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Fizessen időben az állam
A munkáltatók és az alkalmazottak számára is előnyös volna a kompenzációs rendszer

S Z U C H E R  E R V I N

A néhány évvel ezelőtti törvény-
módosítás óta a vállalko-
zóknak kell megelőlegezni-

ük az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárra háruló betegszabadságok 
kifi zetését. Az állam elméletileg 60 
napon belül visszajuttatja az összeget 
az illető cég számlájára, gyakorlati-
lag azonban a két hónapos terminus 
akár a duplájára, triplájára vagy tíz-
szeresére is nyúlhat. Ezen szeretne 
módosítani Kolcsár Károly képviselő, 
aki a kompenzációs rendszer beve-
zetését javasolja. Az RMDSZ Maros 
megyei politikusa rámutatott, nem 
méltányos, hogy míg a vállalkozók-
nak minden egyes adót és illetéket 
időben kell befi zetniük, különben 
kamat, büntetés és végső soron 
bankszámlazárolás vár az illető cég-
re, az állam több hónapos vagy akár 
több mint egyéves késéssel törleszt. 
„Amióta a jogrendbe a 60 napos ha-
táridő mellé belefoglalták azt is, hogy 
»amennyiben van rá alap«, kiderült, 
hogy alap sosincs, így a két hónapos 
terminus tarthatatlan. Így az állam 
húzza-nyúzza az időt, csak ne kelljen 
fi zetnie” – nehezményezi a jelenleg 
érvényben lévő jogszabály követ-
kezményeit Kolcsár. Mint mondta, 
ismer olyan vállalkozót is, akinek az 
állam – a saját magának nyitott kis-
kapu által – több mint egy éve tete-
mes összeggel tartozik. A honatya azt 

szeretné, hogy a jogrend-változtatás 
révén a cégek mindaddig ne utalják 
az államkasszába az alkalmazottja-
ik bére után számított egészségügyi 
biztosítást, amíg a biztosítópénztár 
tartozása nem kompenzálódik.

A Székelyföldi Vállalkozók és 
Egyesületek Szövetsége (SVESZ) 
nemcsak a  munkáltató, hanem a 
munkavállaló szemszögéből is üd-
vözlendőnek nevezte a kezdeménye-
zést. A főként vállalattulajdonosokat 

és -vezetőket tömörítő civil szervezet 
új ügyvezetője, Szathmáry Zsuzsán-
na egyrészt logikusnak tartja, hogy 
az állam ne tartozzon fél évekig vagy 
évekig egy-egy cégnek. Másrészt ab-
ban látja az intézkedés előnyét, hogy 
a kompenzációs rendszer által nem 
„forogna” fölöslegesen a pénz. „Ezzel 
együtt az alkalmazottak számára is 
jót hozhat egy ilyen jellegű törvény-
módosítás, mert akkor a cégtulajdo-
nosok nem győzködnék őket, hogy 

betegen is járjanak be dolgozni” – 
vélekedett Szathmáry Zsuzsánna. 
Valóban gyakori eset, hogy az állam 
hanyagságára hivatkozva egy-egy 
cégtulajdonos előbb érzelmileg pró-
bál hatni megbetegedett alkalma-
zottjára, majd ha a panaszkodásának 
nincs hatása, a burkolt vagy akár a 
nyílt fenyegetést is beveti. „Ezelőtt 
két évvel az igazgatónk elsírta magát, 
hogy a biztosítópénztár százezrekkel 
tartozik a cégnek, és ha lehetőségem 
van rá, két-három napos otthonülés 
után térjek vissza dolgozni. Amikor 
negyedik napon felhívott és elmond-
tam, hogy még mindig szinte 40 fo-
kos lázzal fekszem, elkezdte sorolni, 
hogy a vállalattól meg azon kívülről 

kik pályáznak még az állásomra. A 
következő héten kénytelen voltam 
eltépni a beteglapomat és visszatér-
ni dolgozni” – mesélte egy termelés-
ben dolgozó marosvásárhelyi hölgy. 
Szerinte a világjárvány változtatott 
a munkáltatók szemléletén, „hála a 
COVID-nak, most mindenki fél a be-
teg alkalmazottól, hiszen egy vírusos 
holnapra tíz embert is megfertőzhet”.

Az állam ne kompenzáljon, 
hanem fizessen

Az egészségügyi minisztérium ál-
lamtitkára, Vass Levente szerint is 
értékelendő Kolcsár Károly törvény-
módosító javaslata. A szakember 
egyetért politikuskollégája kezde-
ményezésével, ám ugyanakkor at-
tól tart, nehogy bizonyos esetekben 
fordítva süljön az el. Vass szerint a 
kompenzációs lehetőség „elkényel-
mesítheti” az államot, és abban az 
esetben sem fi zetne, ha ren-
delkezik anyagi fedezettel. 
Nagyszámú alkalmazottat 
foglalkoztató vállalatnál a 
törvénymódosításnak min-
denképpen jótékony hatása 
volna. De ott, ahol mindösz-
sze két-három munkaválla-
ló szerepel a fi zetési listán, 
akik közül az egyik huzamo-
sabb időre betegszabadságra kény-
szerül, a kompenzációs lehetőség 
a tulajdonos zsebe ellen fordulna. 
„Azt kell elérnünk, hogy a bizto-
sítópénztár, azaz az állam záros 
határidőn belül fi zessen. Ha nem 
is helyben, de 30, legfeljebb 60 na-
pos határidőn belül” – szögezte le 
az RMDSZ szakpolitikusa, hozzáté-
ve, hogy az állami szerveknek nem 
volna szabad visszaélniük hatalmi 
pozíciójukkal.

A vállalkozóknak kell meg elő -
legez niük az Országos Egész-
ségbizto sítási Pénz tárra háruló 
betegszabadságok kifizetését
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M iután csütörtökön több olyan 
döntés is született a gyergyó-

szentmiklósi képviselő-testület ülé-
sén, amellyel az Erdélyi Magyar Szö-
vetség (EMSZ) frakciója nem értett 
egyet, pénteken sajtótájékoztatón 
ismertették ezekkel kapcsolatos ál-
láspontjukat. „Miután az új rendszert 
átadják, és a lakóknak minőségi szol-
gáltatást tudunk biztosítani, azaz nem 
sárlé folyik a csapon, és a 4. emeleten 
is megfelelő a víznyomás, akkor lehet-
ne árat emelni” – fogalmazott Kéme-
nes László EMSZ-es önkormányzati 

képviselő. Leszögezte, számukra is 
egyértelmű, hogy a jelenlegi, 1,97 le-
jes köbméterenkénti ár nem fenntart-
ható, de a most kivitelezés alatt álló 
hálózatfelújítás és -bővítés után felál-
ló új rendszer még számos kérdőjelt 
tartogat. Amikor minden kérdőjelre 
meglesz a válasz, és pontosan tudják 
majd, hogy milyen költségei lesznek a 
hálózat üzemeltetésének, akkor kelle-
ne egy árkalkulációt végezni, és olyan 
árat meghatározni, amelynek alapján 
fenntartható lesz a szolgáltatás. 

A Monturist Kft. sorsáról

A csütörtöki önkormányzati ülé-
sen újra napirendre került a város 

gyilkostói területeit adminisztráló 
Monturist Kft . sorsa is. Mint isme-
retes, 2020-ban az akkori testület 
egyöntetűen úgy határozott, hogy 
a céget felszámolják és a tó körüli 
telkeket saját kezelésébe veszi az 
önkormányzat. A helyhatósági vá-
lasztás után felállt RMDSZ-es testü-
leti többség és Csergő Tibor András 
polgármester ezzel szemben a cég 
továbbműködtetését szorgalmazza. 
A pénteki sajtótájékoztatón ezzel 
kapcsolatosan is kifejtették állás-
pontjukat az EMSZ-frakció tagjai. 
Vadász Szatmári István elmondta, a 
Monturist 24 éve semmilyen hasznot 
nem hoz Gyergyószentmiklósnak, a 
cég fel is élte a bevételeit. Kifejtet-
te, az álláspontjuk, ahogy egy éve, 
most is az, hogy a céget fel kell szá-
molni, a területeket pedig a város 
saját kezelésébe kell vegye. Jelenleg 
ugyanis, amíg a cég gazdálkodik 
velük, az önkormányzat nem is tud 
fejlesztéseket végezni ott. Kormány-

támogatásra csak úgy pályázhat, ha 
a területek a tulajdonában vannak – 
szögezte le a képviselő.

Tusa Szilárd egy harmadik té-
mát is felvetett: a képviselők sze-
retnék megismerni azt a hatás-
tanulmányt, amely a gázhálózat 
kiépítéséről szól, ugyanis ők is 
csak a sajtóból értesültek 
ennek létezéséről, amikor 
Csergő Tibor András pol-
gármester ezt egy korábbi 
sajtótájékoztatóján közöl-
te. Azonban a tanácsosok 
többszöri kérésre sem 
ismerhették meg eddig 
annak tartalmát. Immár a sajtón 
keresztül is kérik a polgármestert, 
az RMDSZ-es többségi frakciót és 
a városháza illetékes szakirodáit, 
hogy bocsássák rendelkezésükre 
a kért információkat a gázhálózat 
hatástanulmányával kapcsolatban 
és a későbbiekben felmerülő más 
fontos kérdésekben is.

Vízáremelés, Monturist-ügy – így látja az EMSZ
• Nem tartják időszerűnek az ivóvíz- és csatornaszol-
gáltatás árának emelését, a Monturist Kft.-vel kapcso-
latban pedig továbbra is a cégfelszámolást támogatják 
– közölték az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószent-
miklósi képviselői pénteki sajtótájékoztatójukon. 

Medvetámadás
Medve sebesített meg egy 61 
éves férfit szombaton az Etéd 
községhez tartozó Énlakán – 
tájékoztatott a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság. A 
közlemény szerint több hely-
béli kutyákkal ment a legelőre, 
hogy ellenőrizzék a tavaszi 
munkálatok előtt a terepet, 
amikor a helyszínen megjelent 
egy nagyvad, amely rátámadt 
egyikükre, a karján, hasán és 
csípőjén megsebesítve az áldo-
zatot. A helyszínen tartózkodók 
beszámolója alapján bár kia-
báltak és a kutyák is ugattak, 
a medve nem ijedt meg tőlük, 
egy idő után azonban elhagyta 
a helyszínt. A mentőszolgálat 
ügyeletes diszpécserének tájé-
koztatása szerint a sérült férfit 
a helyszínre kiérkezett mentő-
sök ellátták, és a székelyudvar-
helyi kórházba szállították.

• RÖVIDEN 

• A betegszabadságok kifizetésére vonatkozó, vállalkozóbarát törvénymódosítási 
javaslatot nyújtott be az RMDSZ. A módosítás révén véget érne az a két éve bevett 
gyakorlat, amely szerint az állam jelentős késéssel törleszti a cégeknek a betegsza-
badságokra kifizetett összegeket. Kolcsár Károly Maros megyei parlamenti képvise-
lő kezdeményezését üdvözlendőnek tartják a vállalkozók.




