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A közszféra megreformálásának 
mérföldköveként értékelte an-
nak idején Emil Boc kormányfő 
a közigazgatási intézményrend-
szer átszervezésére vonatkozó 
2009/329-es, valamint a közszfé-
rai bérezésre vonatkozó 2009/330-
as törvényt. Viszontagságos és 
kacskaringós utat jártak be ezek a 
törvények, amelyeket kormányzati 
felelősségvállalás keretében fo-
gadtak el, majd az Alkotmánybíró-
ságnál kötöttek ki, s annak dönté-
se értelmében mindkettőt részben 
módosítani kellett. Gyakorlatba 
ültetésük sem halad simán, sőt az 
utóbbi be is fuccsolt – az előbbit 
ugyan végrehajtották, de 2010-
ben és idén újabb és másabb in-
tézmény-átszervezésekre került 
sor. A folyamat különben nem ért 
véget, mert ismét napirenden van 
egyes szaktárcák átszervezése.

Pereltek és nyertek
Ami a közszférai bérezést illeti, 

ma már a 2009/330-as törvény a 
múlté. Időközben egy újabb jog-
szabály jelent meg, a 2010/280-as 
számú, a közpénzekből fizetett 
személyzet egységes bérezésére vo-
natkozó kerettörvény, s ezzel egyide-
jűleg a 2010/285-ös, az ugyanezen 
személyzeti kategóriák 2011-es 
esztendei bérezésére vonatkozó tör-
vény. Azonban gondok támadtak: a 
tanügyiek 50 százalékos béremelésé-
re vonatkozó 2008/221-es törvény 
előírásai alapján számos tanügyi ká-
der, illetve érdekképviselet pert indí-
tott bérjogosultságainak érvényesí-
tése érdekében, s azokat meg is nyer-
ték, ami kifizetési gondokat okozott 
az állami költségvetésnek. A dolgok 
ilyen alakulása okán Emil Boc kor-
mányfő az év elején bejelentette, 
hogy a megítélt összegek kifizetése 
veszélybe sodorhatja a költségvetési 
hiány arányát, illetve újabb jelentős 
arányú elbocsátásokat követelne 
meg. A kormány számításai szerint 
a tanügyiek bérkülönbözet-fizetése 
500 millió eurós pótlólagos terhet 
róna az állami költségvetésre. A „te-
hermentesítést” egy újabb jogsza-
bály révén kívánta elérni a kormány: 
a tanügyiek idei bérezésére vonatko-
zóan dolgoztak ki egy sajátos tör-
vénytervezetet, s azt kormányzati 
felelősségvállalási eljárás keretében 
fogadta el a parlament április 18-án. 
Az ellenzéki pártok, amint az vár-
ható volt, az Alkotmánybírósághoz 
fordultak, ám az rábólintott a tör-
vényre.

Egyszerűsítés helyett 
halmozás
A Hivatalos Közlöny május 10-i 

számában jelent meg a 2011/63-as, a 
tanügyi és a tanügyi kisegítő szaksze-
mélyzet 2011-es esztendei besorolá-
sára és bérezésére vonatkozó törvény. 
Elöljáróban el kell mondanunk, hogy 
igen visszás és fura helyzet alakult ki 
így a közszférai bérezésben, hisz je-
lenleg három jogszabály is hatályos. 
Másrészt utalnunk kell arra is, hogy 
annak idején a közszférai bérezési 
rendszer átalakítása kapcsán a kor-
mányfő többször is hangoztatta: egy 

leegyszerűsített, átlátható, egységes 
jogszabályt kívánnak gyakorlatba ül-
tetni. Most már elmondhatjuk, hogy 
nem így történt. A minap megjelent 
törvény is igen szövevényes, nehe-
zen áttekinthető, s alkalmazása sem 
ígérkezik egyszerűnek. Annak okán 
pedig, hogy kénytelen-kelletlen meg-
járta az Alkotmánybíróságot is, már 
csak május hónaptól alkalmazható, 
azaz a 2011-es esztendő nyolc hó-
napján át. 

Kategóriák a mellékletekben
A törvény értelmében a tan-

ügyi személyzet 2011 decemberéig 
azon bérjellegű jogosultságokban 
részesül, amelyeket annak mellékle-
tei állapítanak meg. A tanügyi és a 
tanügyi kisegítő szakszemélyzet be-
sorolási bruttó béreinek kvantumát 
a törvény 1-es, 2-es, 3a és 3b mellék-
letei tartalmazzák. A sajátos vezetői 
illetményeket a 4-es számú mellék-
let, az 5-ös számú melléklet pedig 
a szóban forgó személyzet bérezési 
rendszerének pótlékait, illetményeit 
és más elemeit tartalmazza, valamint 
azok kiszámítási módszertanát. A 
pótlékok, az illetmények, a kom-
penzációk és a többi bérezési elemek 
kvantumát a besorolási bérek függ-
vényében számítják ki. A törvény-
ben ugyanakkor utalás van arra is, 
hogy a kollektív munkaszerződések 
vagy a kollektív munkamegegyezé-
sek és az egyéni munkaszervezések 
révén nem állapíthatók meg na-
gyobb bérek vagy másabb pénzbeli 
jogosultságok, mint amelyeket előír 
a törvény. Az 1-es számú melléklet 
a főiskolai oktatási tanszemélyzet 
besorolási béreit tartalmazza, a 2-es 
számú az egyetemi oktatás előtti in-
tézményrendszerben foglalkoztatott 
tanügyi szakszemélyzet besorolási 
béreit, a 3a melléklet a főiskolai ok-
tatási intézmények tanügyi kisegítő 
szakszemélyzetének besorolási bére-
it, a 3b melléklet az egyetemi okta-
tás előtti intézményrendszer tanügyi 
kisegítő szakszemélyzetének besoro-
lási béreit, a 4-es számú melléklet pe-
dig a sajátos vezetői illetményeket. 
Az 5-ös számú melléklet a tanügyi 
és a tanügyi kisegítő szakszemélyzet 
bérjogosultságai kiszámítási mód-
szertanát tartalmazza. Ennek értel-
mében a tanügyi szakszemélyzet 
bruttó bére az alapbérből tevődik 
össze, amihez hozzáadandók a tör-
vény által előírt pótlékok, illetmé-
nyek és egyéb bérjogosultságok. 

Az alapbér alakulásának
algoritmusa
Az alapbér a következőkből ala-

kul: a tanerői funkciónak megfelelő 
besorolási bér (azok, amelyeket az 
1-es és a 2-es számú mellékletek tar-
talmaznak), amelybe belefoglaltatik 
a tízévesnél nagyobb tanügyi tapasz-
talat esetén nyújtandó stabilitási 
pótlék, valamint neuropszichiátriai 
túlterheltségi pótlék, a vezetői il-
letmény, a különleges oktatási illet-
mény, az érdemfokozat (úgy, ahogy 
azt szabályozza a 2011/1-es, a tan-
ügyi törvény 92-es, 264-es és 311-es 
szakasza), valamint az osztályfőnöki 
illetmény. Az így megállapított alap-

bér mellett esetenként még nyújtha-
tó az elszigetelt zónai illetmény, az 
összevont osztályi pótlék, az átme-
neti kompenzáció, a veszélyességi 
pótlék és a munka mezején eltöltött 
évek alapján megállapított pótlék. A 
fentiek alapján megállapított bérjo-
gosultságok mellett az iskolai intéz-
mények saját jövedelmükből megál-
lapíthatnak differenciált béreket is, 
ami elvezethet a besorolási bér 30 
százalékig terjedő megemeléséhez, 
de ez a bérdifferencia nem képezheti 
számítási alapját egyéb bérjogosult-
ságok megállapításának.

Ami kiesik a „régiségből”
Ebből a felsorolásból is kitűnik, 

hogy igen bonyolult és már-már át-
láthatatlan a majdani bérek megálla-
pításának módja, s hogy valaki tisz-
tában legyen azzal, hogy mi is van 
a borítékon szereplő összeg hátteré-
ben, ugyancsak ismernie kell a most 
hatályba lépett törvény összes előírá-
sait. Egyébként „érdekes” olvasmány 
lehet a besorolási bér megállapítására 
vonatkozó szövegrész is. Ennek kap-
csán utalhatunk arra is, hogy a beso-
rolási bér megállapítása szempontjá-
ból megvan a maga jelentősége a tíz 
évet meghaladó megszakítás nélküli 
tanügyi folytonosságnak. Nos, e fo-
galom tekintetében is „igen árnyalt” 
a szöveg. Nevezetesen: amennyiben 
a tanügyi szakszemélyzet fizetés 
nélküli szabadságban vagy két-, il-
letve hároméves gyereknevelési sza-
badságban részesült, esetleg katonai 
szolgálatot teljesített, az az időszak 
nem számít tényleges tanügyi „ré-
giségnek”, következésképpen ezt 

az időszakot nem lehet figyelembe 
venni a stabilitási pótlék nyújtásá-
nál. De túl ezen a törvényben szó 
esik a tanügyben elismert régiségről, 
a tanügyi régiségről is. 

Mit jelent 
az átmeneti kompenzáció?
A bérjogosultságok között sze-

repel az átmeneti kompenzáció is. A 
jogszabály értelmében mindazok a 
személyek, akik 2009. december 
31-én a doktori tudományos címért 
pótlékra voltak jogosultak, ebben 
az átmeneti kompenzációban része-
sülnek, ami a már említett módon 
kiszámított alapbér 15 százalékában 
testesül meg. A veszélyességi pótlék 
tekintetében a jogszabály úgy rendel-
kezik, hogy az a kiszámított alapbér 
15 százalékáig terjedhet. Ennek kap-
csán is akad megjegyeznivaló: a ve-
szélyes munkahelyeket, a személyzeti 
kategóriát, a pótlék konkrét nagyság-
rendjét és annak nyújtási feltételeit a 
főhitelutalványozók állapítják meg 
a társadalmi partnerek megkérdezé-
sével, az erre vonatkozó szabályzat 
előírásainak feltétele közepette. Ezt 
a szabályzatot kormányhatározattal 
hagyják jóvá. A szóban forgó szabály-
zatnak a jóváhagyásáig a veszélyessé-
gi pótlékra csak azok a személyek 
jogosultak, akik eddig is részesültek 
abban, de csak akkor, ha jelenlegi 
tevékenységük is ugyanazon (azaz a 
megelőző) feltételek között folyik. 

Órabér- 
és óraszámcsökkentés
A törvényben továbbá előírá-

sok vannak az óradíjas rendszerre 

vonatkozóan is, ebben a bérezési 
formában azok a tanerők részesül-
hetnek, akiknek nincs teljes ka-
tedrájuk, illetve a társult tanerők, 
beleértve a nyugdíjasokat is. Továb-
bá, amennyiben egy I-es fokozattal 
rendelkező tanerő több mint 25 
éves tényleges tanügyi folytonos-
sággal rendelkezik, heti kötelező 
óraszáma két órával csökkentendő, 
anélkül, hogy ez maga után vonná 
bérének csökkentését. Az ebben a 
helyzetben lévő tanerőket a köte-
lező óraszámokon felül megtartott 
óráikért óradíjban lehet részesíteni. 
Még van egy érdekesség: az átme-
neti kompenzációk és a „régiség-
pótlék” ugyan részét képezik az 
alapbérnek, de ugyanakkor nem ké-
pezhetik számítási alapját másabb 
pótlékok, illetmények és a kompen-
zációk megállapítására. 

A jogszabály terjedelmessége mi-
att nincs lehetőségünk annak részlete-
sebb ismertetésére, de a példa kedvéért 
mégis utalnánk néhány, a mellékletek-
ben szereplő besorolási bérre: 

– hosszú távú főiskolai végzett-
séggel, I-es fokozattal és 22–25 éves 
tanügyi szaktapasztalattal rendelke-
ző tanár besorolási bére 1563 lej lesz, 
amennyiben a tanügyi szaktapasztalat 
10–14 éves, ez a bér 1393 lej;

– ugyanilyen végzettség és tanügyi 
szaktapasztalat, de II-es fokozat esetén 
ezek a bérszintek 1334, illetve 1195 
lejt jelentenek;

– ugyanilyen végzettséggel, de 
csak véglegesítéssel és 2–6 éves tan-
ügyi szaktapasztalattal rendelkező ta-
nár esetében a besorolási bér 988 lej, 
egy kezdő esetében pedig 981 lej; 

– rövid távú főiskolai végzett-
séggel, I-es fokozattal és 22–25 éves 
tanügyi szaktapasztalattal rendelkező 
tanár esetében a besorolási bér 1313 
lej, amennyiben az utóbbi időtarta-
ma 10–14 év, akkor a besorolási bér 
1169 lej;

– ugyanilyen végzettséggel és ha-
sonló időtartamokkal rendelkező, de 
csak II-es fokozatú tanár esetében a 
besorolási bér 1234, illetve 1082 lej;

– egy tanító besorolási bére maxi-
mum 1422 lej lehet, minimum pedig 
838 lej;

– szakképzetlen (csak líceumi vég-
zettségű) tanárok, tanítók, nevelők, 
oktatómesterek esetében a besorolási 
bér maximuma 869 lej, minimuma 
pedig 670 lej;

– egy főiskolai végzettségű nevelő 
maximális besorolási bére 1280 lej, a 
minimum pedig (líceumi végzettség 
esetén) 670 lej. Ugyanilyen bérezés-
ben részesülhetnek az iskolai laborán-
sok is.

Hangsúlyoznánk, hogy a fenti-
ekben ismertetett összegek a bruttó 
besorolási bérre vonatkoznak, ezen-
kívül a különböző kritériumoknak 
és feltételeknek eleget téve a tanerők 
részesülnek különböző pótlékok-
ban, illetményekben, kompenzáci-
ókban és másabb bérjellegű jogo-
sultságokban is. A törvény előírásai 
egyébként országos viszonylatban 
több mint 360 000, a tanügyi intéz-
ményrendszerben foglalkoztatott 
sze mélyt érintenek.

Hecser Zoltán

Tanügyiek idei bérezése: sajátos jogszabály szerint

 fotó: mihály lászló
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