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A frissen végzett fi atalok ta-
nulmányaik befejezésétől 
számítva 60 napig igényel-

hetik a munkanélküli-segélyt. Az 
egyetemek esetében változó ez az 
időpont, a középiskolát végzettek 
június 4-étől igényelhetik a segélyt, 
azaz még egy hetük maradt a 60 
napos határidő végéig, a szakisko-
lát végzettek később fejezték be a 
tanévet, így nekik még maradt ide-
jük a kérelem benyújtására. A több 
ezer végzős közül azonban hétfőig 
mindössze 230-an folyamodtak 
munkanélküli-segélyért Hargita 
megyében.

Miért ilyen kevesen?

Ennek nyilván az is az okai közt van, 
hogy a középiskolát végzők egy része 
továbbtanul, így nem kaphatnak se-

gélyt, egy részük pedig mun-
kát talált már, de ami miatt 
a legkevésbé sem vonzó a 
végzősök számára a munka-
nélküli-segély, az a juttatás 
értéke. Ők ugyanis havonta 
250 lejt kaphatnak, azaz a 
szociális referenciamutató 

értékének a felét – tudtuk 
meg Jánó Edittől, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező és Szakképző 
ügynökség osztályvezetőjétől. El-
mondta: a szociális referenciamu-
tatót szabályozó törvény 2002-ben 
jelent meg, és azóta nem változott a 
mutató értéke, így a segély reálérté-
ke azóta jelentősen lecsökkent. Ezt 
talán a nettó átlagbér alakulásával 
lehet érzékeltetni leginkább: a sta-
tisztikai hivatal adatai szerint az 
országos nettó átlagbér értéke 400 

lej körül járt 2002-ben, átszámol-
va az erős lej (RON) értékére, 2021 
tavaszán viszont ez az összeg már 
megközelítette a 3500 lejt – a mini-
málbér esetében még nagyobb a nö-
vekedés a 2002-es értékhez képest. A 
250 lejes munkanélküli-segély tehát 
majdnem tízszer kevesebbet ér, mint 
nagyjából húsz évvel ezelőtt.

Évek óta egyre kevesebben

A juttatás elértéktelenedésével pár-
huzamosan lecsökkent az igénylők 
száma is Hargita megyében. Tíz éve 
még az ezret is elérte a munkanél-
küli-segélyért folyamodó végzősök 
száma a megyében, jelezte Jánó 
Edit, de azt is megjegyezte, hogy a 

csökkenő tendenciának nemcsak a 
reálérték-csökkenés az oka, hanem 
az is, hogy most nagyobb a munka-
helykínálat, mint akkor. A végzős 
fi atalok egy része azonnal el tud 
helyezkedni a munkaerőpiacon, a 
szakiskolások közül például sokan 
már tanulmányaik befejezése előtt 
ajánlatot kapnak attól a cégtől, 
ahol a szakmai gyakorlatot végez-
ték. A legkiszolgáltatottabb hely-
zetben azok az elméleti líceumot 
végzett fi atalok vannak, akik nem 
tanulnak tovább, nekik ugyanis 
nincs szakmájuk. A munkanélküli- 
segély feltétele, hogy az igénylők-
nek átképzési tanfolyamon is részt 

kell venniük, ha ezt az ügynökség-
nél indokoltnak látják, illetve el 
kell fogadniuk a munkaerő-elhe-
lyező által számukra felajánlott ál-
lást, különben elveszítik a segélyt. 
Az elméleti líceumot végzett diá-
koknak – szakmai tanulmányok 
híján – például egy segédmunkási 
állást is el kell fogadniuk – magya-
rázta az intézmény képviselője. 
Egyébként – mint mondta – a se-
gélyt igénylő friss végzősök között 
jellemzően az elméleti középisko-
lát végzettek vannak a legtöbben.

Elértéktelenedett  a juttatás
Egyre kevesebbet ér a frissen végzett fi atalok által igényelhető munkanélküli-segély

A kötelezettségek szigorúak, 
a segély reálértéke viszont egyre 
kisebb. Elbillent a mérleg nyelve 

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     T H O M A S  C Â M P E A N

B A L O G H  L E V E N T E

A tárcavezető vasárnap este a Digi 
24 hírtelevíziónak nyilatkozva 

kifejtette: eddig az oktatási rend-
szerben dolgozók 60 százaléka vette 
fel az oltást, ugyanakkor az oltási 
folyamatot folytatni kell, hogy sza-

vatolható legyen a biztonságos ok-
tatás. „Mindent megteszünk, amit 
tudunk és ami jogunkban áll az 
oltás szükségességének népszerű-
sítéséért, hogy az oktatás jelenléti 
rendszerben történhessen, hogy ne 
legyen több veszteség az eddigiek-
hez képest” – mutatott rá a minisz-
ter. Arra a felvetésre, hogy a beol-
tatlan pedagógusok ne lehessenek 

jelen az órákon, Cîmpeanu kifejtet-
te, elsősorban a tétovázók meggyő-
zésére kívánja helyezni a hangsúlyt, 

ugyanakkor jelezte: az egészségügyi 
minisztériummal zajlanak az egyez-
tetések arról, hogy a beoltatlan pe-

dagógusokat kötelezően teszteljék. 
A koronavírus-járvány miatt beve-
zetett korlátozások közül az új tan-
évben is hatályban marad a maszk-
viselési és a távolságtartási 
kötelezettség, a plexi elvá-
lasztófalakat ugyanakkor 
leszerelik, mivel nem bizo-
nyultak hatékonynak. Mint 
ismeretes, az egészségügyi 
minisztérium már beje-
lentette, hogy a beoltatlan 
egészségügyi dolgozókat kö-
telező időszakos tesztnek vetik majd 
alá, a teszteket pedig nekik kell áll-
niuk saját zsebből.

Kötelező koronavírus-tesztelés jöhet a pedagógusoknak
• Kötelező időszakos tesztelésnek vethetik alá azokat 
a pedagógusokat, akik nem hajlandók beoltatni magu-
kat az új típusú koronavírus ellen – jelentette be Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter.

Kötelező marad a beltéri maszkhasználat
 
Lucian Bode belügyminiszter tegnap közölte: a beltéri maszkhasz-
nálat augusztus elseje után is kötelező marad, ennek betartását a 
hatóságok továbbra is szigorúan ellenőrzik. Hozzátette, augusztus 
elsejétől nem újabb lazításokat vezetnek be, hanem az eddigieket 
egészítik ki, például növelik a résztvevők engedélyezett létszámát 
a magánrendezvényeken. Leszögezte: a járvány elleni küzdelem 
egyetlen eszköze az oltás, ezért arra ösztönözte az embereket, hogy 
oltassák be magukat.

• Majdnem húsz éve változatlan a munkanélküli-segély összegének megállapításá-
hoz használt szociális referenciamutató értéke, így drasztikusan lecsökkent a segély 
reálértéke az elmúlt két évtized alatt. Részben ez az oka annak is, hogy egyre kevésbé 
éri meg a tanulmányaikat frissen befejező végzősöknek igényelni a munkanélküli-se-
gélyt – még arra az átmeneti időszakra sem, amíg elhelyezkednek a munkaerőpiacon.




