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Hiába várják az ország három-
negyedében a szociális ellátó-
rendszerben dolgozók a múlt évi 
szükségállapot idején végzett 
munkájukért számukra jóvá-
hagyott veszélyességi pótlékot: 
például Hargita megyében még 
senki nem kapta meg a 2500 
lejes juttatást a több mint 500 
érintett alkalmazott közül. A 
késés érthetetlen, hiszen EU-s 
forrásból származó, nem pedig 
a központi költségvetést terhelő 
pénzekről van szó.

» SZÉCHELY ISTVÁN

O rszágszerte legfeljebb tíz-ti-
zenkét megyében kapták meg 
a szociális ellátórendszerben 

dolgozó alkalmazottak azt a 2500 lej 
értékű veszélyességi pótlékot, ame-
lyet még a múlt év tavaszán elrendelt 
szükségállapot idején végzett munká-
jukra hagyott jóvá a kormány tavaly. 
Hargita megyében az érintett alkal-
mazottak még mindig várják a jutta-
tást, és amint arról Nyulas Emma, a 
szociális ellátórendszerben dolgozók 
érdekeit is képviselő Sanitas szak-
szervezet megyei vezetője lapunknak 
beszámolt, „már nagyon fel vannak 
bőszülve az emberek” a késés miatt.

Ki mulasztott?
A szakszervezet már minden szük-
séges dokumentumot benyújtott a 
megfelelő hivatalokban, a veszé-
lyességi pótlékok kiutalása azonban 
már egyik Hargita megyei intézmé-
nyen sem múlik, csak kimondottan 
a munkaügyi minisztériumon, de 
azt nem lehet tudni, hogy ott milyen 
ütemezés szerint folyósítják a pénze-
ket. Egyszeri juttatásról van szó, „de 
még ezt is húzzák-nyúzzák” – fogal-
mazott Nyulas Emma, megjegyezve, 
augusztus óta folyik az ígérgetés és a 

„pingpongozás” a szükséges doku-
mentumokkal, amelyek először nem 
voltak megfelelőek, de a korrigált 
változatok beküldése után sem utalta 
ki a szaktárca a pénzeket az arra jogo-
sult alkalmazottaknak. Ráadásul köz-
tudott, hogy nem a központi költség-
vetésből kell elkülöníteni a szükséges 
összegeket, hanem európai uniós 
pénzekről van szó, amelyek már rég 
megérkeztek, ezért is érthetetlen a 
késés – hangsúlyozta a szakszervezet 
megyei vezetője. 

A 2500 lejes veszélyességi pótlék 
egyaránt jár az állami, illetve magán 
szociális intézmények dolgozóinak, 
amennyiben ők a múlt év tavaszán 
elrendelt szükségállapot idején két-
hetes váltásokban, azaz munkahelyi 
elkülönítésben dolgoztak az időseket, 
időskori betegségekben szenvedő-
ket és az intézményes körülmények 
között nevelt gyerekeket gondozó 
központokban. A Hargita megyei szo-
ciális ellátórendszer alkalmazottai 
közül több mint ötszázan jogosultak 
a juttatásra. Az erről szóló törvény 

már jócskán több mint egy esztende-
je érvényben van, a jogszabály alkal-
mazási normái viszont csak a nyáron 
jelentek meg.

Kiterjedt anyagi gondok
A szociális ellátórendszer egyébként 
nemcsak a veszélyességi pótlékokat 
illetően küszködik anyagi gondokkal: 
a Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságnak már tel-
jesen elfogyott a pénze, a múlt havi 
béreket is csak a megyei tanács költ-
ségvetéséből kapott kiegészítésből 
tudták kiutalni az alkalmazottaknak, 
de ha az intézmény nem kap közpon-
ti büdzsékiegészítést, az év hátralé-
vő részében már semmilyen kiadást 
nem tudnak kifi zetni. Elekes Zoltán, 
az intézmény vezetője az igazgató-
ság anyagi gondjaival kapcsolatban 
lapcsaládunknak elmondta, állan-
dósult feszültséget jelent számukra, 
hogy nem tudják fi zetni a számlákat, 
az alkalmazottaknak sem könnyű 
ilyen körülmények közt dolgozni, de 
igyekeznek úgy ellátni a feladataikat, 

TOVÁBBRA SEM KAPTÁK MEG A MÚLT ÉVRE JÁRÓ TÖBBLETJUTTATÁST A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN DOLGOZÓK

Mindhiába várják a veszélyességi pótlékot

Lenézett ellátók. Az érintettek tavaly munkahelyi elkülönítésben dolgoztak a szükségállapot idején

Meddig lesz malacuk? Több mint 20 ezer kupec kereskedhet illegálisan az országban

FO
TÓ

: 
BA

RA
BÁ

S 
ÁK

O
S

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: E

RD
ÉL

Y 
BÁ

LI
NT

 E
LŐ

D

hogy az ellátottak ne érezzék a gon-
dokat – reméli, ez sikerül is.

Pénzügyi gondok
az egészségügyben is
A Sanitas szakszervezet Hargita 
megyei vezetője a Székelyhonnak 
elmondta, az érdekvédelmi tömö-
rülés nehezményezi azt is, hogy 74 
ezer egészségügyi alkalmazott de-
cember elején esedékes novemberi 
fi zetésére még nincs pénze az egész-
ségügyi tárcának. Erről Cseke Attila 
ügyvivő miniszter tett bejelentést a 
Digi24 hírtelevízióban múlt héten. 
Az érintett egészségügyi alkalma-
zottak között vannak a sürgősségi 
osztályok, a közegészségügyi igaz-
gatóságok, a mentőszolgálatok al-
kalmazottai, de a rezidens orvosok 
is. Sokan közülük a Covid-járvány 
elleni küzdelemben vesznek részt. 
Az ügyvivő egészségügyi minisz-
ter szerint a pénzügyminisztérium 
keresi a megoldást a helyzetre. A 
legegyszerűbb út a költségvetés-ki-
igazítás lenne, miután megalakul a 
kormány – mondta.

Hargita megyében ez a prob-
léma több ezer egészségügyi al-
kalmazottat érint – tudtuk meg 
Nyulas Emmától. A Sanitas szak-
szervezet egyébként kérést in-
tézett a kormányhoz és a parla-
menti képviselőkhöz, amelyben 
szorgalmazzák, hogy a legnagyobb 
felelősséggel kezeljék a problémát, 
hagyjanak jóvá költségvetés-ki-
egészítést, amely lehetővé teszi a 
novemberi és decemberi bérek biz-
tosítását az egészségügyi és szoci-
ális rendszer valamennyi alkalma-
zottja számára. Kérik ugyanakkor 
azt is, hogy fi zessék ki az elmaradt 
juttatásokat, pótlékokat mindkét 
ágazatban, és hogy biztosítsák 
időben az oltáskampányban részt 
vevő egészségügyi dolgozók bérét, 
tegyék lehetővé, hogy a pandémia 
kezdete óta dolgozó egészségügyi 
alkalmazottak ki tudják venni pi-
henőszabadságukat.

» Köztudott, 
hogy nem a 
központi költ-
ségvetésből kell 
elkülöníteni a 
szükséges ösz-
szegeket, hanem 
európai uniós 
pénzekről van 
szó, amelyek már 
rég megérkeztek, 
ezért is érthetet-
len a késés.

» KRÓNIKA

Országos viszonylatban több mint 
20 ezerre tehető a sertésekkel 

törvénytelenül kereskedő személyek 
száma – nyilatkozta az állategészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság 
(ANSVSA) alelnöke. Mihai Ponea sze-
rint a kupecek is felelősek az afrikai 
sertéspestis terjedéséért. Az Agerpres 
hírügynökségnek nyilatkozva Mihai 
Ponea rámutatott, becsléseik szerint 
meghaladja a 20 ezret azoknak a sze-
mélyeknek a száma, akik „kisgazda-
ként” több száz állatot nevelnek, majd 
törvénytelenül árulják az élő sertést és 
a sertéshúst szerte az országban. A ser-
téspestis terjedéséért is főleg ők tehe-
tők felelőssé – állítja –, ezért sürgősen 
fel kell lépni ellenük, intézkedések 
hiányában ugyanis „a gazdák és a fo-
gyasztók húzzák majd a rövidebbet”.

Az ANSVSA a közeljövőben ellen-
őrzéseket végez az illegális sertés-

kereskedelmet folytató személyek 
leleplezésére. Az alelnök szerint az 
úgynevezett próbavásárló módszert 
fogják alkalmazni, azaz felhívják te-
lefonon a közösségi médiában és kü-
lönféle internetes oldalakon hirdető 
sertésárusokat, érdeklődnek az áruról, 
majd találkoznak az eladóval. „Ez is 
egy módszer arra, hogy szankcionál-
juk és visszaszorítsuk ezt a fajta keres-
kedelmet” – magyarázta.

Mihai Ponea elmondta, jelenleg a 
képviselőház előtt van az úgyneve-
zett sertéstörvény tervezete, amely 
szintén az illegális kereskedelem és 
az állatok ellenőrizetlen mozgásának 
felszámolását célozza. A szakember 
ugyanakkor arról biztosított minden-
kit, hogy sem a háztáji sertéstartást, 
sem a disznóvágást nem tiltják be. Az 
ANSVSA szerint november 18-án 516 
aktív afrikaisertéspestis-góc volt az 
országban, ezek közül 17 kereskedelmi 
sertésfarmon. 2019-től mostanig 3819 

gócot sikerült felszámolni. Az afrikai 
sertéspestist okozó vírus jelenlétét 
legelőször 2017. július 31-én jelezték 

Romániában. Azóta a nyilvántartások 
szerint összesen 5945 vaddisznót fertő-
zött meg a kór 41 megyében.

Hadat üzennek a hatóságok az illegális sertéskereskedelemnek




