttal kevesebb állami támogatást
kapott, sorozatos megszorítások a működésük határára tolták az intézményeket.
Fontosnak tartjuk az elvonások leállítását és a befektetés megerősítését a magyar
felsőoktatásba. Mivel a felsőoktatás állami támogatása alig éri el a GPD 0,5%-át,
javasoljuk, hogy 2014-ben a GDP 1,2%-át fordítsa a kormányzat a felsőoktatásra a
növekedés szem előtt tartásával. Fontosnak tartjuk az alkalmazottak és munkájuk
erkölcsi és anyagi megbecsülését, elismerését. Különösen fontosnak tartjuk az oktatás,
mint alapvető jog, és ezen belül a felsőoktatás állami fenntartását.
Felsőoktatási Ágazati Kollektív Szerződés létrehozása
Mivel a felsőoktatás egy speciális ágazat, szükségesnek tartjuk egy, minden részletre
kiterjedő felsőoktatási ágazati kollektív szerződés létrehozását.
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Felsőoktatási életpályamodell kialakítása
Oktatók, kutatók, oktató-kutatók, nem oktatók.
Fontosnak tartjuk az utánpótlás zökkenőmentes, rugalmas biztosítását a
felsőoktatásban, ugyanakkor ugyanolyan fontossággal bírnak a több évtizede, magas
szintű, hazai és nemzetközi színtéren is elismert tudományos és oktatói munkát végző
dolgozók is.
Karrier-híd program létrehozása a felsőoktatásban dolgozók számára
A Karrier-híd program elsődleges célcsoportját képezik a munkahelyük megszűnése
miatt állástalanná váló felsőoktatásban dolgozó munkavállalók. Ezen dolgozók számára
a fenntartó/állam ajánljon fel hasonló profilú tevékenységet, amennyiben szakmailag
megfelel
a
besorolása
szerint
elvárható
kritériumoknak.
Célja
a
foglalkoztatás/foglalkoztatottság megtartása és bővítése.
- az oktatók átminősítése kutatókká, több kutatóhely biztosítása az egyetemeken
- tudományos parkok kialakítása felsőoktatási intézményekben
- felnőttoktatás az élethosszig tartó tanulás keretében
- tehetségközpontok felállítása a felsőoktatási intézményekben
- átképzés biztosítása
- belső munkaerő-mozgás, belső migráció biztosítása
- előnyugdíjazás - “Prémium-évek” az 5 évvel nyugdíj előtt állóknak
Társadalmi párbeszéd szükségessége, fontossága, valamint javítása az
oktatásban dolgozó szakszervezetek és a kormányzat között
A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete különösen fontosnak tartja a folyamatos és
rendszeres konzultációt, javaslatainak figyelembe vételét, a szakmai párbeszédet,
egyeztetést, tájékoztatást és közös munkát a kormányzattal a felsőoktatás előrevitele,
javítása, valamint a felsőoktatásban dolgozó munkavállalók társadalmi és anyagi
megbecsülése érdekében.
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