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Elbocsátásokra lesz 

szükség a Hargita 

megyei tanintézetek 

egy részében, mert a 

fejkvóta alapú finanszí-

rozás nem elegendő a 

bérköltségek fedezé-

sére az év végéig. Az 

oktatásban dolgozók 

szakszervezete a na-

pokban dönt a tiltako-

zások időpontjáról, ha 

a kormány képviselői 

nem ülnek tárgyalóasz-

talhoz az érdekvédelem 

illetékeseivel.

A 2018-as költségvetési tör-
vény által jóváhagyott, 
gyermeklétszám alapú fi-

nanszírozás Hargita megyében 
csak mintegy 80 százalékban 
fedezi az oktatási egységekben 
dolgozók bérköltségeit, ezért el-
kerülhetetlennek tűnnek a le-

építések a tanintézetek egy 
részében. A Hargita Megyei Tan-
felügyelőség levelet küldött a 
megyében működő tanintézetek 
vezetőségének, amelyben kér-
ték, mihamarabb dolgozzanak 

ki költségcsökkentési terveket, 
hogy kiadásaik beleférjenek a 
szűkös bérkeretbe.

Gondok lesznek

„Valószínű, hogy lesznek gon-
dok” – fogalmazott megkere-
sésünkre Görbe Péter Hargita 
megyei főtanfelügyelő, amikor 
arról érdeklődtünk, lesznek-e 
elbocsátások a tanintézetek-
ben. Hozzáfűzte, hogy elsősor-
ban a nem didaktikai, illetve 
kisegítőszemélyzetet érintheti 
az intézkedés, de szeretnék el-
kerülni az elbocsátásokat. Abban 
reménykednek, hogy a nyugdí-
jazások, illetve a más ágazatba 
történő elvándorlások következ-
tében felszabaduló állásokkal 
sikerül majd annyi pénzt megta-
karítani, hogy más intézkedésre 
ne legyen szükség. A megtakarí-
tás valószínűleg így sem lesz ele-
gendő, de Görbe Péter szerint, ha 
mindent megtesznek ennek érde-
kében, akkor van esély rá, hogy a 
megye kapjon egy kisebb költség-
vetés-kiegészítést a bérköltsé-
gek fedezésére. A költségspórlási 
tervekkel kapcsolatban az elkö-

vetkező két hétben egyenként 
felkeresi a megyében működő 
tanintézetek vezetőit, hogy ok-
tatási egységenként tájékozód-
jon a helyzetről – mondta. Azt is 
kifejtette viszont, hogy vannak 
észszerűtlenségek a tanintéze-
tek személyzeti struktúráiban, 
amiket meg kell oldani. „Van 
olyan, hogy nagyjából egyforma 
iskolák, és az egyikben egyes 
személyzeti kategóriában majd-
nem fele annyi alkalmazottal 
megélnek, a másikban több van, 
mégis állandóan arra panasz-
kodnak, hogy még több kellene. 
Az egyik iskolában elég egy köny-
velő vagy titkárnő, de a másikban 
kettő sem” – említett egy példát a 
helyzetre, hozzáfűzve: azt is meg 
kell vizsgálni, hogy vidéken érde-
mes-e működtetni a kis létszámú 
iskolai osztályokat, vagy össze 
kell vonni azokat.

Tiltakozásra készülnek

A bérköltségek tekintetében 
nem lehet nyers összehasonlítást 
végezni még a nagyjából egyforma 
tanintézetek között sem – hang-
súlyozza Kocs Ilona, a Tanügyi 

Szabad Szakszervezetek Hargita 
megyei vezetője. „Nem számoltak 
azzal, hogy van olyan iskola, ahol 
tizenöt tanárból tíz egyes didakti-
kai fokozattal rendelkezik, így ne-
kik másfélszer akkora a fizetésük, 
mint a többieknek. Ez nem jön ki a 
tanulószám alapján számolt fej-
kvótából. A másik iskolában, ahol 
ugyanannyi gyermek és tanár van, 
de a tanárok közül csak kettő ren-
delkezik egyes fokozattal, már ki-
jön” – árnyalta a gyereklétszám 
alapú finanszírozás gyakorlati 
helyzetét a szakszervezeti vezető. 
Hasonló problémaként említette 
azoknak a szakközépiskoláknak 
a helyzetét is, amelyekben ket-
tős képesítésű, megosztott osztá-
lyok működnek, ugyanis azokban 
az alaptantárgyak kivételével két-
szer több szakoktató tanít ugyan-
annyi gyereket, mint egy átlagos 
szakiskolai osztályban. Az sem 
mindegy, hogy az adott oktatási 
egység egyetlen épületben műkö-
dik-e, ahova elegendő egy takarító, 
vagy – mint a vidéki tanintézetek 
esetében – az iskolaközponthoz 
több falusi iskola, illetve napközi 
tartozik, amelyekben értelemsze-
rűen nagyobb takarítószemély-
zetre van szükség – részletezte 
a gondokat a szakszervezet kép-
viselője. Kocs Ilona elmondta, az 
oktatásban dolgozók fel vannak 
háborodva, és a szakszervezeti ta-
gok, akikkel ő beszélt, készen áll-
nak a sztrájkra, ha lesz országos 
megmozdulás. Erről az orszá-
gos érdekvédelmi tömörülés az 
elkövetkező napokban döntést 
hoz, amennyiben a kormány 
képviselői nem hívják megbe-
szélésre a szakszervezet veze-
tőit – tájékoztatott Kocs Ilona.

SZÉCHELY ISTVÁN

Leépítések nélkül kivitelezhetetlennek tűnik a bérköltségek lefaragása az oktatásban

Elkerülhetetlen megszorítások

Végleg kiürülnek a termek? Egyes vidéki tanintézetekben a megszűnő osztályok és csoportok oldhatják meg a bérproblémákat

REKLÁM

Kiegészítik a csökkenő béreket

A különféle adók és járulékok fizetésének alkalmazottakra történő át-
hárítása miatt a Hargita megyei oktatási rendszerben több száz alkal-
mazottnak csökkent a nettó fizetése, sőt sokaknak teljes bérüket az 
illetékfizetésre kellett volna fordítaniuk, hogy eleget tegyenek a köte-
lezettségnek – tudtuk meg Görbe Pétertől. A főtanfelügyelő elmond-
ta, a töredéknormákban dolgozók esetében állt elő ez a probléma, 
mert rosszul volt kidolgozva a bértörvény, amely őket is ugyanany-
nyi járulékfizetésre kötelezte, mint a teljes állású alkalmazottakat. A 
probléma végül megoldódott, ezen alkalmazottak esetében az állam 
átvállalja a többletköltséget, így nem fognak kevesebb bért kapni 
decemberi fizetésüknél – mondta érdeklődésünkre Görbe Péter. 
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