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A tanulmányút célja, megvalósított tevékenységek
2009 tavaszán lehetőségünk nyílt Székelyudvarhelyre utazni, hogy megismerkedjünk
fogadóintézményünk: a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala Szociális Irodájának és a
Budvár Szociális Központnak a munkájával.
Előzetesen igyekeztünk begyűjteni minden rendelkezésre álló információt Románia szociális
ellátó rendszeréről, és természetesen igyekeztünk képbe kerülni Udvarhely szociális
problémáival, ellátórendszerével kapcsolatosan. A rendelkezésünkre álló információk és a
fogadó intézmény fő profilja alapján úgy döntöttünk, hogy két hátrányos helyzetű csoport
életével szeretnénk közelebbről megismerkedni: az udvarhelyi cigányság, és a Budvár
szociális központban élő hajléktalan emberek életével.
Mivel a Budvár szociális központ, illetve a Hivatal Szociális Irodájának napi munkájában
közvetlenül nem tudtunk részt venni, a fogadóintézménnyel történt megállapodásunk alapján
elsősorban interjúkat készítettünk mindazokkal az emberekkel, akik eme két hátrányos
helyzetű csoporttal végzett szociális munka során szóba jöhettek, illetve természetesen
magukkal a cigány, illetve hajléktalan emberekkel is. Reményeink szerint az ezen interjúk és
látogatások alapján összeállított tanulmány tapasztalatait a fogadóintézményünk is
hasznosítani tudja majd napi munkája során.
Beszámolónk első részében felvázoljuk a megvalósított tevékenységeket, illetve egy-két
személyesebb hangvételű történettel szeretnénk ízelítőt adni a kint tartózkodásunk során
megélt élményekből. A második részben igyekszünk bemutatni Románia, illetve
Székelyudvarhely legfontosabb társadalmi, szociológiai mutatóit – ez a rész elsősorban az
előzetes, internetes adatgyűjtésünkön alapszik. Végül a harmadik részben foglaljuk össze a
kint tartózkodásunk alatt készített interjúk, beszélgetések, megfigyelések tapasztalatait.

A tanulmányút programja, tevékenységek:
Az esti munkánk helyszínéül egy – a
A tanulmányút ideje: 2009. március 11.– 25.
Utazás: gépkocsival – mivel a helyi tömegközlekedés szállásunkhoz közeli – hotel
nem túl jó, általában a városban is autóval (vagy kávézóját választottuk, ahol a
székelyföldi
emberek
gyalog) közlekedtünk az egyes helyszínek között.
vendégszeretetére
oly
jellemző
Munkamódszer:
résztvevő
megfigyelés,
interjúkészítés (diktafonnal rögzítve), internetes módon már a második napon
törzsvendégként üdvözölt minket
adatgyűjtés, fotók készítése
A nap során összegyűjtött információkat igyekeztünk Vilma néni: „Hogy vannak ma
Vilma
néni
–
a nap végén rendszerezni, leírni, átgondolni, és leánykák?”.
ilyenkor került sor egyes adatok tisztázására, szerintünk – méltán kaphatna helyet
ellenőrzésére is az interneten felelhető anyagok a Székelyudvarhely nevezetességeit
bemutató útikönyvben. Ottlétünk
segítségével.
Az információink jórészt szóbeli közlésen alapulnak,
de előzetes és utólagos kutatásokat is végeztünk
szakirodalom elemzése és internetes adatgyűjtés formájában, valamint támaszkodtunk azokra
a szakmai anyagokra, amelyeket helyben kaptunk: pl. városfejlesztési stratégia.
Interjúkat készítettünk az alábbiakkal:
 Szociális Iroda vezetője és munkatársai
 Gyámügyi előadó
 Lakossági Nyilvántartó Iroda munkatársa
 Budvár Szociális Központ irodavezetője és gondnoka
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Telepi iskola tanárai, óvó nénije és iskolapszichológusa (+óralátogatások)
Városi iskola igazgatóhelyettese és pedagógusa
Telep korábbi családorvosa
Budvár korábbi szociális munkása
Egsészégügyi mediátor
Roma Párt helyi elnöke
Roma egészségügyi referens
Hajléktalan emberek
Cigány családok a telepen
1. nap: 2009. március 11. – utazás
2. nap: – szocioséta, ismerkedés a várossal,
első kapcsolatfelvétel a fogadó
intézménnyel

A szocio-séta alakalmával igyekeztünk
megismerkedni a város légkörével,
felmérni a városrendezési, építészeti
sajátosságokat, feltérképezni hogy hol
találhatóak azok a szociális ellátók, civil
szervezetek, egészségügyi intézmények,
hivatalok, amelyekkel a továbbiakban
kapcsolatunk lehet. Koradélutánra voltunk hivatalosak Fülpesi Gyulához, a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodájának vezetőjéhez, aki a helyi koordinátorunk volt. Ekkor egyeztettük a
további programot, majd bemutatott minket az Iroda dolgozóinak, illetve a Budvár Szociális
Központ vezetőjének.
3. nap:
-

Intézménylátogatás a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál

-

Intézménylátogatás a Budvár Szociális Központban és a Hajléktalanok
Éjjeli Menedékhelyén

-

Interjúkészítés a Roma Párt helyi elnökével

A fogadóintézmény két – számunkra legfontosabb – telephelyének megismerése után sor
került az első interjúnkra, a helyi Roma Párt elnökével. Koordinátorunk – Fülpesi Gyula –
ajánlotta őt, miután arról érdeklődtünk, van-e az udvarhelyi romáknak valamiféle helyi
önszerveződése. Sajnos az interjú és a későbbi beszélgetések során kiderült, hogy nincs
ilyesmi, és e Párt sem létezik gyakorlatilag – de erről majd később.
A Budvár Szociális Központ a Budvár–telepen működik. A teleppel való első találkozás elég
sokkoló volt: nyomor, kilátástalanság, szeméthegyek – mindez tömbházakba zsúfolva, a város
szélén.
4. nap:
-

interjúkészítés egy szociális szakemberrel (aki maga is érintett) a romániai
állami gondozásról, gondozottak helyzetéről
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-

a 3. napon kapott szakmai dokumentumok feldolgozása

Előzetes tanulmányaink alapján úgy gondoltuk, mind a hajléktalanság, mind a budvári
cigánytelep szempontjából fontos lehet megismerkedni a romániai állami gondoskodás
rendszerével. Elsőként egy olyan fiatalemberrel sikerült megismerkednünk, aki maga is állami
gondozásban nőtt fel, majd később szociális munkás lett és önkéntesként dolgozott állami
gondozásban élő fiatalokkal, illetve részt vett a Budvár Szociális Központ munkájában is.
Később (9. nap) a város gyámügyi előadójával is készítettünk ebben a témában interjút.
A délután során azokat az udvarhelyi romák szociális helyzetét elemző tanulmányokat
olvastuk át, melyeket az előző nap kaptunk.
5. nap:
-

látogatás a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén

-

ismerkedés az intézmény működésével

-

interjúkészítés hajléktalan emberekkel és a szálló egy munkatársával

Az ünnepségnek volt egy igen
szomorú aktualitása is: nem sokkal
- internetes adatgyűjtés a
voltunk
túl
a
válogatott
magyarországi telepfelszámolási
kézilabdázó:
Marian
Cozma
akciókról
meggyilkolásán. Gyenesei István –
önkormányzati miniszter – az
Úgy terveztük meg
ünnepség során felolvasta Petre
az utunkat, hogy
Cozma, Marian Cozma édesapja
március 15-ét kint
sms üzenetét, ami valahogy így
tölthessük.
Úgy
gondoltuk,
a
romániai magyarság életében ez a nemzeti ünnepünk olyan
esemény, amit élmény ott megélni. Várakozásunkat is
felülmúlta azonban mindaz, amit megtapasztalhattunk. A
szabadság ünnepe ott valóban az egész város ünnepe. Fiatalok
és idősek, szépen felöltözve vonultak az ünnepségek
helyszínéül szolgáló „patkóba” (a városközpontban található
patkó alakú tér). S bár semmi egyéb nem történt, mint ami
itthon is szokott: politikusok mondtak beszédet, kisiskolások
szavaltak, kórus énekelt, huszárok vonultak fel, és népi
mesterségek bemutatóját csodálhattuk meg a sátrakban, ott
mégis minden igaznak és ünnepélyesen komolynak tűnt. Be kell valljuk: nagyon
meghatódtunk.
-

részvétel a városi ünnepen

-

ismerkedés a Budvár Szociális Központ működésével

-

interjúkészítés az irodavezetővel

-

betekintés a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye által vezetett
dokumentációba

-

intézménylátogatás a városi Népességnyilvántartó Irodánál

-

interjúkészítés az iroda egy kollégájával

6. nap:
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Kétségkívül a nap legkülönösebb eseménye a
Népességnyilvántartó Iroda munkatársával készített
interjú volt. Szerettük volna megérteni, hogyan
lehetséges az, hogy a romániai cigányság olyan nagy
számban marad ki az anyakönyvezésből, illetve olyan
mértékben érinti őket az a probléma, hogy nincsenek
hivatalos irataik, hogy ennek rendezésére egy egész
országos programot írtak ki – uniós pályázat
keretében. A hölgy nagyon segítőkészen válaszolt a
kérdéseinkre, de amikor azt kértük, hogy meséljen el
egy konkrét, nehéz esetet – természetesen személyes
adatok nélkül - hogy lássuk, hogyan zajlik egy ilyen
ügy felderítése, azt válaszolta, hogy az ő főnökei nem
szeretik ha ilyen nyíltan beszél a munkájáról.

Fényképeket sem készíthettünk az
irodában. Egészen anakronisztikus
volt, így a 21. század elején, mintha
visszaköszönt volna a még nem is
olyan
régi
diktatúra.
A
népességnyilvántartó
a
belügyminisztériumhoz tartozik, s
mint ilyen nemrég még román
nemzetiségű
rendőrök
és
a
securitate
irányítása
alatt
dolgoztak, s ez a mai napig ható
nyomokat hagyott maga után. Bár
az interjúból az is kiderült, hogy
nagyon sokat változott – elsősorban

7. nap:
-

óralátogatások a Budvár szociális központban működő iskolában és
óvódában

-

beszélgetés tanítókkal, óvónénivel, iskolapszichológussal

-

interjúkészítés a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának vezetőjével

-

internetes adatgyűjtés a romániai egészségügyi rendszerről

-

terepmunka, családlátogatások a budvári cigánytelep lakóinak, a Szociális
Központ által ellátott családoknak az elétkörülményeivel

-

családinterjúk készítése

-

fényképek készítése

-

első interjú készítése a Szociális Központ – a telep – családorvosával

8. nap:

A szociális központ dolgozói elsőre igen nagy megrökönyödéssel vették tudomásul, hogy be
akarunk menni a tömbökbe, hogy az ott lakó családokkal készítsünk interjút. Féltettek minket,
és azt kérték, inkább beszéljünk le interjúkat gyerekekkel, kérjük meg, hogy hozzák be az
irodába valamelyik szülőjüket, és ott beszélgessünk. Az is kiderült, hogy a most ott dolgozók
nemigen járnak be a telepre, a házakba. Talán éppen ezért, elég nagy csődületet okoztunk,
amikor mi megjelentünk, és beszélgetni kezdtünk. Mindenki egymás szavába vágva akarta
elmondani a maga történetét, sérelmét. Sajnos a legrosszabb állapotú otthonokba nem
jutottunk be, az ott élő családok azt mondták, hogy nem akarják, hogy lássuk, hogyan élnek,
és inkább beszélgessünk az irodában, náluk úgysem tudnánk leülni sem, mert nincs mire,
nincsenek bútoraik. Akik viszont jobb körülmények között éltek, szívesen láttak minket, és
mutatták meg otthonaikat.

9. nap:
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-

intézménylátogatás abban az iskolában, ahol a Szociális Központ
iskolájából kikerülő gyerekek folytatják tanulmányaikat

-

interjúkészítés az iskola igazgatóhelyettesével és pedagógusokkal

-

második interjú készítése a Szociális Központ – a telep – családorvosával

-

interjúkészítés a település gyámügyi előadójával

-

interjúkészítés a település egészségügyi mediátorával

-

interjúkészítés a Szociális Központ és Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
egykori irodavezetőjével, a Családsegítő Központ egyik munkatársával

-

adatfeldolgozás, adminsztráció

-

szabadnap

-

kirándulás a környező településeken

-

iemerkedés Székelyudvarhely nevezetességeivel

-

hazautazás

10. nap:

11. nap:

12. – 13. nap:

14. nap:
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Általános információk Romániáról 1
Románia 238 391 km² területű ország. Államformája köztársaság. 2007. január 1-én
csatlakozott az Európai Unióhoz.
Lakossága 21.400.000 fő, népsűrűsége 90 fő/ km². Romániában, sok európai országhoz
hasonlóan, csökken a népesség. A rendszerváltozás után felgyorsult a népességcsökkenés és
az elöregedés, mivel a halálozások száma évről évre meghaladja a születésekét. Ennek és a
kivándorlásnak a következménye, hogy az ország lakossága 1,5 millió fővel csökkent az
elmúlt másfél évtizedben. Az elvándorlás oka a munkanélküliség, a jobb életfeltételek
megteremtéséhez szükséges anyagi források biztosítása és az otthon maradtak anyagi
támogatása.
Romániában a születéskor várható élettartam: férfiak 67 év, nők 73 év.
A népesség korösszetétele: 0-14 év: 15.7% 15-64 év: 69.6% 65 év felett: 14.7%

Államsze rvezet és közigazgatás
Románia mai területének döntő részét három nagy országrész, az egykori magyar terület
Erdély (Transilvania), Havasalföld (Ţara Românească) és Moldva (Moldova) alkotja.
Jelenlegi közigazgatási rendszerének legmagasabb szintje a
megye (judeţ). A megyerendszert 1968-ban vezették be, ekkor –
az addigi tartományokból – 39 megyét hoztak létre. Jelenleg 4
úgynevezett makrorégióra, 8 fejlesztési régióra, 41 megyére és
Bukarest municípiumra tagolódik az ország.
A municípium (románul municipiu, magyarra törvényhatósági
jogú város, törvényhatóság, vagy megyei jogú város alakban is
fordítják) a közigazgatási területi egységek egyik típusa
Romániában, a városi önkormányzatok egyik jogi kategóriája.
Rendszerint azokat a városokat emelik municípiumi rangra, melyek viszonylag nagyobbak
(általában 15.000 fő felett), illetve ahol előrehaladott az urbanizáció és fejlett az
infrastruktúra. A municípium állhat egyetlen városias településből, de tartozhatnak hozzá
további településrészek vagy falvak is. Némelyiket nem hivatalos negyedekre osztják. A
municípiumot a municípiumi tanács vezeti, élén a polgármester áll. A municípiumnak
egyszintű önkormányzata van, egyikben sem működnek kerületi vagy városrészi
önkormányzatok. Habár nevében Bukarest, az ország fővárosa is municípium,
közigazgatásilag a megyékkel egyenrangú, közvetlenül a központi kormányzatnak van
alárendelve. Abban is sajátos, hogy kerületei önkormányzattal rendelkeznek. Romániában –
Bukarestet is ideszámítva – 103 municípiumi rangú település volt található 2007. július 1-jén,
ami az összesen 319 városi jogú településnek mintegy harmada.
A román törvényhozás kétkamarás: a Szenátusból (Senat, 143 tag), és a Képviselőházból
(Camera Deputaţilor, 343 tag) áll. Mindkét kamara tagjait négy évre választják.

1

http://hu.wikipedia.org/wiki/Románia

9

A köztársasági elnök, a végrehajtó hatalom feje, őt szintén közvetlen szavazással öt évre
választják (2004-ig 4 évre). Az elnök nevezi ki miniszterelnököt, aki a kormány
(minisztertanács) vezetője.

Etnikai összet étel
Románia nemzetiségi összetétele a 2002-es
népszámlálás szerint:









A magyar nemzetiségűek százalékos
eloszlása Románia megyéiben

Román 89,5%
Magyar 6,6%
Cigány 2,5%
Ukrán 0,3%
Német 0,3%
Orosz 0,2%
Török és tatár 0,2%
Egyéb 0,4%

A magyarok alkotják a legnagyobb nemzeti kisebbséget. (A népszámlálás szerint 2002-ben 1
434 377 fő.) Székelyföldön egy tömbben közel 700 ezer magyar él. Az 1990-es évekig a
németek voltak a másik nagy kisebbségi csoport (szászok és svábok), azonban döntő
többségük a kommunizmus bukását követően Németországba települt. A magyarok és a
németek főleg Erdélyben élnek. A romák aránya a népszámlálásban szereplőnél lényegesen
magasabb, becslések szerint több mint 10%. Romániában él a világ legnagyobb roma
közössége. A népszámlálások során többféle okból sokan úgy döntenek, hogy románnak
jelentik be magukat. Említendő etnikai csoport a több mint tízezres lélekszámú lengyel
kisebbség Suceava megyében. Korábban jelentős számú zsidó és örmény lakosság is élt az
országban.
Románia hivatalos nyelve a román. A 2001-es Helyi közigazgatási törvény bevezetése óta
bármely kisebbség nyelve hivatalosan használható mindazokon a településeken, ahol a
beszélőik létszáma meghaladja a 20%-ot. Jelenleg összesen 1062 olyan település van
Romániában, ahol a törvény szerint a magyar is hivatalosan használható nyelv.
A romáknak nyelvük szerint több csoportjuk van. Egy részük a cigány nyelv valamely
nyelvjárását beszéli, mások román, illetve Erdélyben néhol magyar anyanyelvűek.

Vallá si megoszlás

10

A népszámlálási adatok szerint Románia lakóinak többsége (87%) a Román Ortodox Egyház
tagja, amely a keleti ortodox kereszténység egyik képviselője.
A katolikus (római katolikus és görög katolikus) vallás követői (5,4%) túlnyomórészt
Erdélyben, kisebb részben Moldvában laknak.
A protestánsok (3,7%) közé elsősorban a magyarlakta területeken élő reformátusok és
unitáriusok, valamint az evangélikusok tartoznak, ez utóbbiak száma azonban a németek
elvándorlásával jelentősen csökkent.
Dobrudzsában (a Fekete-tenger partján fekvő országrészben) muzulmán kisebbség él,
amelynek vallása a török uralom időszakára nyúlik vissza.
A második világháború előtt jelentős számú zsidó élt az országban, kb. 800 ezer fő, azonban
ma már csak ennek a töredéke, kb. 6000 fő. Fő központjaik: Bukarest, Nagyvárad és
Kolozsvár.

A romániai szociálpolitikai rendszer főbb jellemzői
Néhány gazdasági és társadalompolitikai mutató
Románia hazai összterméke 2006-ban: 342,418 milliárd lej (25,46 billió forint), ami 7,7
százalékkal volt több reálértékben a 2005-ösnél.
A minimálbér 2007-ben 440 RON (34.760 Ft) illetve 880 RON (69.520 Ft), a bruttó átlagbér
1270 RON 2 (100.330 Ft – akkori árfolyamon számolva). 2008-ban a nettó átlagbér 1308
RON (85.020 Ft), Magyarországon a nettó átlagbér 2008-ban:120.100 Ft. (A jelenlegi lejt a
2005. július 1-jei pénzreform eredményeként vezették be: 1 új lej = 10 000 régi lej.)
Romániában 2007 tavaszán a rendszerváltás óta a legalacsonyabbra, 3,66 százalékra csökkent
az infláció (2005. decemberben 8,6 százalékos volt), majd a pénzügyi válság következtében
2008. októberében az előző évihez képest megduplázódott: 7,4%-ra nőtt.

Munkanélküliség
2007-ben még arról cikkezik a sajtó, hogy csökken a munkanélküliség Romániában. A román
munkaügyi hivatal adatai szerint 2007. áprilisában 400 339-en voltak munka nélkül, ez 4,5
százalékos aránynak felel meg. Márciusban 4,9 százalékos, egy évvel korábban pedig, 2006.
áprilisában 5,8 százalékos volt a munkanélküliség Romániában. (Magyarországon a
munkanélküliségi ráta 2006-ban: 7,5%, 2007-ben: 7,4%.)
2007-ben nagy volt a munkaerőhiány, miután az infrastrukturális beruházások, nem utolsó
sorban a megnyíló EU-alapok segítségével, fellendülőben voltak, míg a rendszerváltás óta a
munkaképes korúaknak több mint a 10 százaléka külföldre távozott, jobb kereset reményében.
A 2007-ben még közép-európai kistigrisként emlegetet Romániát a 2008-as pénzügyi
világválság súlyosan érintette. Sorra mennek tökre a kis és középvállalkozások, leáll a
termeléssel a Dácia autógyár, és több nagy acélgyár. A vajdahunyadvári acélkohóban
legutóbb a múlt század harmincas éveinek válsága idején állították le a termelést. A

2

FÁNDLY MARIUS: Adózási változások 2007 (aligazgató, Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága9

11

szakszervezeti vezetők szerint a pénzügyi válság által legérintettebb iparágak a ruhaipar, az
építőipar, a mezőgazdaság, az autógyártás és a pénzügyi szektor.
Ennek következtében, és a külföldön dolgozók esetleges kényszerű hazatérése miatt (mintegy
500 ezer külföldön dolgozó román állampolgárnak szűnhet meg az állása és kényszerülhet
hazatérésre) a legpesszimistább forgatókönyv szerint az 1,2 milliót is elérheti jövőre a
romániai munkanélküliek száma. Ezzel a munkanélküliségi ráta nagyjából 8 százalékra nőhet
a jelenlegi 3,9 százalékról.
A szakszervezeti vezetők szerint sokan azért térhetnek majd haza, mert nem jogosultak
munkanélküli-segélyre abban az országban, ahol dolgoznak. A vendégmunkások hazatérése a
szürkegazdaságra gyakorol majd nagy nyomást, a hazatérők számottevő hányada ugyanis kis
cégeknél dolgozik majd, be nem jelentett munkahelyeken.
Az Európai Unió tagállamai közül Románia áll az első helyen a "zsebbe fizetést" tekintve a
nemzetközi Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2008-as jelentése
szerint. Romániában a dolgozók 25 százaléka vallotta be, hogy fizetése egy részét zsebbe
kapja, ez azt jelenti, hogy Romániában a zsebbe fizetés majdnem ötszöröse az uniós átlagnak,
ami jelenleg becslések szerint 5 százalék körül van, Magyarországon ez az arány 8 százalék,
Szlovákiában 7 százalék, Csehországban 3 százalék.
Az OECD jelentés szerint Románia - Bulgáriával egyetemben - az úgynevezett "félhivatalos"
foglalkoztatás tekintetében is az elsők között van az unióban. A félhivatalos foglalkoztatás
abban különbözik a be nem jelentett munkától, hogy a feketén dolgozókkal ellentétben a
munkavállalónak van szerződése a munkáltatóval, de nem kapja meg a vele járó teljes
kompenzációt.

A foglalkoztatáspolitika intézményi keretei – aktív munkaerő-piaci
politikák
Az Országos Foglalkoztatási Ügynökség (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă)
1999 elején kezdte el tevékenységét.3 Az elmúlt években bekövetkezett fejlesztések nem csak
területi lefedettség kiterjesztésére irányultak, hanem tartalom- és kompetencianöveléssel
járultak hozzá a szolgáltatások változatosságának és minőségének javításához. Az ügynökség
szolgáltatásai alapvetően a munkanélkülieket és munkáltatókat célozzák.
A Nemzeti Foglalkoztatási Terv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az ügynökség
sokrétű tevékenységet végez:
 munkanélküliek nyilvántartása
 munkanélküli segélyek adminisztrálása
 állás nélküli személyek elhelyezkedésének elősegítése
 munkanélküliek szakképzése (saját regionális képzőközpontjain keresztül vagy
szerződtetett szolgáltatók segítségével)
 különböző csoportokat (nőket, romákat, fogyatékos személyeket, egyetemi
hallgatókat, pályakezdő fiatalokat) célzó állásbörzék szervezése
A tartós munkanélküliség megelőzése érdekében segíti a munkanélkülieket a segélyezési
időszak lejárta előtti elhelyezkedésben, egyúttal a helyi közösségek számára hasznos munkát
végzők támogatásával hozzájárul a munkanélküliek ideiglenes foglalkoztatásához. Mindezek
a szolgáltatások pályaorientációs tevékenységgel, saját vállalkozások létrehozását elősegítő
3

Régiójelentés – humán fejlesztési programok Románia, TÁMOP nemzetközi és határmenti programok –
Hidvégi Mikó Imre Kutatóintézet Alapítvány,
http://www.hidvegimiko.hu/b2_kutatasaink/Regiojelentes_human_fejl_prog_RO.pdf
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tanácsadással, a kis- és középvállalkozások keretén belüli munkahelyteremtés támogatásával
egészülnek ki.
A ’90-es évek elején a munkanélkülieket célzó alapvető szolgáltatások a képzésre és
átképzésre korlátozódtak. A munkanélküli segélyek rendszerére és a munkaerő
foglalkoztatásának elősegítésére vonatkozó 76/2002-es törvény hatályba lépése előtt a
szakképzés költségeit a munkanélküli segélyalapból fedezték és a képzési szolgáltatásokat
csak azon munkanélküliek számára tették elérhetővé, akik munkanélküli segélyben
részesültek. A 76/2002-es törvény értelmében a szakképzési szolgáltatás minden
munkanélküli számára elérhető.

Munkanélküliek segélyezése4
Feltétételek a munkanélküli segély igényléséhez:
- legyen aktív 12 hónap munkaideje az utolsó 2 évben (24 hónapban)
- nincs jövedelme, illetve van jövedelme, de kisebb, mint a munkanélküli segély összege
- nem érte el a törvényes nyugdíjkorhatárt
- oktatási intézmények végzettjei, akik bizonyítani tudják, hogy a tanulmányok befejezése
után 60 nap alatt nem találtak munkát a végzettségnek megfelelően
- katonaságtól frissen leszerelt személyek, akik a katonaság előtt nem dolgoztak és bizonyítani
tudják, hogy 30 nap alatt nem találtak munkát
- be van jelentkezve a helyi munkaerő elhelyező ügynökséghez
A munkanélküliséghez szükséges iratok:
- személyazonossági igazolvány eredeti és másolat
- születési bizonyítvány eredeti és másolat
- házassági bizonyítvány eredeti és másolat
- munkakönyv eredeti és másolat (minden oldal, ahol bejegyzés található)
- igazolás a családorvostól, hogy munkaképes az illető
- igazolás a Pénzügyi Igazgatóságtól, hogy nincs jövedelme
- a munkaszerződés felbontását igazoló rendelkezés
- végzettséget igazoló oklevél eredeti és másolat
- friss végzettek és katonaságtól leszereltek esetében igazolás két munkahelyről, hogy nem
tudták alkalmazni a megfelelő szakmában
- katonakönyv
Illetékes intézmény: Munkaerő Elhelyező Ügynökség
A munkanélküli segély folyósításának időtartama:
- 6 hónap frissen végzetteknek és akik katonaságból szereltek le, azelőtt pedig nem dolgoztak
- 6 hónap, ha valaki 5 évet dolgozott, de nem kevesebbet, mint 1 évet
- 9 hónap, akiknek 5-10 év ledogozott munkaidejük van
-12 hónap, ha 10 évnél több ledogozott munkaidejük van
A munkanélküli segély mértéke különböző.
A frissen végzettek, vagy katonaság előtt nem dolgozott személyek a minimálbér 50%-át
kapják.
4

www.sansz.ro
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Másoknak a munkanélküli segély összege 75%-a az országos bruttó minimálbérnek, amelyhez
hozzáadódik egy, az utolsó 12 hónap bruttó alapfizetésének átlagára számított százalék, a
következőképpen:.
- 3 %, akik legalább 3 évig fizettek munkanélküli hozzájárulást
- 5 %, akik legalább 5 évig fizettek munkanélküli hozzájárulást
- 7 %, akik legalább 10 évig fizettek munkanélküli hozzájárulást
- 10 %, akik legalább 20 évig fizettek munkanélküli hozzájárulást
A munkanélküliek jogai, illetve kötelezettségei:
- havonként megjelenni a munkaerő elhelyező központban, az elhelyezkedés érdekében
- ha bármilyen változás van, 3 napon belül közölnie kell az ügynökségnél
- részt kell vennie az átképző tanfolyamokon
- aktívan keressen munkahelyet
Nem jogosultak munkanélküli segélyre azok a személyek, akik a bejelentkezéskor
visszautasítanak egy olyan munkahelyet, ami megfelel az illető szakmájának (50 km-es
körzetben), illetve visszautasítják a képzéseken való részvételt.

Támogatás fogyatékosok alkalmazására
A munkahelyet kereső vagy munkába sorolt fogyatékkal élőket a következő jogok illetik meg:
- szakképzési tanfolyamok
- megfelelő munkahelyi alkalmazkodás

- munkaközvetítésre szakosodott tanácsadó által nyújtott támogatás az alkalmazást
megelőző időszakban, az alkalmazás során, valamint a próbaidőszakban
- legalább 45 munkanapos, fizetett próbaidőszak
- legalább 30 munkanapos, fizetett felmondási idő, amelyet az egyéni
munkaszerződésnek a munkaadó kezdeményezésére, neki fel nem róható okokból
bekövetkező felbontása esetén nyújtanak
- napi 8 órás munkaprogram csökkentésének a lehetősége, a törvény feltételei között,
amennyiben rendelkezik a felmérő bizottság ilyen irányú ajánlásával
- béradó alóli mentesség
A fogyatékkal élő személyek munkaadóit az alábbi jogok illetik meg:
- a védett munkahelyek adaptálásával és a termelési folyamatban a fogyatékkal élő
személyek által használt munkagépek és felszerelések beszerzésével kapcsolatos
összegek levonása a megadózandó nyereség kiszámításakor
- a fogyatékkal élők lakhelyről munkahelyre történő szállításával, valamint, lakhelyi
munkavégzésre alkalmazott fogyatékkal élő személy esetében, az alapanyagok
lakhelyre való szállításával és a késztermékek elszállításával kapcsolatos költségek
levonása a megadózandó nyereség kiszámításakor
- a fogyatékkal élő személyek szakmai felkészítésével, szakképzésével és eligazításával
és munkahelyi besorolásával járó sajátos költségek elszámolása a munkanélküli
biztosítási költségvetésből
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- a munkanélküli biztosítási rendszerről és munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről
szóló, utólagosan módosított és kiegészített 76/2002. számú törvényben előírt
feltételek között nyújtott állami támogatás
Pénzbeli támogatás
A munkanélküli segélyalapból támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akiknek 100-nál
kevesebb alkalmazottjuk van, és fogyatékkal élő személyt alkalmaznak.
A támogatás folyósításának érdekében a munkaadók egy szerződést kötnek a Munkaerő
Elhelyező Ügynökséggel (Székelyudvarhelyen: Kossuth u. 13, Tel: 217820).
A támogatás 12 hónapra szól a szerződés megkötésétől számítva, amelynek összege egyenlő
az országos minimálbér összegével.
A támogatást levonják a munkanélküli segélyalapba fizetendő összegből. Abban az esetben,
ha ez az összeg nagyobb, mint a befizetendő összeg, akkor a különbséget 5 napon belül
kifizetik egy kérés alapján.
A havi juttatás egyenesen arányos az alkalmazottak által ledolgozott munkaidővel. Ez az
összeg a pihenőszabadság idejére is jár.
Ha megszűnik a munkaviszony a munkáltató és az alkalmazott között, a támogatást nem
folyósítják.
A munkaadó kötelessége legkevesebb 2 évig fenntartani a munkaviszonyt az illető
személyekkel, ellenkező esetben az addig kapott támogatást vissza kell fizetnie.
Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a munkavállaló kezdeményezésére vagy annak
hibája miatt szűnik meg a munkaviszony:
Védett munkahely
Védett munkahely létrehozása esetén az állam kedvezményeket biztosít. A fogyatékkal élők
védelméről és jogaik érvényre juttatásáról a 448/2006 számú törvény rendelkezik.
A fogyatékkal élő személy munkába való alkalmazása az alábbi formákban történhet:
- a szabad munkaerőpiacon
- a lakhelyen

- védett formákban
A lakhelyen alkalmazott személynek a munkaadó biztosítja az alapanyagok és a munkavégzés
során szükséges anyagok házhoz szállítását, valamint a késztermékek elszállítását.
A védett formákban való alkalmazás lehet:
- védett munkahely
- engedélyezett védett egység
Védett egység/műhely alatt értendő:
- azon jogi személy, ahol az alkalmazottak min. 30%-a fogyatékkal élő
- azon nem jogi személlyel rendelkező műhely vagy részleg, amelynek külön
könyvelésük van és az alkalmazottak min. 30%-a fogyatékkal élő
- azon családi vállalkozás, egyesület és alapítvány, amelyet legalább egy fogyatékkal
élő személy alapított
Az engedélyezett védett egységeket a következő jogok illetik meg:
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- az alapítási engedélyezés és az engedélyezés felújítási illetékének kifizetése alóli
mentesség
- nyereségadó alóli mentesség, azzal a feltétellel, hogy a mentesítés révén megtakarított
alap legalább 75%-át az adóügyi törvénykönyv előírásai szerint átszervezésre vagy
technológiai felszerelések, munkagépek és berendezések beszerzésére és/vagy védett
munkafelületek berendezésére újból beruházzák
- a helyi közigazgatási egységek által nyújtott, saját alapokból finanszírozott egyéb
jogok
(A romániai engedélyezett védet egységek megtalálhatóak a következő weboldalon:
http://www.anph.ro/lista_institutii.php?m=informatii&id_up= )

Támogatás a munkanélküli segélyalapból azon munkaadóknak, akik friss
végzősöket alkalmaznak
Azok a munkaadók, akik meghatározatlan időre oktatási intézmények (állami vagy akkreditált
magánintézmény) friss végzősei közül alkalmaznak, állami támogatásban részesülhetnek a
munkanélküli segélyalapból.
A támogatás feltételei:
- utolsó évfolyamot végzett személy alkalmazása, aki be volt jelentkezve a Munkaerő
Elhelyező Ügynökséghez
- a betöltetlen állásokra meghatározatlan időre friss végzőst alkalmaz. Nem számítanak
betöltetlen helyeknek azok az állasok, amelyeket személyzetcsökkentés miatt, kevesebb mint
6 hónappal ezelőtt szüntettek meg
- évente szerződést köt a Munkaerő Elhelyező Ügynökséggel, minden évfolyam részére
A szerződés megkötéséhez szükséges iratok:
- kimutatás az alkalmazott végzősökről
- igazolás a megfelelő intézménytől, ha az illető végzős fogyatékos személy
Az említett támogatás a 76/2002-es törvény értelmében egyszer igényelhető minden oktatási
formára, a tanulmányok befejezése utáni 12 hónap alatt.
A támogatást 12 hónapig, a fogyatékos személyek esetében 18 hónapig folyósítják, a
szerződés megkötésétől számítva. Ennek érétke egyenlő egy minimálbér összegével minden
alkalmazott végzős után, illetve minimálbér másfélszeresével a fogyatékosok után. Ezt az
összeget a pihenőszabadság idejére is folyósítják. Ha a munkaviszonyt felfüggesztik, arra az
időszakra nem jár a támogatás.
A támogatást levonják a munkaadó által a munkanélküli segélyalapba fizetendő összegből.
Abban az esetben, ha ez az összeg nagyobb, mint a befizetendő összeg, akkor a különbséget 5
napon belül kifizetik egy kérés alapján.
A munkáltató kötelezettségei:
- fenntartani a munkaviszonyt legkevesebb 3 évig a szerződés megkötésétől számítva
Ha ebben az időszakban az alkalmazó kezdeményezésére szűnik meg a munkaviszony, akkor
köteles visszafizetni az addig felvett összegeket, illetve az összegre számított kamatokat.
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Kivételt képeznek azok az esetek, ha a szerződés felbontása az alkalmazott hibájából, vagy
annak kezdeményezésre történik.

Közhasznú munka
Azok a munkaadók, akik a Munkaerő Elhelyező Ügynökségnél nyilvántartott
munkanélkülieket alkalmaznak közhasznú munkák elvégzésére az állami munkanélküli
segélyalapból támogatásban részesülhetnek.
Közhasznú munkának minősül:
- infrastrukturális javítások, karbantartások, környezetvédelmii munkálatok, amelyeket a helyi
közhivatalok, magáncégek, civil szervezetek végeznek a helyi közigazgatás jóváhagyásával
- szociális szolgáltatások: otthoni gyerek-, beteg-, idős-, és fogyatékosgondozás, amelyet a
helyi közigazgatás, civil szervezetek, intézmények végeznek a törvény értelmében.
A támogatás összege minden alkalmazott munkanélküli után:
- április 1- október 31 között, 70%-a az országos minimálbérnek
- november 1 - március 31 között, egy minimálbér összege, hozzáadva a munkáltató által
fizetendő társadalombiztosítás összegét
A támogatást általában 12 hónapig folyósítják. A támogatás a pihenőszabadság idejére is jár.
A személyek kiválasztása és alkalmazása után az alkalmazó egy szerződést köt a Munkaerő
Elhelyező Ügynökséggel.
A munkáltatónak havonta jelentést kell készítenie a helyi polgármesteri hivatalhoz vagy a
megyei tanácshoz, az alábbi iratokkal:
- kérés
- fizetési lap (bérjegyzék)
- leírás a végrehajtott munkáról
A pénzt átutalják a munkaadónak, a következő hónap 15-ig, az igénylés alapján.

Támogatás 45 éven felüli munkanélküliek alkalmazására
A munkanélküli segélyalapból támogatást kaphatnak azok a munkaadók, akik
meghatározatlan időre 45 éven felüli munkanélkülit, vagy egyedüli családfenntartó
munkanélküli személyt alkalmaznak.
A támogatás folyósításának érdekében a munkaadók egy szerződést kötnek a Munkaerő
Elhelyező Ügynökséggel (Székelyudvarhelyen: Kossuth u. 13, Tel: 217820).
A támogatás 12 hónapra szól a szerződés megkötésétől számítva, amelynek összege egyenlő
az országos minimálbér összegével. A támogatást levonják a munkanélküli segélyalapba
fizetendő összegből. Abban az esetben, ha ez az összeg nagyobb, mint a befizetendő összeg,
akkor a különbséget 5 napon belül kifizetik egy kérés alapján.
A havi juttatás egyenesen arányos az alkalmazottak által ledolgozott munkaidővel. Ez az
összeg a pihenőszabadság idejére is jár.
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Ha megszűnik a munkaviszony a munkáltató és az alkalmazott között, a támogatást nem
folyósítják.
A munkaadó kötelessége legkevesebb 2 évig fenntartani a munkaviszonyt az illető
személyekkel, ellenkező esetben az addig kapott támogatást vissza kell fizetnie.
Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a munkavállaló kezdeményezésére vagy annak
hibája miatt szűnik meg a munkaviszony:

Munkaerő-piaci rugalmasság és mobilitás
A munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében olyan módszereket vezettek be, amelyek
ösztönzően hatnak a munkaerő mobilitására.
Fontosabb módszerek:
 a munkaerő mobilitásának ösztönzése: állami támogatás olyan munkavállalók
számára, akik a lakhelyüktől 50km-nél nagyobb távolságra állnak munkába, vagy azok
számára, akik az alkalmazás következtében lakhelyet cserélnek,
 a munkaerő ideiglenes foglakoztatási költségeinek támogatása a munkanélküliek
körében: bértámogatás azon munkanélküliek esetében, akiket a helyi közösség javát
szolgáló tevékenységek végzésre alkalmaztak.
 A munkáltatók állami támogatásban (bérek kifizetésében) részesülnek, ha hátrányos
helyzetű 16-25 év közötti fiatalokat alkalmaznak meghatározott időre (min. 1 év). A
hátrányos helyzetű, 16-25 év közötti fiatalok törvény által előírt "szolidaritási
szerződést" köthetnek a Munkaüggyel, ami azt jelenti, hogy a Munkaügy köteles a
munkaadóknál ideiglenes felvételüket támogatni. 5
A Régiójelentés készítői szerint a szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának és
hozzáférhetőségének javítása, valamint az intézményfejlesztés érdekében tett lépések ellenére
a foglalkoztatási ügynökség további infrastrukturális, intézményi, technikai és
humánerőforrás-fejlesztésre szorul. A területi lefedettség kiszélesítésével párhuzamosan
szükséges a szolgáltatási kínálat bővítése a helyi kirendeltségek mindegyikében. Ehhez
kapcsolódó probléma, hogy a helyi ügynökségek nem rendelkeznek elegendő és kellően
képzett szakemberrel, továbbá nincs birtokukban a különféle szolgáltatások nyújtásához
szükséges és megfelelően felszerelt helyiség sem. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés
nehézkes azokon a településeken, ahol nincs helyi foglalkoztatási ügynökség vagy
munkapont, különösen ott, ahol fejletlen az infrastruktúra és a tömegközlekedés.

Adórendszer 6
Személyi jövedelemadó
Romániában egykulcsos személyi jövedelemadó van érvényben, melynek értéke: 16 %. A
legtöbb személyi jövedelem a 16 %-os kulcs szerint adózik.

5
6

www.sansz.ro
http://www.euvonal.hu/index.php?op=mindennapok_tagallamok&id=31
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Adózott jövedelmek: munkabér; vállalkozói jövedelem; bérbeadásból származó jövedelem;
havi nyugdíjjövedelem 1000 lei feletti része; mezőgazdasági tevékenységből származó
jövedelem; osztalék-jövedelem; kamatjövedelem; tőkebefektetésből származó jövedelem stb.
Társadalombiztosítási járulék
Minden alkalmazott köteles hozzájárulni a társadalombiztosítási alaphoz. Mind az alkalmazó,
mind az alkalmazott viseli a hozzájárulást. Az egyéni hozzájárulás szintje a 19/2000 törvény
alapján 9,5% a munkától függetlenül.
A foglalkoztatottak után fizetendő járulékok: 2OO7. január elsejétől7:
 Társadalombiztosítási hozzájárulás: 19.50 %
 Egészségbiztosítás: 6 %
 Munkanélküliségi hozzájárulás: 2 %
 Betegszabadság alap: 0,85 %

Általános forgalmi adó
Romániában a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás forgalmiadó-köteles, amennyiben a
román adótörvények szerinti adóalanyok, gazdasági tevékenység keretében végzik.
Romániában az általános áfa-kulcs mértéke 19 %. Egyes termékek ill. szolgáltatások esetében
kedvezményes 9 %-os áfa-kulcsot alkalmaznak: gyógyszerek; könyvek; újságok és a legtöbb
sajtótermék; kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás; mozijegyek; múzeumi és állatkerti
belépők; ortopédiai termékek; stb.

Társasági adó
A Romániában letelepedett gazdasági társaságok tevékenységük folyamán realizált profitjuk
után 16 %-os társasági adó fizetésére kötelezettek.
Az adó alapja a társaságnál az adott évben realizált nyereség.

Társadalombiztosítási ellátások, családtámogatási rendszerek
Társadalombiztosítási hozzájárulások 2009-re
A 226/2008-as sürgősségi kormányrendelet, amely egyes pénzügyi-költségvetési
intézkedéseket
szabályoz,
tartalmazza
a
2009-es
esztendőre
alkalmazandó
társadalombiztosítási sarokszámokat, amely közvetlenül érinti az alkalmazottakat és
nyugdíjasokat.
Alkalmazottak esetében a társadalombiztosítási hozzájárulások kvótája 2009 január 1-től a
következő:
- 28% normális munkakörülmények esetében
- 33% rendkívüli munkafeltételek esetében

- 38% különleges munkafeltételek esetében

7

FÁNDLY MARIUS: Adzási változások 2007 (aligazgató, Bihar Megyei Közpénzek Igazgatósága9
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A 19/2000-es nyugdíjtörvény előírásainak értelmében a társadalombiztosítási egyéni
hozzájárulás kvótája 9,5%, függetlenül a munkafeltételektől. A rendelet által jóváhagyott
hozzájárulási kvóta és az egyéni társadalombiztosítási hozzájárulási kvóta közötti különbség a
munkáltatót terheli.
Ebbe a 9.5%-os hozzájárulásban benne van a magánnyugdíjalaphoz fizetendő 2.5% is.
Amennyiben magánszemélyek, akiknek nincs társadalombiztosításuk (például nincs egyéni
munkaszerződésük, munkahelyük) és egyéni társadalombiztosítási szerződést kötnek a
nyugdíjpénztárral, a havonta biztosított jövedelem minimális szintjének,(az országos bruttó
minimálbérnek) a 28%-át kell befizetni havonta társadalmi hozzájárulásként.
A munkabérek garancialapjához való hozzájárulás 0.25%.
A munkabaleseti alaphoz történő hozzájárulások a cég tevékenységének függvényében 0.15%
és 0.85% között vannak.
(Törvényes keret: 226/2008-as sürgősségi kormányrendelet, információ dátuma: 2009 január)
A lakosság majdnem fele részesül valamilyen állami segélyben, 10,5 millió román
állampolgár részesül valamiféle szociális juttatásban – ez a szám háromszor több a 2004-es
adatnál.
A 30-féle segély közül az ún. „gyermekpénz” a legelterjedtebb – ezt 2-18 év közötti
gyermekük után kapják a családok. Megközelítőleg 4 millió családnak jár ez a juttatás.
Nagyon sokan kapnak fűtéstámogatást is 15-50 RON értékben.
A nyugdíjtól a fűtéspótlékig több mint 9 millióan részesülnek különféle társadalombiztosítási
támogatásban Romániában, ezt 4,7 millió alkalmazott járulékából kell kifizetni.
A nyugdíjakat külön költségvetési intézmény, az állami nyugdíjbiztosító pénztár folyósítja; a
többi pótlékot és segélyt a munkaügyi minisztérium adminisztrálja.
Az alkalmazottak száma kicsivel haladta meg a 4,7 milliót a szeptember végi statisztikai
adatok szerint. A tb ehhez képest 4,6 millió nyugdíjast és további egymillió téesz-nyugdíjast
lát el, illetve további 3,4 millió főnek juttat 31 különféle címen támogatásokat. 8
A családtámogatási rendszer összefoglalásához részben a www.sansz.ro rövid leírásait
használtuk, az egyes támogatások formájának bemutatásához, részben Darvas Ágnes: Utak
vagy tévutak? A családtámogatások alakulása Közép-Kelet-Európában a rendszerváltás óta
című tanulmányát használtuk9.
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Az összefoglalásban Darvasi Romániával kapcsolatosan az alábbiakat emeli ki: az ellátás
folyamán biztosított támogatásnak a gyerekszám szerinti differenciálása egyértelműen
hordozza magán a gyerekvállalásra ösztönző „jutalom” jelleget. A három vagy több
gyermekes családok családi pótlékon kívüli pozitív diszkriminációja valószínűsíti a
népesedéspolitikai eszközként való alkalmazást, mivel egyértelműen privilegizált helyzetbe
hozza a sokgyermekes családokat, ily módon erősítve a tradicionális családi szerepek és
értékek fennmaradását és ezen keresztül a demográfiai folyamatok befolyásolását.
Bár a XX. század végére már elég egyértelműen bizonyítottnak látszik, hogy a
családtámogatások önmagukban nem befolyásolják a gyermekvállalást, ez a motiváció, illetve
ezeknek az eszközöknek ilyen célú felhasználása, változatlanul megjelenik Románia és
Magyarország gyakorlatában is. Mind az EU országok, mind a vizsgált országok esetében a
termékenységi mutatók alakulása azt támasztja alá, hogy itt egy olyan demográfiai
folyamatról van szó, amelynek alakításában a szociálpolitikai eszközök nem játszanak
meghatározó szerepet.

Családi pótlék
Azok a családok, amelyek eltartásában 18 évnél fiatalabb gyerek(ek) van és az egy főre eső
havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos minimálbért jogosultak kiegészítő családi
pótlékra
A kérést és az iratokat a lakhely szerinti polgármesteri hivatal szociális osztályán kell leadni.
Szükséges iratok:
- szülők személyi igazolványa (eredeti és másolat)
- családi könyv (eredeti és másolat azokról az oldalakról, ahol bejegyzés található). Ha nincs
családi könyv szükséges a gyermek(ek) születési bizonyítványának másolata és házassági
levél másolata
- fizetési igazolás (nettó, mindig az előző havi), amelyben szerepel, hogy kap-e étkezési
jegyet, ha igen mennyi az összértéke
- bármilyen más pótlékról vagy állami járandóságról szóló igazolás
- munkanélküli segélyről igazolás (munkanéküli esetében)
- jövedelmi igazolás a Pénzügyi Igazgatóságtól minden nagykorú személynek
(Székelyudvarhelyen: Malom utca 5 szám)
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- igazolás a mezőgazdasági osztályról, hogy mennyi földterülettel rendelkeznek
- szelvény a gyerekpénzről
- iskolai igazolás (ha ösztöndíjban részesül, kell szerepeljen benne az összeg nagysága is)
A havi kiegészítő családi pótlék összege:
- 50 RON egy gyerek után
- 60 RON két gyerek után
- 65 RON három gyerek után
- 70 RON négy vagy több gyerek után
A szociális segélyben részesülő családok esetében a fenti összegek 25%-kal megnövekednek.
Az igénylőnek kötelessége 5 napon belül jelezni bármilyen változást (család összetétele vagy
anyagi helyzet) a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Három hónaponként új iskolai
igazolásokat kell leadni.
(információ dátuma: 2008 november, törvényes keret: 236/2008 törvény)
Darvasi összehasonlító elemzése a családi pótlékkal kapcsolatosan az alábbiakat tartalmazza:
Családi pótlék típusú ellátások az 1990-es évek végén
ország
Magyarország

Románia

az ellátás
típusa

jogosultság

az ellátás főbb jellemzői

 egy gyermekes család: 3800 forint;
állami
16 (20, ha
 egy gyermekes egyszülős család: 4500 forint;
támogatás közoktatási
 két gyermekes család esetén (gyermekenként)
intézményben
4700 forint;
diák)
 két gyermeket nevelő egyszülős család:
(gyermekenként) 5400 forint;
 három vagy többgyermekes család:
(gyermekenként) 5900 forint;
 három vagy több gyermeket nevelő egyszülős
család: (gyermekenként) 6300 forint;
 tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek esetén 7500 forint10
fix összegű
állami
16 (18, ha diák,  Gyermekenként megegyező
11
ellátás
(65,000
lej/gyermek)
támogatás illetve
a
 A gyermek fogyatékossága esetén az
gyermek
fogyatékossága alapösszeg kétszeresével megegyező ellátás
 A gyerekszámtól függő fix összegű kiegészítő
esetén)
juttatás (2 gyermek után: 40,000 lej, 3 gyermek
után: 80,000 lej, négy és több gyerek után:
100,000 lej)12

finan-szírozás
központi
költségvetés

központi és helyi
költségvetés

A családi pótlék – szemben az 1980-as évek végén jellemző állapottal – a ’90-es évek végén
már nem társadalombiztosítási ellátásként, hanem az állami szociális támogatások részeként
univerzális.
Az ellátásokra való jogosultság kérdései ugyancsak a támogatás jellegének változásához
kötődnek, a segélyezési jelleg erősödése a gyermekes családok növekvő részét zárja ki a
támogatásokból. A családi pótlékra vonatkozó igénybevételi adatok is azt mutatják, hogy
10

Magyarország – 2000 – átlag bruttó bér: 79800 (KSH), minimálbér 22500 Ft, nyugdíjminimum: 16600 Ft
utolsó emelés 1998-ban, a kiegészítő támogatást az 1997-es bevezetés óta nem emelték (Social Report 1999)
12
Romániában 2000-ben a minimálbér: 750000 lei, az átlagbér: 1900000 (Gyorsjelentés a gyermekszegénységről
Magyarországon és Romániában, kézirat)
11
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egyre kevesebben részesülnek ebben az ellátásban (a 90-es évek második felében Romániában
6,1, Magyarországon 14,6%-kal csökkent az igénybevevők száma), amit elsősorban az ellátás
jövedelemigazoláshoz kötése magyaráz és csak kisebb százalékban a csökkenő gyerekszám.
A családi pótlék típusú ellátások jellegzetességei az 1990-es évek végén
ország

gyermekszám

gyermekek
életkora

Magyarország

igen

nem

Románia

igen
nem
(a
kiegészítő
ellátásban13)

a jogosultság
jövedelemigazoláshoz
kötése
nem

az ellátás
színvonala
függ a
jövedelemtől
nem

gyermek
egyszülős
fogyatékossága család kiemelt
támogatása
emeltszintű

igen

nem

nem

+100%

nem

Az ellátások színvonala
ország

családi pótlék az átlagbér %-ban

Magyarország
Románia

5,9 (2000)
3,9 (2000)

Az értékállóság biztosítása a szerző szerint a vizsgált országok többségében nem biztosított.
Az értékmegőrzés változatos technikái vannak jelen: a leggyakoribb forma az ellátások
politikai döntésekhez kötött emelése, ez a forma van jelen Magyarországon és Romániában is.
Az értékállóságot tovább csökkenti Romániában, hogy az adminisztrációs és a gazdasági
nehézségek miatt késedelmesek a kifizetések: a munkaadók/munkahelyek küzdenek fizetési
nehézségekkel.

Gyermeknevelési juttatások: szülési szabadás és segély, gyermeknevelési
szabadság és juttatás
Gyermeknevelési juttatások a gyermek 2 éves koráig (fogyatékos gyermek esetén 3 éves
korig):
Az a szülő, aki a gyerek születése előtti 12 hónapban adóköteles szakmai jövedelemmel
rendelkezett, gyermeknevelési szabadságra és juttatására jogosult. A gyermeknevelési
szabadságot és juttatást a gyermek bármelyik szülője igényelheti. A kedvezményt
igényelhetik örökbefogadó szülők is, illetve olyan személyek, akiknek gondozásában van a
gyerek. A szabadság és juttatás csak az első 3 gyerek esetén jár.
A 148/2005-ös sürgősségi kormányrendelet és annak módosításai szerint szakmai
jövedelemnek számítanak, a munkabéreken kívül, az egyéni és családi vállalkozásokból,
szabad foglalkozásokból és engedélyezett mezőgazdasági tevékenységből származó
jövedelmek is. A jogosultság megállapításakor az adóköteles szakmai jövedelmek mellett
figyelembe veszik a következőket is:
a) állandó külföldi kiküldetésen kísérte házastársát;
b) munkanélküli segélyben részesült;
c) betegszabadságon volt;

13

az 1997-es bevezetés egyik deklarált célkitűzése a gyermekvállalás ösztönzése volt (OECD, 2000:123)
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d) a nyugdíjtörvény által elismert, hozzájárulás nélküli, biztosított időszakokat (katonaság,
előzetes nyugdíj – pl. gyám esetében, stb.);
e) kollektív elbocsátás utáni időszak, amelyet a nyugdíjtörvény is beszámít régiségként;
f) gyermeknevelési szabadságban és juttatásban részesült (előzőleg született gyermeke után);
g) betegnyugdíjas volt;
h) az alkalmazó beleegyezésével fizetés nélküli tanulmányi szabadságon volt;
i) külföldön dolgozott hivatalos munkaszerződéssel és a két ország között létezik ilyen
értelemben kétoldalú egyezmény;
j) időszakos kényszerszabadságon van, munkaszerződés felbontása nélkül (az alkalmazó
kezdeményezéséből kifolyólag) gazdasági, technikai, szervezeti átszervezés miatt;
k) ha a gyerek az egyetem vagy főiskola elvégzése utáni 60 nap alatt születik, és a szülő
egyetemi záró – vagy államvizsgát tett
Gyermeknevelési szabadság
Amennyiben az édesanya jogosult szülési-terhességi szabadságra, a gyermeknevelési
szabadságot, a szülést követő 43. naptól kérheti az édesanya vagy az édesapa. Ha az édesanya
nem jogosult a szülési-terhességi szabadságra az édesapa a gyermeknevelési juttatást a
gyermek születési dátumától igényelheti. Mindenik esetben a kérés leadási határideje 60 nap a
jogosultsági időponttól számítva. Amennyiben az említett határidők után adják be
kérvényüket, jogaikat csak a kérés dátumától kezdődően fogják megkapni.
A gyermeknevelési járulékra vonatkozó kérést a lakhely szerint illetékes polgármesteri
hivatalhoz kell benyújtani a kérelmező személynek (anya, apa, gyám), amelyet minden hónap
10-ig továbbítanak a megyei társadalmi szolidaritási, család- és munkaügyi igazgatósághoz,
ahol elbírálják a kérés jogosságát és végrehajtják a kifizetést.
Figyelembe veszik a töredék hónapokat is - egész hónapként számítva - tehát ha valaki
például 11 hónap és 10 napra tudja bizonyítani, hogy adóköteles jövedelme volt jogosult a
gyereknevelési szabadságra és juttatásra.
A gyereknevelési juttatás értéke 2009. január 1-től havonta 600 lej,vagy választás szerint az
utolsó 12 hónap átlagfizetésének a 85%-a, míg a gyerekpénz nagysága 200 lej lesz mindaddig,
míg a gyerek be nem tölti a 2, illetve 3 évet (fogyatékos gyerek esetén). A 200 RON értékű
gyerekpénzre minden gyerek jogosult, függetlenül attól, hogy a szülő gyereknevelési
szabadságra jogosult vagy sem.
Amennyiben a gyereknevelési szabadság helyett az erre jogosult személy visszamegy
dolgozni (és házastársa sem igényli a gyereknevelési szabadságot és juttatást), akkor a
juttatásra már nem jogosult, viszont havi 100 RON jövedelem-kiegészítésben részesülhet
Abban az esetben, ha a gyermeknevelési szabadság alatt még egy gyerek születik, a jogosult
szülő az első gyerek után járó szabadság lejárta előtt (a gyerek kétéves születésnapja előtt)
kérheti a második gyerek után járó gyermeknevelési szabadságot és járulékot. Tehát ilyen
esetekben nem jár dupla gyermeknevelési juttatás, és ha szülő visszamegy dolgozni, akkor is
csak egy jövedelem-kiegészítés jár.
A gyereknevelési szabadság alatt, a jogosult szülő nem valósíthat meg adózandó jövedelmet,
tehát ha egyéni vállalkozói engedélye van, erre az időszakra fel kell, hogy függessze
engedélyét (tevékenységét), illetve családi vállalkozás tagjaként 0 jövedelmet kell
megvalósítania.
Szükséges iratok:
- kitöltött típusnyomtatvány,
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- szülők személyazonossági igazolványa (eredeti és másolat),
- gyermek születési bizonyítványa, vagy az esetnek megfelelően családi könyv (eredeti és
másolat),
- gyermek fogyatékossági igazolványa (esetenként), a munkáltató illetve az illetékes hatóság
által kibocsátott igazolás az adóköteles jövedelem megvalósításáról,
- személyi bankszámlát igazoló akta (banki pecséttel és aláírással), ha bankszámlára igénylik
a járandóságot.
Jövedelem-kiegészítés igénylése esetében egy igazolás szükséges a munkaadótól a munkába
állás időpontjáról.
Amennyiben a jogosultságban vagy a szülő munkaviszonyában bármilyen változás következik
be köteles jelezni az illetékes polgármesteri hivatalnál.
Szülési szabadság
Romániában az állampolgároknak, a Romániai Alkotmányban rögzített joguk van a fizetett
szülési szabadsághoz.
A szülési szabadság jellegzetességei az 1990-es évek végén
ország

jogosultság

ellátás időtartama

az ellátás színvonala

finanszírozás
biztosítási
alapok

Magyarország

a szülést megelőző két
éven belül legalább 180
nap biztosítási idő

Románia

foglalkoztatottsághoz
kötött

24 hét (168 nap) (négy hét 70% -a a korábbi
a szülés várható időpontja fizetésnek
előtt, 20 hét a szülést
követően)
52+60 nap
 6 hónapnál rövidebb
biztosítási
folyamatos munkaviszony: alapok
az előző fizetés 50%-a,
 6-12 hónapos
folyamatos munkaviszony:
65%,
 12 hónapnál hosszabb
foly. munkaviszony: 85%,
 a 3. gyermek születése
után a munkaviszony
hosszától függetlenül:
94%

A romániai ellátás jellegzetessége, hogy a család gyerekszáma szerint differenciálja a
keresetpótlás mértékét, a harmadik és további gyermek születése esetén – a munkaviszony
időtartamától függetlenül – 94%-os keresetpótlást biztosít.
Szülési segély az első 4 gyerek születése után
A szülési segély az első 4 élve született gyerek után igényelhető. A segély értéke 2009.
januártól 230 lej.
Szükséges iratok:
- az anya személyazonossági igazolványa (eredeti)
- a gyermek születési bizonyítványa (eredeti)
- a többi gyerek születési bizonyítványainak másolata (ha vannak)
A kérést a polgármesteri hivatal Szociális Gondozói Közszolgálatánál kell letenni.
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Amennyiben a szülés más helységben történt, szükséges egy igazolás az illető helység
polgármesteri hivatalától, hogy ott nem igényelték a szülési pótlékot
A szülési segély jellegzetességei az 1990-es évek végén
ország

jogosultság

ellátás

Magyarország

univerzális

a nyugdíjminimum 150%-a

Románia

univerzális a 2. gyermektől

fix összeg (271,000 lej, 24,5 euro)14

finanszírozás
központi
költségvetés
központi
költségvetés

Romániában a szülési segély a 90-es évek végén csak a második gyermektől járt.
A gyermeknevelési szabadság főbb jellemzői a 90-es évek végén
Gyermeknevelési
szabadság

a jogosultság
feltételei

időtartam

az ellátás színvonala

Magyarország

 GYES,
GYET
univerzális
ellátás,
 GYED:
foglalkoztatottsághoz kötött
társadalombizto
sítási ellátás

 GYED:
2 év
 GYES 3
év
 GYET:
8 év

 GYED:a kereset

a gyermek
24 hónapos
koráig

85%-os keresetpótlás

Románia

70%-os pótlása (max.
a minimálbér 200%a)
 GYES, GYET:
nyugdíjminimum.

munkavállalás
lehetősége
 GYED:
nincs
 GYES,
GYET: van

finanszírozás

nincs

társadalombiztosítás

költségvetés

A gyermeknevelési ellátások először az ún. volt szocialista országokban jelentek meg a 60-as
évek végétől kezdődően a társadalombiztosítási ellátásokon belül. Az 1990-es évek során az
ellátások nem módosultak jelentősen, a legjelentősebb változást az jelenti, hogy több
országban is kiterjesztették az ellátást a nem foglalkoztatott nők meghatározott csoportjaira,
elsősorban a diákokra, és a munkanélküli nőkre.
1997 júliusától Romániában mindkét szülő jogosult a gyermeknevelési szabadság
igénybevételére a gyermek 2 éves koráig, de míg a szülési szabadság (16 hét) igénybevétele
esetén jogi garanciák működnek a munkahely megtartásában, addig a gyermeknevelési
szabadság igénybevétele esetén ilyen garanciák nincsenek, így az igénybevétel általában és a
24 hónapra kiterjedő igénybevétel nem jellemző.

Gyermekpénz
Gyerekpénzre jogosultak:
- gyerekek 18 éves korig, illetve 18 év feletti fiatalok, amíg befejezik középiskolai
tanulmányaikat
-I-II kategóriába levő fogyatékos, illetve mozgássérült gyerekek, 18 éves korig
Nem jogosultak a gyerekpénzre azok a 18 éven felüli fiatalok, akik osztályt ismételnek,
kivéve, akik betegség miatt ismételnek (orvosi igazolás)
14

az ellátás 1995 előtt az átlagbérhez viszonyítva jelentéktelen színvonalú volt, az akkor bekövetkezett emelést
követően az átlagbér 35%-ának felelt meg, az összeg változatlan maradt, így 1998-ban ez az átlagbér 25%-a
(OECD, 2000: 122)
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Szükséges iratok:
A gyerekpénzt kérheti bármelyik szülő, vagy a gyám, illetve ügygondnok, akinek az
elhelyezésében van a gyerek.
- a gyerek születési bizonyítványa (eredeti és másolat)
- annak a szülőnek a személyazonossági igazolványa, akinek a nevére fogják kapni a
gyerekpénzt
- igazolás, amiből kitűnik az eltartói státus (gyám, ügygondnok)
- ha folyószámlára kéri a pénzt igazoló akta a banktól a folyószámla megnyitásáról
Ha az anya kiskorú, ügygondnokot kell kinevezni és annak a személyi aktái is szükségesek.
A kérést a gyerek nevében kell letenni, 14 éves kora után is lehet az ő nevére, ha felhatalmaz
valakit.
Illetékes intézmény:
- a helyi Polgármesteri Hivatalban, ahol lakik, vagy ideiglenesen tartózkodik, a 7 éven aluli
gyerekek esetében
- a Fogyatékosok Területi Felügyelőségénél, illetve Munkaügyi Hivatalnál
A gyerekpénz összege: havi 42 lej (2009 januárjától)
A fogyatékos gyerekek esetében ennek a duplája.
Kifizetés módja:
A gyerek születése utáni hónaptól folyósítják, postahivatalokon vagy bankon keresztül. Ha
később kérik, nem abban a hónapban, amikor született, visszamenőleg is lehet, kérni, de nem
több mint egy évre.
Nem utalnak ki gyerekpénzt azokra a hónapokra, amikor a gyerek olyan intézményben
tartózkodik, ahol állami pénzből tartják fenn.
A fogyatékos gyerekeknek járó segélyt a Postahivatalban lehet kivenni.

Betegszabadság beteg gyerek gondozására
A 158/2005-ös sürgősségi kormányrendelet értelmében, a biztosított személyeknek joguk van
betegszabadságra a beteg gyermek gondozására annak 7 éves koráig, illetve fogyatékos
gyerekek esetében 18 éves korig.
A betegpénzt az egészségbiztosítási alapból fizetik. Ezt igényelheti bármelyik szülő, ha
teljesíti a törvény által előírt feltételeket.
Ugyanezeket a jogokat élvezik azok a biztosított személyek is, akik örökbe fogadtak,
gyámnak lettek kinevezve, vagy gyerek-elhelyezési eljárás történt.
A betegpénz kifizetése a családorvos által kiállított beteglap alapján történik, és a
fogyatékosságot igazoló bizonyítvány alapján.
A betegpénz folyósításának időtartama 45 naptári napra számítódik, egy gyerek után, kivéve
bizonyos törvény által előírt eseteket, amikor a szakorvos állapítja meg az időtartamot.
A betegpénz összege a számolási alap 85%-a.
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Szociálpolitikai szempontok érvényesítése az adózási rendszerben
Az EU országok családtámogatási rendszereit már a 80-as évek végén is a
jövedelemtranszferek, az adókedvezmények és a szolgáltatások kombinációja jellemezte.
Romániában is bevezették rövidebb-hosszabb időre a gyermekek utáni adókedvezményeket,
de az időszak végére ezek meg is szűntek.
Fogyatékkal élők
A fogyatékkal élő személyek helyi adókedvezményekben részesülhetnek.
A súlyos és nagyon súlyos fogyatékkal élő személyek adómentességet élveznek a
tulajdonukban lévő lakásra és a hozzá tartozó területre. Hasonlóképpen mentesülnek a
gazdasági tevékenységek engedélyezésekor az illetékek kifizetése alól.
Az adómentesség elbírálása egyéni kérés és bizonyító akták alapján történik a polgármesteri
hivatalok adóosztályán, a kérés benyújtása dátumától számítva a következő hónap első
napjától kezdődően.
A fogyatékkal élő személyeknek a 448/2006 számú törvény bizonyos adókedvezményeket,
kedvezményes hiteleket biztosít.
A súlyos vagy előrehaladott fogyatékkal élő személyek a következő adókedvezményekbe
részesülnek:
- a bérjövedelemre kirótt adó alóli mentesség
- épület- és telekadó mentesség

- a fogyatékosság szerint átalakított személygépkocsira, oldalkocsival ellátott
motorkerékpárokra és háromkerekű motorkerékpárokra kirótt illeték (adó) alóli
mentesség
- a gazdasági tevékenység működési engedélyének kibocsátására és éves láttamozására
fizetendő illeték alóli mentesség
- a szállodai illeték alóli mentesség
A súlyos vagy előrehaladott fogyatékkal élő felnőtt személy, illetve a súlyos vagy
előrehaladott fogyatékkal élő gyermeket gondozó család vagy személy, egyetlen szállítási
eszköz beszerzésére és egyetlen lakásnak egyéni hozzáférési igényeikhez való átalakítására
olyan hitelben részesülhet, melynek kamatjának kifizetését a Fogyatékkal Élőket Segítő
Országos Hatóság költségvetésén keresztül az állami költségvetésből biztosítják. A hitel
mértéke nem haladhatja meg a 10.000 eurót és a visszafizetési időtartam nem lehet több, mint
5 év. A kérvényező iratcsomójának tartalmaznia kell az illető fogyatékossági besorolási
igazolásának és személyi igazolványának másolatát, és egy kérést, amelyben kéri a kölcsön
kamatjának törlesztését. Szükség van még egy, saját felelőségre tett nyilatkozatra, amelyben
vállalja, hogy amennyiben változás történik a fogyatékossági besorolásban, jelzi a
Fogyatékkal Élőket Segítő Országos Hatóságnál, ahová a kérést is benyújtotta. A hatóság
felülbírálja a kérést és küld egy iratot, amelyben vállalja a kamat törlesztését. Ezzel az igazoló
dokumentummal kell jelentkeznie az érintettnek a bankban.
A fogyatékossághoz átalakított gépjárművet birtokló fogyatékkal élő személyek, valamint az
őket gondozó személyek mentességet élveznek az úthasználati díj kifizetése alól.
Szegények
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A helyi tanács adhat épület- vagy területadó mentességet vagy csökkentést azoknak a
személyeknek, akiknek jövedelmük a bruttó minimálbér alatt van, esetleg kizárólag szociális
vagy munkanélküli segélyből tartják fenn magukat. A kedvezmény elbírálása egyéni kérés és
bizonyító akták alapján történik, a kérés benyújtása dátumától számítva következő hónap első
napjától kezdődően.(Pénzügyi Törvénykönyv és 83/2004 Kormányrendelet)

Egyéb – fogyatékkal élőket segítő ellátások
A fogyatékkal élő személyek ingyenes orvosi- és gyógyszerellátásra jogosultak az
egészségügyi biztosítási rendszer keretében.
A rekuperációs/rehabilitációs ellátás biztosítása érdekében a fogyatékkal élők a következőkre
jogosultak:
- ingyenes orvosi segédeszközök (fül-orr-gégészeti protézisek, végtagprotézisek,
járó/helyváltoztató eszközök, tolókocsik, járókeretek, mankók, támaszbotok, ortopéd
lábbelik, szív-implantátumok, stb., az egészségügyi biztosítási rendszer keretében
nyújtandó orvosi ellátás feltételeiről szóló keretszerződésnek megfelelően)
- ingyenes elszállásolási és étkeztetési szolgáltatások a súlyos vagy előrehaladott
fogyatékkal élő személyek kísérője számára is a betegágyas egészségügyi
intézményekben, szanatóriumokban, balneoterápiás központokban
- évente egy ingyenes kezelési jegy a balneoterápiás központokban, a rehabilitációs és
társadalmi beilleszkedés egyéni program és a családorvos vagy szakorvos javaslata
alapján
A súlyos és előrehaladott fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők jogosultak 4 órás
csökkentett munkaprogramra, amíg az be nem tölti a 18. évet.
Interkurrens betegségek miatt beutalásra, járóbeteg-kezelésre vagy otthoni kezelésre szoruló
18. életévét be nem töltött fogyatékkal élő gyermek gondozása esetében a szülő
betegszabadságra jogosult.
A fogyatékkal élő személynek, gondozójának vagy kísérőjének joga van az ingyenes utazásra
a 448/2006 számú törvény előírásai szerint.
A súlyos és előrehaladott fogyatékkal élő személyek térítésmentesen utazhatnak a helyi
közszállítás keretében. Ugyanezzel a joggal rendelkeznek még:
- a súlyos fogyatékkal élő személyek kísérői, az előbbiek jelenlétében
- az előrehaladott fogyatékkal élő gyermekek kísérői, az előbbiek jelenlétében

- az előrehaladott hallószervi és szellemi fogyatékkal élő felnőttek kísérői, az előbbiek
jelenlétében, szociális felmérés alapján
- a súlyos fogyatékkal élő személyek személyi gondozói

- a súlyos vagy előrehaladott fogyatékkal élő személyek hivatásos gondozói
A helyi közszállításra vonatkozó igazolványt a megyei szociális és gyermekvédelmi
igazgatóságok adják ki és érvényes az ország egész területére, a helyi közszállítás esetén.
Szükséges iratok: másolat fogyatékossági besorolást igazoló iratról, a személyi igazolványról,
és 2x3 cm-es fénykép.
A súlyos fogyatékkal élő személyek minden naptári évben 12 menettérti utazás erejéig
ingyenes helységközi szállításban részsülnek, amelyre bármilyen típusú vonatot, autóbuszt
vagy folyami hajózási lehetőséget igénybe vehetnek.
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A fenti joggal élhetnek a következő személyek is:
- a súlyos fogyatékkal élő személyek kísérői, kizárólag az előbbiek jelenlétében
- a súlyos fogyatékkal élő személyek személyi gondozói
Az előrehaladott fogyatékkal élő személyek, valamint az előrehaladott fogyatékkal élő
gyermek kísérője, annak jelenlétében, minden naptári évben 6 menettérti utazás erejéig
ingyenes helységközi szállításban részesülnek, amelyre autóbusz, II. osztályú vonat, vagy
folyami hajózási lehetőség vehető igénybe.
A vesebántalmakkal küszködő személyek, akik a lakhelyüktől eltérő helységben részesülnek
hemodialízises kezelésben, az előírtak mellett további ingyenes helységközi szállításban
részesülnek, amelyre autóbusz, II. osztályú vonat, vagy folyami hajózási lehetőséget vehetnek
igénybe, a dialízis-központ ajánlásának függvényében. A fenti kedvezményben részesülnek a
hemodialízisre szoruló fogyatékkal élő személy késérője, vagy személyes gondozója is.
Az önkormányzatok kötelesek prioritásként kezelni a fogyatékkal élők lakáshoz való
juttatását.
A súlyos fogyatékkal élő személyek, amennyiben állami vagy önkormányzati tulajdonban
lévő lakást bérelnek, a törvénnyel megállapított minimális lakhatási normákhoz képest
további egy lakószoba biztosítására jogosultak.
A súlyos és előrehaladott fogyatékkal élő személyek, amennyiben állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévő lakást bérelnek, a törvényben előírt díjszabás minimális szintjén való
megállapítására jogosultak.
A legalább 50 alkalmazottal rendelkező közhatóságok, közintézmények, cégek kötelesek az
alkalmazottak teljes létszámának legkevesebb 4%-át kitevő arányban fogyatékkal élő
személyeket alkalmazni. Akik nem teljesítik az előbbi előírást, az alábbi kötelezettségek közül
választhatnak:
- havonta befizetnek az állami költségvetésbe egy összeget, melyet úgy számítanak ki,
hogy az országos bruttó minimális alapbér 50%-át beszorozzák a fogyatékkal élő
személyekkel be nem töltött munkahelyek számával
- az előbbi számítás szerinti összeggel egyenértékben, a fogyatékkal élő személyek által
előállított termékeket és szolgáltatásokat vesznek engedélyezett védett egységektől

Fogyatékkal élők pénzbeli támogatása
A fogyatékkal élő felnőtt a 448/2006 számú törvény értelmében az alábbi szociális
juttatásokban részesül:
1. a jövedelemtől független havi pótlékban, melynek értéke:
- a súlyos fogyatékkal élő felnőtt esetében – 202 lej
- az előrehaladott fogyatékkal élő felnőtt esetében – 166 lej
2. a jövedelemtől független havi kiegészítő személyi költségvetésben, melynek értéke:
- a súlyos fogyatékkal élő felnőtt esetében – 91 lej
- az előrehaladott fogyatékkal élő felnőtt esetében – 68 lej

- a mérsékelt fogyatékkal élő felnőtt esetében – 33,5 lej
Havi kiegészítő személyi költségvetésre jogosult a fogyatékkal élő gyermek családja vagy
törvényes képviselője is arra az időszakra, amikor a gyermek ellátásukban, felügyeletükben és
eltartásukban van.
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A fogyatékkal élő gyermekeknek kétszeres állami gyermekpénzt folyósítanak, melynek értéke
84 lej.
Az HIV/AIDS típusú fogyatékossággal élő gyermekek havi élelempótlékban részesülnek.

31

Szociális segély
Az állam garantálja a minimális jövedelmet. Ez havi szociális segély formájában van
biztosítva, a 416/2001-os törvényben meghatározottak szerint.
A 416/2001-es törvény szerint azok a különálló személyek vagy családok, akiknek havi
jövedelmük nem éri el a törvényben előírt minimális szintet, szociális segélyre jogosultak.
A minimális garantált jövedelmi szintek 2009 januárjától a következők:
- 108 lej különálló személyek esetében
- 196 lej két személyes családok esetében
- 272 lej három személyes családok esetében
- 339 lej négy személyes családok esetében
- 402 lej öt személyes családok esetében
- öt személynél nagyobb családok esetében a 402 lejhez személyenként hozzáadódik 27 lej
Ezeket a szinteket évente kormányhatározattal indexelik. A szociális segély nagysága az előírt
szint és a család által elért havi jövedelem közötti különbséggel egyenlő.
A jogosult személy vagy a jogosult családok munkaképes személyei kötelesek havonta 72 óra
közmunkát elvégezni. A jogosultak listáját a szociális és gyámügyi osztály havonta
összeállítja és kiértesíti a személyeket, átadja a Városgazdálkodási osztálynak, és ha ők
ledolgozták a megfelelő időt, értesítik a szociális osztályt, hogy kiutalhatják a segélyt. A
munkaképtelenséget bizonyító dokumentumot a helyi orvosi bizottság (komisszió) adhatja ki.
Nem kell, hogy közmunkát végezzen a 2 évesnél kisebb gyereket nevelő anya, a hetedik
hónapon túl levő terhes nő.
Szükséges iratok:
- személyazonossági igazolvány másolat
- születési bizonyítvány másolat
- házasságlevél másolat
- nettófizetési igazolás
- nyugdíjszelvény másolat
- munkanélküli segélyről igazolás
- munkanélküliek esetén igazolás a munkaügyi hivataltól, azon személyeknek, akiknek nincs
7 éven aluli gyermeke – hogy nincs sehová alkalmazva
- jövedelmi igazolás a Pénzügyi Igazgatóságtól
- igazolás mezőgazdasági osztálytól
- szelvény gyerekpénzről
- szelvény a családi pótlékról
- iskolai igazolás, amelyben legyen benne, hogy mennyi ösztöndíjat kap a gyerek (minden év
szeptemberében újat kell leadni)
- más jövedelmi igazolás
A jogosultak bármilyen változást (jövedelem, család összetétele) 30 napon kell, hogy
jelentsék az illetékeseknek. A munkanélküli személyek 3 havonta kötelesek a munkaügyi
hivataltól új igazolást hozni. Az aktacsomót 3 havonként fel kell újítani. Ha valaki elveszti a
jogát a segélyre, akkor, ha igényli, fel kell újítania az aktacsomót.
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A szociális segélyben részesülők ingyenes egészségügyi ellátásban részesülnek.(az állam
törleszti helyettük az egészségügyi biztosítást.) (információ dátuma: 2009 január, törvényes
keret 1664/2008-as határozat)

Sürgősségi segély
Természeti csapások, tűzesetek, balesetek sújtotta családok és egyedülálló személyek
igényelhetnek sürgősségi segélyt a kormánytól vagy az illetékes polgármesteri hivataltól.
1. A kormánytól igényelt sürgősségi segély:
A kérést a Munkaügyi Társadalmi Szolidaritás és Családügyi Minisztérium megyei
igazgatóságánál (Székelyudvarhely esetében a Hargita megyei igazgatóságnál: Csíkszereda,
Kossuth Lajos u.94 szám, Tel: 0266-315646,0366-101249,0366-104250) kell letenni. Az
igazgatóság, közösen a polgármesteri hivatal szociális osztályával elvégez egy
környezettanulmányt az estről, amelyet a polgármester és a prefektus is jóvá kell hagyjon. A
segélyt pénzben vagy természetben folyósíthatják, a rendelkezésre álló alapok függvényében.
2. Sürgősségi segély a polgármesteri hivataltól
A kérés iktatása után a polgármesteri hivatal szociális osztálya elvégez egy
környezettanulmányt az esetről. Ennek alapján a polgármester elrendelheti a segély kiutalását,
a helyi alapból, a rendelkezésre álló alapok függvényében, pénzben vagy természetben.

Temetkezési segély
A 19/2000 számú törvény értelmében, az a hozzátartozó személy, aki igazolja a temetkezéssel
kapcsolatos költségek fedezését, temetkezési segélyre jogosult, ha az elhunyt biztosított,
nyugdíjas vagy olyan családtag, aki biztosított személynek az eltartásában volt.
Családtagnak számítanak: férj/feleség, szülők és nagyszülők mindkét félről, gyerek (saját,
fogadott, nevelt) 18 éves korig, vagy ha tanul 26 éves korig, valamint a munkaképtelen
gyerekek.
Abban az esetben, ha az elhunytat nem rokon temettette el, akkor a rokoni viszonyt igazoló
iratok helyett eltartási szerződést, végrendeletet vagy egyéb más iratot, esetleg nyilatkozatot
kell bemutatni.
Szükséges iratok:
- típuskérés
- halotti bizonyítvány eredeti és másolat (az eredeti hátára pecsételnek a kifizetés után)
- az elhunyt nyugdíjas nyugdíjszelvénye (adott esetben)
- személyigazolvány az igénylő részéről
- számla, nyugta, eredetiben és másolatban, amellyel temetkezési költségek fedezését igazolja
- személyes iratok, amelyből kitűnik a rokonsági, örökösi vagy gyámsági viszony
- nyilatkozat saját felelősségre, hogy az illető az igénylő eltartásában volt
A temetkezési segély összegét évente az állami társadalombiztosítási költségvetési törvénnyel
állapítják meg, melynek értéke a 2009-es évben biztosított személy esetén 1.702 lej, családtag
esetén 851 lej.
Abban az esetben, ha az elhunyt a halála előtti időszakban alkalmazásban volt, a temetkezési
segélyt a munkaadó fizeti ki. (visszatartja abból az összegből, amit a többi alkalmazott után
fizetne be a társadalombiztosítási alapba)
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Ha az elhunyt, vagy annak egy családtagja, munkanélküli volt (munkanélküli segélyben
részesült) abban az esetben a munkanélküli alapokat kezelő intézmény az illetékes ennek a
kifizetésében.
Biztosított, vagy nyugdíjas elhalálozása esetén, a temetkezési segélyt a megyei
nyugdíjpénztárnál kell igényelni, illetve ott fizetik ki, azért személyesen annak kell
megjelennie, akinek a nevére a számlát vagy nyugtát kiállították.

Özvegységi segély
Az 578/2004-es törvény 2008. január 1.-től válik hatályossá, amelynek értelmében havi
segélyre jogosult az elhalálozott nyugdíjas túlélő házastársa.
A túlélő házastársnak a kérés időpontjában a következő feltételeknek kell eleget tennie:
- nyugdíjas és betöltötte a törvény által előírt nyugdíjazási korhatárt;

- nem részesül az állami nyugdíjrendszeren kívüli más típusú nyugdíjban;
- a házastárs elhalálozása után nem kötött újabb házasságot;

- nem valósít meg olyan jövedelmet, amely után társadalombiztosítási hozzájárulás
fizetendő;
- lakhelye Románia területén van;

- az elhalálozott házastárssal kötött házasság legkevesebb 10 évig tartott. Ha a házasság
időtartama kevesebb volt, mint 10 év, de legalább 5 év, akkor a segély értéke
részarányosan az évek számával csökken.
A segélyre való jogosultság megállapítása a kérés leadásától számított 30 napos határidőn
belül, a nyugdíjpénztárak által kiadott határozat alapján történik. A segélyt a kérés leadásától
számított következő hónap elsejétől folyósítják.
A kérést és a segély megállapításához szükséges iratokat a megyei nyugdíjpénztárhoz kell
beadni.
Szükséges íratok:
- túlélő házastárs születési bizonyítványa (hiteles másolat)
- házassági bizonyítvány (hiteles másolat)
- halotti bizonyítvány (hiteles másolat)
- személyazonossági igazolvány (másolat)
- nyilatkozat a túlélő házastárstól, hogy nem kötött újabb házasságot (típusnyomtatvány)
- típuskérés
- nyugdíjszelvény.
A havi segély abban az esetben jár, ha a kérelmezés időpontjában az illető nyugdíja kevesebb,
mint:
a) 364 lej abban az esetben, ha a túlélő házastárs állami nyugdíjban vagy állami és
mezőgazdasági nyugdíjban részesül. Ebben az esetben a havi segély étéke 113 lej.
b) 140 lej, abban az esetben, ha a túlélő házastárs csak mezőgazdasági nyugdíjban részesül.
Ez esetben a havi segély értéke 44 lej.
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Megjegyzés:
Azok a kérelmezők, akik személyesen adják le kérésüket a Nyugdíjpénztárnál, nem kell, hogy
közjegyzőnél hitelesítsék a másolatokat, ha bemutatják az eredeti aktákat (a kérés átvételekor
a hivatalnok összehasonlítja a másolatot az eredeti aktával).
Azok a kérelmezők, akik postán juttatják el a kérésüket és a szükséges iratokat, az iratok
hiteles másolatát kell beküldjék (az eredetit nem).

Nyugdíjtípusok Romániában
Romániában az állam a következő nyugdíjtípusokat biztosítja:
1. Korhatáros nyugdíj (Pensie pentru limita de varsta)
2. Előrehozott nyugdíj (Pensie anticipata)
3. Részleges előrehozott nyugdíj (Pensie anticipata partiala)
4. Betegnyugdíj (Pensie de invaliditate)
5. Háborús veterán nyugdíj (Pensie I.O.V.R.)
6. Utódlási nyugdíj (Pensie de urmas)
1. Korhatáros nyugdíj
Korhatáros nyugdíjban részesülhetnek azok a biztosított személyek, akik elérik a megfelelő
korhatárt, illetve megvan a minimális szolgálati idejük. A korhatár 60 év nők, illetve 65 év
férfiak esetében. Ezeket a korhatár-szinteket fokozatosan, 13 év alatt vezetik be, 2001-től
2014-ig, 57-ről indulva a nőknél, valamint 62-ről a férfiaknál.
A minimális szolgálati idő úgy a férfiaknál, mint a nőknél 10 év (2001-ben) és fokozatosan
növekszik 15 évre 13 év alatt (2014-ig). A teljes szolgálati idő 30 év nők esetében és 35 év
férfiak esetében. A teljes szolgálati idő 13 év alatt nő 25 évről 30-ra (nők esetében), illetve 30
évről 35 évre (férfiak esetében).
Azok a személyek, akik különleges munkakörülmények (I-es, II-es kategóriájú munkacsoport)
között dolgoztak korhatárcsökkenésre jogosultak. A csökkentett korhatár nem lehet kisebb,
mint 50 (nők) és 55 (férfiak) év. A korhatárcsökkentés csak akkor alkalmazható, ha a
kérelmező rendelkezik a teljes szolgálati idővel.
Azok a nők, akik teljes szolgálati idővel rendelkeznek és szültek legkevesebb 3 gyereket,
akiket felneveltek legalább 10 éves korig jogosultak korhatárcsökkentésre: 3 gyerek után 1 év,
4 vagy több gyerek esetén 2 év. Ez a kedvezmény nem vonható össze más, a 19-es törvény
által előírt korkedvezménnyel.
A nyugdíjazási kérelmet a nyugdíjazási lehetőség elérésétől számítandó 90 napon belül lehet
letenni személyesen, a munkáltató vagy a munkanélküli segélyt folyósító intézmény által a
Megyei Nyugdíjhivatalhoz.
A kéréshez a következő iratokat kell mellékelni:
- munkakönyv (eredeti és másolat),
- társadalombiztosítási könyv (eredeti és másolat), más körülmények között szerzett
régiségeket bizonyító iratok, katonakönyv (eredeti és másolat),
- felsőfokú oktatási intézmények oklevelei, melyből kiderül az oktatás időtartama is
(eredeti és másolat),
- különleges munkakörülményeket igazoló irat.
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Ha a munkakönyvből hiányzik a fizetés összege - igazolást kell kérni az illető cégtől vagy
állami levéltártól, ellenkező esetben a nyugdíj összegének kiszámításánál a minimális
jövedelmet fogják figyelembe venni az illető időszakra.
2. Előrehozott nyugdíj
Kétféle kedvezményes nyugdíjazás létezik: az előzetes, valamint részleges-előzetes nyugdíj,
amelyek esetén a nyugdíjkorhatár maximum 5 évvel csökkenthető.
Előzetes nyugdíjra jogosultak azok a biztosított személyek, akik túllépték a megadott teljes
szolgálati időt legkevesebb 10 évvel. Ez esetben a nyugdíjkorhatár maximum 5 évvel
csökkenthető.
A szolgálati idő megállapításánál nem veszik figyelembe azokat az időszakokat, amikor az
illető felsőfokú nappali tagozaton tanult, katonai szolgálatot teljesített, fogságban volt, illetve
betegnyugdíjban részesült.
Részleges-előzetes nyugdíjban részesülhetnek azok a személyek, akiknek a munkaideje
nagyobb, mint a teljes szolgálati idő, de a különbség kisebb, mint 10 év. Ebben az esetben a
nyugdíj értéke csökkentett lesz.
A korhatár 60 év nők, illetve 65 év férfiak esetében. Ezeket a korhatár-szinteket fokozatosan,
13 év alatt vezetik be, 2001-től 2014-ig, 57-ről indulva a nőknél, valamint 62-ről a férfiaknál.
A teljes szolgálati idő 30 év nők esetében és 35 év férfiak esetében a teljes szolgálati idő 13
év alatt nő 25 illetve 30 évről (2001-es szint) 30, illetve 35 évre (2014-es szint).
Az előzetes nyugdíjazások esetében a szolgálati idő megállapításánál nem veszik figyelembe
azokat az időszakokat, amikor az illető felsőfokú nappali tagozaton tanult, katonai szolgálatot
teljesített, fogságban volt, illetve betegnyugdíjban részesült, nehéz munkakörülmények között
dolgozott.
A nyugdíjkorhatár elérésekor az előrehozott nyugdíj átalakul korhatárossá és a nyugdíj
összegét újraszámolják.
Az előzetes nyugdíjban részesülő személy nem dolgozhat munkaszerződéssel, ellenkező
esetben a nyugdíjat visszafizetteti a Nyugdíjhivatal.
A kéréshez a következő iratokat kell mellékelni:
- munkakönyv (eredeti és másolat),
- társadalombiztosítási könyv (eredeti és másolat),

- más körülmények között szerzett régiségeket bizonyító iratok,
- katonakönyv (eredeti és másolat),

- felsőfokú oktatási intézmények oklevelei, melyből kiderül az oktatás időtartama is
(eredeti és másolat),
- különleges munkakörülményeket igazoló irat.
Ha a munkakönyvből hiányzik a fizetés összege - igazolást kell kérni az illető cégtől vagy
állami levéltártól, ellenkező esetben a nyugdíj összegének kiszámításánál a minimális
jövedelmet fogják figyelembe venni az illető időszakra.
3. Részleges előrehozott nyugdíj
Részleges előrehozott nyugdíjra jogosultak azok a biztosított személyek, akik rendelkeznek a
megadott teljes szolgálati idővel, esetleg többel is, de kevesebb mint 10 évvel. Ez esetben is a
nyugdíjkorhatár maximum 5 évvel csökkenthető.

36

Azok a biztosított személyek, akik nehéz körülmények között (Conditii deosebite sau conditii
speciale) dolgoztak, de nem kérhetik nyugdíjazásukat a korhatár csökkentésével,
igényelhetnek részleges előrehozott nyugdíjt.
Ebben az esetben az életkor csökkentése nem lehet több, mint 5 év.
4. Betegnyugdíj
Betegnyugdíjra jogosult az a biztosított személy félig, vagy teljesen elvesztette a
munkaképességét a következő okokból kifolyólag:
- munkabaleset
- szakmai betegség és tuberkolózis
- más betegségek és a munkahellyel nem kapcsolatos balesetek
5. Háborús veterán nyugdíj
Jogosultak azok a személyek, akik háborúban megsebesültek, vagy fogyatékossá váltak, a
háborúban elhunyt vagy eltűnt személyek utódai, illetve a volt háborúsveterán nyugdíjasok
utódai.
7. Utódlási nyugdíj
Utódlási nyugdíjra jogosult az elhalálozott személy gyerekei vagy a túlélő házastárs, ha az
elhunyt nyugdíjas volt vagy nyugdíjra jogosult személy volt.
A nyugdíjazási kérelmet a nyugdíjazási lehetőség elérésétől számítandó 90 napon belül lehet
benyújtani a Megyei Nyugdíjhivatalnál (Székyeludvarhely esetében a Hargita megyei
Nyugdíjhivatalnál: Csíkszereda, Virág u. 94, Tel: 311703, 312642, 371204, 371722,
ügyfélfogadás: kedd, szerda, csütörtök 9-13 órák között). A kérést a munkaadó cég illetve a
munkanélküli segélyt folyósító intézmény nyújtja be. A Nyugdíjhivatal döntését 45 napon
belül lehet megtámadni az illetékes bíróságon.

Oktatással – képzéssel kapcsolatos szociális támogatások
Van felnőtt írástudatlanság felszámolására minisztériumi szinten szervezett tanfolyami
rendszer, hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik különleges eredményeket érnek el,
táboroztatás, a nagyon szegény családok gyermekei számára ösztöndíj, melynek 40%-át már
iskolakezdés előtt, augusztusban is kézhez kaphatja a család. Az egyéb pénzbeni támogatások
a következők:

Állami anyagi támogatás középiskolás diákoknak
A líceumi tanulóknak megítélhető ösztöndíjról (románul a program neve „bani de liceu”) a
2004/4839 sz. rendelet, valamint az ennek kiegészítéseként és módosításaként megjelent
oktatásügyi miniszter által kiadott 2008/4898 sz. rendelet rendelkeznek.
A program szerint minden líceumba, művészeti vagy szakmai képzést biztosító iskolába, vagy
katonai képzést adó, nappali tagozatra járó diák, akinek a családjában az egy főre eső bruttó
jövedelem nem haladja meg a havi 150 lejt, jogosult havonta egy 180 lej értékű ösztöndíjra.
37

Az ösztöndíjat a tanintézeteknél vagy a megyei tanfelügyelőségeknél található
formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. Ezt a 2008/2009 tanévre 2008. szeptember 15.
és október 1. között lehet benyújtani a líceum titkárságán, mellékelve a következő iratokat:
- diák születési bizonyítványának és személyi igazolványának másolata;
- a család tagjainak születési bizonyítványának vagy személyi igazolványának másolata;

- ha a diák árva, a forradalom hősének leszármazottja, mozgássérült vagy valamilyen
súlyos betegségben szenved (TBC, cukorbeteg, asztmás, epilepsziás, HIV vírussal
fertőzött, vagy AIDS- ben szenved, illetve még más betegségek) ezt a helyzetet
igazoló orvosi papír
- a család tagjainak a jövedelmét igazoló iratok, eredetiben
A rendelet értelmében családtagnak tekintendők a diákkal egy háztartásban, házasságban vagy
házasságon kívül élő szülei és nem házas testvérei. Az ösztöndíj megítélésekor ezeknek a
2008. év június, július és augusztus folyamán szerzett, állandó jellegű jövedelmét veszik
figyelembe.
Nem kell számításba venni a gyermekpénzt, egyszülős családi pótlékot, a sokgyermekes
családoknak járó különleges pótlékot, a tanulmányi és szociális ösztöndíjakat, a munkanélküli
segélyt. Ha egy családból több diák is jogosult a támogatásra, mindegyiknek jár a teljes értékű
pénzbeli juttatás, ezért szükséges ezek számára külön-külön benyújtani az igénylő kérvényt és
mellékelni az ezt alátámasztó okmányokat, illetve ezek másolatát.
Ha több a jogosult igénylő, mint amennyi ösztöndíjat tud biztosítani a költségvetés, vagy több
ugyanannyi jövedelemmel rendelkező diák van, akkor előnyben részesítik a falun élő
diákokat, illetve azokat, akik lakhelyüktől távol járnak líceumba, valamint az árvákat és a
súlyos betegségben szenvedőket.
Az ösztöndíjat az iskolaév kezdetétől folyósítják, egészen az iskolaév végéig, beleértve az
érettségi és diplomavizsgák idejét is, valamint a termelésben töltött szakmai gyakorlat
időtartamát.
Az ösztöndíjasok elvesztik a jogosultságukat, ha: több mint 20 órát igazolatlanul hiányoznak a
különböző tanórákról, 3-5 napra kitiltották őket az iskolából, magaviseleti jegyük kisebb, mint
7, felhagytak tanulmányaikkal, vagy eltávolították őket a tanintézetből.

Számítógép-vásárlási támogatás
Az elmúlt években tapasztalt nagy érdeklődésre való tekintettel, a tanügyminisztérium 2008ban újra meghirdette a számítógép-vásárlás támogatási programját.
A program 200 eurós támogatást biztosít számítógép vásárlására olyan diákok/egyetemisták
számára, akiknek a családjában az egy főre eső bruttó jövedelem nem haladja meg a havi 150
lejt, és eddig még nem részesültek ilyen jellegű támogatásban.
A család bruttó jövedelmének a megállapításánál figyelembe veszik az állandó havi
jövedelmeket, amelyeket a család a kérés leadását megelőző hónapban megvalósított, kivételt
képeznek a gyerekpénzek, családi pótlékok, iskolai ösztöndíjak. (érdem, szociális)
Akik a megadott kritériumoknak megfelelnek, március végéig jelentkezhetnek a tanintézetük
titkárságán. A kérelmeket a tanügyi intézmény ellenőrzi, majd továbbítja a tanfelügyelőségre,
az egyetemisták esetében a tanügyminisztériumhoz. Az elbírálást követően, május 24. és
július 1. között kiosztják az utalványokat azoknak a diákoknak, akik jogosultak a támogatásra.
Ezek átvétele után harminc nap áll rendelkezésre, hogy megvásárolják a legalább 2 Ghz, 1GB
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RAM, 160 GB hard disk konfigurációjú gépet, ha pedig az illető számítógép értéke több mint
200 euró, úgy azt önerőből kell finanszírozniuk.
A kérés (típusnyomtatvány) mellé a következő iratokat kell mellékelni:
születési
bizonyítvány
vagy
személyazonossági
igazolvány
másolata
a
tanulónak/egyetemistának (kisdiákok esetében a szülő személyazonossági igazolványának a
másolata)
- a többi családtag születési bizonyítványának vagy személyazonossági igazolványának
másolata
- igazolás a megfelelő tanintézményektől, ha a többi testvér is tanuló vagy egyetemista
- a család jövedelmét igazoló iratok, eredetiben
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Lakhatással kapcsolatos támogatások
Állami támogatás lakásépítésre
Már többször is módosult a 51/2006-os sürgősségi kormányrendelet, amely a magánlakások
építését támogató országos programot szabályozza, legutóbbi módosításai értelmében 30%-os
állami támogatásban részesülhetnek magánlakás építése esetén a következő személyek:
- akik a támogatási kérelem letételének pillanatában fiatalabbak, mint 35 év

- természeti csapások, vagy más baleset után lakás nélkül maradtak családok vagy
személyek
- földcsuszamlás, árvíz-, illetve földrengésveszély vagy más balesetek miatt a
lakásukból kiköltöztetett családok vagy személyek
- azok a családok vagy személyek, akik olyan lakásban laktak, amelyeket az államosítás
után visszakaptak a régi tulajdonosok
Ezen kívül a következő feltételeket kell, hogy teljesítsék az igénylők:
- az igénylő és családja nem kapott még semmilyen építkezési- vagy lakásvásárlási
támogatást az államtól
- nincs 50 négyzetméternél nagyobb, saját tulajdonú lakása.
- a lakás az első, jelzáloghitelből épült lakása

- a tulajdonában van a telek, amire építkezni kíván
- az építkezést engedéllyel rendelkező építkezési cég végzi, szerződés alapján
A támogatást, az állam a lakás hivatalos átadása után, az építtető cég számlái és költségelőirányzatai (deviz) alapján határozza meg és utalja át annak a pénzintézetnek, akivel az
igénylő jelzáloghitel szerződést kötött, tehát ennyivel kevesebb összeget kell majd törleszteni.
A támogatás nagysága nem lehet több mint 15.000 euró, illetve a jelzáloghitel nagysága. A
szubvenció mértéke függ a lakás értékétől,(nem veszik figyelembe a garázst, és az épülettől
különálló melléképületeket). A kéréseket annál a polgármesteri hivataloknál kell letenni, ahol
van a telek.
Szükséges iratok:
- Kérelmező személyi igazolványának hitelesített másolata. 35 éven aluli fiatal házasok
esetében mellékelni kell a házastárs személyi igazolványának, illetve a házassági
levélnek a hitelesített másolatát is. A 35 év feletti személyek a polgármesteri hivatal
általi bizonylatot kell mellékelniük, amelyből kiderül a jogosultságuk (természeti
katasztrófa által tönkretett, államosított lakásban laktak, stb.).
- közjegyző előtt saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nincs és nem is volt 50
négyzetméternél nagyobb lakásuk, valamint nem kaptak állami támogatást
lakásépítésre vagy vásárlására
- telekkönyvi kivonat a tulajdonában levő építkezési telekről
- igazoló akta, hogy az építtető engedélyezett cég (bejegyzési igazolvány)
- másolat az építtetővel kötött szerződésről

- az építkezés kivitelezési tervét, a határidőkkel együtt

- a kivitelező által kiállított és láttamozott műszaki lap
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- más, a polgármesteri hivatalok által kért igazolás

41

Támogatás földgázzal fűtőknek
Támogatás olyan családoknak akik földgázzal, csempekályhát használva fűtenek és az egy
főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a bruttó minimálbért
Az 1249/ 2005-ös kormányrendelet értelmében a Megyei Munka- és Családügyi Igazgatóság
1500 lejes támogatást nyújt azoknak a földgáz-fogyasztóknak, akik csempekályhájuk helyett
egyéni hőközpontot szereltetnek fel lakásukba. Hasonlóképpen, akik a jelenleg használt
égőket automata égőfejekre cserélik, 300 lejes (darabonként) támogatásra számíthatnak.
Támogatást ilyen esetekben maximum 3 égőfej cseréjére adnak.
Azok jogosultak ezen támogatásokra, ahol az egy főre eső nettó jövedelem kisebb mint a
bruttó minimálbér.
Szükséges iratok:
- kitöltött típusnyomtatvány, amelyben az igénylő saját felelősségére nyilatkozik a család
jövedelméről is
- Hőközpont szerelése esetén szükséges a gázvállalat engedélye és a szerelési terv, amelyet
olyan cég készíthet el, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel és szerződést is kötött az
igazgatósággal.
A kéréseket az Munkaügyi Társadalmi Szolidaritás és Családügyi Minisztérium Igazgatóság
megyei kirendeltségénél kell letenni (Székelyudvarhely esetében ez a Csíkszeredai
kirendeltség: Kossuth utca 94 szám, tel: 0366-101458)
A kérések elbírálása előtt az igazgatóság egy szociális felmérést végez, amelynek során
ellenőrzik a család összetételét és jövedelemforrásait, valamint a fűtés módozatát.
A jogosultak a támogatást értékjegy formájában kapják, amelyet legkésőbb október 31-ig
olyan cégeknél lehet felhasználni, akik engedéllyel rendelkeznek és szerződéses viszonyban
állnak az igazgatósággal.

Az oktatási rendszer Romániában
Az 1989-es decemberi forradalmat követően a román oktatás számos reformhullámnak volt
kitéve. A változtatások elsődleges célpontjai a nemzeti tanterv, az iskolák szervezete, a
tanárképző programok, a 10 éves iskolakötelezettség általánosítása. A reformintézkedések a
folytonos decentralizációs folyamat irányába mutattak.

Iskolaszerkezet, tankötelezettség
A tankötelezettség Romániában 6 - 15 éves korig tart. A kötelező oktatás 3 oktatási szakaszt
fed le: az óvodai (3 - 7 éves korig) oktatást, aminek az utolsó éve kötelező, az alapfokú
oktatást (7 - 11 éves korig), alsó középfokú oktatást (11 - 15 éves korig).
Az alapfokú tanulmányok 3 iskolatípusban végezhetők: 4 évfolyamos elemi iskolában, 8
évfolyamos gimnázium alsó tagozatán, 12 évfolyamos gimnázium első 4 évfolyamán. Az alsó
középfokú oktatás záróvizsgával (capacitate) zárul. A diákoknak hogy végbizonyítványt
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kapjanak szükséges letenniük ezt a vizsgát. Akik rendelkeznek végbizonyítvánnyal felső
középfokon folytathatják tanulmányaikat. A felső középfokú tanulmányok a liceumban (15 19 között) záróvizsgával (bacalaureat) zárulnak, ami szükséges a felsőoktatásba való
belépéshez.
A kötelező oktatási rendszer két idegen nyelv tanulását biztosítja. Az első idegen nyelv
kötelező tantárgyként az elemi iskolai tanrendben jelenik meg, míg a második az ötödik
általános iskolai osztályban.
Az oktatási rendszer szerkezete15

Felsőfokú középiskola (3.szint)
Elméleti

Felső fokú középiskola

Közép
-iskola

15

Alsó fokú
középiskola

http://www.fit-for-europe.info
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Szak
-középiskola

Kiegészítő év
(2.szint)
Ipariskola
(1.szint)

• Általános
• Iskola
• Felső
kötelező
előtti
középfokú
oktatás
oktatás
oktatás
– óvoda
o Alapfokú
o Kiscsoport
o Középiskola
oktatás (1-4.
(11-12/13.
osztály) osztály)
o Alsó
o Középsőcsoport
oközépfokú
Szakiskolaoktatás (5-10. osztály)
o Nagycsoport (iskola előkészítő) - kötelező

A diákok a kötelező oktatás után szakképzésben is részt vehetnek. A formális
iskolarendszeren belül 3 képzési forma nyújt lehetőséget a szakmai tanulmányokra: felső
középfokú szakmai iskolák – első szintű ipari iskolák (vocational schools), szakmunkásképző
iskolák (apprenticeship schools) és munka melletti szakképző kurzusok (on-the-job training).
A szakmai iskoláknak több típusa él egymás mellett. Közös bennük, hogy mindegyik típusba
felvételi vizsgával juthatnak be a jelentkezők s kell rendelkezniük (capacitate -val). Szakmától
függően 2 - 4 évig tart a képzés és záróvizsgával zárul.
A szakmunkásképző iskolák működnek a felsőfokú szakmai iskolák keretei között. A
szakképzés vállalatnál zajlik. A képzés időtartama 1 - 3 év. Jelentkezőknek felvételi vizsgát
kell tenniük, de nem szükséges capacitate - val rendelkezniük.
A szakképző kurzusokat iskolák és vállaltok együtt valósítják meg. A cégek szerződést kötnek
a diákokkal, ami tartalmazza a képzés időtartamát, a szakmai gyakorlat jellegét és azokat a
bizonyos előnyöket, amikben a diákot részesítik a képzés időtartama alatt.16

Szervezet
Az általános iskolai képzés 10 éves időtartamú, és eltarthat a 18 éves maximális
tankötelezettségi korig. Rendes körülmények között az iskola szeptember 15-én kezdődik. A
tanítási szüneteket évente állapítják meg, minisztériumi rendelet alapján. A tanári kar jogosult
az osztályoknak alternatív tankönyveket javasolni, azok közül, amiket a MEC (Ministerul
Educaţiei şi Cercetării - Oktatási és Kutatási Minisztérium) jóváhagyott. A létszám alapfokú
16

Háttéranyag a román oktatás rendszeréről - www.okm.gov.hu/eurydicee/EU/hatter/rom_httr.html
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osztályokban 10-25, a gimnáziumban 10-30, a líceumban és a szakiskolában 15-30 fő között
kell legyen.

Finanszírozás/tandíjak
A nemzeti oktatási rendszer közoktatási és magánoktatási egységekből áll. A közoktatás
térítésmentes. Állami támogatások teljes hiányából fakadóan a magánoktatásért tandíjat kell
fizetniük a tanulóknak. Egyenruha viselete csak az általános iskolában kötelező. A
tankönyveket ingyenesen biztosítják az óvodákban, általános iskolákban. 18 éves korukig a
diákok ingyenes orvosi és pszichológiai ellátásban részesülnek, speciális iskolai
kedvezményekkel.

Felsőfokú tanulmányok
Romániában a felsőfokú oktatás az egyetemeken (universităţi), intézeteknél (institute),
akadémiákon (academii de studii) és posztgraduális iskolákban (şcoli de studii
postuniversitare) folyik. Az egyetemi kurzusok karokra vannak bontva. Az egyetemi
diplomák és címek intézménytől, szakosodástól függően változnak.
Korábban a felsőoktatásnak két fajtáját különböztethettük meg: rövid-távú felsőoktatás (2-3
év) és hosszú-távú felsőoktatás (4-6 év), mindkét esetben nappali, esti, szabadegyetemi, és
távoktatási formában is.
A 2005-2006-os egyetemi évtől kezdve az egyetemi tanulmányokat átszervezték három
szakaszra, a Bolognai Folyamat által kezdeményezett tervezetnek megfelelően:
- felsőfokú alapképzés (első szakasz): a tanulmányok ideje nappali tagozaton 3-4 év. Ez
180-240 átvihető kreditnek felel meg. Biztosítja az átfogó képzettséget és a
továbbtanulás lehetőségét.
- Mesterképzés(második szakasz): a tanulmányok ideje 1-2 év, és 90-120 átvihető
kreditnek felel meg. A specializáció magas szintjét biztosítja.
- Doktori képzés (harmadik szakasz): a tanulmányok ideje 3 év, és a disszertáció
elkészítésére adott idő legfeljebb három év.
Romániában jelenleg 56 egyetem, 20 magánegyetem, és 6 posztgraduális iskola működik
akkreditálva.
A felsőoktatást a következő területeken szervezik: orvosi, jogi, művészeti, műszaki,
mezőgazdasági és közgazdasági. A tanulmányok lehetnek egyetemi, mesteri és doktori.

Az oktatás helyzete Romániában 1 7
2007-ben Băsescu elnök felkérésére egyetemi tanárokból és oktatási szakértőkből álló
különbizottság jött létre, mely felkérésére azonosította az oktatás évtizedes gondjait.

17

http://itthon.transindex.ro/?cikk=6072
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A bizottság három nemzetközi, a diákok-tanulók képességeit kutató felmérés összehasonlító
adatait közli.
Egyetlen kivétellel – a nebulók a A
PIRLS (Progress in International
Reading Literacy Study) 2001-es
mérésében elért eredményeit nézve –
az összes többi kutatás azt mutatja,
hogy a romániai diákok átlagban
mélyen a nemzetközi átlag alatt
teljesítenek. (A PIRLS a negyedik
osztályos
diákok
olvasási,
szövegértési képességeit vizsgálja) –
lásd a táblázatot.
Romániában az eddigi erőfeszítések
ellenére
továbbra
is
óriási
egyenlőtlenségek tapasztalhatók az
oktatási rendszerben, mondja ki a
bizottság. Aki vidéken, faluhelyen
születik,
egyszeriből
hátrányos
helyzetbe kerül, mert az itt felnövő
diákok csak 24,5 százaléka jut be a
középiskolai képzési szintre. A
városi diákokhoz képest kétszerhatszor nagyobb azon vidéki tanulók
aránya, akik gyengén teljesítenek
román nyelvből, matematikából és
természettudományos tárgyakból a
felmérések, teszteredmények szerint; ráadásul a kiválóan teljesítők aránya vidéken kétszerháromszor kisebb! – hívja fel a figyelmet a bizottság.
A veszélyeztetett társadalmi csoportok az oktatás területén is hátrányba kerülnek. Az iskolába
nem járó, a képzésben részt nem vevő diákok 80 százaléka roma családból származik – 38
százalékuk funkcionális analfebéta (azaz ismeri a betűket, olvasni is tud egy bizonyos szinten,
de szövegértési képességei csekélyek). A roma gyermekek 64 százaléka vesz csupán részt az
elemi oktatásban – míg az országos átlag 98,2 százalék.
A különleges képzést, külön segítséget igénylő tanulók arányáról, vagy a börtönökben folyó
oktatásról és más veszélyeztetett társadalmi csoportokról nincsenek pontos adatok, de az e
területen működő nem kormányzati szervezetek becslései hatalmas és krónikus
egyenlőtlenségeket tárnak fel.
A romániai óvoda- és iskolaépületek többsége 19. század végi építészeti-oktatáspolitikai
elveket tükröz. A tanodák több mint 82 százaléka 1970 előtt épült – és sokszor évtizedekkel
korábban –, így az ingatlanok beosztása, felszereltsége nem felel meg a jelenleg ott folyó
képzés követelményeinek. Többezer iskolaépületből olyan alapszolgáltatások hiányoznak,
mint a folyóvíz és a vécé; tárgyi berendezésük, ellátottságuk szegényes. Az iskoláknak csak
36 százalékában érhető el az internet: e tanodák túlnyomó többsége városi környezetben
működő középiskola.
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Ami a pedagógusokat illeti, a
"humán erőforrás" nyugtalanító
mértékében kiöregedett, és az
általuk nyújtott képzés színvonala
–
a
bizottság
sommás
megállapítása szerint – erősen
megkérdőjelezhető. A tanárok,
tanítók átlagéletkora nők esetében
40, férfiak esetében 44 év.
A pedagógusoknak mindössze 18
százaléka
járt
valamilyen,
számítógépkezelést
és
információtechnológiai
tudást
biztosító tanfolyamra. Egy friss
felmérés megállapítása szerint [3]
a nyolcadik osztályos diákok 74,3
százaléka azt állítja, hogy
tanáraik általában egyszerűen csak lediktálják az órán a tananyagot.
Emellett a tantervek túlzsúfoltak: túl sok mindent követelnek meg a tanulóktól, és főleg
hiányzik a világos elképzelés, a válasz arra az egyszerű kérdésre, hogy milyen tudást várunk
el az iskolát elvégző gyermekektől? Az elért eredmények kimutatása sem egyszerű, merthogy
az országos tesztek és az érettségi vizsgák megszervezése számos kívánnivalót hagy maga
után – szögezi le a bizottság.
A hatékonytalanság, az irrelevancia, az egyenlőtlenség-termelés és a gyenge minőség belső
tényezőnek hatását egy külső faktor, a demográfiai tényező súlyosbítja.
A statisztikákból az derül ki, hogy ha marad a népességfogyás jelenlegi trendje, akkor 2013ban húsz százalékkal kevesebb diák lesz Romániában 2005-höz képest; míg 2025-re a
csökkenés eléri a 40 százalékot
A felsőfokú oktatásban és a tudományos kutatás területén elmondható: egyetlen romániai
egyetem sem szerepel a világ tudományegyetemeinek 500-as, ún. sanghaji toplistáján; de még
a legjobb 100 európai felsőoktatási intézmény topjában sem találunk román egyetemet
(magyart sem) és a legkiválóbb intézményeknek is 7-8-szor nagyobb tudományos
eredményeket kéne felmutatniuk ahhoz, hogy egyáltalán ilyen státuszra pályázhassanak.
Ha a tudományos publikációk számát a népességhez viszonyítjuk, akkor Románia
teljesítménye 11-szer kisebb az OECD-országok átlagánál, ötször kisebb a magyarországi
kutatás teljesíményénék, és Bulgária is kétszer jobban teljesít ezen a téren.
Románia innovációs indexe 2006-ban kétszer volt alacsonyabb Bulgáriáénál, háromszor
alacsonyab Magyarországénál és ötször kisebb az EU átlagértékénél, ráadásul az index az
összes említett országhoz képest erőteljesebb csökkenő tendenciát mutat.
Mindezen tények és jelenségek fényében a romániai oktatás sürgős átstrukturálása, reformja
szükséges, mert különben az ország azt kockáztatja, hogy technológiai gyarmattá, szegény és
reménység nélkül élő polgárok államává válik – szögezi le a jelentés.

Átszervezési javaslatok a közoktatásban
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A mostani rendszer lebecsüli az óvodai és elemi oktatás fontosságát, szükségtelenül élesen
elkülönülő ciklusokra bontja a kötelező iskolábajárás tízéves időtartamát. Az általános és
középiskolai képzés struktúrája túl
korai pályaválasztásra kényszeríti
a tanulókat – ezt mellesleg a
munkaerőpiac dinamikája nem is
igényli –, nem kompatibilis a
felsőoktatásban
bevezetett
bolognai folyamattal, de az
európai szakképzési keretekkel
(EQF) sem, pedig ez utóbbi az
alapja az uniós munkaerőmobilitásnak, szögezi le a
bizottság.
Az
egyik
legélesebb
és
szükségtelen törés a nyolcadik
osztályosok képességvizsgája: egy
ilyen
jellegű
vizsgának
egyértelműen a ciklus végén lenne
a helye, és a funkciója az elért
képességek tanúsítása kellene
legyen.
A képességvizsgának azonban
kiválasztási funkciója van a
jelenlegi felállás szerint: az itt
elért eredmények alapján dől el,
hogy
a
tanuló
elméleti
középiskolába vagy szakközépbe
kerül (itt lép be a képbe a
kényszerű pályaválasztás: 14-15 éves, a kamaszkor változásaival küzdő diákok kell eldöntsék,
gyakorlatilag milyen szakmát preferálnak).
A következmény: a 15-24 éves korosztály mindössze 41,9 százaléka részesül az oktatás
valamilyen formájában – Litvániában 64,5, Lengyelországban 63,4 és Szlovéniában 62,7
százalék. Ez a fő oka annak, hogy Romániában egyrészt túlzsúfoltság van a
tudományegyetemeken, másfelől a szakképzés és a felsőfokú szakképzés színvonala
csapnivaló, a képzett munkaerőt igénylő területeken egyre nő a strukturális munkanélküliség.
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Székelyudvarhely és az Udvarhelyi régió 1 8
Az alábbiakban Székelyudvarhelyre ill. az Udvarhelyi régió társadalmára vonatkozóan
vázoljuk fel azokat az információkat, amelyek kiindulópontot jelenthetnek a további
adatgyűjtéshez vagy gondolkodáshoz.

Székelyudvarhely fölrajzi elhelyezkedése
Székelyudvarhely (románul Odorheiu Secuiesc) Erdélyben, Hargita megyében, az Udvarhelyi
régiónak – régies nevén Udvarhelyszéknek – nevezett közigazgatási egységben található. A
régiót három város (Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szentegyháza) és 21 község alkotja,
lakossága 121 ezer fő, amelynek 44%-a él a városokban, 56%-a falvakban. Hét kistájra
bontható: Sóvidék, Nyikómente, Udvarhely vidéke, Keresztúr vidéke, Havasalja, NagyHomoród és Kis-homoród vidéke.
Székelyudvarhely megyei jogú város, Hargita megye második legnépesebb a városa (a
megyeközpont Csíkszereda után), lakossága 36 ezer fő, hagyományos történelmi, gazdasági
és kulturális körzetközpont. (Csíkszeredától 52 km, Szovátától 52 km, Marosvásárhelytől 100
km, Kolozsvártól 200 km, Brassótól 100 km, Segesvártól 52 km távolságra van.)

Az Udvarhelyi térség településhálózata
Az Udvarhelyi térség „városhiányos” (jelenleg is, korábban is az volt), három városa
faluból nőtt várossá, sokáig mezővárosi jellegű volt, funkcióbővülésük (iparosodás, tercier
szektor kiépülése) a II. világháborút követő időszakra tehető.
Lakosságszám Települések száma
500 főig
87
501-1000
19
1001-2000
12
2001-5000
5
5001-10000
2
10000 felett
2
127
Az Udvarhelyi régió 124 falva 21 községbe tömörül, átlagosan 5,8 falu alkot egy községet.
Ez Hargita megye legnagyobb falusűrűségű térsége. A településhálózat túlzottan
felaprózódott, kis lélekszámú és kis határú falvak jellemzik leginkább. A tendencia a törpe –
18

Források:
Volkofi László: Település- és területfejlesztés Udvarhely térségében – Regionális fejlesztési koncepció és
területrendezési kerettanulmány, 1997, Székelyudvarhely
Gáj Blanka, Pintér Boglárka, Szegedi Attila: Székelyudvarhely megyei jogú város Fenntartható Városfejlesztési
Stratégiája – Helyzetelemzés, 2008, Budapest
Székelyudvarhelyi szociális háló – Székelyudvarhely szociális fejlesztési stratégiája
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250 főnél kisebb lélekszámú – települések számának növekedése.
A nagyobb lélekszámú un. óriásfalvak a vulkáni fennsík és a hegyaljai medencék találkozási
felületén csomósodnak (Parajd, Korond, Zetelka, Kápolnásfalu, Lövéte), ezekben a falvakban
a mezőgazdaság mellett jelentős helyet foglal el a kitermelőipar (pl. erőkitermelés), a háziipar
és az élelmiszergazdaság. Dinamikusan fejlődnek, Parajd pl. a Sóvidék vonzásközpontja lett,
és jelenleg a városi státusz várományosa.
Az 500 lakosnál kisebb lélekszámú törpe és aprófalvak a sorvadás, az elnéptelenedés jegyeit
hordozzák. Sok településen nincs áram, csatorna szinte sehol sincs, de még vezetékes víz se
nagyon. A közlekedés is kritikus: a falvak mindössze 10%-a rendelkezik vasúttal, sok
települést közúton is körülményes megközelíteni. (A falvak
elöregedése, majd
elnéptelenedése az infrastruktúra hiányosságaival nagyon szoros összefüggést mutat.) A
Székelyudvarhelyről nehezebben elérhető települések esetében az egyetlen tömegközlekedési
eszköz az autóbusz.
Székelyudvarhely 30 km-es körzetében 80 település van, a közelebb esők napi két járatpárral
kapcsolódnak a városhoz.
Az óriásfalvak nagy kiterjedésű határaiban hegyvidéki szórványtelepülések jöttek létre, ahol a
lakosság „kétlaki” módon él (élt?): a hegyi tanyákon és az anyafaluban is rendelkezik lakással
ill. gazdasággal. Ez a tanyavilág az extenzív állattenyésztés területe volt és maradt. Ha jól
értem, akkor a tanya eleinte ideiglenes szállást jelentett a nyári időszakban, majd – talán a
népességszám növekedésével összefüggésben? – idővel állandó lakó-, ill. munkahellyé vált. A
60-as évek iparosítási időszakától kezdődően jellemzően az idősebb népesség maradt a tanyán
vagy költözött ki a tanyára, és vállalt ott munkát. A fiatalabbak (iskolázottabbak) s városba
húzódtak, az iparban és a tercier szektorban helyezkedtek el. A tanyavilágban halmozódnak
a hátrányok: a vonalas infrastruktúra alig ért odáig, nincs bolt, iskola, bölcsőde…

Gazdasági szerkezet
A település földrajzi adottságai (szűk völgy, éghajat) nem kedveztek a mezőgazdasági
termelésnek.
Az Udvarhelyi régió gazdasági feltételei szerények. Az Udvarhelyi régió ásványi kincsei nem
számottevőek, a mezőgazdaságilag hasznosított terület közel fele gyenge termőképességű
(savanyú, barna agyagbemosodásos, tápanyagokban szegény, rossz vízháztartású talajok,
erodált talajok vannak többségben).
Az ipari fejlődéséről: az első céhet a fazekasok alkották, 1572-ben, a céhek a XIX. század
második felében alakultak át ipartársulatokká. Az iparosodás kezdete az 1800-as évek végére
tehető, szeszgyár, fűrészgyár, cserép- és téglagyár alakult.
Székelyudvarhelyen már az 1900-as évek elején fejlett kisiparos-céh kultúra létezett. Külön
“dinasztiák” alakultak ki a kisiparosság terén (pl. a ma is létező Kovács foto). Ezekre a
kisiparosokra alapozottan kezdett fejlődni a gyáripar.
1960. után a gyáripar fejlődése vált jellemzővé. Elsősorban a gépgyártás (I.M.P.F. és a
Tehnoutilaj ), valamint a könnyűipar (Május 1. – IKOS CONF), az élelmiszeripar és a faipar
(Vörös Csillag bútorgyár) fejlesztése valósult meg. Ugyancsak a városba települt az ország
egyik legnagyobb cérnagyára. Mellettük létrejöttek az ipari szövetkezetek is (Fa-Fém,
Cipőszövetkezet, Akarat).A gyárak többsége országos hírnévre tett szert.
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A gyáraknak munkaerőre volt szüksége. Ezt a munkaerőt a közeli falvakból toborozták.
Számukra új lakónegyedek épültek (Sziget, Tábor negyed, később a Bethlen I, II, III
negyedek). Természetesen az építőiparnak is fejlődnie kellett, hogy lépést tarthasson a
megnövekedett lakásigényekkel.
Az 1989-es változások után az állami szubvenciók kezdtek megszűnni, a vállalatoknak
alkalmazkodniuk kellett a kialakuló félben lévő piacgazdasághoz. Ez egyeseknek mások
pedig éppen, hogy fent tudják tartani magukat.
“Első fecske”-ként 1995-ben felépült a 98 %-os idegen tőkével működő NORADAkészruhagyár. A szerkezetváltást túlélt és az új gyáraknak, valamint a létrejött nagyszámú
vállalkozásoknak (1688 cég) köszönhetően a munkanélküliség aránya mérsékeltebb mint a
megyei és országos átlag (10,7 % 1998. szeptemberében, míg a megyében 11,5 %, és az
országban 11,9 %).
A városban szakaszosan végbement privatizációval napjainkra a folyamat gyakorlatilag
befejeződött. A rendezett tulajdonviszonyok kedvező alapot képeznek egy gyorsuló
gazdaságélénkitő folyamat beindulásához.
Székelyudvarhelyen 1688 gazdasági egység létezik. Ez Hargita megyében jegyzett cégek
20,73 %-a. Ebből 1574 Kft. (21,67 % - a megyeiből), részvénytársaság 62 (17,66 % - a
megyeiből).
A gazdasági egységek tulajdonosi szerkezete a következő: privát 1410, állami 13 és vegyes
(idegen tőke részvételével) 195 (25,42 %), egyéb 70.
A cégek alaptőkéjéből a vegyes vállalkozások részesedése 31,14 %, amelyben a külföldi tőke
részaránya 34,36 %. A kereskedelmi társaságok működését szabályozó érvényben lévő
törvény alapján 1998. júliusáig a Kft-k minimum 2.000.000 lejre és a részvénytársaságok
minimum 25.000.000 lejre kellett emeljék a törzstőkét. Ez a folyamat jelen pillanatban sem
ért véget, ezért 1998-ra konkrét adatot egyelőre nem lehet tudni, csak a folyamat lezárása
után.
A tevékenységi terület szerint 630 cég (19,96 % a megyéhez viszonyítva) foglalkozik
termeléssel, kereskedelemmel 579 (19,60 %), különböző szolgáltatásokkal 409 (23,37 %),
importálással-exportálással 17 (19,54 %), míg építkezéssel 53 (27,18 %).
Jelenleg 2 szervezet foglalkozik kis- és középvállalkozások fejlesztésével. Ezek a Novorg
Consulting és az Udvarhelyszéki Magánvállalkozók Szövetsége. Az irodák szaktanácsadással,
érdekképviselettel és kedvező hitelkonstrukciók megpályázásával foglalkoznak. 1998.
júliusától a megyei Kereskedelmi és Iparkamara fiókszervezetet nyitott Székelyudvarhelyen a
nagyszámú vállalkozóréteg jobb kiszolgálása érdekében.
Székelyudvarhelyen 8 bank létezik: Román Kereskedelmi Bank, Román Fejlesztési Bank,
Postabank, Agrobank, Coopbank, Kincstárbank és a Hitelbank. Ezenkívül a Takarék és
Betétpénztár helyi fiókja működik (C.E.C). Ez utóbbi most már banki műveleteket is végez. A
bankok változó kamatlábakkal dolgoznak (41 % - 68 % éves kamatlábak léteznek), de ez
egyik napról a másikra változhat.
Így a hitelekből épült és fejlődött vállalkozások száma nagyon lecsökkent. Ugyanez érvényes
a lakossági hitelkonstrukciókra alapuló vásárlásokra is. A bankok hitelek utáni
garanciaérzékenysége kedvezőtlenül befolyásolja a vállalkozásokat. A lakossági hitelek
skálája kezd bővülni, közepes fogyasztási cikkekre hitelt adnak fizetési igazolások alapján
(példa erre a Daewoo szerződése a Postabankkal). Nagy előrelépést jelenthet majd a
bankprivatizáció, amely most van folyamatban, és első fázisban a Postabankot és a Fejlesztési
Bankot már érintette (a két bankot az 1999-es év végére privatizálták).
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Székelyudvarhely fontosabb társadalomszociológiai mutatói
Népességszám, etnikai és vallási megoszlás
A várost túlnyomórészt magyarok lakják, de él a városban 1000 fő román nemzetiségű, és
élnek romák és németek. Az alábbi táblázat város lakosságszámát és nemzetiségi megoszlását
mutatja két népszámlálási évben, 2002-ben és 1992-ben:
Nemzetiségek
Román
Magyar
Roma
Német
Más
Összesen

2002
1087
35.294
439
23
36
36.926*

1992
847
38.806
93
33
82
39.861

2002-1992
+240
–3.512
+346
–2.001
+1.992
–2.935

%
+28,3
–9
+372**
–30
+1,2
–7,3

Az 1992 és 2002 közötti időszakban a népességszám csökkenése nemcsak
Székelyudvarhelyre volt jellemző (ahol 3 ezer fővel, 7,5%-kal csökkent a népesség), hanem
egész Romániára (ahol 1,1 millió fővel, 5%-kal) – ugyanakkor Székelyudvarhelyen
jelentősebb volt a népességfogyás, meghaladta a II. világháború idején mért 6%-ot.
A magyar nemzetiségűek száma Romániában és Székelyudvarhelyen is nagyobb mértékben
csökkent, mint a román nemzetiségűek száma: Románia területén 190 ezer fővel (11%-kal) élt
kevesebb magyar 2002-ben, mint tíz évvel az előtt. (Volt egy nagyarányú elvándorlás a
népszámlálást közvetlenül megelőző 1990 és 1992 közötti időszakban is, ami ezekben az
adatokban nem jelenik meg.) Székelyudvarhelyen pedig valamelyest nőtt is a románok száma.
A táblázatot nézve szemet szúr a romák számának alakulása: 2002-ben 439 főt számláltak,
1992-ben 93 főt, a számuk megnégyszereződött tíz év alatt. Erre a forrásunk ezt a
magyarázatot adta: „…az 1992-es népszámláláskor nagyon sok roma magyarnak vagy más
nemzetiségűnek vallotta magát, míg a 2002-es adatgyűjtéskor többjük a valós nemzetiségét
jelentette be. A romák esetében nőhetett a városba való beáramlás, illetve a gyermekszám
rohamos növekedésével is lehet számolni.” (Később látni fogjuk, hogy jóval több roma él a
városban, becslések és mérések szerint több mint 1000 fő.)
Ugyanezek az adatokat megvannak felekezetek szerint is, nem idézném részletesen, csupán
egy mondat: a város lakói közül 18 ezer fő római katolikus, 11 ezer fő református, 5,5 ezer
unitárius, 940 fő ortodox, vannak még görög katolikusok és evangélikusok.
A tanulmány boncolgatja a természetes népszaporulatra vonatkozó adatokat, és arra a
következtetésre jut, hogy a népességszám csökkenésének az elvándorlás az elsődleges oka.
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Korstruktúra
2002-ben a 14 évesnél fiatalabbak aránya jelentősen meghaladta a 65 évesnél idősebbekét,
ami azt jelenti, hogy a város lakosságának „öregedési indexe” kedvező. Ezt mutatja az alábbi
diagram is:

1992

25

2002

64,7

16,7

0%

10,3

74,1

20%

40%
0-14

9,2

60%
15-65

80%

100%

65 felett

A lakosság háromnegyede aktív korú. Ebből a kis táblázatból látszik, hogy a 20-39 év
közöttiek – tehát az a korcsoport, amelytől a legnagyobb munkaerőpiaci aktivitás várható –
aránya a legmagasabb.
Korcsoporto
Lakosság arány
k
-19
26,2
20-39
32,2
40-59
28,1
60 év felett
13,2

Foglalkoztatottság
„2002-es népszámlálás adatai szerint, a munkaképes korú lakosság létszáma 18.119 fő volt,
amelyből a foglalkoztatottak 16.626 főt (45%) tettek ki. A város lakosságának 20%-a volt
nyugdíjas, s további 20%-a tanult valamilyen oktatási intézményben. A népszámlálás idején
a megkérdezettek csupán 4%-a vallotta magát munkanélkülinek, illetve csak 2% volt
háztartásbeli.”
„Miként valamennyi romániai ipari központ, Székelyudvarhely is megszenvedte a
rendszerváltást követő gazdasági átalakulást, ami szinte szabályszerűen együtt járt a
munkanélküliség megjelenésével. A munkanélküliség különösen a ’90-es években sújtotta a
város társadalmát, 2001-től kezdődően – amikor az elmúlt évek legnagyobb munkanélküliségi
rátája volt tapasztalható – azonban a foglalkoztatottság tendenciái kedvezőek: 2006-ra a
munkanélküliségi index 2,1%-ra csökkent, ami 4,2%-os csökkenést jelent a 2001-es
mélyponthoz képest. Ugyanakkor a munkanélküliség Székelyudvarhelyt mindvégig kevésbé
érintette/érinti, mint Hargita megye más településeit, térségeit.”
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Háztartások, lakások
„Székelyudvarhely lakásállománya az elmúlt 10 évben folyamatosan növekszik, így 2006-ban
13.618 lakás alkotta.” „A lakások nagy többsége magántulajdonban van. 2001-ben az összes
székelyudvarhelyi lakásból (13.365) csupán 831 (6,26%) felett rendelkezett az állam, 61 lakás
felett pedig a különböző egyházak. A lakások infrastrukturális ellátottsága jónak
mondható 95%-uk csatlakozik az ívóvíz-, 90%-uk csatlakozik a csatornahálózatra,
továbbá 99,40%-ukban van elektromos áram. A 2001-es adatok szerint még 7.777
lakásban volt távfűtés, ez azonban mára a felére csökkent, mivel a szolgáltatás magas ára
miatt a legtöbb lakó egyénileg biztosítja maga számára a fűtést és a háztartási melegvizet.
Jóllehet a városban csak 4 szükséglakást tartanak számon, a korántsem egyértelműen pozitív a
városban: részben azért, mert a meglevő lakások komfortfokozata sok esetben nem megfelelő,
részben pedig a lakások számát meghaladó lakásigény és a magas ingatlanárak miatt.
2006-ban átlagosan 2,67 fő lakott 1-1 lakásban, míg ez az érték 10 évvel korábban még 3,05
fő volt. A statisztikai mutatókat azonban torzíthatja a lakosság egy részének (jellemzően
időszakos) külföldi munkavállalása, melynek következtében a lakásban életvitelszerűen
tartózkodók száma kisebb lehet a bejelentett lakosokénál, illetve a lakósűrűség szórása is
viszonylag nagy.
A lakásépítés iránti állandó lakossági igény következtében folyamatosan épülnek új lakások,
bár a lakásépítési tendencia változó. A Csereháton az elmúlt években jellemzően állami
támogatásból finanszírozott szociális lakások (ANL) épültek és épülnek jelenleg is, a
városszéli, szabad területeken pedig jellemzően magántőkéből vagy lakossági hitelből
finanszírozott családi házakat építenek nagy számban. 2000 és 2006 között az összes elkészült
lakás tekintetében az állami finanszírozású lakások aránya volt a legjelentősebb.”
Azt, hogy jelentős a lakáshiány, a Székelyudvarhelyi szociális stratégia többször, többféle
kontextusban is megállapítja. Pl. 2003-ban az Országos Lakásügynökség lakásépítési
programjának keretében 156 ifjúsági lakást adtak át, ám ezekre a lakásokra közel 500 pályázat
(igénylés) érkezett be, 35 éven aluli családos vagy egyedülálló személyektől.
A város tulajdonában lévő „közösségi lakásokban” 1.183 személy lakik.
Székelyudvarhelyen 20-25 olyan államosított ingatlant kaptak vissza a régi tulajdonosok,
amelyben albérlők laknak. Figyelembe véve, hogy törvény szerint a tulajdonosnak, ha nem
tud más lakást biztosítani az albérlőknek, még 5 évre kötelessége albérleti szerződést kötni a
lakókkal, 2006 és 2008 között még körülbelül 30-35 ilyen albérlőnek / családnak kell
megoldani a lakásgondját.

Hátrányos helyzetű csoportok
1. Időskorúak
Székelyudvarhely szociális fejlesztési koncepciójának készítésekor számba vették a hátrányos
helyzetű csoportokat. Legelső helyen az idős korúakat.
Romániában a várható átlagéletkor 72 év.
Székelyudvarhely lakosságának 19%-a, 7 ezer ember 65 év feletti – szükségleteik kielégítése
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gazdasági és politikai kérdés. Idősellátási formák:
1

Házi betegápolás (egészségügyi asszisztensek 150 főt látnak el)
2 Anyagi támogatás (élelmiszer, pénz, csökkent értékű árukhoz való hozzájutás,
„Economat” üzletben történő kedvezményes árú vásárlás, Nyugdíjas Önsegélyző
Pénztár pénzkölcsöne és segélye – 5 ezer fő)

3

Egészségügyi
ellátás
(ingyenes
orvosi
kezelés,
támogatott
kezelés,
gyógyszertámogatás, szemészeti és fogászati ellátás – egyébként pénzbe kerül? Nincs
TB?)

4

Szociális étkeztetés (50 fő)

5

„Öregotthoni” elhelyezés (Hargita megyében 2 állami otthon volt a koncepció
írásakor, és 2 magánintézmény, több építését tervezték)

Hiányterületek a fejlesztési koncepció szerint:
1

Egy olyan napközi otthon, mely elsősorban a szabadidő eltöltésére, kulturális események
megszervezésére, valamint állandó egészségügyi szolgáltatás biztosítására fektetné a
hangsúlyt.

2

Nincs a városban olyan menedékhely, mely éjszakára befogadná a hajléktalan vagy
esetleg a bántalmazott idős nőket.
3 Nem megoldott a rászoruló időskorúak intézményes gondozása, ahol hosszabb ideig
(de nem véglegesen) tartózkodhatnak teljes ellátásban.
4 Hiányzik az idős személyek számára az a szolgáltatás, mely szükség esetén kiterjedne
az élelem házhoz szállítására is, azon idős személyek számára, akik koruk és egészségi
állapotuk miatt nem tudják igénybe venni a szociális kantin szolgáltatásait.

2. Fiatalok
„Fiatalok – hátrányos helyzetű csoport?” Így szerepel a koncepció alcímében, a szerzők
szerint „jóllehet a szakma értelmezése szerint a fiatalság nem minősítendő szociálisan
hátrányos helyzetűnek”, mégis itt említik őket. Hogy miért? Sok általánosság mellett a
legsúlyosabb gondnak a lakáshelyzetet tartja a szerző. Székelyudvarhely lakosságának 20%-a
kiskorú, a kiskorúak 68%-a 14 év alatti.
Oktatás: Székelyudvarhely iskolaváros, 9 elemi iskola, 8 középiskola, 1 szakiskola és 3
felsőfokú intézmény van a városban, emellett 4 intézményben posztliceális oktatás folyik (ez
micsoda?) és 12 tanfolyamokat ill. kiegészítő képzést nyújtó magánkezdeményezés működik.
Az Udvarhelyszéki tanulók (21 ezer fő) többsége Székelyudvarhelyre jár iskolába.
Házasságkötés: „A bizonytalan munkahely, a munkanélküliség, a nagyarányú lakáshiány,
olyan külső okok, amelyek hátráltatják a házasságkötéseket. A változás után a
házasságkötések száma országos viszonylatban is csökkent, de elmondható, hogy
Székelyudvarhely így is messze elmarad az országos átlagértéktől.”
Fiatalkorú bűnözés:
Elvándorlás a fiatalok körében: A 90-es évek elején volt egy kivándorlási hullám, majd a
2002 előtti néhány évben szintén
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3. Árva gyerekek
Az udvarhelyi régióban több mint 300 gyerek él – EU-s forrásokból és magánadományokból
létrehozott – „családi típusú elhelyező központokban”. Ezek a gyerekek korábban a
székelykeresztúri és oklándi nagy otthonokban éltek.
A legtöbb gyermek (149) Székelyudvarhelyről került a rendszerbe, a többiek a környékbeli
falvakból ill. Székelykeresztúrról. (Keresztúr (57), Fenyéd (41), Siménfalva (36), Parajd (33),
Bögöz (30)
Az árva gyerekek családi házakban, szakfelügyelet mellett történő elhelyezése 2001-ben
indult el. Egy házba maximum 12, átlagosan 6 gyerek került. Az „első időszakban” német
támogatással, az „utolsó időszakban” Phare támogatással vásárolták a házakat. Forrásunk
szerint példaértékű az együttműködés a Megyei Tanács Gyermekvédelmi Igazgatósága
valamint a civil szervezetek között. „A nagy árvaházak így tudtak és tudnak felszámolódni, a
Gyermekvédelmi Igazgatóság stratégiája pedig itt is a megelőzésre, a nappali foglalkoztatási
központokra (amelyből 2007-ig 10 kell létesüljön megyénkben), a gyerekek számára
normális életkörülmények biztosítására (családi házaknál), valamint a fiatalok szociószakmai integrációjának elősegítésére tud átterelődni.”
A nagykorúvá váló „árvaházból kikerülő” fiatalok számára civil szervezetek nyújtanak
bizonyos ellátásokat: szállást, a munkaerőpiaci részvétel esélyeit javító képzéseket.
„A bikafalvi székhellyel működő Wolter Alapítvány az árvaházból kikerült fiatalok szakmai képzését és
az otthonként működő nevelőházak elhagyása után a társadalomba való beilleszkedést célozza meg.
Szakmai műhelyek létrehozásával lehetőség adódik a fiataloknak, hogy a családi házaktól elkerülve
megélhetést biztosító szakma birtokába jussanak.

Ha figyelembe vesszük a LIA Alapítvány által létrehozott képzőközpontot is, akkor
együttesen egy rendszerben (Lókodon és Bikafalván) 7-8 szakmában lehet majd rövidebb (1-2
hónapos tanfolyamok) és hosszabb (3 év) képzéseken részt venni, szakmánként 4-6 tanulóval.
Itt lehetőséget ajánlanak azon hátrányos helyzetű fiatalok számára, akik élni akarnak a
rendszer nyújtotta segítséggel. Ezen lehetőség által javulhatnak esélyeik az életbe való
integrálódásukat, szakmai fejlődésük és életfeltételeik javítását illetően.
A Lókodi Ifjúsági Alapítvány közel 10 éves tevékenysége egy sikertörténet ezen a területen (jelenleg is
26 fiatalnak nyújt segítséget az integrálódásban).”
„Székelyudvarhelyen a Domus Egyesület 3 saját és 2 bérelt házat működtet, ahol 17 fiatal lakik, míg az
egyesület összesen 60 fiatallal foglalkozik jelenleg. Vannak bérelt lakásaik még Gyergyószentmiklóson,
Székelykeresztúron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában. A fiatalok csak akkor maradhatnak a
lakásokban, ha rendelkeznek munkahellyel.
Az EUTHIKUS Egyesület a városban egy lakást bérel 6 hátrányos helyzetű fiatal számára, akik így
könnyebben tudnak munkát vállalni. Emellett 19 fogyatékos fiatallal (akik többnyire szellemi
fogyatékosok) is foglalkozik a szervezet Kányádban és Égében.

Hiányosságok:
1 A gyermekotthonokból kikerülő gyermekekkel szembeni előítéletesség csökkentése.
2 Lakásproblémák megoldatlansága.
3 „Nem megfelelő a munkáltatók tájékoztatása az árvaházakból kikerült fiatalok
alkalmazásával kapcsolatos kedvezményekről, ezért a szociális hálón belül olyan
információs rendszer kialakítására is szükség lenne, mely nemcsak a munkavállalókat,
hanem a munkáltatókat is tájékoztatná.
4 Figyelmet kell fordítanunk az árvaházból, – s most már családi házakból is – kikerült
fiatalok „követésére”, az otthon elhagyása után. Kapcsolatot kell fenntartani velük,
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mert sajátos helyzetükből adódóan, sajátos problémákkal találják szembe magukat, s
amikor már a közösségbe való beilleszkedés szintjén is komoly gondjaik jelentkeznek,
biztos pontként jelenhetnek meg azok a szakemberek, akik végig kisérték fejlődésüket,
s szorosabb kapcsolatuk volt a fiatalokkal.
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4. Romák (Székelyudvarhelyen és az Udvarhelyi régióban)
Romániában az 1992-es előzetes népszámlálás adatai szerint 410 ezer cigány nemzetiségű élt,
ami az összlakosság 1,8%-a, ebből Erdélyben 205.472 fő (2,6%). Nem tudható a magyar
cigányok, a román cigányok (ők volnának a beások?) és a ténylegesen, kimondottan cigányok
(ők pedig az oláh cigányok?) száma. Megyei felmérések szerint a legtöbb cigány Maros
megyében él, 1997-ben 34.581 fő, a lakosság 5,9%-a (de egy maros megyei cigány vezető
becslése szerint a számuk eléri a 150 ezer főt). A Székelyföldi megyék közül Maros megyét
Hargita követi – 4.104 fő, ami 1,25% –, majd Kovászna megye következik – 2.566 fő, 1,1%.
Az Udvarhelyi régióban 1992-ben 1802 cigány nemzetiségűt számoltak (ugyanekkor 1.840
román nemzetiségűt), ez az állandó népesség 1,42%-a (ill. 1,45%-a). „A legjobban
„elcigányosodott” falvak: Székelyszenterzsébet, Korond, Parajd. „A cigánytelepek állapota
egyre romlik, az épületállomány talán felújíthatatlan. Sokasodnak a szociális és a deviáns
problémák is. Ha nem történnek határozott lépések, csak a gettósodás útja marad nyitva. Az
együttélés egyre nehezebbé vált, egyre több a konfliktus.”
Az Udvarhelyi régióban élő romák helyzetét a 90’ es évek közepén Volkofi László így
foglalta össze:
•

az udvarhelyszéki cigányság is immáron 600-700 éve keresi helyét, küzdve saját maga
rossz beidegződésével. Szociális, kulturális, társadalmi, gazdasági, demográfiai helyzete
jelentősen eltér a magyarságétól, és azokénál sokkal kedvezőtlenebb. A cigányság helyzete
mindennap romlik, az etnikai csoport kilétét súlyosbítja a széthúzás, az azonosságtudat
hiánya, az aktív szellemi vezetőréteg szűk köre, a nyilvánosság hiánya; sajátos életmódjuk,
a velük szemben kialakuló előítéletek miatt mozgásterük évszázadokon át jórészt a
társadalmi hierarchia alsó szegmenseire korlátozódott. Kiszolgáltatottságuk a mindenkori
szociálpolitikai rendszer jelentősen növelte.

• az 1995. év - a tolerancia éve - számos feszültségre és egyben tennivalóra hívta fel a
figyelmet. Megállapítható, hogy a cigányság társadalmi támogatottsága alacsony szintű és
a szociálpolitika egymagában nem képes megoldani a felmerülő kérdéseket. Érdekes
módon ma még karizmatikusan értékelhetők a cigánysággal szembeni előítéletek és az a
toleranciahiány, amely elsősorban a szóbeszéd hagyományozó erejéből táplálkozik. A
„cigány” szó sajnos még ma is a negatív sőt pejoratív tulajdonságok gyűjtőfogalma, holott
ezen már túl kellene lenni. A cigányságnak vidékünkön is mély történelmi összefüggései
vannak: az évszázados üldöztetés, a diszkrimináció a társadalom legalsó, a legtöbb
szociális, gazdasági problémákkal küzdő rétegéhez taszította. Ebből sokan nem cigány
származásúak. A cigány a civilizált életmóddal, erkölcsökkel szokásokkal merőben
ellentétes, sokszor idegen, sőt lenézett, megvetett magatartásformát képviselt.
• a cigányság tipológiai vetületben három etnikai csoportként van jelen az Udvarhelyi
régióban: 1. magyar cigányok (főleg muzsikusok, vályovetők és sármunkások), 2. roma
cigányok (többnyire kétnyelvűek, általában famunkával foglalkoznak) és 3. oláh cigányok
(azaz vándorcigányok, sokkal ritkábban az utóbbi évtizedekben). E három csoport közötti
kommunikáció sem „működik” a legjobban és a társadalmi hierarchia más-más fokán
állanak. A cigányság ebben a régióban inkább szociális rétegként jelentkezett. A
cigányságot talán a saját magára alkalmazott megjelölés, az egymást illető megnevezések
valamint a szomszéd (együtt élő) lakosság megjelölései alapján lehetne tipologizálni. Így
nagy általánosságban az Udvarhelyi régióban is a cigány és a nem cigány anyanyelvű
(azaz romungrok, akik nem tanultak meg cigányul; az „úri” réteget a zenész cigány jelenti
ma is).
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• a cigányságnak vidékünkön is művelődési, művészeti hagyományai és értékei vannak.
Gondolunk a speciális szokás- és normarendszerükre, a családszerveződési formákra, a
közösségi tudat alakulására. Ezek együttesen egy réteghelyzetet alakítottak ki. Többnyire
saját szokásai, törvényei szerint hajlandóak élni: könnyedén és szabadon. Túlnyomó részük
anyanyelvül vallja és használja a magyar nyelvet. Az Udvarhelyi térség délnyugati részén
már közvetlenül a románságba asszimilálódtak.
• a roma népesség helyzete, közérzete fokozatosan romlik a munkanélküliség
következtében is. Ehhez társul a szervezetlen életmód, fogyasztási szokások, az
alultápláltság, az alkoholizmus, a megbetegedések jelentős emelkedése. A családsegítő
szolgálat alig érvényesül vidékünkön, az életkörülmények tovább romlanak. A magas
munkanélküliség, a segédmunkási státus, a kedvezőtlen lakásviszonyok, egészségügyi,
iskolázottsági, szociális viszonyok terén a cigányság életlehetőségei a nem cigány
társadalmi csoportokénál jóval kedvezőtlenebbek, a meglévő előítéletek pedig várhatólag
fokozódnak.
• a külső - a többségi magyar lakosság részéről érkező - társadalmi megítélés tovább rontja a
cigány családok felemelkedésének esélyét és a társadalmi integráció lehetőségét. Az
érdekfelismeréshez fejlett közösségekre van szükség.
• nincs önálló cigány értelmiségi réteg, és éppen az első generáció személyiségzavarai és a
teljes nyelvi asszimiláció miatt nincs valódi identitástudat. A többségi magyarság sem
„enged utat” a társadalmi felemelkedésüknek. Ezt tetőzi, hogy a mindenkori hatalom a
társadalom perifériáján megerősítette a maga kolduspolitikájával ezt a cigány-státuszt. A
cigányság sajnos több vonatkozásban megrekedt a társadalom peremén, a segédmunkáslét
szintjén. Ez tette őket koldussá is és sokszor önhibáján kívül alamizsnából kényszerül
élni. Az állampolitikája alternatívája e témakörben pedig így összegezhető: a román
állam vajon meddig bírja támogatni az egyre több, segélyre szoruló cigány közösségeket.
• Udvarhelyszéken is tapasztalható, hogy a cigány etnikum főleg az elmaradott kis
térségeken csoportosult és telepedett le, tehát oda, ahol a magyar népesség természetes
szaporodása alacsonyabb értékeket mutat. A falvak belterülerén szintén a peremvidéken
telepedetek le. A helyi lakosság állásfoglalása általában lehet tiltó és megengedő, és
kevésbé támogató. Néhány faluban a telkek olcsósága és a helyi gazdaságok munkaerőszükséglete határozta meg a cigányok jelenlétét. Ahol a magyar lakosság fokozatos
csökkenése tapasztalható, ott a cigányság számaránya emelkedőben van. A prosperáló
népességű falvakban nem engedik letelepedni a cigányokat. Székelyudvarhelyen sajátosan
alakult helyzetük. Több cigány-kolóniát felszámolva 3 tömbház épült részükre a város déli
részén, de ezek komfortfokozata újból megteremtette a kolóniákat. Székelyudvarhelyen is
csak hosszú távon remélhetnek akár ipari, akár mezőgazdasági szolgáltató munkaalkalmak
(napszámmunka) létesítésére. A mobil munkaerő már az építkezésekből is kiszorult.
• az Udvarelyi régió „alaplakosságának” fogyása a cigány lakosság számának és arányának
növekedésével párosult. A cigányság létszáma az össznépességen belül fokozatosan
növekvő tendenciát mutat. A demográfiai előrejelzések szerint a cigányság viszonylag
magas természetes szaporulata következtében számarányuk több faluban megnövekedik.
Az etnikai arányok eltolódására is számítani lehet. Különösebb gondok ott jelentkeznek,
ahol a cigány lakosság száma meghaladja falvanként a 100 főt. Ugyanakkor továbbra is
növekszik a szociális-gazdasági távolság a cigányság és a nemcigányság között. A
cigányok tudati szintje talán egyre inkább „leragad” a többségi lakossághoz viszonyítva.
Az előbb-utóbb újabb fék-hatásokhoz fog vezetni, azaz a többségi lakosság eltartására
szorul. Ennek pedig újabb erkölcsi és gazdasági következményei lesznek.
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• főleg a képzetlen munkaerő iránti igény csökkent, ami súlyosan érintette a cigány lakosság
foglalkozását is. Különösen az építőipar összeomlása, az ingázási lehetőségek megszűnése
növelte a munkanélküliek számát. A cigány származású munkanélküliek között igen
magas az egy évnél hosszabb ideje munkanélküliek aránya, s a munkanélküliként eltöltött
idő tartama folyamatosan növekszik. Mindez azt eredményezi, hogy elvesztik
jogosultságukat a munkanélküli segélyre és csak az alacsonyabb összegű jövedelempótló
támogatásból részesülhetnek. Sok munkanélkülinek lejárt a munkanélküli segélyre való
jogosultsága. Nem vitás ezek után - szakképesítés hiányában - egyre csökken a reménye az
újabb elhelyezkedési lehetőségnek.
• megállapítható, hogy az udvarhelyszéki cigányságra is jellemző az értékek, erkölcsi
normák működési zavara (az anómia) és az elidegenedés (a negatív önértékelés,
elmagányosodás). Mindez hosszú távon konfliktuslehetőséget szülhet. Aligha tagadható,
hogy a cigányság helyzetének pozitív irányú változtatás össztársadalmi érdek. Fontos e
hátrányos helyzetű etnikumot az önfenntartáshoz hozzásegíteni. Nem elég csak réteg- és
életmódproblémaként felfogni az ők életüket. Az elidegenedés főbb okai a megélhetési
lehetőségek fokozatos romlása, a helyi társadalmak intoleranciája és más a cigányság belső
szereződésével kapcsolatos jellemzők.
• Székelyudvarhelyen a számukra felkínált lakások, sőt tömbházlakások mellett több utcában
az „újraputrisodás” szemtanúi vagyunk. Több helyen, de főleg a központ közvetlen
környékén ez a folyamat a slumosodás irányába mutat. A városi tanácsban már újabban
figyelembe veszik a cigány képviselő által előterjesztett javaslatokat.
• a lehetséges gazdasági ágazatok közül a mezőgazdaság és a kisipar az a terület, ahol a
cigányságnak egyáltalán esélye lehet egy új polgárosodási folyamatba való
bekapcsolódásra. A biotermelés lehet azon terület (magas élőmunka-igény, alacsony gépi
és kemizálási igény), melybe a cigányságnak célszerű bekapcsolódnia. A kézműipari
tevékenységek, a zenélés lehetősége, a kismesterségek felélesztése helyi szinten is
megvalósítható. A szociális földalap létrehozása is járható út.
• a cigányság asszimilációjáról ebben a térségben nem beszélhetünk, ugyanis a két
szükséges összetevő - a befogadó és az önkéntes asszimilálandó alany - nincs meg. A
hatalom viszont nem kíván tudomást szerezni az igazi problémákról és érdemben
cselekedni. Nem figyel fel az aggasztó jelenségekre. Ha a romák szaporodása erősebb
ütemben folyik, akkor egyre több lesz a román nemzeten belül a szellemi és szociálisan
alultáplált, aki a társadalmi kötelezettségeinek önhibáin kívül nem tud eleget tenni. Hol van
a felnőttoktatás mint oktatási forma? Hogyan fogadhat be az „Európa-ház” ennyi
nehézséggel meg előítélettel? Mi lesz a kitermelt nagyobb lélekszámú szakképzetlen
tömeggel? Ugyancsak értéktelen áru lesz az eljövendő munkaerőpiacon?
Korábban már volt szó arról, hogy Székelyudvarhelyen a 2002-es népszámlálási adatok
szerint közel 500 roma él, míg 1992-ben számuk a 100 főt sem érte el. „Ami azt jelentené,
hogy 10 év alatt a roma etnikumúak száma ötszörösére nőtt. A romák számának ilyen mértékű
gyarapodása roma mivoltuk nagyobb arányú vállalásával magyarázható. Még így is óriási
ellentmondás észlelhető az önbevalláson alapuló népszámlálási adatok és a heteroidentifikáción alapuló helyi becslések között, amelyek szerint 1.178 roma etnikumú
személy él a város különböző pontjaintalálható közösségekben. Ilyen közösségeket alkotnak:
a Budvár-negyedi, a Völgy, a Termés, a Holló, a Farcád, az Orbán Balázs utcai és a központ
régi bérházaiban lakó romák.”
2008-ban Phare pályázat keretében készült egy felmérés, amely alkalmával 1.183 roma lakost
regisztráltak, ami a lakosság 3,2%-a. A 1183 személy, mintegy 291 családot jelent, amelyek
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legtöbbje öt ill. három személyes, ugyanakkor két-két olyan háztartást is találtak, amelyet 18,
20 illetve 22 roma alkot. A gyerekszámot tekintve a legjellemzőbbek az egy- és
háromgyerekes családok, viszont két-két olyan család is van, ahol a gyerekek száma 8 illetve
10. (A háztartás és a család szót szinonímaként használja a tanulmány!)
Személyek száma
1 személy
2 személy
3 személy
4 személy
5 személy
6 személy
7 személy
8 személy
9 személy
10 személy
11 személy
12 személy
13 személy
14 személy
16 személy
18 személy
20 személy
22 személy
nincs adat
Összesen

Gyakoriság
22
65
101
70
108
88
35
52
22
27
16
18
2
15
9
2
2
2
10
666

%
3,30
9,75
15,16
10,51
16,21
13,21
5,25
7,80
3,30
4,05
2,40
2,70
0,30
2,25
1,35
0,30
0,30
0,30
1,50
100

A tanulmány szerint a romák korcsoportos megoszlása:
55 év felett;
5,14
35-55 éves;
17,08

18 év alatt;
45,07

19-34 éves;
32,69

A nők aránya kb. 52%.
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A felnőtt lakosság iskolai végzettsége:
A
roma
gyerekek
iskolázottsága nagyon
kedvezőtlen
képet
mutat.
A
megkérdezettek
475
nem járt, vagy nem jár
iskolába, 41,77% volt
valamilyen
oktatási
intézmény diákja.”

n em vál as zolt
28,8 6
ére tts é gi
2,85

nincs osz tá ly a
19,8 4

11 o sz tá ly
9,92

ál taláno s
25 ,8 6

62

ele m i
1 2,63

„A székelyudvarhelyi romákat, a
következőképpen csoportosíthatnánk:

létfenntartásukat

biztosító

források

szerint

a

1

hagyományos mesterségeket űző személyek (szoknyás cigányok, akik megélhetésüket
csatornakészítéssel és kereskedéssel biztosítják ;

2

szerződéses munkaviszonyban levő személyek;

3

alkalmi, napszámos munkát végzők;

4
5

uzsorával foglalkozó személyek;
koldulásból, újrahasznosítható anyagok, erdei gyümölcsök gyűjtésével foglalkozó
személyek.

Ezeken kívül még fellelhető egy csoport, akik a szociális segélyekkel való visszaéléssel
próbálják a mindennapi kenyeret biztosítani.”
A Phare felmérés szerint 2008-ban „a 18-62 év fölötti, azaz munkaerő-piaci szempontból
aktív udvarhelyi romák csupán 17,39%-a dolgozik alkalmazottként, és közel kétharmadának
(65,71%) nincs állandó jövedelme.”
„A felmért lakosság körében az egy főre jutó kereset összesen 113 lej. Családok havi
összjövedelmének tekintetében 23,67%-a rendelkezik 20-200 lej között, 42,61% 200-500 lej
között, 24,74% 501-1000 lej között. A 1001 fölötti kereset csupán a családok 9,27%-ra
jellemző. Azoknak a családoknak nagyobb az összjövedelme, akik valamilyen családi
vállalkozásban dolgoznak.
Az udvarhelyi romákra jellemző, hogy tömbházakban, családi házban laknak, közülük csupán
20% és bérlakásokban. Az udvarhelyi romák több mint egynegyede állami tulajdonban levő
lakásban él, amelyért havi bért fizet. Jelentős azok aránya is akik saját tulajdonukat képező
lakásokban laknak, amelyek leginkább családi házak. Közel 20% a szociális lakásokban élők
aránya, és ennél kisebb azok aránya, akik – bérleti díj ellenében - egy idegen személy,
alapítvány, cég vagy más intézmény tulajdonában lévő ingatlanban élnek, illetve a rokon,
ismerős lakásában lakók aránya is nagyon kevés. A lakásokban legtöbbször csupán 2 helység
található, de nagyon nagy azoknak a lakásoknak a száma is, amelyek mindösszesen egy
helységből állnak. A lakások többségében nem található fürdőszoba (74,3%). A lakások
vezetékes infrastruktúraellátottság tekintetében sem mondható jónak, az elektromos árammal
való ellátottság jóval alulmarad a székelyudvarhelyi átlagtól, a lakások több mint felében
nincs vezetékes víz és több mint háromnegyedében nincs rácsatlakozás a csatornarendszerre.
A háztartások többségében találunk színes televíziót, jellemző a hűtőszekrény, mobil telefon,
valamint igen elterjedt a DVD lejátszó is. Legkevésbé jellemző a vezetékes telefon és a
számítógép elterjedtsége. Viszont ennek ellenére, a lakások felszereltsége igen szegényes,
figyelembe véve a jelen pillanatban jellemző átlag háztartási infrastruktúrát.
A megkérdezettek bevallásuk szerint nem tartanak birkát, sertést, csupán néhányuknak van
lova, vagy szárnyas háziállata.”
„A felmérésből kiderül, hogy a roma lakosság 90,7%-nak van háziorvosa, 20,88%-uk Lakatos
Béla orvoshoz, 15,38%-uk Veress Rózsa orvosnőhöz, 11,75%-uk Szekeres Ildikó orvosnőhöz
tartoznak.”
A romák többsége hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekinthető. A Budvár
Szociális Központot (fogadóintézményünket) épp a romák társadalmi integrációjának
elősegítésére hozták létre, 1996-ban.
„A romák életkörülményeinek javítása érdekében 1996-ban alakult egy konzorcium a helyi
önkormányzat és több civil szervezet részvételével. Ezen konzorcium munkája eredményeként alakult
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meg a Budvár Szociális Központ s indult el a szociális partnerségi együttműködés.
1

A Budvár Szociális Központ keretén belül, 1999-től működik egy családorvosi rendelő, ahol több mint
700 roma etnikumú személy részesül egészségügyi ellátásban.

2

1997-től működik I-IV osztályos iskolai program, a 2003-2004-es tanévben egy első, két második, egy
harmadik, egy negyedik osztály és egy óvodai csoport van, összesen 116 gyerekkel. A gyerekeknek
tanfelszerelést és tízórait biztosítanak, emellett pszichológiai, gyógypedagógiai foglalkozáson vesznek
részt, valamint szociális, egészségügyi ellátásban részesülnek.

3

2002-ben a Budvár Szociális Központ keretén belül elindult egy hagyományőrző foglalkozás, mely a
roma kultúra továbbadását segítené elő az iskolások számára.

4

2002-ben indult mentálhigiénás program, amely a roma lakosság számára tartott foglakozások
sorozatából állt. Az interaktív tevékenységek a következő területeket érintették: egészségügyi nevelés
(az alkoholfogyasztás káros hatásainak bemutatása, testi higiénia stb.); kommunikációs modellek a
konfliktusok kezelésére; viselkedésminták a társadalomban; családtervezés.

A Szociális szolgáltatástervezési koncepció szerint hiányosságok:
1 A hátrányos helyzetű, iskolázatlan felnőtt romák számára nem biztosított a képzési
lehetőség. Továbbá a foglalkoztatottság terén nehézséget jelent az, hogy az elszegényedett
romák nem részesülnek munkakönyves alkalmazásban.
2 Hiányos a veszélyeztetett helyzetben lévő roma gyerekek védelme, nem megoldott a
gyermekelhagyás kérdésének kezelése.
3 A perifériára szorult, elszegényedett roma családok társadalmi és egészségügyi nevelése
sem teljesen megoldott kérdés.
4 A romák soraiból származó közösségi vezetők, közösségformáló személyek képzésére
irányuló programok szintén beindításra várnak.
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Székelyudvarhely és a régió jelentősebb szociális szervezetei
Helyi Szociális Partnerség
A Partnerséget 2002-ben hozták létre. Kezdeményező tagjai voltak akkor:
Civitas Alapítvány
A CIVITAS Alapítvány fõ célkitûzése a helyi polgári társadalom kialakulásának és
fejlõdésének elõsegítése, a helyi és regionális fejlesztési törekvések támogatása.
Alapítás: A CIVITAS Alapítvány 1992 októberében alakult. Alapítói a helyi önkormányzatok
hatékonyságának növelését, valamint a polgárok döntéshozatalban és a közösségi problémák
megoldásában való szerepvállalásának ösztönzését tartották szükségesnek.
A CIVITAS Alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
- település- és régiófejlesztési projektek kidolgozása és megvalósítása;
- lakossági kezdeményezések támogatása, önkormányzat-lakosság kapcsolatok
fejlesztése;
- helyi önkormányzatok fejlõdésének elõsegítése szakértõi tanácsadásokkal,
továbbképzésekkel - civil szervezetek létrehozásának és mûködésének támogatása;
Célcsoport - helyi- és megyei önkormányzatok, - civil szervezetek - kis- és közepes
vállalkozások, termelõ- és kézmûves szövetkezetek - a helyi-, illetve regionális fejlesztési
folyamat egyéb szereplõi.
SZINFO – Ifjúsági Információs és tanácsadó Iroda
A SZINFO Ifjúsági Információs és Tanácsadói Iroda a Szinfotour-Tourinfo turisztikai
Információs Iroda emeletén működik Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 6 szám alatt. A
Szinfo Ifjúsági Információs és Tanácsadói Iroda létfenntartója Székelyudvarhely
Polgármesteri Hivatala. Itt a fiatalok nemcsak a továbbképzési lehetőségekről, felvételi
tájékoztatókról szerezhetnek információkat, hanem munkalehetőségekről , külföldi munkáról,
munkaközvetítő irodákról, albérletekről, különböző rendezvényekről, eseményekről,
intézmények címeiről,elérhetőségeiről, telefonszámairól, különböző pályázatókról,
ösztöndíjakról.
Udvarhelyi Fiatal Fórum
Céljai: Az udvarhelyi ifjúság érdekeinek képviselete, jogainak védelme, valamint sajátos
problémáinak felvállalása és megoldása.
Egy ifjúsági központ kialakítása, mely sokoldalú lehetőséget biztosít a tanuláshoz,
művelődéshez, szórakozáshoz, sportoláshoz, szociális- és egyéb tevékenységekhez.
A magyar nemzeti kultúra és hagyományok ápolása. Tevékenységével hozzájáruljon az
erdélyi magyar fiatalok itthonmaradásához.
Kapcsolatok teremtése és fenntartása hazai és külföldi ifjúsági szervezetekkel.
A környezet védelme, a környezetvédelmi nevelés támogatása az ökológiai szemléletmód
népszerűsítése.
Az ifjúság tájékoztatását és informálását segítő kiadványok készítése
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városháza tér 5 szám
Hargita megye
Irányítószám: 535600
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Telefon: 00-40-266-218145, 218383
Fax: 00-40-266-218032
E-mail: varoshaza@varoshaza.ro
Pro Autist Alapítvány
Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásaival autista gyermekek és fiatalok, illetve családjuk
életvitelét megkönnyítse.Tevékenségeink:információs bázis kialakítása;szülői tréningek
szervezése;autista gyermekek oktatása, nevelése napközis programmal;szakemberek számára
szakmai továbbképzés, tanfolyamok szervezése.
Budvár Szociális Központ
Cim Hargita megye, 535600 Székelyudvarhely Budvár 43
Telefon
0266-210060 0723-244149
Fax 0266-210060
e-mail bszk@sec.ro
Kapcsolatszemély
Fülpesi Gyula
Kapcsolatszemély telefonszáma
0723-244149
A Budvár Szociális Központ, a Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásaként működik. Ezen
belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: iskolai oktatás - hátrányos helyzetű roma
gyerekeknek, egészségügyi ellátás hátrányos helyzetűek - főként roma családok - számára, a
Családsegítő Központ működtetése(ezen belül: tanácsadás-, ügykezelés-, képviselet a krízis
helyzetben lévők számára), éjjeli menedékhely és ügykezelés a hajléktalan személyek
számára, kapcsolattartás a szociális szervezetek között. Ezenkívűl a Budvár Szociális Központ
résztvesz a legtöbb helyi szinten szervezett szociális jellegű tevékenységben. 2003-tól A
Szociális Központ keretében működik a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és
együttesen alkotják a Budvár Közszolgálati Szociális Irodát.
Wolter Alapítvány
„A Wolter Alapítvány fő célja az árvaházakból kikerült fiatalok támogatása, szakmai képzése,
felkészítése az életbe való integrálódásra.”
Szolgáltatásai: árvák segítése, képzés, tanácsadás, átmeneti szállás, védett műhely
Cím: Hargita megye, 537104 Bikafalva 39
Telefon: 0266-245233 0722-523888
Fax 0266-245233
E-mail: csabulu@gmail.com
Kapcsolatszemély: Szilágyi Csaba
Kapcsolatszemély telefonszáma: 0722-523888
Székelyudvarhelyért Alapítvány
A Székelyudvarhelyért Alapítvány 1999-ben jött létre. Célja, hogy tevékenységével
támogassa Székelyudvarhely város oktatási, kultúrális, művészeti, gazdasági és társadalmi
életét, az életvédelem betegségmegelőző tevékenységek megerősítését, a környezetvédelem
kiszélesítését, a történelmi műemlékek és a természet védelmét, az ifjúsági mozgalmak - a
tömegsport- előmozdítását, az öregek és hátrányos helyzetűek megsegítését, a
médiatevékenységek támogatását, a helyi civil társadalom fejlesztését, a hagyományok
ápolását.
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Lakossági Tanácsadó Iroda
A Lakossági Tanácsadó Iroda a CIVITAS Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal
együttműködésének eredményeként, az Európai Unió által működtetett, a Civil Társadalom
Fejlesztéséért elnevezésű PHARE program finanszírozásával alakult meg 2002 őszén.
A Tanácsadó Iroda tizenkét területen nyújt tájékoztatást és tanácsadást:
- egészségügy (egészségügyi biztosítás, feliratkozás családorvoshoz, ingyens orvosi
szolgáltatások és gyógyszerek, otthoni betegellátás);szociális segélyek (szociális
segély, gyermekpénz, családi pótlék, fűtéspótlék, szociális lakás);
- társadalombiztosítás (nyugdíjak, gyógykezelési jegyek nyugdíjasoknak, elhalálozási és
temetkezési segély, munkaszolgálatosoknak járó jogok, gyermeknevelési szabadság,
kedvezmények fogyatékosoknak);
- munkaügy (munkanélküli segély, munkaügyi konfliktus, alkalmazottak jogai,
munkavédelem, hitelek, kedvezmények munkanélkülieket alkalmazóknak);
- fogyasztóvédelem (vásárlók jogai, forgalmazók kötelezettségei, termékminőség);
- polgári jogok és kötelezettségek (bírósági eljárások, válás, magánlaksértés,
börtönbüntetés, állampolgárság);
- tulajdonjog (államosított lakások, földtulajdon, erdő, lakószövetségi problémák),
- adók és illetékek (helyi adók és illetékek,
adókedvezmények);oktatás (ösztöndíj, oktatási formák);

egyéni

jövedelemadó,

- közjegyzői eljárások (adásvételi szerződések, öröklés, hagyaték, hitelesítés),
- gyermekjogvédelem (örökbefogadás, nevelőszülők, gyámság, gyerekelhelyezés válás
után);
- közszolgáltatások (különböző akták, iratok, engedélyek beszerzése; közintézmények
szolgáltatásai).
Domus Karitatív Egyesület
A Székelykeresztúr-i DOMUS Egyesület azzal a céllal alakult 1992-ben, hogy a
Székelykeresztúr-i Gyermekelhelyező Központontból kikerülő 18. életévüket betöltött
fiatalokat támogassa, felvállalva anyagi és erkölcsi támogatásukat, jogaik és érdekeik
védelmét, elősegítve beilleszkedésüket a társadalomba.
Ezen kitűzött célok elérésének eszközei:


a lehetőségekhez mérten ideiglenes szállás és a minimális szükségletek biztosítása;



keresztény nevelés az YMCA nemzetközi ifjúsági keresztény szervezet 1855 évi
Párizs-inyilatkozata alapján;



munkahelyek keresése vagy átképzés biztosítása, a lehetőségek szerint;



gazdasági tevékenység folytatása a működéshez szükséges alapok megteremtése
céljából, munkahelyek teremtése a fiatalok számára, önálló jövedelmezés
érdekében;
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kapcsolatok felvétele belföldi és külföldi szervezetekkel, erkölcsi és anyagi
támogatás érdekében;



a gyerekeiket egyedül nevelő anyák támogatása, annak érdekében, hogy
házasságon kívül született gyerekeiket ne legyenek kénytelenek nevelőintézetbe
adni, vagy olyan családok felkutatása, akik hajlandóak lennének
gondozni/örökbefogadni ezeket a hátrányos helyzetű gyerekeket;

A partnerség azóta is várja a csatlakozni kívánókat, és a honlapján lehetőséget ad a
szervezetek számára a bemutatkozáshoz. A honlapon közel száz udvarhelyi, és a régióhoz
tartozó szervezet és intézmény elérhetősége, és rövid bemutatkozó sorai találhatóak meg
(http://www.sansz.ro/inst.php).
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Székelyudvarhely főbb nevezeteségei, látnivalói
Ferences templom és kolostor (Barátok temploma és zárdája).
A templom és a kolostor műemléki épületegyüttese a barokk és a klasszicizmus közötti
átmeneti korszak stílusjegyeit ötvözi. A kéttornyú (36 m hosszú, 17 m széles, 14 m
belmagasságú) templom építését 1712-ben kezdték és 1779-ben fejezték be. A kolostor első
említése 1706-ból való: először a nyugati és északi szárny, majd a Piactér felöli főhomlokzat
készült el. Az itt működő elemi iskolában 143 évig oktattak a ferencesek, mialatt az épületet
folyamatosan bővítették. 1916-tól kezdve itt folyt a rend tagjainak képzése is, így 1929-ben ez
volt a legnépesebb rendi intézet. Jelenleg a kolostorban klarissza szerzetesnővérek
tevékenykednek (óvoda, betegápolás, szegénykonyha is működik).
Szent Mihály Római katolikus plébániatemplom.
A templom 40 m magas tornyával Székelyudvarhely egyik legimpozánsabb tömegű
műemléke, amely Erdély késő barokk egyházi művészetét örökíti meg. 1787 és 1793 között
építették Kadicsfalvi Török Ferenc plébános és udvarhelyszéki esperes szolgálatának idején,
amikor a Sznet Mihály helyen álló 14. századi fatemplomot lebontották, s helyébe emelték a
jelenlegi templomot.
Református kollégium (Ó-kollégium).
A református kollégiumot 1670. március 15-én alapította gróf Bethlen János, Apafi Mihály
kancellárja. Az új, egyemeletes, barokks stílusú épületet 1770-1772 között húzták fel
Baczkamadarasi Kis Gergely professzor kezdeményezésére. Később, 1885-1886 között
klasszicista stílusban felújították, és egy további emelettel bővítették. A kollégium épülete
mellett 1910-1912 között épült a mai Benedek Elek tanítóképző szecessziós épülete. Ma itt
működik a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, a Református Kollégium
könyvtárának jogutóda. A könyvtár állománya jelenleg 75.000 kötet felett van. A református
kollégiumban tanult Székelyudvarhely két híres személyisége, Orbán Balázs, és Benedek Elek
is.
Református templom.
A barokk és klasszicista stílusjegyek által jellemzett templom Székelyudvarhely főterén
helyezkedik el, a Márton Áron tér és a Városháza tér között. 1780-ban épült, építtetője
Baczkamadarasi Kis Gergely.
Vármegyeháza.
1895-1896 között épült eklektikus stílusban, Stehlo Ottó építész tervei szerint. Az épület a
Városháza tér legimpozánsabb jelensége.
Unitárius templom.
Az unitárius egyházközség 1872-ben alakult
meg Székelyudvarhelyen, templomukat 19061908 között építették. Az épület a Bethlen
Gábor utcában helyezkedik el, a központhoz
nagyon közel, Csíkszereda irányában.
Székely Támadt vár.
A középkori vár az egykori mezőváros, és a
mai városkép egyik jelentős építészeti emléke,
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az egykori Törvényszék utca és a városszerkezet meghatározó eleme. Ha szemben állunk a
vár bejáratával, attól jobbra a Fóris-bástya (nyolcszögű) mögötte, hátul a nyolcszögű Hajdú
bástya (az 1980-as években ásatások színhelye volt, a 3 szintes bástya- helyreállítása még
lehetséges), míg bal kéz felől, elől a Bánffy-bástya, mögötte, az udvar északi végében pedig a
Telegdy-bástya helyreállított maradványai láthatók. Az ó- és új-olasz rendszerű bástyákkal
ellátott reneszánsz vár több szakaszban épült az egykori domonkos, illetve ferences rendház
helyén. Az egykori kolostort először Báthori István erdélyi vajda próbálta várrá alakítani
1490-1492 között, megelőzően létezése sem régészetileg, sem okleveles úton nem
bizonyítható. 1599-ben a havasalföldi Mihály vajdához csatlakozó székelyek felégették
(ekkor kapta nevét), ezután lassan épült újra. Katonai szerepet csak a Habsburg-uralom
berendezkedése után kapott, ám a kuruc korban ismét felégették. 1706-tól Csonkavár lett a
neve, sőt gúnyosan még Zabolavárnak is hívták. A mai állapotában látható várat János
Zsigmond fejedelem építtette 1562-65 között, az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és
így több évtizeden át a fejedelmi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. A vár több
tulajdonos kezében is megfordul. A mai várudvar központi részén épült fel az állami
főreáliskola (ma Mezőgazdasági Líceum) 1890-91-ben.
Jézus Szíve-kápolna.
A városi déli oldalán található,
Udvarhely
és
környékének
legrégibb egyházi épülete és
építészettörténeti
emléke.
A
művészettörténeti
kutatások
többsége alapján a 13. században
épült, ezt igazolja jellegzetes
alaprajza
is.
A
kápolnát
zsindelytető fedi, körben kőkerítés
övezi. Jelentős, búcsújáró hely volt, gyógyító erőt tulajdonítottak a
közelben levő forrásoknak. A kápolna eredetéről több népi monda is
létezik, közös elemük, hogy a Budvár ormáról egy íjász ellőtt nyílvesszője ezen a helyen ért
földet.
Szobrok.
A város területén többfele is találkozhatunk szobrokkal, szabadtéri műalkotásokkal, jóllehet
ezek néhánya nem közterületen található (pl. a református kollégium udvarán). Szobrot
állítottak Székelyudvarhelyen Baczkamadarasi Kis Gergelynek, Benedek Eleknek, Orbán
Balázsnak, Márton Áron püspöknek, Tamási Áronnak Tomcsa Sándornak, Széhenyi
Istvánnak, stb. A városközpontban foglal helyet továbbá az Emlékezés (szobor)Parkja, ahol
Kós Károly, Bethlen István, Wesselényi Miklós, Bethlen Gábor, Fráter György, Szent László
király, Csaba királyfi, Hunyadi János, Báthori István, II. Rákóczi Ferenc, Bem apó, Nyirő
József és a Névtelen Vándorló Székely mellszobrai kaptak helyet. Megemlítendő továbbá a
Vas-székely szobor és hősök emlékműve is.
Székelyudvarhely térképe innen is letölthető: http://www.szabadidokalauz.ro/files/terkep.jpg
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Romák és hajléktalan emberek Székelyudvarhelyen
Jelen fejezetben igyekszünk összefoglalni a kint tartózkodásunk során összegyűjtött
tapasztalatokat.

Székelyudvarhely – a város
Székelyudvarhely nagyon szép város. Belső városmagja szinte érintetlenül maradt meg,
ellentétben sok székelyföldi magyar várossal. A középületek és a városközpont magánkézben
lévő házainak zöme is szépen felújított. Két hangulatos sétálóutcája gyönyörű házakkal,
kávézókkal, éttermekkel, kis üzletekkel igazán turista-csalogató.
A városközponton kívül általában inkább falusias, kertvárosias hangulatú kertes házakat
illetve lakótelepi paneleket, tömbházakat találunk, és van néhány újonnan épült lakópark
jellegű épület is a város egy-egy frekventáltabb pontján.
Fogadó intézményünk egyik „telephelye” a Szociális Iroda a város központjában, a
polgármesteri hivatal épületében található, míg a másik, a Budvár Szociális Központ a város
szélén, a Budvár cigánytelepen. (lásd a térképen:64. old.) Itt a Szociális Központban működik
a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye is. A telep éles ellentétben áll a városközpont szépen
felújított házaival: gyakorlatilag emeletes putrikat láthatunk itt, az egyik mellett a második
emeletig érő szemétheggyel.
Egyik nap az ebédünk egy részét
elcsomagoltattuk, mert nem tudtuk
mindet megenni. Ezzel a dobozzal a
kezünkben siettünk a következő
helyszínre, amikor egy 12 év körüli
kislány leszólított minket. Miután
pénzt nem adtunk, elkérte a nálunk
lévő ételt, amit azzal próbáltunk
elhárítani, hogy abba már
beleettünk. „Nem baj néni, nem
útálom én magát …” – mondta,
amire nem tudtunk mit felelni. Ott a

A városközpontban sok kéregető-kolduló gyerekkel
találkozhatunk. Mindannyian cigányok. Ami a
legmegindítóbb, hogy enni kérnek, és el is fogadják
az ételt, bármi legyen is az, akár az ebédünk
maradéka, akár némi nápolyi, és azonnal falni kezdik.
Egy kisfiú a komplett magyar történelmet felsorolta
nekünk egy kb. 10 perces kiselőadást tartva, némi
ellenszolgáltatás reményében. A kérdésre, hogy hol
tanulta meg a nagyon is „könyvszagú”, de szépen
előadott szöveget, azt válaszolta, hogy az egyik
könyvesbolt eladója segített neki.

Egy másik alkalommal a zuhogó esőben egy egész
csapatnyi gyerek várt ránk majd fél órán keresztül egy
üzlet előtt, ahová „bemenekültünk” előlük, remélve,
hogy feladják a dolgot, és elmennek. Nehéz visszautasítani őket, hiszen tudjuk, a pénz, amit
szereznek, jelentősen hozzájárul a család bevételeihez, ugyanakkor mindenkinek egyszerűen
képtelenség adni. „Természetesen” a helyieket nagyon zavarja a sok kolduló gyerek.
Szégyenkeznek miattuk, és igyekeznek elkergetni őket, ha nagyon zavarónak találják, pl. a
boltosok a saját boltjaik elől. Ezzel együtt is azonban mindenki szánalommal, részvéttel
vegyes indulatokkal beszél róluk vagy hozzájuk. Sokkal inkább a tehetetlenség érződik
ezekből a szavakból, mintsem a düh vagy az agresszív előítélet – ezzel igazából nem is
találkoztunk. Az emberek, akikkel beszéltünk (boltosok, éttermesek, pedagógusok, szociális
munkások) – minden előítéletes megnyilatkozással együtt – sokkal inkább bizonyultak
segítőkésznek, mint idehaza. Bár életmódban, társadalmi státuszban, a lakóhely szerint óriási
a szegregáció, a távolság a többségi magyarok és a kisebbségben lévő romák között, lélekben
71

mégis mintha kisebb lenne a szakadék, mint nálunk.
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Pirossal jelöltük be a térképen a Budvárt és a Kossuth Lajos utcát, és kék kereszttel jelöltük a
Tompa László iskolát, ahová a telepi gyerekek járnak ötödiktől.
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Megélhetés
A város infrastrukturálisan jól ellátott, gazdag városnak számít. A helyiek szerint épp ezért itt
valahogy mindig drágább minden, mint a többi székelyföldi városban. Mi ezt nem tudtuk
megvizsgálni, de a hazai árakhoz és keresetekhez megpróbáltuk hasonlítani az ottaniakat.
Néhány összehasonlító adat:

Nettó
(2007)

átlagbér

Románia

Magyarország

1308 RON – 91.560 Ft

114.100 Ft

– de min. 25%-os a zsebbe- zsebbe fizetések aránya min. 8%
fizetések aránya

Minimálbér

600 RON – 42.000 Ft

Munkanélküliségi
ráta

5,3 % (év
jósolnak)

71.500 Ft

végére

8,5

%-ot7,7 %

A nettó átlagbér 25%-kal, a minimálbér 40%-kal alacsonyabb, miközben az
alapélelmiszerek és alap fogyasztási cikkek árai minimum 25%-kal magasabbak mint
itthon. (Ezt saját számításaink alapján állítjuk, ugyanis Romániában – a koordinátorunk
szerint – nem készül a hazaihoz hasonló fogyasztói kosár vagy hasonló vizsgálat. Így
egyszerűen bementünk néhány nagyobb élelmiszerboltba, és felírtuk az alap-élelmiszerek
árait, amit aztán itthon hasonló minőségű (gyakran ugyanolyan) termékkel
összehasonlítottunk.)
Egy uniós felmérés szerint a tejtermékek 95%-kal, a kenyér és gabonafélék 61%-kal, a
gyümölcs 69%-kal, de az olaj például 102%-kal drágább Romániában az uniós átlagnál –
fizetések viszont 37%-kal alacsonyabbak (2009. márciusi adatok).19
A magas alapélelmiszer árak különösen nehéz helyzetbe hozzák az általunk vizsgált két
csoport tagjait, a roma és hajléktalan embereket, hiszen – mint azt látni fogjuk a későbbiekben
– ők teljes létbizonytalanságban, stabil munka és megélhetési forrás nélkül élnek.

19

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/23400
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Szociális ellátások, családtámogatási ellátások
Neve

Összege/hó
RON

Feltételei

Ft
-

Szociális
segély
(egyszeri
juttatás)

108

7.605

Szülési s.

230

16.196

Gyerekpénz

42

2.957

-

18 éves korig a gyerek után

Családi pótlék 50

3.521

-

18 éves korig a gyerek után
ha az egy főre eső jöv. nem haladja meg a
minimálbért
2 gyereknél 60 Ron, 3-nál 65, 4-nél több gyereknél:
70 R.

- Első négy élve született gyerek után jár

Gyermekneve 600
-lési juttatás

42.252

Munkanélküli 300 – 450 21.126segély
31.689

Állam által garantált min. jöv.
72 óra közmunka/hó
Munkanélkülieknek jelentkezés 3 havonta
Csökken az összege a család nagyságával pl. öt
személyes házt. esetén 408 Ron

-

2 éves korig, ha volt előtte min. 12 havi adóköteles
jövedelem (munkanélküli segély is beszámít)

-

aktív 12 hónap munkaidő az utolsó 2 évben
-nem nyugdíjaskorú
Min.6 max 12 hónapig (ha több mint 10 év
munkaviszonya van)
Minimálbér min. 50 – max 75%-a (+a fiz. 3-10%-a)

-

Szociális szolgáltatók – civil szféra Székelyudvarhelyen
Gyakorlatilag nincs szociális alapellátás! Egy alapítványi családsegítő működik minimális
kapacitással (éves forgalmuk 41 fő). A Hivatalban két gyámügyi előadót alkalmaznak – ők
minden gyerekvédelmi feladat felelősei. Ők járnak ki bejelentésre, veszélyeztetett
családokhoz, ők intézik az állami gondozásba vételt, ők segítik hozzá a családokat szociális
juttatásokhoz, tartják a kapcsolatot azokkal a családokkal, ahol probléma van, de gondozásba
vételre nem kerül sor stb.
Működik egy ún. Lakossági Tanácsadó Iroda, melynek elsősorban információ nyújtási
feladata van. A Lakossági Tanácsadó Iroda a CIVITAS Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal
együttműködésének eredményeként, az Európai Unió által működtetett, a Civil Társadalom
Fejlesztéséért elnevezésű PHARE program finanszírozásával alakult meg 2002 őszén.
Viszonylag sok civil szervezet működik, specializált feladatokkal pl. fogyatékkal élők
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számára, fiatalok számára stb. (lásd 57-59. oldal).
Cigány önszerveződés nincs.
Az volt a benyomásunk, hogy mind a szociális központ munkatársai, mind a családsegítő
munkatársai, mind a cigány gyerekekkel foglalkozó pedagógusok „légüres térben” dolgoznak,
nincs semmilyen stabil intézményi és jogszabályi háttér, melyre támaszkodhatnának a
munkájuk során. Mintha mindenki vívná a maga szélmalomharcát, de az együttműködések
ellenére – amiben a város civil és szociális szervezetei jeleskednek, ha közös programok,
stratégiák kidolgozásáról van szó – a napi munka során nem tudnak egymás számára igazán
segítséget nyújtani.
Az a fajta szociális alapellátás (háló), ami Magyarországon megtalálható, a jól-rosszul
működő, de mégiscsak létező gyerekjóléti szolgálatokkal, családsegítő központok hálózatával,
védőnői rendszerrel stb. teljesen hiányzik.

A Fogadó Intézmény
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala – Szociális Iroda
A Szociális Iroda a városközpontban, a
Polgármesteri
Hivatal
földszintjén
található.
Az
Iroda
pénzbeli
támogatások
folyósításával foglalkozik. Az ügyintézés
hivatalos nyelve a román, a kitöltendő
űrlapok román nyelvűek, mert a megyétől
érkeznek. Van mód magyarul beadványt
intézni, és erre magyarul is válaszolnak, ha
nem igényel megyei döntést. Az egész
szociális ellátórendszer működésére – de
ahogy láttuk, minden hivatalos eljárásban
ez igaz – jellemző a hatalmas bürokrácia, a
központosított irányítás: sok minden megyei vagy minisztériumi döntést igényel, nem
dönthetnek helyben egy rakás kérdésben.
A román nyelvű űrlapok vagy a megyei szintről érkező hivatalos levelek értelmezése sokszor
még a magyar anyanyelvű ügyintézőknek is nehézséget okoz, mondta az Iroda egyik
dolgozója. Különösen megnehezíti azonban az írástudatlan, szintén magyar anyanyelvű,
cigány ügyfelek dolgát, amikor valamilyen hivatalos ügyet szeretnének elintézni, és persze a
velük foglalkozó szociális munkásét is.
Az Iroda ügyfelek számára jól megközelíthető helyen, közvetlenül a főbejárat mellett
található. Azonban nem annyira az ügyfelek kényelme kedvéért tették ide, hanem hogy ne
mászkáljanak mindenféle emberek össze-vissza az épületben. Korábban ugyanis fent volt az
emeleten, egy sokkal nagyobb helyiségben. Most mind az ott dolgozók, mind az ügyfelek
számára méltatlanok a körülmények. Az Irodában ugyanis egymással szembefordított két
sorban, közvetlenül egymás mellett, a falnál ülnek az ügyintézők. Velük szemben asztal, és a
két asztalsor által körülhatárolt szűk folyosó az ügyfeleké. Egy hosszú - kb 3x7-8 méteres
irodát kell elképzelni, amiben két, egymással szemközti sorban a fal mellett, közvetlenül
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egymás mellett dolgozik 7 nő. Középen a két szembe fordított asztalsor között van még kb. 1
méternyi hely, ez az ügyfélfogadás helye. Székek az ügyfelek számára nincsenek, de nem is
lenne rájuk hely. Az asztaloknál állva kell előadniuk ügyüket, miközben karnyújtásnyira sincs
a mellettük lévő másik ügyfél, aki valami más ügyes-bajos dolgát intézi éppen.
Minden ügyintéző egy-egy típusú támogatás ügyintézését végzi, így ha valaki többféle ellátást
szeretne igénybe venni, annak át kell mennie sorra egyik ügyintézőtől a másikhoz.
Az Iroda vezetője ebből a térből egy műanyag fél-fallal elválasztott térben dolgozik. Az Iroda
infrastrukturálisan jól ellátott.
Az itt dolgozók egy részének szociális munkás végzettsége van, de van aki államigazgatási
végzettséggel, és olyan is, aki érettségizettként dolgozik itt.
Az Iroda vezetője – Fülpesi Gyula, a kinti koordinátorunk – szociológus végzettségű. Nagyon
lelkiismeretes embernek ismertük meg, aki tökéletesen ismeri a hozzá tartozó szociális
területen dolgozók és ügyfeleik problémáit. Érzékenyen beszélt mind a romák, mind a
hajléktalanok problémáiról, és egyértelművé vált a kint tartózkodásunk alatt, hogy Gyula nem
az Irodában ülő adminisztratív vezető. Ismeri a Budvárt, az ott élőket – korábban ő is
dolgozott „lent”, mint ahogyan az Irodához forduló ügyfeleket is.

Budvár Szociális Központ
A Központ a telepen működik, 1999 óta. PHARE pályázatból hozták létre, azóta a
pályázatokból, és az önkormányzat tartja fent.
Tevékenységei:
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye működtetése,
- szociális iroda működtetése cigányok számára,
- 1-4 osztályos iskola a telepi gyerekeknek,

- családorvosi rendelő működtetése romák számára (már nem működik)
Jelenleg 3 alkalmazottja van: egy gondnok házaspár és egy irodavezető. Nyitáskor még hatan
voltak. Azóta az elmenő kollégákat az önkormányzat nem pótolta. Sokan közülük egyébként a
Szociális Irodán dolgoznak ma már. Ezzel a létszámmal a Központ gyakorlatilag az eredeti
tevékenységeknek csak a töredékét tudja ma működtetni. Az Irodavezető feladata főként
pályázatok figyelése és írása, illetve a futó pályázatok elszámolása. Ő fogadja azokat a
telepieket is, akik beesnek időnként valamilyen ügyes-bajos kérdéssel, de a szociális iroda
funkció gyakorlatilag ennyit jelent.
A legfontosabb tevékenysége jelenleg a
központnak az 1-4 osztályos általános
iskola, illetve az iskola felkészítő óvódai
csoport működtetése. A tanárokat, és az
óvónőt
a
Tompa
László
iskola
foglalkoztatja – ez az iskola fogadja be az
innen jövő gyerekeket ötödiktől.
A Központ a Budvár telepen működik, az
első háztömbben. Ez az egyetlen felújított
tömb a telepen. A Központ és az Éjjeli
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menedékhely a földszinten működik, itt vannak az iskola osztálytermei is. Az emeleteken
magántulajdonban lévő lakások vannak, melyeket a környező ipartelepeken működő cégek
vásároltak meg a felújítás után dolgozóiknak, majd tőlük a dolgozók (nem romák).

Budvár - A telep
A telep a város szélén, kb. fél órányi sétára a
belvárostól, ipartelepekkel körülvéve található.
A ‘80-as évek elején épült. Az első lakók is már
többnyire cigányok voltak.
Öt tömbházból áll – az első két nagyobb ház van
a legrosszabb állapotban – ezekben él a telepen
lakó családok több mint fele, kb. 65-70 család.
A lakások ebben a két tömbben 28 nm-es
garzonok – ezekben van, hogy 2-3 család is
lakik.
Az első tömbben többnyire önkényes
lakásfoglalók laknak, ennek a tulajdonviszonya
a közelmúltig rendezetlen volt – BM
tulajdonában van.
A többi házban bérlőként, vagy tulajdonosként laknak a lakók.
A lakások zömében nincs áram, vezetékes víz, és a fűtést is csak fatüzelésű kályhákkal tudják
megoldani, aminek csövét nemes egyszerűséggel a betonfalat áttörve az utcára vezetik ki.
Jártunkban-keltünkben többször találkoztunk kis kocsikon fát szállító családokkal,
gyerekekkel.
A vezetékek behálózzák a két első tömböt. Az első tömbben van olyan család, aki másik 14
családnak ad áramot – fizetés „bemondás” alapján, elmaradás esetén 100%-os kamat.
A tömbházakon bejárati ajtó
nincs, a lépcsők kopottak,
életveszélyesek.
Többször
hallottuk azt a mondatot,
hogy „csoda, hogy még nem
esett itt le senki”.
A lépcsőházakban világítás
nincs,
nappal
is
meglehetősen sötétek. A
fotókat is úgy készítettük,
hogy
vakuval
befényképeztünk a sötétbe,
és igazából csak otthon
láttuk, hogy mit is fotóztunk.
Szemét és sár mindenütt.
A tetők az építés óta nem voltak felújítva, befolyik rajtuk a víz, ami ellen a felső emeleten
lakó családok úgy védekeznek, hogy nagy nejlonokat terítenek ki a padláson, és mindenféle
anyaggal igyekeznek befoltozni a lyukakat. De nem csak a padláson, a pincékben – a házak
alagsorában is áll – sőt csobog a víz. Gyakorlatilag alulról és felülről áznak a házak.
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Az itt élők:
 kétharmadának
lakásában
nincs
fürdőszoba,
 50%-uk lakásában nincs vezetékes víz,
 90%-uk lakásában gáz,
 70%-uk lakása csatornázatlan,
 90%-uk lakásában nincs gáz,
 45%-nak kábeltévé előfizetése is van.

A tömböket egyik oldalról a mellette lévő
ipartelep betonkerítése veszi körül, a másik
oldalról részben nagy üres pusztaság, részben
egy másik ipartelep határolja. A teleppel
szemben – rövid szemetes, cserjés
partszakasz után folyik a Küküllő folyó.
Azok a családok, akiknek már nincs
vezetékes víz a lakásukban, és rokonuk sincs,
akitől kisebb szívességek fejében vizet
vásárolhatnának, a folyóról hordják a vizet.
A patakpartra járnak le dolgukat végezni is
azok, akik már a fürdőszobájukat is lakják, és
így nincs wc a lakásukban.
A betonkerítés által határolt területen hulladékokból
összetákolt bódék állnak. A bódékban malacot is tartanak, de
többnyire lim-lomok vannak bennük felhalmozva. A telepen
sokan guberálásból élnek – ezzel magyarázták a felgyülemlett
szemetet is.
Néhány földszinten lakó család elkerítette ilyen-olyan
kerítéssel a lakása előtti területet, és amolyan „előkert”
gyanánt használja, ide nyílnak ezen lakások utólag vágott
bejárati ajtajai is.
Azokat a lakásokat, amelyekbe behívtak minket, nagy
igyekezettel tették lakhatóvá, otthonossá, igyekeznek rendben
tartani, bogártalanítani. Volt, ahol „patika tisztaságba”
csöppentünk.

Romák Székelyudvarhelyen

A Küküllő partjára dolgát végezni
igyekvő kisfiú – max. 5 fok van

Cigányok Romániában
Népszámlálási adatok szerint (2002) a lakosság 2,5%-a cigány, de a becslések szerint több
mint 10% - ez több mint 2 millió embert jelent.
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Romániában inkább a hagyományos mesterségek alapján osztják különböző csoportokra a
cigányokat:


gáborok – kelderás = üstfoltozó cigányok (lehetnek „gáborok”: romani + román nyelv,
ortodoxok, vagy „magyar gáborok” romani + román + magyar nyelv, adventisták) –
hagyományos ruhákban járnak, összetartó közösség, kereskedők, bádogosok, általában
jobb móduak,



„sátrasok” – „öltözékük hiányosabb”, ortodoxok,



„házi cigányok” – tulajdonképpen romungrók, magyarul beszélnek, nem tartanak
hagyományokat öltözékben sem, katolikusok – Székelyudvarhelyen zömében ők élnek.



Átlagos házasságkötési kor a lányoknál 17 év, a fiúknál 18 év.



Natalitás: 5,1 gyermek egy nőre számítva, ezzel szemben az országos átlagos születési
arányszám 1,9.



Számbelileg a romaság ma a második etnikum a magyar után (amely 7,1%-ot képvisel).



Az utóbbi 16 évben a roma népesség száma 80%-kal növekedett.



A férfiak 58%-ának, a nők 89%-ának semmiféle szakmája nincs.



A nők 59%-a, a férfiak 44%-a írástudatlan.



A roma közösségnek csupán 4,5%-a végez líceumot.



A roma gyermekek 40%-a (8 éves korig) nem jár óvodába.



A 7–10 év közötti gyermekeknek csak a fele jár iskolába.



Felsőfokú tanulmányokat ezerből hét végez.

A székelyudvarhelyi cigányságról
2008 augusztus – szeptemberében, a későbbiekben még ismertetésre kerülő PHARE
iratpótlási program keretében történt egy összeírás, mely az udvarhelyi romákat tekintve
teljes körűnek mondható. Az itt ismertetett adatok ebből az összeírásból származnak.
A felmérést készítők „hólabda” módszerrel dolgoztak. 1183 főt számláltak – ez
Székelyudvarhely lakosságának több mint 3%. Az 1183 fő 291 családot alkot
Az udvarhelyi romák döntő többsége magyar
nyelvű „házi cigány”, néhány „szoknyás”,
„rokolyás”, „kalapos” család van.
A roma lakosság 95%-a Hargita megyében
született, 90%-a Székelyudvarhelyen.
Életkori megoszlásuk: a 18 év alattiak aránya
45%, 19-34 éves 33%, 35 év felettiek 22%
Budvár – villanyóra doboz a lépcsőházban

Gyermekszám: a családok 56%-ában 1-3
gyermek van, 8%-ában 4-5 gyerek, 4%-ában 610 gyerek.
Háztartástípus szerint: a családok 52%-a
nukleáris, 37%-a összetett, több családmagból
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álló háztartásban él.
Lakóhely szerint: 113 család a Budvár utcában,
81 család a városközpontban (Kossuth Lajos utca,
Márton Áron tér, József Attila utca, Attila utca,
Bethlen utca), 54 család Szombatfalván, 22 család
a Termés utcában, 21 család az Éltetőkút utcában
lakik.
A megkérdezett személyek 22%-a egy, 42%-a két
helyiségből álló lakásban lakik. Egyharmaduk
lakásában nincs konyha, kétharmaduk lakásában
nincs fürdőszoba, 50%-uk lakásában nincs
vezetékes víz, 90%-uk lakásában gáz, 70%-uk
lakása csatornázatlan, 70%-uk lakásáig földút Ez is a Budvár: tisztaság és szépen
berendezett otthon
vezet.
Háztartások felszereltsége: 35% rendelkezik hűtőszekrénnyel, 32% mobiltelefonnal, 15%
mosógéppel, 61% színes tv-vel, 45%-nak kábeltévé előfizetése is van, 5%-nak számítógépe,
4%-nak autója.
Az udvarhelyi cigányság körében gyakorlatilag semmiféle
önszerveződés nincsen. Nincs igazán hiteles képviselőjük,
semmilyen szinten. A Roma Pártnak van ugyan egy megyei
embere helyben, de mint kiderült, ez a párt gyakorlatilag
semmiféle érdemi tevékenységet nem végez a városban.
A Budvár telepen élők semmiképpen sem tekinthetőek egy
közösségnek, mint ahogyan gyakorlatilag a város más pontjain
élő cigányok körében sem utalt semmi ill. senki semmilyen élő
közösségre. A budváriakat csupán a közös nyomor
szükségszerűsége tartja össze. Aki teheti / tehetné, menekülne
innen, de gyakorlatilag nagyon kicsi a kitörési lehetőség.
Egyik interjúalanyunk – az átlagtól eltérő módon ő egy 12
gyerekes, idősebb cigány asszony – elbeszélése szerint, ők
Fűtés a Budvár egy patikavidékre költöztek a férjével egy időben, ahol juhászként
tisztaságú lakásában
dolgoztak, és a munkával együtt fedelet is kaptak a fejük
felé. Két gyereket vitték magukkal, a többiek már vagy külön éltek, vagy itt maradtak a szülői
lakásban. Nagyon szerették a falut és a munkát. Úgy érezték, megkedvelték őket a falusiak is,
megbecsülték őket, volt értelmes tevékenység, munka, megélhetés. Azért jöttek vissza mégis
a Budvárra, mert az itt maradó gyerekek nem fizették a rezsit, és féltek, hogy elveszítik a
lakásukat. Ebben a családban egyébként azt találtuk, hogy a szülők még iskolázottabbak
voltak a saját gyerekeiknél, és sajnos ezt más családokban is megfigyelhettük – de erről
részletesebben majd az iskolával kapcsolatos részben beszélünk.

Az udvarhelyi romák gazdasági aktivitása, jövedelmi viszonyaik
A székelyudvarhelyi 18-62 év közötti cigányoknak csupán 17%-a dolgozik alkalmazottként.
legtöbben az AVE Hargitha KFT-nél (hulladékgazdálkodás), családi vállalkozásokban,
fakitermelésben, kevesebben varrodákban, bútorgyárakban.
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Egyéb munkák, jövedelemszerző tevékenységek:


hagyományos mesterségek űzése (kereskedelem, csatornakészítés – „rokolyások”)



alkalmi, napszámos munkák



koldulás



uzsoraszedés



újrahasznosítható anyagok (guberálás) és erdei gyümölcsök gyűjtögetése



a megélhetésben jelentős a szociális ellátások szerepe



uzsorakölcsönök

Jövedelmi viszonyok
A vizsgálat idején, a megkérdezett családokban az átlagos egy főre jutó jövedelem 113 RON
volt (7910 Ft). (A nettó átlagbér Romániában 1308 RON – 91.560 Ft, a minimálbér 600 RON
– 42.000 Ft)

Az udvarhelyi roma családok havi
jövedelme
9

kevesebb mint 200 RON
23

201-500 RON
25

501-1000 RON
több mint 1001 RON

A családok megélhetésében nagy
szerepe
van
a
szociális
támogatásoknak, de ez korántsem
jelent jó megélhetési forrást. Az
alábbiakban bemutatunk két példát
egy-egy átlagosnak tekinthető
cigány
család,
ellátásokból
befolyó lehetséges jövedelmére –
Udvarhelyen.
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1. példa: a család összetétele: Apa – anya 3 kiskorú gyerek – az egy főre eső jövedelem
a minimálbér ötöde sincs
szociális segély öt személy esetén

402 RON

gyerekpénz

84 RON

családi pótlék

65 RON

összesen

551 RON

Egy főre eső jöv:

110,2 RON
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2. példa: Ha munkanélküli ellátást is kaphat legalább egy szülő (nagyon ritka eset!!!)
vagy gyereknevelésit az anya (feltétele: 2 évnél kisebb gyerek és 12 hó munkaviszony
előtte – még ritkább eset!!!)
összesen

551 RON

munkanélküli segély

300 RON

vagy gyereknevelési

600 RON

egy főre jutó 1. eset

170,2 RON

egy főre jutó 2. eset

230,2 RON

Láthatjuk, hogy a legoptimálisabb esetben sem éri el az egy főre eső jövedelem, a minimálbér
felét sem!

PHARE iratpótlási program
Romániában tömegesen érinti főleg a vidéken élő romákat, hogy nincsenek irataik, vagy azok
nem érvényesek. Ennek rendezése érdekében egy országos programot indított a kormányzat,
PHARE pályázat keretében, melyben a pályázóknak lehetőségük nyílt forrást kérni arra, hogy
a helyben élő cigány – rászoruló lakosság hivatalos iratait rendezzék.
Székelyudvarhelyen a rendőrség, a Lakosságnyilvántartó Iroda, törvényszéki szakorvos, a
Budvár szociális központ és a későbbi egészségügyi referens működött együtt a programban.
Udvarhelyen nem volt jellemző, hogy teljesen irat nélküli emberek lettek volna, ez inkább
falun volt probléma. A Lakosságnyilvántartó Iroda munkatársa szerint, ilyenkor általában az a
tapasztalat, hogy az évet az anya 1-2 év különbséggel meg tudja saccolni, ez alapján
próbálnak a kórházzal vagy a területileg illetékes Lakosságnyilvántartó Irodával
együttműködve utána nyomozni a pontos adatoknak. Alapjáraton születéskor az apa jelenti be
a született gyereket a Lakosságnyilvántartó
Anyakönyvi
irodájában. Itt tehet apasági
nyilatkozatot, ha nem tesz, később
tehet közjegyző előtt, de ekkor a
név használatról bíróságnak kell
döntenie.
A programot minden résztvevő
nagyon sikeresnek tartotta. Egyik
nagy eredménye, hogy elkészült az
összerás az Udvarhelyi cigány
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lakosság legfontosabb szociológiai adatairól. De még fontosabb, hogy csaknem 100%-ban
sikerült rendezni az iratokat. Különösen a Budváron volt ennek jelentősége, ahol az önkényes
háztömmben lakók nem kaphattak személyi igazolványt, mert nem volt bejelentett lakcímük.
Azt gondolják, hogy több dolognak köszsönhetik, hogy sikerült bevonni, szinte teljes
számban azokat, akiknek szükségük volt rá:


„Olyan nyelven beszéltünk, amilyen nyelven ő tud. Mert lehet vele üvöltözni, de nincs
értelme” – mondta az Iroda munkatársa. Korábban a nyilvántartás rendőrség kezében
volt – akik románok voltak többnyire, és ennek még most is van hatása: „Ezek olyan
belső rendelkezések, amiket nem nagyon szeretik, ha én ezt elmondom. Itt nálunk
azért még nincsenek annyira hozzászokva a feletteseink, hogy ennyire nyíltan
beszéljünk a munkánkról.”



Az iratpótlás teljesen ingyenes volt, és bevették azokat a nem romákat is, akiknek
anyagi körülményei ezt indokolták.



Udvarhelyen plakátokon, helyi médiákban volt hirdetve a program.



A későbbi egészségügyi referens – aki maga is cigány származású, és a már említett
Roma Párt helyi képviselőjének a felesége – személyesen keresett fel mindenkit, és
próbálta rábeszélni őket a programban való részvételre.

Az írástudatlanság miatt nagyon nagy munka volt az űrlapok kitöltése. Ebben is nagy szerepe
volt az egészségügyi referensnek.
Falun nagyobb probléma az iratnélküliség, de oda a nem jutott el általában ez a pályázat, mert
nem volt, aki pályázzon. A Lakosságnyilvántartó Irodához 13 község tartozik + Udvarhely,
kérték Bukarestben, hogy hadd terjesszék ki a programot a hozzájuk tartozó falvakhoz is, erre
engedélyt kaptak, de ott csak néhány embert tudtak elérni, gyakorlatilag azokat, aki magától
ment be iratokat csináltatni.

10-es „restitúciós”törvény – Kossuth utcaiak
Mint már említettük, elsőre is feltűnik az átlagos járókelőnek is, hogy a városközpont egyes
házai milyen szépen felújítottak, míg mellettük itt-ott hihetetlenül lepusztult házakat lehet
látni. Ennek magyarázata, hogy ezekben a lepusztult lakásokban olyan cigány családok élnek,
akiket az államosítás után költöztettek be ide.
Az államosításkor elvett városközponti
lakásokba első körben pártfunkcionáriusok
kerültek, majd az ötvenes évek közepétől egy
erőszakos urbanizációs folyamat és a nagy
ipari üzemek kiépülését követően elkezdtek új,
komfortos, jobbnak számító panelek épülni,
amikbe első körben a városi elit költözött, és
belvárosi lakásokat kapták meg a faluról
beköltöző romák. (Egyesek szerint azzal a
Kossuth utca – Államosított lakás - Itt is az utcai céllal is, hogy lelakják a lakásokat, és így lesz
ok a régi, városképet meghatározó bérházak
kútról hordták a vizet
lebontására.)
Romániában a kárpótlási törvény természetben juttatja vissza az eredeti tulajdonosoknak az
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elvett lakásokat. A benne élőknek 5 évük volt, hogy más megoldást keressenek. – A
jogszabályt nem láttuk, de az elmondások alapján ehhez segítséget nem kaptak. „Menjenek a
Budvárra, keressenek ott maguknak egy üres lakást!” – így jellemezte a hozzáállást a Roma
Párt embere. A munkanélküli, megtakarítással nem rendelkező családoknak esélyük sem volt
az öt év alatt más lakhatási megoldást keresni.
Sokaknak most jár le az öt éve. Számukra a
Csereháton akartak önkormányzati lakásokat –
állami programból – építeni, de úgy tűnt ez ellen
nagy az ellenállás. A Csereháton épültek ugyanis
azok az új lakóparkok, ahol egyébként – többek
között – a fél polgármesteri hivatal lakik. (Ezek
úgynevezett ifjúsági lakások voltak, amelyek
bérleti jogát meg lehetett pályázni, majd egy
részüket az öt év lejártával meg is lehetett
vásárolni. Azok, akikkel a mi találkoztunk, és a
polgármesteri hivatalban dolgoztak, valóban
megfeleltek a feltételeknek,
és valóban Kossuth utca
„rászorultak” ezekre a lakásokra, tehát az, hogy a
fél hivatal ott lakik, leginkább annak köszönhető, hogy nagyon sok a fiatal, életét kezdő
munkatárs.)
Olvastunk olyan javaslatot, miszerint a Zetelaki víztározónál álló tömbházakat kellene a
városnak felújítania, és a Budvárhoz hasonló telepet ott kialakítania. Próbáltuk megtudni a
szociális iroda, illetve a budvár központ vezetőjének véleményét erről a javaslatról, de ők
mindössze annyit mondtak, hogy az önkormányzat ezt a problémát egyedül nem képes
megoldani, nem tud lakásokat építeni ezeknek a családoknak, erre állami program kellet
volna, vagy kellene.
Számunkra döbbenetes volt ezt a javaslatot olvasni, látva a budvár telepet, és az ott élők
szörnyű helyzetét, ami már most is óriási problémát jelent a városnak, de ez évről-évre csak
nőni fog, tekintve, hogy az itt felnövő gyerekek sokkal rosszabb helyzetben lesznek, mint a
szüleik voltak. Gyakorlatilag iskolai végzettség nélkül, analfabétán, jövőkép, életcélok és
mindenféle motiváció nélkül „szabadulnak rá” a városra. Ezt a fogadóintézményünk
munkatársai is látják, de teljesen tehetetlennek érzik magukat, és talán kicsit bele is fáradtak
már a szélmalomharcba, amit teljesen egyedül végeznek, hiszen a város inkább megtűri a
tevékenységüket, és csak olyan mértékben támogatja, ami az éhenhaláshoz sok, az életben
maradáshoz kevés. A fenti javaslaton kívül pedig a városnak nincs semmiféle terve,
stratégiája, amiben körvonalazódni látszana, hogy mit kíván kezdeni hosszútávon ezzel a
tarthatatlan helyzettel.
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Hajléktalanok éjjeli menedékhelye
A hajléktalanság gyakorlatilag alig jelenik meg a romániai törvénykezésben. A Román
Szociális Fejlesztési Alap létrehozásáról szóló törvényben (Legea nr. 129/1998) van egy
definíció: hajléktalanok az „olyan személyek, akik az utcán alszanak, akiknek nincs házuk,
munkahelyük, nincsenek rokonaik, nincsenek irataik és nincs semmiféle jövedelmük”. Még
két jogszabályban jelenik meg érintőlegesen a hajléktalanság kérdése. A lakástörvény a
természeti katasztrófa miatt otthontalanná váltakat említi, az idős személyek szociális
gondozásáról szóló törvény szerint pedig azok, akiknek nincs lakásuk, előnyt élveznek az idős
otthoni elhelyezésben. A szociális törvényben nincsenek nevesítve a hajléktalanok.
A Székelyudvarhelyi hajléktalan szállás a Budváris Szociális Központban van – a felújított
tömbház aló szintjének egyik szegmense van elkülönítve erre a célra. 1999-ben hozták létre,
11 férőhelyen biztosít ellátást télen is és nyáron is, kizárólag férfiak részére. Női és családos
férőhelyekre is volna igény a városban, előfordult már, hogy krízishelyzetben nőket is
befogadtak.
A szállás két lakószobából, egy öltözőből ill. az öltözőből nyíló wc-ből és fürdőből áll, ahol
mosni (mosatni?) is lehet. A szobákban kórházi ágyak vannak ágyneművel, egy asztal,
polcok, tv, hűtő (amit a lakók hoztak). Tisztaság és rend volt ottjártunkkor, de láthatóan nem a
mi tiszteletünkre: a lakóktól elvárják, hogy saját körletüket szép rendben tartsák.
Meglepő volt számunkra, hogy a szobákba csak pizsamában mehetnek be a lakók, az
öltözőben kell hagyniuk „kinti” ruhájukat, a szálláson csak a csíkos (egyen-)pizsamáikban
lehetnek.
A szálló napi működését tekintve a magyarországi éjjeli menedékhelyekre hasonlít: csak
éjszaka tartózkodhatnak bent a hajléktalan emberek, reggel el kell hagyniuk a szállást, és este
mehetnek újra vissza – télen korábban, nyáron későbben. Kivételt jelentenek a betegek, és
azok, akik éjszaka dolgoznak. Ugyanakkor van egy olyan szabály, amely szerint csak három
hónapig vehető igénybe az ellátás – ez viszont már a mi átmeneti szállásainkra emlékeztet.
Mondanunk sem kell, hogy ezt a szabályt itt sem tudják betartani: van olyan lakó, aki a szálló
megnyitásától kezdődően folyamatosan ott lakik. Általános egyébként, hogy hosszabb ideig
laknak ott az emberek, mint ahogy az is, hogy a kiköltözők vissza-visszatérnek. Így például
tavasszal elmennek napszámba dolgozni (tipikusan az építőiparba vagy állatok mellé a
környező települések gazdaságaiba), ősszel pedig újra visszaköltöznek.
Nincsen térítési díj, a szállót – ahogy a Budvár Szociális Központ egészét – az önkormányzat
tartja fenn (nincs állami finanszírozás).
Nincs külön felvételi procedúra – ha van férőhely, akkor felveszik az első jelentkezőt. Nem
mérlegelik a rászorultságot. A városban élő fedél nélküliek – alsó becslés szerint 8-10 főről
lehet szó – ismerik az ellátást, volt, aki meg is fordult már az intézményben. Általában
egymástól értesülnek arról, hogy megüresedik egy ágy.
A lakók nappaljaikat a városban töltik: a klinikán (rendelőintézetben), a vasútállomáson, a
könyvtárban tudnak megpihenni. Többekkel találkoztunk a belvárosban, ismerősként
üdvözöltek minket már messziről…
Régebben volt a szállónak szociális munkása, jelenleg a már említett gondnok házaspár látja
el a szálló körüli teendőket (a be- és kiengedést, tisztaság megőrzését). Ő tölti ki azt a
környezettanulmánynak nevezett nyomtatványt is, amely a lakók alapvető adatait tartalmazza.
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A szálló megnyitásától számított majd’ 10 évben összesen 85 fő fordult meg náluk – volt aki
kétszer, háromszor is. Ezek egyike Z., akivel sikerült egy rövid interjút is készítenünk.
Z. 49 éves, Székelyudvarhelytől 10 km-re, egy kis faluban született. Öten voltak testvérek,
öt fiú. Kisgyerek volt még, amikor a városba költözött a családja, kezdetben albérletben
laktak, majd kaptak egy kétszobás „blokklakást”. Édesapja és édesanyja is cipészként
dolgozott egy gyárban, apjának suszter a szakmája, anyja betanított munkás volt.
Elmondása szerint csendes, nyugodt gyerekkora volt, édesapja „nemigen ivott”, Z. néha
„megverődött”, amikor „hitványkodott”, mint minden gyerek... Sokat kirándultak, fociztak,
fürödtek a Küküllőn. Meg tudott élni a család a szülők fizetéséből „meg a gyerekpénzből”,
nem szűkölködtek. Mosolyogva emlékezett a gyerekkorára.
Mind az öt fiú szakmát szerzett. Z. kőműves lett, a katonaság után azonban mégsem
ebben a szakmában helyezkedett el, hanem szülei után ment a bőrgyárba, bár nyaranta,
szabadságai alatt kőművesként is vállalt munkát.
28 évesen nősült meg, házasságból két lánygyermek született. 13 évig élt együtt
feleségével, azután szétváltak útjaik, Z. szóhasználatával élve „különöztek”.
Kapcsolatuk részben Z. túlzott alkoholfogyasztása miatt romlott meg. A szülei
lakásának kisebb szobájában kezdték közös életüket, nagyobb testvérei már nem
laktak ott.
Z. számára nagy törést jelentett bátyja halála: a férfi – Z. nem tudja, miért –
felakasztotta magát. Ő volt a legkedvesebb testvére, együtt voltak katonák, együtt
jártak „nőzni”. „Délután még így beszélgettem vele, mint most magával, másnap már
meg volt halva”. Ezután a tragikus eset után még többet ivott. Feleségével való
kapcsolatát édesanyja súlyos betegsége is megterhelte: az asszony egy agyvérzést
követően fél évig teljes ellátásra szorult, „olyan volt, mint egy kisbaba. Ezután egyre
többet morogtunk egymásra.”
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján kezdett el Magyarországra járni dolgozni,
egy alföldi faluban állatokat gondozott és különféle mezőgazdasági munkákat vállalt.
Ingázott a két ország között, előbb ment ő egymaga, utána ment az egész család.
Eleinte fizetés nélküli szabadságot vett ki erre az időre, majd megszűnt a munkahelye.
(Mindösszesen 17 év bejelentett munkaviszonya van.) „Amíg Magyarországra jártunk
jó volt, itt egy fél év alatt nem kerestünk annyit, mint ott egy hónap alatt. Meg tudtunk
venni mindent, gyarapodtunk. Aztán odalett minden.” Házassága teljesen tönkrement.
Az udvarhelyi bérlakásuk költségeit nem fizették, elvették tőlük: „mi is hibásak
vagyunk, nem törődtünk a lakással.” Hazajöttek Magyarországról, a lakás le volt
pecsételve. A bútoraikat elvihették, de vissza nem költözhettek.
Felesége néhány évig egy másik férfivel élt, aki bántalmazta őt, jelenleg kisebbik
lányával egy albérletben lakik. (Azóta is tartják a kapcsolatot, össze-össze futnak.
Nagyobbik lányával rendszeresen találkozik.)
Z. hamarosan az utcán kötött ki. „Legelőször szerencsére nyár volt, kimentem a
gyümölcsösbe, ott aludtam. Aztán jött a hideg, behúzódtunk egy lépcsőházba,
kazánházba. Össze-össze közösültünk, hogy ne fázzunk. Aztán jött a nyár, mentünk
kőművesekkel dolgozni Brassóba, Magyarországra, ide-oda.” Így élt évekig – a telet
kihúzta valahogy, nyáron idénymunkát vállalt.
A lépcsőházakba „úgy mentünk, hogy ne lássanak. Csak este, amikor az emberek már
lefeküdtek. Volt hogy kiküldtek, mentünk másik lépcsőházba, összeszedtük a
lábtörlőket, arra feküdtünk. Volt olyan, hogy le tudtunk menni a pincébe, ott nemigen
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zavartak, csak kellett lessük, hogy hogy tudunk kijönni, hogy ne lássanak. Bizony
nyomorúság volt...”
„Nyáron tisztálkodtunk a Küküllőben. Télen a kazánházakba, bekéreztünk vagy
vittünk valamit a főnöknek, hogy engedje hogy mosakodjunk, mossunk... teregettünk a
csövekre, ott hamar megszáradt, mert meleg volt. … Egyszer-egyszer, nem
rendszeresen. ... Olyan is volt, hogy borotválkozni bementünk a kórházi klinikára
(rendelőintézet), bezártuk magunkra az ajtót.” „Rendőrök volt, hogy zavartak. Volt,
hogy kaptunk egy elhagyatott házat, lementünk a pincébe, jöttek, zavartak... Minden
este szinte. Volt, mikor maradhattunk, volt, mikor nem. Tudtuk, mikor jönnek,
kószáltunk addig, amíg el nem mentek. Kellett sokat bujkálnunk, hogy olyan helyet
kapjunk, hogy ne kapjanak el ... Volt, hogy csináltunk a gyümölcsösben bunkert... „
Tavaly ősszel került a szállóra, miután amputálták a lábfejét. „Elhívott az egyik
barátom őrizni a juhokat, késő ősz volt, a lábam elfagyott.” A kórházból küldték ide. A
lába még most sem gyógyult meg teljesen, a sebe húzódik, felszakadt – nem tud nehéz
munkát vállalni. Nem kapott „betegnyugdíjat”, azt mondták, a lába végett tudna
dolgozni, az öregségi nyugdíjra még 11 évet kell várnia.
Jelenleg semmilyen jövedelme nincs. Ebédet kap az „apácáktól” vasárnap kivételével
minden nap. Segélyt nem kap a tanácstól, mert „büntetésem van. Brassóban
illogattunk (iszogattak) az állomáson, indultunk hazafelé, összepótoltunk, 15 milliót
(azaz 15 ezer új leit) kaptunk fejenként.”
„Úgy is akartam, hogy szép lassan lehúzzák, ahogy kapom a segélyt. Nem én vagyok
egyedül így. Nem tudják megoldani ezek a szociálsták, mert ők rendezik az ilyesmit.”
Elégedett a szállásával, de a környéken fél. „Sok a cigány, rengeteg, ütik le az embert.
Annyian vannak, mint a hangyák.”
Tervei: Egy régi iskolatársa „régies” (bejelentett) munkát ajánlott neki. Szeretne nála
dolgozni. Albérletet találni a városban nehéz: egy kisebb szoba bérlése – elmondása
szerint – 2-300 lei egy hónapra, de kevés a kiadó szoba. Z., ha napszámban dolgozna,
40-50 leit kaphatna egy napra.
A következő táblázatban a Budvár éjjeli menedékhely nyitása óta ott megfordult 85 fő adatai
láthatóak a népesség országos adataihoz viszonyítva. Látható, hogy a 40 és 59 év közöttiek
aránya haladja meg az országos mutatókat, míg a fiatalabbaké és a nagyon időseké alatta
marad.
Korcsoportok

Budvár

Teljes népesség
(2005)

30 év alatt

15.3%

39.3%

30-39 év közöttiek

10.6%

15.9%

40-49 év közöttiek

28.2%

12.8%

50-59 év közöttiek

32.9%

12.7%

60-69 év közöttiek

8.2%

9.5%

69 év fölött

4.7%

9.7%
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Tudjuk még róluk azt is, hogy fele részük elvált, megközelítőleg 40%-uk nem házasodott meg
soha. Elvétve van közöttük özvegy, házas és élettársi viszonyban élő.
Családi állapot
házas

4.4%

élettársi
viszonyban

4.4%

elvált

50.0%

özvegy

2.9%

egyedülálló

38.2%

Többségük – majdnem 50%-uk – barátnál, rokonnál, ismerősnél vagy munkásszálláson lakott
a szállóra költözést megelőzően. Jelentős hányaduk un. „improvizált hálóhelyen” – amiről mi
nem tudjuk, mit jelent, ha valaki tudja, legyen szíves, mondja meg! Lakásból egyötödük, más
intézményből 7%-uk érkezett, néhány főnek pedig szabad ég alatt volt lakhatása.
Utolsó lakhelye
saját lakás

4.4%

állami albérlet = bérlakás

7.4%

magán albérlet

7.4%

barátnál, rokonnál,
ismerősnél,
munkásszállón
intézmény

45.6%

7.4%

improvizált hálóhely
szabad ég alatt

25.0%
2.9%

Egyharmaduk alkalmi munkából, másik harmadik nyugdíjból, kis részük (6%) segélyből él,
ám ötödrészüknek semmilyen jövedelme nincs! 12% azonban alkalmazottként dolgozik.
Munkaviszony/jövedelem
alkalmazott

12%

alkalmi munka

31%

betegnyugdíj

22%

nyugdíj

9%

segély

6%

nincs

21%
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Végzettségüket tekintve a szakiskolát végzettek vannak
negyedrészük ennél magasabb végzettséggel rendelkezik.

többségben,

ugyanakkor

Iskolázottság
egyetem

4.4%

posztliceális

8.8%

középiskola

13.2%

szakiskola

36.8%

általános

29.4%

elemi

7.4%

40%-uk volt korábban valamely intézmény lakója. Ötödrészük fordult meg valamely
gyermekotthonban.
Intézeti múlt
nem volt
gyerekotthon
börtön
egyeb

59.4%
18.8%
10.1%
11.6%

S hogy az éjjeli menedékhelyről ki hova költözött, az alábbi diagram mutatja:
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Cigány gyermekek az oktatásban – a budvári iskola
Jelenleg 7 iskolában folyik elemi oktatás, 10 iskolában gimnáziumi oktatás.
Míg azonban 2000-ben 8664 tanuló volt a városban, 2006-ban már csak 7638 – a tanulói
létszám minden oktatási szinten csökkent. Így például az elemi (I.-IV. osztály) és a
gimnáziumi (V.-VIII. osztály) oktatásban 2000 és 2006 között 1000 fővel csökkent a
beiskolázott diákok száma. A belvárosi iskolákba, amelyek vagy egyházi fenntartásúak, vagy
valamilyen művészeti szakot működtetnek, mindeközben óriási a túljelentkezés. Ezekbe az
iskolákba cigány gyermekeket nem szívesen – vagy egyáltalán nem! – vesznek fel, még akkor
sem, ha körzetileg oda tartoznak, s ha az van közel lakhelyükhöz. Romániában is vannak
iskolai körzetek, s az iskolákat jogszabály kötelezi arra, hogy felvegye a körzeti gyerekeket,
mindezeket minden következmény nélkül figyelmen kívül hagyhatják – egyszerűen azt
mondják, hogy nincs férőhely, vagy eltanácsolják a jelentkezőt azzal, hogy jobb lesz neki a
másik iskolában…
Ez a probléma a városközpontban élő, s ilyenformán legalább a lakóhely tekintetében
integrált, s talán kevésbé rossz helyzetű roma családok gyermekeit érinti.
Nagyobb létszámban a Tompa László Általános Iskolába járnak roma (és más iskolából
kihulló, „problémás”) tanulók. A Budvári Szociális Központban ennek az iskolának a
kihelyezett tagozata működik, illetve egy óvodai csoport.
Az óvodai csoportban napi 3-4 órás
foglalkozások vannak a gyermekeknek –
reggel lehozzák őket szüleik, vagy lejönnek
maguk, esetleg nagyobb testvéreikkel együtt,
ebédre hazamehetnek. Nincs étkezés, még
tízórai sem. Lehetőségünk volt bepillantani a
csoport életébe. Azt láttuk, hogy az óvónő az
olyan
alapvető
fogalmakkal
próbálja
megismertetni a gyerekeket, mint a színek, az
évszakok, a természeti jelenségek (virágok,
állatok, fák stb), minden igyekezetével azon
volt, hogy bővítse a szókincsüket. Enélkül az
iskolai kudarc borítékolható. Rajzoltak, gyurmáztak a gyerekek, köszöntek magyarul és
románul, énekeltek mindkét nyelven… Nagyon kedvesen, végtelen szeretettel bánt a
gyerekekkel. Kicsit olybá tűnt azonban számunkra, mintha inkább egy kis iskolába
csöppentünk volna – kevéssé emlékeztetett a magyarországi óvodákra. Nem láttuk például,
hogy kötetlen, szabad játékra volna terük a gyerekeknek. De lehet, hogy azért volt mindez,
hogy ezt a kevéske időt minél aktívabban,
fejlesztéssel töltsék – de az sem lehetetlen, hogy
nekünk akarta bemutatni, milyen munka folyik a
csoportban.
Az iskolában négy évfolyam működik, délelőtt
az I. és II. osztályosok, délután a III. és IV.
osztályosok tanulnak. Teremhiány esetén az
óvodások csoportszobáját is igénybe veszik,
miután a kicsik hazamentek.
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Kis létszámú osztályokban, barátságos környezetben folyik az oktatás. A tantermek olyanok,
mint bármely „rendes” iskolában.
Iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik hetente egy-egy alkalommal a
gyerekekkel, ha arra szükség van.
A pedagógusok is elmondták, de az
óralátogatások után számunkra, laikusok
számára is érzékelhető volt, hogy a
gyerekek nagy lemaradásban vannak,
lassú
tempóban
haladnak.
Nagy
különbségek vannak a gyerekek közt – a
harmadik osztály utolsó padjában például
egy olyan kislány volt, aki éppen írni
tanult,
hullámvonalakat
rajzolt
a
füzetébe… De az is látszott, vagy inkább
úgy látszott, jól érzik magukat az
iskolában. Interjúalanyaink azt mondták,
télen könnyebb becsalogatni a gyerekeket
az iskolába – ahol meleg van. Nyáron a
Küküllő partja mégiscsak csábítóbb – arról nem is beszélve, hogy ezeknek a gyerekeknek
fontos feladataik vannak a család fenntartásában is: vigyázni kell a kisebb gyerekekre, fáért
kell menni az erdőre, és már egész fiatal korukban eljárnak napszámba. Az egyik család
például azt mesélte, hogy serdülőkorú fiúk, aki nemrég hagyta ott az iskolát, szénát rakodik a
szomszédos gazdaságban.
A gyerekek ingyen kapják a tankönyveket,
de ezek egy része használt (bele van írva –
ami eléggé megnehezíti az oktatást).
A pedagógusok szerint a szülők bejönnek,
ha hívják őket, de sokan nem tartják
fontosnak az iskolát, sok a hiányzás.
Az iskolába járó gyerekek kapnak
„magyar ösztöndíjat”, ami jelentős összeg
a családok gazdálkodásában. Akkor jár
nekik, ha az iskola igazolja, hogy a
gyermek tanulójuk. Fél évente kell az
igazolást kitölteti – ilyenkor mindig
felduzzad kissé a gyereklétszám.
Ha a gyerekek elevickélnek valahogy a negyedik osztály végéig, akkor jönnek az igazi
nehézségek: a felső tagozat az anyaiskolában van. Mi többször megjártuk az utat a Tompa
László iskola és a Budvár telep között, és azon tanakodtunk, vajon nem nagy-e ez a távolság
egy gyerek számára? (Tömegközlekedés a két pont között nincs.) Arra jutottunk, hogy nem
kicsi… De mégsem a földrajzi távolság a riasztó. Az új iskolában jóval magasabb szintű
követelményeknek kell megfelelni az oda kerülő gyerekeknek. S még ha az új környezet
abszolút befogadó is, a gyereknek akkor is nehéz az alkalmazkodás, a megfelelés. Ám ha a
többség negatív előítéleteivel is szembe kerül, nem nagyon van, ami az iskolában tartsa… A
szülők nem látják, mi jóval kecsegtet az iskola, valahol a távoli jövőben. Vagy ha látják is,
lehetetlennek tűnik teljesíteni minden elvárást. Szumma szummárum: a Budvárról átkerülő

92

gyerekek harmada biztosan kimarad az oktatásból – viszont a másik kétharmada nem! És
ebben nem kis szerepe van a budvári szegregált iskolának. Interjúalanyaink elmondták, hogy
a román törvények nem engedik a szegreált oktatást, a budvári iskola azért működhet, mert
tanulóik magyarnak vallják magukat.
Lehetőségünk volt a Tompa László Iskola pedagógusaival is beszélni, ahol 11 roma tanulóval
indítottak egy osztályt, s azt tapasztalták, hogy ez nem jó sem a gyerekeknek, sem a
tanároknak. Majd hetedikben, részben a lemorzsolódás, részben a rossz tapasztalatok miatt
szétosztották az osztályt, azóta integrált formában oktatják a roma tanulókat. Azt is
megtudtuk, hogy a pedagógusképzésbe, továbbképzésbe nincs beépítve semmilyen speciális
ismeret, tananyag a romákra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy Romániában él a legnagyobb
számú és arányú roma kisebbség egész Európában.
Semmiféle kiegészítő normatíva vagy plusz finanszírozás nincs, az iskola felújíthatott egy
kisebb épületet, mikor városi szinten „bevállalta” a roma gyerekeket.
A probléma tehát nagyon összetett. Az iskolákat nem kötelezi senki, hogy fogadja a körzeti
cigány gyermekeket. A szülőket sem kötelezi senki arra, hogy iskoláztassa őket – azaz
jogszabály kimondja a tankötelezettséget 16 éves korig, de a betartatásával senki sem törődik.
Ha nem jár a gyerek iskolába, hát nem jár. Azért is hátborzongató ez, mert egyfajta
visszalépést vélünk érzékelni: mintha a szülői, de főleg a nagyszülői korcsoportok, akik még a
rendszerváltás előtt voltak tankötelezettek, mintha iskolázottabbak lettek volna – olvasni, írni
legalábbis megtanultak. Talán a középső generáció – tehát a fiatal, szülőkorú felnőttek
helyzete a legaggasztóbb. Éppen őket célozza meg az un. „Második esély” program, minek
keretében az iskolai tanulmányaikat folytathatják azok, akik a tankötelezettségi kort
túlhaladták.

A Budvári orvosi rendelő
A rendszerváltás után átalakuló egészségügyi ellátásból könnyen kimaradhattak a romák. Az
orvosok azt mondhatták hogy betelt már a keret, amire szerződtek az egészségpénztárral, és
nem fogadták őket. Volt pár hónap, amíg – főleg a telepiek – semmiféle orvosi ellátásban nem
részesültek.
Erre az ellátatlanságra válaszul hozták létre a Budvár Szociális Központban az orvosi
rendelőt, dr. Váradi István családorvos Farkaslakai praxisa mellett vállalta ezt a feladatot.
Romániában a családorvosok – ahogy az elnevezésük is mutatja – az egész családot ellátják,
csecsemőtől az aggastyánig. Vannak ugyan olyanok, akik csak gyerekeket vagy csak
felnőtteket „írnak fel”, de az általános mégiscsak az előbbi. Ennek az a kétségtelen előnye,
hogy az orvos a teljes családi anamnézist ismeri. Az orvosok kezében több feladat
összpontosul, így például ők állítják ki a „hajtási” engedélyhez szükséges igazolást, ahogy a
munkába álláshoz vagy a házasságkötéshez is. A családorvos az egészségpénztárral
szerződésben álló vállalkozó.
Kezdetben hetente három, majd fél év után két alkalommal volt rendelés a logopédus
szobájában kialakított rendelőben („nem EU-s körülmények között”). A rendelő hatóságilag
soha sem volt engedélyezve. Sok segítséget kaptak gyógyszerek, kötszerek formájában a
városi kórház sürgősségi osztályáról, mert tehermentesítette őket a rendelő.
A visszaemlékezések szerint hosszú idő kellett ahhoz, hogy „normálisan lehessen dolgozni”.
A telepiek tülekedtek az ajtó előtt, türelmetlenül várták, hogy sorra kerüljenek. Az orvosnak
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olyan érzése volt, mintha attól félnének, hogy ma ott van, de többé nem megy feléjük „nehéz
volt eleinte, mert ezek az emberek azt szokták meg, hogy lerázzák őket”. Mindamellett, hogy
az orvosi rendeléseken „megszokott” magatartásformákra próbálták szocializálni a betegeket
(sorban állás, várakozás, vizsgálat előtt tisztálkodás), a bizalmukat is el kellett nyerni – Váradi
doktor szavaival: „meg kellett szerettessük magunkat, igazolnunk kellett, hogy értük
vagyunk”, „bizonyítani kellett, hogy nem nézzük le
őket”, „türelemmel, alázattal, szeretettel fordultunk Nagyon
megnyugtató
volt
feléjük” „szelíden, elfogadással”. Három-négy év számunkra,
ahogy
a
telepi
kellett, mire „már lehetett viccelődni velük, a viszonyokat és saját szerepét
gyerekeket babusgatni”, mire „nem törtek ránk a bemutatta nekünk Váradi doktor –
rendelőben, hogy miért van olyan sokáig az előző”.
józanul,
tényszerűen,
saját
tapasztalataiból
kiindulva.
Egy
Az orvos a telepiek egészségi állapotát úgy látja,
hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek olyan terület ez, ahol könnyen
sérülékenyebbek, gyengébb az ellenálló-képességük. elsodorhatnak minket előítéleteink
Leggyakoribbak voltak körükben a légúti és a és érzéseink – akár pozitív, akár
bőrbetegségek. A már vázolt higiénés viszonyok negatív irányba. Láttunk kis
akik
félpucéran
ellenére sem voltak ugyanakkor mérgezések, „purdékat”,
végezték
dolgukat
a
Küküllő
fertőzések, de ha a városban felütötte a fejét a
szokásos influenza járvány, az a Budváron azonnal partján, kolduló utcagyerekeket,
megjelent. TBC-s betegeket is kezelt, azonban nem akik nózijukat mancsukra húzott
észlelt nagy arányú fertőzöttséget – mint tudjuk, egy szál pulóverük ujjába törölték,
Románia az egyik olyan ország Európában, ahol igen vagy idős asszonyt mezítláb egy
–
míg
mi
magas a TBC-s megbetegedések előfordulása. Az strandpapucsban
egyik legsúlyosabb eset egy megégett kislány nagykabátunkba burkolóztunk és
kezelése volt: kötözését, fürdetését kellett megoldani. kerülgettük a tócsákat… majd hogy
átmelegedjünk, ittuk a forró, habos
Kritikus terület volt a gyermekek beoltása: eleinte kakaót.
óriási ellenállásba ütköztek. A szülők nemigen
értették, mi a jó abban, hogy a gyereknek a
tűszúrással fájdalmat okoznak, esetleg be is
lázasodik tőle a baba… Idővel megtapasztalták, hogy ezek a kellemetlenségek elmúlnak, és az
orvos felé is mind nagyobb elfogadással voltak. S nem mellékesen 2001-től egy olyanfajta
motivációs eszközt vetettek be, amely használata ugyan elveikkel ütközött, de meghozta a
várt eredményt: 2001-től tejporra jogosult minden romániai csecsemő, akit nem anyatejjel
táplálnak – a Budváron minden anyának felírták a tápszert, aki beoltatta a gyerekét.
Mindezeknek köszönhetően sikerült eljutni odáig, hogy minden budvári kisgyermek
megkapta kötelező oltásait – még ha kissé késve is. Az oltások egy részét ugyanakkor az
iskolaorvosok adják be a gyermekeknek, így azok, akik nem járnak iskolába, oltást sem
kapnak.
A rendelő csatlakozott egy országos programhoz, melynek keretében „ingyenesen juthattak
fogamzásgátló eszközökhöz a munkanélküliek, diákok, egyetemisták, szociális segélyre
jogosult családok tagjai, vidéken élők, azon nők, akik művi magzatelhajtáson estek át, illetve
a jövedelem nélküli személyek”.
Internetes forrásunk szerint a programot az Egészségügyi Minisztérium a civil szervezetekkel
karöltve bonyolítja le, az anyagi fedezet az Egyesült Államok kormányától származik.
Meglepő számunkra ez a momentum, de talán összefüggésbe hozható a program
indíttatásával: Romániában a rendszerváltás előtt tiltott volt az abortusz, a rendszerváltást
követően legalizálták, s ez számuk ugrásszerű növekedését vonta maga után. Volt olyan év,
hogy az abortuszok száma meghaladta az élveszületések számát, napjainkban a terhes nők
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kétharmada dönt az abortusz mellett, és statisztikailag egy nőre 3-4 terhességmegszakítás jut.
Előfordul az is, hogy a nők nem tudják megfizetni a kórházi műtét költségeit (Romániában a
lakosság 60%-a él a szegénységi küszöb alatt), s még ma is „házilag” szüntetik meg a
terhességet. (http://www.ahet.ro/content/view/2297/44/ vagy http://eletmod.transindex.ro/?
cikk=1255)
A Budváron a program látványos eredményt hozott. Leginkább a Depo povera nevű havonta
(azonos időben) beadandó injekció vált be – az orvos és asszisztense feljegyezte, kinek mikor
kell jönni, és felkeresték azt, aki nem jött időben.
Váradi doktor 7 évig rendelt a Budváron. Még ma is fogad betegeket a Farkaslakai
rendelőben, de már csak néhány család jár ki hozzá, és ha jól emlékszünk, a fogamzásgátló
program miatt még visszajár a telepre (abban ugyanis csak olyan orvos működhet közre, aki
elvégezte a programhoz kapcsolódó továbbképzést). Döntését, hogy nem jár ki többé a
telepre, azzal indokolta, hogy több időt igényel a családorvosi praxisa – és a hét év is nagyon
megterhelő lehetett, és asszisztense sem dolgozik már a telepen. Utódját nem találták meg, a
telepieknek új családorvos után kellett nézni…
Ezzel egy időben hozták létre az egészségügyi mediátor státuszt egy szintén országos program
keretében, a romák egészségügyi nevelésére, informálás céljából. Az udvarhelyi kolléga egy 8
általános végzettségű, szakképzettséggel nem rendelkező hölgy – aki munkájához alig-alig
kap segítséget, támpontot. Státusza a helyi korházhoz tartozik szervezetileg, munkáját pedig
az egyik családorvos igazolja (talán irányítgatja, és a szakmai fórumokon képviseli is). Első
feladata az orvos nélkül maradt romák ellátásának megszervezése volt. Az orvosok nem
mindegyike fogadta szívesen a roma pacienseket, volt olyan orvos, aki „fel sem írta őket a
listájára”, mások csak a gyerekeket vagy csak a felnőtteket fogadták… Munkája a
gyakorlatban azt jelentette, hogy a „nyakába vette” a várost, végigjárta a családorvosokat, és
szavaival: „mint saját családtagjaimat, úgy kellett bekönyörögni őket”. Mára a legtöbb a
budvári családnak van orvosa, de kb. 50 gyermeknek nincs! A mediátor fő tevékenysége
pedig a terhes- és csecsemőgondozás (volna) – de ahogy láttam, jobbára a kommunikációs
szakadékok áthidalására használják: segít a kérvények megírásában (és egyáltalán – írástudó
lévén az írásban), a hivatali ügyek intézésében. Fontos szerep hárult rá az Iratpótlási akcióban
(l. 75. old.).
Jó lett volna ennek a programnak jobban utánajárni – de nem találtunk használható magyar
nyelvű anyagot.
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