
A PEDAGÓGUSOK OKTATÓK MEGBESCSÜLÉSÉNEK ÁRA 

 

Az ország legnagyobb munkáltatója mag az állam. Az ország legnagyobb pénzkezelője is az 

állam. Bár valamelyik internetes portálon megjelent és olvasható volt, hogy a bankok 

kétszerannyi pénzzel rendelkeznek, mint az állam. A kettő együtt igen sok pénz. a kormány 

szinte szabadon dönt a költségvetésiforrások felhasználására. Az állam munkáltatóként most 

abban érdekelt minél kisebb legyen a minimálbér és a garantált bér minimum. 

Munkavállalóiért pedig nem akar érdekvédelmet gyakorolni. Az állami ágazatokban dolgozók 

feszültek. Ki- ki a lehetőségeinek megfelelően ennek hangot is ad.  

A pedagógusok az oktatásban dolgozók küzdelme szinte az egész évet lefedi megnyugtató 

válasz nélkül. A kormányzati válasz össze van kapcsolva Brüsszellel, mintha minden tőlük 

függene. Miután  a pedagógus életpálya modell valódi tartalma megfeneklett mondhatnánk 

azt is hogy megbukott a kormány soha nem akart visszatérni az eredeti alapokhoz. A mostani 

Brüsszelhez kötött megoldási forma szinte előrevetíti a kialakult feszültség tovább erősítését. 

Miközben a kormány egy azonnali döntéssel békét teremthetne az anyagi megbecsülés 

területén. Mindenképpen meg kell tenni, mert a oktatás jövője a tét. Mindenképpen meg kell 

tenni, mert az európai jelentésből kitűnik, hogy a kormány az alapítványi formába kiszervezett 

felsőoktatás menedzsmentjének kuratóriumi és személyzeti költségére évente 400-600 millió 

Ft-ot biztosít költségvetési forrásból. Ha a kuratórium és a pedagógus létszámarányokat 

összehasonlítjuk, akkor a 45%-os béremeléskövetelés nem teljesíthetetlen feladat. Különösen 

nem, ha az Eus forrás erre a célra is felhasználható. Kérjük a DIPLOMÁCA össze eszközét 

felhasználni. 

Mennyi pénzre lenne szükség a 45%-os béremelésre és mit lehetne vele elérni? 

 

 Magyar országon a pedagógusok száma 147814 fő 

 A KSH szerinti átlagkereset bruttó 410000Ft/fő            410000Ft : 410 euro = 1000 Euro 

 Nettó átlagkereset 410000Ft * 0,67 =274700Ft/fő      274000Ft : 410          =   670 Euro 

 Szakszervezeti követelés: 45%-os azonnali béremelés 

 A 45%-os béremelés   bruttó 184500 Ft/fő emelést jelentene ez    450 euró/fő 

 Ágazati szinten 147814 fő * 184500 = 27,3 milliárd Ft/hó  aszükséglet 

 ágazati szinten 27,3 m *12 = 327 Milliárd Ft/év =                        799000000  euró 

 munkáltatói járulék 15,5 %    327Mft*0,155= 50,6 Milliárd Ft =124000000 millió euró 

 összesen                                                                                                923000000 millió euró   

 összesen ennyi pénzt igényelne  a béremelés 378 430 000 000 Ft/év 



A  béremelés utáni állapot átlagban 

 A számitás alapján az átlag bruttóbér 594 500 Ft lenne      1450 euro 

 A számítás alapján a nettó átlagbér    398 315  Ft                   971 euro  

 

 

Milyen problémákat oldana meg az Eu és hazai forrás együttesen? 

 a pályakezdők emberhez méltó életet élhetnek 

 A pályakezdők bértábla szerinti bruttó  260000 Ft-os bére helyett  484 500Ft lenne 

                                                                       634 euró   helyett                  1 181,7 euro 

 nettó                                                            424 euro                                     791   euro 

 a pályán lévők megbecsültsége  erősödne 

 a pályára szívesebben érkeznének  

 a többletmunka elvégzésében többen vállalnának szerepet 

 a szakmai változásokra nyugodtabban készülhetnének 

 röviddel a nyugdíj előtt állóknak javítana nyugdíj megállapításban 

Miért szükséges az Eu képviselők segítsége? 

 Mert oktatás nélkül nincs jövő 

 Mert tanárok nélkül nincs oktatás 

 Mert tudás nélkül nincs fejlődés 

 Mert a pályakezdők száma  az oktatási rendszer 9%-a 

 Mert pályáról hamarosan leköszönők száma 50-65 év közötti 52% 

 Mert megbecsülés nélkül a pálya elhagyók száma folyamatosan növekszik. 

 Mert a tanári pálya normális kereset nélkül  nem vonzó 

 

 

 


