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Arról, hogy pontosan mi is történt az egészségügy-
ben dolgozók fizetésével, csak a későbbiekben fo-
gunk pontos képet kapni, miután még csak egy ré-
szük kapta meg pénteken a márciusi juttatását – so-
kan csak ma vagy a napokban szembesülnek azzal, 
hogy nőtt, csökkent vagy éppen szinten maradt a bé-
rük a beígért fizetésemelések és a juttatások korláto-
zása nyomán. Az viszont máris borítékolható, hogy a 
nagy garral beígért, 70 és 170 százalékos béremelé-
sek nem mindenkire érvényesek, a pótlékok 30 szá-
zalékban való korlátozása nyomán pedig sokak fize-
tése nemhogy nem fog nőni, hanem egyenesen csök-
ken. Már ha az egészségügyi intézmények ki nem ta-
lálnak valami fondorlatos megoldást, a nagy kapko-
dásban ugyanis az egészégügyi miniszter pénteken 
lehetővé tette számukra, hogy átmeneti megoldás-
ként, amíg ki nem agyalnak valamit a helyzet orvoso-
lására, saját forrásaikból egészítsék ki az esetlegesen 
csökkenő fizetéseket. Az új célkitűzés az európai uni-
ós szintű fizetések helyett ugyanis mindössze annyi, 
hogy senki se vigyen haza kevesebbet, mint egy hó-
nappal korábban. (Ám, mint máris láthatjuk, ez sem 
igazán teljesül.) Tehát újfent a tűzoltásnak vagyunk 
szemtanúi. Újfent azt látjuk, hogy a bejelentett bér-
emelés soha nem az, aminek látszik, s mint ahogy a 
januártól kieszközölt fizetésemeléseket, illetve a sze-
mélyi jövedelemadó csökkentését is elnyelte a társa-
dalombiztosítási hozzájárulásnak a munkavállalóra 
való átruházása, úgy ezúttal sem éppen úgy történ-
nek a dolgok, ahogyan azt sokan várták. De nemcsak 
az egészségügyben dolgozókra jár rá a rúd, hanem 

valamennyiünk majdani nyugdíjára is veszély leselke-
dik. Nem tudjuk nem aggodalommal követni a nyug-
díjrendszer átalakításáról szóló kormányzati nyilat-
kozatokat, egyre több jel utal ugyanis arra, hogy be-
igazolódnak a szociálliberális kabinet beiktatása nyo-
mán szárnyra kapott, az illetékesek által természete-
sen azonnal megcáfolt híresztelések, amelyek szerint 
beszántják vagy legalábbis opcionálissá teszik a má-
sodik pillért, vagyis a kötelező magánnyugdíj-hozzá-
járulást. Az máris tény, hogy január elsejétől 5,1 szá-
zalékról 3,75 százalékra csökkentették a hozzájárulás 
mértékét, holott az eredetileg megkötött szerződés 
értelmében az összegnek évről évre növekednie kel-
lett volna. Eugen Teodorovici pénzügyminiszter most 
azt ígéri, hogy az állam is jó gazdája lesz a pénzeknek, 
csak adjuk nekik a jelenleg a magánnyugdíj-pénztá-
rakhoz utalt összegeket. Hogy pontosan hogyan is ér-
ti ezt, talán ő maga sem tudja, de legalábbis nekünk 
nem árulja el. Annyi bizonyos, hogy a magánnyug-
díjalapok havi rendszerességgel tájékoztatnak ar-
ról, hogy éppen mennyi pénzünk van náluk. Az állami 
nyugdíjalapot eközben nem túlzás piramisjátéknak 
nevezni, hiszen ami tőlünk, munkavállalóktól befolyik, 
az rögtön ki is folyik a nyugdíjakra, és a csökkenő né-
pesség és a növekvő elvándorlás közepette semmi 
nem garantálja, hogy a mai húszas-harmincas, akár 
negyvenes korosztály reálértékben legalább annyi 
nyugdíjra is számíthatna majd, mint nagyszüleik, szü-
leik.  E két példa is illusztrálja tehát, hogy továbbra is 
csak a bizonytalanság biztos, de az legalább minden 
elhangzó kormányzati ígérettel tovább növekszik.

Csak a bizonytalanság biztos
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Egyes egészségügyi alkalmazottak fizetése megkétszereződött, mások juttatása több ezer lejjel csökkent

Kiadták a béreket: anomália a rendszerben
Még nagyobb káoszt oko-

zott az egészségügyben a 

beígért jelentős béremelést 

követő első fizetések kéz-

hez kapása: a rendszert im-

már teljes zavar jellemzi.

Abszurd helyzet alakult ki az 
egészségügyben, miután múlt 
hétvégén több alkalmazott 

kézhez kapta az egységes bértör-
vény alkalmazása utáni első, márci-
usi fizetését. Vannak ugyanis olyan 
munkavállalók, akiknek bére a mi-
nisztériumi ígéreteknek megfelelő-
en megkétszereződött, másoknak el-
lenben több ezer lejjel csökkent a jut-
tatása. Sorina Pintea egészségügyi 
miniszter eközben immár igyekszik 
visszafogottabb hangot megütni, pén-
teken ugyanis elismerte, hogy az ága-
zatban dolgozók mintegy 10 százalé-
kának fizetése kevesebb lesz, mint 
az előző hónapban. Javaslata szerint 
– „pillanatnyi megoldásként” – a hi-
ányt a kórházak saját bevételükből 
pótolhatják, így azonban újabb furcsa 
helyzet állhat elő: a menedzsereknek 
dönteniük kell arról, hogy a rendel-
kezésre álló többletpénzt beruházá-
sokra vagy pótlékokra költik. A meg-
lepetések sora ugyanakkor folytatód-
hat, hiszen az alkalmazottak egy ré-
sze csak ma szembesül azzal, hogy 
a valóságban hogyan fordítódnak le 
a szaktárca, illetve a kormány által 
ígért európai uniós szintű bérek.

„A pofátlanság netovábbja”

Az egészségügyi bérrendszer módo-
sításainak anomáliáira panaszko-
dott a Krónikának a Kolozs megyei 
sürgősségi kórház kórbonctani in-
tézetének egyik asszisztense is. El-
mondta, a pótlékok lefaragása nyo-
mán 1100 lejjel csökkent a fizetése, 
holott rendkívül veszélyes körülmé-
nyek között dolgozik. „A pofátlan-

ság netovábbjának tartom, hogy mi-
közben hónapokon keresztül horri-
bilis béremeléssel ámított bennün-
ket az egymást váltó valamennyi 
kormány egészségügyi minisztere, 
sokunknak csökkent a fizetése. Bár 
a mi munkánk olyan, hogy nem so-
kan cserélnének velünk, hiszen rá-
kos vagy krónikus megbetegedés-
nek vagyunk kitéve, a minisztérium 
nem törődik velünk” – magyarázta 
az egészségügyi dolgozó, hozzáté-
ve: megérti ama több tízezer pálya-
társát, aki külföl dön keresi a boldo-
gulását. Kedvezőbb, de furcsa hely-
zetbe került a brassói gyermekkór-
ház igazgatója is, aki azért mondott 
le menedzseri állásáról, mert ebben 
a tisztségben „csak” 4900 lejt kere-
sett volna továbbra is, sebészként 
pedig 10 900 lejes fizetést vihet ha-
za, előbbinek ugyanis nem járnak a 
különböző pótlékok. Liviu Muntean 
az Adevărulnak azt nyilatkozta: nem 
tartja ezt tisztességesnek, hiszen 
szerinte egy igazgatónak jóval na-
gyobb a felelőssége, mint egy orvos-
nak. „Nehogy azt gondolja bárki is, 
hogy ezek után orvosok el fogják vál-
lalni a kórházvezetést” – fogalmazott 
a volt menedzser. Liviu Muntean ar-
ról is beszámolt: mivel a szaktárca 
az alapbérkeret 30 százalékára kor-

látozta a pótlékok mértékét, számos 
alkalmazottnak – az adminisztratív 
személyzet tagjainak és az ápolók-
nak – jelentősen, 500–700 lejjel csök-
kent a fizetése, ugyanis eddig a több-
let aránya elérte a 75 százalékot. 
A helyzet állítólag a többi brassói kór-
házban is hasonló.

„Ellentmondásos a törvény”

Háromszéken egyelőre nem csök-
kentek az egészségügyben a bérek, 
de jövő hónaptól még lehetnek meg-
lepetések, véli Vasile Neagovici, a 
Sanitas szakszervezet Kovászna 
megyei elnöke. A kézdivásárhelyi, a 
baróti és a kovásznai városi kórház-
ban már kiadták a megemelt bére-
ket és az új szabályzat szerint kiszá-
molt pótlékokat, a sepsiszentgyör-
gyi kórházban viszont még számol-
nak. Problémák egyelőre a mentőál-
lomásnál, a szívkórházban és a köz-
egészségügyi igazgatóságnál merül-
tek fel, mert ezek számára a minisz-
térium a fő hitelutalványozó. Az alap-
fizetések ugyan többnyire emelked-
tek, de a pótlékok levágása Kovászna 
megyében is igencsak megérződött: 
a szívkórházban például az eddigi 15 
százalékos többlet helyett 3 százalé-
kot tudtak adni, míg a mentőállomá-

son a korábbi 75 százalék helyett 25 
százalékot. Neagovici egyelőre an-
nak örül, hogy az összjövedelme sen-
kinek sem csökkent, egyetlen alkal-
mazott sem visz kevesebb pénzt ha-
za, mint az előző hónapban. Hozzá-
tette: az eddigi tárgyalások során a 
minisztérium annyi engedményt volt 
hajlandó tenni, hogy lehetővé tette, az 
intézmények saját költségvetésükből 
egészítsék ki a pótlékokat. Megoldást 
viszont ez sem jelent, hiszen például 
a mentőállomásnak nincs saját jöve-
delme. András-Nagy Róbert, a sepsi-
szentgyörgyi megyei kórház igazga-
tója eközben arra hívta fel a figyel-
met, ellentmondás van az egyes jog-
szabályok között, hiszen a március 
végén kiadott pótlékszabályozás kö-
telező minimumértéket ad meg, az 
alapbér növekedése miatt azonban 
már ezzel is túllépik a bértörvényben 
engedélyezett 30 százalékos küszö-
böt. Az igazgató szerint a pótlékokra 
vonatkozó szabályozás nem korrekt, 
anomáliákat teremt, ugyanis egy ál-
talános sebésznek nem kellene ak-
kora pótlékot kapnia, mint egy ideg-
sebésznek. „Például a fertőző bete-
geket kezelő osztályon nem akkora a 
felelősség és a veszély, mint a maros-
vásárhelyi klinikán, ahol többtucat-
nyi HIV-fertőzött beteget kezelnek” 
– magyarázta András-Nagy Róbert.

A pótlékokkal „cseleznek”

Az ország más részeiben is akadnak 
olyan intézmények, ahol érthetetlen 
módon alakultak a bérek: a Suceava 
megyei sürgősségi kórházban példá-
ul van olyan alkalmazott, akinek kö-
zel 7000 euróra nőtt a fizetése, mi-
közben kollegája 3000 lejjel kevesebb 
pénzt visz haza ebben a hónapban – 
mutatott rá Mihai Ardeleanu szóvi-
vő. A Hotnews.ro hírportál ugyanak-
kor arról értesült, hogy számos eset-
ben a városi kórházakban nagyobb 
fizetéseket kapnak az orvosok, mint 
a megyei intézményben, holott rend-
szerint az utóbbi látja el a súlyosabb 
eseteket. Az anomáliára Iulian Pope, 
a Sanitas alelnöke is rámutatott, aki 

szerint ez a bértörvény egyértelmű 
hibájának tudható be, amit sürgő-
sen javítani kell. A Hotnews úgy tud-
ja, egyes intézményekben úgy igye-
keznek valamelyest kiegyenlíteni az 
eltéréseket, hogy azoknak, akiknek 
nagyobb mértékben nőtt az alapfize-
tésük, kisebb pótlékot kapnak, akik-
nek pedig nemigen módosult az alap-
bére, az nagyobb többlethez jut. Ez 
viszont teljes zavarhoz vezet a rend-
szerben, hiszen ellentmond az elv-
nek, miszerint a nagyobb pótlék a 
nagyobb felelősségért, illetve a ve-
szélyes munkakörülményekért jár. 
Eközben olyan kórházak is akadnak, 
ahol az alapbért a napokban kap-
ják meg az alkalmazottak, a pótléko-
kat pedig 20–25-e körül adják ki, így 
járnak el például a marosvásárhe-
lyi megyei kórházban. Oana Grigore, 
a szaktárca szóvivője hangsúlyozta: 
ez nem minisztériumi szinten hozott 
döntés. Tudor Pop, a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség (USR) képviselő-
je, az alsóház egészségügyi bizottsá-
gának tagja úgy véli, ezzel mindössze 
elodázzák az újabb spontán sztrájk 
kirobbantására okot adó pillanatot.

Mindeközben zajlanak a kormány 
és a szakszervezetek közötti egyez-
tetések: az alkalmazottak képvise-
lőivel legutóbb pénteken találkozott 
Sorina Pintea, Lia Olguţa Vasilescu 
munkaügyi miniszter és a pénzügyi 
tárca illetékese. Iulian Pope Sanitas-
alelnök elmondta: a megbeszéléseket 
folytatják, egyelőre igyekeznek „olta-
ni a tüzet”, amíg hosszú távú megol-
dást találnak. A kórházakban dolgo-
zó biológusok és vegyészek ugyanak-
kor tüntetésre készülnek, mivel őket 
nem érinti a béremelés. A tervek sze-
rint április 20-án a munkaügyi mi-
nisztérium elé vonulnak, közben nyílt 
levelet fogalmaztak meg Lia Olguţa 
Vasilescu tárcavezetőnek, aki sze-
rintük végtelenül megsértette őket, 
amikor azt nyilatkozta: ugyanakkor 
fizetést kellene kapniuk, mint a bio-
lógia- és kémiatanárok, mert ugyan-
olyan végzettséggel rendelkeznek.

Bíró Blanka, kőrössy andrEa

„Kőrösi az egész magyarságé”
A nagy keletkutatóra, Kőrösi Csoma 
Sándorra emlékeztek a hétvégén szü-
lőfalujában, a háromszéki Csoma-
kőrösön, ahol szombaton a refor-
mátus templomban Kiss-Rigó Lász-
ló, a Szeged-Csanádi Egyházkerü-
let római katolikus püspöke hirdetett 
igét, majd az ünnepség a híres szü-
lött szobránál folytatódott. Szebeni 
Zsuzsa, a Balassi Intézet Magyar 
Kulturális Központ sepsiszentgyör-
gyi fiókjának vezetője úgy fogalma-
zott: a magyar nagyközönség leg-
szélesebb rétegei ma is csak a re-
gényes vállalkozót, a kalandos uta-
zót, a szigorú aszkétát vagy a különc 
nyelvbogarászt látják Kőrösi Csoma 
Sándorban, holott az ő helye ott van 
a művelt világ legnagyobb szelleme-
inek pantheonjában. Tamás Sándor, 
a Kovászna megyei önkormányzat 
elnöke rámutatott: akinek van belső 
iránytűje, az ismeri a célhoz vezető 
utat. „Kőrösi Csoma Sándor életútja 
arra kötelez, hogy az őáltala megje-
lölt úton járjunk tovább” – magyaráz-
ta. A koszorúzást követően a résztve-
vők Kőrösi Csoma Sándor szülőhá-
zához vonultak, ahol Zákonyi Botond, 
Magyarország bukaresti nagyköve-
te méltatta a keletkutató szellemi 

örökségét. Gazda József, az immár 
29. alkalommal sorra került Kőrösi 
Csoma Sándor Napok főszervező-
je arról beszélt: a kutató „nemcsak 
Csomakőrösé, hanem a megyéé és 
az egész magyarságé is”. Hozzátette: 
sűrű napok vannak a hátuk mögött, 
a tudományos konferenciára a világ 
minden részéről érkeztek, hogy „él-
tessük a nemzettudatot; nemcsak a 
Kőrösi Csoma Sándor emlékét kutat-
va, hanem a magunkat kereső küz-
delemben is kivegyük a részünket”.

A Kőrösi Csoma Sándor Egyesület 
az elmúlt években emlékérmet ado-
mányozott azoknak, akik a keletku-
tató életműve kutatásában és ismert-
té tételében rendkívüli jelentőségű 
munkásságot fejtettek ki. Ebben az 
évben Kubinyi Anna textilművész és 
Gazdáné Olosz Ella képzőművész, az 
egyesület alapító tagja posztumusz 
kapta meg az emlékérmet. A Kőrösi 
Csoma Sándor Napokat április 11–14. 
között rendezték meg, a rendezvény-
sorozat részeként tudományos kon-
ferenciát tartottak, és számos kultu-
rális esemény, kiállítás, koncert, elő-
adás szerepelt a programban.

B. k. B.

A brassói Liviu Muntean sebészként kétszer többet keres, mint igazgatóként
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