
Majd minden társadalmi kategó-
riából van jelentkező Hargita me-
gyében a számlálóbiztosi helyek-
re. Az októberben esedékes nép-
számlálásra egy vizsga alapján 
választják majd ki a biztosokat.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro
Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro
Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Országos tévéadókon vezető 
hírek között szerepelt az 
elmúlt napokban az, hogy 

igen sok városban – a magas mun-
kanélküliségi arány ellenére – kevés 
jelentkező van az október végén ese-
dékes népszámlálás idejére számláló-
biztosi munkára. A megszólaltatott 
interjúalanyok jó része kevesellte azt 
a napi bruttó 50 lejt, amit erre a két-
hetes munkára fizet az állam. Lapér-
tesülések szerint több erdélyi város-
ban is szeptember 15-ig meg kellett 
hosszabbítani a népszámlálási bizto-
sok toborzásának határidejét, mert 
nem gyűlt össze a szükséges számú 
biztosjelölt.

Csíkszeredában viszont túlje-
lentkezés van – tudtuk meg Ejjbiri 
Paulától, a polgármesteri hivatal 
munkatársától. Állítása szerint 163 

számlálóbiztosra lesz szükségük, 
plusz az őket felülvizsgáló sze-
mélyzetre, ami előzetes számításaik 
szerint összesen 189 helyet jelent. 
Ezzel szemben mostanig már 248 
jelentkezést iktattak. A számláló-
biztosi munkára pályázók között 
nem csupán munkanélküliek van-
nak, akik így próbálnak jövedelem-
re szert tenni, hanem tanügyben 
dolgozók, különböző cégek, hiva-
talok alkalmazottjai, egyetemisták 
és nyugdíjasok is akadnak szép 
számmal, akik jó jövedelemkiegé-
szítőnek tartják ezt a munkát. 

A törvény értelmében annak, 
aki számlálóbiztos szeretne lenni, 
néhány kritériumnak meg kell fe-
lelnie. Elsősorban 18 évnél idősebb, 
büntetlen előéletű román állam-
polgár kell legyen, legalább érett-
ségi diplomával kell rendelkeznie, 
bírnia kell a terepmunkát, illetve 
szépen kell tudnia írni és jól kom-
munikálni. A jelentkezők számára 
felkészítőt tartanak október elején, 
ezt követően pedig egy írásbeli vizs-
ga során döntik el, hogy kiket bíz-
nak meg a munkával.

Udvarhelyen is 
sokan jelentkeztek 
Székelyudvarhelyen a népszám-

lálási bizottság elkezdte nemrég a 

számlálóbiztosnak jelentkezők lis-
tázását is. Mint Kovács Rozália, a 
bizottság tagjaként tájékoztatott, 
Udvarhely nincs híján jelentkezők-
ből: 190 személy szerepel a listáju-
kon, melyből 139 számlálóbiztost 
kell kiválasztaniuk, illetve előrelát-
hatólag 20 fő számlálóbiztosra is 
szükség lesz a településen. Előbbiek 
az adatokat gyűjtik be a lakosoktól, 
utóbbiak pedig összesítik ezeket. 
A fő számlálóbiztosok valamivel 
több pénzt is kapnak, hiszen ők 
néhány nappal többet fognak dol-
gozni, mint „segédeik”. Kovács azt 
is tudatta, hogy szeptember kilen-
cedikéig még elveszik a jelentkezők 
kéréseit. 

Gyergyóban még nincs 
elég jelentkező
Gyergyószentmiklóson nem je-

lent problémát a szükséges kérdező-
biztosok jelentkezése. Amint Nagy 
István jegyző elmondta, épp a je-
lentkezők összesítése van folyamat-
ban, még 10 százaléknyi hiányzik, 
de folyamatosan érkeznek újabb 
kérések. „Normális ritmusban, fo-
lyamatosan haladunk a népszám-
lálás előkészítésével, szeptember 
második felében elkezdődik a biz-
tosok felkészítése is” – nyilatkozta 
Gyergyószentmiklós jegyzője. 
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Megújult a nepszamlalas.ro

Új formában és megújult tartalommal jelentkezik a www.nepszamlalas.ro honlap, amelynek célja a magyar 
nyelvű tájékoztatás a romániai népszámlálással kapcsolatban. A honlap párhuzamosan próbálja megszólítani 
a válaszadókat, az összeírásban részt vevő számlálóbiztosokat, illetve a szervezésbe bekapcsolódó intézmé-
nyeket. Az ide látogatók hasznos technikai információkat találnak általában a népszámlálás folyamatáról, 
illetve a számlálóbiztosok toborzásáról, jelentkezési mikéntjéről. Ez azért is fontos, mert most folyik a nép-
számlálási biztosok iratkozása, és lényeges kérdés, hogy hány magyar kérdező fog részt venni az október 
20–31. között zajló összeírásban. Az erdélyi települések többségében szeptember elején lezárul a toborzá-
si folyamat, annak ellenére, hogy a hivatalos határidő szeptember 15. A honlap szerkesztői arra biztatnak 
minden érdeklődőt, hogy mielőbb jelentkezzenek, ha összeírók szeretnének lenni. Jelentkezni a települések 
polgármesteri hivatalaiban lehet. Mindazok jelentkezhetnek, akik nagykorúak és legalább középfokú vég-
zettséggel rendelkeznek.

Diákok és nyUGDíjAsok is részt vennének

Túljelentkezés van a megyében 
a számlálóbiztosi helyekre

Az APiCoM kft.
ÉRTÉKESÍTŐKET ALKALMAZ. 

Feladatok:
– a meglévő ügyfélkör fenntartása és folyamatos bővítése;
– az értékesített mennyiségek folyamatos növelése.

Elvárások:
– terepmunkára való hajlandóság;
– minimum 1 év tapasztalat hasonló munkakörben;
– román, magyar nyelvtudás.

Amit kínálunk:
– megfelelő eszközellátottság (telefon, szolgálati autó);
– fix + teljesítményarányos bérezés.

Önéletrajzát megkérjük, küldje el szeptember 15-ig a hrm@apicom.ro 
e-mail címre.

Érdeklődni lehet a 0744–695562-es telefonszámon.

hirdetés

Bár nem vagyok a kapitalista logikára épülő piacgazdaság egyik 
támogató élharcosa, mégis azt kell mondanom, hogy versenynek pedig 
lennie kell. Ezt még azok is elismerik általában, akik nem tapsolnak a 
nyugati gazdasági rendszerek instabil és ellenőrizhetetlen állapotainak. 
A verseny lassan ugyan, de szűri a gazdasági és társadalmi képződmé-
nyeket, egy olyanfajta szelekciót biztosít, amely a fogyasztókból, vásárlók-
ból és ügyfelekből felépülő piac pozitív értékítéletére bízza az egészséges 
kiválasztódás folyamatát. Verseny nélkül lehet egy darabig fenntartani 
minőségi szolgáltatásokat és igényes termékeket vagy akár kompetens in-
tézményeket, életképes ideákat, de nem sokáig. Mert e nélkül időközben 
lekopnak azok a tulajdonságok, amelyek ténylegesen fontosak az igény-
bevevőnek, felületessé válnak az eljuttatási csatornák és elsorvadnak a 
fejlesztési és innovációs szándékok, hiszen nincs amiért ezekbe energiát 
és időt fektetni. (Ez a versenyhiány volt mellesleg az egyik kritikus ténye-
ző, ami miatt sorra összeomlottak a kommunista rendszerek.)

El lehet adni ezek nélkül is a terméket – főleg, ha fontos termékről 
vagy ideáról van szó.

És az egészség egyre fontosabb érték és az egészségügy egyre fontosabb 
szolgáltatás.

Igen ám, de jelenleg ezen a területen gyakorlatilag nincs verseny. 
Hogy is lehetne, hiszen egy-egy területen örvendünk, ha még van szak-
orvos és el bírja látni a teendőit, a megnövekedett igények, bonyolult el-
járási rendszer és főleg a csökkenő orvosállomány miatt. Tehát versenyt 
biztosítani az orvosi szolgáltatásokban egyelőre álom – hacsak nem lesz 
csodával határos módon más finanszírozási rendszer e területen. Nem 
vagyok egészségügyben jártas szakember, de szerintem itt van a kutya 
elásva. A rendszer egy pénzdarálógép, tudjuk mindannyian. Ez azért 
van, mert a finanszírozó biztosító önkényuralmi monopolhelyzetből él-
vezi az „állam az államban” kialakított szerepét. Még a szakági minisz-
térium alá sem szeretne tartozni. A hárompillérű rendszerben – orvosi 
szolgáltatók, igénybevevők és biztosító – ez utóbbi monopólium, tehát 
verseny nélküli helyzetet élvez. Ami azt is jelenti, hogy úgy gazdálkodik 
a biztosított emberek által befizetett erőforrásokkal, ahogyan jólesik neki. 
És annak a kórháznak vagy gyógyszertárnak fizet, akinek csak akar. Ott 
vonja meg a vállát, hogy nincs pénz, ahol éppen rosszkedvűen ébred. Sőt 
itt még a megtagadás logikája sem működik: mint munkavállaló nem 
létezik az a lehetőségem, hogy egyáltalán nem fizetek a biztosítóháznak 
(mert már azelőtt levonják), ahogyan ezt mondjuk megtehetném a vil-
lamossági vállalattal szemben (és egyszerűen nem gyújtok villanyt, leg-
alábbis nem hálózatit).

A monopóliumot pedig egyszerű intézkedéssel lehet megváltoztat-
ni: hasonlóképpen mint ahogyan elkezdték piacosítani a nyugdíjbizto-
sításokat (de nem vitték végig sajnos), az egészségbiztosítást is legalább 
oligopolhelyzetbe kell hozni. Legyen több biztosító, akik egyfelől ver-
senyeznek az ügyfelekért, másfelől hatékonyan gazdálkodnak a pénz-
ügyekkel, harmadrészt odafigyelnek, hogy milyen igénybevételt, orvosi 
szolgáltatást fizetnek ki. Tehát ha az illető szolgáltatás nem volt megfe-
lelő (ezt az ügyféltől nem sajnálják minden esetben megtudni) vagy meg 
sem történt (mert ilyen is van), akkor biza nem fognak fizetni az illető 
kórháznak vagy orvosi rendelőnek. És akkor elkezdődik az a bizonyos 
tisztulás, lassú értékítéleten alapozódó szelekció, ami ugyanakkor jobb 
szolgáltatásokhoz és a jó szolgáltatások esetében jobb fizetséghez vezet.

Az egészségügy versenye
JEGYZET n ifj. nagy Benedek

Munkában a számlálóbiztos. Túljelentkezés Csíkban és Udvarhelyen Fotó: MtI


