
A Boc-kormány már több mint két esztendeje, hogy 
átszervezési lázban ég. A közszférai intézményrendszer 
átszervezéséről van szó. Annak létjogosultságát senki 
sem vitathatja, de a gyakorlatba ültetés módját annál 
inkább. Egy ilyen mélyenszántó és társadalmi következ-
ményei szempontjából igen kényes és érzékeny reform-
csomag feltételezi a megalapozottságot, az előrelátást, a 
körültekintést és a célirányosságot. A jelek szerint ez nem 
így történt, nem így történik. Az intézményátszervezés 
alapkövét a 2009/329-es törvénnyel tették le, amely 
elfogadására a kormányzati felelősségvállalási eljárás 
keretében került sor. Már akkor megmutatkoztak a gon-
dok, ugyanis a jogszabály épphogy átcsúszott az Alkotmánybíró-
ság szűrőjén. Úgy tűnik, az idő sürgetett, s utólag kiderült, hogy 
amit annak idején ésszerűnek tartottak, ma már nem az. Utólag 
ugyanis jó néhány sürgősségi kormányrendelet, illetve kormány-
határozat jelent meg ebben a „témakörben”. Ilyen-olyan okokkal a 
módosító-kiegészítő jellegű jogszabályokat meg is próbálták indo-
kolni, hol a Nemzetközi Valutaalappal megkötött egyezményre, 
hol pedig létszám-ésszerűsítési indokokra hivatkoztak. Legutóbb 
a közigazgatási és belügyminisztérium, valamint a közpénzügyi 
minisztérium kötelékeibe tartozó intézmények „átfésülése” került 
napirendre összevonások, megszüntetések, s az ezzel járó létszám-
csökkentés. Sokszor sebtében. Ennek bizonysága az például a köz-
pénzügyi minisztérium esetében, hogy utólag már megszüntetett 
vidéki adóhivatalokat „újraélesztettek”. (Sajnos megyénk esetében, 
bár az indokolt lett volna, mégsem történt meg.) A belügynél azt 
hangoztatták, hogy nemzetközi összehasonlításban is a lakosság 
számához viszonyítva túlontúl magas az alkalmazottak létszá-

ma. A kilátásba helyezett átszervezési intézkedésekről mi magunk 
is már többször beszámoltunk. Hogy most visszatérünk e témára, 
azt annak apropóján tesszük, hogy a minap egy újabb kormány-
határozat jelent meg, a 2011/656-os. Ebben többek között az 
szerepel, hogy a megyei gépjármű-vezetői engedély kibocsátási és 
jármű-nyilvántartási közösségi közszolgálatoknál a maximális 
állásszámot „újraméretezik” 2012-től kezdődően. Erre az újramé-
retezésre a megelőző esztendei tevékenység volumenével arányosan 
kerül sor. Magyarán: több mint valószínű, hogy ez a megfogalma-
zás nem takar egyebet, mint létszámcsökkentést.

Ugyanezzel a kormányhatározattal módosították az állami 
tartalékalap ügykezelésére vonatkozó 2009/1380-as kormány-
határozatot. Pontosabban annak egyetlen szakaszát, a létszám-
ra vonatkozót, azt 1110 főben állapítva meg. Hogy mit jelent 
ez? 180 személy elbocsátását. Miért? Annak okán, hogy a már 
említett 2009-es évi kormányhatározatban még 1280 személy 
szerepelt. A mostani kormányhatározatban nincs utalás esetleges 

leépítésre, de nyilvánvaló, hogy arról van szó. És ha 
nincs szó leépítésről, legalábbis formailag, akkor azt 
meg sem kell indokolni.

Hasonló a helyzet az állami levéltár esetében is, 
amely létszámkeretét a szóban forgó kormányhatá-
rozat 729 főben állapítja meg, holott az eddig 1180 
volt. Tehát e hónaptól ennél az intézménynél országos 
viszonylatban 451 személlyel fognak dolgozni. Arról 
viszont a kormányhatározatban egyetlen szó sincs, 
hogy milyen utón-módon kerül sor a személyzet kivá-
logatására. Mint ahogy arról sincs, hogy miért éppen 
451 fővel kisebb a létszámkeret, mint eddig, és miért 

éppen nem 450 fővel vagy 460-nal? Az Országos Környezetvé-
delmi Ügynökséget is megérintette egy újabb átszervezés szele. 
Annak átszervezésére vonatkozóan az elmúlt esztendő szeptem-
berében jelent meg a 2010/918-as kormányhatározat, amelyet 
módosítottak a július 8-án megjelent 2011/674-es kormányha-
tározattal. Ezen új jogszabály értelmében a megyei környezetvé-
delmi ügynökségek keretében megállapított állásszám 1937, az 
eddigi 1953-mal szemben. Tehát gyakorlatilag csökkentették az 
állásszámot. Ugyanakkor megnövelték az ügynökség saját appa-
rátusának létszámát 225 főről 241-re. 

Hallani arról is, hogy ez a „lázas állapot” nem ért véget, s 
még lesznek a közszférában nem is kevesen olyanok, akiket az el-
következő hetek-hónapok során érhet „hidegzuhany”.
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Többen voltak, 
még kevesebben lesznek

                    NézőpoNt n Hecser Zoltán

A vizsgatermekben felszerelt kame-
rák és a vizsgalapokra ragasztott, 
minden vizsgázó számára külön 
kiállított öntapadós vonalkód hiva-
tott szolgálni a pedagógusok hol-
nap kezdődő versenyvizsgájának 
tisztaságát. A fokozott biztonsági 
előírások az oktatási minisztérium 
bizalmatlanságáról tanúskodnak. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Utolsó percig próbálta kivé-
deni a pedagógusok ver-
senyvizsgája színhelyének 

bekamerázását Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő. A holnap kezdődő 
vizsgán mégis lesz kamerás ellenőrzés. 

Értesüléseink szerint az országban ő az 
egyedüli főtanfelügyelő, akinek írásba 
kellett adnia, hogy tudomásul vette a 
bekamerázásról szóló utasítást. 

– Annak ellenére, hogy sem 
Hargita megye tanfelügyelősége, 
sem én személyesen továbbra sem 
támogatom, a szakminisztérium 
kötelezővé tette a kamerák besze-
relését a vizsgatermekbe. Ez az in-
tézkedés nagyfokú bizalmatlansá-
got jelent a minisztérium részéről 
– nyilatkozta a Hargita Népének 
Ferencz Salamon Alpár. Az érett-
ségin Hargita megyében a 205 te-
rem bekamerázása óriási összegbe 
került volna, most csak 25 teremről 
van szó. 

– Azzal sem érvelhettem, hogy 
nincs pénz rá, a módszertanban pedig 
hangsúlyozottan szerepel, hogy ka-
merákkal kell ellátni a vizsgatermeket 
– mondta a főtanfelügyelő, továbbá 
kihangsúlyozta: – Bízom a Hargita 
megyei pedagógusok felkészültségé-
ben és abban, hogy a versenyvizsgán 
jó eredményeket fognak elérni. A tan-
felügyelőség legfontosabb célkitűzése, 
hogy kamerákkal is legalább olyan 
vagy még jobb eredményeket érjenek 
el, mint kamerák nélkül. Sikert kívá-
nok a vizsgázó kollégáknak!

A holnapi versenyvizsgát két csík-
szeredai iskolában, a Kájoni János 
Szakközépiskolában (9 teremben) és 
a Nagy Imre Általános Iskolában (16 
teremben) bonyolítják le 31 tantárgy-
ból. A beiratkozottak száma ezúttal 
is jóval nagyobb, mint a meghirde-
tett helyek száma. Hargita megyében 
mindössze 75 főállást hirdettek meg, 
a többi mind helyettesként elfoglalha-
tó katedra. Az állásra váró 103 tanító 
számára mindössze két végleges állást 
tudnak biztosítani, a 193 óvónő szá-
mára pedig 5 főállásúként elfoglalható 
katedrát. A földrajz szakosoknak idén 
egyáltalán nincs végleges katedra, a je-
lentkezett 53 testnevelő tanár számára 
is csak két végleges katedra áll rendel-
kezésre. Nincs ugyanakkor jelentke-
ző az építőmérnöki-tanári állásokra, 
évek óta betanítókkal oldják meg a 
szakképzést – tudtuk meg Waczel Fe-
renctől, a tanfelügyelőség személyzeti 
kérdésekért felelős szakemberétől. 

Az állásra pályázó pedagógusok 
között vannak olyanok is, akik élnek 
a lehetőséggel, hogy egy vagy két év-
vel ezelőtti vizsgajegyükkel igényelje-
nek katedrát. Erre a lehetőségre nyit 

kiskaput a módszertannak az a pasz-
szusa, amely előírja, hogy amennyi-
ben egy pedagógus a versenyvizsgán 
úgy érzi, nem tud megfelelő jegyet 
kapni dolgozatára, a tétel kézbevé-
tele után saját felelősségre írt nyilat-
kozat alapján minden különösebb 
következmény nélkül lemondhat a 
vizsgáról. Ebben az esetben nem kap 
jegyet, meg nem jelentként tartják 
számon, és megőrzi minden jogát, 
hogy előző évi jegyeivel pályázzon 
katedrára. Ha viszont a vizsgán nem 
éri el az átmenő jegyet, elveszíti jo-
gát, hogy korábbi versenyvizsgája 
jegyeivel vegyen részt a katedrák el-
osztásában. A tanfelügyelőség mun-

katársaitól megtudtuk, hogy tavaly 
200-ból 20 pedagógus élt a vizsgáról 
való visszavonulás lehetőségével.

A versenyvizsga fokozott bizton-
sági előírásaihoz tartozik az is, hogy 
minden vizsgázónak egy személyére 
kiállított vonalkódot kell ragasztania 
vizsgalapjára. Mindenki tíz-tíz önta-
padós vonalkódot kap, azokat pedig, 
amelyeket nem használ fel, vissza kell 
adnia. Emellett neve is szerepel a la-
pon, amit – a hagyományos módszer-
rel – leragasztanak. A dolgozatokat 
más megyében javítják, tegnap még 
nem lehetett tudni, hogy a Hargita 
megyei pedagógusok dolgozatait hová 
kell vinni javításra. 
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Kamerák követik a vizsgázó tanárokat

Térfigyelő kamera iskolában. Nem bízzák a becsületre fotó: evz.ro
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