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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

NYUGDÍJAZÁSKOR AKÁR TIZENÖT LEDOLGOZOTT ÉVET IS ELVESZÍTHETNEK AZ ORVOSOK

Elfelejti az állam a kórházi ügyeletet

Odaveszett munkaidő. Szakemberhiány miatt egyes orvosok havonta tíz ügyeletet is kénytelenek elvállalni

Többévnyi szolgálati időt elve-
szítenek az orvosok, mert az 
általuk elvégzett, átlagban havi 
három-négy 12 órás ügyeletet 
nem számolják el nyugdíja-
zásukkor. Az orvosi kamara a 
vonatkozó szabályozás módosí-
tását szeretné elérni.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A romániai orvosi kamara 
(CMR) továbbra is erőfeszíté-
seket tesz annak érdekében, 

hogy az ügyeletek beleszámítsanak 
a szolgálati időbe – jelentette be az 
országos szervezet vezetősége. Köz-
leményükben rámutatnak, a témá-
ban rendszeresen megbeszéléseket 
folytatnak, parlamenti képviselők 
pedig már két törvénymódosítást 

is előterjesztettek az ügyben. Bíró 
László háziorvos, a Hargita megyei 
orvosi kamara elnöke szerint nem a 
korai nyugdíjazások érdekében len-
ne szükség arra, hogy az ügyeleteket 
elszámolják ledolgozott szolgálati 
időként, hanem azért, mert ezek is 
ugyanolyan ledolgozott órák, mint 
a normális munkaidőben elvégzett 
tevékenység, és az állam ezekre is 
kiveti a szociális járulékok költségét.

Többévnyi ledolgozott idő
A munkaszerződésben foglaltakon 
kívül egy orvos átlagban három-négy 
ügyeletet végez havonta, ami 12 órá-
val számolva 36–48 munkaóratöbb-
letet jelent havonta. Ez többévnyi 
ledolgozott munkaidőt eredményez 
a nyugdíjazásig, de a jelenleg érvény-
ben lévő törvények miatt nem számít 
bele a munkarégiségbe – magya-
rázta a kamara elnöke. Megjegyezte 

ugyanakkor, hogy mivel az egész-
ségügyi rendszer nagyon sok terüle-
ten szakorvoshiánnyal küzd, olyan 
orvosok is vannak, akik havonta az 
átlagnál jóval több, akár tíz ügyele-
tet is kénytelenek vállalni.

Egyébként a törvénymódosítási 
javaslat indoklásában is szerepel 
egy számítás arról, hogy mekkora 
ledolgozott szolgálati időtől esnek 
el az orvosok az érvényben lévő sza-
bályozás miatt. Aki havonta 4 ügye-
letet vállal, pályája során összesen 
mintegy 2000 ügyeletet gyűjt össze. 
Ez 4000 munkanapnak felel meg, 
ami 15 évnyi munkaidőt jelent – ír-
ják az indoklásban, arra is rámutat-
va, hogy bizonyos szakterületeken 
kétszer ennyi ügyelet a jellemző.

Sokakat érintene a módosítás
Bíró László szerint a probléma csak 
Hargita megyében mintegy 370 kór-
házi szakorvost érint: „A megyében 
természetesen mindenki a törvény-
módosítás mellett áll, hiszen itt 
rengeteg pluszmunkáról van szó.” 
A megyei orvosi kamara elnöke ki-
tért arra is, hogy ha megszületne a 
törvénymódosítás, és az visszame-
nőleges érvényű lenne, akkor még 
több orvost érintene, ugyanis az 
orvoshiány miatt régebben a házi-
orvosok is vállaltak ügyeleteket a 
kórházakban, és azok a munkaórák 
szintén nem számítanak bele a 
munkarégiségbe. Bíró László sze-
rint ugyanakkor időbe fog telni a 
törvénymódosítás: egyrészt azért, 
mert sok technikai részlet vár még 
tisztázásra, másrészt mert számta-
lan olyan szakma van, ahol ugyan-
ez a helyzet áll fenn.

 » Ezek is 
ugyanolyan 
ledolgozott órák, 
mint a normális 
munkaidőben el-
végzett tevékeny-
ség, és az állam 
ezekre is kiveti a 
szociális járulé-
kok költségét.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Kézhez kapta az ötezer lejes bírság-
ról szóló értesítést hétfőn Gálfi  Ár-

pád székelyudvarhelyi polgármester, 
akit azért büntetett meg a Har gita me-
gyei prefektus, mert szerinte a március 
15-ei ünnepségsorozat részeként több 
olyan magyar zászlót is kihelyeztek a 
város központjában, amelyek mellé 
nem tűzték ki Románia hivatalos zász-
lóját – tudtuk meg Venczel Attilától, 
a polgármesteri hivatal jegyzőjétől. 
Ugyanakkor Sebastian Cucu Kovászna 
megyei prefektus kétszer ötezer lejes 

bírságról állított ki jegyzőkönyvet An-
tal Árpád sepsiszentgyörgyi polgár-
mester nevére amiatt, hogy március 
15-én 32 helyre tetette ki a városban 
„Magyarország zászlaját” anélkül, 
hogy román zászlót tűzött volna ki 
melléje. Venczel Attila úgy tudja, Gálfi  
fellebbezni fog az ügyben, hiszen a 
prefektusi hivatal indoklása nem fe-
lel meg a valóságnak. Összesen két 
helyen volt kitűzve a magyar lobogó 
– a városházán, illetve a Márton Áron 
téren – az említett időpontban, amit 
azért tehettek meg, mert hivatalos kül-
döttség látogatott Székelyudvarhelyre 

Magyarországról. Egyébként ezeken a 
helyeken a román zászlót is kitűzték. 
Máshová nem tettek magyar zászlókat, 
csupán dísznek szánt piros, fehér és 
zöld szalagok voltak a zászlórudakon. 
Venczel Attila azt is elmondta, egye-
lőre nincs eredmény a legutóbb, októ-
ber 23-án kapott, szintén ötezer lejes 
bírság miatt benyújtott fellebbezésük 
ügyében – folyamatban vannak a tár-
gyalások. A bírósági per során hivat-
kozási alapként utalnak egy hasonló 
sepsiszentgyörgyi esetre, amelyben a 
büntetés ellen óvást benyújtó városve-
zető javára döntöttek. 

Március 15.: ismét bírságoltak a prefektusok

 » Gálfi  Árpád 
polgármester 
várhatóan fel-
lebbezni fog az 
ügyben, hiszen 
a prefektusi 
hivatal indoklása 
nem felel meg a 
valóságnak.

 » RÖVIDEN

Több mint 300 ezer aláírást
gyűjtött az RMDSZ
Az RMDSZ több mint 300 ezer alá-
írást gyűjtött az európai parlamen-
ti választásokra állított jelöltlistája 
támogatóitól – közölte tegnapi 
hírlevelében a szövetség. Kelemen 
Hunor elnök szerint a kétezres 
évek eleje óta nem volt példa 
arra, hogy ennyien támogassák az 
RMDSZ jelöltlistáját; 2016-os par-
lamenti választásokon megfordult 
az RMDSZ csökkenő támogatottsá-
gának a trendje. „Magabiztosan, 
céltudatosan indulunk neki a 
választásoknak. Közösségünk 
mellettünk áll” – jelentette ki 
Kelemen Hunor. Szerinte a sikeres 
aláírásgyűjtés azt bizonyítja, hogy 
az erdélyi magyarok fontosnak 
tartják az európai kisebbségvé-
delmi törvény kiharcolását és az 
uniós támogatások megőrzését. 
„Ezt nekünk egy Kárpát-medencei 
összefogással kell sikerre vinnünk 
május 26-án” – tette hozzá. Az 
RMDSZ közölte: a jövő héten adja 
le a támogatók listáját a Központi 
Választási Irodában Bukarestben.
 
Két éven belül felszámolnák
a romániai gyermekotthonokat
Megszűnnek 2021. január elsejétől 
a klasszikus gyerekotthonok, az 
árva vagy szülők által elhagyott 
gyerekeket kizárólag örökbe 
fogadó családoknál vagy hiva-
tásos nevelőszülőknél helyezik 
el – jelentette ki Gabriela Coman, 
az országos gyermekjogvédelmi és 
örökbefogadási hatóság (ANPDCA) 
elnöke. Az illetékes annak kap-
csán nyilatkozott, hogy Rovana 
Plumb európai uniós alapokért 
felelős miniszterrel megállapodást 
írt alá Viorica Dăncilă kormányfő 
jelenlétében a Victoria-palotában. 
Az együttműködés célja családi 
jellegű környezetet biztosítani a 
szülői gondoskodás nélkül élő 
gyermekek számára. A projekt 
keretében – amelyet a Humán 
Erőforrás Operatív Programon 
keresztül fi nanszíroznak – fej-
lesztik a hivatásos nevelőszülői 
hálózatot, amellyel ki lehet váltani 
a gyerekek klasszikus gyerme-
kotthonokban való elhelyezését, 
ezeket az otthonokat pedig 2021 
januárjától megszüntetik. Gabri-
ela Coman szerint már kezdenek 
látszani a 2023-ig megvalósuló 
projekt eredményei, mivel már 100 
új hivatásos nevelőszülőt alkal-
maztak eddig. Egyébként a projekt 
többek között előírja 4000 hiva-
tásos nevelőszülő alkalmazását, 
illetve összesen 15 ezer nevelőszü-
lő szakképesítését.
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