
Törvény biztosítja az ingázó 
pedagógusok ingázási költsé-
geinek megtérítését. Az önkor-
mányzatok anyagi lehetőségei 
azonban sok helyen nem en-
gedik meg ezt a kiadást. Így 
aztán van olyan tanár, akinek 
szinte fizetnie kell, hogy dol-
gozhasson.
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Birtalan Sándor, a gyi mes
fel sőloki Domokos Pál 
Pé  ter Általános Iskola 

igaz gatója Csíkszentmártonból 
in gázik munkahelyére. Naponta 
110 kmt tesz meg saját autójával 
a munkahelyig és vissza, ehhez 
adódnak hozzá azok a kilométe
rek, amelyeket igazgatóként kell 
bejárnia egyik iskolától a másikig. 
A község azonban sem neki, sem 

kollégáinak nem tudja fizetni az 
ingázási költséget, Birtalan és a 
Csíkszeredából Felsőlokra vele 
utazó pedagóguskollégái ezért 
egymás között osztják el a ben
zinköltséget. Így is havonta hét
száz lejébe kerül a munkába járás. 
„Szinte nekem kell fizetnem, hogy 
dolgozhassak” – mondja.

A helyi önkormányzatnak 
ugyanis nincs költségvetési kerete 
arra, hogy a saját települése iskolá
jában tanító pedagógusok ingázási 
költségeit megtérítse. „Így ebben 
az évben már ki is számítottuk, 
mennyi pénz lenne szükséges erre a 
célra” – mondja lapunknak Timár 
Zsombor, a község polgármestere.

Csíkszentmártonba – ahol 
az oktatási hálózat az óvodától 
a középiskoláig minden szintet 
magában foglal, ráadásul a szak
középiskola mellett bentlakás is 

működik – naponta negyven pe
dagógus ingázik. „A tanintézmé
nyek fenntartási költségei viszont 
magasak: 600 diák számára szük
séges meleget és villanyt, sok te
remben pedig vizet is biztosítani” 
– mondja Gergely András pol
gármester. Az ingázó pedagógu
sok útiköltségének a megtérítése 

– bár azt jogos követelésnek véli 
a polgármester – hozzávetőlege
sen ugyanannyiba kerülne, mint 
a fenntartási költségek, ezt pedig 
nem tudják biztosítani. 

Csíkszentdomokosra tavaly 
11 pedagógus ingázott, számukra 
sem térítették meg az útiköltsé
get. Nem úgy, mint tavalyelőtt: 
akkor az önkormányzat rendsze
resen fizette az ingázási költsége
ket, Ferencz Alajos polgármester 
viszont bízik abban, hogy a követ
kező tanácsülésen újra megszavaz
zák a pedagógusok ingázási költ
ségeinek megtérítését. „Az iskola 
vezetőtanácsának ülésén megtár
gyalják, majd benyújtják a kérést, 
mi pedig megpróbáljuk legalább 
ebben a negyedévben kifizetni az 
ingázási költségeket” – mondta 
lapunknak a polgármester. 

Gyergyóalfaluban ellenben 
minden esztendő költségveté  sében 
elkülönítik a pedagógusok ingázási 
költségeinek megtérítéséhez szük
séges összeget, és így történt ez idén 
is. György István polgármester arról 
számolt be, hogy most is napiren
den vannak a 23 ingázó pedagógus 
bérlete árának a kifizetésével.

A munkahelyükre utazni kény
szerülő pedagógusok ingázási költ
ségeinek megtérítését törvény biz
tosítja. A törvény szabta jog anyagi 
terheit azoknak az önkormányzat
oknak kell állniuk, amelyek a mun
kahelyül szolgáló tanintézményt 
fenntartják. Sok helyen azonban 
nincs anyagi fedezet a vonat vagy 
autóbuszbérletek árának megtéríté
sére, illetve ez a tétel nem prioritás 
az önkormányzat költségvetésében. 

Az ingázási költségek megtérí
tésének szükségességével kapcso
latban megoszlanak a vélemények. 
Van, aki szerint a pedagógusoknak 
tisztességes fizetést kellene adni, 
nem pedig szociális juttatásokkal 
segíteni rajtuk. Mások ellenben 
fordítva közelítik meg a problé
mát, és felteszik a kérdést: „Hol 
van még olyan munkahely, amely 
kifizeti az ingázási költséget?”
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Évek óta időnként visszatérő téma tanügyi berkekben 
az ingapénz: vannak iskolák, amelyekben megtérítik a 
más településről ingázó tanárok útiköltségét, másokban 
viszont nem. A költségeket a települési önkormányzatok 
állják, s lehetőségeikhez mérten járhatnak el.

Az ingázó tanügyiek joggal várják el, hogy útiköltségei
ket megtérítsék, ugyanis nettó jövedelmük mintegy har
madával esett a közalkalmazottak bérének 25 százalékkal 
való lefaragásakor, lévén, hogy tőlük megvontak számos 
más juttatást is. A munka viszont ugyanannyi maradt.

De joggal méltatlankodnak azok, akik nem a tanügyben 
dolgoznak, de ingáznak: nekik ki téríti meg az ingaköltségeket?

A munkáltatók mérik fel általában, hogy megérie 
nekik részben vagy teljes egészében fedezni az alkalmazot
tak ingaköltségeit. Ez akár burkolt juttatás is lehet, amely 
költségként számolható el, de nem kell utána mindenféle, 
a bér jellegű juttatásokra fizetendő adót, hozzájárulást 
befizetni az államkasszába. Vannak cégek, amelyek saját 
költségükön szállítják az alkalmazottakat, mások viszont 
azt tartják, hogy a munkavállaló, ha dolgozni akar, fizesse 
ő maga az utazási költségeket.

Esete válogatja, de mindenképpen az a döntő érv, hogy 
a munkáltatónak megérie vagy sem az alkalmazottak in
gáztatása.

Ha ezt a logikát követjük, feltehető a kérdés: megérie a 
települési önkormányzatoknak, az iskoláknak, hogy fizessék a 
pedagógusok ingázási költségeit? A válasz egyértelmű kellene 
hogy legyen: természetesen megéri! Megéri, hogy szakképzett 
óvónő, tanító, tanár foglalkozzon a gyermekekkel, mert így 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy eredményesebb lesz az 
oktatás, jobb a gyermekek előmenetele.

A baj inkább az, hogy az iskolaigazgatók vagy a munkál
tatói jogkört gyakorló önkormányzatok nem szólhatnak bele 

abba, hogy kit alkalmaznak, ugyanis a versenyvizsgajegyek 
alapján számítógép osztja el a pedagógusokat is, a kihelyezés 
kész lutri. S mint a lutri, ez is lehet nyerő vagy sem. Az volna 
a természetes, hogy maguk az iskolák szervezzék meg szükség
leteik szerint a pedagógusi állások betöltésére a versenyvizsgát. 
S akkor talán nem a nagy kosárból osztanák ki az opciók és a 
vizsgajegyek függvényében az állásokat, hanem jobban, éssze
rűbben találkozna a kereslet és a kínálat a tanügyi munka
erőpiacon is. S talán nem lennének akkor keresztbe ingázások, 
kisebb költségekkel járna az oktatási folyamat.

De egyelőre mindez csak álom. Addig is azonban jelen hely
zetben kell megoldást keresni a gondokra: s a megoldások egyike 
a tanárok ingázási költségeinek megtérítése. Ezt pedig nem csu
pán az önkormányzatok tudnák finanszírozni, hanem beszáll
hatnának a költségek fedezésébe például a közbirtokosságok, a 
vállalkozások is. S talán akkor ritkábban bukkanna fel az évek 
óta visszatérő téma: ki fizesse az ingapénzt?
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KevéS TelepüléS TudjA megTérÍTenI Az IngázáSI KölTSégeKeT

Fizetnek, hogy taníthassanak
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Tanárnő egy vidéki iskolában. Nem jut mindenhol anyagi keret az „ingapénz” visszafizetésére fotó: mihály lászló
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Az ingázó pedagógu-
sok útiköltségének 
megtérítése – bár azt 
jogos követelésnek véli 
a polgármester – hoz-
závetőlegesen ugyan-
annyiba kerülne, mint 
a fenntartási költségek, 
ezt pedig nem tudják 
biztosítani. 


