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 » Tetszik érteni, ebből 
a szempontból senki 
nem állítja meg, ha 
ugyanaz az úriember, 
ugyanaz a személy át 
akarja vinni a másik 
óvodába a gyereket” 
– reagált a példára 
Szabó Ödön. Ám amikor 
jeleztük, hogy a jogal-
kotói szándék nem lehet 
az, hogy hagyjuk el az 
állami intézményeket, 
az RMDSZ képviselője 
kĳ elentette, egyetért. 

esetleg hivatalos elektronikus li-
cit kiírása nyomán.

Az ebédköltségek amúgy válto-
zóak: egy cateringcég általában 
tizenegynéhány lejt kér el egy 
háromfogásos menüért; 13, de 18 
lejes meleg ebédről is tudunk. Ez 
azt jelenti, hogy az étkeztetés – az 
uzsonnán túl, amit sok helyen va-
lóban otthonról visz a gyermek – 
havonta körülbelül 250–400 lej-
be kerülhet egy napközis óvodás 
gyermek esetében, ha valamilyen 
hatóság vagy civil szervezet nem 
támogatja legalább részlegesen a 
meleg ebéd biztosítását.

Veszélyes következmények
És ez csak az étkezés: a szülők 
sok helyen félévenként 50–100 
vagy annál is több lejt gyűjtenek 
fogyóeszközökre, és a nagyobb, 
„egyszeri beruházásokról” még 
nem is beszéltünk. Szabó Ödön el-
ismerte, ezeket a „bújtatott” költ-
ségeket nem lehet elszámoltatni, 
csak azokat, amelyeket az oktatási 
intézmény „leszámlázhat”.

A fentebb említett kiadások 
nem a szülőket terhelik a magán-
óvodákban – kivételt képezhet-
nek az egyházak által működ-
tetett egyes intézmények, ahol 
előfordul, hogy pénzt gyűjtenek 
egy-egy hasonló céllal. De min-
dent összevetve kijelenthető, 
hogy furcsa helyzetet teremthet 
az új törvény széles körű alkal-
mazása: az eleve sokkal jobb kö-
rülményeket kínáló, éppen ezért 
magas díjszabásokkal dolgozó 
oktatási magánintézmények gya-
korlatilag ingyenessé válhatnak, 
miközben az adózók pénzéből 
így-úgy, alig-alig fenntartott, hi-
vatalosan ingyenes állami óvodai 
rendszer – ahová a romániai gye-
rekek túlnyomó többsége jár – a 
gyakorlatban továbbra is „tandí-
jas”, feketén fi zetős marad.

Eredetileg csak
a bölcsődékkel számoltak
Megkérdeztük a törvény kezde-
ményezőjétől, számoltak-e ezzel 
a helyzettel, illetve felmérték-e a 
veszélyes következmények lehe-
tőségeit. Szabó Ödön úgy fogal-
mazott, hogy amikor elkezdték 
írni a törvényt, még csak a bölcső-
dékről szólt, és amikor egyeztetni 

kezdtek a hatóságokkal, az intéz-
ményrendszer képviselőivel, ak-
kor terjesztették ki a teljes korai 
oktatásra, az óvodákra is, a 0–6-
os korosztályra. Kiemelte, hogy 
a bölcsődék esetében, ami nem 
része a kötelező oktatásnak, az ál-
lami intézményekben is lehet-van 
díjszabás az étkezési költségeken 
túl is. „Amikor ezt a tervezetet be-
terjesztettük, még nem jelent meg 
a másik törvénytervezetem – ami 
időközben megjelent –, hogy a 
bölcsődei oktatás normatív költsé-
geinek egy részét az állam felvál-
lalja, tehát esetleges volt a törté-
net. Jelen pillanatban a bölcsőde 
összes költségét az önkormányzat 
állja, noha a tanügyi törvény sze-
rint is a korai oktatás részének 
minősül óvoda előtti oktatásként. 
Ennek ellenére erre az oktatási 
formára nincs semmilyen állami, 
központi normatív támogatás” – 
emelte ki a honatya.

Felidézte, annak idején két 
irányból indultak el: egyrészt, 
hogy bevezessenek egy normatí-
vát ezen oktatási forma számára 
is. „Másrészt ezzel párhuzamo-
san indítsuk el a korai oktatást 
segítő adójóváírást, amivel támo-
gatnánk a költségek fedezésében 
az érintett szülőket, akik nagy 
valószínűséggel fi atalok, nincse-
nek karrierjük közepén, a kezdő 
fi zetéseket pedig nagyon meg-
terhelheti egy gyerek születése. 
Tehermentesíteni szerettünk vol-
na a vállalkozói adózásban biz-
tosított kedvezménnyel. Ez volt a 
törvényhozói szándék, innen in-

dultunk ki. Ezt foglaltuk törvény-
tervezetbe, több szakértővel kon-
zultálva” – mondta Szabó Ödön.

„Nem őszinte”
az oktatási rendszer
Ugyanakkor elismerte, bizonyos 
szempontból nézve nyilvánvaló-
an vannak olyan területek, ahol 
jelen pillanatban ezt jobban, töb-
ben ki tudják használni. „Azért, 
mert eléggé faramuci a jelenlegi 
rendszer, hogy úgy mondjam, 
nem őszinte. Miközben ingye-

nes állami oktatásról beszélünk, 
mégis bújtatott költségeket varr a 
szülők nyakára. De nem az a meg-
oldás, hogy ezeket a pluszköltsé-
geket, amelyek az állam kellene 
fedezzen, hivatalossá tesszük, 
mondván: mivel nem bírja el az 
állam, fi zessék az emberek – szö-
gezte le a képviselő. – A megol-
dás az, hogy növeljük a normatív 
fi nanszírozást, az alapfi nanszíro-
zást, aminek fedeznie kellene a 
működési költségeket. És akkor a 
szülőknek nem kellene anyagilag 
hozzájárulni.”

Reményei szerint idén lesz vala-
milyen előrelépés e tekintetben, az 
RMDSZ javaslatára belefoglalták a 
kormányprogramba. „Ez lehet a 
megoldás, nem pedig a pluszkölt-
ségek »leszámlázása«, mert azzal 
levennénk az állam felelősségét 
az állami oktatási rendszerről, és 
azon alkotmányos kötelezettsé-
gét, hogy az oktatás egy alapjog, 
kvázi eltöröltetnénk, és mi ezt 
nem akarjuk” – hangsúlyozta Sza-
bó Ödön, aki szerint valóban „van 
egy olyan állapot, amiről nem te-
hetünk”, de ez „nem kellene azt 
jelentse, hogy a magánoktatás se 
kapjon támogatást”.

Mindenki magánoviba – de mi 
lesz a magyar csoportokkal?
Ezzel együtt sokan felróják az 
„egyensúlyvesztést”, ez pedig to-
vábbi veszélyeket rejt magában. A 
törvény azt eredményezheti, hogy 
megnő a magánóvodák népszerű-
sége, sokan átviszik az amúgy is 
jobb körülményeket biztosító pri-
vát intézményekbe a gyerekeket. 
Amikor azt kérdeztük az RMDSZ 
oktatási szakemberétől, nem áll 
fenn annak a veszélye, hogy emi-
att akár magyar állami óvodai cso-
portok is megszűnhetnek, Szabó 

Ödön kijelentette, „semmi nem 
tiltja”, hogy nekünk is legyenek 
magán óvodáink, mint ahogy van-
nak is egyházi és egyéb vonalon. 
Ez szerinte „olyan opció, amit mi, 
mint közösség meg tudunk szer-
vezni, ha erre igény van”. Csak-
hogy ez esetben meginoghatnak 
az állami alapok. „Igen, ezzel 
egyetértek, sőt, sőt, sőt. Ez nem 
kérdés, hogy ezt tartani kell” – vá-
laszolta felvetésünkre, miszerint 
azért az állami oktatás alapjait is 
„tartani” kellene.

Tehetőseken kell segíteni?
Szintén problémás a törvény al-
kalmazásának szociális vonzata, 
hiszen – eddig legalábbis – ál-
talában tehetősebbek adták ma-
gánoviba gyereküket, a törvény 
mostani alkalmazása pedig ép-
pen nekik kedvez, nem pedig a 
szűkebb zsebű polgároknak, akik 
továbbra is fi zethetik a magas 
rejtett költségeket az állami in-
tézményekben. „Tehetősek adták 
magánoviba a gyereket, de ebben 
az esetben bárki, aki adózó, és 
olyan cégnél dolgozik, amelynek 
profi tadója van, élhet a törvény-
nyel, ez nem tesz különbséget 
alkalmazottak között, lehet az 
igazgató vagy szalagmunkás” – 
replikázott a törvényhozó.

„Senki nem állít meg,
hogy átvidd a gyereket”
Ekkor felvázoltunk egy helyze-
tet az esetleges „különbségtétel” 
illusztrálására. Két munkatárs 
közül az egyik állami óvodába 
járatja a gyereket, a másik pedig 
magánoviba. Ez esetben előbbi-
nek mondjuk 300 lejes havi étke-
zést tudnak elszámolni havonta 
(azt is csak jó esetben, de a fen-
tebb vázoltak szerint azt sem), a 
másiknak meg akár 1500 lejt. Mi-
közben utóbbi már eleve sokkal 
jobb körülmények között tudhat-
ja gyerekét. „Tetszik érteni, ebből 
a szempontból senki nem állítja 
meg, ha ugyanaz az úriember, 
ugyanaz a személy át akarja vinni 
a másik óvodába a gyereket” – re-
agált a példára Szabó Ödön.

Ám amikor jeleztük: a jogalkotói 
szándék nem lehet az, hogy hagy-
juk el az állami intézményeket, az 
RMDSZ képviselője kijelentette, 
egyetért. „Nem ez volt az alap-
szándék, de az már kikerült a mi 

hatáskörükből, hogy maga a mi-
nisztérium normatív rendszerén 
milyen ütemben lehet változtatni. 
Megmondom őszintén, azt remé-
lem, hogy ennek a törvénynek 
a hatására mindenkinek a terhe 
csökken. Tehát abban megegyez-
hetünk, hogy akár állami, akár 
magánhálózatban alkalmazzák, 
a teher csökken – ismételte meg 
a politikus. – Lehet vitatni, hogy 
kit mennyire segít ez a törvény, 
de egy dolog biztos: ez a törvény 
mindenkit segít, legfeljebb nem 

pont ugyanolyan mértékben, nem 
ugyanolyan szinten. Ne temessük 
a törvényt, hogy erre nem lett vol-
na szükség, mert nem tud minden 
igazságtalanságot eltörölni. De 
közben hiszünk abban, hogy az 
államnak el kell végeznie az alkot-
mányos feladatát.”

Túl sok az 1500 lej? Drágul-
hatnak a magánovik
Arra a kérdésre, hogy mindezek 
fényében, az eddigi tapasztala-
tok alapján tervez-e törvénymó-
dosítást benyújtani, a képvise-
lő igennel válaszolt. Zajlik egy 
vita az adóhatósággal – amely 
kizárólag a nyereségadót fi zető 
cégekre szűkítené az érintettek 
körét –, miközben a kezdemé-
nyezők szeretnék a kisebb cége-
ket is bevonni a törvény hatálya 
alá, hogy a vállalkozói ágazat 
minél szélesebb körében alkal-
mazott adózók igénybe vehessék 
a felkínált lehetőséget, például a 
magánvállalkozók is.

Emellett olyan visszajelzéseket 
is kaptak, hogy túl magas az 1500 
lejes keret: Szabó Ödön szerint 
Bukarestben valóban ilyen ma-
gasak például a bölcsődei díjak. 
Ugyanakkor Kolozsváron tudunk 
összvissz mintegy havi 800 lejes, 
de 1400 lejes magyar magánóvo-
dai díjról is. A magas keret egyéb-
ként azt is eredményezheti, hogy 
az ország más részein hirtelen 
megemelkednek a magánóvodai 
díjak, de egyéb következménye 
is lehet. „Zajlik a kollégákkal 
egy konzultáció, hogy ne legyen 
visszaélés sem: tehát hogy hir-
telen megemeljük a díjat, és ak-
kor »bújtatottan« leszámlázzuk. 
Egyeztetünk az adóhatósággal is, 
nehogy emiatt legyen gond” – vá-
zolta a politikus.
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Egyik dombról a másikra. Eredetileg csak a bölcsődei díjak elszámolását célozták

Menni kell tovább. A kezdeményező szerint nem tudnak
minden igazságtalanságot eltörölni




