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Elpolitizált pedagógusfizetések
Megszavazták a pedagógusok kockázati pótlékát, de ezt még nem kell készpénznek venni
• Döntő házként fo-
gadta el kedden a kép-
viselőház a törvényter-
vezetet, amely szerint a 
tanügyi alkalmazottak 
is részesülnek a koro-
navírus-járvány miatt 
megítélt kockázati pót-
lékból. A pedagógusok 
szakszervezetének kép-
viselője szerint azon-
ban egyáltalán nem 
kell készpénznek venni 
ezt, hiszen a törvénybe 
foglalt fizetésemelést 
sem kapták meg. 

H A J N A L  C S I L L A

A törvénytervezet értelmé-
ben a 2020-2021-es tanév 
elejétől, szükségállapot és 

veszélyhelyzet idejére a közokta-
tásban, illetve a felsőoktatásban 
dolgozó tanszemélyzet havi 2000 
lejes, míg a kisegítő személyzet és a 
nem oktatói besorolású személyzet 
havi 1500 lejes kockázati pótlékot 
kap, amely után nem kell társada-
lombiztosítási járulékot fi zetni. A 
tanintézmények igazgatói állapítják 
meg a juttatás összegét, illetve a jo-
gosultak listáját, és ezt továbbítják a 
megyei tanfelügyelőségnek. 

Valószínűleg ezt is 
megtámadják

A kockázati pótlék előtt azonban ér-
demes a pedagógusoknak megígért 
és elpolitizált fi zetésemeléséről is 
szót ejteni. A 153-as számú törvényt 
két évvel ezelőtt szavazták meg, 
és 2018-ban megállapítottak a pe-
dagógusoknak egy fi zetési szintet 
2022-re. Akkor arról volt szó, hogy 
évente ennek a különbségnek  a 25 
százalékát adják, így négy év alatt 

elérik a 2022-es fi zetési szintet. 2019. 
és 2020. január elsején megkapták 
a beígért különbség negyedét, te-
hát volt emelés, és 2020. szeptem-
ber elsejétől következett volna az 
elmaradt 50 százalék. Ez az egész 
különbség legfeljebb ezer lej, vagy 
annál kevesebb lenne tanáronként, 
ennek az egy évre eső része 200–250 
lej, tehát 300–500 lej közötti eme-
lések lettek volna most személyen-
ként. Ez azonban nem valósult meg 
költségvetési hiányra hivatkozva, a 
Liberális Párt pedig meg is támadta 

az alkotmánybíróságon a törvénybe 
foglalt fi zetésemelést. Molnár Zol-
tán, a Tanügyi Szabad Szakszerve-
zetek Szövetségének Maros megyei 
elnöke rávilágított, a szociáldemok-
rata párt szavazta meg mindkettőt, 
mert többséggel rendelkeznek a 
parlamentben, de várható, hogy ezt 
a kockázati pótlékot is megtámadja 
a liberális párt. „Van egy határidő, 
megvárják annak a végét, és való-
színűleg akkor fogják megtámadni 
ezt is, hogy időben minél jobban 
kinyújtsák a folyamatot” – fejtette ki 

a szakszervezeti elnök pedagógus. 
Hozzátette, nem kell ezt készpénz-
nek venni, sőt elég kevés az esélye 
annak, hogy ez a pótlék valaha a pe-
dagógusok számláján lesz, főleg, ha 
egy másik kormány alakul.

Túl az anyagiakon

A pedagógusok legnagyobb moti-
vációja nehezebb időszakokban is a 
szakma szeretete, a gyerekekkel, fi -
atalokkal való munka – véli Molnár 
Zoltán, aki úgy fogalmazott, min-
den szakmának vannak nehezebb 
időszakai. Most még inkább szükség 
van a pedagógusi munkára, mert 
még nehezebben jut el az informá-
ció és a nevelés a gyerekek-
hez. Ezért kell a pedagógust 
még inkább támogatni, az 
anyagiakon túl a tiszteletet 
kell megadni nekik, mert ez 
nagyon leromlott, értékelni 
kell a munkájukat – világított 
rá a Tanügyi Szabad Szakszerveze-
tek Szövetségének Maros megyei 
elnöke a pedagógustársadalom fő 
motivációjára. „A fertőzéskitettség 
szempontjából semmivel sincsenek 
kisebb veszélyben a tanítók, taná-
rok, mint az egészségügyi alkalma-
zottak. A pedagógus is élvonalban 
dolgozik, hisz minél nagyobb isko-
lában tanít, annál több gyerekkel 
találkozik naponta” – fűzte hozzá 
Molnár Zoltán.

Túl az anyagiakon. A pedagógusok legnagyobb 
motivációja nehezebb időszakokban is 
a gyerekekkel, fiatalokkal való munka 
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Több kérdésben is nézeteltérés 
alakult ki az EMSZ és az RMDSZ 

között a decemberben esedékes tör-
vényhozási megmérettetést megelő-

zően kezdeményezett együtt-
működés kapcsán – tudta 
meg lapunk a tegnapi, sor-
rendben második megbe-
szélést követően. Toró T. 
Tibor, az EMSZ Országos 
Bizottságának tagja, az 
Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) ügyvezető elnöke 

a Krónikának elmondta, túl 
sok újat nem tud mondani, mivel 
álláspontjaik nem közeledtek a múlt 
heti első találkozóhoz képest. A po-
litikus közölte, csütörtökön harma-
dik alkalommal is leülnek tárgyalni 

az RMDSZ vezetőivel, és nem kívánt 
esélylatolgatásba bocsátkozni ar-
ról, hogy meg tudnak-e állapodni. 
A Krónika kérdésére az EMNP ügy-
vezető elnöke hozzátette, az RMDSZ 
több pontban kifogásolja az EMSZ 
által múlt héten előterjesztett javas-
latcsomagot, de részleteket nem kí-

vánt elárulni a tárgyalások jelenlegi 
szakaszában.

Egyébként a tegnapi megbeszélé-
sen már Kelemen Hunor szövetségi 
elnök vezette az RMDSZ-es küldött-
séget (a múlt hetin nem volt jelen), 
amelyet Porcsalmi Bálint ügyvezető 
elnök képviselt még, ugyanakkor To-

ró T. Tiboron kívül az EMSZ részéről 
Mezei János társelnök, az MPP elnö-
ke vett részt. Az egyeztetések előz-
ménye, hogy az EMSZ társelnökei, 
Csomortányi István és Mezei János 
nemrég együttműködést ajánlottak 
az RMDSZ-nek a közelgő parlamenti 
választásokra. Négy évvel korábban 
a Magyar Polgári Párt (MPP) két po-
litikusa, Biró Zsolt és Kulcsár-Terza 
József jutott képviselői mandátum-

hoz az RMDSZ jelöltlistáján a két po-
litikai alakulat közti megállapodás 
alapján. Kulcsár-Terza a napokban 
közölte, az EMSZ három befutó hely-
re tartana igényt a tulipános listán.

Harmadik tárgyalási fordulót is tartanak az EMSZ és az RMDSZ vezetői
• Továbbra sem sikerült megállapodásra jutniuk a parlamenti választásokon való 
lehetséges együttműködésről az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) ve-
zetőinek, akik szerdán másodszor ültek tárgyalóasztalhoz Kolozsváron.

Kiáll az MPP az EMNP-vel való fúzió mellett
Fenntartja és megerősíti az Erdélyi Magyar Szövetség létrehozását célzó 
határozatot az MPP – döntötte el a szervezet országos választmánya 
keddi, makfalvi gyűlésén. Az MPP és az EMNP januári közös küldöttgyű-
lése eredetileg korábbi időpontra jelölte ki a pártok egyesülését, ám a 
járványhelyzet és az elhalasztott önkormányzati választások módosítot-
ták az ütemtervet. A fúziós határozat megerősítését az MPP választmánya 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el. A két párt elnöksége követ-
kező lépésként kezdeményezi a törvényszéki bejegyzést. A választmányi 
ülésen a pártok önkormányzati választási szövetségéről Mezei János, az 
MPP elnöke elmondta, mivel a két szervezetnek ugyanaz a közösség a 
célcsoportja, csak összefogásban látták értelmét a részvételnek.

Dönteni kell a szavazólapokra 
kerülő nevekről
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