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Online tanrend, szülővel
Tisztázatlan kérdések a gyerekfelügyeleti szabadság jogi értelmezésében

H A J N A L  C S I L L A

Az otthonról történő online 
oktatás a szülők minden-
napjait is megnehezíti, hi-

szen nekik közben dolgozniuk kell. 
A gyerekkel maradó – a járvány-
nak jobban kitett – nagyszülők pe-
dig nem biztos, hogy boldogulnak 
az online térben, ha egyáltalán van 
nagyszülő, aki vigyázzon a gyere-
kekre. Az idén életbe lépett 147-es 
sürgősségi rendelet segítségül jö-
het azoknak a családoknak, ame-
lyeknél 12 éven aluli gyerek van és 
a szülők dolgoznak. A jogszabály 
szerint a szülőnek joga van otthon 

maradni a 12 évesnél fi ata-
labb – fogyatékkal élők ese-
tén 26 évesnél fi atalabb – 
gyerek felügyelete miatt, ha 
teljesülnek bizonyos feltéte-
lek, például a másik szülő 
nem kérvényezte ugyanezt, 
a másik szülő nincs gyerek-
nevelésen vagy bármilyen 

szabadságon, illetve kérést 
és saját felelősségre tett nyilatkoza-
tot nyújt be az alkalmazónak. Erre 
az időszakra az otthon maradó szü-
lőnek az alapfi zetés 75 százalékát 
kell folyósítani – de ez nem lehet 
több az országos átlagbér 75 szá-
zalékánál –, amiből levonódnak az 
adók és járulékok. Ezt az összeget 
az alkalmazó visszaigényelheti a 
megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökségektől az adók kifi zetését 
követő 30 napon belül. Az ügynök-
ségeknek 15 napjuk van arra, hogy 
a kérést elbírálják és a kért össze-
geket folyósítsák.

Már több mint egy hete 
várják a pontosítást

A jogszabályok értelmezésében vi-
szont gondot okoz, hogy hamarabb 
érvénybe léptek, mint az iskolák 
zöld, sárga és vörös besorolására 
vonatkozó 2020/5487-es tanügymi-
nisztériumi rendelet, ezért nem fog-
lalják magukba a hibrid oktatásra 
és a teljesen online oktatásra vonat-
kozó szabályokat. Tiberiu Pănescu, 
a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező és Szakképző Ügynökség 
vezérigazgatója megkeresésünkre 
kifejtette, már több mint egy hete 
várják a jogszabály pontosítását, 
amelyet ők másként értelmeztek, 
mint a rendelet megalkotói. „A 147-
es sürgősségi rendeletet van, aki 
úgy értelmezi, hogy a szülőknek já-
ró 75 százalékos juttatást csak akkor 
lehet visszaigényelni az államtól, 

ha az olyan iskolákra vonatkozik, 
amelyekben a fertőzések történtek, 
és ezért a közegészségügyi igazga-
tóság járványügyi vizsgálata alap-
ján kellett felfüggeszteni az okta-
tást. Pedig benne volt a szövegben 
az is, hogy tanórák korlátozására 
is vonatkozik, a sárga forgatókönyv 
pedig ezt jelenti. Több mint egy hete 
várjuk, hogy akképpen módosítsák, 
hogy a sárga és a piros forgatóköny-
vesek is essenek a szabályozás alá. 
Addig is mi csak azoknak tudunk 
adni gyerekfelügyeleti szabadsá-
got, akiknek a gyerekük olyan isko-
lába jár, amelyeket a közegészség-
ügyi igazgatóság határozata alapján 

zártak le” – pontosított Tiberiu Pă-
nescu. Hargita megyében többen 
érdeklődtek már a gyerekfelügyeleti 
szabadság felől, de még hivatalo-
san nincsenek kérések letéve – tette 
hozzá a munkaerő-elhelyező ügy-
nökség vezetője.

Gondot okozhat a helyettesítés

A megyei vészhelyzeti bizottság 
határozata alapján lépett hétfőtől 
életbe a vörös forgatókönyv hét Ma-
ros megyei, illetve számos Hargita 
megyei településen, ezért ezeken 
a településeken az érintett szülők 
kérhetik a gyerekfelügyeleti sza-
badságot, ha másként nem tudják 
megoldani a 12 éven aluli gyerek 
felügyeletét. Gondot okozhat azon-

ban a munkáltatónak, ha nincs 
kivel helyettesítenie a szabadságot 
igénylő alkalmazottat. Például egy 
bolt esetében, amely nem esik kor-
látozások alá, nem kérheti a mun-
káltató az alkalmazottak kényszer-
szabadságát sem – amelyet nem a 
munkáltató előlegez meg, hanem 
a munkaerő-elhelyező ügynökség, 
és miután a munkáltató megkap-
ta tőlük a pénzt, utána fi zeti ki az 
alkalmazottat. A korlátozások a 
vendéglőkre, kocsmákra, bárokra, 
kávézókra érvényesek, a kényszer-
szabadság lehetőségével is csak ők 
élhetnek – tette hozzá Tiberiu Pă-
nescu.

A közegészségügyi 
igazgatóság határozatával

Csép Éva Andrea Maros megyei 
RMDSZ-es parlamenti képviselő 
megkeresésünkre megerősítette, a 
szülőknek jár a gyerekfelügyeleti 
szabadság attól a perctől kezdve, 
ahogy a gyerek online oktatásba 
kerül. Egyelőre azonban csak az 
biztos, hogy azok a szülők kérhe-
tik ezt, akiknek a gyereke olyan 

iskolába jár, amelyet a megyei 
közegészségügyi igazgatóság jár-
ványügyi kivizsgálás következ-
tében zárt be, folyamatban van a 
jogszabály értelmezése. „Ha két 
hétig van bezárva az iskola, ak-
kor a munkáltató csak két hétre 
számolja a 75 százalékot, és nem 
egész hónapra. A másik szülő 
nem lehet gyereknevelésin, pihe-
nőszabadságon, fizetés nélküli 
vagy kényszerszabadságon, és 
ezt igazolni is kell” – világított rá 
Csép Éva Andrea. Fontos részlet, 
hogy ezt az összeget a munkaadó 
fizeti ki az alkalmazottnak, és a 
munkaadó 15 napon belül meg-
kapja ennek ellenértékét a megyei 
munkaerő-elhelyező ügynökség-
től (AJOFM), de a munkaadó fogja 
megelőlegezni ezt. A gond akkor 
van, ha a munkaadónak nincs 
kellő mennyiségű pénzforgalma 
és meg kell előlegeznie alkalma-
zottjának a bérét, ki kell fizetnie 

a járulékokat utána – ez ugyanis 
járulékköteles bér, így a munkál-
tató fizet 10 százalék adót, 10 szá-
zalék egészségügyi hozzájárulást, 
25 százalék társadalombiztosítást 
– a zsebéből, és majd utána kéri a 
hatóságtól, hogy ezt fizessék neki 
vissza 15 napon belül.

A politikus hangsúlyozta, bevit-
te a sürgősségi kormányrendelet 
tárgyalásába azt is, hogy a króni-
kus beteg gyerekek esetében a szü-
lő otthon ülhet a gyerekkel, attól 
függetlenül, hogy bezár-e az isko-
la vagy sem. „A szülő felelőssége, 
hogy engedi-e vagy sem iskolába a 
beteg gyerekét, de az erre vonatko-
zó jogszabályra még nem tértek ki a 
kormánynál, még nincs elfogadva” 
– fűzte hozzá Csép Éva Andrea.

A szülőnek joga van otthon 
maradni a 12 évesnél fiatalabb 
gyerekkel, ha az iskola a megyei 

közegészségügyi igazgatóság 
járványügyi kivizsgálásának 
következtében zárt be

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Hétfőtől nem csak több csíki és udvarhelyszéki településen zárták be az isko-
lákat (ott online folytatják az oktatást), vasárnap este kiderült, hogy az összes 
marosvásárhelyi és még hat Maros megyei település tanintézetének diákjai és 
pedagógusai is digitális tanrendbe kényszerültek két hétig az életbe lépett vörös 
forgatókönyv miatt. A szülőknek jár a fizetett gyereknevelési szabadság erre az 
időre, ám vannak még tisztázatlan kérdések a jogszabály értelmezésében.

Elmaradnak 
az előadások
A koronavírus-járvány gyors 
terjedése miatt a Csíki Játék-
szín köteles felfüggeszteni az 
előadásokat, amíg a fertőzések 
száma nem esik újra a kritikus 
színt alá. Ebben a hónapban 
valamennyi Pájinkás János 
című előadásuk elmarad, új 
játékrendet csak akkor tudnak 
közölni, amikor a járványügyi 
helyzet ezt lehetővé teszi.

Fertőzöttek 
a hivatalban

Felfüggeszti tevékenységét a 
Gyergyószentmiklósi Pol-
gármesteri Hivatal szociális 
igazgatósága, ugyanis pozitív 
lett a koronavírustesztje két 
itt dolgozó személynek. Az 
országos rendelkezéseknek 
megfelelően az osztály minden 
munkatársa esetében házi 
elkülönítést rendelt el
hétfőtől a Hargita Megyei 
Közegészségügyi Igazgatóság 
(DSP). Tizennégy napra, azaz 
november 2-áig tehát bezárt 
a Kárpátok utcai szociális 
iroda, az épületben ez idő alatt 
fertőtlenítést végeznek, az 
intézmény tevékenységei közül 
pedig csak a sürgősségi esete-
ket látja el a városháza, ilyen 
esetekben a 0743-132420-as 
telefonszám hívható. Nem szá-
mít sürgősségnek a fafűtéses 
támogatások kérelmezése, az 
igénylések leadására novem-
ber másodikától lesz lehető-
ség. Mint a városháza közlemé-
nye írja, a járvány terjedésének 
megfékezése érdekében 
október 20-ától átszervezetten 
zajlik a munka a polgármesteri 
hivatalnál: az alkalmazottak 
egyhetes időközönként felvált-
va dolgoznak otthonról, illetve 
a munkahelyről. Az átszerve-
zés nem érinti különösebben 
az ügyfélszolgálatot – a nyár 
folyamán alkalmazott gyakor-
lat szerint zajlik az ügyfelek 
kiszolgálása a főépületben, 
a lakossági nyilvántartóban, 
az anyakönyvi hivatalnál és a 
pénzügyi osztályon. Javasolják 
az online ügyintézés lehetősé-
gét. Az űrlapok az önkormány-
zat honlapján (www.gyer-
gyoszentmiklos.ro) érhetők 
el, a közérdekű információk/
közérdekű dokumentumok 
menüpont alatt. Telefonos 
egyeztetés a titkárságon 
keresztül, a 0266-364494-es 
telefonszámon lehetséges. 
(Gergely Imre)
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