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1 euró       4,6587
1 dollár      3,9738
1 svájci frank 4,0021
1 font sterling 5,2641
100 forint 1,4333

Valutaváltó

A versenyszférában dolgozó ro-
mániai alkalmazottak alig fe-
lének módosította a munkál-

tatója a munkaszerződését azt kö-
vetően, hogy az év elejétől a tár-
sadalombiztosítási hozzájárulás 
befizetésének köztelezettségét a 
szociálliberális kormány átruház-
ta a munkavállalókra. Ez a módo-
sítás – mint ismeretes – azt jelen-
ti, hogy immár nem a cég fizeti be 
a tb-járulékot az államkasszába, 
hanem az alkalmazott fizetéséből 
vonják le, a törvény ezért azt is elő-
írta, hogy a munkáltatónak a meg-
felelő összeggel meg kell emelnie 
a fizetéseket, és ezt a munkaszer-
ződésben rögzítenie kell, ellenkező 
esetben bírságra számíthat.

Az Országos Szakszervezeti 
Tömb (BNS) érdekvédelmi szövet-
ség által tegnap kiadott közlemény 
szerint azonban a vállalkozók nagy 
része a füle botját sem mozdította. 
A szakszervezet által a március 31-
én, vagyis az első negyedév végén 
rendelkezésre álló statisztikai ada-
tok alapján készített elemzés sze-
rint az aktív munkáltatók 24 száza-
léka egyetlen alkalmazottja szerző-
dését sem módosította.

 Sok alkalmazott megsínylette

A vállalkozók passzivitása pedig a 
szakszervezeti számítások szerint 
oda vezetett, hogy mintegy 1,2 mil-
lió munkavállaló fizetése csökkent, 
s további 608 781 alkalmazott ese-
tében fennáll a csökkenés kocká-
zata. A konkrét számok így alakul-
tak: 1 135 418 alkalmazott vitt ha-
za kevesebbet 2018 márciusában, 
mint 2017 novemberében – közü-
lük 169 440-nek teljes mértékben 
maguknak kellett átvállalniuk a tb-
járulék terhét, 965 978 munkaválla-
lót a hozzájárulás egy részének ki-
fizetése sújtott. 608 781 esetben a 

járuléknak megfelelő összeget nem 
bevezették a munkaszerződésbe, 
hanem pluszjuttatás, bónusz for-
májában tették rá a fizetésre, ami 
azonban bármikor egyoldalú dön-
téssel elvehető – kongatja meg a 
vészharangot a szakszervezet, em-
lékeztetve arra, hogy már a módo-
sítások hatályba lépése előtt jelez-
ték abbéli aggályaikat, hogy a kor-
mány által kidolgozott kényszerítő 
mechanizmusok nem bizonyulnak 
hatékonynak, és az alkalmazottak 
isszák meg a hirtelen jött változta-
tás levét.

A minimálbér a legelterjedtebb

A BNS által nyilvánosságra hozott 
adatsorokból ugyanakkor arra is 
fény derül, hogy 2018. március 31-
én 2 196 895 olyan teljes munkaidős 
munkaszerződést tartottak nyil-
ván, amely alapján az alkalmazott 
minimálbért keres – ezek tették ki 
a nyolcórás szerződések 41,13 szá-
zalékát. Ez többek között azzal is 
magyarázható, hogy sok munkálta-
tó eddig is bónuszok és más jutta-
tások formájában adta alkalmazot-
tainak a fizetés egy részét, számuk 
pedig valószínűleg tovább nőtt a tb-
járulék átruházása nyomán.

Az elemzés szerint az idei el-
ső negyedév végén a munkaszer-
ződésekben rögzített átlag alapfi-
zetés 2000 lej volt – gyakorlatilag a 
Revisal adatbázisban jegyzett szer-
ződések felében 1900 és 2000 lej 
közötti alapfizetést találhattunk. 
A szakszervezet közleménye rámu-
tat, amíg 2018 decemberében a mi-
nimálbér és az átlag alapfizetés kö-
zötti arány 80 százalék volt, addig 
az idén március végére elérte a 95 
százalékot, vagyis csaknem meg-
egyező értéken álltak.  

„Paradoxon, hogy ilyen bérhie-
rarchiával az északi országokban 

találkozunk, csakhogy ott a fizeté-
sek jóval magasabbak, mint Romá-
niában – például Dániában a brut-
tó átlagbér 2017-ben 5179 euró volt, 
míg nálunk 713 euró” – irányítja rá 
a figyelmet a helyzet visszásságá-
ra a BNS.

Veszteség a bónusz a jövőre nézve is

„Várható volt, hogy a törvény alkal-
mazásával gondok lesznek, hiszen 
gyakorlatilag nem kérhető számon 
a vállalkozókon, hogy csökkentet-
ték-e a tb-járulék átruházása után 
az alkalmazottaik jövedelmét” – je-
lentette ki tegnap a Krónika megke-
resésére Bong Vilmos, az Alfa Kar-
tell szakszervezet Kovászna me-
gyei szervezetének elnöke. Mint 
felidézte, még a törvény elfogadá-

sa előtt figyelmeztettek a hiányos-
ságokra, hiszen a jogszabály gya-
korlatilag szabad kezet biztosít a 
munkaadónak a tb-járulék átruhá-
zása során. A háromszéki érdekvé-
delmi szervezet vezetője elmond-
ta, a napokban találkoztak a me-
gyei szakszervezeti elnökök, ösz-
szevetették erre vonatkozó tapasz-
talataikat, és az derült ki, hogy fő-
leg a multinacionális cégeknél for-
dul elő, hogy a levont tb-járulék ösz-
szegét valamilyen pluszjuttatás-
ként adták meg a munkavállalónak, 
nem növelték az alapfizetését. Ez-
zel valójában nem csökkent a net-
tó jövedelmük, de mégis veszteség-
ként értékelhető, hiszen az alap-

bér a mérvadó, például a nyugdíj ki-
számításakor is azt veszik figye-
lembe. Bong Vilmos hangsúlyoz-
ta, pontos adataik nincsenek, ám a 
visszajelzések alapján valamilyen 
módon sok alkalmazott veszített a 
fiskális forradalom miatt. Ugyan-
akkor úgy véli, ahol működő szak-
szervezetek vannak, általában si-
került megegyezni a munkaadóval, 
viszont ahol nincs érdekképviselet, 
az alkalmazott nem tud olyan mér-
tékben kiállni a jogaiért, elfogadja 
a köztes megoldást, például, hogy 
bónuszban kapja a különbözetet, és 
ne az alapbé rét emeljék.

Senki sem panaszkodott

A munkaügyi felügyelőség viszont 
csak azt tudja ellenőrizni, hogy 
újratárgyalták-e a fizetéseket, és 
ezt a cégek meg is tették – szö-
gezte le kérdésünkre Ördög La-
jos, a Kovászna megyei munka-
ügyi felügyelőség vezetője. Mint 
részletezte: a szakszervezetek-
kel, a prefektúrával közösen figye-
lemmel követték a törvény betar-
tását, Kovászna megyében egyet-
len olyan jellegű panaszt sem ik-
tattak, hogy csökkent a fizetés a 
tb-járulék miatt. Az állami szférá-
ban első körben csökkentek ugyan 
a fizetések, ám általában menet 
közben módosították a szabályo-
zást, és mindenkinek visszahoz-
ták a bérét a korábbi szintre. Ör-
dög Lajos elmondta, azt nem tud-
ják számonkérni, hogy valakinek 
csökkent-e a fizetése, azt ellenőr-
zik, hogy a vállalkozó megadja-e a 
minimálbért, vagy betartja-e a kol-
lektív vagy egyéni munkaszerző-
désben foglaltakat. „Ezen túl a két 
félre tartozik, hogy milyen bérben 
egyeznek meg, ám a munkaerőpia-
con akkora a hiány, hogy a munka-
adók általában odafigyelnek arra, 
hogy olyan szinten tartsák a fize-
tést, hogy a jövőben is legyen még 
akivel dolgozniuk” – szögezte le 
Ördög Lajos.

Burkolt minimálbér-emelés

A vállalkozók többsége megemel-
te a béreket, ez valójában burkolt 
minimálbér-emelés is volt, emel-
te ki Édler András, a Kovászna Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke is, hangsúlyozva, hogy miu-

tán a minimálbért megemelték a tb-
járulék átruházása miatt száz lej-
jel, akkor a többi fizetést ezzel ará-
nyosan növelni kellett. Ezzel nőt-
tek a vállalkozók bérköltségei, ám 
ezt a jelenlegi helyzetben, amikor 
ilyen mértékű a munkaerőhiány, be 
kellett vállalni. „Előbb-utóbb ki kell 
alakulnia az egyensúlynak. Jelen-
leg még az van, hogy a munkavál-
lalók külföldön próbálnak szeren-
csét, a vállalkozók keresik a mun-
kaerőt, ezt pedig csak a fizetések 
szinten tartásával, növelésével le-
het egyensúlyba hozni” – szögezte 
le Édler András.

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Nemhiába kongattak vészharangot a szakszervezetek: sokan megsínylették a tb átruházását

Bércsökkentő „fiskális forradalom”
Nem zárható el 
télen a fűtés
Megtiltaná a központi fűtés lekap-
csolását a téli időszakban a kép-
viselőház által elfogadott, a hő-
energia-szolgáltatásra vonatko-
zó, 2006/325-ös törvényt módosí-
tó tervezet. A jogszabály a közpon-
ti fűtéshez szükséges hőenergia és 
a meleg víz előállítását és elosztá-
sát szabályozza, és megállapítja, 
hogy a központi fűtés biztosítása a 
helyi közigazgatási hatóságok fe-
lelőssége. Az egyik elfogadott mó-
dosító javaslat megtiltja, hogy a té-
li időszakban a szolgáltatók leállít-
sák a fűtést és azt is, hogy ezektől a 
szolgáltatóktól az elsődleges ener-
giát előállító vállalatok megvonják 
az energiaellátást. Egy másik mó-
dosító javaslat lehetőséget teremt 
jogi személyeknek, hogy az Orszá-
gos Energiaár-szabályozó Hatóság 
(ANRE) engedélyével egyéni fo-
gyasztást mérő eszközöket telepít-
senek az elosztórendszerre.

Mélyült a deficit

A 2018. január–májusi időszakban 
Románia 28,09 milliárd euró érték-
ben exportált, míg az import elér-
te a 33,09 milliárd eurót, így a kül-
kereskedelmi mérleg hiánya 5 mil-
liárd euró volt – derül ki az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) ál-
tal tegnap nyilvánosságra hozott 
adatsorokból. A deficit 546,8 mil-
lió euróval mélyült az előző év azo-
nos időszakához mérten. Az első öt 
hónapban a kivitel 8,8 százalékkal, 
míg a behozatal 9,3 százalékkal bő-
vült 2017 azonos időszakához vi-
szonyítva. Az Európai Unió orszá-
gaiba 21,55 milliárd euró értékben 
szállított Románia, onnan 24,9 mil-
liárd euró értékben hozott be árut 
– ezek jelentik az export 76,7 szá-
zalékát és az import 75,3 százalé-
kát. A legnagyobb tételt mind a ki-
vitel, mind a behozatal terén az au-
tók és más közlekedési eszközök 
jelentették.

Birtoklevelek 
könnyített eljárásban
Feloldotta a parlament a birtokleve-
lek körüli patthelyzetet, ezentúl át-
láthatóbb törvényes keret értelmé-
ben és könnyített eljárásban sze-
rezhetik meg a birtokleveleket bel-
területeikre az érintettek – mu-
tat rá tegnapi közleményében az 
RMDSZ. Emlékeztetnek, a képvise-
lőház döntéshozó kamaraként sza-
vazta meg a szövetség honatyái ál-
tal kidolgozott, a földtörvényt mó-
dosító javaslatokat. Korodi Attila, az 
RMDSZ képviselőházi frakcióveze-
tője szerint főleg vidéki környezet-
ben jelentenek nagy előrelépést a 
törvényben szereplő előírások, hi-
szen sokan vannak abban az áldat-
lan helyzetben, hogy a bürokratikus 
eljárások és a törvény többféle ér-
telmezése miatt a lakóházaikra, ud-
varaikra, akár kertjeikre nincsenek 
meg a szükséges, jogos tulajdont 
bizonyító iratok. A törvény a Hivata-
los Közlönyben történő megjelené-
sét követően lép érvénybe, az érin-
tettek ősztől már az új jogszabály 
értelmében telekkönyveztethetik 
jogos tulajdonukat.

Mintegy 1,2 millió munkavállaló fizetése csökkent, további 608 781 alkalmazott 

esetében pedig fennáll a csökkenés kockázata a tb-járulék befizetésének a mun-

káltatóról a munkavállalóra történt átruházása nyomán.

Bevált a negatív jóslat. Több mint egymillió alkalmazott keres rosszabbul a tb-járulék átruházása nyomán

„Paradoxon, hogy ilyen bérhierarchiával az északi 
országokban találkozunk, csakhogy ott a fizetések jóval 
magasabbak – például Dániában a bruttó átlagbér 
2017-ben 5179 euró volt, míg nálunk 713 euró.” 
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