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Kételkednek az ígéretekben
A megállapodás megszegése esetére terveznek válaszlépéseket

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A kormány és a tanügyi 
szakszervezetek között 
megkötött november 29-

ei egyezség esetleges megszegé-
sére vonatkozó ellenlépésekről 
hoz ma döntést a Tanügyi Szabad 
Szakszervezetek Szövetségének 
vezetősége. Kocs Ilona, az érdek-
védelmi tömörülés Hargita megyei 
területi képviselője – aki szintén 
hivatalos a bukaresti megbeszé-
lésre – lapunknak elmondta, már 
a napokban felmerült, hogy pénz-
hiány miatt elmaradnak a beígért 
változások, ezért tart megbeszé-
lést a szakszervezet vezetősége az 
esetleges válaszlépések módjáról.

Fizetésemelések, támogatások

A megállapodás tizenkilenc pont-
jába és számos alpontjába foglaltak 
teljesítésére különböző határ idők 
vonatkoznak, egy részüknek csak a 
jövő tanév elejétől vagy a követke-
ző esztendő végétől kellene életbe 
lépniük, míg más részüknek már 
ez év végétől vagy a 2019-es év el-

ső napjától. A megállapodás része 
például az oktatásra fordított állami 
fi nanszírozás fokozatos növelése – 
évente legkevesebb 15 százalékkal 
–, amíg az el nem éri a bruttó hazai 
termék (PIB) 6 százalékát. A túlórák 
elszámolásával gondok vannak, 
ezért a szakszervezetek arra is ígé-
retet kaptak, hogy korrigálják a mi-
nisztérium EDUSAL nevű bérezési 
programját. Országosan problémát 
jelent, hogy hasonló képesítéssel 
és régiséggel rendelkező pedagó-
gusok különböző összegű fi zetést 
kapnak – az egyezség értelmében 
ezt már január elsejétől kiküszöbö-
li a kormány. A vállalás része az is, 
hogy a 2022-ig beütemezett béreme-
léseket fokozatosan már 2020 szep-
temberéig végrehajtják. Kocs Ilona 
egyebek mellett kiemelte azt a pon-
tot is, melynek értelmében a vidéki 
pedagógusok a következő tanévtől 
5000 eurós állami támogatást kap-
nának a helyben maradás ösztönzé-
seként. A szakszervezet képviselője 
elmondta, azért követelte ezt az ér-
dekvédelem, hogy a pedagógusok 
ne hagyják ott a vidéki iskolákat. 

Mivel az egészségügyhöz ha-
sonlóan az oktatási rendszerben 
is vannak a szakmából adódó 

megbetegedések, illetve azok koc-
kázatai – például a fertőző légúti 
megbetegedéseké –, a megegyezés 
értelmében az oktatásban dolgo-
zók ingyenes egyéni szűrővizsgá-
latokra lesznek jogosultak, illetve 
megelőző egészségügyi ellátásra is 
– tért ki egy másik pontra Kocs Ilo-
na. A megegyezés fontos részeként 
említette a fejkvótás fi nanszírozás-
ra vonatkozó előírást. Emelni kell 
annak értékét, ugyanakkor a peda-
gógusok fi zetését nem kapcsolhat-

ják a gyereklétszámhoz – hiszen 
érvelése szerint a tanár tíz diáknak 
is ugyanúgy leadja a tananyagot, 
mint harmincnak –, ugyanakkor 
a kisegítő személyzet fi zetésének 
kiszámítását is módosítani kell – 
mondta. Javítani kell az iskolák fel-
szereltségét is, és ezt az államnak 
kell felvállalnia, mert az nem nor-
mális, hogy ahol van erre pénze az 
önkormányzatnak, ott megvalósul, 
más településeken viszont nem – 
említett egy másik szakszervezeti 
követelést, hozzáfűzve, hogy vár-
ják a régóta ígérgetett új tanügyi 
törvény megjelenését is.

Az oktatási rendszer fejlesztése 
a cél. Papíron jól néz ki, a 
megvalósulást fenntartásokkal 
kezeli az érdekvédelem
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A jó példát követnék

Csíkszeredában, ahol jó példának 
tartják a székelyudvarhelyi helyi 
rendőrséget, korábban csak fi gyel-
ték a környező székelyföldi városok 
kezdeményezéseit, a helyi rendőr-
ségek létrehozását. Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester többször is 
csak óvatosan nyilatkozott a kér-
désben, mérlegelve ennek előnyeit 
és hátrányait, a várható kiadáso-
kat. Idén a szemlélet megváltozott, 
a helyi önkormányzat is elfogadta 
nemrég a helyi rendőrség létreho-
zásához szükséges eljárás elindítá-
sára vonatkozó határozatot. Füleki 
Zoltán alpolgármester szerint a fel-
függesztett fi zetéses parkolási rend-
szer, a zavaró parkolási helyzet volt 
a legfőbb oka az elhatározásnak, 
mert egy olyan hatósági szervre 
volt szükség, amely hivatalosan tud 
lépni, ellenőrizni. ,,Ha valamilyen 
módon rendet akarunk tenni, erre 
szükség van, az ellenőrzést saját 
erőből kell biztosítani” – tette hoz-
zá. A parkoláson kívül a közbizton-
ság erősítésére is gondolnak, de az 
építkezések, a szociális segélyezet-
tek ellenőrzését is átadnák a helyi 
rendőrségnek, követendő példának 
pedig Székelyudvarhelyt tekintik. 
,,Hiába hozunk mi határozatot pél-
dául arról, hogy a kutyák ürülékét 
össze kell szedni a közterületeken, 
ha nincs hatósági személy, aki ezt 
ellenőrzi, és bírságol, ha erre szük-
ség van, az emberek hajlamosak 
arra, hogy ezt ne vegyék komolyan. 
Nagyon remélem, hogy hatékonyan 
tud majd működni a helyi rend-
őrség, a legfontosabb, hogy kellő 
odafi gyeléssel és komolysággal ala-
kuljon meg, tisztességes és komoly 
emberek legyenek a tagjai” – fejtet-
te ki. Az alpolgármester szerint az 
sem mellékes, hogy a csíkszeredai 
állami rendőrség hatáskörébe több 
község is tartozik, ahol szintén jelen 
kell lenniük a hatóságiaknak. 

Füleki hosszas folyamatnak 
nevezte a testület megalakítását, 
mivel a leendő helyi rendőröknek 
képzéseken kell részt venniük. A 
felszerelésekre már különítenek 
el pénzt a jövő évi költségvetés-
ben, és várhatóan néhány év alatt 
érhetik el a hatékony működéshez 
szükséges létszámot. Csíkszere-
dában 42 rendőri állást engedé-
lyezhetnek, azonban számításaik 
szerint kezdetnek 36 helyi rendőr 
elégséges lenne a munkára.

Hasznos feladatok

Gyergyószentmiklóson szintén 
felhasználták a marosvásárhelyi 
tapasztalatokat a helyi rendőrség 
létrehozása során, és ennek tagjai 
a közbiztonság, illetve a bűnmeg-
előzés területén hasznos feladatokat 
tudnak ellátni. Gyergyószentmiklós 
polgármestere, Nagy Zoltán koráb-
ban úgy értékelt, a helyi rendőrök 
nélkül nem lenne, aki a mezőőrzés-
ben segítsen, hogy megakadályoz-
zák a lopásokat, de nagy hasznukat 
látják a szociális segélyezettek tevé-
kenységének megszervezésében és 
a szabálytalanul parkoló autósok 
számonkérésében is.

• Ma tárgyalja meg a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének vezetősége 
Bukarestben, hogy mely esetekben és milyen ellenlépéseket tesznek, ha a kormány 
mégsem teljesíti az oktatásban dolgozók szakszervezeteivel a rendszer támogatásáról 
megkötött egyezséget. Kocs Ilona szerint erre azért van szükség, mert már most felme-
rült, hogy a pénzhiány miatt semmilyen változás nem lesz januártól.

Kieső bérek
Egy jogtalanság esetében nem ért célt a szakszervezet: a magyar taní-
tók nem kaphatják meg az általuk megtartott román tanórákért járó bé-
reket visszamenőleg arra a mintegy másfél hónapra, amíg a korlátozást 
bevezette, illetve felfüggesztette a szaktárca. Kérdésünkre Kocs Ilona 
elmondta, ő bíróságra vitte volna az ügyet, de kiderült, hogy ezeknek 
az óráknak a megtartására nem volt munkaszerződésük a magyar 
tanítóknak, így törvényesen nem is követelhető a bér ezért a munkáért. 
Emlékeztetett, ő még szeptemberben állásfoglalást kért a Tanügyi Sza-
bad Szakszervezet országos elnökétől a jogsérelemre vonatkozóan, és 
az elnök, illetve saját levelét is elküldte a miniszterelnöknek, amelyek-
ben felhívták a figyelmet arra, hogy a magyar pedagógusok diplomá-
jában is egyértelműen szerepel az, hogy oktathatják a román nyelvet. 
Kocs Ilona elmondta, kapott is választ a kormányfőtől, amelyben az 
állt, hogy visszavonják a korlátozó rendeletet, majd ezután derült ki 
számára, hogy mégsem viheti perre az ügyet.




