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1. Kisebbség jogok
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Anyanyelvhasználat a Nép Ügyvédjénél
Anyanyelven fordulhatnak és kérhetnek jogorvoslatot a Nép Ügyvédjétől a kisebbségi
közösségek tagjai. A rendelkezés lehetővé teszi a kisebbségekhez tartozó személyeknek,
amennyiben lakóhelyükön számarányuk meghaladja a húsz százalékot, hogy anyanyelvükön fordulhassanak a Nép Ügyvédjéhez. Másrészt, a Nép Ügyvédje intézményének területi irodáiban is biztosítani kell a kétnyelvűséget, ahol ez a lakosságarány érvényes.

Zászlótörvény
Anyanyelven fordulhatnak és kérhetnek jogorvoslatot a Nép Ügyvédjétől a kisebbségi
közösségek tagjai. A rendelkezés lehetővé teszi a kisebbségekhez tartozó személyeknek,
amennyiben lakóhelyükön számarányuk meghaladja a húsz százalékot, hogy anyanyelvükön fordulhassanak a Nép Ügyvédjéhez. Másrészt, a Nép Ügyvédje intézményének területi irodáiban is biztosítani kell a kétnyelvűséget, ahol ez a lakosságarány érvényes.

Hivatalos a Magyar Nyelv Napja
Kiállni. Képviselni. Kiharcolni – ez a hármas parancs vezérli a Szövetség munkáját a következő időszakban. Kiállunk a magyarok mellett. Nyilvánosságra hozunk minden támadást,
minden jogsértést. Képviseljük a közösség ügyeit minden fórumon a törvényhozástól a
nemzetközi szervezetekig. Kiharcoljuk igazunkat és azt, ami nekünk kijár. Nem adjuk fel
a küzdelmet azért, amit egyszer már megszereztünk, sem azért, hogy megszerezzük azt,
amit már rég meg kellett volna kapnunk.
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FOLYAMATBAN VAN:

Törvényjavaslat az egyházi javak
visszaszolgáltatásának lezárására
Anyanyelven fordulhatnak és kérhetnek jogorvoslatot a Nép Ügyvédjétől a kisebbségi
közösségek tagjai. A rendelkezés lehetővé teszi a kisebbségekhez tartozó személyeknek,
amennyiben lakóhelyükön számarányuk meghaladja a húsz százalékot, hogy anyanyelvükön fordulhassanak a Nép Ügyvédjéhez. Másrészt, a Nép Ügyvédje intézményének területi irodáiban is biztosítani kell a kétnyelvűséget, ahol ez a lakosságarány érvényes.

Anyanyelvhasználat az egészségügyben
A parlamenti ciklus elején dolgozott ki egy törvénykezdeményezést az RMDSZ parlamenti
csoportja annak érdekében, hogy a kisebbséghez tartozó páciensek anyanyelven fordulhassanak szakorvoshoz, ahol a kisebbségek számaránya meghaladja a 20 százalékot. Tekintettel a parlament nehézkes adminisztratív eljárásaira és a Kolozsváron történt olaszteleki lány esetére a képviselők újból iktatták a tervezetet 2016-ban. Ezúttal a javaslat előírja,
hogy azokon a településeken, ahol a magyarok számaránya eléri a húsz százalékot vagy az
5000 főt, anyanyelven beszélő személyzetet is alkalmazzanak az egészségügyi és a szociális szolgáltatásokat nyújtó közintézményekben.

Anyanyelvhasználat az
igazságszolgáltatásban
Törvénymódosító javaslatban kérte a Szövetség, hogy azokban a bírósági körzetekben,
ahol valamely nemzeti kisebbség számaránya meghaladja a lakosság húsz százalékát, az
adott nemzeti kisebbség, az alkotmányos rendelkezéseknek megfelelően, saját nyelvén
nyújthasson be bármilyen írásos dokumentumot, kérést vagy igazoló aktákat és ezen iratok fordítási valamint hitelesítési költsége ne a kérvényezőt terhelje, hanem a bíróságot.

Anyanyelvhasználat a közintézményekben
A nemzeti kisebbségeknek a közintézményekben történő anyanyelv-használatának bővítését célozta az a törvénykezdeményezés is, amely értelmében anyanyelven fordulhatnak
az érintettek bármely közintézményhez azokon a településeken, ahol a kisebbség számaránya eléri a lakosság húsz százalékát.
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Magyarul fordulhatnának az Országos
Diszkriminációellenes Tanácshoz
Az RMDSZ által kezdeményezett jogszabály-tervezet alapján anyanyelven fordulhatnak
az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz azon kisebbségek tagjai, akik olyan településeken élnek, ahol az adott kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot.

2. Oktatás
Gyermekközpontú oktatás
Az oktatás területén az RMDSZ szakpolitikusainak munkája által egy gyermekközpontú
oktatást szorgalmaztunk az elmúlt időszakban, emellett a román nyelv speciális tankönyvekből való tanítását, a tanórák csökkentését valamint a kisebbségi pedagógusnak szóló
továbbképző központ létrehozását. Mindezek hozzájárulnak az oktatási rendszer hatékonyabbá tételéhez.

Felekezeti oktatásra vonatkozó
egyezményt írtak alá a történelmi
egyházak püspökei a tanügyminisztériummal
Az RMDSZ által kezdeményezett hosszas tárgyalás-sorozat eredményeként a tanügyminiszter és a történelmi egyházak püspökei aláírták a felekezeti- és felekezeti jellegű iskolákra vonatkozó protokollumot 2015-ben. A 2011-ben elfogadott tanügyi törvény értelmében az oktatási szaktárcának egy egyezményt kellett aláírnia a Romániában elismert
egyházakkal a felekezeti oktatásra vonatkozóan, ám a tavalyi év végéig a törvényes előírások csak az ortodox egyházzal szemben valósultak meg.
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ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK

Vallásórák megtartására jogosultak
a történelmi egyházak
Szülői kérésre az iskolákban a történelmi egyházak vallásórák megtartására jogosultak.

Eltöröltük a beiratkozási tandíjat
és az egyetemi bentlakásért fizetett
költségeket a tanügyben dolgozó
szülők gyerekei számára
A tanügyben dolgozó alkalmazottak (tanárok) és a kisegítő személyzet (könyvtárosok,
laboránsok) gyermekei mentesülnek az oktatási intézmények beiratkozási tandíja alól,
valamint díjmentesen használhatják az egyetemi bentlakási helyeket. Ezen előírások a
nyugalmazott tanügyi alkalmazottak és a nyugalmazott kisegítő személyzet gyerekeire is
érvényesek.

Több férőhelyes iskolabuszok
RMDSZ kezdeményezésre
Nagyobb, több férőhelyes iskolabuszok beszerzését tette lehetővé az RMDSZ parlamenti
csoportja által kidolgozott kezdeményezés. Így az önkormányzatok és oktatási intézmények a helyi igényeknek megfelelően szervezhetik meg az iskolás gyerekek szállítását.

Az RMDSZ kezdeményezésre
biztonságosabb a gyerekek
iskolabuszokkal történő szállítása
Az általunk kezdeményezett törvény értelmében ezen gépjárművek tulajdonosai nem lesznek kötelesek a különböző illetékek befizetésére, így ezt a pénzkeretet a járművek karbantartására fordíthatja az oktatási intézmény.
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RMDSZ kezdeményezésére bővültek a
diszlexiás gyerekek tanulási lehetőségei
A diszlexiás gyerekek oktatását segíti az a törvényjavaslat, amely tanügyi törvényt egészítette ki és amely a diszlexiás gyerekek sajátos helyzetére ad törvényi megoldást: előírja
a gyerekek kötelező felmérését az elemi oktatás első két évében, a különböző tantárgyak
esetében oktatási módszertani sajátosságok bevezetését szorgalmazza, legalább városi
szinten osztályok létrehozását javasolja a rendes iskolahálózat keretében valamint esetenként segédeszközök használatát teszi lehetővé akár vizsgákon is. Továbbá a jogszabály értelmében a szülők és a tanárok kérésére a megyeszékhelyen vagy a városokban specifikus
osztályokat lehet létrehozni, amelyekben a tanulási nehézségekkel küzdő diákok sajátos
metodológia szerint tanulhatnak. A szülők kérésére ezen gyerekeket egy másfajta kiértékelési rendszer alapján mérik fel.

FOLYAMATBAN VAN:

Létrehozzuk a magyar nyelvű
pedagógus-továbbképző központot
Azt követően, hogy 2011 óta az RMDSZ kezdeményezésre törvény írta elő a magyar nyelvű
pedagógus-továbbképző központ létrehozását, az oktatási minisztériumban nem tettek
lépéseket az intézmény létrehozásának érdekében. Az RMDSZ hathatós hozzájárulásával
idén 1,5 millió lejt különítettek el a létrehozására és működésére. Ez az összeg tartalmazza
a központ alapfelszereléseinek költségét illetve 15-27 szakember és a személyzet fizetését.

Meleg ebéd program az iskolában
A tej és kifli program nem bizonyult hatékonynak, ezért többpárti kezdeményezés által javasoltuk a meleg ebéd bevezetését az oktatási intézményekben. A kezdeményezés változatos étrendet és gyümölcsöt is előír, illetve anyagi fedezetet biztosít a közigazgatási egységek számára. A javaslat azt szorgalmazza, hogy a termékeket helyi termelőtől szerezzék be.
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Bővítenénk magán felsőoktatás állami
finanszírozásának lehetőségét
Az RMDSZ megteremtené a magyar anyanyelvű magán felsőoktatás állami finanszírozásának lehetőségét, azokban az esetekben is, ahol az illető képzésnek nincs állami felsőoktatási rendszerben megfelelője: például a protestáns teológiai intézeten belül államilag finanszírozott helyek biztosításának megteremtése.

3. Kultúra, művelődés
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Normatív támogatásban részesülnek
a kulturális folyóiratok
A törvény értelmében a Kulturális Minisztérium költségvetésében évente elkülönítenek
egy összeget a reprezentatív kulturális szaklapok számára.

A műemlék-restaurálás és a
filmgyártás támogatása
Az RMDSZ hathatós hozzájárulásával idén törvényi szintre emelték azt a jogszabály- kezdeményezést, amely értelmében a szerencsejátékokkal foglalkozó gazdasági szereplők által az államkasszába befizetett pénzösszegek 3 százalékát műemlék-restaurálásra fordítják. Hasonló eljárással támogatnák a Román Film Alapot is, ahova az államnak befizetett
összeg 2 százalékát irányítják a romániai filmgyártás támogatására.

7

RMDSZ PARLAMENTI CSOPORT TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2012-2016

Pontosítottuk a nyomtatással és
nyomtatványokat forgalmazó
társaságokat érintő jogszabály előírásait
Az Országos Kulturális Alap működését szabályzó jogszabály 3 százalékos illetéket szabott
ki a vegyes nyomtatványokra, azonban nem pontosította a vegyes nyomtatványok fogalmát, így számos nyomtatással és kereskedéssel foglalkozó társaság működését nehezítette
meg, lehetőséget adva a visszaéléseknek. Az RMDSZ által kezdeményezett törvény törölte
a vegyes nyomtatványok fogalmat a jogszabályból.

Méltányos díjazás az előadóművészeknek
Hozzájárultunk az előadóművészeknek és a hangfelvétel-előállítóknak szánt díjak egységesítéséhez, ezáltal méltányos díjazásban részesülhetnek ezen személyek.

Bővítettük a közérdekű információkhoz
való szabad hozzáférést
Nem csak a közintézmények, hanem kereskedelmi társaságok, illetve bármiféle közpénz-támogatásban részesülő egységek kötelesek biztosítani hozzáférését a közérdekű
információkhoz.

FOLYAMATBAN VAN:

Adómentesítés a műemlékek esetében
Mentesítené a műemlékek tulajdonosait az adók befizetése alól az a kezdeményezés, amelyet az RMDSZ iktatott az Adótörvénykönyv módosítására.
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Egyszerűsített törvényi keret a
kulturális bélyegilletékre
A romániai kulturális élet fenntartásához elengedhetetlen egy egységes kulturális-bélyegilletékre vonatkozó törvényi keret. A javaslat értelmében mindössze 1 lej értékű lesz
a bélyeg a szépirodalmi könyvek esetében, a mozijegyek és műsoros CD-k, DVD-k árának
viszont 2%-át számolják majd fel bélyegilletékként. A színház- és koncertjegyek árára 5
százalékos illeték kerülne az indítvány értelmében. A százalékokat a jegy ÁFA nélküli értékéből számolják ki, a bélyegilleték ÁFA- mentes lesz.

4. Adócsökkentés
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Adómentességben részesülnek
tevékenység hiányában a hegyvidéken
működő turisztikai szolgáltatásokat
nyújtó egységek is (panziók)
Mentesülnek az adó befizetés alól a hegyvidéken működő turisztikai szolgáltatásokat
nyújtó egységek is (természetes és jogi személyek) az RMDSZ által kidolgozott törvény
értelmében, hasonlóan a Fekete tenger partján működő, turisztikai szolgáltatásokat
nyújtó egységekhez.

Csökkentettük a háztartásokban
a víz után fizetett adót
Az RMDSZ parlamenti frakciói által kifejtett munka eredményeként jelenleg a háztartásokban a víz után fizetett forgalmi adót már kilenc százalékra csökkentettük.
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Nyugdíjasok az adójuk 2 százalékát civil
szervezetek támogatására fordíthatják
Az RMDSZ kezdeményezésére a nyugdíjasok által befizetett adó két százalékát civil szervezetek támogatására fordíthatják, ugyanis ezidáig a nyugdíjasok nem rendelkezhettek a
befizetett adó két százaléka fölött.

Több pénz a nagycsaládoknak
Azon sokgyerekes családoknál, ahol az egy főre jutó jövedelem egy bizonyos szint alá csökken, mindkét szülő adókedvezményben részesül. Ezáltal csökken az adózandó alap és nő
a család rendelkezésére álló jövedelem. A fenti adókedvezményben részesülő családok
esetében a családi jövedelembe nem számítják bele a tanulmányi ösztöndíjakat, díjakat és
sport tevékenységből származó eredmények után járó pénzjutalmakat.

Kevesebb adó fizetnek a
mezőgazdasági szövetkezetek
Támogattuk azt a jogszabályt, amely pontosítja a mezőgazdasági szövetkezetek tevékenységi körét, az elsődleges mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának a lehetőségeit, és tisztázza az adózási rendszert is. A törvény értelmében az első 5
évben nem kell nyereségadót fizetniük azoknak a szövetkezeteknek, amelyek mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoznak, valamint amelyeknek az évi forgalmuk nem
haladja meg a 2 millió eurót. Emellett a mikró-vállalkozás jellegű szövetkezeteknek nyereségadót kell fizetniük, és nem jövedelemadót.

Adómentesek a méhkaptárokat
szállító járművek
RMDSZ kezdeményezésre adómentességet élveznek azok a járművek, amelyeket kizárólag
méhkaptárok szállítására használnak.
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Jövedelemadó-mentesek a hadiárvák
és a kényszer munkaszolgálatosok
A hadiárvák és a kényszer munkaszolgálatos katonák kártérítésként kapott összegek jövedelemadó-mentesek.

Kevesebb adót fizetnek a nyugdíjasok
Csak a nyugdíjpont érték fölötti összegre fizetnek egészségügyi biztosítást a nyugdíjasok.
További célunk azon küszöb emelése, amely fölött kivetik az adót.

Csökkentettük az osztalékadót
Osztalékból származó jövedelem 16%-ról 5%-ra csökkent.

FOLYAMATBAN VAN:

Folytatjuk a rezsicsökkentést
Szorgalmazzuk közüzemi szolgáltatások, azaz a rezsiköltségek forgalmi adójának kilenc
százalékra történő csökkentését (szennyvíz, fűtés, elektromos áram, szemét, gáz). Az
RMDSZ parlamenti csoportja által kifejtett munka eredményeként jelenleg a háztartásokban a víz után fizetett forgalmi adót már kilenc százalékra csökkentettük.

Több támogatás a szociális
civil szervezeteknek
Több és változatosabb támogatási forrást vezetne be az RMDSZ a szociális civil szervezetek számára: lehetővé tenné a magánszemélyek számára, hogy az egyéni jövedelemadójuk 4 százalékát, nem pedig 2 százalékát utalják át a szociális szolgáltatásokat biztosító
szervezet támogatására, illetve megnövelné a vállalatok által adományozható összeget és
bevezeti a magánszemélyek számára az adóból való leírást a szociális civil szervezeteknek
adományozott összegek esetében.
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Döntsön az önkormányzat
Az önkormányzat által sporttevékenységekre bérbe adott területek adómentességéről
döntsön az önkormányzat.

Csökkentenénk a mezőgazdaságban
használt ingatlanok után fizetett adót
Több mint felére csökkentenénk a természetes személyek tulajdonában levő, mezőgazdaságban használt ingatlanok után fizetett adót.

Csökkentenénk az adót az
ingatlan eladásakor
A Szövetség módosítaná a magánszemélyek által fizetett illetéket az ingatlan eladása során. Azt kérjük, hogy ezt az adót ne az eladási ár után fizessék, amely jelenleg 2 vagy 3 százalék, hanem a vásárlási és az eladási ár különbözetére, amely 3 százalék lenne.

Szabályoznánk a telekadót belterületeken
A javaslat érvénytelenítené a hatályos Adóügyi Törvénykönvben a telekadóra vonatkozó
előírást, miszerint függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs épület a belterületen, 400 négyzetméter után az adót úgy fizetik mintha épület lenne rajta.

12

RMDSZ PARLAMENTI CSOPORT TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2012-2016

5. Környezetvédelem
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Új erdészeti törvény
Az új erdészeti törvény jelenlegi formájában megkönnyíti az erdőgazdálkodást és a kitermelést a kis területek tulajdonosainak (akik legtöbb tíz hektárral rendelkeznek), ugyanakkor szigorú védelmi intézkedéseket vezet be az erdők őrzésének területén. Ezáltal előnyös
helyzetbe hozzuk azokat a tulajdonosokat, kis- és középvállalkozókat, akik tisztességes
termeléssel és feldolgozással foglalkoznak. Az RMDSZ javaslatára felső korlátot határoztak meg a monopóliummal rendelkező nagyvállalkozók saját üzemeikben feldolgozott
romániai erdőből kitermelt fa mennyiségére. Továbbá csak azok exportálhatnak rönkfát,
akik kis- vagy nagyüzemű fafeldolgozót működtetnek.

Zöld közbeszerzést szorgalmazott
az RMDSZ a közintézményekben
Romániának szüksége volt egy jól kidolgozott, átlátható kerettörvényre, amely a környezetvédelmi szemléletű közbeszerzést szabályozza. Jelen pillanatban a közintézmények nagyon
kisarányban vásárolnak olyan szolgáltatásokat, fogyóeszközöket, berendezéseket, amelyek
zöld címkével rendelkeznek. A törvény ezt a beszerzési módszert hivatott fellendíteni.

Természetvédelmi Területek Országos
Ügynökségének létrehozásához
járult hozzá az RMDSZ
Az ügynökség kompetenciái közé tartozik a természetvédelmi területek menedzsmentjének szakszerű megszervezése és ellenőrzése, illetve saját struktúrái által kezelné azon
természetvédelmi területeket, amelyeknek jelen pillanatban nincs kezelője vagy ahol
visszaélést észlelnek. A Természetvédelmi Területek Országos Ügynöksége az elsőrangú
szakhatóság a védett területek esetében csökkentve a ROMSILVA és más ellenőrizhető intézmények hatáskörét.
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Településeink közterületéről egészséges
fákat kizárólag a környezetvédelmi
hatóságok engedélyével vághatnak
ki az önkormányzatok
Az RMDSZ dolgozta ki azt a törvényt, amely alapján a helyi környezetvédelmi hatóságok engedélye nélkül a jövőben egyetlen önkormányzat sem vághat ki egészséges
fákat közterületről.

FOLYAMATBAN VAN:

A helyi adózási rendszerbe vezetné
be a zöldbélyeg illeték lebontott
kifizetését az RMDSZ
Romániában egy olyan rendelet van érvényben, amely szabályozza a gépjárművek beíratásánál kifizetődő zöldbélyeg-illetéket. Ezt az összeget egyszerre fizeti ki minden olyan állampolgár, aki autót vásárol. Az RMDSZ javaslata értelmében ezt az adót a helyi adózási rendszerbe
kell beemelni, és úgy meghatározni, hogy az adott összeget egy jól kidolgozott, statisztikai
alapon meghatározott időszak alatt fizessék azok, akik használják a gépjárműveket.

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése
Az élelmiszer pazarlás csökkentésére kidolgozott jogszabály-javaslat előírásai a fogyasztásra szánt, bomlásnak indult élelmiszerek hatékonyabb felhasználását célozzák. A statisztikai adatok szerint 2012-2014 között az Európai Unióban (a termelőtől a végső fogyasztóig) évente 82 és 114 millió tonna élelmiszer vész kárba. A törvénytervezet az agrár- és
élelmiszer-ipari szektorban tevékenykedő vállalkozókra (termelők, feldolgozók, kereskedők, vendéglátók) irányul és célja az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználási
módjának kategorizálása. (leárazás, átadás szociális intézményeknek, állatkerteknek és
végül biomassza felhasználásra).
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SZORGALMAZTUK:

• az energianövények termesztésére vonatkozó törvény elfogadását, amely megfelelő
szabályozások mentén hosszútávon zöld energiát biztosíthat.
• a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítását.
• a mennyiség alapú hulladékelszállítási rendszer bevezetését egy törvényjavaslat benyújtása mentén, melynek értelmében a hulladékgyűjtés során a lakosság nem személyre fizetne, hanem az elhasznált hulladék mennyiségéért.

6. Egészségügy
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

RMDSZ nem a dohányzásra
Az RMDSZ támogatta a dohányzást nyilvános zárt tereken betiltó törvényt.

Hatékonyabbá tettük az
ingyenes fogorvosi ellátást
RMDSZ kezdeményezésre az állami költségvetésből 5 millió euróval növelték az ingyenes
fogorvosi ellátást.

Külön törvény szabályozza
a dietetikus szakmát
Az RMDSZ közreműködésével kidolgozott törvény külön szakmaként határozza meg a
dietetikusi munkakört és elismeri az e téren kibocsájtott felsőoktatási diplomákat, valamint létrehozza a Romániai Dietetikusok Kamaráját, amely szakmai felügyelet biztosít
e szakterület felett.
15
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Több pénz az orvosi kutatásra
A szakbizottsági tevékenységek következtében az orvosi kutatásra szánt összegeket sikerült 4 millió euróval megnövelni.

RMDSZ javaslatra a
családorvosok nyugdíjazás után
is folytathatják szakmájukat
Javasoltuk, hogy amennyiben az Orvosi Kamara, illetve az Egészségügyi Igazgatóság és az
Egészségügyi Pénztár képviselői által létrehozott bizottság tagjai jóváhagyják, a nyugdíjazott családorvosok nyugdíjazásuk után is tovább dolgozhassanak városokon is. Ez idáig
csak vidéken volt ez lehetséges.

RMDSZ javaslatra 70 éves korig az
egyetemi tanárok főosztályvezető
tisztséget tölthetnek be
Az egyetemi tanárok az Orvostudományi Akadémia, valamint a Román Tudományos Akadémia címzetes- vagy levelező tagjai és a doktori címmel rendelkező főorvosok 70 éves korig főosztályvezető tisztséget tölthetnek be a közegészségügyi intézményekben a korház
menedzserének jóváhagyásával, valamint a kórház igazgatótanácsának beleegyezésével.

FOLYAMATBAN VAN:

A kórházi ellátásban részesülő
pácienseket védené az RMDSZ
A kórházi ellátásban részesülő páciensek jogait védelmezi az a törvényjavaslat, amelyet a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői és szenátorai dolgoztak ki. A törvényjavaslat azokban a helyzetekben nyújtana kártérítést a betegeknek, ahol nem orvosi műhiba
következtében károsult a beteg állapota. A törvényjavaslat egy kórházi pénzalap létrehozását szorgalmazza annak érdekében, hogy kompenzálja a pácienseket például a nozokomiális fertőzések vagy a kórházból való távozás utáni helyzetek esetében.
16
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6. Közigazgatás és Jog
A helyi közigazgatás hatékonyságát
növeli a Szövetség
A helyi közigazgatás humánerőforrás-politikáján könnyítene az a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által benyújtott törvénymódosító javaslat, amely a helyi közigazgatási
törvényben lehetővé tenné a végrehajtó hatóságok részére, hogy nagyobb számban alkalmazhassanak tanácsosokat a polgármester vagy a megyei tanácselnök kabinetjébe anélkül, hogy meghaladnák a törvény által előírt létszámot.

Decentralizálta az önkormányzati
költségvetés egy részét az RMDSZ
A helyi költségvetések bizonyos költséghatárait, mint például az üzemanyag használat felsőkorlátját, az önkormányzatok saját hatáskörben szabhatják meg.

A köztisztviselők jogállásáról
szóló törvény módosítása
A köztisztviselők esetében az esélyegyenlőség, a megkülönböztetés és a méltányosság elvének megerősítését és tiszteletben tartását szavatolja a törvénymódosítás. Így lehetőséget nyújt a nyugdíjkorhatárt elért köztisztviselőknek, hogy elfoglaljanak ideiglenesen
megüresedett végrehajtói tisztséget, abban az esetben, ha a köztisztviselői szaktestületben
nincs olyan tisztviselő, aki az előírásoknak megfelelne. A tisztség betöltését legtöbb 3 évig
gyakorolhatják éves meghosszabbítás lehetőségével. Továbbá a köztisztviselő kérésére és
a munkáltató jóváhagyásával felfüggeszthető a munkatevékenység, összesítve legtöbb 4
éves periódusra, viszont nem kevesebb, mint 30 napra.
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Két éves határidő a kisajátított
területeken folytatott közhasznú
munkálatok elkezdésére
RMDSZ kezdeményezésre két év határidőt szabtak a közhasznú munkálatok elkezdésére azokban az esetekben, ahol a kisajátítandó területeket a hatóságok határidők nélkül zárolhatták a telekkönyvben. Az RMDSZ által kezdeményezett javaslat értelmében a
zárolt területek két év után a munkálatok elmaradása vagy késlekedése következtében
ismét felszabadulnak.

Törvényes munkaviszony
alapján végezhetnek közérdekű
munkát a munkanélküliek
Meghatározott időre és leszögezett munkakörökben az önkormányzatok és a közérdekű
tevékenységet folytató kereskedelmi társaságok munkanélkülieket alkalmazhatnak. A
rendelkezés egyik pozitívuma az, hogy ezáltal a munkanélküli nem azért fog pénzt kapni
az államkasszából, hogy otthon üljön, hanem arra lesz ösztönözve, hogy dolgozzon, ugyanakkor lehetősége adódik arra is, hogy hosszabb időre is alkalmazhassák. Az ilyen formában ledolgozott munkaidő törvényes munkaviszonynak számít és beleszámolják a nyugdíjjogosultság megállapításakor.

Egyszerűsítettük a közigazgatási
rendszerben való alkalmazásokat
Az RMDSZ kezdeményezésre megszűnt az a 2009-ben bevezetett alkalmazásra vonatkozó
7 az 1-hez arány, amely nagyon sok visszásságot eredményezett a közigazgatásban. Ezáltal
egyszerűsítettük az alkalmazásokra vonatkozó eljárását a közigazgatásban, így az önkormányzatok könnyebben alkalmazhatnak munkaerőt, a megüresedő állásokat azonnal be
lehet tölteni anélkül, hogy 7 állás megüresedését kelljen kivárni.

Mártírtelepülés lett Mezőbikács
Mártírtelepüléssé nyilvánította a Parlament az RMDSZ kezdeményezésére Mezőbikácsot
az 1949. augusztus 2-ai vérengzés miatt. Ekkor a kommunista uralom és a rettenetesen el18
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nyomó rendszer ellen fellázadó falubeliek közül a karhatalmi szervek négy embert, köztük
a római katolikus magyar plébánost kivégezték és további tizenöt családot deportáltak.

A megyei jogú városokon
áthaladó országos útszakaszokat
CNADNR köteles felújítania
A javaslatunk értelmében a municípiumok és megyei jogú városokon áthaladó országos
útszakaszokat az Országos Országút és Autópálya Társaság (CNADNR) köteles felújítani,
ugyanakkor a belterületi útszakaszok modernizálása és felújítása céljából az önkormányzatok ideiglenesen átvehetik az ügyintézést.

Május 21 a helyi rendőrség napja
A helyi közösségekben dolgozó rendőrök munkájának elismeréseként többpárti kezdeményezésre május 21-ét a helyi rendőrség napjának nyilvánították.

FOLYAMATBAN VAN:

A büntetőeljárás során szorgalmazzuk
az ártatlanság védelmét
Az RMDSZ kezdeményezte annak az európai irányelvnek a romániai jogrendbe való átültetését, amely az ártatlanság vélelme és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítésé
célozza. Az ártatlanság vélelme alkotmányos előírás: senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.

Az állam bízza az önkormányzatra az
egyes költséghatárok meghatározását
A Szövetség közpénzügyekre vonatkozó törvény módosítási javaslatának értelmében a romániai önkormányzatok együttműködési vagy testvér települési szerződések alapján támogatást nyújthatnának más romániai önkormányzatoknak. Ez egy teljesen új koncepciójú önkormányzati finanszírozási rendszert hozna létre. Számos olyan iskola, kórház vagy
kulturális intézmény van, amely nem csak az adott település lakosainak nyújt szolgáltatást,
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hanem más önkormányzat lakosainak is. Ezeken a településeken lehetővé válna, hogy az
egyik önkormányzat akár pénzügyi támogatással is hozzájáruljon egy másik önkormányzat
egészségügyi, tanügyi és kulturális intézményeinek infrastrukturális fejlesztéséhez.

Államilag is elismert egyházi esküvő
Jelenleg Romániában csak polgári esküvőt fogadják el hivatalosan. Az RMDSZ által kezdeményezett törvényjavaslatban a templomban kötött házasság hivatalos elfogadását
szorgalmazzuk. A javaslat lehetővé tenné a jegyeseknek, hogy ők maguk válasszanak az
egyházi vagy polgári szertartás között. Az egyház által kibocsátott házasságlevelet az
anyakönyvi hivatalban regisztrálnák a polgári anyakönyvi kivonat kiállítása céljából.

Hivatalos ünnep lehet a Bánság Napja
Hivatalos ünnepként kívánja elfogadtatni a Bánság Napját az RMDSZ által kezdeményezett törvényjavaslat.

Mártír település lehet Kisnyégerfalva
és Köröstárkány
Az RMDSZ kezdeményezésre további két Bihar megyei települést nyilváníthat a Parlament
mártírtelepüléssé. A településeket az első világháború végén dúlták fel és a civil magyar
lakosság egy részét embertelenül tömegesen kivégezték.

SZORGALMAZTUK:

Szorgalmaztuk a lakosság részvételét a
döntéshozásban népszavazások által
Szorgalmaztuk, hogy egy önkormányzat lakosságának 5 százaléka népszavazást indítványozhasson helyi érdekeltségű témakörökben.
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Szorgalmaztuk a központi
közigazgatás decentralizációját
A központi közigazgatás decentralizációját célozta a Szövetség azon jogszabály-kezdeményezése, amely 18 dekoncentrált intézményt a helyi önkormányzatok hatásköre alá
helyezett volna.

Kiszámítható életpálya modellt szorgalmaz
az RMDSZ a köztisztviselőknek
Kiszámítható életpályamodellre van szükség a közigazgatásban, amely szakmai tudásra
alapoz és továbblépési lehetőségeket biztosít. Mindez mellé pedig egy olyan bérezési rácsot kell kidolgozni, amely mind szakmai, mind pénzügyi vonalon vonzó és biztonságérzetet nyújt a köztisztséget vállalók számára.

A lakások energia hatékonyságának
növelését szorgalmaztuk
A tömbház lakások fűtés- és melegvíz-rendszerének modernizálását célzó törvényjavaslatot
indítványoztunk. A szakemberekkel folytatott konzultáció nyomán az eddig használt függőleges rendszert vízszintesre kell cserélni: jelenleg, a minden lakáson áthaladó fűtés- és melegvíz-vezetékeket emeletenként, vízszintesen kell kialakítani, valamennyi lakásba bevezetni. A kezdeményezés lehetővé tenné minden lakás részére egy külön rendszert kialakítását,
így csak azt a lakrészt kapcsolnák le a fűtésrendszerről, amely nem egyenlítette számláit.
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7. Munka- és szociális
ügyek
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Több pénzt az anyáknak
A módosított jogszabály rendelkezik arról, hogy a szülést megelőző két évben ledolgozott
összesen 12 hónapot kitevő jövedelem havi átlagának 85 százaléka jár a kismamáknak. A
gyermeknevelési szabadság kétéves, azonban ha a kismama úgy dönt, hogy egy év után
mégis visszamegy dolgozni, a fizetése mellet a továbbiakban megkapja a gyermeknevelési
támogatás minimális összegének felét, amíg gyermeke három éves lesz. A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó törvény módosítása pozitívan befolyásolja a fiatalok gyermekvállalási kedvét, a fiatal családok jövőtervezését, és az ország demográfiai mutatóit is jó
irányba mozdíthatja el.

A napszámosok nemcsak jogi, hanem
magánszemélyeknek is dolgozhatnak
RMDSZ javaslatra sikerült beemelni a román jogrendbe, hogy a napszámosok nem csak
jogi személyeknek, hanem magánszemélyeknek is dolgozhatnak. Ez jelentősen segít az alkalmi munkát vállaló személyeken és ezáltal leszűkítjük a feketemunkát. Továbbá folyamatban van egy olyan jogszabály elfogadtatása, amely lehetővé tenné az állattenyésztési
ágazatban dolgozó napszámosok számára, hogy évente kilencven nap helyett 180 napot
dolgozhassanak napszámosként.

A nehéz munkakörülmények között
dolgozó személyek nyugdíjkorhatár
csökkentésben részesülnek
2011-től Románia jogrendjében a volt 1-es munkacsoportban dolgozó személyek közül csak
azok voltak nyugdíjkorhatár-csökkentésre jogosultak, akik legalább 6 évet dolgoztak az
22
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említett munkacsoportban a jogszabály által rögzített körülmények között. Az RMDSZ
kezdeményezésére két évre csökkent az időtartam, valamint azon személyek is jogosultak
lesznek a nyugdíjkorhatár-csökkentésre, akik 2001. április 1-je előtt dolgoztak a volt 1-es
munkacsoportban.

Szabályozták a szociális vállalkozásokat
A törvény értelmében szociális vállalkozásnak minősíthető az a civil szervezet, nyugdíjpénztár, mezőgazdasági szervezet vagy vállalkozás, amely céljaként egy közösség vagy
egy hátrányos csoport helyzetének javítását tűzte ki, valamint működési elvei között nagy
hangsúlyt kap a szolidaritás és közösségi felelősségvállalás. Szociális vállalkozásnak minősíthető az a szervezet, amely a közösség vagy egy szociális ügy érdekében tevékenykedik
és profitjának kilencven százalékát e célok megvalósítására fordítja, illetve vállalja, hogy
megszűnése esetén javait egy másik szociális vállalkozás számára ajánlja fel. Továbbá azok
a vállalkozások, amelyek hátrányos helyzetű csoportokból származó egyéneket alkalmaznak, számos kedvezményben és juttatásban részesülnek az állam részéről. A szociális vállalkozások termékeit szociális védjeggyel látják majd el.

Lehetővé tettük az egyhetes
bölcsődék működését a magánés az állami szektorban
A bölcsődék működését szabályozó törvényt módosító jogszabály értelmében az működtetni lehet egyhetes bölcsődéket is, amelyekbe a szülők hétfőn adják be gyermekeiket, és
pénteken délután mennek értük.

RMDSZ kezdeményezésre 5 évre
visszamenőleg kifizethető a
társadalombiztosítási járulék
Azon személyeknek, akik a nyugdíjkorhatár küszöbén állnak, de nem rendelkeznek a
nyugdíjazáshoz szükséges társadalombiztosítási befizetéssel, lehetőségük van visszamenőleg maximum 5 évre kifizetni a társadalombiztosítási járulékot.
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FOLYAMATBAN VAN:

Többletnyugdíj az 1990 előtt sorkatonai
szolgálat idején országos jelentőségű
munkatelepeken nehéz és veszélyes
fizikai munkát teljesítőknek
Többletnyugdíjban részesíti az RMDSZ azokat, akikkel 1990 előtt sorkatonai szolgálatuk
időtartama alatt a nemzetgazdaság különböző ágazataiban nehéz és veszélyes fizikai munkát végeztettek. Így bányákban, különböző építkezéseknél, a Duna-csatornánál, a Transzfogarasi-út megépítésénél, illetve mezőgazdaságban dolgoztak.

Betegnyugdíjban részesülnének a
katasztrófavédelmi önkéntes alakulatok
munkaképtelenné vált dolgozói
A sürgősségi esetek során kifejtett önkéntes-munka törvényes szabályozása nem volt tekintettel azon esetekre, amikor az önkéntes a kifejtett munka során megsebesül és munkaképtelen lesz élete további részében. Éppen ezért az RMDSZ egy olyan jogszabály-javaslatot dolgozott ki, amely a nyugdíjtörvény módosítását célozza annak érdekében, hogy ezen
személyek beteg-nyugdíjban részesüljenek, ezáltal egyfajta biztonsági hálót alakítunk ki
az érintetteknek.

A nagyszülők is segíthessenek
a gyermekek nevelésében
A nagyszülőknek a gyermekek nevelésében való jelenlétét szorgalmazza az a törvényjavaslat, amely a gyereket örökbefogadó és a vér szerinti szülők között felmerülő egyenlőtlen jogokat szabályozná, valamint megoldásokat javasolna azokra a bevételi forrásokra,
amelyeket a gyermeknevelési időszak alatt a kismamák megtarthatnak. A tervezet ugyanakkor szorgalmazná a nagyszülők gyereknevelési támogatását, amennyiben munkanélküliek vagy már nyugdíjasok.
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Szociális jellegű bentlakások
Az RMDSZ javaslata lehetővé tenné egy új típusú gyerekotthon létrehozását, amelyben
nem csupán az államilag kihelyezett gyermekek kaphatnának helyet, hanem a szülők által
önkéntesen, szerződéses alapon elhelyezett gyermekek is. A bentlakások létrehozásához
és működéséhez szükséges pénz több forrásból biztosítható.

Szorgalmazzuk a gyermekpénz növelését
A Szövetség által kidolgozott jogszabályjavaslatban a gyermek kora függvényében növelnénk az államtól kapott juttatását. Ennek értelmében a 2 és 18 év közötti gyerekek, valamint
azok a fiatalok, akik már betöltötték a 18 évet, de még líceumi vagy szakmai oktatásban vesznek részt, a tanulmányaik befejezéséig megemelt összegű gyerekpénzben részesülnének.

8. Ifjúság és sport
Új önkéntességi törvény
Új önkéntességi törvényt fogadott el a Parlament az elmúlt parlamenti ciklusban, amely
kimondja, hogy szakmai tapasztalatnak ismerik el a szakirányon belüli önkéntességet,
több lehetőséget teremtve a fiataloknak az állásinterjúkon való részvételkor, valamint a
pályázataik elbírálásánál.

Paralimpikonok támogatását szabályzó
törvényt dolgozott ki az RMDSZ
A fogyatékkal élő sportolókat sokáig diszkriminálta az állam, nem biztosította a megfelelő
felkészülési lehetőségeket, illetve a szükséges pénzügyi kereteket. Az RMDSZ javaslatának
következtében törvényes úton szabályozzuk a fogyatékkal élő sportolók számára megfelelő sportbázisokat létesítését, illetve a többi sportolóval azonos pénzügyi juttatásokat.
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FOLYAMATBAN VAN:

Fizetett gyakornokság
A felsőoktatási végzettséggel rendelkező fiatalok szakmai gyakorlatára vonatkozó törvényt dolgozott ki az RMDSZ. A jogszabály előírja, hogy a frissen végzettek 3-12 hónap között szakirányú szakmai gyakorlatnak minősülő periódust tölthetnek el első munkahelyükön, munkáltatójuk pedig ezért állami támogatást kap cserébe.

9. Pénzügy
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Az RMDSZ által kidolgozott törvény
pénzügyi amnesztiát biztosít a
TSZ- nyugdíjasok számára
Az elmúlt években számos volt termelőszövetkezeti alkalmazott folyamodott betegnyugdíjért. Miután korhatáros nyugdíjba vonultak, két ízben is megemelték a TSZ-nyugdíjakat
(egy 2003-as, illetve egy 2007-es rendelkezés értelmében ezeket megduplázták), azonban a
bukaresti illetékesek nem figyeltek arra, hogy a korhatáros nyugdíj sok esetben két forrásból érkezik, ezért nemcsak a termelőszövetkezeti munka után járó összeget emelték, hanem a teljes nyugdíjat duplázták meg. Az országos nyugdíjpénztár tévedésből a nyugdíjak
teljes összegét megemelte, nem csak a TSZ-részt, amint a törvény azt előírta. A későbbiekben az Állami Számvevőszék erre a hibára rájött, és az érintett személyektől visszakövetelte a kifizetett összegeket. Ez az intézkedés kétszeresen is sújtotta a nyugdíjasokat: egyrészt,
a megyei nyugdíjpénztárak egy új határozattal csökkentették a nyugdíjakat, majd ezt is
megterhelték egy százalékos aránnyal, amellyel az országos nyugdíjpénztár tévedéséből
kapott jogosulatlan összegeket követelték vissza. Erre a helyzetre nyújtott megoldást az
RDMSZ javaslata.
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Pénzügyi amnesztiát biztosított
az RMDSZ a szabálytalanul több
egészségügyi biztosítást fizetőknek
Pénzügyi amnesztiát javasoló törvénykezdeményezés oldotta meg azon személyek helyzetét, akik nagyobb egészségügyi-biztosítási járulékot kellett fizessenek, mint amennyi az
arányos lett volna a jövedelmükkel, illetve visszamenőleg eltörli e személyek tartózásait.

Pénzügyi amnesztiát biztosított a
köztisztviselőknek az RMDSZ
A pénzügyi amnesztia több mint 300.000 helyi közigazgatásban dolgozó közalkalmazottat
érintet, hiszen sok önkormányzatnál a munkaszerződések értelmében különböző pótlékokat fizettek ki az alkalmazottaknak, majd a számvevőszék ezeknek a pénzeknek a visszafizetésére kötelezte őket.

A Dacia személygépkocsira előfizetők
kárpótlását szorgalmazta az RMDSZ
Az RMDSZ támogatta a személygépkocsira, ezen belül a Dacia- előfizetők kárpótlására
vonatkozó törvényt, valamint módosító törvényjavaslatban kérte, hogy a 2008-ban elfogadott törvény értelmében azok a személyek is kárpótlásra jogosultak legyenek, akik a
Országos Takarékpénztárból (C.E.C.) áthelyezték a pénzüket a Román Fejlesztési Bankba
(BRD), ugyanúgy mint azok, akik 1990. november 1. előtt előleget helyeztek el az Országos
Takarékpénztárnál Dacia személygépkocsi megvásárlásának céljából.

Ingatlancsere a hitel törlesztésének fejében
Az RMDSZ is kezdeményezte és támogatta azt a törvényt, amely lehetőséget teremt
azon személyeknek, akik fizetésképtelenné váltak, hogy az adósságuk visszafizetése helyett a bankkal kötött szerződés értelmében a garanciaként megjelölt ingatlant adják át
a pénzintézetnek.

27

RMDSZ PARLAMENTI CSOPORT TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2012-2016

A magánszemélyek fizetésképtelenségére
adott választ a Parlament
Csődvédelmet kérhetnek azok a romániai magánszemélyek, akik úgy ítélik meg, hogy nem
tudják tovább fizetni tartozásaikat. Akkor beszélünk magánszemélyek fizetésképtelenségéről, amikor két vagy több hitelezővel szemben, 30 nappal a törlesztő részlet lejártát követően az adós nem tudja fizetni kötelezettségeit.

Könnyített könyvelést szorgalmazott
az RMDSZ a civil szervezeteknek
A civil szervezetek könyvelését segítené az a törvényjavaslat, amelyet az RMDSZ parlamenti képviselői kezdeményeztek, majd a Kormány beemelte egy sürgősségi rendeletébe. Az RMDSZ felmérte a civil szervezetek könyveléséből adódó nehézségeit és orvosolni
akarta ezt a felmerülő problémát, ezáltal mentesítve a civil szervezeteket a könyvelés során tapasztalt fölösleges kiadásoktól és költségektől.

FOLYAMATBAN VAN:

Konkrét javaslatok a
devizahitelesek megsegítésére
Konkrét megoldást kínál a devizahitellel rendelkező állampolgároknak az RMDSZ törvényjavaslata, amely értelmében a valuta alapú jelzáloghitelek átváltása lej alapú hitelre ne az
átváltás napján érvényes árfolyam szerint történjen, hanem a szerződés megkötésének hónapjában érvényes árfolyam szerint. Ez a kezdeményezés a fogyasztót segítené abban, hogy
továbbra is fizetni tudja a törlesztőrészletet és csökkenne a jelzálogba adott ingatlan elvesztésének veszélye, míg a hitelező intézmények, a bankok, akik már jelentős nyereséget kaptak
az eddigi törlesztőrészletekből, továbbra is megkapnák a kisebb, de így is elégséges törlesztőrészleteket és a jelzálogba foglalt ingatlan végrehajtása is elkerülhető lenne.
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Az RMDSZ védi a kilakoltatással
fenyegetett ingatlantulajdonosokat
Az RMDSZ törvényjavaslata előírja, hogy a fizetésképtelenség miatt elárverezésre kerülő
ingatlanokat az önkormányzatok saját pénzforrásból vásárolhatják meg és az addigi tulajdonosok, elkerülve a kilakoltatást, a továbbiakban bérelhetik az ingatlant.

Ne büntessen az ANAF
A vállalkozókat támogatná az a kezdeményezésünk is, amely által az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) első ellenőrzései során az adóhatóságok nem büntethetnének, hanem egy
olyan cselekvési tervet készítenének el, amely alapján az adott vállalkozó rendbe hozhatja
az általa elkövetett szabálysértéseket, kihágásokat.

Cash-back törvény
A javaslat a cash-back (visszajáró készpénz) rendszert vezeti be, amely által bankkártyás
fizetés esetén a vásárló készpénzes visszajárót kérhet a kereskedőtől. A rendszer működése lehetővé teszi, hogy bankkártyás vásárlás esetén a vásárló egy bizonyos összeget,
úgymond visszajárót kér a kereskedőtől, majd a bankkártyát a két tétel, azaz megvásárolt
termékek árával és a visszajáró mennyiségének összegével terhelik. Így a bankkártyás vásárlás esetén készpénzhez juthatnak a bankkártya-tulajdonosok olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésre sem bankfiók, sem bankjegykiadó automata.
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10. Gazdaság
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Az ügyfelekhez közelebb álló információs
központot kell létrehozzanak a villamos
energia, valamint a földgáz szolgáltatók
Az RMDSZ javaslatára elfogadták azt a szabályozást, miszerint a villamos energia és a földgáz szolgáltatók ingyenes tájékoztatást nyújtó helyi vagy regionális információs központokat kell működtessenek, amelyek legfennebb 50 km távolságra lehetnek a fogyasztóktól.

Alternatív és modern finanszírozási
lehetőségek a vállalkozók számára
A crowdfunding és a business angels rendszerek bevezetése által újabb és rugalmas finanszírozási módszerekről szóló törvénykezést támogatott az RMDSZ a vállalkozók üzleti terveiknek finanszírozási lehetőségét bővítve.

Inkubátorok a kis- és közép vállalkozóknak
Egy új törvény értelmében, amely tartalmazza az RMDSZ módosító javaslatait, a kis- és
közép vállalkozások létrehozása és fejlődése inkubátorok által is lehetséges. Inkubátorokat önkormányzatok, civil szervek, valamint kereskedelmi társaságok hozhatnak létre és
működtethetnek, egyedülállóan vagy társulásban, köz- és privát, külföldi és belföldi pénzforrásokból.

FOLYAMATBAN VAN:

Több biztonságot a fogyasztóknak
A fogyasztók jogairól szóló törvénytervezet vitája során az RMDSZ olyan javaslatokat fogadtatott el, amelyek átlátható szabályokat írnak elő a fogyasztók/vásárlók és kereskedők/
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szolgáltatók/termelők közötti kereskedelmi/üzleti kapcsolatok esetében (áruminőség,
használati biztonság, termékfelelősség, megvásárolt termék visszavitele).

Üdülőkártyák bevezetését
javasolja az RMDSZ
Az üdülőkártyák bevezetését szorgalmazza az RMDSZ egy egyszerű és átlátható rendszert
javasolva, amely által fellendítené a belföldi turizmust, mint fontos gazdasági ágazatot és
vakációzási lehetőséget nyújtana a kis fizetésű közalkalmazottaknak és ezek gyerekeinek.

Központosított ármeghatározás
leépítését kéri az RMDSZ
A szabad piacra kell bízni az építőipari nyersanyagok árának meghatározását, mint például a homok és a kavics esetében. A javaslat több mint 750 gazdasági szereplő tevékenységén könnyítene, ha a szabad piac döntene az árakról és nem a Pénzügyminisztérium.

SZORGALMAZTUK:

A szerencsejátékgépek használatán
szigorított volna a Szövetség
Szigorította az automata szerencsejátékgépek használatát a Szövetség azáltal, hogy törvényjavaslatban kérte, hogy kizárólag csak kaszinókban lehessen ezen gépeket használni.

Javaslatok az új közbeszerzési törvényhez
A közbeszerzéseket és koncessziókat szabályozó törvénycsomag megvitatása folyamán
az RMDSZ szorgalmazta, hogy az Európai direktívákra alapozva a szerződések odaítélése
során nem a legalacsonyabb ár kritériumára, hanem minőségre alapozzák döntésüket a
közintézmények. Ugyanakkor az RMDSZ egyszerűsített eljárást javasolt a mezőgazdaságiés az élelmiszertermékek közbeszerzésekor, amely a helyi termelőknek könnyebb értékesítési lehetőségeket adna, valamint az önkormányzatok friss és minőségi élelmiszert biztosítanának az általuk működtetett intézményekben az iskolásoknak, betegeknek, időseknek.
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Szorgalmaztuk a bányatörvény
módosítását
Az RMDSZ szorgalmazta a helyi érdekeltségű altalajkincsek (például az ásványvizek) helyi
köztulajdonba való helyezését, ezáltal az önkormányzat hatáskörébe kerülne a kitermelési
engedélyek kibocsátása. Ugyanakkor a kitermelési illetékek a helyi önkormányzatoknál
maradnának, ezáltal plusz költségvetési pénzforráshoz jutnának.

11. Mezőgazdaság
ELFOGADOTT TÖRVÉNYEK:

Területalapú támogatást
közbirtokosságoknak
Területalapú támogatást kaphatnak a közbirtokosságok az RMDSZ kezdeményezésre. Ez
a szabály érvényes az egyesületekre is. Mindkét esetben érvényes az állattartó gazdák személyes beleegyezése és ezt a beleegyezést egy aláírással kell bizonyítaniuk. A támogatási
kérés mellé csatolni kell az állattartó gazdák névsorát és az aláírásokat. Ez egy óriási áttörés, hiszen több 10 millió eurótól estek volna el az erdélyi gazdák, az erdélyi megyékben
működő közbirtokosságok.

A legelőgazdálkodás feltételeit
szabályozná az RMDSZ
Legeltetési üzemterv bevezetését szorgalmazza a Szövetség azon törvénymódosító javaslata által, amely lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok is aktív részt vállalhassanak a
legelőgazdálkodás folyamatában. Jelenleg az egyik legnagyobb problémát vidéken a törvénytelen legeltetés jelenti.
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Átláthatóbb rendszert a
mezőgazdaság szövetkezetek
működésére és szabályozására
A mezőgazdasági szövetkezetek működésére és szabályozásának módosítására dolgozott
ki az RMDSZ kezdeményezést, amelynek célja a szövetkezeti rendszerben értékesített termékmennyiség növelése, az adózási rendszer tisztázása, illetve bizonyos adókedvezmények
bevezetése azon gazdák számára, akik termékeiket szövetkezeteken keresztül értékesítik.

Könnyebben jutnak helyi
termékekhez a vásárlók
Támogattuk azt a törvényt, amely az élelmiszer forgalmazásáról szóló szabályozás által
kötelezi a kereskedőket/nagy üzleteket arra, hogy a kínált friss árunak (beleértve hús, tej,
kenyér, tejtermékek, tojás, gyümölcs, zöldség) 51%-a belföldi termék legyen, lehetőleg a legrövidebb beszerzési láncot alkalmazva. E törvény alkalmazása következtében a fogyasztó
friss helyi termékhez juthat, valamint a kistermelők és termelőegyesületek áruikat kön�nyebben értékesíthetik.

A méhészetről szóló törvény módosítása.
Az RMDSZ által támogatott törvény kiegészíti és fejleszti a méhek védelméről szóló, valamint a méhészeti tevékenységre vonatkozó előírásokat, illetve létrehozza a méhfajokra vonatkozó Országos Kutatási Programot és egyszerűsíti az méhek legelőn tartásának
engedélyeztetését.

A termelőktől a tejet és tejterméket csak
szerződés alapján lehet felvásárolni
A tej- és tejtermék piacon történő szerződéses viszonyainak lebonyolítását, valamint a tej
és tejtermék termelői szervezetek elismerését célzó törvénytervezetet is támogatta a Szövetség. Eszerint kötelező lesz írott szerződést kötni a tej- és tejtermék termelők valamint
az első felvásárlók között, elismerni a létrejött termelői szervezeteket, és kijelölni az elismerésre illetékes hatóságot.
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FOLYAMATBAN VAN:

A jogtalanul elvett földek
visszaszolgáltatására dolgozott
ki javaslatot az RMDSZ
A jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatására vonatkozó, 2013-as évi 165-ös számú törvényen módosítana az RMDSZ. Az említett törvényben szerepel a 2016. január 1-es határidő, amíg meg kellett volna oldani a visszaigénylési kérelmeket és a birtokba helyezést,
illetve ki kellett volna bocsájtani a birtokleveleket. Ezt a határidőt tolta ki tavaly decemberben a szakértői kormány 2017. január 1-re, az RMDSZ felszólítására is. A törvényben az
is szerepel, hogy a vissza nem szolgáltatott földterületek 2017. január 1. után az Országos
Mezőgazdasági Földalapba kerülnek, amelyet az Állami Vagyonügynökség kezel majd.
Ezt a tisztességtelen helyzetet orvosolná az RMDSZ kezdeményezése, amely 2025-ig tolná ki ezt a határidőt.

12. Esélyegyenlőség
Új esélyegyenlőségi törvényt fogadtak el
Az új esélyegyenlőségi törvény lehetőséget nyit a nemi esélyegyenlőség szélesebb körű
megvalósítására valamint a nők társadalmi szerepvállalásának fokozására. Az új esélyegyenlőségi törvény szabályozásokat vezet be az egyenlő bérezés elérése érdekében, valamint erőteljes szankciókat szab a nemi diszkrimináció ellen. A törvény emellett hangsúlyt
fektet a nőknek a médiában való méltányos megjelenítésére és előírja, hogy a közszférában a költségvetéseknek tekintettel kell lenniük a nemi esélyegyenlőség megvalósítására.
Az elfogadott törvény tartalmazza az RMDSZ Nőszervezetének javaslatait.
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Jelnyelvi tolmácsolás bevezetése
a közmédia műsoraiban
Az RMDSZ által is kezdeményezett törvényjavaslat előírja, hogy a televízió-társaságok
társadalmi, politikai és gazdasági témájú műsoraiból 30 percet kötelező jelnyelvi tolmácsolással ellátni.

Hatékonyabb biztonsági intézkedések
a családon belüli erőszak esetében
Az RMDSZ kezdeményezése nyomán a bíróság ideiglenesen kilakoltathatja az erőszakot
elkövető személyt, illetve maximum 5 órás közzétételi időt szab meg a távoltartási határozatok esetében.

MEGAKADÁLYOZTUK:

• azt a kezdeményezést, amely szerint a Románia területén működő magyar nyelvű országos vagy regionális televíziók csak román feliratozás mellett sugározhatták volna
műsoraikat
• a jelenlegi audiovizuális törvény azon módosítását, amely kötelezővé tette volna a hazai
rádió és televízió szolgáltatók számára, hogy műsoraikat minden reggel Románia himnuszának bejátszásával kezdjék
• a polgármesterek mandátumának megszűnését, amennyiben megtagadják a román
zászló kitűzését vagy a háromszínű vállszalag viselését ünnepi alkalmakon, fogadásokon, nyilvános ceremóniákon vagy esketések alkalmával.
• hogy június 4-ét a Trianoni Békeszerződés napjává nyilvánítsák és azt a román többség
akarata szerint ünnepeljék.
• azon nacionalista törekvéseket, amelyek törvénybe foglalták volna a magyar nyelv betiltását a közigazgatásban és az RMDSZ alkotmánykívüli szervezetnek történő minősítését.
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RMDSZ KÉPVISELŐK
Név

Mandátum

Antal István

2012-2016

Borbély László

2012-2016

Bónis István

2012-2016

Cseke Attila

2012-2016

Erdei Dolóczki István

2012-2016

Fejér László-Ödön

2012-2016

Kelemen Atilla

2012-2016

Kelemen Hunor

2012-2016

Kerekes Károly

2012-2016

Kereskényi Gábor

2012-2016.06.

Korodi Attila

2012-2016

Markó Attila

2012-2015.04.

Márton Árpád

2012-2016

Máté András Levente

2012-2016

Moldován József

2012-2016

Molnár Zsolt

2012-2016

Seres Dénes

2012-2016

Szabó Ödön

2012-2016

RMDSZ SZENÁTOROK
Név

Mandátum

Biró Rozália

2012-2016

Klárik László Attila

2012-2016

László Attila

2012-2016

Markó Béla

2012-2016

Olosz Gergely

2012-2013.05.

Pataki Csaba

2012-2016.06.

Tánczos Barna

2012-2016

Végh Sándor

2012-2016

Verestóy Attila

2012-2016
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