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Sokan nem tudják, hogy a 
játékgépeken nyert nagyob-
bacska összeg miatt elúszhat a 
szociális segély, sőt még vissza 
is kell fi zetni a felvett állami 
támogatást. De például a tejet 
eladó állattartókat vagy az 
egyéni vállalkozói engedély-
lyel rendelkező igénylőket is 
meglepetés érheti. Eközben 
általános probléma, hogy nem 
igazán éri meg bejelentkezni a 
munkaerő-elhelyező ügynök-
ség nyilvántartásába.

 » BÍRÓ BLANKA

C sak Háromszéken több tu-
cat személy veszítette el a 
szociális segélyt, mert ki-

sebb-nagyobb összegeket nyertek 
játékautomatákon. Kelemen Tibor, 
a Kovászna megyei munkaerő-el-
helyező ügynökség igazgatója teg-
nap sajtótájékoztatón elmondta, 
amikor a jogosultságot megállapít-
ják vagy felülvizsgálják, az érintett 
valamennyi jövedelmét fi gyelembe 
veszik, ha pedig ez a korábbi hóna-
pokra visszaosztva meghaladja az 
500 lejes szociális referenciamu-
tató értékét, megvonják a segélyt 
vagy adott időszakra felfüggesztik.
Gyakran előfordul, hogy a segély-
ben részesülők szerencsejáték-
kal próbálkoznak. Azonban ha 
ezer lejnél több pénzt nyernek, 
a névre szólóan kifi zetett összeg 
bekerül adózandó jövedelemként 
az adóhatóság adatbázisába. Így 
pedig az illető személyek jövedel-
me meghaladja a határértéket, és 
elveszítik a szociális segélyt. Az 
igazgató hangsúlyozta, az a legna-
gyobb gond, hogy erre általában 
utólag derül fény, így a már felvett 
segélyt is vissza kell fi zetni. A nye-
remény összege nem olyan nagy, a 
könnyen jött pénzt gyorsan elköl-
tik, meg is feledkeznek róla. Aztán 
pedig nem értik, hogy hat hónap 
után, mire az információ eljut az 
intézményekig, miért állítják le 
a folyósítást vagy miért fi zettetik 
vissza a segélyt – részletezte Kele-
men Tibor.

SZÁMOS MELLÉKJÖVEDELEM MIATT ELÚSZHAT AZ ÁLLAMTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS – ÁTGONDOLNÁK A REFERENCIAMUTATÓT

A szociális segélybe kerülhet a szerencsejáték

Nyereménnyel is bukhatnak. A szerencsejátékból származó bevétel miatt elúszhat az állami segély

 » A nyeremény 
nem olyan nagy, 
a könnyen jött 
pénzt gyorsan 
elköltik, meg is 
feledkeznek róla. 
Aztán pedig nem 
értik, hogy hat 
hónap után, mire 
az információ 
eljut az intéz-
ményekig, miért 
állítják le a folyó-
sítást vagy miért 
fi zettetik vissza 
a segélyt – rész-
letezte Kelemen 
Tibor.

A szakember szerint az adatbázis 
„korrekt”, de általában május–júni-
usban zárják le az előző pénzügyi 
évet, akkor összesítik a megvaló-
sított jövedelmeket. Sok esetben 
ilyenkor derül fény a be nem vallott 
jövedelemre – például kiderül, hogy 
az igénylő állattartó, és tejet ad el. 
Ugyanakkor sokan kiváltják a bi-
zonylatot a pénzügytől, hogy nincs 
jövedelmük, de elmulasztják meg-
említeni, hogy egyéni vállalkozói 
engedélyük van, ennek révén pedig 
bevételük, tehát nem jogosultak 
munkanélküli vagy szociális segély-
re. A legnehezebb a juttatások visz-
szafi zettetése: ezeket sok esetben 
bírósági úton kénytelenek behajtani 
– mondta Kelemen Tibor.

Törölnék a szociális 
referenciamutatót
Egyre kevésbé éri meg bekerülni 
a munkaerő-elhelyező ügynökség 
nyilvántartásába, ezért az országos 
hatóság azt javasolja, hogy töröljék 
a jelenleg 500 lejes szociális refe-
renciamutatót, és a minimálbérhez 
igazítsák a juttatásokat – tért ki 
egy másik témára Kelemen Tibor. 
Jelenleg a több éve változatlan re-
ferenciamutató alapján számolják 
ki a munkanélküli segélyt, amely 
a mutató 75 százaléka, vagyis ha-

vonta mintegy 400 lej; a pályakez-
dőknek járó támogatás az irányadó 
összeg 50 százaléka, tehát 250 lej; a 
diákmunka után az alkalmazónak 
folyósított támogatás szintén 250 
lej. Ezért a pénzért már egyre keve-
sebben bajlódnak a bürokráciával – 
részletezte az igazgató.

Rámutatott, a munkanélküliek 
egyre ritkábban jelentkeznek be a 
nyilvántartásba, hiszen a segélyért 
cserébe havonta meg kell jelenniük 
„pecsételni”, különböző állásokat 
ajánlanak nekik, oda is el kell men-
ni, vagy tanfolyamra kell járniuk. 
Inkább lemondanak erről a pénzről, 
és nem vállalják az ezzel járó bonyo-
dalmakat – mondta Kelemen Tibor. 
Tájékoztatása szerint míg az előző 
években több mint ezer friss végzős 
jelentkezett az ügynökségen, idén 
már csak 395 pályakezdőt vettek nyil-
vántartásba, közülük 114 fi atalnak 
folyósítják a havi 250 lejes munkanél-
küli segélyt. Akik a nyilvántartásba 
vétel után számított hatvan napon 
belül állást találnak, két részletben 
1500 lejes foglalkoztatásösztönző tá-
mogatásra jogosultak – ezt a juttatást 
mindössze tíz háromszéki fi atal kapta 
meg. Hasonlóan romlottak a mutatók 
a diákmunka tekintetében is: míg az 
előző években Kovászna megyében 
100–130 fi atal dolgozott a vakáció-

ban, idén mindössze 16 diák vállalt 
nyári munkát.

Kelemen Tibor szerint ez nem je-
lenti feltétlenül azt, hogy sokkal 
kevesebben dolgoznak – inkább az 
a magyarázat, hogy nem jelentik az 
ügynökségen, nem tartanak igényt 
a 250 lejes támogatásra. Nem vál-
lalják ennyi pénzért az ezzel járó 
bürokráciát: például be kell vinni a 
jelenléti íveket, inkább a cég kiad-
ja önerőből a fi zetést – mondta az 
igazgató. Szerinte is jó ötlet, hogy 
a különböző segélyeket ne a refe-
renciamutatóhoz, hanem a mini-
málbérhez kössék, mert ugyan több 
pénzt költene az állam a különböző 
juttatásokra, de többen bejelentkez-
nének a nyilvántartásba, ezáltal pe-
dig munkaerőt közvetíthetnének a 
folyton emberhiányra panaszkodó 
vállalkozóknak.

Továbbra sincs pénz 
a bértámogatásokra
Bár pozitív költségvetés-kiegészítést 
hagyott jóvá a kormány a munka-
ügyi minisztériumnak, és ezen belül 
az országos munkaerő-elhelyező 
ügynökségnek, mégsincs pénz a 
bértámogatásra, mert ezt az ösz-
szeget még nem osztották vissza 
a megyéknek. Az újabb általános 
problémára rávilágítva Kelemen 
Tibor elmondta, mivel ezt a pénzt 
mindig a következő hónapban fo-
lyósítják, az idei alapokból gyakor-
latilag már csak három hónapra 
köthetnek szerződést. A munkaügyi 
minisztérium jelentős összegeket 
hívott le az EU-tól a foglalkoztatott-
ság növelésére – több mint 17 milli-
árd eurót fordít erre a célra –, ebből 
a pénzből azonban csak a 25 évnél 
fi atalabbak, a 45 évnél idősebbek 
vagy az egyedüli családfenntartók 
alkalmazása esetén tudják folyósí-
tani a havi 2250 lejes foglalkoztatási 
támogatást. A törvény értelmében 
ezt a szubvenciót a munkanélküli 
pályakezdők, a tartósan munkanél-
küliek, nyugdíj előtt állók vagy fo-
gyatékkal élők alkalmazása esetén 
is igényelhetik a munkaadók, ezt 
azonban a munkanélküliségi alap-
ból kellene folyósítani, ami még 
mindig nincs. Kovászna megyében 
mintegy száz vállalkozó mondott le 
az igényelt támogatásról, mert már 
nem számítottak a pénzre.
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 » KRÓNIKA

A kormány 1000 lejről 5000 lejre 
növeli a 112-es egységes segély-

hívószámra beérkezett hamis riasz-
tásokért kiszabható bírság felső ha-
tárát. Ugyanakkor első olvasatban 
megtárgyalják a bűnözés visszaszo-
rítását célzó intézkedésekről szóló 
tervezetet – jelentette be a tegnapi 
kormányülés elején Viorica Dăncilă. 
A kormányfő az Agerpres hírügy-
nökség szerint kifejtette, a 112-es 
hívószámmal, valamint a bűnözés 
visszaszorításával kapcsolatos sza-
bályozások szigorítása a caracali 

tragédia kapcsán került napirendre. 
Dăncilă rámutatott, jóváhagy a kor-
mány egy olyan jogszabályt, amely 
megteremti a jogi keretet a maga-
sabb szintű mobil helymeghatározó 
rendszer (angolul Advanced Mobile 
Localisation – AML) alkalmazásá-
hoz. Emellett szigorítják a 112-es 
egységes segélyhívószámra beérke-
zett hamis riasztásokért kiszabható 
büntetést, azaz az ilyen esetekben 
kiróható bírság felső határát a jelen-
legi ezer lejről ötezer lejre növelik – 
tette hozzá.

A miniszterelnök arról is beszélt 
a kormányülés elején, hogy a kabi-

net első olvasatban megtárgyalja 
a bűnözés visszaszorítását célzó 
intézkedésekről szóló tervezetet. 
Ennek értelmében minősített em-
berölés esetén 20 évre nő a kiróható 
szabadságvesztés alsó határa, míg 
a nemi erőszak bűntettéért 5 és 12 
év közötti börtönbüntetés szabható 
ki. Amennyiben az erőszak áldoza-
ta kiskorú, 7 és 15 közötti szabad-
ságvesztésre ítélhető az elkövető. 
A jogszabálytervezet szerint a rab-
lás révén történő szabadságfosztás 
kettőtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztéssel lenne büntethető, 
ha pedig az áldozat életét veszti, 

a kiszabható börtönbüntetés felső 
határa 18 évre nő – ismertette a 
kormányfő.

Amint arról már beszámoltunk, 
kétségbeesett felhívást fogalma-
zott meg a napokban a román ren-
dőrség: arra kérték a lakosságot, 
vessenek véget a 112-es sürgősségi 
hívószámra érkező hamis riasztá-
soknak. Az elmúlt időszakban – a 
caracali tragédia után – korábban 
soha nem tapasztalt mértékben 
emelkedett a hamis hívások száma. 
A kormány emiatt jelezte, szigoríta-
ni szeretné az átverések miatt kiró-
ható büntetést.

Akár ötezer lejes bírságot is kiszabhatnak hamis segélyhívásokért

 » Viorica Dăn-
cilă kormányfő 
tegnap kifejtette, 
a 112-es hívó-
számmal, vala-
mint a bűnözés 
visszaszorításá-
val kapcsolatos 
szabályozások 
szigorítása a 
caracali tragédia 
kapcsán került 
napirendre.




