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Már nincs sok idő: minden munkaadónak köte-

lessége tárgyalásokat folytatni az alkalmazotta-

ival december huszadikáig, az ennek eredmé-

nyéről szóló jegyzőkönyvet pedig az év végéig 

továbbítaniuk kell a munkaügyi felügyelőséghez. 

A tárgyalások során a béremelés nem kötelező, 

a minimálbér értékének 1900 lejre való növelése 

azonban igen.

Sokan aggódnak,  hogy 
csökkenni fog a bérük jö-
vőtől, miután a kormány 

döntésének értelmében janu-
ár elsejétől teljes egészében a 
munkavállalókra hárul majd a 
társadalom- és egészségbiz-
tosítási járulékok befizetése, 
ami a bruttó bér 35 százalékát 
teszi ki. Az elmúlt időszakban 
rengetegen fordultak kérdé-
sekkel a Hargita Megyei Mun-
kaügyi Felügyelőséghez a vár-
ható változások miatt, az em-
berek nem értik, pontosan mi-
re számíthatnak január else-
jétől – mutatott rá megkeresé-
sünkre Daniela Bortoş, az in-
tézmény szóvivője. Meglátása 
szerint azonban a módosítá-
sok sokkal egyszerűbbek, mint 
amilyennek elsőre tűnnek, és 
csak a munkaadók számára ír 
elő bizonyos kötelezettségeket, 
az alkalmazottaknak semmi-
lyen feladatuk sincs. 

Mindenkire érvényes előírás 

Az egyik legfontosabb válto-
zás az, hogy az idei 82-es szá-
mú sürgősségi kormányrende-
let értelmében (amelyet egyéb-
ként teljesen váratlanul csu-
pán november közepén fogad-
tak el) a munkaadók kötele-
sek kezdeményezni a kollek-
tív vagy az egyéni munkaszer-
ződések újratárgyalását, majd 
ennek eredményéről értesíte-
niük kell átiratban a munka-
ügyi felügyelőséget. A tárgya-
lásokat november 20. és de-
cember 20. között kell lefoly-
tatni, az átiratokat pedig leg-

később december 29-ig kell el-
juttatni a munkaügyi felügyelő-
séghez, hogy amikor januárban 
elkezdik a munkát, már dol-
gozni tudjanak az adatokkal – 
emelte ki  Daniela Bortoş, aki 
arra is figyelmeztetett, hogy 
azok a munkaadók, akik nem 
tesznek eleget ennek a kötele-
zettségnek, ötezertől tízezer 
lejig terjedő pénzbírságra szá-
míthatnak. Bár a tárgyalások 
célja az, hogy eldöntsék, a tár-
sadalom- és egészségbiztosí-
tási járulékok a munkaválla-
lóra való áthárítása után meg-
emelik vagy sem a bruttó bére-
ket, ez nincs előírva. A béreket 
tehát nem kell kötelezően meg-
emelni, a minimálbért viszont 
igen: azoknak az alkalmazot-
taknak, akik minimálbért kap-
nak, január elsejétől 1450 lejről 
1900 lejre kell növelni a bruttó 
fizetését. A bértárgyalás a ver-
senyszférában és az állami in-
tézményeknél is kötelező, illet-
ve az sem számít, hogy hány 
alkalmazottja van egy cégnek. 
Kivétel nélkül minden munka-
adó tárgyalásokat kell folytas-
son az alkalmazottaival, még 
akkor is, ha csak egyetlen sze-
mélyt foglalkoztat, a tárgyalá-
soknak pedig nyoma kell ma-
radjon: minden esetben jegy-
zőkönyvet kell készíteni, ak-
kor is, ha nem változik semmi, 
és ha módosul a munkaszer-
ződés, azt is be kell nyújtani 
a munkaügyi felügyelőséghez. 
Az alkalmazottaknak azonban 
semmilyen kötelezettségük 
sincs a szóvivő szerint, ugyan-
is annak ellenére, hogy az ő fi-

zetésükből vonják majd le a já-
rulékok összegét, a gyakorlat-
ban a kifizetést továbbra is a 
munkaadó végzi majd. 

Várható változások 

A kormány egyébként no-
vember 8-án fogadta el az adó-
törvénykönyv január elsejei 
módosításáról szóló sürgőssé-
gi rendeletet. E szerint a mos-
tani kilencről háromra csök-
ken a befizetendő járulékok 
száma, csupán a társadalom-
biztosítási (CASS), az egész-
ségbiztosítási (CAS) és a mun-
kabiztosítási járulék marad ér-
vényben. Emellett a jelenlegi 16 
százalékról januártól tíz szá-
zalékra csökken a jövedelem-
adó kulcsa, de teljes egészé-

ben a munkavállalókra hárul 
a társadalom- és egészségbiz-
tosítási járulékok befizetése (a 
munkáltató mindössze egy 2,25 
százalékos munkabiztosítási 
hozzájárulás befizetésére lesz 
köteles). A bérek alakulásával 
kapcsolatosan Mihai Tudose 
miniszterelnök és Ionuţ Mişa 
pénzügyminiszter többször is 
arról beszélt, hogy sem a köz-
, sem a magánszférában nem 
csökkennek majd a fizetések 
a járulékok terhének a munka-
vállalóra hárításával. Adrian 
Bența pénzügyi tanácsadó elő-
számítása szerint azonban az 
az adófizető, aki jelenleg brut-
tó 3000 lejes keresete alapján 
2104 lejt kap kézhez, nettó bé-
re jövőre 1775 lejre csökken-
het, ha 35 százalékos társa-

dalom- és egészségbiztosítási 
hozzájárulást, továbbá tízszá-
zalékos jövedelemadót kell be-
fizetnie. Ugyancsak 16,5 szá-
zalékkal csökkenne a szakér-
tő szerint egy bruttó 6000 lejt 
kereső adófizető bére: miköz-
ben jelenleg egy ilyen össze-
gű fizetésért 4208 lej nettó jár, 
a tervezett változások nyomán 
698 lejjel kevesebb, 3510 ma-
rad a munkavállaló zsebében. 
Hasonló következtetésre jutott 
a Hotnews portál által felkért 
Cornel Grama kolozsvári adó-
szakértő is, aki szerint egye-
dül a minimálbérért dolgozók 
járhatnak jól az intézkedéssel, 
ők a számításai szerint 98 lejjel 
többet, nettó 1163 lejt kereshet-
nek a változások által.
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A munkavállalókra hárul majd a társadalom- és egészségbiztosítási járulékok befizetése

Tárgyalni kell az alkalmazottakkal

Minden munkaadónak tárgyalnia kell az alkalmazottaival, akkor is, ha csak egyetlen személyt foglalkoztat
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Félezren hagyták ott az iskolát
Több mint négyszáz fiatal 

morzsolódott le a Hargita me-
gyei közoktatási rendszerből a 
2016–2017-es tanév során. Az 
iskolaelhagyás leginkább a ro-
ma közösségekre jellemző: so-
kan a hiányzások miatt évis-
métlésre kényszerülnek, majd 

teljesen kimaradnak az isko-
lából.

Az iskolaelhagyás következ-
tében a kötelező oktatásban 
részt vevő tanulók (elemitől ti-
zedik osztályig) végzettség nél-
kül hagyják el a közoktatási 
rendszert, véglegesen vagy ide-
iglenesen – mondta érdeklődé-
sünkre Bartolf Hedvig, a Hargi-
ta Megyei Tanfelügyelőség mun-
katársa. A tanfelügyelőség vo-
natkozó statisztikái szerint a 
2016–2017-es tanévben össze-
sen 437 fiatal morzsolódott le a 
Hargita megyei iskolahálózat-
ból, közülük 254 tanuló vidéki 
iskolákból, 183 pedig városi tan-
intézetekből. Fontos megjegyez-
ni, hogy ez a szám tartalmazza 
a közép- és szakiskolásokat, il-
letve a posztliceális képzésben 
részt vevőket is, előbbiben 170-
en, utóbbiban 32-en érintettek. 

A Hargita megyei iskolahálózat-
ban egyébként mintegy ötven-
ezer óvodást és iskolást tarta-
nak számon.

Ideiglenesen hagyják ott az iskolát

Bartolf Hedvig rámutatott, 
ezek a fiatalok sok esetben nem 
véglegesen hagyják ott a köz-
oktatási rendszert, többen né-
hány évnyi szünet után vissza-
térnek. Az iskolák és a tanfel-
ügyelőség is azon van, hogy le-
hetőséget teremtsen a vissza-
fogadásra, még ha sok esetben 
két-három évvel idősebb is lesz 
osztálytársainál az illető tanu-
ló. „Fontos, hogy mindenki jár-
hasson iskolába, az iskolázat-
lanság miatt ne kerüljön a tár-
sadalom peremére” – fogalma-
zott a szakember. Ugyanakkor 
kiemelte, az iskolaelhagyás az 

esetek döntő többségében a hát-
rányos helyzetben élő családok 
gyerekeit, illetve a roma fiatalo-
kat érinti. A legnagyobb lemor-
zsolódás mindig nyolcadik osz-
tály végén következik be, de 
ezeknél fiatalabb tanulókkal is 
kell számolni. Például vannak 
gyerekek, akiket már nagyon fi-
atalon dolgozni küldenek szüle-
ik, legtöbb esetben pásztorkod-
ni, így kimaradnak az iskolából 
– jegyezte meg.

Javuló arány

Kari Attila, a tanfelügyelőség 
romaoktatásért felelős illetéke-
se is megerősítette: az iskolael-
hagyás leginkább a roma fiata-
lok esetében jellemző, viszont 
fontos megjegyezni, hogy ez az 
arány az utóbbi években javult. 
„Az a tapasztalat, hogy azok a 

roma szülők, akik annak idején 
elvégezték az elemi vagy az ál-
talános iskolát, sokkal jobban 
ragaszkodnak ahhoz, hogy is-
kolába járassák gyerekeiket. E 
személyek száma pedig növe-
kedőben van. Ugyanakkor az is-
kolaelhagyásban fontos ténye-
ző, hogy ezekben a közösségek-
ben sokkal hamarabb jön a csa-
ládalapítás, sok fiatal lányt már 
hetedik, nyolcadik osztályban 
férjhez adnak. Ezeken a szoká-
sokon a tanügyi rendszer nem 
tud változtatni” – nyugtázta a 
tanfelügyelő. Azt is megjegyez-
te, olyan esetekről is tud, ami-
kor nem roma fiatalok már 15–16 
évesen otthagyják az iskolát, 
utána pedig külföldön vállalnak 
munkát. Korukból kifolyólag ter-
mészetesen nem legálisan dol-
goznak – jegyezte meg. 
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Aggasztó adatok

Az Adevărul országos napi-
lap beszámolója szerint az is-
kolaelhagyás aránya az el-
múlt években folyamatosan 
nőtt Romániában: az UNICEF 
Romániára vonatkozó adatai 
szerint a 2015–2016-os tan-
évben 391 ezer tanuló távo-
zott a közoktatási rendszer-
ből, ami 91 ezerrel több, mint 
a 2013–2014-es tanévben.




