
A romániai törvénykezés több 
típusú szabadságot és juttatást 
is biztosít mindkét szülőnek, 
ezeket a várandós vagy szülés 
után lévő nők, illetve az apák is 
kérhetik.

A 2003/96-os sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében azok 
a várandós alkalmazottak, akik 
saját vagy a magzat egészsé-
gi állapota miatt nem tudnak 
napi nyolc órát dolgozni, jo-
gukban áll munkaidejüket hat 
órára csökkenteni. Ettől füg-
getlenül fizetésük ugyanany-
nyi marad, mint a nyolcórás 
programra megállapított bér. 
Ugyanakkor a munkaadónak 
biztosítania kell a megfelelő 
munkakörülményeket, amelyek 
nem lehetnek ártalmasak az al-
kalmazott állapotára, ennek ér-
dekében akár más munkahelyet 
is kell ajánlania, amennyiben a 
munkaügyi orvos azt javasolja. 
Ha erre, illetve a munkaprog-
ram módosítására megalapo-
zott objektív okok miatt nincs 
lehetőség, a várandós alkalma-
zottnak jogában áll veszélyez-
tetett állapotára való tekintettel 
egyfajta betegszabadságot igé-
nyelni. Ennek a szabadságnak 
az időtartama legtöbb száz-
húsz naptári nap lehet, amelyet 
a családorvos vagy a szakor-
vos adhat. Ugyanezek a felté-
telek vonatkoznak azokra az 
alkalmazottakra is, akik nem 
teljesítik a gyerekenevelési sza-
badság feltételeit, és szülés 
után visszamennek dolgozni. 
Mivel ez egyfajta betegszabad-
ság, az orvos által kibocsátott, 
a munkaadónak leadott beteg-
lap alapján fizetik ki, az utolsó 
hat hónap jövedelmi átlagának 

75%-os arányában. Ezt a jut-
tatást az egészségbiztosítási 
alapból fizetik.

Szülési szabadság és juttatás

A 2005/158-as sürgősségi kor-
mányrendelet előírásai szerint 
a szülési szabadság időtarta-
ma 126 naptári nap. Ez 63 nap 
szülés előtti, illetve 63 nap szü-
lés utáni időszakból áll. Ezek 
egymást kiegészíthetik orvosi 
javallatra és a személy választá-
sa szerint olyanképpen, hogy a 
szülés előtti időszak lehet hosz-
szabb mint 63 nap, viszont a szü-
lés utánra mindenképp kötelező 
minimum 42 napot hagyni. A 43. 
naptól igényelhető a gyerekneve-
lési szabadság, természetesen 
ha a kismama teljesíti az erre 
vonatkozó feltételeket. Tulajdon-
képpen ez egy betegszabad-
ság, ezért az egészségbiztosítási 
alapból fizetik. Ahhoz, hogy va-
laki jogosult legyen a szülési 
szabadságra, a megelőző 12 hó-
napos időszakra vonatkozóan 
rendelkeznie kell minimum egy 
hónapos biztosítotti idővel az 
egészségbiztosítási rendszer-
ben. A szülési szabadság ide-
jére járó illetmény összegének 
kiszámítási alapja az utolsó hat 
hónap átlagjövedelmének 85%-a.

Apáknak járó szabadság

Az 1999/210-es törvény ér-
telmében az újszülött gyermek 
apjának jogában áll öt munka-
nap fizetett szabadságot igé-
nyelni a gyerek születése utáni 
nyolc hétben. Abban az esetben, 
ha az apa elvégez egy csecse-
mőgondozási tanfolyamot, ez 

az időszak tizenöt napra hosz-
szabbodik.

Gyereknevelési szabadság 
és beilleszkedési ösztönző

A gyereknevelési szabad-
ságra vonatkozó 2010/111-es 
sürgősségi kormányrendelet 
értelmében azok, akik a gye-
rekük születése előtti kétéves 
időszakban tizenkét havi adó-
zandó jövedelmet valósítottak 
meg, kétéves – fogyatékkal élő 
gyerek esetén hároméves – gye-
reknevelési szabadságra, vala-
mint havi juttatásra jogosultak. 
Ezt bármelyik szülő kérheti, 
amennyiben teljesíti a feltéte-
leket. A fizetésből, egyéni vál-
lalkozásból, mezőgazdasági, 
erdészeti vagy halászati tevé-
kenységből származó jövedel-
met megvalósított időszakokon 
kívül a születés előtti tizenkét 
hónap állhat más időszakokból 
is, például  fizetett munkanél-
küli-időszak, betegszabadság, 
betegnyugdíj vagy gyerekne-
velésre kivett fizetetlen sza-
badság.

A jelenleg érvényben lévő ren-
delkezések értelmében az illet-
mény a gyerek születése előtti 
kétéves időszak utolsó tizen-
két hónapja során megvalósított 
nettó átlagjövedelem 85%-a, de 
nem lehet kevesebb mint 1250 
lej. Az idők folyamán többször 
is módosították a juttatás felső 
értékét, jelenleg 8500 lejben van 
megállapítva. Azok, akik nem 
várják meg a gyereknevelési 
szabadság végét, tehát a gye-
rek kétéves kora előtt vissza-
mennek dolgozni, úgynevezett 
beilleszkedési ösztönzőben ré-

szesülhetnek. Ennek mértéke 
egységes: a minimális gyerek-
nevelési juttatás 50%-a.

A gyereknevelési szabadság 
megítélésének fő elve szerint a 
jog nem ruházható át egyik szü-
lőről a másikra. Abban az eset-
ben, ha mindkét szülő teljesíti a 
feltételeket, a kétéves szabad-
ság időtartamából egy hónapot 
odaítélnek annak a szülőnek, 
aki nem kérte a szabadságot. 
Amennyiben nem él ezzel a jo-
gával, az az időszak elvész.

Beteg gyerek gondozására 
járó szabadság

A 2005/158-as sürgősségi kor-
mányrendelet decemberi mó-
dosítása szerint a szülőknek 
jogukban áll betegszabadságot 
kivenni súlyos beteg gyerekük 
gondozására annak tizenhat 
éves koráig, az eddigi hétéves 
kor helyett. Fogyatékkal élő 
gyerekek esetében ez a kor-
határ tizennyolc év. A beteg-
ségek listáját az egészségügyi 
minisztérium bizottsága fogja 
meghatározni. Ahhoz, hogy va-
laki jogosult legyen erre a sza-
badságra, a megelőző tizenkét 
hónapos időszakra vonatko-
zóan rendelkeznie kell mini-

mum egy hónapos biztosítotti 
idővel az egészségbiztosítási 
rendszerben. A betegszabad-
ság idejére járó illetmény ösz-
szegének kiszámítási alapja az 
utolsó hat hónap átlagjövedel-
mének 85%-a.

Alkalmazkodási szabadság 
örökbefogadás esetén

A 2004/273-as törvény sze-
rint, aki örökbefogad egy gye-
reket, egyéves alkalmazkodási 
szabadságot kérhet, aminek fel-
tétele legalább egyéves hozzá-
járulási időszak megléte. Ez a 
juttatás havi 1700 lej.

Szabadnap a gyerek 
orvosi vizsgálatára

A 2014/91-es törvény értel-
mében az egy- vagy kétgyere-
kes szülők évi egy szabadnapot 
igényelhetnek a gyermek orvosi 
vizsgálatára, míg a kettőnél több 
gyerekes szülők két szabadna-
pot kérhetnek munkaadójuktól.

Mint látjuk, elég sok lehe-
tőség adott a szülőknek, min-
denki a helyzete függvényében 
használhatja.

BÁLINT MÁRIA
tanácsadó

„Örvendünk minden egyes 
közösségünkbe szüle-
tett gyereknek, ezért 

fontosnak tartjuk, hogy leg-
alább ennyi figyelmet fordít-
sunk rájuk” – magyarázta Rafai 
Emil polgármester. Az asszisz-
tensek adatgyűjtése révén rend-
szeresen ellátogatnak oda, ahol 
gyermek született, ilyenkor pe-
dig egy emléklapot és a csecse-
mő nevével, valamint az „Isten 
hozott Székelykeresztúron” kö-
szöntéssel hímzett fürdőlepe-
dőt ajándékoznak a családnak. 
A figyelmesség kijár azoknak is, 
akik nem Székelykeresztúron 
élnek, de valamelyik szülő-
jük ottani személyazonossá-

gi igazolvánnyal rendelkezik: 
ez esetben postázzák az aján-
déktárgyakat. A mintegy más-
fél éve indult kezdeményezés 
óta 98 kisgyerek – 48 lány és 
50 fiú – kapott ajándékot. Ez 
idő alatt ennél valamivel több 
székelykeresztúri gyerek szü-
letett, azonban az anyakönyvi 
adatokhoz egy-két hónapos ké-
séssel jutnak hozzá, így a tavaly 
november után születetteket 
még nem keresték fel – tudtuk 
meg a polgármesteri hivataltól.

Nem sok, de jólesik

Ezzel egy időben indult a 
25., illetve 50. házassági év-

fordulójukat ünneplő párok 
köszöntése is otthonukban. 
„Amikor elkezdtük, nem gon-
doltam, hogy ekkora szeretet-
tel, örömmel fogadnak majd” 
– emlékezett vissza a város-
gazda, aki fertőzésveszély mi-
att csecsemőlátogatni csak 
ritkán, a házaspárokhoz azon-
ban mindig elmegy. Hozzátette, 
hogy meglepetésről nem le-

het szó, mivel „nem törhetünk 
rá senkire”, előre időpontot 
egyeztetnek a házaspárokkal, 
de eddig még senki nem mond-
ta, hogy nem fogadja őket. 
Ilyenkor a nőknek egy nagy 
csokor virággal kedvesked-
nek, mellé pedig egy emléklap 
és egy, a városról szóló könyv 
jár. Eddig 24 ezüstlakodalmat 
és 23 aranylakodalmat ünnep-

lő párt köszöntöttek. Mindkét 
ötletet a magyarországi testvér-
településeknél bevett szokás 
adta – árulta el Rafai, hozzá-
téve, hogy mivel ez nem nagy 
összeg, a város költségvetése 
megbírja a kiadást, annál is in-
kább, hogy a kiadványokat pá-
lyázati pénzből fedezték. 
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Örvendenek az újszülötteknek és a hosszú házasságoknak is

Ajándékozó város

„Isten hozott Székelykeresztúron” köszöntéssel hímzett fürdőlepedőt kapnak a kicsik

Mindenkinek jólesik egy kis figyelmesség, 

ha élete fontosabb eseménye mellett mások 

sem mennek el közömbösen. Így gondolta ezt 

Székelykeresztúr önkormányzata is, amikor 

néhány éve eldöntötte, hogy ezután a város és a 

hozzá tartozó Betfalva és Fiatfalva újszülötteit, 

valamint a 25., illetve az 50. házassági évfordu-

lójukat ünneplő házaspárokat kis ajándékkal 

köszönti.

Lakossági Tanácsadó Iroda

Kossuth Lajos utca 42. szám;
tel./fax: 0266-217150;

e-mail: bcc.odorhei@yahoo.com.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8–14 óra között.

Alapelveink: ingyenesség, pártatlanság, függetlenség, titoktartás.
A Lakossági Tanácsadó Irodát a Civitas Alapítvány működteti, 

amihez hozzájárul Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is.
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