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Az előírások tiszteletben tartására figyelmeztet a Hargita megyei munkaügyi felügyelőség

Minden a napszámostörvényről

ARCHÍV FELVÉTEL: KRISTÓ RÓBERT

A napszámosok alkalmazási feltételeinek
tiszteletben tartására figyelmezteti az
érintetteket a Hargita
megyei munkaügyi
felügyelőség. Emellett
egy elfogadott törvénymódosító javaslat a
közeljövőben megoldhatja az állattenyésztéssel és legeltetéssel
foglalkozó gazdák
munkaerőgondját.

A

mezőgazdasági szezon
beálltával egyre gyakrabban alkalmaznak
napszámosokat a gazdák, illetve a nyári időszakban más
területeken is idénymunkásokat foglalkoztatnak a különböző cégek. A Hargita megyei
munkaügyi felügyelőség felhívja az érintettek figyelmét,
hogy a 2011-ből származó, 52es számú napszámostörvény
alkalmazási feltételeinek megsértése súlyos pénzügyi bírságokat vonhat maga után.

Pityókaszedés napszámosokkal. Leszabályozott viszony munkavállaló és munkaadó között

78,45 lej ellenében beszerezhető a szakhatóság csíkszeredai székhelyén. A napszámos
a nyilvántartásban aláírásával
kell igazolja, hogy megkapta a
napi bérét. A nyilvántartási regiszter egy másolatát minden
napszámost foglalkoztatónak
havonta – legkésőbb ötödikéig
Regisztert kell vezetni
– le kell adnia a területi munkaügyi felügyelőségre. Ennek
A törvény értelmében a munkaadó csak jogi személy lehet, a elmulasztása a törvény értelnapszámostörvény pedig többek mében hatezer lejes bírságot
von maga után. Napszámosoközött a következő foglalkozkat legkevesebb – 8 órás muntatási területekre vonatkozik:
kaidőnek megfelelő – egy napra
mezőgazdaság, vadászat, halehet alkalmazni, de a munkalászat, méhészet, erdőgazdaság, állattenyésztés, kulturális idő nem haladhatja meg a napi
tevékenységek, reklám, áruke- 12 órát, és nem lehet több, mint
zelés, karbantartó és takarító évi 90 nap. A bérezés tekintetében a munkaadónak akkor is 8
tevékenységek. A munkaadókórának megfelelő díjat kell kifinak kötelezően regisztert kell
vezetniük, amelyben nyilván- zetnie, ha kevesebb ledolgozott
órában állapodik meg az alkaltartják a napszámosmunkát
mazottal. Az idénymunkások
végzőket, a munka időtartanapidíja nem lehet kevesebb,
mát és a fizetést. A regiszter

mint az országos minimálbér
órányi leosztása: ez azt jelenti, hogy mivel jelenleg 1 450 lej a
minimálbér, az óradíj legkisebb
értéke 8,735 lej (a munkaidőként
figyelembe vett idő átlagosan
havi 166 óra). Amennyiben az
említettnél alacsonyabb órabért
határoznak meg, a munkaadók
10 ezer lejes bírságra számíthatnak. A béreket minden nap
végén ki kell fizetni, kivételt képeznek azok az esetek, amikor
a felek írásos megegyezésben
rögzítik, hogy csak a ledolgozott
hét végén, illetve a tevékenység
lejártával teszik ezt meg.

Balesetek a munkaadó hibájából
A kiskorúak legkevesebb 16
éves korukban alkalmazhatók
napszámosnak legtöbb napi 6
órában. A törvény ugyanakkor
előírja, hogy szülői engedéllyel
a 15 és 16 év közöttiek is vállal-

hatnak munkát. A munkaügyi
felügyelőség arra is figyelmeztet, hogy munkabaleset vagy
halál esetén a költségek a munkaadót terhelik: ez azt jelenti,
hogy amennyiben a munkáltató hibájából megsérül vagy elhalálozik a napszámos, minden
kezelési, illetve temetkezési
költséget a munkaadónak kell
állnia. A munkáltató továbbá
16 százalék jövedelemadót köteles fizetni, ennek elmulasztása 20 ezer lejjel bírságolható.
Emellett a napszámosoknak jogunkban áll egészségügyi-, illetve nyugdíjbiztosítást kötni,
ezek a költségek azonban nem
terhelik a munkaadót.

Kedvező változás várható
A napszámostörvénnyel kapcsolatosan a képviselőház döntő házként fogadta el április
12-én az RMDSZ azon törvény-

módosító javaslatát, amely lehetővé teszi, hogy életbe lépése
után 90 nap helyett 180 napra
alkalmazhassanak napszámosokat az állattenyésztéssel és
legeltetéssel foglalkozó gazdák.
„Egy napszámos egy naptári
éven belül összesen 90 napnál
nem dolgozhat többet egyetlen
munkaadónak, kivéve azokat,
akik állattenyésztésben, illetve szarvasmarhák, juhok vagy
lovak legeltetése terén végeznek szezontevékenységet, illetve az akkreditált egyetemekhez
tartozó botanikus kertekben
vállalnak szezonmunkát. Az
ő esetükben a ledolgozott idő
nem haladhatja meg a 180 napot egyetlen naptári éven belül” – áll a képviselőház által
elfogadott tervezetben, amely
a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép majd
életbe.
ISZLAI KATALIN

Megerősítik a romániai sertéspiacotKevesebben kértek támogatást
A határon túlról érkező nagy
mennyiségű sertéshús negatív
hatással van a hazai piacra, ennek a folyamatnak a visszaszorítását célozza az a hiánypótló
törvénykezdeményezés, amelyről a parlament kedden döntő házként szavazott. A törvény
megteremti a jogi keretet a hazai sertéstartók támogatására,
és kedvező feltételeket biztosít
a kiírásra kerülő sertéstámogató programban való részvételhez
– fogalmazott Magyar Lóránd, az
RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője azt követően,
hogy a képviselőház megszavazta a törvénytervezetet.
A szövetség alsóházi mezőgazdasági bizottságának tagja
elmondta, Romániába elsősorban Lengyelországból érkezett
sertéshús, ezáltal kiszorultak a

hazai piac résztvevői. „A most
megszavazott törvénytervezet
jelentősen növelni fogja a hazai
termelést, ezáltal csökkenni fog
az import igénye Romániában.
Ezzel együtt javulni fog a minőség is, hiszen ennek a gazdasági szektornak a működését teszi
majd hatékonyabbá a támogatás,
amelynek értéke 10 és 250 ezer
euró között változik, 10 ezer eurós csomagokra leosztva, egy
meghatározott táblázat alapján” – magyarázta a politikus.
A feltételek között annyi szerepel, hogy legalább 600 sertése
legyen a gazdának, amelyet kizárólag engedélyekkel rendelkező vágóhidaknak értékesíthet.
A kedvezményezetteknek évente két időszakban lesz lehetőségük a sertések elszállítására és
a programban foglalt minőség

ellenőrzésére. Magyar Lóránd
hozzátette, a támogatást igénylő formanyomtatványokat a megyei mezőgazdasági hivataloktól
lehet megszerezni, valamit rámutatott arra is, hogy a program
összköltségvetési kerete 446
millió euró, amelyet a jelenlegi kormánypártok a 2017−2020as időszakban terveznek erre a
célra fordítani. Sebestyén Csaba, az RMDSZ Hargita megyei
képviselője úgy értékelte, bár a
jelenlegi törvénytervezet kedvező a nagy gazdaságoknak, nem
rendezi a kis gazdaságok helyzetét, hiszen ezeket nem részesíti támogatási lehetőségben,
ezért az RMDSZ jogszabálytervezetet dolgoz ki, és terjeszt a
parlament elé, hogy orvosolja ezt
az állapotot.
GYERGYAI CSABA

Befejeződött az egységes
mezőgazdasági támogatások
igénylésének időszaka május 15-én, s az agrártárca közleménye szerint idén 884 397
gazda élt a lehetőséggel, jóval kevesebb, mint egy évvel
korábban. A kimutatásból viszont az derül ki, a támogatási igénylések nagyobb területet
– összesen 9 541 389 hektárt –
födnek le, mint 2016-ban. Egy
évvel korábban 901 335 kérelmet iktatta 9 326 864 hektárra –
tájékoztatott a Mezőgazdasági
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA). Bár Phil Hogan,
az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért
felelős biztosa a múlt héten azt
mondta, a jelentkezési határidőt
érdemes lenne meghosszabbítani az Európai Uniós tagállamok-

ban, Petre Daea mezőgazdasági
miniszter az Agerpres hírügynökségnek úgy fogalmazott, a
szaktárca nem tervez ilyesmit.
Daea úgy véli, az igénylési
határidő meghosszabbításával
csak ártanának azoknak a gazdáknak, akik idejében benyújtották a dokumentációt, mert ez
esetben a kifizetések is később
kezdődnének el. A tárcavezető rámutatott, ezek a kérvények
„valóságos pályázati projektek”,
hiszen 52 lapos dokumentációról van szó. „Az igénylések 324
tonna papírt tesznek ki, ami
óriási mennyiség. Ezen is egyszerűsíteni kellene, egyelőre
azonban nincs mód rá. Talán
majd 2020-ban erről is tárgyalni lehet Európa-szinten” – tette hozzá.
GY. CS.

