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NEM EGYSÉGESEK A SZÁMÍTÁSOK A VISSZAPERELT BÉREMELÉSEK KAMATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Kérik a kamatot is a tanügyi dolgozók

Törlesztgetik. Idén kezdték el kifi zetni a tíz évvel korábbi időszakra vonatkozó összegek kamatait

Újabb problémát tárt fel a 
Tanügyi Szabad Szakszervezet 
az évekkel ezelőtt visszaperelt 
tanügyi fi zetésemelések kifi ze-
tésével kapcsolatban: a tanin-
tézetek egy részében fi zetnek 
büntetőkamatot az alkalmazot-
taknak az elmaradt kamatösz-
szegekre, máshol nem.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Ígéretet kapott a Tanügyi Szabad 
Szakszervezet az oktatási rend-
szer fejlesztésére vonatkozó kor-

mányígéretek betartására, ezért az 
egyezség megszegése esetére terve-
zett válaszlépések meghatározásá-
tól egyelőre elállt az érdekvédelmi 
szervezet a szerdai fővárosi egyezte-
tésen. A megbeszélésen megjelent 
Ecaterina Andronescu oktatási mi-
niszter, aki a kormány vállalásainak 
teljesítéséről biztosította az érdekvé-
delmi tömörülés képviselőit – tájé-
koztatott Kocs Ilona, a Tanügyi Sza-
bad Szakszervezet Hargita megyei 
területi vezetője.

A szakszervezet azonban feltárt 
egy újabb problémát, amely a tíz 
évvel ezelőtti időszakra vonatko-
zó tanügyi béremelések teljesíté-
sét foglalja magában. Azokról a 
pénzekről van szó – alkalmazot-
tanként nagyjából öthavi bérnek 
megfelelő összegről –, amelyeket 
a 2008–2009-es évre vonatkozóan 
jogerős bírósági ítéletek eredmé-
nyeként nyert el a szakszervezet 
a pedagógusok számára, ugyanis 
arra az évre nem kapták meg az ok-
tatásban dolgozók a kormány által 
ígért béremeléseket. Ezek kifi zeté-
sét évekig tartó pereskedések után 

részletekben vállalta az állam, az 
első évben a teljes összeg 5 százalé-
kát, a másodikban a 10 százalékát, 
a harmadikban a 25 százalékát, a 
negyedikben további 25 százalékot, 
az utolsó évben pedig az elmaradás 
35 százalékát fi zetve ki a tanügyi 
alkalmazottaknak. „Az utolsó rész-
letet idén ki kellene adni” – fogal-
mazott Kocs Ilona. Viszont Hargita 
megyében talán még 2016-os elma-
radások is vannak. Az összegek ka-
matainak törlesztését újabb öt évre 
osztották fel, oly módon, hogy idén 
a kamatok 5 százalékát, 2019-ben a 
10 százalékát, 2020–2021-ben a 25-25 
százalékát, 2022-ben pedig a 35 szá-
zalékát folyósítják. Ezeket az össze-
geket úgy törlesztik a tanintézetek, 
ahogyan költségvetésük engedi, 
így előfordulnak késések. Ezekre 
az időszakokra vonatkozóan azon-

ban van, ahol büntetőkamatokat 
is felszámolnak, máshol viszont 
nem, így hasonló helyzetben lévő 
tanügyi alkalmazottak különböző 
összegeket kapnak, és nincs egy 
egységes központi számítási rend-
szer, illetve program erre vonatko-
zón – vázolta az újabb problémát a 
szakszervezet képviselője.

Egy másik patthelyzetről beszá-
molva Kocs Ilona kifejtette, a mi-
nisztériumban minden alkalommal 
azt mondják, hogy amíg az okta-
tásra kiutalt pénzt nem költik el, 
addig nem utalhatnak ki pluszpén-
zeket, most viszont kiderült, hogy 
a rendszer éves költségvetésében 
megmaradt 28 millió lej, de nem 
tudni, hogy ezt hol nem költötték 
el, eközben pedig a tanintézetek 
egy része bérköltségproblémákkal 
küszködik.

 » A rendszer 
éves költségve-
tésében megma-
radt 28 millió lej, 
de nem tudni, 
hogy ezt hol 
nem költötték 
el, eközben a 
tanintézetek egy 
része bérkölt-
ség-problémák-
kal küszködik.
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 » RÖVIDEN

Elküldték az SZNT 
cáfolatát Johannisnak
Parlamenti képviselői minősé-
gében fordult Klaus Johannis 
államfőhöz Kulcsár-Terza József, 
levélben továbbítva a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) cáfo-
latát a törvényhozási tanács 
véleményezésére, amelyben 
a testület a tavaly benyújtott 
székelyföldi autonómiastatútum 
elutasítását javasolta a román 
parlamentnek. A többoldalas 
dokumentum cáfolja a testület 
véleményezését, rámutatva a 
tévedésekre, a valótlan állítá-
sokra.
A képviselő erre hivatkozva kéri 
az elnököt, tegyen meg min-
dent, hogy ezeket korrigálják. 
Mint ismert, Kulcsár-Terza József 
tavaly decemberben nyújtotta 
be az SZNT székelyföldi au-
tonómiastatútum-tervezetét, 
melyet a szakbizottságokban és 
a plénumban is elutasítottak a 
törvényhozási tanács által meg-
fogalmazott érvek alapján, ezért 
ezt a véleményezést tekintik a 
román állam hivatalos állás-
pontjának.
 
Magyarellenes fi rka 
bukaresti iskolán
Egy azonosítatlan fiatalember 
magyarellenes feliratot festett 
a bukaresti magyar tannyelvű 
Ady Endre-líceum kerítésére – 
tudatta csütörtökön a Maszol.
ro. A hírportál fényképeket is 
közölt a fehér kerítésre fekete 
festékszóróval írt „Gyűlöljük a 
bozgorokat” feliratról. 
Az MTI telefonos megkeresésére 
Trif Olga, a tanintézet igazgatója 
elmondta: a szülők közmunká-
jával és az önkormányzat anyagi 
támogatásával frissen rendbe 
hozott kerítést egy arcát maszk-
kal eltakaró, láthatóan ittas fia-
talember firkálta össze szerdán. 
Az iskola őrének közbelépése 
nyomán a tettes elmenekült, 
ellene az igazgató rendőrségi 
feljelentést tett.

 » ANTAL ERIKA

Rezidensképző központokká vál-
hatnak a vidéki kórházak, miután 
szerdán a képviselőház elfogadta 

az erre vonatkozó javaslatot – tájékoz-
tatott Vass Levente parlamenti képvi-
selő, aki lapunknak elmondta, nagyon 
sok kórház küzd szakorvoshiánnyal, 
a kezdeményezés viszont segítene a 
probléma kiküszöbölésében. Ha jól al-
kalmazzák, a kezdeményezés megvál-

toztathatja az egészségügyi rendszert 
és az orvosképzést is – vázolta érdek-
lődésünkre a Maros megyei képviselő. 
Elmondta, elsősorban a vidéki betegel-
látás javulását várják az intézkedéstől, 
ugyanakkor azt is, hogy a fi atal, pá-
lyakezdő orvosok könnyebben elhe-
lyezkedhessenek szülőföldjükön, vagy 
hazatérhessenek oda. De az is fontos 
szempont, hogy a rezidensképzésnek 
köszönhetően a hazaköltöző orvosok 
előtt megnyílik az oktatói pálya – hang-

súlyozta Vass Levente –, hiszen azok, 
akik az elkövetkezőkben a vidéki kórhá-
zakban tanulják és gyakorolják a szak-
mát, idővel maguk is oktatói lesznek a 
majdani rezidenseknek. A törvénymó-
dosítás januártól lép érvénybe, miután 
megjelenik a Hivatalos Közlönyben. Azt 
követően az egyetemek javasolhatnak 
vidéki kórházakat, amelyeket képző-
központokká minősíthet az egészség-
ügyi minisztérium, majd a szaktárca jó-
váhagyása után elindulhat a folyamat.

Javulást várnak a vidéki betegellátásban

 »  A rezidens-
képzésnek kö-
szönhetően a ha-
zaköltöző orvosok 
előtt megnyílik az 
oktatói pálya.




