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Megbüntették  a Ditrói Pékséget
Bírságot rótt ki a munkafelügyelőség, bűnvádi panaszt nyújtott be a vállalkozó

GERGELY IMRE

Bírságot rótt ki a Hargita me-
gyei munkaügyi felügyelőség 
a Ditrói Pékségre a vállalat-

nál végzett ellenőrzés során tapasztalt 
rendellenességek miatt. Az ellenőrök 
a munkaviszonyokat, a munkahelyi 
biztonságot és egészségügyi körülmé-
nyeket vizsgálták a vendégmunkások 
alkalmazása körül kirobbant botrány 
nyomán. Tudor Polak, a munkaügyi 
minisztérium államtitkára tegnap 
délelőtt a Digi24 hírtelevíziónak el-
mondta, a hatályos jogszabályok ér-
telmében négy kihágást állapítottak 
meg az ellenőrzés során. A munka-
felügyelőség három vétség miatt fi -
gyelmeztetésben részesítette a céget, a 
negyedikért pedig 10 ezer lejes bírsá-
got szabott ki. Utóbbit azért, mert úgy 

találták, egyes elektromos be-
rendezések nem megfelelően 
voltak beszerelve, azaz nem 
az előírások szerint földelték 
azokat. A további veszélyek 
elkerülésének érdekében há-
rom gép működését leállítot-

ták mindaddig, amíg a jelzett 
hibát kijavítják. Ezek a hibák azon-
ban nem mondhatók súlyosnak, nem 
veszélyeztették a dolgozók életét. Az 
illetékes megerősítette, hogy a két Srí 
Lanka-i pék munkaviszonyával kap-
csolatban nem tapasztaltak problémá-
kat az ellenőrzés során, alkalmazásuk 
jogszerűen történt. Ugyanakkor az 
államtitkár jelezte, a cégnél végzett el-
lenőrzések még nem zárultak le. Dél-
után az Agerpres hírügynökség már 
azt közölte, hogy a Hargita megyei 
munkaügyi felügyelőség 13 000 lejes 
bírságot rótt ki a vállalatra, egyrészt 
nem engedélyezett kazánok haszná-
latáért, másrészt amiatt, hogy a cég 

nem tartotta be a heti pihenőnapokra 
vonatkozó törvényes előírást.

Bűnvádi panasz

Eközben büntetőjogi panaszt nyújtott 
be a gyergyószentmiklósi rendőrsé-
gen a két Srí Lanka-i munkást foglal-
koztató gyergyóditrói pékség vezetője 

fenyegetés, gyűlöletkeltés, diszkrimi-
nációra való felbujtás és közrendhá-
borítás miatt. A hírt megerősítette a 
Hargita megyei rendőrség szóvivője, 
Gheorghe Filip, aki az Agerpres szerint 
arról is tájékoztatott, hogy a panaszt 
hozzácsatolják az eset kapcsán ko-
rábban nyitott ügyiratcsomóhoz. Filip 
közölte, hogy a gyergyóditrói pékség 
ügyvédje által küldött panaszt február 
3-án iktatták. A beadvány megfogal-
mazói szerint fenyegetés, gyűlöletkel-
tés, hátrányos megkülönböztetés, köz-
rendháborítás történt, valamint sérült 

a 2002/31-es sz. sürgősségi kormány-
rendelet előírása, amely tilt minden fa-
siszta, legionárius, rasszista vagy ide-
gengyűlölő szervezetet, szimbólumot 
vagy cselekedetet. Az ügy kapcsán 
kivizsgálás folyik, a további törvényes 
lépésekről döntő illetékes hatóság a 
gyergyószentmiklósi ügyészség. A 
pékség vezetősége szerint fenyege-

tést kaptak a Srí Lanka-i munkások-
nak szállást adó lakástulajdonosok 
a helybéliektől, így a két ázsiai mun-
kavállalót Gyergyószentmiklósra 
kellett költöztetni. Ugyanakkor a 
„Migránsmentes Ditrót akarunk” 
Facebook-csoporton gyűlöletkel-
tő üzenetek jelentek meg a két Srí 
Lanka-i személy ellen.

Még dolgoznak a petíción

Mint ismeretes, a munkafelügyelő-
ségen és a rendőrségen kívül vizs-

gálatot indított a diszkriminációel-
lenes tanács és az ombudsman is a 
Gyergyóditróban alkalmazott ázsiai 
vendégmunkások ügyében, mely or-
szágos botránnyá dagadt. Bár a ha-
tóságok java része gyűlöletszítás cí-
mén vizsgálódik, a helyiek zöme azt 
hangoztatja, hogy a probléma való-
di forrása nem a két vendégmunkás, 
hanem az alkalmazottaival rosszul 
bánó pékség tulajdonosa. A szom-
bati lakossági fórumon a jelenlévők 
azt a döntést hozták, hogy petíciót 
fogalmaznak meg a Ditrói Pékség 
vezetői felé, amelyben sérelmeiket 
és elvárásaikat sorolják fel. A köz-

vetítői szerepet felvállaló Puskás 
Elemér polgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, hétfőn délután a 
községházán találkozott a petíció 
megfogalmazását felvállaló csoport. 
Ott úgy döntöttek, jobb ha a közös-
ségi kezdeményezésbe nem vonják 
bele semmilyen formában a község 
vezetését, ezért egy másik helyszí-
nen ülnek össze a levél megírásá-
ra. A polgármester el is fogadta ezt, 
arra kérve a kezdeményezőket, ro-
mán nyelven is írják meg a panasz-
levelet, hogy „hivatalos formát” is 

adjanak kéréseiknek. A petíció teg-
nap délutánig nem született meg. 
Bíró Károly káplán, aki a közösségi 
megmozdulás szószólójaként vált 
ismertté, Facebook-bejegyzésben 
kért türelmet az emberektől, ugyan-
akkor jelezte, hogy a petíciót majd ő 
fogja előterjeszteni.

Kolozsvári „példa”

Egyébként egy munkaerő-közvetítő 
cég képviselője szerint nem egyedi a 
ditrói eset, Kolozsváron is volt már pél-
da Srí Lanka-i vendégmunkások elleni 
fellépésre – közölte az MTI. Romulus 
Badea, a munkaerő-közvetítéssel is 
foglalkozó Soter&Partners társaság 
képviselője a Hotnews.ro hírportálnak 
számolt be a Srí Lanka-i munkaválla-
lókkal szembeni romániai ellenérzé-
sekről. Mint elmondta, egy kolozsvári 
vendéglő vezetői több, az ázsiai sziget-
országból származó szakácsot és pin-
cért alkalmaztak, akik számára a ven-
déglő közelében biztosítottak szállást. 
Ám a vendégmunkások szálláshelyé-
nek a szomszédságában lakók minden 
lehetséges hatóságnál feljelentették a 
vendéglőst, petíciót nyújtottak be a 
polgármesteri hivatalban, és egy-
szer még a csendőrséget is kihívták 
a helyszínre, noha a vendégmun-
kások nem adtak erre okot. A mun-
kaközvetítő szerint a vendéglőben 
alkalmazott külföldi munkásokra 
nincsen panasz, a szomszédok még-
is ügyvédet fogadtak, hogy feljelen-
tések megfogalmazásával próbálják 
elűzni a környékről az ázsiai mun-
kásokat. Romulus Badea egy olyan, 
Bukaresthez közeli esetről is beszá-
molt, amikor egy vállalatban a Srí 
Lanka-i vendégmunkásoknak keve-
sebb munkaórát írt be a nyilvántar-
tással megbízott alkalmazott, mert 
nem tudta elviselni, hogy a külföldiek 
többet keressenek, mint a hazaiak. Itt 
a vállalat vezetője rájött a csalásra, és 
elbocsátotta a vétkes alkalmazottat. A 
munkaközvetítő egy olyan esetről is 
beszámolt, amikor egy dél-romániai 
szállodában a vendégek tiltakoztak a 
Srí Lanka-i takarító személyzet miatt.
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• Tetemes bírsággal zárult a munkafelügyelőség ellenőrzése, amelyet a Ditrói
Pékségnél rendeltek el. Az elégedetlen ditrói lakosok képviselői még dolgoznak
a cégnek szánt petíción, miközben a vállalkozók bűnvádi panaszt nyújtottak be a
rendőrségen. Közben kiderült: korábban Kolozsváron is elégedetlenséget szült Srí
Lanka-i vendégmunkások foglalkoztatása.
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Vendégmunkások

Szokjunk hozzá a globális irányhoz! Manapság gyak-
ran halljuk az intelmet, amit a világtendencia értői 
és értelmezői hangoztatnak. A munkaerő-vándorlás 

az első és legfontosabb tényezője ennek a jelenségnek. 
Arról már többet tudunk, hogy hogyan toborozzák nyugati 
vendégmunkásnak a Kelet-európai embereket, ám arról, 
hogy hogyan mozgatják meg a fölös ázsiai munkaerőt 
a kiürült térségek munkaerő-piacán, már kevesebbet. 
Lapozom a nemzetközi munkaerő-közvetítők honlapját és 
ámuldozom a kínálaton. Mert bizony nem olcsó az ázsiai 

munkaerő. Ezek az emberek ugyanis nem szívesen hagyják 
ott lakhelyüket, családjukat, ragaszkodnak kultúrájukhoz 
és szokásaikhoz. A munkáltatónak nem olcsó ez a mun-
kaerő. Fizetnie kell a vízum megszerzésének, a szállítás-
nak, lakhatásnak és étkeztetésnek a költségeit. Emellett 
fizetést kell biztosítani nekik. Amennyiben szakképzett 
munkaerőről van szó, mint például az elismert vietnámi 
építőmunkások, ez a bér 1000-1500 euró. A szakképzet-
len munkásoknál is 400-500 euró az induló fizetés, ha 
csoportosan hozzák, biztosítani kell a szakácsot is szá-
munkra, mert az étkezés rendkívül fontos, és tudjuk, hogy 
gasztronómiai kultúrájuk nagyon különbözik az európaitól. 
Mindez a papíron rögzített ajánlat. Nos, ha valaki úgy 
gondolkodik, hogy semmi gond, majd idehozzák és egy kis 
rizzsel eléldegélnek, az már eleve szószegő és csaló. Ezek 
után azt kérdezhetjük, vajon miért éri meg mégis – már a 
székelyföldi vállalkozóknak is! – ázsiai vendégmunkással 

számolni. Avagy van valami más csábító ajánlat, ami nem 
nyilvános, de a munkaerő-vándoroltatás érdekeit szolgál-
ja? És mi történik a mi szakmunkásainkkal? Mert a ditrói 
vendégmunkás-ügyben a kiinduló pont az kellene legyen, 
hogy a helyi szakközépiskolában pékeket képeznek. Még 
ha azt mondjuk, hogy ezek csak inas-szinten vannak, 
akkor is potenciális munkaerőt jelentenek, mert biztos 
vagyok benne, hogy jó mesterek keze alatt tanulnak. 

Ki mondja meg, mi a megoldása a problémának? Elégsé-
ges érv a vállalkozónak, hogy kiszolgáltatott helyzetében 
hallgat és dolgozik a vendégmunkás, ahogy hallgat és 
dolgozik a közülünk való Nyugaton? Avagy hallott már valaki 
arról, hogy itteni vállalkozók azzal próbálták hazahívni kül-
földről a sajátjaikat, hogy lakhatást, étkeztetést biztosíta-
nak számukra? Van tehát kérdés, amire keressük a választ. 
Talán a ditrói ügynek mégis van egy hozadéka: elkezdünk 
erről végre beszélni.
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Pluszköltség. A munka felügyelőség nem talált súlyos kihágásokat, 
de a bírság nem maradt el
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