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Szinte megduplázódott a nettó 
átlagbér a tanügyben az elmúlt 
négy évben, viszont a juttatás 
még így is jócskán elmarad a 
várakozásoktól és a közszféra 
más területein dolgozók fi zeté-
sétől. A tanügyi alkalmazottak 
egy része csak második meg-
oldásként tekint állására, így 
munkáját is ebben a szellemben 
végzi. A szaktárca további bér-
emeléseket ígér.

 » MOLNÁR RAJMOND

Négy év alatt 1300 lejjel, azaz 84 
százalékkal nőtt az oktatásban 
dolgozók nettó átlagkerese-

te: tavaly októberben 2845 lej volt 
a nettó átlagbér a tanügyben, míg 
négy évvel ezelőtt, 2014 októberé-
ben ugyanez 1540 lej körül mozgott 
– közölte az Edupedu.ro oktatási 
szakportál az Országos Statisztikai 
Hivatal (INS) adataira hivatkozva. 
A 2017-ből származó, 153-as számú 
közalkalmazotti bértörvény értelmé-
ben pedig – amelyet tavaly óta az 
oktatási rendszerben dolgozók eseté-
ben is alkalmaztak – 2022-ig további 
bérnövekedésekre lehet számítani. 
Az idei évtől 25 százalékos növelést 
ígér a szaktárca.

 „Szemfényvesztés az egész”
Kocs Ilona, a Tanügyi Szabad Szak-
szervezetek Szövetségének Hargita 
megyei területi megbízottja érdek-
lődésünkre közölte, bár tény, hogy 
növekedtek a fi zetések a tanügyben, 
ezek az ígéretekhez képest jóval ki-

sebbek voltak, mivel tavaly óta a 
munkaadók helyett teljes egészében 
az alkalmazottakat terheli a különbö-
ző hozzájárulások befi zetése. Továb-
bá az elmúlt években a minimálbér 
és azzal együtt az árak is növekedtek, 
tehát nem is érződik annyira a fi zetés-
emelés. „Szemfényvesztés az egész” 
– összegzett. Mindemellett – folytat-
ta – az eddigi bérnövekedéseknek 
is súlyos hozadékai vannak, hiszen 
iskola-összevonásokkal és a tanügy-
ben dolgozók létszámcsökkenésével 
jártak. Rámutatott arra is, hogy a 
tervezett béremelések után sem kö-
zelíti majd meg a romániai pedagó-
gusok juttatása a legtöbb európai 
állam tanári fi zetésit, ahol a nettó 
bér akár a 3000 eurót, azaz a 14 ezer 
lejt is elérheti.

 Többet érdemelnének
„Nyilván a jelenlegi fi zetések sokkal 
elfogadhatóbbak, mint a négy-öt év-
vel ezelőttiek voltak. De azért még 
mindig elférne jóval több, vannak 
kollégák, akik sokkal többet érde-
melnének” – nyilatkozta lapunknak 
Görbe Péter, Hargita megye főtan-
felügyelője. „Vannak pedagógusok, 
akiknek mindegy, mennyi fi zetést 
adunk, úgy is jól és tisztességesen 
végzik a feladatukat, és vannak – 
szerencsére kevesebben –, akik akár-
mennyit kapnak, sajnos nem szív-
vel-lélekkel dolgoznak” – mondta. 
Görbe Péter szerint noha a jelenlegi 
bérek már „tisztességesnek mond-
hatók”, ha a közszféra más területein 
dolgozók fi zetésével hasonlítjuk ösz-
sze, a fi ataloknak még mindig job-
ban megéri más ágazatban munkát 
vállalni, mint a pedagógusi pályát 
választani. Rámutatott, vélhetően 

2022-re megduplázódik a jelenlegi 
tanügyi átlagkereset.

Hosszas folyamat
Mátéfi  István, a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium igazga-
tója megkeresésünkre kifejtette, az 
alacsony javadalmazás miatt az a 
szomorú helyzet alakult ki a tanügy-
ben, hogy az alkalmazottak nagy 
része csak második megoldásként 
tekint az ágazatra. A bérnövekedés 
ezt hivatott ellensúlyozni, ám hosz-
szú folyamat, amíg ennek eredmé-
nye is lesz. Viszont az eddig meg-
növekedett bérek is eredményeztek 

NÉGY ÉV ALATT 85 SZÁZALÉKKAL NŐTT A NETTÓ ÁTLAGKERESET A TANÜGYBEN, ÁM EZ MÉG NEM BOLDOGÍTJA A PEDAGÓGUSOKAT

Még nagyobb bérek kellenek a megújuláshoz

Példa. Sokak szerint a pedagógusok bérezését az orvosok fi zetéséhez kellene „igazítani”
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már bizonyos mentalitásváltást a 
pedagógusok munkáját, hozzáállá-
sát illetően, jóllehet ez egyelőre el-
enyésző – magyarázta. „Ez egy elő-
relépés, de az intézkedéseket foly-
tatni kell, csak ez esetben várható, 
hogy a munka minősége is megvál-
tozik a tanügyben” – fogalmazott. 
Szerinte a tanügyi alkalmazottak 
esetében az elfogadható fi zetésnek 
hasonló kellene lennie az orvosoké-
hoz, hiszen „valahol az orvosoknak 
és a tanároknak egyenlő szinten 
kellene lenniük”. Az igazgató sze-
rint szolgálati lakással is támogatni 
lehetne a kezdő pedagógusokat.

 » Noha a jelen-
legi bérek már 
„tisztességesnek 
mondhatók”, 
ha a közszféra 
más területein 
dolgozók fi zeté-
sével hasonlítjuk 
össze, a fi atalok-
nak még mindig 
jobban megéri 
más ágazatban 
munkát vállal-
ni – véli Görbe 
Péter.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Bár még nem dolgozta fel a történ-
teket a decemberben meggyilkolt 

édesapa családja, jelentősen enyhült a 
feszültség a székelyudvarhelyi Budvár 
negyedben. Azóta a helyi és az állami 
rendőrség, a polgármester, valamint a 

helyi romák nem hivatalos képviselője 
is beszélt az érintettekkel. December 
eleji helyszíni szemlénkkor még jócs-
kán fel voltak borzolódva a kedélyek 
a Budvár lakótelepen, miután gyil-
kosságba torkollt egy leányszöktetés 
nyomán kirobbant veszekedés. A kö-
zösség attól tartott, hogy az elhunyt 

családtagjai hasonló módon fogják 
megtorolni az édesapa meggyilkolá-
sát. Szász Emil, a roma közösség nem 
hivatalos képviselője akkor azt látta a 
legjobb megoldásnak, ha az elköve-
tő rokonai elköltöznek a negyedből. 
Bár az említettek továbbra is a lakó-
telepen élnek, Szász úgy véli, sikerült 

megnyugtatni az áldozat családját. 
„Jómagam is beszéltem velük, és el-
mondták, hogy nem szabad bosszú-
ban gondolkodni, hiszen az erőszak 
csak erőszakot szül. Az senkinek sem 
jó, ha valaki bosszúból egy hasonló 
bűncselekményt követ el, utána pe-
dig börtönbe kerül. Úgy tűnik, sikerült 
megnyugtatni az érintetteket” – fogal-
mazott lapunknak Szász Emil, aki sze-
rint ezután a közösségben lévő feszült-
ség is enyhült.

László Szabolcs, a város helyi ren-
dőrségének vezetője is úgy véli, hogy 
javult a helyzet, de a feszültség azért 
jelen van. Szerinte a probléma csak 
akkor fog megszűnni, ha elítélik a 
gyilkosság elkövetőjét. „Biztos, hogy 
enyhülést hoz majd a családnak, ha el-
ítélik az édesapa gyilkosát” – mondta. 
Rámutatott, éppen ezért a továbbiak-
ban is fokozott fi gyelemmel járőröz-
nek a helyszínen. Arra is kitért, hogy 
korábban ő maga, valamint az állami 
rendőrség megbízottjai és a polgár-
mester is beszélt mindkét érintett 
család tagjaival. Közölte, az említett 
beszélgetés előtt ugyan még voltak 
szóbeli fenyegetések a családok kö-
zött, de tudomása szerint később ezek 
is megszűntek, mindkét fél megértette 
a helyzet súlyosságát.

Enyhült a feszültség Udvarhelyen a decemberi gyilkosság után

 » Elmondták, 
hogy nem sza-
bad bosszúban 
gondolkodni, hi-
szen az erőszak 
csak erőszakot 
szül. Az senki-
nek sem jó, ha 
valaki bosszúból 
egy hasonló 
bűncselekményt 
követ el, utána 
pedig börtön-
be kerül. Úgy 
tűnik, sikerült 
megnyugtatni 
az érintetteket” 
– fogalmazott 
Szász Emil.

Látszólag nyugalom van a székelyudvarhelyi Budvár lakótelepen




