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„Elfelejtettek” költségvetési for-
rásokat előirányozni arra a jog-
szabályra, amely lehetővé tenné 
a kisgyerekes családok számára, 
hogy havi 1500 lejes támogatást 
kapjanak a gyerekeik óvodai 
vagy bölcsődei elhelyezésével 
járó költségeik fi nanszírozására. 
A pénzügyminisztérium több 
pontban is kifogásolja a tör-
vényt. A kezdeményező Szabó 
Ödön RMDSZ-es képviselő azt 
mondja, az ellenérvek nem 
helytállóak, kidolgoznak egy 
újabb tervezetet, és abban bíz-
nak, hogy jövő évtől a családok 
élhetnek ezzel a támogatási 
lehetőséggel.

 » BÍRÓ BLANKA

M egvonná a kisgyermekes csa-
ládok havi legtöbb 1500 lejes 
támogatását a pénzügymi-

nisztérium, mégpedig arra hivatkoz-
va, hogy a vonatkozó jogszabálynak 
számos hiányossága van, alkalma-
zása jelentős mértékben növelné a 
költségvetési hiányt. Amint arról ko-
rábban írtunk, a 2020/239-es törvény 
értelmében a cégek havonta legtöbb 
1500 lej értékben megtéríthetik alkal-
mazottaiknak a gyerekeik bölcsődei 
és óvodai költségeit, majd ezeket az 
összegeket leírhatják a nyereséga-
dóból. Ha a profi tadó nem fedezi ezt 
a kiadást, leírhatják más közteher-
ből is: a személyi jövedelemadóból, 
az áfából, a jövedéki adóból vagy a 
társadalombiztosítási hozzájárulá-
sokból. A jogszabály január elsejétől 
érvényben van, sokan éltek is a lehe-
tőséggel, azonban most a pénzügymi-
nisztérium kidolgozott egy tervezetet, 
amellyel elhalasztja az alkalmazását.

Nem csak pénz kérdése,
sok a kifogás
Az elodázás okairól a szaktárca hét-
főn este adott ki közleményt: az ér-
velésben elsősorban arra hivatkoz-
nak, hogy a törvény elfogadásakor 
nem rendelték mellé a költségvetési 
forrást, és az idei  tervezett 7,16 szá-
zalékos költségvetési hiány 7,56 szá-
zalékra emelkedne, ha folyósítják a 
támogatást.  A tárca számításai sze-
rint a kisgyerekes szülőknek nyújtott 
támogatás 4,5 milliárd lejébe kerülne 

idén az államnak, ez a kiadás növel-
né 0,4 százalékponttal a költségveté-
si hiányt, amit az ország a jelenlegi 
járványhelyzetben nem engedhet 
meg magának.

A közleményben további ellenér-
véket is felsorakoztatnak. Többek 
között arra is hivatkoznak, hogy a tá-
mogatás értékét nem lehet az áfából 
vagy a jövedéki adóból levonni, mert 
ezek európai uniós irányelvekkel 
szabályozottak, és mint ilyen, ezek-
ből csak olyan adókedvezményeket 
lehet nyújtani, amelyek szerepelnek 
a direktívákban. Az uniós szabályok 
pedig felülírják az országos törvé-
nyeket – mivel a bölcsődei és óvo-
dai költségek megtérítéséről szóló 
2020/239-es törvény bizonyos elő-
írásai ellentmondanak az uniós sza-
bályzásoknak, így az nem alkalmaz-
ható – közölte a bukaresti szaktárca.

Más hiányosságokra is rámutat-
tak: például a törvény nem sorolja 
fel az intézménytípusokat, ahol jár 
a kedvezmény, azt sem, hogy milyen 
dokumentumokat kell benyújtani az 
igényléshez, mi az eljárás, ha a cég 
veszteséges, és miként „osztja el” a 
két szülő a támogatás összegét.

 Az RMDSZ nem adja fel
„A törvénytervezetet a tavalyi év utol-
só negyedévében fogadták el, novem-
berben jelent meg, és ez év január 1-jei 
hatálybalépést írt elő” – idézte fel teg-
nap a Krónika megkeresésére Szabó 
Ödön, a jogszabály kezdeményezője. 
A Bihar megyei RMDSZ-es politikus 

aláhúzta, a törvény nem egyik napról 
a másikra lépett hatályba, így meglá-
tása szerint a szaktárcának lett volna 
ideje, hogy elvégezze a számításokat, 
és a kiadásokat beépítse a költségve-
tési törvénybe.

„A pénzügyminisztérium nem vé-
gezte el a feladatát, ha most meglep-
ve tapasztalja, hogy a jogszabálynak 
költségvetési vonzatai vannak. Annál 
is inkább, hogy a kormány az elmúlt 
év végén meghozott egy sor intéz-
kedést, például a közalkalmazottak 
bérének befagyasztását, amivel eny-
hítette a költségvetési hiányt. Ilyen 
értelemben már akkor dönthettek 
volna a halasztás mellett” – fejtette ki 
a képviselő.

Szabó Ödön úgy látja, a pénzügy-
minisztérium rosszul becsülte fel az 
igényeket: arra számítottak, hogy 
kevesen élnek majd a lehetőséggel, 
és a munkaadók sem vállalják be, 
hogy ezzel támogatják  alkalma-
zottaikat. Az első hónapokban már 
többen igénybe vették a támogatást, 
a kérések növekvő száma pedig vé-
leménye szerint azt jelzi, hogy a jog-
szabály valós problémára nyújt valós 
megoldást, „levegővételhez juttatja” 
a járvány időszakában a kisgyerekes 
családokat.

„A pénzügyminisztériumnak is 
meg kell értenie, hogy a költségvetés 
terhelése nélkül nem lehet demográfi -
ai növekedést ösztönző intézkedése-
ket életbe léptetni. Támogatni kell a 
családokat, hogy gyereket vállalja-
nak, különben nem lehet megállítani 

SZÁMOS KIFOGÁST TALÁLT A PÉNZÜGYI TÁRCA AZ RMDSZ-ES KEZDEMÉNYEZÉSBEN, KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS SEM JUT RÁ

Mégsem kapnak támogatást a kisgyerekes szülők

Marad minden a régiben. Továbbra is a szülők zsebét terheli minden bölcsődei, óvodai kiadás
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a Romániában valós gondot jelentő 
demográfi ai csökkenést” – fogal-
mazta meg Szabó Ödön. Hozzátette, 
a minisztérium a felsorolt kifogáso-
kat sürgősségi kormányrendelettel 
megoldhatta volna ahelyett, hogy 
ugyanezzel a módszerrel a halasz-
tást lépteti életbe: ez is a „farizeus 
hozzáállást” jelzi. Az RMDSZ becs-
lései szerint ugyanakkor a támoga-
tás folyósítása nem terhelheti 4,5 
milliárd lejjel az államkaszát, mivel 
a minisztérium azt minden gyerekre 
maximális összeggel számolta, ám 
mindenki úgysem fog élni a lehe-
tőséggel. Szabó Ödön máris jelezte, 
az RMDSZ előrukkol egy javított vál-
tozattal, és remélik, hogy már jövő 
évtől alkalmazhatják a támogatási 
rendszert.

Torzulásveszély
a korai oktatásban
Amint arról korábban lapunkban 
beszámoltunk, nemcsak anyagi ag-
gályok merültek fel a Szabó Ödön 
által kezdeményezett támogatá-
sokkal szemben: számos nem várt, 
veszélyes következménye lehet a 
jogszabálynak, amely nehezen vagy 
egyáltalán nem alkalmazható ál-
lami óvodák esetében. Ez pedig je-
lentős egyensúlyvesztést, torzulást 
okozhat a romániai korai oktatás-
ban. A legsokkolóbb következmény 
az lehet, hogy egyesek-sokak szá-
mára ingyenessé válnak a magán-
bölcsődék és -óvodák, miközben 
a csak elméletileg ingyenes állami 
óvodákba járó gyerekek szülei el-
esnek a támogatástól, és közben 
tovább fi zethetik a havonta akár 
több száz lejt kitevő „rejtett” költsé-
geket. Bár Szabó Ödön korábban ar-
ról tájékoztatta lapunkat, az állami 
óvodások szülei elszámoltathatják 
az étkezési díjat, számos példa iga-
zolja, hogy a gyakorlatban ez nem 
működhet. A törvény ugyanakkor 
azt eredményezheti, hogy megnő a 
magánóvodák népszerűsége, ami 
akár magyar állami csoportok meg-
szűnését is előidézheti. Szabó Ödön 
erre úgy reagált: „semmi nem tilt-
ja”, hogy nekünk is legyenek magá-
nóvodáink, „senki nem állítja meg 
a szülőt”, hogy átvigye a gyerekét 
államiból magánoviba. Ám amikor 
jeleztük: a jogalkotói szándék nem 
lehet az, hogy hagyjuk el az állami 
intézményeket, az RMDSZ képvi-
selője kijelentette, egyetért, nem 
ez volt az alapszándék, hanem az, 
hogy mindenki terhe csökkenjen.

 »  Más hiá-
nyosságokra 
is rámutattak, 
például, hogy 
a törvény nem 
sorolja fel az 
intézménytípu-
sokat, ahol jár a 
kedvezmény, azt 
sem milyen do-
kumentumokat 
kell benyújtani 
az igényléshez, 
mi az eljárás, ha 
a cég vesztesé-
ges, és miként 
osztja a két szülő 
a támogatás 
összegét. 

 » PAP MELINDA

Rengeteg pénzt, havonta több mint 
33 millió eurót veszített Kolozsvár 

azáltal, hogy a járvány miatt nem tér-
tek vissza a kincses városba az egyete-
mi hallgatók – mutat rá a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem (BBTE) friss 
tanulmánya. Ebből kiderül, hogy nem-
csak a járvány miatt online oktatásra 
kényszerült egyetemistáknak hiányzik 
Kolozsvár, Erdély fővárosának is szük-

sége van a diákokra. „Az egyetemi hall-
gatók hiányának jelentős hatása van a 
város gazdasági életére, derül ki a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem kutató-
inak tanulmányából. A diákok, azon 
időszakokban, amikor fi zikai jelenlét 
van az egyetemeken, havi 33,4 millió 
eurót költenek Kolozsváron” – számolt 
be közleményében a BBTE. Mint írták, 
a tanulmány azt is vizsgálta, hogy ma-
gának a felsőoktatási intézménynek 
milyen hatása van a város életére. A 

közlemény szerint ez az összeg is alul 
van becsülve, ugyanis csak a nappali 
tagozatos, alap-, magiszteri és doktori 
képzésben részt vevő diákokra alapoz, 
az egyetem utáni oktatás különböző 
fokozatait már nem veszi számításba. 
De nemcsak a diákok költenek pénzt 
a városban, hanem a hozzájuk érkező 
látogatók, szüleik, barátaik is, távol-
maradásuk újabb 625 ezer eurós vesz-
teséget jelent a város gazdaságának, 
mutat rá a tanulmány. A legtöbb pénzt 

a külföldi diákok adják ki a kezükből, 
ma már ők teszik ki a kolozsvári diák-
ság 7 százalékát. A tanulmány szerint 
csak a BBTE-s diákok évi 141 millió eu-
rót költenek a kincses városban, ők al-
kotják a kolozsvári egyetemi hallgatói 
közösség legnagyobb hányadát. A vá-
ros lakóinak létszámához viszonyítva 
a diákság Kolozsváron a legszámotte-
vőbb, a lakosság 20 százalékának felel 
meg. Ez az arány Jászvásáron 14, Te-
mesváron 12, Bukarestben 8 százalék.

Eurómilliókat veszített Kolozsvár havonta a diákok távolmaradásával

 » A legtöbb 
pénzt a külföldi 
diákok adják ki 
a kezükből, ma 
már ők teszik ki a 
kolozsvári diák-
ság 7 százalékát.




