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Összegyűjtötte az aláírásokat a 
székelyudvarhelyi kórház dolgo-
zóitól a Sanitas szakszervezet, 
hogy megindíthassák a pert az 
intézmény ellen azért, mert az 
alkalmazottak az elmúlt három 
évben egyszer sem kaptak üdü-
lési utalványokat.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A Sanitas szakszervezet pénte-
ken befejezte a két hétig tar-
tó aláírásgyűjtést  a székely-

udvarhelyi kórház alkalmazottai 
körében, így felhatalmazást ka-
pott az üdülési utalványok bírósági 
úton történő kiharcolásához. Még 
nem számolták össze az aláíráso-
kat, de szinte teljesen biztos, hogy 
azok az alkalmazottak, akik tagjai 
a szakszervezetnek – azaz mintegy 
710 dolgozó – aláírta a bírósági per 
megindításához szükséges nyomtat-
ványt, illetve hogy a szimpatizánsok 
többsége, vagyis azok a dolgozók is 
megtették ezt, akik nem tagjai a Sa-
nitasnak – jelezte lapcsaládunknak 
a szakszervezet Hargita megyei veze-
tője, Nyulas Emma. „Beszéltem egy 
kolléganővel, és azt mondta, hogy 
mindenki nagyon hálás ezért, és re-
ménykednek benne, hogy jó kime-
netele lesz az ügynek” – fűzte hozzá.

Több évig is eltarthat
Ha megnyerik a pert, a kórház 
ugyan azoknak is kiadhatja vissza-
menőleg az üdülési csekkeket, akik 
nem írták alá a per megindításához 
szükséges felhatalmazást, de a bí-

rósági döntés alapvetően csak azok 
számára biztosítja ezt a jogot, akik 
aláírták, ezért is biztos benne, hogy 
a kórházi dolgozók döntő többsége 
támogatja a per megindítását.

„Sajnálom, hogy ide jutottunk, 
de ez egy olyan joga az alkalma-
zottaknak, ami jár” – fogalmazott 
a helyzetről Nyulas Emma. El-
mondta, összeállítják az iratcso-
mót, és már márciusban benyújt-
ják a beadványt a törvényszékre. 
Számításaik szerint a per legalább 
egy évig eltart majd. Kisebb összeg 
esetén egyéves határidőt szab meg 
a bíróság az elmaradt juttatások 
kifizetésére, nagyobb összeg ese-
tén 3-5 éves terminust szab meg 
erre az ítélőszék. Az alkalmazottak 
száma alapján több mint 3 millió 
lej az összértéke a székelyudvar-
helyi kórház által az elmúlt három 
évben ki nem adott vakációs utal-
ványoknak.

Kiharcolt bérpótlék, 
hétvégi juttatások
A szakszervezet nemrég pert nyert 
a csíkszeredai kórház alkalmazot-
tai ügyében is, akik 2018-ban hét-
végi munkákért járó juttatásokat 
nem kaptak meg – tájékoztatott 
Nyulas Emma. Ez ügyben a közeljö-
vőben terveznek tárgyalni a kórház 
vezetőségével arról, hogy az egész-
ségügyi intézmény miként fi zeti ki 
a dolgozóknak járó elmaradt jutta-
tásokat. 

Az országos szakszervezetnek 
ugyanakkor teljesült az a követe-
lése is, hogy a koronavírusos be-
tegeket kezelő kórházi részlegek 
dolgozói, illetve azok a kórházi 

alkalmazottak, akik munkájuk so-
rán koronavírusos betegekkel ke-
rültek kapcsolatba, megkapják az 
ágazatban csak „Covid-pénznek” 
nevezett veszélyességi, az alapbér 
85 százalékával megegyező értékű 
bérpótlékot. Decemberre és janu-
árra visszamenőleg már meg is 
kapták ezeket a pénzeket az arra 
jogosultak. Hargita megyében leg-
nagyobb számban a székelyudvar-
helyi kórház alkalmazottai jogosul-
tak erre, lévén, hogy az intézmény 
Covid-háttérkórház, de a csíksze-
redai kórházban is sok alkalma-
zottnak jár a pótlék, illetve a többi 
kórházban is a koronavírusos bete-
geket kezelő osztályok dolgozóinak 
– tájékoztatott Nyulas Emma. Meg-

AZ ÜDÜLÉSI UTALVÁNYOK ELMARADÁSA MIATT ELÉGEDETLENEK A HARGITA MEGYEI INTÉZMÉNY EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓI

Pereli a Sanitas az udvarhelyi kórházat

Már márciusban megindítja a kórház elleni pert a Sanitas az elmaradt üdülési csekkek ügyében
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A járványügyi előírások tiszteletben 

tartásával ismét lehetőség van a 
személyes ügyintézésre az Eurotrans 
Alapítvány területi irodáiban, ahol 
országszerte igényelhető többek kö-
zött a magyar állampolgárság, a ma-
gyar útlevél és a családok számára 
igényelhető támogatások.

Az RMDSZ szervezete által pénteken 
szerkesztőségünkhöz eljuttatott közle-
mény szerint a területi irodák működé-
se mellett az alapítvány kiszállásokat 
és konzuli napokat is szervez, ezáltal 
szolgáltatásai kisebb településeken is 

könnyen elérhetők lesznek. Közölték, 
az Eurotrans Alapítvány segítségével 
könnyen elérhetővé válik a honosítás, 
a magyar állampolgárság megszer-
zése, ráadásul 2020 februárjától a 
magyar igazolvány mellett a hono-
sítási kérelmet benyújtó személyek 
mindegyike hivatalból kap magyar 
személyazonossági igazolványt is. 
Emellett az alapítvány lehetőséget 
biztosít az útlevél igénylésére, a szü-
letés anyakönyveztetésére, valamint 
a házasság és elhalálozás bejelen-
tésére is. A kisgyermekes családok 

számára továbbra is elérhető az anya-
sági támogatás és a babakötvény. Az 
anyasági támogatás a baba születését 
követő hat hónapon belül igényelhe-
tő, ennek keretében gyermekenként 
egyszeri 64 125 forint (mintegy 850 
lej), ikertestvérek esetén gyermeken-
ként 85 500 (mintegy 1100 lej) forint 
juttatásban részesülhetnek.

Márciusban 95 településre 116 ki-
szállást szervez az alapítvány, és 27 
településen lehet átadni az elkészült 
iratcsomókat a magyar konzulátus 
munkatársainak, a kihelyezett kon-

zuli napok alkalmával. Az Eurotrans 
Alapítvány munkatársai ingyenesen 
segítenek az iratcsomó összeállításá-
ban, a kérelmek kitöltésétől a fordítá-
sok elkészítéséig.

A területi irodákban dolgozó kollé-
gák meghatározott program szerint, 
előre meghirdetett helyszíneken végzik 
munkájukat, amelyekről előzetesen ér-
tesítik az adott települések lakosságát. 
Részletek a kiszállásokról és a kihe-
lyezett konzuli napokról az alapítvány 
honlapján és Facebook-oldalán olvas-
hatók: www.eurotransalapitvany.ro

Személyesen is igényelhető a magyar állampolgárság az Eurotrans irodáiban

 » Az alapítvány 
lehetőséget biz-
tosít az útlevél 
igénylésére, a 
születés anya-
könyvezteté-
sére, valamint 
a házasság és 
elhalálozás beje-
lentésére is.

 » A szakszer-
vezet nemrég 
pert nyert a csík-
szeredai kórház 
alkalmazottai 
ügyében is, akik 
2018-ban hét-
végi munkákért 
járó juttatásokat 
nem kaptak meg. 

jegyezte azonban, vannak olyan 
kórházi osztályok, amelyek nem 
Covid-fertőzöttek kezelésére vol-
tak kijelölve, de mégis bekerültek 
oda olyan betegek, akikről csak a 
beutalás után derül ki, hogy fer-
tőzöttek, olyan is előfordult, hogy 
a személyzet tagjai közül is töb-
ben megbetegedtek, ők mégsem 
kaphatják meg a juttatást, ami 
meglátása szerint nagy hiányos-
sága a vonatkozó törvénynek.

A szakszervezet egyébként – 
amint arról beszámoltunk – az 
elmúlt időszakban heti két alka-
lommal a fővárosban szervezett 
tiltakozásokat az országos költség-
vetésben az egészségügy esetében 
tervezett megszorítások ellen.




