
Mennyi az annyi? Nagyon fontos 
információkat osztott meg velünk 
az illetékes
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• Akár havi illetményükkel egyenértékű juttatást is kaphatnak minden 
hónapban azok a túlnyomórészt már nyugdíjas személyek, akiknek 
elhunyt édesapjuk szovjet hadifogságban volt, illetve valamelyik már 
nem élő szülőjük politikai fogolyként, kitelepítettként vagy kényszerlak-
helyen szembesült a kommunista rendszer elnyomásával. A kárpótlási 
juttatásra sokan jogosultak, a kifizetések is megkezdődtek.

KOVÁCS ATTILA

A Szovjetunióba elhurcolt 
egykori hadifoglyok, a 
kommunista rendszer ellen 

fellépett volt politikai foglyok, erő-
szakkal kitelepítettek vagy kény-
szerlakhelyre kötelezettek az 1990. 
évi 118-as törvény alapján részesül-
nek havi juttatásban és különböző 
kedvezményekben – mint a helyi 
adók fi zetése alóli mentesség vagy 
ingyenes utazásra jogosító vasúti 
jegyek. Számuk viszont már na-
gyon megfogyatkozott, legtöbbjük 
elhunyt. Az említett törvény ta-
valy júliusban, majd novemberben 
megjelent, a 2020. évi 130-as és 232-
es számú törvényekben rögzített 
kiegészítései részlegesen kiterjesz-

tették ezeket a juttatásokat a 
törvény által kárpótlásban 
részesítettek gyermekeire 
is, amennyiben az egykori 
hadifoglyok, elítéltek már 
nincsenek az élők sorában. 

Mivel Székelyföldön nagyon 
sok volt a szovjet fogolytáborokat 
megjárt egykori katona, és a volt 
politikai elítéltek száma is jelentős, 
a kárpótlás iránt nagy az érdeklő-
dés. Annyira, hogy Hargita megyé-
ben például ez jelentősen leterhelte 
az elbírálásra hivatott intézményt, 
a Munkaügyi Minisztériumhoz tar-
tozó Szociális Kifi zetési és Ellen-
őrző Ügynökséget, így hosszú a 
várakozási idő.

Akadályozott, lelassult 
ügyintézés

Mint Lukács Erzsébet, az intéz-
mény igazgatója elmondta, a be-
érkezett kárpótlási kérések száma 
meghaladja az 5500-at, és ez a 
szám egyre csak növekszik, na-
ponta továbbra is 30–40 új kérés 
érkezik hozzájuk. A törvény alkal-
mazásával járó feladatokra, adat-
feldolgozásra viszont nem biztosí-
tottak sem plusz munkaerőt, sem 
számítógépes programot, ezért 
kénytelenek voltak más tevékeny-
ségekkel megbízott személyeket 
átcsoportosítani a lehetőségek 
függvényében. „Itt még megemlí-
teném azt, hogy intézményünk ha-
vonta több mint 1700 személynek 
fi zet úgynevezett COVID-segélyt, 
erre az aktivitásra sem kaptunk 
plusz személyt” – tette hozzá. Mi-
vel sokan érdeklődnek telefonon, 
egy alkalmazott csak válaszadás-
sal foglalkozik az intézményben, 

a kérdések zöme pedig arra vonat-
kozik, hogy mikor kapnak pénzt az 
igénylők. Ugyanígy a személyesen 
érdeklődőket is fogadni kell a hi-
vatalban – tudtuk meg. Lukács Er-
zsébet ezért türelemre int minden-
kit, és arra kéri az igénylőket, hogy 
fölöslegesen ne érdeklődjenek a 
kifi zetés időpontjáról, mert ezzel a 
tevékenységet hátráltatják. „Bizto-
sítok mindenkit, hogy akiknek hi-

ányos vagy hibás az ügycsomójuk, 
azokkal mi hivatalból felvesszük a 
kapcsolatot a tisztázás érdekében” 
– ígérte. A kérések elbírálása a le-
adott igazoló iratok alapján törté-
nik, ehhez 90 nap áll az intézmény 
rendelkezésére, de a fent említett 
okok miatt nem tudják ezt az idő-
pontot tartani, így több, 4–5 hónap 
is eltelhet a kárpótlási határozat ki-
adásáig. Egy ügycsomó elbírálása, 
amíg borítékba kerül a határozat, 
egyébként mintegy 30 percet vesz 
igénybe – tudtuk meg. A jogosult-
ságról szóló határozat egy példá-
nyát a kérelmezőnek, egy másikat 
pedig a megyei nyugdíjpénztárnak 
továbbítják, mivel a havi juttatás 
összegének megállapítása és kifi -
zetése ez utóbbi intézmény fela-
data. Ott már gördülékenyebb az 
ügyintézés, és az általuk kiadott 
második határozat, amely a havi 
juttatás összegéről szól, viszonylag 
hamar megérkezik az igénylőhöz. 
Ettől kezdve már csak a postást 

kell várni, vagy bankszámlára kér-
ni a kifi zetést. Mivel a jogosultság 
megállapítása a kérés beadását 
követő hónaptól érvényes, a hosz-
szú várakozás után visszamenőleg 
akár fél évre szóló juttatás összegét 
is megkapja a kérelmező. A kifi ze-
tések már folyamatban vannak, 
a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
eddig 1144 ügycsomót kapott a 
Hargita Megyei Szociális Kifi zetési 

és Ellenőrző Ügynökségtől – kö-
zölte kérdésünkre Dósa Erika, az 
intézmény ügyvezetői hatáskörrel 
megbízott aligazgatója. Azt is el-
mondta, februártól már elkezdték 
postázni a határozatokat, a kifi ze-
téshez szükséges összegeket pedig 
az elfogadott állami költségvetés 
biztosítja.

Mennyi az annyi?

A törvény szerint minden volt hadi-, 
illetve politikai fogoly, valamint ki-
telepített személy jelenleg havi 700 
lejes juttatásra jogosult minden 
börtönben, fogolytáborban, kitele-
pítésben töltött év után. A kényszer-
lakhelyre kötelezettek ennek felét, 
havi 350 lejt kapnak minden év 
után. Az elhunyt jogosultak gyer-
mekei a szülő juttatásának teljes 
összegét kapják, ha a fogság, kite-
lepítés idején, kényszerlakhelyen 
születtek, vagy abban az időszak-
ban kiskorúak voltak, az összeg 

felét, ha a szülő börtönből, fogoly-
táborból való szabadulása, kitele-
pítésből való hazatérése, kényszer-
lakhely megszűnése után születtek, 
illetve havi 500 lejre számíthatnak, 
ha a szülő a fogságban, kitelepítés 
idején, kényszerlakhelyen hunyt el. 
Így például ha valakinek az édes-
apja 5 évet töltött szovjet hadifog-
ságban, és ezt igazolni tudja, havi 
1750 lejt kap, ha a fogságból történt 
hazatérés után született. Ha a fog-
ság idején született vagy akkor kis-
korú volt, havi 3500 lejre számíthat. 
A jogosultság minden gyermeket 
megillet, azonos összegű kárpót-
lással. A kárpótlás igényléséhez 
a típuskérés mellé a kérelmező 
születési bizonyítványának, sze-
mélyazonossági igazolványának, 
névváltozás esetén a házasságle-

vélnek, illetve az elhunyt szülő ha-
lotti bizonyítványának másolatait 
kell mellékelni. A jogosultság iga-
zolása a volt hadifoglyok esetében 
a katonakönyv másolatával a leg-
egyszerűbb, amelyben szerepel a 
fogság időtartama. A volt politikai 
foglyok gyermekei az elhunyt szülő 
kárpótlási határozatának másolatát 
kell csatolják a dossziéhoz. A dosz-
sziékat Hargita megyében a Megyei 
Szociális Kifi zetési és Ellenőrző 
Ügynökség csíkszeredai, Kossuth 
Lajos utca 94. szám alatti szék-
helyén lehet leadni, de postán is 
küldhetők. A típuskérés letölthető 
az intézmény honlapjáról, a https://
harghita.mmanpis.ro oldalról, ahol 
a Közérdekű Információk menü-
pontban a típuskérések közül kell 
kiválasztani.

Jelentős összegű kárpótlások
Lassú a volt foglyok gyermekei juttatásának megállapítása

Áramszünet 
Gyergyóújfaluban
Az áramszolgáltató vállalat 
értesíti a gyergyóújfalvi 
lakosságot, hogy ma 9–14 
óra között munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgálta-
tás a következő falurésze-
ken: Nagykert, Igényeltek 
utca, Új út, Marosfalva 
(a Maros-hídtól a Fenyés 
utcáig). 

Tűzzománc-
kiállítás
Elekes Gyula székelyud-
varhelyi alkotóművész 
Örökség című tűzzománc- 
kiállítása nyílik meg már-
cius 18-án, csütörtökön 18 
órakor a marosvásárhelyi 
Bernády Házban. A kiállító 
Marosvásárhelyen a művé-
szeti líceum diákja volt, a 
tűzzománc területén 1980 
óta folyamatosan képezte 
magát német, spanyol 
magániskolákban és alko-
tóműhelyekben, valamint 
a Kecskeméti Nemzetközi 
Zománcművészeti Alko-
tóműhelyben. A Magyar 
Zománcművészek Társa-
ságának tagja. Számos 
egyéni tárlata volt itthon, 
Németországban, Spanyol-
országban, Oroszország-
ban, Magyarországon. 

Szülésfelkészítő 
beszélgetés
Szülésfelkészítő Zoom-be-
szélgetést szervez kisma-
mák számára a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi 
Kórház, a Csíki Anyák Egye-
sületével partnerségben. 
A március 18-án zajló, 
magyar nyelven 15 órakor 
kezdődő beszélgetés kere-
tében a kórház szülészeti 
és nőgyógyászati, illetve 
újszülöttgyógyászati 
osztályának munkatársai 
ismertetik a kismamák szá-
mára a kórházi szüléssel 
kapcsolatos tudnivalókat. 
Portik Botond szülész-nő-
gyógyász szakorvos és 
Jakab Mihaela főasszisz-
tens, továbbá Füstös Anna-
mária újszülöttgyógyász 
szakorvos, osztályvezető 
főorvos és Márk Katalin 
főasszisztens válaszolnak 
is a kismamák kérdéseire. 
A beszélgetés csatlakozási 
adatai a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház Fa-
cebook-oldalán találhatók 
meg, belépni a találkozó 
előtt negyedórával lehet. 
Annak érdekében, hogy a 
kérdéseket csoportosítani 
tudják és így minél több 
információt nyújthassanak, 
kérik a kismamákat, hogy 
küldjenek előre kérdéseket 
a kórház Facebook-oldalán 
keresztül vagy pedig a kiss.
edit@spitalmciuc.ro címre.

• RÖVIDEN 




