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Körkép
csík

Hétfőn konzultatív jellegű megbeszélésre ke-
rült sor a Háromoldali Országos Tanács (CNT), 
azaz a kormány, a szakszervezetek és a patro-
nátusok képviselői között. Állítólag megegyeztek 
abban, hogy 2012. január 1-jétől a garantált 
minimálbért megemelik 30 lejjel, azaz 670 lej-
ről 700 lejre. Ezt maga a kormányfő jelentette be, 
hozzáfűzve azt is, hogy a 700 lej olyan maximá-
lis szint, amely nem léphető túl, a költségvetési pénzalapok 
hiánya okán.

Ugyanakkor utalt arra is, hogy a kormány megvizs-
gálja a jövedelemadó eltörlésének lehetőségét az 1000 lej-
nél kisebb bérek esetében. Tulajdonképpeni megegyezésről 
nincs szó, ugyanis a 700 lejes, a kormány által javasolt 
bérszinttel csak a munkaadók képviselői értettek egyet, a 
szakszervezetek képviselői nem.

Ennek a megbeszélésnek előzménye van, és valószí-
nűsíthető, hogy a szakszervezetek követelték ki – erre le-
het következtetni abból a levélből, amelyet a Cartel Alfa 
országos szakszervezeti konföderáció intézett november 
27-én a kormányfőhöz, s amelyben szorgalmazta, illet-
ve sürgette a konzultatív tanácskozást, felhívva a kor-
mány figyelmét arra, hogy erre vonatkozóan kötelező 
jellegű előírásokat tartalmaz a Munkatörvénykönyv 
159-es szakasza, valamint a társadalmi párbeszédre 
vonatkozó, 2011/62-es törvény 78-as szakasza. Ebben 
a levélben utalás van arra is, hogy a minimálbér jelen-
legi szintje elfogadhatatlan, főleg olyan körülmények 
között, amikor a 2009–2011-es időszakban az infláció 
19,75 százalékkal növekedett, s ezzel egyidejűleg 15,3 

százalékkal csökkent a bérek reálértéke. A Cartel Alfa 
szerint a minimálbért a 2012-es évre vonatkozóan 800 
lejben kellene megállapítani.

Némely szakszervezeti képviselő és gazdasági elemző 
szerint is több mint indokolt lenne az országos garantált 
minimálbér szintjének viszonylag jelentős arányú meg-
emelése, egyrészt annak okán, hogy annak eredményeként 
az állami költségvetésbe is nagyobb összeg folyna be a jö-
vedelmi adóból, másrészt azért, mert ez hozzájárulna a 
szürkegazdaság kifehérítéséhez, tudvalevőleg: számos cég 
esetében a munkaszerződésben az alkalmazottak béreit 
minimálszinten állapítják meg, s azon felül „zsebből” jut-
tatnak. A minimálbér megemelése viszont kikényszeríte-
né ennek a pluszjuttatásnak a belefoglalását a bérszintbe. 
Mindezzel együtt nemigen lehet számítani a 700 lejesnél 
nagyobb minimálbérre 2012-ben, s az erre vonatkozó 
kormányhatározat elfogadása előreláthatólag a kormány 
következő ülésének napirendjén fog szerepelni. 

A minimálbér kapcsán az is megemlítendő, hogy a ko-
alíciós pártok némely tisztségviselői szerint kevesen vannak 
olyanok, akik abban részesülnek, tehát annak inkább szim-
bolikus jelentősége van, illetve jobbára viszonyítási alapként 

használatos. Igaz az, hogy a minimálbéres alkal-
mazottak számára vonatkozóan nem áll rendel-
kezésre naprakész és pontos statisztikai adat. De 
az Országos Statisztikai Intézet felmérése szerint 
a szóban forgó alkalmazottak száma 270 000–
280 000-re tehető. Ami pedig a 670 és 1000 lej 
közötti bérszinteket illeti, az abban részesülők 
száma 600 000 fő körül van. Nos, az ő esetükben 

szűnne meg esetleg a jövedelemadó, már ha megtestesül a 
kormányfői szándék.

E tekintetben is ígérkezik némi gubanc: amennyiben ez 
megvalósulna, akkor már nem lehet szó a 16 százalékos egységes 
adókulcsról – pedig ezen alapszik a hazai adófilozófia. Ugyan-
akkor azzal nem számolhatott a jövő esztendei állami költségve-
tés tervezete. Ennek kapcsán utalhatunk arra is, hogy Gheorghe 
Ialomiţeanu pénzügyminiszter szerint komoly problémákat 
vethet fel az 1000 lej alatti bérek kivonása a jövedelemadó-fize-
tési kötelezettség alól. De egyébként sem biztos, hogy a kormány-
fő jól fejezte ki magát – mondjuk ezt, mert ugyancsak hétfőn 
a munkaügyi miniszter, Sulfina Barbu arról beszélt, hogy tár-
cája tanulmányozza a társadalombiztosítási hozzájárulások 
kvantumának 50 százalékkal való csökkentését az 1000 lejnél 
kisebb bérek esetében. Állítólag a patronátusok képviselői is ezt 
szorgalmazták, és nem a jövedelemadó esetleges csökkentését. 
Mindezek függvényében elmondható, hogy bonyodalmasnak 
ígérkezik a minimálbér „ügye”. Az viszont szinte biztosra vehe-
tő, hogy annak szintje 700 lej körül fog megállapodni.

Minimálbér-bonyodalmak
     .. .          .NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

Német öNkéNtesek érkeZtek karácsoNyi ajáNdékkal

Csomagot hoztak, élményt visznek

két németországi szervezet tíz 
önkéntese karácsonyi ci pős
do bozajándékokkal érkezett 
csík ba, hogy személyesen ad
ják át azokat a gyerekeknek. 
a kászonok és Gyimesek után 
teg nap az erdőalji óvodába és 
iskolába látogattak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Mint a Mikulás, piros dzse-
kiben érkeztek a Round 
Table Deutsch land és 

a Ladies Circle Deutsch land kép-
viselői a gyerekekhez, és adtak át 
nekik egy-egy cipősdoboznyi aján-
dékcsomagot. A Gyulafehérvári 
Caritas segítségével lebonyolított 
ajándékozás során az önkéntesek 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a lehe-

tő legtöbb helyen és legtöbb gye-
reknek személyesen adják oda az 
ajándékokat, hogy ők is kapjanak 
valamit abból az örömből, amit az 
ajándékokkal szereznek. 

Hasonló akciót 11 éve szer-
veznek, ez alatt az idő alatt alakult 
ki a kapcsolat a Gyulafehérvári 
Caritasszal is, amely segít a csoma-
gok célba juttatásában. Iskolákhoz, 
plébániákhoz mennek elsősorban, 
hogy a szegényebb sorban élő gye-
rekeknek örömet szerezzenek. 

Németország különböző város-
aiban, óvodákban, iskolákban és 
magánszemélyektől gyűjtötték az 
ajándékokat a két szervezet tagjai, 
hogy december elején felkerekedve 
eljussanak Romániába és Ukrajná-
ba. Húsz autóval, 25 ezer csomag-
gal indultak útnak, a célállomások 

pedig Iaşi, Bákó, Petrozsény, Sepsi-
szentgyörgy, Gyulafehérvár, Csík-
szereda és Odessza volt. 

Csíkba 2500 csomagot hoz-
tak, az elmúlt három napban azo-
kat a Kászonokba, Gyimesekbe, 
Alcsíkra és Felcsíkra vitték el. 
Az önkéntesek ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a legtöbb csomagot 
személyesen adják át. Egyrészt 
biztosak szeretnének lenni, hogy 
a gyerekek megkapják a nekik 
szánt ajándékot, másrészt pedig 
részesülni szeretnének abból az 
élményből, amit a megajándé-
kozott gyerekek öröme jelent. 
Gyerekektől gyűjtötték a csoma-
gokat és gyerekeknek viszik el, 
hazatérve pedig szeretnének be-
számolni az ajándékozás megélt 
öröméről. Csomagot hoztak, és 
az élményt viszik vissza Német-
országba – mondják.

Az erdőalji iskola óvodásai izga-
tottan bontogatták tegnap reggel a 
csomagokat. Az édességek mellett já-
tékautók, építőkockák, babák kerül-
tek elő a dobozokból. Bugárszki Erika 
óvó néni megígérte, hogy tízórai után 
mindenki ehet a finomságokból, és 
egymásnak is megmutathatják, mi 
mindent kaptak. A csibai, erdőalji, 
ligati óvodások és kisiskolások tavaly 
a karácsonyi ünnepségen, a nagy fa 
alatt kaptak cipősdoboz-ajándékokat. 
Most idegen bácsik és nénik érkeztek 
hozzájuk, adták kezükbe az ajándé-
kot. A gyerekek megilletődöttsége, 
mosolya, majd önfeledt öröme pedig 
a magyarul elmondott köszönömnél 
is sokkal többet jelentett a német ön-
kénteseknek. 

Német önkéntes az erdőalji óvodások között. Ad és kap  

Vetélkedő a megyeházán. Találékony fiatalok

A Zöld Mág nyerte
a napkollektorrendszert

a csíkszeredai márton áron 
Gimnázium Zöld Mág nevű csa
pata nyerte a Hargita megye 
ta nácsának energiatakarékos
sági közszolgálata által szerve
zett Ho gyan csökkentenéd az 
iskolád energiafogyasztását? 
című ta nulmányi versenyt. A 
tét nagy volt, hisz a legjobb csa
pat egy napkollektorrendszert 
nyerhetett iskolája számára, 
a második helyezett pedig egy 
alternatív energiák működését 
demonstráló oktatásieszközcso
maggal gaz dagodhatott.

HN-információ

December 6-án a csíkszere-
dai megyeháza márvány-
termében megrendezett 

döntőn öt csapat mutatta be és véd-
te meg tanulmányát egy nyolcta-
gú, szakértőkből álló zsűri előtt. A 

zsűri tagjai: Szép Sándor egyetemi 
professzor (Sapientia – EMTE), 
Mara Gyöngyvér egyetemi ad-
junktus (Sapientia – EMTE), Páll 
Árpád, a csíkszeredai Közüzemek 
volt műszaki igazgatója, Ródé Le-
vente villamosmérnök (Electrica 
Rt.), Tánczos Levente tanársegéd 
(Sapientia – EMTE), Lánczky 
Zoltán (Oxo Kft.), Német László 
(AS Solar Kft.) és Balázs István 
(Revosolar – Fotolab Kft.).

Második helyen végzett a 
csíkszeredai Kós Károly Építő-
ipari Szakközépiskola Kós DT 
csapata, harmadik helyen pedig 
a gyimesfelsőloki Árpádházi 
Szent Erzsébet Római Katolikus 
Gimnázium Tündérrózsák nevű 
csapata. Két különdíjat is át-
adtak, amelyet a Tündérrózsák 
nyert el eredetiségének köszön-
hetően.


