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Megszűnt jogilag a Hargita Megyei Mozgássérül-

tek Szervezetének védett műhelye, ezért több fo-

gyatékkal élő alkalmazottjuktól is kénytelenek 

voltak megválni. Többek között ez lett a tavaly el-

fogadott hatvanas számú sürgősségi kormány-

rendelet egyik következménye. Ugyanakkor szin-

tén ennek a jogszabálynak a hozadéka, hogy sok 

Hargita megyei nagyobb cég vagy intézmény 

arra kényszerül, hogy fogyatékossági illetéket fi-

zessen be az államkasszába, mert nem tud alkal-

mazni sérült, de munkaképes személyt.

A 2006-ból származó 448-
as törvényt módosító, a 
kormány tavalyi 60-as 

számú sürgősségi rendelete 
két fontosabb változást hozott. 
Egyrészt előírta, hogy minden 
olyan cégnél, ahol ötvennél több 
személy dolgozik, az alkalma-
zottak legalább 4 százaléka fo-
gyatékkal élő kell legyen. Ha ez 
nem történik meg, akkor min-
den ilyen munkahely után ha-
vonta be kell fizetniük az ál-
lamkasszába a bruttó minimál-
bérnek megfelelő illetéket. Az 
összeget a fogyatékkal élők jo-
gait szabályozó jogszabály mó-
dosításával kétszeresére emel-
ték, mert eddig csak a minimál-
bér felét kellett befizetni, és a 
módosítás előtt erre a pénzre 
a hátrányos helyzetűeket fog-
lalkoztató, úgynevezett védett 
egységtől rendelhettek termé-
ket, szolgáltatást, de ezt a le-
hetőséget egy tollvonással tö-
rölte a kormány. A tavaly szep-
tember óta érvényes sürgősségi 
kormányrendelet másrészt ez-
zel párhuzamosan megszüntet-
te azt a lehetőséget is, hogy civil 
szervezetek védett műhelyeket 
működtessenek, ezt csak köz-
intézmények tehetik meg.

Alig 500-an dolgoznak

A témában felkerestük a Har-
gita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságot, az 
intézménynek ugyanis még to-
vábbi 17 fogyatékkal élőt kell al-
kalmaznia, viszont a megyében 
lévő nagyobb cégekhez hason-
lóan nehezen talál ilyen mun-
kaerőt. Elekes Zoltán, az intéz-
mény vezetője elmondta, a fo-
gyatékosságot és annak súlyos-
ságát (fokozatát) a megyei érin-
tettek esetében a Hargita Megye 
Tanácsánál működő felmérő 

bizottság (románul: comitetul 
de evaluare) állapítja meg, el-
sősorban orvosi papírok alap-
ján. Megtudtuk, hogy a megyé-
ben 9688 felnőtt korú fogyaték-
kal élőt tartottak nyilván a ta-
valy decemberi adatok szerint. 
Közülük 3390-en öregségi nyug-
díjasként szerepeltek a nyilván-
tartásban, 2114-en pedig beteg-
nyugdíjasként. Ez utóbbi kate-
gória esetében az igazgató meg-
jegyezte, hogy nincs pontos 
adatuk arról, hogy hányan van-
nak, akik hármas fokozatú sé-
rültek, ugyanis ők 4 órás mun-
kaszerződéssel dolgozhatná-
nak. Munkaképes korú, fogya-
tékkal élő személyt 4184-et je-
gyeztek, közülük 566-an voltak 
alkalmazásban. 

Többségüknek nincs szakmája

„Nem valószínű, hogy minden 
felnőtt képes munkát végezni a 
sérültsége révén, ugyanakkor 
az is probléma, hogy többsé-
gük alacsonyan iskolázott, nem 
tanultak szakmát, így nehezen 
tudnak elhelyezkedni a munka-
erőpiacon” – vetette fel a prob-
lémákat az igazgató. Szerinte 
ebben a helyzetben nehéz lesz 
az intézményeknek, cégeknek 
megfelelő alkalmazottat talál-
ni, ráadásul úgy véli, nincs is 
annyi fogyatékkal élő a megyé-
ben, amennyit a törvény előírá-
sai szerint a cégeknek, intéz-
ményeknek alkalmazniuk kel-
lene. A gyermekvédelemnél az 
alkalmazottak száma alapján 
32 állást kell fogyatékkal élők-
nek betölteni, de jelenleg mind-
össze 15-en dolgoznak náluk, 
tehát további 17 személyre vol-
na szükségük. Elekes ennek 
kapcsán megemlítette, hogy 
európai uniós forrásból létre-
hoztak Gyergyószentmiklóson 

egy támogatott foglalkoztatói 
irodát, éppen azzal a céllal, 
hogy segítsék a sérülteket a 
munkaerőpiacon elhelyezked-
ni, az iroda pedig az egész 
megyében kifejti tevékenysé-
gét. Amennyiben valaki segít-
séget szeretne kérni, vagy ér-
deklődni szeretne, megteheti 
a 0737-023 689-es telefonszá-
mon. Gyergyószentmiklóson 
15 sérültet foglalkoztatnak a 
fogyatékkal élők foglalkozta-
tó műhelyében. Textiltermé-
keket készítenek Budai Péter 
és Budai Ilona irányításával. 
Szövőszék és varrógépek áll-
nak az érintettek rendelkezé-
sére, továbbá tanulják a szá-
mítógép használatát is. Józsa 
Csaba, a megyei mozgássérül-
tek szervezetének elnöke ar-
ról is szólt, hogy nyárára több 
gyergyószéki polgármesteri hi-
vatallal tervezik a szerződések 
megújítását a zöldövezetek kar-
bantartására vonatkozóan, je-
lezte, az együttműködés a ko-
rábbi években is hasznos volt.

Jogilag megszűnt a védett műhely

„A jogszabályok módosításá-
nak következménye a szerve-
zetünkre nézve az lett, hogy a 
védett műhelyünk jogilag meg-

szűnt, emiatt kénytelenek vol-
tunk három alkalmazottunkat 
elbocsájtani, ők, amikor tehe-
tik, önkéntesen segítenek be a 
tevékenységeinkbe” – számolt 
be érdeklődésünkre Józsa Csa-
ba, a Hargita Megyei Mozgás-
sérültek Szervezetének elnöke. 
Mint tőle megtudtuk, szerveze-
tüknél mindössze ketten ma-
radtak, ők is csökkentett óra-
számú alkalmazásban. A hely-
zetük súlyosságának érzékel-
tetéséhez néhány számadattal 
is szolgált. Mint mondta, a ko-
rábbi években 300 fölötti volt 
a megkötött szerződésük szá-
ma különböző cégekkel, intéz-
ményekkel, amelyek felvásárol-
ták tőlük a fogyatékkal élők ál-
tal készített termékeket, gyer-
tyákat, különböző textíliákat. 
A törvénymódosítást követően 
azonban minden szerződésük 
megszűnt. Jelenleg „takarék-
lángon” működnek, fenntartják 
a szállító szolgálatukat, tovább-
ra is bérbe adják a segédeszkö-
zeiket, valamint információval 
és tanácsadással is szolgálnak 
az érintetteknek. 

Megnehezítette életüket

„Nem segített rajtunk ez a 
törvénymódosítás, ez csak arra 

volt jó, hogy azoktól a munka-
adóktól, akik nem tudják teljesí-
teni a kötelező 4 százalékos al-
kalmazási kvótát, begyűjtsék a 
pénzt az államkasszába” – ne-
hezményezte a szervezet elnö-
ke. Hozzátette, a védett műhe-
lyük akkreditálásába rengeteg 
munkát belefektettek, 2004-
ben indították el az eljárást, és 
rá három évre, 2007-ben kap-
ták meg az engedélyt. A több 
mint tíz éve jól működő tevé-
kenységeiket egy „tollvonással” 
érvénytelenítette a kormány. 
„Tüntetni is voltunk Bukarest-
ben, mielőtt elfogadták volna a 
sürgősségi kormányrendeletet, 
ezer fogyatékkal élő vonult az 
utcára, de nem voltak hajlandó-
ak tárgyalni velünk. Meghall-
gatták érveléseinket, de nem 
változtattak a rendeleten. Or-
szágos szinten emiatt rengeteg 
civil szervezet által működte-
tett védett műhely szűnt meg” – 
magyarázta Józsa. Holott ezek-
be a műhelyekbe terápiás jel-
leggel jártak a fogyatékkal élők, 
ahol hasznosnak érezhették 
magukat, közösségi életet él-
hettek, képességeiknek megfe-
lelő munkát végezhettek.

BARABÁS HAJNAL, BÍRÓ BLANKA, 
BARICZ-TAMÁS IMOLA

Kötelező a nagyobb cégeknek, intézményeknek fogyatékkal élőket alkalmazni

Megszüntették a védett műhelyeket

Fogyatékkal élők által készített termékek. Csak vásárokon tudják értékesíteni

Munkanélküli-segély igénylése 2018-ban
A munkanélküli-segélyre vo-

natkozó, 2002-ből származó 
76-os törvény értelmében azok 
az alkalmazottak, akik önhi-
bájukon kívül munkahely nél-
kül maradnak és teljesítik a 
törvény által megszabott felté-
teleket, munkanélküli-segély-
ben részesülhetnek. Azok, akik 
négy óránál kevesebb részmun-
kaidős szerződéssel dolgoz-
nak, nem részesülhetnek mun-

kanélküli-segélyben, annak el-
lenére, hogy a munkaadó fize-
ti utánuk a járulékot. Ez azért 
van, mert azok esetében, akik 
csak napi egy-, két-, vagy há-
romórás részmunkaidős szer-
ződéssel dolgoznak, nem tud 
teljesülni a segély megállapítá-
sához szükséges szolgálati idő. 
A törvény szerint a részmun-
kaidős szerződéssel dolgozók 
szolgálati idejének megállapí-

tása a ledolgozott munkaidővel 
részarányosan történik, több 
szerződés esetén azokat össze-
vonva. Tehát egy teljes, nyolc-
órás munkaszerződéssel dol-
gozó személy egy év ledolgozott 
idő után részesülhet munkanél-
küli-segélyben, míg egy négy-
órás szerződés esetén ez a dup-
lája, vagyis 24 hónapot kell dol-
gozni ahhoz, hogy a feltétel tel-
jesüljön.

Változások történtek

2017 decemberéig volt kü-
lön egy munkanélküli-segély-
alap, amelybe az alkalmazott 
és a munkaadó is fizetett, ez 
most egy munkaügyi biztosítá-
si alaphoz való hozzájárulás ka-
tegóriájába került. 2018-tól há-
rom kötelező hozzájárulás ma-
radt, ebből a társadalombizto-
sítás (nyugdíjalap) és az egész-

ségbiztosítás kizárólag az al-
kalmazottól vonódik le, míg a 
munkaügyi biztosítási alap ma-
gában foglalja a betegszabad-
ság-alapot, a munkabérek ga-
ranciaalapját, a szakmai kocká-
zati alapot, valamint a munka-
nélküli-alapot, amelyet ezután 
csak a munkaadó fizet.

BÁLINT MÁRIA
tanácsadó

FOTÓ: VERES NÁNDOR




