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A cél az, hogy a mintegy 12 ezer 
köbméternyi vizet, ami bekerül 
a székelyudvarhelyi víziközmű- 
rendszerbe, lecsökkentsék 6–7 
ezerre, a veszteségek egy részének 
kiküszöbölésével, ugyanis a víz-
veszteség csökkentése alapvető 
fontosságú Székelyudvarhelyen. 
Egy nagy vízművet kellene létre-
hozni a zetelaki víztározó alatt, 
ami a város mellett elláthatná az 
összes községet is, ami egyebek 
mellett azért is volna jobb, mert 
a víztározóban a víz minősége 
sokkal jobb, mint a Nagy-Küküllő 
lentebbi szakaszain, ahol a befo-
lyó szennyvizek miatt szennyezet-
tebb – magyarázta Bogáti Csaba. 
A munkálatokat jövő tavasszal 
kezdené meg a szolgáltató. A fo-
lyó vízhozamának csökkenésével 
kapcsolatos aggályokkal kapcso-
latban a szolgáltató képviselője 
elmondta, a víz nem vész el, te-
hát a derítőállomástól nagyjából 
ugyanannyi kerül vissza a fo-
lyóba, mint amennyit kivesznek 
belőle, másrészt a jelenlegi meny-
nyiségnél nem vesznek majd ki 
többet az új rendszer kiépülése 
után sem. Emlékeztetett ugyan-
akkor, hogy a vízügyi hatóság 
megszabja a minimális vízhozam 
mértékét, ami szintén egyfajta ga-
rancia arra, hogy a vízműfejlesz-
tés után sem csökkenhet a meg-
engedett érték alá a folyó hozama.

Árral szemben

A témával kapcsolatban Kolum-
bán Gábor egykori megyeitanács- 
elnök emlékeztetett a korábbi 
hasonló törekvések hibáira. Noha 
egy domináns paradigma az egész 
világon, így az EU-ban is, hogy 
az ivóvízkérdés egy szolgáltatás, 
és az alapvető hipotézis az, hogy 
elegendő víz áll rendelkezésre, a 
probléma pedig mindössze annyi, 
hogy ezt a vizet gazdaságosan el 
kell juttatni a fogyasztókhoz. Meg-
ítélése szerint ez már most sem 
igaz, az elkövetkező években pe-
dig még inkább bebizonyosodik 
majd. „Székelyföldön nincs elég 
víz. Ha egy kicsit megnéznénk 
ezeknek a tavaknak a vízhoza-
mát, megnéznénk, mi történik 
az erdőkben a forrásokkal, kis 
vízfolyásokkal, akkor nagyon ha-
mar rájönnénk, hogy az alapvető 
kérdés nem az ivóvíz biztosítása, 
hanem az alapvető kérdés a víz-
nek a megléte Székelyföldön” – fo-
galmazott. A problémák közt szót 
ejtett a szélsőséges időjárási jelen-
ségek gyakoriságáról, az elmúlt 
hat évtized elavult árvízvédelmi 
munkálatairól – a folyók „kiegye-
nesítéséről”, a medrek kibetono-
zásáról –, az ártéri gazdálkodás 
megszüntetéséről. „Nem az a fel-
adat, hogy a vizet minél gyorsab-
ban eltakarítsuk a térségből, ha-
nem az, hogy megtartsuk, minél 
hosszabb ideig” – hangsúlyozta. 
Szerinte a helyi közösségekben 
tudatosítani kellene saját felelős-
ségüket az ivóvizük biztosítását 
illetően, és ebben a tájékoztatás-
ban nagy szerepe kellene legyen a 
vízszolgáltatónak.

• Július 1-jétől nem 
folyósítja az állam a 
kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottak 
után járó támogatást, 
viszont a kényszersza-
badság intézménye 
nem szűnt meg, a 
cégek állják ennek a 
költségeit – derül ki az 
ONV LAW jogi tanács-
adó cég elemzéséből.

B Í R Ó  B L A N K A

Felidézik, hogy az állam eddig 
megtérítette a kényszersza-
badságon lévő munkaválla-

lók bérét, az intézkedést tavaly a 
járvány kitörése után vezették be, 
majd ennek érvényességét több íz-
ben is hosszabbították, viszont a 
2020/211-es sürgősségi kormányha-

tározatban a legutolsó termi-
nus, ameddig folyósítják a 
cégeknek ezt a támogatást, 
2021. június 30. volt. A jogi 
tanácsadó cég elemzésében 
az áll, továbbra is érvényben 
maradnak a munkatörvény-
könyv általános előírásai, 
tehát a munkaadó továbbra 
is élhet a kényszerszabad-

ság intézményével, viszont 
az ilyen esetben járó, az alapbér 75 
százalékának megfelelő juttatást 
már közvetlenül a munkaadó fi zeti. 
A járványidőszak viszont a munka-
törvénykönyvben is hozott kedvező 
módosításokat, a tavaly elfogadott 
2020/298-as törvény kimondja, 
szükségállapotban vagy veszély-
helyzetben azok az alkalmazottak, 

akiknek munkáját felfüggesztik 
vagy a munkaidejét csökkentik, 
megkapják állami támogatásként 
az alapfi zetésük 75 százalékát, de 
nem többet, mint az országos brut-
tó átlagbér 75 százaléka. Másrészt 
a munkaadó nem bocsáthatja el 
a korábban kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottat, fenn kell tar-
tania a munkaviszonyát legalább 

annyi ideig, ameddig az állami tá-
mogatást kapta. Az idei állami költ-
ségvetés vitáján kiderült, hogy erre 
az évre a kormány 798 millió lejt 
irányzott elő a kényszerszabadság 
intézményének állami támogatásá-
ra. A pénzügyminisztérium tájékoz-
tatása szerint az év első öt hónapjára 
a koronavírus-járvány szociális és 
gazdasági hatásainak enyhítésére 
az állam 1,16 milliárd lejt fi zetett ki.

Kevesebben vannak 
kényszerszabadságon

Bár a járványügyi korlátozásokon 
sokat enyhítettek, a gazdasági te-

vékenység lassan helyreáll, még 
mindig élnek a kényszerszabadság 
lehetőségével – tudtuk meg Ör-
dög Lajostól, a Kovászna megyei 
munkaügyi felügyelőség igazgató-
jától. Mint kérdésünkre kifejtette, 
a munkaszerződés ideiglenes fel-
függesztését nem kell jelenteniük a 
cégeknek, csak bevezetik az alkal-
mazottak elektronikus nyilvántar-

tási rendszerébe (REVISAL), mint 
ahogy annak a megszüntetését is. 
Általában a vendéglátóiparban, a 
rendezvényszervezésben tevékeny-
kedő cégek, valamint az előadómű-
vészek hosszabbították meg a kény-
szerszabadságot. Tiberiu Pănescu, 
a Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség igazgatója kifej-
tette, a vendéglátóipari cégek csak 
az alkalmazottaik egy részét tar-
tották az utóbbi hónapokban kény-
szerszabadságon. A teraszokon 
ugyanis már fogadhatták a vendé-

geket, a belterekben azonban csak 
korlátozott kapacitással működhet-
tek, így sok esetben az a megoldás 
született, hogy az alkalmazottak 
egy részét visszahívták, egy töre-
dékét pedig kényszerszabadságon 
tartották, hogy amíg nem tudnak 
munkát biztosítani számukra, ne 
keressenek más állást, ne menjenek 
el külföldre. Az ügynökség szigorú-

an ellenőrizte, hogy a munkaadók 
betartják-e a szabályokat, hiszen 
ahogy lazultak a korlátozások, 
már nem volt indokolt ötvenből 
húsz alkalmazottat kényszersza-
badságon tartani. Arra is kitért, 
hogy egyelőre nincsenek pontos 
adataik arról, hogy hányan vannak 
még kényszerszabadságon, mert a 
munkaadónak a hónap végén kell 
jelentenie az előző hónapban kény-
szerszabadságon lévők számát, és 
akkor kéri az utánuk járó állami 
támogatást. Így csak július végén 
derül ki, hogy júniusban, az újabb 
lazítások után hányan éltek ezzel a 
lehetőséggel.

Beindult az élet. Egyelőre 
nincsenek pontos adataik 
arról, hogy hányan vannak még 
kényszerszabadságon

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

ké
ny

sz
er

sz
ab

ad
sá

g

Több mint 3000 „késleltetett” haláleset
Meghaladta a háromezret azon, koronavírus miatti elhalálozások 
száma, amelyeket bekövetkezésük időpontjában nem regisztráltak 
hivatalosan, így a nyilvánosságra hozott elhalálozási adatok jóval 
alacsonyabbak voltak a valósnál. A pénteken nyilvánosságra hozott 
kimutatás szerint május 28-a óta összesen 3236 olyan halálesetet 
hoztak nyilvánosságra, amelyet korábban elmulasztottak bejelen-
teni. Mint ismeretes, a halálesetek kommunikációjával kapcsolatos 
botrányt Vlad Voiculescu tavasszal leváltott egészségügyi miniszter 
robbantotta ki, aki menesztése után azzal vádolta meg az illetékese-
ket, hogy a megelőző hónapokban következetesen meghamisították az 
elhalálozási adatokat, jóval kevesebb esetet jelentve be, mint amennyi 
bekövetkezett. Voiculescu sejtetni engedte, hogy mindezzel az volt a 
cél, hogy a tavaly decemberi parlamenti választások előtt ne nőjön az 
addig egyedül, kisebbségben kormányzó liberálisok elleni ellenszenv. 
A vádak nyomán ellenőrzést rendeltek el, az ennek nyomán készült 
jelentést ismertetve pedig Ioana Mihăilă újonnan kinevezett egész-
ségügyi miniszter elmondta: az elhalálozások regisztrálására szolgáló 
két online felület adatai között 7201 fős eltérés volt, vagyis ennyivel 
kevesebb elhalálozást jelentettek be.

Rövidebb program az oltóközpontokban
A Maros Megyei Prefektusi Hivatal leközölte a megyeszerte működő húsz 
oltóközpont júliusra érvényes programját. A közegészségügyi igazgató-
sággal hozott döntés értelmében Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu 
Ifjúsági Házban, az Alexandru Ioan Cuza Általános Iskolában és a szász-
régeni Eugen Nicoară Kultúrházban lévő oltóközpontokba csak a második 
oltásra jelentkezőket fogadják. Az Eminescu Házban szombaton és vasár-
nap nem lehet jelentkezni, míg a régeni szóban forgó oltóközpont hétfőn, 
kedden, pénteken és vasárnap fogadja a második oltásra jelentkezőket. 
Az Egyesülés negyedbeli Cuza iskolában berendezett központ minden-
nap nyitva tart. A második oltásra jelentkezőket időben értesítik, hogy a 
megváltozott program miatt mikor kell megjelenniük. Marosvásárhelyen a 
hét bármelyik napján lehet igényelni a vakcinát a városháza víkendtelepi 
vendégházában és a Tudor Vladimirescu Általános Iskola tornatermében 
kialakított központban, 8–20 óra között. De mindennap fogadja, 8–14 óra 
között, az oltásra jelentkezőket a szovátai oltóközpont, míg a dicsőszent-
mártoni,  nyárádtői mindennap nyitva van ugyan, de hol csak délelőtt, 
hol csak délután, a segesvárinál pedig 14–20 óra között lehet igényelni 
a vakcinát. Nyárádszeredában hétfőtől szombatig 8–12 óra között lehet 
oltakozni, kivéve pénteken, amikor 14–20 óra között  tartanak nyitva.

• RÖVIDEN 

Kényszerszünet után
Kényszerszabadságra küldött alkalmazottak után járó támogatás




