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Kamatoskamat-problémák  a tanügyben
Nem egységesek a számítások a visszaperelt béremelések kamatainak megállapítására
• Újabb problémát 
tárt fel a Tanügyi 
Szabad Szakszerve-
zet az évekkel ezelőtt 
visszaperelt tanügyi 
fizetésemelések kifi-
zetésével kapcsolat-
ban: a tanintézetek 
egy részében fizetnek 
büntetőkamatot az 
alkalmazottaknak az 
elmaradt kamatössze-
gekre, máshol nem.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Í géretet kapott a Tanügyi Szabad 
Szakszervezet az oktatási rend-
szer fejlesztésére vonatkozó 

kormányígéretek betartására, ezért 
az egyezség megszegése esetére ter-
vezett válaszlépések meghatározá-
sától egyelőre elállt az érdekvédelmi 
szervezet a szerdai fővárosi egyezte-
tésen. A megbeszélésen megjelent 

Ecaterina Andronescu oktatási mi-
niszter, aki a kormány vállalása-
inak teljesítéséről biztosította az 
érdekvédelmi tömörülés képviselőit 
– tájékoztatott Kocs Ilona, a Tanügyi 

Szabad Szakszervezet Hargita me-
gyei területi vezetője. 

A szakszervezet azonban feltárt 
egy újabb problémát, ezúttal a tíz 
évvel ezelőtti időszakra vonatkozó tanügyi béremelések teljesítésére vo-

natkozóan. Azokról a pénzekről van 
szó – alkalmazottanként nagyjából 
öt havi bérnek megfelelő összegről –, 
amelyeket a 2008–2009-es évre vonat-
kozóan jogerős bírósági ítéletek ered-
ményeként nyert el a szakszervezet a 
pedagógusok számára, ugyanis arra 
az évre nem kapták meg az oktatás-
ban dolgozók a kormány által ígért 
béremeléseket. Ezek kifi zetését évekig 

tartó pereskedések után részletekben 
vállalta az állam, az első évben a tel-
jes összeg 5 százalékát, 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 utol-
só részletet idén ki kellene adni”, de 
Hargita megyében talán még 2016-os 
elmaradások is vannak – fogalmazott 
Kocs Ilona.  Az összegek kamatainak 
törlesztését újabb öt évre osztották 
fel, oly módon, hogy idén a kamatok 
5 százalékát, 2019-ben a 10 százalé-
kát, 2020–2021-ben a 25–25 százalé-
kát, 2022-ben pedig a 35 százalékát 
folyósítják. Ezeket az összegeket úgy 
törlesztik a tanintézetek, ahogyan 
költségvetésük engedi, így előfordul-
nak késések. Ezekre az időszakok-
ra vonatkozóan azonban van, ahol 
büntetőkamatokat is felszámolnak, 
máshol viszont nem, így a hasonló 
helyzetben lévő tanügyi alkalmazot-
tak különböző összegeket kapnak, 
és nincs egy egységes központi szá-
mítási rendszer, illetve program erre 
vonatkozóan – vázolta az újabb prob-
lémát a szakszervezet képviselője. 

Egy másik patthelyzetről be-
számolva Kocs Ilona kifejtette, a 
minisztériumban minden alka-
lommal azt mondják, hogy amíg 
az oktatásra kiutalt pénzek nin-
csenek elköltve, addig nem utal-
hatnak ki pluszpénzeket, 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 bér-
költségproblémákkal küszködik.

Törlesztgetik. Idén kezdték 
el kifizetni a tíz évvel korábbi 
időszakra vonatkozó összegek 
kamatait
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Új mentőautókat kaptak
Öt Renault márkájú, sürgősségi ellátásra alkalmas, kétkerék-meghajtású 
új mentőautót kapott a Hargita Megyei Mentőszolgálat kedden, Maros 
megyébe tíz új mentőautó érkezett. „Nagy szükség volt ezekre az autókra, 
hiszen a mentőszolgálat járműparkjának nagy része már nagyon elavult, 
sokukat 2008 előtt gyártották” – nyilatkozta érdeklődésünkre Péter 
Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat igazgatója. Elmondta, az öt új 
mentőautó kedden érkezett meg Csíkszeredába, és hamarosan haszná-
latba is veszik azokat. Egyelőre még nem dőlt el, hogy a megye melyik 
mentőállomásai között osztják szét ezeket” – mutatott rá Péter Szilárd. 
Hozzátette, hamarosan további, sürgősségi betegellátásra alkalmas négy-
kerék-meghajtású mentőautók érkeznek a Hargita Megyei Mentőszolgá-
lathoz. Mint azt a Maros Megyei Mentőszolgálattól megtudtuk, hozzájuk 
tíz új sürgősségi ellátásra alkalmas, értékes felszereltségű új mentőautó 
érkezett. Az új járműveket a román állam európai uniós alapokból vásárol-
ta a Regionális Operatív Program keretében, ennek részeként pedig 300 
új járművet oszt szét a megyék mentőszolgálatainak december 17-ig az 
Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség. Jövőre pedig újabb autókkal 
gazdagodnak a mentőszolgálatok járműparkjai. A romániai mentőautók 
zöme idejétmúlt, nagy részüket (körülbelül 1500 darabot) 2007-2008-ban 
vásárolták meg, ezért is fontos a cseréjük. (Molnár Rajmond)

Ötnapos hosszú hétvége az ünnepekre
Munkaszüneti nap lesz december 24-e és 31-e a közalkalmazottak szá-
mára – jelentette be a csütörtöki kormányülés kezdetén Viorica Dăncilă 
miniszterelnök. Hozzátette, tárgyalt a munkaügyi és az egészségügyi tárca 
vezetőjével, illetve a belügyminiszterrel a nyugdíjak kifizetése, az egész-
ségügyi szolgáltatások biztosítása, valamint a közbiztonság érdekében.
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