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H I R D E T É S

 » A jogsza-
bály pontosan 
leszögezi, hogy 
milyen területen 
lehet idénymun-
kást alkalmazni, 
eszerint a kultu-
rális tevékenysé-
gekre, reklámte-
vékenységekre, 
árukezelésre, 
karbantartásra 
és takarításra 
már nem vehet-
nek fel a munka-
adók napszámo-
sokat.

EGY IDÉNYMUNKÁS LEGTÖBB 120 NAPOT DOLGOZHAT EGY ÉVBEN 

Korlátozták az alkalmazást

A vállalkozók egy részét nega-
tívan érintheti az a jogszabály, 
miszerint az idei évtől csak a 
mezőgazdaságban és az eh-
hez kapcsolódó ágazatokban 
foglalkoztathatnak napszá-
mosokat.

 » BÍRÓ BLANKA 

Az idei évtől csak a mezőgazda-
ságban és az ehhez kapcsoló-
dó ágazatokban, például az 

állattenyésztésben, vadászatban, 
halászatban, erdőgazdálkodásban 
– a fakitermelés kivételével – lehet 
napszámosokat foglalkoztatni. A 
Hivatalos Közlönyben december 29-
én megjelent 2018/114-es sürgősségi 
kormányrendelet a bankokra kive-
tett „kapzsisági adót” szabályozza, 
de ebbe belefoglalták a napszámo-
sokra vonatkozó módosításokat is. 
A jogszabály pontosan leszögezi, 
hogy milyen területen lehet idény-
munkást alkalmazni, eszerint a 
kulturális tevékenységekre, rek-
lámtevékenységekre, árukezelésre, 
karbantartásra és takarításra már 
nem vehetnek fel a munkaadók 
napszámosokat. A rendelet arra is 
kitér, hogy egy munkavállaló egy 
évben legtöbb 120 napot dolgozhat 
napszámosként, kivételt képeznek, 
akik állattenyésztésben dolgoznak, 
legeltetnek, szőlőtermesztésben 
tevékenykednek, vagy akkreditált 
egyetemek mellett létesített bota-
nikus kertekben dolgoznak, őket 
egy évben legtöbb 180 napot lehet 
foglalkoztatni idénymunkásként. 
További módosítás, hogy az idei év-
től nemcsak a munkaadót, hanem 
a napszámost is megbírságolják, 
ha nem tartja be a vonatkozó jog-
szabályt, így 500 és 2000 lej közötti 
pénzbírsággal sújthatják.

A munkaadóknak nincs tenniva-
lójuk, a kiváltott napszámos-regisz-
tert nem kell visszaadják, de már 
csak a módosítás során meghatáro-
zott ágazatokban vehetnek fel nap-
számosokat, minden más tevékeny-

2019-től csak a mezőgazdaságban és az ehhez kapcsolódó ágazatokban alkalmazhatnak idénymunkásokat

ségben fekete munkának minősül 
az alkalmazás, és eszerint bünte-
tik – mondta el lapunknak Ördög 
Lajos, a Kovászna Megyei Munka-
felügyelőség vezetője. Hozzátette, 
jelenleg országos szinten gyűjtik 
az adatokat, hogy kik milyen terü-
leten hány napszámost foglalkoz-
tattak, majd ezek összesítése után 
következnek az ellenőrzések. Ör-
dög Lajos rámutatott, valószínűleg 
a vállalkozók egy részét negatívan 
érinti a megszorítás, hiszen tavaly 
minden megengedett területen 
foglalkoztattak idénymunkásokat, 
a vendéglátásban, a szórólapki-
hordásban is, ők ezentúl kényte-
lenek lesznek munkaszerződéssel 
alkalmazni. Nehezítő körülmény, 
hogy ha csak részmunkaidőben 
foglalkoztatnak egy alkalmazottat, 
akinek nincs más állandó munka-
helye, be kell fi zetni utána a teljes 
társadalombiztosítási járulékot.

A felügyelőség vezetője kifejtet-
te, tavaly Háromszéken 80 mun-
kaadó váltotta ki a napszámos 
regisztert, 3888 idénymunkást 
foglalkoztattak, közel 70 ezer nap-
ra. A vendéglátásban, a turizmus-
ban nem is lehet napszámosokat 
foglalkoztatni, hiszen ezekben 
az ágazatokban elvárás a szakér-
telem, a tapasztalat – mondta el 
megkeresésünkre Kovács István, 
a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátó-
sok Szövetségének (SVESZ) elnö-
ke, aki szerint korrekt a kormány 
intézkedése. Még mosogatni sem 
szabad napszámost felvenni, hi-
szen ha valakit beengedsz a kony-
hába, egészségügyi bizonylatra 
van szüksége – részletezte a vál-
lalkozó. Hozzátette, szezonban a 
szakiskolás diákokat alkalmaz-
zák, nekik vannak már ismereteik, 
és nem kell egész évre munkaszer-
ződéssel felvenni őket. Kovács Ist-
ván szerint a kormánynak voltak 
az ágazatot segítő intézkedései, 
így az áfacsökkentés, a vakációs 
jegyek bevezetése felpörgette a 
forgalmat, a vállalkozóknak nem 
kellene napszámosok foglalkozta-
tására szorulniuk.
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