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Tájékoztató kampányt tartanak a napszámosmunkáról 

Bürokráciára panaszkodnak
Az elektronikus nyilvántartás nagyban segítené a napszámosokat foglalkoztató 

vállalkozók életét. Háromszéken elsősorban a burgonyatermesztők használják ezt 

az alkalmazási formát.

Egész évben tájékoztató kam-
pányt szervez a Kovászna Me-
gyei Munkaügyi Felügyelőség 

a módosult napszámostörvény elő-
írásairól, ennek során a munkavé-
delmi szabályokról tájékoztatják az 
érintett munkaadókat. Az első kerek-
asztal-beszélgetést ma tartják a fel-
ügyelőség sepsiszentgyörgyi székhe-
lyén. Ördög Lajos főfelügyelő tegnap 
a Krónika megkeresésére elmond-
ta, elsősorban azokkal találkoznak, 
akik rendszeresen foglalkoztatnak 
idénymunkásokat, ám a tájékozta-
tók mindenki számára nyitottak, az 
egyeztetések után ellenőrzésekre is 
sor kerül.

Mint arról már beszámoltunk, a 
napszámosmunkát szabályozó tör-
vény tavaly módosult, eszerint az ál-
lattenyésztésben és a botanikus ker-
tekben 180 napig foglalkoztathatnak 
idénymunkást, a többi ágazatban to-
vábbra is 90 napig választható ez az 
alkalmazási forma. A módosításban 
ugyanakkor leszabályozták a mun-
kabaleseteket is, így a napszámo-
sokra is ugyanazok a szabályok ér-

vényesek: tájékoztatni kell őket a 
munkavédelmi előírásokról, védőfel-
szerelést kell viselniük, és a balese-
tet a felügyelőség vizsgálja ki. Ördög 
Lajos rámutatott, a módosítás után 
Kovászna megyében volt az első ilyen 
baleset, egy fakitermelésben napszá-
mosként alkalmazott férfi veszítette 
életét. Ezekről a változásokról, a kö-
telezettségekről tájékoztatják a mun-
kaadókat, ám egyúttal a tapasztala-
taikat, javaslataikat is összegzik.

A főfelügyelő elmondta, Háromszé-
ken elsősorban a krumplitermesztők 
foglalkoztatnak időszakos munka-
erőt, ők több ízben panaszkodtak 
már, hogy túl bürokratikus az eljá-
rás. A napszámosnaplóba napon-
ta kézzel kell bevezetni a munkások 
adatait, akár több tucat nevet. Az to-
vább bonyolítja a folyamatot, hogy a 
napszámosoknál nincs minden eset-
ben személyazonossági igazolvány, 
vagy írástudatlanok, nem akarják 
aláírni a regisztert. Az elmúlt évek-
ben azért sem akarták bemutatni az 
irataikat, mert attól tartottak, hogy 
ha napszámosként dolgoznak, elve-

szítik a szociális segélyt, vagy a csa-
ládi pótlékot. Több intézményveze-
tő is megnyugtatta az érintetteket, 
hogy aggodalomra nincs ok, hiszen a 
napszámostörvény világosan rendel-
kezik, az idénymunkások nem veszí-
tik el a szociális juttatásaikat.

A bürokráciára vonatkozó felveté-
seket egyébként Ördög Lajos is jogos-
nak tartja, szerinte is meg lehet olda-
ni a nyilvántartást elektronikus for-
mában, így pedig nem lenne szük-
ség arra, hogy naponta kézzel íro-
gassák az adatokat. Az elektronikus 
nyilvántartás már több európai or-
szágban működik, így csak át kelle-
ne venni a modellt. Tavaly Kovászna 
megyében hatvan munkaadó kért új 
napszámosnyilvántartót, több mint 
négyszázan használták, és 67 ezer 
napszámot jegyeztek. A napszámo-
sok órabére 2–10 lej között van, ám 
mivel nehéz munkaerőt találni, meg-
növekedtek az elvárásaik, a napi bér 
mellé gyakran ételt, cigarettát, kávét, 
sőt italt is kérnek.

Bíró Blanka

Hasznos, de túl bonyolult. Bürokratikus akadályok nehezítik a napszámosok foglalkoztatását

Kínából származik az EU-ban bejelentett 
veszélyes termékek többsége
Az Európai Unióban bejelentett ve-
szélyes termékek többsége az úgy-
nevezett harmadik országokból szár-
mazik, a legnagyobb részük, 53 szá-
zalékuk Kínából – derült ki az Eu-
rópai Bizottság által tegnap közzé-
tett jelentésből. A friss helyzetérté-
kelés szerint a nemzeti hatóságok ta-
valy fokozott mértékben használták 
a riasztási rendszert, amelyben több 
mint kétezer, veszélyes termékek-
re vonatkozó figyelmeztetést köröz-
tettek. A forgalomból kivont termé-
kek listáját a játékok (29 százalék), 
a gépjárművek (20 százalék) és a ru-
házati, textil- és divatárucikkek (12 
százalék) vezették. Leggyakrabban, 
az összes bejelentés 28 százaléká-
ban sérülési kockázatokkal kapcso-
latban érkezett riasztás, ezt a vegyi 

kockázat követte (22 százalék). A pi-
acról eltávolított veszélyes termékek 
többsége az Európai Unión kívülről 
érkezett. Az első számú származá-
si állam továbbra is Kína, a riasztá-
sok aránya 2016-hoz hasonlóan ta-
valy is 53 százalék volt, vagyis stabil 
maradt. Az európai termékek a beje-
lentések 26 százalékáért voltak fele-
lősek. A bizottság közölte: szorosan 
együttműködnek a kínai hatóságok-
kal a konkrét ügyekben, s az olyan 
általános intézkedések végrehajtá-
sában is, mint például a bevált gya-
korlatok cseréje. Rámutattak, a fo-
gyasztók egyre gyakrabban vásárol-
nak közvetlenül harmadik országok-
ból, de ilyen esetekben is biztosítani 
kell, hogy a termékek megfeleljenek 
az uniós biztonsági előírásoknak, 

ahogyan az online platformokon ér-
tékesített áruk esetében is.
 „Az európai fogyasztóvédelmi sza-
bályok garantálják, hogy az EU-ban 
kizárólag biztonságos árukat értéke-
síthessenek. A riasztási rendszer se-
gítségével a hatóságok szükség ese-
tén gyorsan beavatkozhatnak, és el-
távolíthatják a balesetveszélyes ter-
mékeket. A rendszer jó példával szol-
gál a fogyasztóvédelmi szabályok ha-
tékony érvényesítésére. Sok más te-
rületen azonban még javítanunk 
kell a jogérvényesítést, és biztosíta-
nunk kell, hogy a fogyasztók élhesse-
nek a jogaikkal” – idézte az MTI Vera 
Jourová fogyasztópolitikáért is fele-
lős uniós biztost.
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