
A Direct-Line Kft. véleménye az FDSZ „Életpálya modellek”
kapcsán megfogalmazottakra

Az FDSZ által kidolgozott helyzetértékeléssel és életpálya modell szükségességével maximálisan egyet-
értek, s az ott leírt követelések mindegyike vállalható és teljesítése is kívánatos volna. Ami nekem a hi-
ányérzetet okozza az az, hogy a szakszervezet nagyon keveset mond az ellentételezésről, vagyis arról, 
hogy a bevétel oldalon megjelenő többletért mit vállal cserébe. Megközelíthetjük ezt a kérdést úgy is, 
hogy mit tesz a szakszervezet  a minőségbiztosítás érdekében. Vagyis hogyan akadályozza meg azt, 
hogy a felsőoktatás színvonala ne juthasson azokba a mélységekbe, amelyben már ma is van. Nem igaz 
ugyanis, hogy kizárólag pénz kérdése volna minden, s a minőségromlás valamennyi tényezője az oktató 
társadalmon kívül volna csak keresendő. A több pénz és lehetőség biztosítása nem okozza automatiku-
san az oktatás minőségének a javulását.

Nem tartom szerencsésnek kívülről várni a feladatok meghatározását, itt is valamifajta konstruktív ja-
vaslattal kellene előállni. Hasonlóképpen nem kellene elvi útmutatásra várni a tekintetben sem., hogy 
hova képzelték el a felsőoktatás oktatóit a társadalmi ranglétrán. Nem beszélve arról, hogy itt most az 
anyagi és/vagy erkölcsi megbecsültség szempontjai jelentik-e a kérdés lényegét. Meggyőződésem, hogy 
a felsőoktatásban dolgozók sokkal többet tehetnének a jó válaszok megtalálásában, mint amennyit ma-
gukra vállalnak. Olyan kérdésekben is átengedik a döntést, amelyekben házon belül kellene azokat meg-
hozni.

Sajnos a felsőoktatásban dolgozókra is igaz, hogy szeretik magukat egy társadalmon kívüli, attól sok te-
kintetben független csoportként meghatározni, amely áldozati szerepbe helyezi magát, s erre alapozva a 
jövőben többet kér a közös kalapból. Teszi ezt anélkül, hogy a kalapba berakható javakhoz való hozzá-
járulás módjáról, mértékéről vállalást fogalmazna meg.

Az életpálya modell szempontjait górcső alá véve, nem túl ambiciózus követelés az elfogadható polgári 
élethez szükséges javadalmazás. Minden társadalmi csoportnak olyan javadalmazást kell követelnie és 
megkapnia, amely arányban áll az általa elvégzett munka értékével. Erről az alapelvről éppen egy szak-
szervezetnek nem volna szabad lemondania. Az pedig, hogy egy munka milyen értéket képvisel, az 
egyrészt függ az elvégzett munka valós tartalmától, másrészt pedig attól, hogy ezt a produktumot mire 
értékeli a társadalom. Mind a tartalmat, mind pedig ennek az értéknek a helyét szintén van lehetősége 
az eladónak befolyásolni, s a szakszervezetnek egyébként ez az egyik legfontosabb feladata.

A második pontban megfogalmazottakra reagálva a versenyszféra szemszögéből határozottan ki kell je-
lenteni, hogy az oktatóknak is feladata az állami felsőoktatás feltételeinek a részbeni megteremtése. Ez 
természetesen azon a módon is elképzelhető, hogy az állami pénzek mellé a piacról további forrásokat 
vonnak be különböző munkákért fizetségként, de alapértelmezés szerint azzal teheti a legtöbbet az okta-
tó a saját munkafeltételeiért, hogy kiváló minőségű munkaerőt, az életre jól felkészített állampolgárokat 
bocsát ki az iskolából. A jól képzett munkaerő pedig olyan magas szintű termelést lesz képes működtet-
ni, amely az oktatók szükségleteit is magas szinten tudja kitermelni. Kétségtelen tény, hogy az oktatás 
egy jövőbe történő befektetés, amelynek eredményessége nem azonnal, hanem csak sajnos hosszú évek 
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elmúltával mutatkozik meg. A fő probléma ma az, hogy ezeknek a múltban elkövetett hibáknak a követ-
kezményei a jelenben fejtik ki negatív hatásukat.

Ha komolyan gondoljuk azt, hogy egy egyetemi oktatónak szüksége van ipari tapasztalatszerzésre, ak-
kor annak rendszeresen ismétlődően, hosszabb időszakoknak kellene megtörténnie. A fél éves gyakorla-
ti tapasztalatszerzés követelmény előírása komolytalan.

Az egyetemi oktatók szakmai karrierjének, egyetemi előmenetelének követelményeire semmilyen javas-
latot nem tartalmaz az anyag. Az óhaj ugyan elhangzik, hogy legyen ilyen, de konkrét javaslat nincs 
benne, vélhetően ennek kidolgozását is a minisztériumtól várja a szakszervezet. Természetesen könnyű 
kritizálni (főleg, ha a minisztériumi anyag a szokásos módon gyenge is), de abból még nem lesz életpá-
lyamodell!

Sajnos az FDSZ jelen anyagára is az a szokásos hozzáállás a jelelemző, hogy a „csináljon valaki vala-
mit – mi nem értünk egyet – több pénzt kérünk” szentháromságból nem sikerült kitörnie. Véleményünk 
szerint sokkal konstruktívabb és eredményesebb lenne, ha az FDSZ kidolgozná a szerinte jó életpálya-
modell szakmai tartalmát, ezt elfogadtatná az érintettekkel, majd az elfogadott modell birtokában kezde-
ne finanszírozási kérdésekről tárgyalni a Minisztériummal.

Dr. Reith János
Dr. Kovács Zoltán
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