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 MEGKÖNNYÍTI AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK DOLGÁT A FÉLREÉRTÉSRE IS OKOT ADÓ ÚJ SZABÁLYOZÁS 

Nem „füstölik ki” a tűzvédelmi engedélyt
Téves megközelítés, hogy a taninté-
zeteknek immár nem kell beszerezni-
ük a tűzvédelmi engedélyt – tájékoz-
tatták illetékesek a Krónikát. A zavart 
az okozta, hogy a nemrég megjelent 
szabályozás értelmében a taninté-
zeteknek nem kell bemutatniuk a 
közoktatás minőségét biztosító ügy-
nökségnek a tűzvédelmi bizonylatot.

 » BÍRÓ BLANKA

T ovábbra is be kell szerezniük a 
tűzvédelmi engedélyt az oktatási 
intézményeknek, kötelesek tel-

jesíteni a feltételeket – hangsúlyozta 
lapunknak Marius Tolvaj, a Kovászna 
Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ség (ISU) szóvivője. Elmondása szerint a 
közelmúltban kiadott új szabályozások 
révén mindössze annyi változott, hogy 
az említett engedélyt már nem kell be-
mutatni a közoktatás minőségét biztosító 
ügynökségnek (ARACIP), de a tűzoltóság 
továbbra is ellenőrzi, számonkéri azt. Sőt 
örülnek a törvénymódosításnak, mert 
az pontosította, hogy nem a tanintéze-
tek, hanem az épület tulajdonosának, a 
fenntartónak a kötelessége az engedély 
beszerzése. „Eddigi iskolai ellenőrzése-
ink tapasztalata, hogy az igazgató tulaj-
donképpen nem tehetett semmit, hiszen 
nem rendelkezett a szükséges anyagi 
forrásokkal, hogy megvalósítsa az elvárt 
beruházásokat. Most viszont a törvény 
világosan kimondja, hogy a tűzvédelmi 
engedélyt a tulajdonos, a fenntartó kö-
teles kiváltani, ez pedig vagy az önkor-

mányzat, vagy az oktatási minisztérium” 
– részletezte Marius Tolvaj.

Hasonlóan nyilatkozott Kiss Imre Ko-
vászna megyei főtanfelügyelő is, aki 

szerint könnyítés, hogy a tanintézetek 
működési engedélyének kibocsátását, 
az iskolahálózat átszervezését már nem 
teszik függővé a tűzoltósági engedély-

től. Hangsúlyozta, az új szakok indítá-
sához, a tanintézetek összevonásához 
is az ARACIP ellenőrzésére és engedé-
lyére van szükség, ezt gyakran „meg-
botlasztotta” a tűzvédelmi engedély 
hiánya. A tűzvédelmi engedélyt ugyan-
úgy be kell szerezni, de ez néha hossza-
dalmas folyamat, mert nagyobb beru-
házásra, átépítésre van szükség, hogy 
a feltételek teljesüljenek. Kiss Imre 
ugyanakkor hangsúlyozta, ez még nem 
jelenti azt, hogy a gyerekek nincsenek 
biztonságban, ha épp ott nincs egy ajtó 
vagy lépcső, ahol az előírás szerint len-
nie kellene.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata pél-
dául évről évre hatalmas összegeket költ 
tűzvédelmi engedélyekre, hiszen egyet-
len oktatási intézmény engedélyezteté-

se 50–80 ezer lejbe kerül. A szükséges 
dokumentáció összeállítását szakcégek 
végzik, ezek a megnövekedett keres-
let miatt emelték áraikat. Antal Árpád 
polgármester korábban kifejtette, a biz-
tonsági befektetéseket támogatja, ám 
csupán a „drága bürokrácia” miatt, a 
papírokra, engedélyekre elköltött pénz-
től az épületek nem lesznek biztonságo-
sabbak. A jelenlegi tanévkezdéskor or-
szágszerte a tanintézetek épületeinek 30 
százaléka nem rendelkezett tűzvédelmi 
engedéllyel.

 » KRÓNIKA

Az Európai Bizottságnak törvénykezde-
ményezéseket kellene kidolgoznia a 

Minority SafePack polgári kezdeményezés 
nyelvhasználatra és oktatásra vonatkozó 
fejezetei alapján – áll abban a jelentésben, 
amelyet Fernand de Varennes, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kisebb-
ségügyi különmegbízottja mutatott be a 
napokban. Ebben az általa kezdeménye-
zett, kisebbségi oktatásról szóló májusi 
európai fórum következtetéseit összegzi – 
számolt be közleményében az RMDSZ.

A most kiadott ENSZ-jelentés számos 
olyan elemet tartalmaz, amely a romániai 
magyar oktatás szempontjából is fontos. 

A dokumentum szerint az európai orszá-
goknak biztosítaniuk kell az anyanyelvi 
oktatást minden szinten, az adott kisebb-
ség számarányának megfelelő arányban, 
de ahol ez nem megoldható, ott is biztosí-
tani kell az anyanyelv oktatását. A jelen-
tés szerint a oktatási magánintézmények 
számára nem szabad megtiltani a kisebb-
ségi nyelven történő oktatást. A doku-
mentum arra is kitér, hogy a megfelelő 
minőségű képzés érdekében törekedni 
kell a modern megközelítésre a kisebbsé-
gi nyelveken történő oktatás módszerta-
nában is, és ezt folyamatosan a diákok 
igényeihez kell alakítani.

Az RMDSZ közleménye szerint fontos 
eleme az ajánláscsomagnak, hogy a di-

ákoknak a fő oktatási nyelven kell vizs-
gázniuk. Az államnyelv oktatása kap-
csán a dokumentum leszögezi: ennek 
diákközpontúnak kell lennie, és a kom-
munikációs készségek elsajátítására kell 
helyeznie a hangsúlyt; az államnyelv 
eredményes elsajátításához megfelelő 
módszertant kell bevezetni. Ajánlást fo-
galmaznak meg arról is, hogy a többsé-
gi diákok számára lehetővé kell tenni a 
kisebbségi nyelvek tanulását az iskolák-
ban, az oktatás minden szintjén.

Egyébként a májusi ENSZ-fórumon 
Vincze Loránt, az RMDSZ európai par-
lamenti képviselője, az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 
elnöke szorgalmazta az erdélyi magyar 

oktatási ügyek beillesztését a dokumen-
tumba. Ezt megelőzően tavaly decem-
berben Fernand de Varennes – a leg-
magasabb rangú diplomata a világon, 
aki kisebbségvédelemmel foglalkozik 
–Erdélybe látogatott, ahol személyesen 
tájékozódott többek között a magyar 
nyelvű oktatás helyzetéről. Az akkor 
szervezett kolozsvári konferencián az 
ENSZ különmegbízottja még azt nyilat-
kozta az MTI-nek, nincs abban a hely-
zetben, hogy kommentálja a romániai 
vagy Kárpát-medencei magyar közössé-
gek helyzetét. Nem a kisebbségi helyze-
tet kivizsgálni jött, hanem csupán egy 
konferencián vett részt, melyen maga is 
tájékoztatott és tájékozódott.

Kiáll az ENSZ jelentése a romániai magyar oktatás érdekei mellett

 Nincs felmentés. Az iskoláknak a jövőben is ugyanúgy fi gyelniük kell a tűzvédelemre
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 » Örülnek a törvénymódosítás-
nak, mert az pontosította, hogy 
nem a tanintézetek, hanem az 
épület tulajdonosának, a fenntar-
tónak a kötelessége a tűzvédelmi 
engedély beszerzése.




