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Pedagógusi bérek górcső alatt
Átlagban kevesebbet keres a tanár, mint más felsőfokú végzettségű munkavállaló

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

A z Európai Bizottság szakosí-
tott honlapjának – Euridyce 
– jelentése a pedagógusok 

és iskolaigazgatók 2018–2019-es fi ze-
tését, illetve juttatásait vette górcső 
alá, annak a 38 országnak az ada-
tait dolgozták fel benne, amelyek az 
Erasmus + programban szerepelnek. 
Olyan általános, illetve középiskolai 
tanárok átlagos éves bruttó fi zetését 

tartalmazza, akik felsőfokú 
alap- vagy mesterképzéssel 
rendelkeznek. Különböző ösz-
szehasonlításokat végeztek 
a tanárok és más felsőfokú 
végzettséggel dolgozók fi zeté-
sei között, és megállapították, 
hogy csak három országban 

– Litvániában, Norvégiában 
és Portugáliában – keres minden ok-
tatási szinten dolgozó oktató ugyan-
annyit, mint más felsőfokú végzett-
séggel rendelkező munkavállaló a 
magánszektorban.

Kétezerről indulva

Az Egyesült Királyság általános 
és középiskolai tanárai, valamint 
Dániában, Németországban, Auszt-
riában és Finnországban a közép-
iskolai tanárok is hasonló fi zetést 
kapnak. A többi államban azonban 

a tanárok körülbelül egyharmaddal 
kevesebbet keresnek, mint a magán-
szektorban dolgozó hasonló vég-
zettségűek. A legnagyobb különb-
séget a tanárok és a magánszektor 
más területén dolgozók fi zetései kö-
zött pedig Romániából jelentették – 
olvasható az elemzésben. Az elem-
zés szerint a romániai pedagógusok 
fi zetése évi 9000 eurós (havi 750 
euró, vagyis mintegy 3600 lej) szint 

alól indul, tehát még a 3000 lejt sem 
éri el havonta bruttóban. A romániai 
tanárokkal egy cipőben járnak még 
azoknak a közép- és kelet-európai 
országoknak az oktatói, ahol ha-
sonlóképpen alacsony az egy főre 
jutó bruttó hazai termék (GDP), mint 
Bulgária, Csehország, Észtország, 
Lettország, Litvánia, Magyarország 
és Szlovákia. Az elemzés azt is meg-
jegyzi, hogy az infl ációval kiigazít-

va Romániában nőttek leggyorsabb 
ütemben a fi zetések a tanügyben a 
2014–2015-ös és a 2018–2019-es peri-
ódus között: az óvónők és tanítók fi -
zetése 181 százalékkal, az általános 
iskolai és középiskolai tanárok bére 
pedig 164 százalékkal gyarapodott 
– ezek bruttó összegek, ami azt is je-
lenti, hogy az állam az alkalmazott-
ra hárította a társadalombiztosítási 
hozzájárulások befi zetését. Jelenleg 
egy kezdő tanári fi zetés nettó kéte-
zer lej körül mozog Romániában, 
a kormány tervei szerint 2022-re a 
legmagasabb pedagógusfi zetésnek 

bruttóban 5800 lej körülinek kell 
lennie, tehát el lehet érni nettó-
ban a négyezer lej fölötti összeget 
nyugdíj előtt. Ugyanakkor létezik 
érdemfokozat is, ami 25 százalékos 
fi zetésemeléssel jár – itt a 2016-os 
fi zetést veszik alapul –, tehát a pe-
dagógusok mintegy 16 százaléka 
elérheti az ötezer lejes fi zetést is. 
Így évente mintegy 11 ezer eurót visz 
haza az a pedagógus, aki a legtöb-
bet keres az oktatási rendszerben. 
Ehhez képest Nagy-Britanniában, 
Franciaországban, Olaszországban, 
Portugáliában átlagosan 22–28 000 
eurót visznek haza a pedagógusok 
évente – olvashatjuk a jelentésből.

Mindenki tanár, aki oktat

A jelenséget megkeresésünkre Mol-
nár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szak-
szervezetek Szövetségének (FSLI) 
Maros megyei elnöke is alátámasz-
totta. Romániában azonban nincs 
különbség bérek szintjén aközött, 
hogy egy pedagógus milyen oktatá-
si szinthez tartozik, csak a fokozati 
vizsgák következtében lehetnek 
különbségek a fi zetések között – vi-
lágított rá a szakszervezet elnöke. 
„A szakmai fejlődés útján lehetnek 
különbségek, esetleg ha nem ta-
nári minősítéssel dolgozik valaki, 
bár kevés ilyen személy oktat most 
a tanügyben, óvónők vagy tanítók 
esetében előfordulhat az, hogy még 
nincs meg a tanári minősítése, és 
akkor lehet kisebb fi zetése. Romá-
niában mindenki tanári minősítés-
sel dolgozik a tanügyben, mindegy, 
hogy milyen oktatási szinten tanít” 
– fejtette ki Molnár Zoltán.

Jelenleg egy kezdő tanári fizetés 
nettó kétezer lej körül mozog 
Romániában
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• Romániában a tanárok átlagosan egyharmaddal kevesebbet keresnek, mint a magán-
szektorban dolgozó felsőfokú végzettséggel rendelkezők – legalábbis ez derül ki az Európai 
Bizottság szakosított honlapján közzétett elemzésből, amely az Eurostat adatai és az Euró-
pai Unióban dolgozó pedagógusok fizetéséről szóló legfrissebb jelentés alapján készült.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A Sanitas szakszervezet követelései 
nyomán a koronavírusos vagy 

Covid-gyanús betegek közt dolgozó 
kórházi alkalmazottaknak já-

ró bérpótlék értéke a korábbi 
55-től 85 százalékig terjedő 
értékről 75–85 százalékosra 
nő, ez december elsejétől 
jár az említett kategóriába 
tartozó egészségügyi alkal-

mazottaknak egészen a vész-
helyzet végéig, illetve azt követően 
még két hónapig – tudtuk meg Nyu-

las Emmától, a Sanitas szakszervezet 
Hargita megyei elnökétől. A bérpót-
lékot Hargita megyében legnagyobb 
számban a Covid-, illetve Covid-hát-
térkórházakban dolgozók kapják meg, 
tehát a csíkszeredai, illetve a székely-
udvarhelyi egészségügyi intézmény 
alkalmazottai, de a többi kórházban is 
jár a Covid-részlegeken dolgozóknak, 
illetve azoknak, akik munkájuk során 
koronavírus-gyanús páciensekkel ke-
rülnek kapcsolatba.

Kifizetés várhatóan januárban

Ez azt jelenti, hogy a székelyudvar-
helyi kórházban lényegében majd-

nem minden alkalmazottnak meg 
kell kapnia, mivel az intézmény Co-
vid-háttérkórház, de itt a szakszer-
vezet még nem tudott egyeztetni a 
bérpótlékok ügyében a kórház veze-
tőségével, ugyanis a kórház főigaz-
gatóját előzetes letartóztatásba he-
lyezte a DNA – a napokban keresik 
meg ez ügyben az időközben ideigle-
nesen megbízott új kórházigazgatót. 
A többi kórházban már elkészültek 
az összesítések a bérpótlékra jogo-
sult alkalmazottakról – tájékozta-
tott Nyulas Emma. A szakszervezeti 
kérés eredményeképpen továbbá 
kiterjesztette a kormány a veszé-
lyességi pótlékra való jogosultságot 
azokra a kórházi alkalmazottakra 
is, akik koronavírus-gyanús be-
tegekkel kerülhettek kapcsolatba 
munkájuk során. Így a 2500 lejes 

bérpótlékot azok az egészségügyi 
dolgozók is meg fogják kapni, akik a 
szükségállapot idején, illetve az azt 
követő két hónapban az említett kö-
rülmények közt dolgoztak. Nyulas 
Emma azonban elmondta, Hargita 
megyében nincs sok ilyen kórházi 
alkalmazott, ugyanis itt abban az 
időszakban kevés koronavírusos 
megbetegedés volt. Ugyanakkor ar-
ról is tájékoztatott, hogy az említett 

juttatások kifi zetése várhatóan ja-
nuár közepe után történhet meg. 

A Sanitas szakszervezet október 
első felében háromnapos japánsztráj-
kot is tartott, miután követeléseik-
re nem kaptak érdemi választ: az 
egészségügyben, illetve a szociális 
ellátórendszerben dolgozók számára 
korábban beígért, de meg nem kapott 
bérpótlékok folyósítását követelte az 
érdekvédelmi tömörülés.

Két követelés ügyében eredményt értek el
• Hosszas tárgyalási időszak és tiltakozás után ered-
ményt ért el az egészségügyben dolgozók érdekvédel-
mi tömörülése két követelésük esetében: nő a bérpótlék 
értéke azoknál, akik koronavírusos vagy Covid-gyanús 
betegek közt dolgoznak, továbbá megkapják a 2500 
lejes bérpótlékot azok a kórházi alkalmazottak is, akik 
Covid-gyanús páciensek közt dolgoztak a szükségálla-
pot idején, illetve az azt követő két hónapban.

Októberben japánsztrájkot is tartott a szakszervezet. 
Időbe telt, amíg teljesült követeléseik egy része
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