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 » Furcsa helyzetet 
teremthet az új törvény 
széles körű alkalmazá-
sa: az eleve sokkal jobb 
körülményeket kínáló, 
éppen ezért magas díj-
szabásokkal dolgozó ok-
tatási magánintézmények 
gyakorlatilag ingyenessé 
válhatnak, miközben az 
adózók pénzéből így-úgy, 
alig-alig fenntartott, hiva-
talosan ingyenes állami 
óvodai rendszer – ahová 
a romániai gyerekek 
túlnyomó többsége jár – 
a gyakorlatban továbbra 
is „tandíjas”, feketén 
fi zetős marad.

SZÁMOS GONDOT ÉS VESZÉLYT REJT A BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI DÍJSZABÁS ALÓL ADÓJÓVÁÍRÁSSAL MENTESÍTŐ RMDSZ-ES TÖRVÉNY

Ingyenes lehet a magánovi, míg az állami nem az
Többéves munka, számta-
lan szakértői véleményezés, 
egyetlen ellenszavazat a dön-
téshozó képviselőházban, és 
sok-sok jó szándék jellemzi 
a Szabó Ödön RMDSZ-es 
parlamenti képviselő által 
kezdeményezett, már élet-
be lépett törvényt, amely 
révén a cégek megtéríthetik 
alkalmazottaik bölcsődei és 
óvodai költségeit, miközben 
a vállalkozás is jól jár, hiszen 
leírhatja adójából az össze-
get. Csakhogy számos nem 
várt, veszélyes következmé-
nye lehet a jogszabálynak, 
amely nehezen vagy egyálta-
lán nem alkalmazható állami 
óvodák esetében. Ez pedig 
jelentős egyensúlyvesztést, 
torzulást okozhat a romániai 
korai oktatásban.

 » PÁVA ADORJÁN

E redetileg kisgyermekes szü-
lőkön akar segíteni az a tör-
vény, amely révén a cégek 

megtéríthetik alkalmazottaik 
bölcsődei és óvodai költségeit, a 
munkaadók pedig leírhatják adó-
jukból az összeget. Azonban a 
Szabó Ödön RMDSZ-es parlamen-
ti képviselő által kezdeményezett 
jogszabály jelenlegi formája olyan 
veszélyeket hordoz magában, 

amelyek jelentős torzulásokat 
idézhetnek elő a korai oktatásban.

A legsokkolóbb következmény 
az lehet, hogy egyesek-sokak 
számára ingyenessé válnak a ma-
gánbölcsődék és -óvodák, miköz-
ben a csak elméletileg ingyenes 
állami óvodákba járó gyerekek 
szülei elesnek a támogatástól, 
és közben tovább fi zethetik a 
havonta akár több száz lejt kite-
vő „rejtett” költségeket. Hiszen 
köztudott, hogy rengeteg állami 
intézményben áldatlan állapotok 
uralkodnak, a szülők pedig rend-
szeresen pénzt gyűjtenek. Nem-
csak étkezésre, kirándulásokra, 
bábelőadásokra, karácsonyi cso-
magokra, hanem fogyóeszközök 

vásárlására is, de az sem ritka, 
hogy „feketén” dadust, egészség-
ügyi asszisztenst vagy takarítónőt 
fi zetnek, illetve olyanról is olvas-
ni-hallani lehet, hogy ágyakat, 
elektromos berendezéseket, ját-
szótéri elemeket is vesznek.

Az eredeti szándék
A 2020/239-es számú, az adótör-
vénykönyvet módosító törvény 
tavaly novemberben jelent meg 
a Hivatalos Közlönyben. Szabó 
Ödön akkori sajtótájékoztatóján 
jelezte, hogy oktatási szakembe-
rekkel és a vállalkozói szféra kép-
viselőivel egyeztetve még 2018-
ban terjesztette a törvényhozás elé 
a módosító indítványt. A képvi-
selőház végül döntő kamaraként 
elfogadta a tervezetet, 250 igen és 
egy ellenszavazattal, 9 tartózko-
dás mellett. A jogszabály szerint 
az adófi zető munkáltató leírhatja 
nyereségadó jából az alkalmazot-
tai bölcsődés vagy óvodás korú 
gyermekei után fi zetett költsé-
geket, gyermekenként havonta 
legfeljebb 1500 lej értékben. Ha a 
vállalkozás profi tadója kevesebb 
ennél az összegnél, akkor a fenn-
maradó rész leírható a személyi jö-
vedelemadóból, a társadalombiz-
tosítási hozzájárulásból, az áfából 
vagy a jövedéki adóból. Az alkal-
mazás példájaként Szabó Ödön 
ismertette: az apuka vagy anyuka 
leadja a munkahelyén a követke-
ző havi bölcsődei díj számláját, és 
ezzel az összeggel kevesebb lesz 
a cég által fi zetendő profi tadó, a 
munkavállalónak pedig „valami-
lyen módon” visszatérítik a kifi ze-

tett díjat.

Alkalmazás a valóságban
A törvény életbe lépett és alkal-
mazható, és egyes cégek már fel 
is kínálták alkalmazottaiknak a 
lehetőséget. Főként a nagyobb, 
multinacionális vállalkozások, 
azok, amelyek nagy versenyt vív-
nak a munkaerőért, és emiatt szá-
mos „bónuszt” kínálnak munka-
vállalóiknak, és minden törvény 
adta lehetőséget kihasználnak. 
Csakhogy olyan cégről is tudunk, 
amely a dolgozóknak küldött ér-
tesítésben leszögezte: kizárólag a 
magánbölcsődébe vagy -óvodába 
járó gyerek(ek) szülei jelentkez-
hetnek. Ezzel pedig az a gond, 

hogy a törvényben tételesen sze-
repel: a lehetőség állami és ok-
tatási magánintézmény esetében 
egyaránt alkalmazható. Amikor 
az említett multinacionális cég 
egyik alkalmazottja visszakérde-
zett, hogy miért csak a „magáno-
sokra” érvényes a lehetőség, azt a 
választ kapta, hogy a cég jogászai 
szerint az állami tanintézetek sok 
esetben nem rendelkeznek kü-
lönálló jogi személyiséggel, nem 
tudnak számlázni, szerződést 
kötni, ezért úgy gondolják, állami 
bölcsis-ovis kicsik szülei nem es-
hetnek a törvény hatálya alá.

Szabó Ödön:
törvényt sértenek
„Nem igaz, ez esetben törvényt 
sért a cég” – szögezte le a Króni-
kának Szabó Ödön parlamenti 
képviselő, amikor a cég HR-osz-
tálya által közöltekre reagáltat-
tuk. A törvény kezdeményezője 
szerint több, jogászok, könyvelők 
által kidolgozott, működő modell 
létezik, miszerint a jogszabály 
alkalmazható állami óvodák 
esetében is. „A következőt kell 
csinálni: hármas protokollumot 
köt a munkáltató, a tanintézet 
és a szülő. A szerződés a jogalap, 
ennek alapján a cég egyenesen fi -
zeti a költségeket, ami az adóból 
leírható. Tudomásom szerint ezt 
több helyen is így alkalmazzák” 
– jelentette ki az RMDSZ bihari 
honatyája.

Ugyanakkor felmerül a kérdés, 
milyen költségeket tud hivatalo-
san elszámoltatni az állami in-
tézménybe járó gyerek szülője. 
Hiszen miközben a magántanin-
tézetek eleve díjkötelesek, amiről 
számlát adnak, az állami óvoda 
(elviekben) ingyenes. „Egy álla-
mi óvodába járó gyerek szülője 
el tudja számolni például az ét-
kezést. A szülő befi zeti az árát a 
napközis gyereke étkeztetésének, 
a tanintézetnek pedig hivatalo-
san le kell számláznia az étke-
zést” – közölte Szabó Ödön.

Azonban a tapasztalatok azt 
mutatják, a valóságban ez nem így 
működik: több szülő is megerősí-
tette lapunknak, hogy soha nem 
kapott számlát a befi zetett pénz 
után, és arról sem tud, milyen hi-

vatalos formája van az ebédren-
delésnek a napközis óvodában. 
„Elég baj, ha valahol feketén fi -
zetik. Ez olyan, mintha uzsonnát 
vinne a gyerek, ami törvénytelen. 
A napközis óvodákban meg kell 
legyenek a szerződések” – han-
goztatta az RMDSZ politikusa.

Nem az óvoda nevére
számláznak a cateringcégek
Csakhogy nincsenek – legalábbis 
az általunk megvizsgált esetekben 
nem köttetett közvetlen módon 
szerződés az oktatási intézmény 
és a vendéglátóipari egység kö-
zött. Megerősítette mindezt la-
punknak Balázs András, a kolozs-
vári Culina Nostra ügyvezetője. A 
közétkeztetésben érdekelt cate-
ringcég jelenleg 6-7 oktatási intéz-
ménybe, óvodákba és iskolákba 
szállít meleg ebédet mintegy 350 
gyereknek a kincses városban és 
környékén (ami jelentős szám, ám 

mégis „édeskevés” a járványhely-
zet okozta vendéglátóipari válság 
előtti 1500 gyerekhez képest), de 
Balázs András szerint egyik eset-
ben sem a tanintézettel állnak 
szerződésben.

„A szülőktől kapott pénzt vala-
milyen alapítványon vagy szülői 
szövetségen, egyesületen keresz-
tül gyűjtik össze, mi annak a ne-
vére számlázzuk ki a szolgáltatást, 
ez nálunk az óvodák esetében 
mindenhol így történik. Olyan sar-
kított esetekben, amikor nincs egy 
szövetség az intézmény mögött, 
az óvó nénik vagy a dadusok ösz-
szegyűjtik a pénzt, én meg adok 
egy kasszablokkot” – vázolta az 
ügyvezető. Amikor azt kérdeztük, 
szerinte egy állami óvoda hogyan 
tudna számlát adni az étkezési díj-
ról, azt válaszolta: sehogy. „Maga 
az óvoda vagy iskola sehogy nem 
tud adni, mert nem oda jön be a 
pénz. A pénz a szövetségnél, egye-
sületnél jelenik meg, ahol gyűjtik, 
és megjelenik nálam, én pedig ki-
számlázom ezt az összeget” – írta 
le a folyamatot a Culina Nostra 
óvodai és iskolai étkeztetést lebo-
nyolító ügyvezetője. Neki amúgy 
kötelessége számlát adni, és meg 
is teszi, az adókat kifi zeti, a tanú-
sítványokat elküldi a pénzügynek.

Tehát mindezek ismeretében 
kijelenthető, hogy a Szabó Ödön 
által említett hármas protokol-
lum a gyakorlatban – legalábbis 
az általunk megvizsgált esetek-
ben – ilyen formában nem mű-
ködhet: mindenképp be kellene 
vonni valamilyen formában egy 
negyedik szereplőt, az étkezte-
tést lebonyolító, számlát kapó 
civil szervezetet – ha egyáltalán 
lehet. Egyébként Balázs András 
szerint szinte minden intézmény 
mögött áll egy szövetség, amely-
nek jogi státusa, akár több mun-
katársa is van, és nemcsak az 
étkezést intézi. Ugyanakkor tudo-
mása szerint oktatási intézmény 
számlájára csak állami forrás-
ból, a kincstárból érkezhet pénz,
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Túl nagy falat. Az állami ovikban csak elméletileg lehet elszámolni az étkeztetést

Szabó Ödön szerint az a megoldás, ha növelik a normatív fi nanszírozást




