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Egy frissen végzett egyetemista 
alkalmazása után a törvény ér-
telmében az adott vállalkozás 

majdnem 20 ezer lej értékben igé-
nyelhet támogatásokat, ám a vonat-
kozó jogszabály a kedvező elbírálást 
a programra jóváhagyott pénzke-
rettől teszi függővé, a gyakorlatban 
azonban gyakran nem kapják meg a 
támogatást az érintett vállalkozások 
– hozta fel problémaként az egyik 
székelyudvarhelyi vállalkozó a Ro-

mániai Magyar Közgazdász 
Társaság székelyudvarhelyi 
szervezetének a legutóbbi 
vitaestjén. Panasza szerint 
a támogatási programot ki-
író intézmény országos vagy 
megyei képviselői a támoga-

tás iránt érdeklődő vállalkozók 
egy részét a pénzhiányra hivatkozva 
lebeszélik a kérelem benyújtásáról, 
azok közül viszont, akik mégis pá-
lyáznak, sokan egy évvel az igény-
lés benyújtása és az új alkalmazott 
munkába állása után kapnak eluta-
sító választ a támogatásigénylésre.

„Minden kérést el kell fogadni”

Tavaly augusztusban el kellett uta-
sítsanak körülbelül 150 kérést – nem 
csak frissen végzettek alkalmazásá-
ra vonatkozó igényléseket –, de ezres 
nagyságrendű azon cégek száma, 
akik havonta kapnak alkalmazási 
kedvezményeket. A friss végzősök 
alkalmazásra még kevésbé érvé-
nyes a panasz, ugyanis tavaly volt 

egy pályázatuk, amelyben nagyon 
sok ilyen támogatási megállapodást 
megkötöttek, kétszer, háromszor any-
nyit, mint más megyék – kezdett bele 
a helyzet felvázolásába Jánó Edit, a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
és Szakképző Ügynökség osztály-
vezetője. Arra is kitért, hogy ugyan 
szólnak az igénylőnek, ha az adott 
programban éppen nincsen pénz, 
ám az elvük az, hogy minden kérést 

el kell fogadni, hogy amint újra lesz 
pénz az országos programban, a 
szakminisztériumtól tudjanak pén-
zeket lehívni e célra. Az tény, hogy 
a törvény részben a programra jóvá-
hagyott pénzkerettől teszi függővé a 
támogatás megítélését, a jogszabályt 
azonban nem írhatja felül a megyei 
intézmény – mondta Jánó Edit.

Fontos, hogy ne késlekedjenek

Az ügynökség átlagban a friss vég-
zősök alkalmazása esetében a tá-
mogatási kérések mintegy tíz száza-

lékát kénytelen elutasítani. Ennek 
oka leggyakrabban az, hogy kiürült 
a programra szánt pénzkeret és le-
járt az a 12 hónap, amely alatt az 
igénylést kötelezően el kell bírálni. 
Ezért fontos – és ezt rendszeresen 
el szokták mondani a potenciális 
igénylőknek –, hogy ne késleked-
jenek a kérés benyújtásával, mert 
annál kevesebb esélyük marad a 
kedvező elbírálásra, ha az igénylés 
és az egy év lejárta közti időszak-
ban nem töltik fel országosan a 
program költségvetését, akkor nem 
kaphat támogatást az igénylő. A 
helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 
frissen végzettek alkalmazására já-
ró támogatások egy részét az orszá-
gos költségvetésből, a másik részét 
EU-s forrásokból fi nanszírozza az 
ügynökség, így számos tényezőtől 
függ, hogy éppen mikor érkezik for-
rás a programra.

Támogatásigénylések 
számokban

A konkrét számokat illetően a megyei 
munkaerő-elhelyező és szakképző 
ügynökség osztályvezetője elmond-
ta, 2019. január 1-től 2021. március 
31-ig összesen 489 kérést kapott az 
intézmény frissen végzett személy 
alkalmazására vonatkozó támogatás 
igénylésére. Ezekből 409-et jóváha-
gyott az ügynökség, 52-t kellett el-
utasítsanak, illetve 28 még várólistán 
van, tehát még nincsenek elbírálva. A 
nem frissen végzettek, azaz 45 éven 
felüliek, illetve 25 éven aluli munka-
nélküliek alkalmazására biztosított 
támogatást 2847 esetben igényelték 
a Hargita megyei munkaadók az em-
lített időszakban, ezek közül 2202-t 
hagyott jóvá az ügynökség, 183-at pe-
dig elutasítottak, a fennmaradó közel 
ötszáz kérelem pedig még nem került 
elbírálásra. 

Egyébként minden igénylőt részle-
tesen tájékoztatnak az adott program-
ról, aki pedig a támogatási kérelmek 
elbírálására kíváncsi, az intézmény 
honlapjának (locuridemuncaharghi-
ta.ro) a jobb oldali menüjében meg-
találja a vonatkozó regisztereket, 
amelyekben 2016-ig visszamenőleg 
minden igénylésről tájékozódhat – 
közölte Jánó Edit. Noha az ügynökség 
pénzhiány esetén nem hagyhatja jóvá 
a kéréseket, van már olyan bírósági 
ügyük, amelyet olyan vállalkozás kez-
deményezett, amely elutasító választ 
kapott a kérésére. Ennek kapcsán az 
intézmény képviselője tanácsként 
fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
csak azok a vállalkozások igényeljék 
a támogatást, amelyeknek valóban 
szüksége van munkaerőre, tehát az 
alkalmazott valóban hozzájárul a ter-
meléshez, hogy ha pénzhiány miatt 
hónapokkal az alkalmazást követően 
kedvezőtlen elbírálásban részesül a 
munkaadó, akkor ne csak kiadásokat 
tudjon elkönyvelni a szükségtelen 
személyzetbővítés miatt.

Támogatásigénylés: mérlegelni kell
Az alkalmazások után kérhető támogatások tíz százalékát utasítják el pénzhiány miatt

Évente több száz frissen 
végzett személy alkalmazása 
után kapnak támogatást a 
Hargita megyei munkáltatók. 
Az alkalmazók számításait a 
pénzhiány húzza keresztül

▾  FOTÓ: JAKAB MÓNIKA

• Kevés kérelmező vállalkozás kapja meg a tanulmányaikat frissen befejezettek alkal-
mazásáért járó állami támogatást, sokan hosszú hónapokkal az új alkalmazott munká-
ba állása után kapnak elutasító választ a támogatásigénylésre – merült fel vállalkozói 
panaszként az RMKT székelyudvarhelyi szervezetének a legutóbbi szakmai fórumán. A 
megyei munkaerő-elhelyező ügynökségnél érdeklődtünk a probléma okairól.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Felfordulást okozott kezdetekben 
a zetelaki polgárőrség életében 

a koronavírus miatti járványhely-
zet, hiszen újra kellett gondolják te-
vékenységüket – jelezte lapunknak 
Gergely István, az egység vezetője. 
Mint mondta, ez időszak alatt job-
ban oda kellett fi gyeljenek a község-
ben élő kiszolgáltatott helyzetben 
lévő személyekre, adott esetben 
segítettek is nekik például a bevá-

sárlásban. Mindemellett pedig a 
járványügyi óvintézkedések betar-
tatásában – maszkviselés, távolság-
tartás, kijárási tilalom – is szerepet 
vállaltak, elsősorban a szabálytalan-
kodók fi gyelmeztetésével. Időközben 
a nappali járőrözésekre helyezték át 
a hangsúlyt, hiszen erre nagyobb 
szükség volt. Persze ez nem azt je-
lenti, hogy nem fi gyelik az utcákat 
a kijárási tilalom idején is. Gergely 
büszkén vázolta, hogy az elmúlt több 
mint egy évben csökkent a bűncse-
lekmények száma a községben, ami 
a szigorú járványügyi óvintézkedé-

sek mellett az ő munkájuknak is be-
tudható. „Most arra a pillanatra kell 
felkészüljünk, amikor újra feloldják 
a járványügyi korlátozásokat, hiszen 
előfordulhat, hogy ismét megjelen-
nek a csalók és egyéb bűnelkövetők. 
Jelenleg ez a legnagyobb kihívás szá-
munkra” – fogalmazott.

Rászorulóknak segítenek

Többször látogatták meg az időseket, 
egyedülálló személyeket, ugyanak-
kor szükség esetén a gyógyszerek 
beszerzését és a bevásárlást is elvé-

gezték helyettük – válaszolta Katona 
Tibor, a gyergyószárhegyi polgár-
őrség vezetője kérdésünkre, hogy 
miben változott meg a tevékenysé-
gük az elmúlt időszakban. Ezenkí-
vül az óvintézkedések betartását 
szorgalmazták (még maszkokat is 
osztottak), valamint a közbiztonság 
megerősítésére is hangsúlyt fektet-
tek napi szintű nappali és éjszakai 
járőrözéseikkel. Szerencsére náluk 
is inkább csökkent, mintsem növe-
kedett volna a bűncselekmények 
száma – tette hozzá Katona.

A szemetelést is ellenőrzik

Hasonló tapasztalatokról számolt be 
Máthé Sándor, a csíkszentdomokosi 
polgárőrség vezetője is, aki szerint 
a megszokottnál nagyobb igény volt 

a munkájukra az elmúlt egy évben. 
Közölte, elsősorban tájékoztatják 
a lakosságot a változó járványügyi 
korlátozásokról, de a rászorulókat is 
felkeresik időnként, felajánlva segít-
ségüket. Utóbbira egyébként főleg a 
koronavírus megjelenése-
kor volt nagyobb szükség. 
Jelenleg nagy hangsúlyt 
fektetnek az illegális sze-
metelők kézre kerítésére is, 
hiszen még más megyéből 
is érkeztek olyanok, akik 
a község területén próbál-
tak megszabadulni a hulla-
déktól. A helyi polgárőrök is a bűn-
cselekmények visszaszorulásáról 
számoltak be, ugyanakkor vigyázni 
fognak, hogy a korlátozások meg-
szűnése után se változzon a helyzet 
– tette hozzá Máthé.

Polgárőrök egy éve: kevesebb bűncselekmény, mégis több munka
• Noha a bűncselekmények visszaszorultak, mégis lényegesen kibővült a Hargita 
megyei polgárőrök feladata a járványügyi helyzet ideje alatt: a megszokott munkájuk 
mellett az óvintézkedések betartására is figyelmeztetnek, ugyanakkor segítséget 
nyújtanak az időseknek, rászorulóknak.




