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Bár a hivatalos közlés szerint 
nem a bírságolás, hanem a ko-
ronavírus-járvány terjedésének 
megelőzése volt a cél, az ellenőr-
zött cégek felét megbírságolták a 
romániai munkaügyi felügyelők.

 » BÍRÓ BLANKA 

A járványellenes intézkedések 
hiánya miatt bírságolta meg 
az ellenőrzött cégek csaknem 

felét a munkaügyi felügyelőség. A te-
rületi felügyelőségek az elmúlt egy 
hét alatt országos viszonylatban ösz-
szesen 1602 cégnél ellenőrizték a jár-
ványügyi előírások betartását. Olyan 
vállalkozásokról van szó, amelyeknél 
összesen több mint 37 ezer alkalma-
zott dolgozik.

A munkaügyi felügyelők azt ellen-
őrizték, hogy a cégek székhelyén mű-
szak előtt végeznek-e szűrést, van-e 
lehetőség kézfertőtlenítésre, fi zikai 
távolságtartásra, az ügyfelek számára 
kijelölik-e a javasolt távolságtartást, 
az alkalmazottaknak biztosítanak-e 
elegendő védőmaszkot. Azt is vizsgál-
ták ugyanakkor, hogy az alkalmazot-
tak átestek-e a kötelező munkaorvosi 
vizsgálaton, és a munkáltató megtar-
totta-e a járvány megelőzésére vonat-
kozó munkavédelmi felkészítőket. A 
különböző hiányosságok miatt 832 
vállalkozást bírságoltak meg.

Azokat büntetik,
akik meg sem próbálják
Pedig nem feltétlenül a bírságolás 
volt az ellenőrök célja. Ördög Lajos, 
a Kovászna megyei munkaügyi fel-

ügyelőség vezetője tegnap a Króni-
ka megkeresésére hangsúlyozta: a 
felügyelők az ellenőrzés során mér-
legelnek, és csak abban az esetben 
bírságolnak, ha a vállalkozó meg sem 
próbálta életbe léptetni az óvintézke-
déseket. Munka- és járványvédelmi 
szempontból ugyanakkor fi gyelembe 
veszik a lehetőségeket, vannak olyan 
ágazatok – például az építkezés –, 
ahol nem lehet betartani a javallott 
távolságtartást, hiszen csapatban 
dolgoznak – mutatott rá Ördög Lajos.

Hozzátette: ahol lehet, a mun-
kaprogram csúsztatásával tudják 
szavatolni a távolságtartást, vagy 
akár az otthoni munkavégzés is 

fenntartható. A főfelügyelő egyút-
tal hangsúlyozta: a cégek kötelesek 
munkavédelmi felkészítőket tartani, 
tájékoztatva a fertőzésveszélyről és 
a megbetegedés megelőzéséről, az 
óvintézkedéseket szabályozni kell, 
beépítve a belső szabályzatba, a 
munkaköri leírásokba és a kollektív 
munkaszerződésekbe. „Ahol látjuk, 
hogy van igyekezet, a munkaadó 
törekszik arra, hogy csökkentse a 
fertőzés esélyét, nem bírságolunk, 
hanem fi gyelmeztetünk, és határidő-
re kiszabott feladatokat adunk ki. Vi-
szont ahol ezen a téren nem történik 
semmi, bírságolnak a felügyelők” – 
szögezte le Ördög Lajos.

A CÉGEK FELÉT MEGBÍRSÁGOLTA AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN FOLYTATOTT ELLENŐRZÉSKOR A MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Kényszerszabadságon, mégis munkában

Ellenőrizték egyebek mellett, hogy a cégeknél belépéskor van-e lehetőség kézfertőtlenítésre

 Nincs ingyenpénz. A „pénzöszvérek” jutalékot, ha pedig lebuknak, börtönbüntetést kapnak
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Sokan dolgoznak feketén
Az ellenőrzések során a felügye-
lők a munkaviszonyokat is vizs-
gálták, országos szinten 315 feke-
tén dolgozó munkavállalót értek 
tetten. A hatóság tájékoztatása 
szerint a feketemunka gyanúja áll 
fenn, ha a munkahelyen nem ta-
lálják az egyéni  munkaszerződés 
másolatát, ha késve továbbítják 
az alkalmazottakat nyilvántartó 
adatbázisba, a Revisalba a mun-
kaszerződés felfüggesztését, ha 
nem vezetik a jelenlétet, vagy 
nem tartják be a túlórákra, a hiva-
talos pihenőnapokra vonatkozó 
szabályozást.

A legnagyobb bírságokat a feke-
temunka miatt szabják ki – mond-
ta Ördög Lajos. Mint részletez-
te, előfordult, hogy a munkaadó 
hivatalosan kényszerszabadságra 
küldte az alkalmazottait, igénybe 
vette a 75 százalékos állami támo-
gatást, közben dolgoztatta az em-
bereket. „Ez egyértelműen fekete-
munkának minősül” – szögezte le 
a főfelügyelő.

Az esetek többségében tetten ér-
ték a feketén foglalkoztatottakat, 
az ellenőrzéskor a munkahelyükön 
találták őket, miközben a rend-
szerben az szerepelt, hogy kény-
szerszabadságon vannak. Utólag is 
felgöngyölíthetik ezeket a törvény-
sértéseket, mert az ellenőr nyilat-
kozatokat töltet ki az alkalmazot-
takkal, hogy mikor, kivel dolgozott 
az elmúlt időszakban, majd ezeket 
összevetik a hivatalos adatokkal, 
részletezte a területi munkafelügye-
lőség vezetője.

 »  „Ahol látjuk, 
hogy van igyeke-
zet, nem bírsá-
golunk, hanem 
fi gyelmeztetünk, 
és határidőre 
kiszabott fel-
adatokat adunk 
ki. Viszont ahol 
ezen a téren nem 
történik semmi, 
bírságolnak 
a felügyelők” 
– szögezte le 
Ördög Lajos.

 » BÁLINT ESZTER

Magas a romániai lakosság kö-
rében azoknak az aránya, akik 

készek lennének „pénzöszvérekké” 
(money mule) válni, vagyis hozzáfé-
rést adnának másoknak bankszám-
láik és személyes adataik használa-
tára. Az ING Bank megrendelésére, 
az Unlock Market Research közvéle-
mény-kutató által készített felmérés 
tanúsága szerint ugyan minden 10 
megkérdezettből 9 azt mondta, hogy 
nem lenne hajlandó „pénzöszvérnek” 
állni, és 10-ből 8-an úgy hiszik, hogy 
ezért a tevékenységért börtönbün-
tetés járhat, 10-ből 4-en mégis bele-
mennének abba, hogy bankszámlát 
nyissanak, vagy a már meglevőhöz 
hozzáférési jogosultságot adjanak 
pénzátutalások végrehajtásához. Mint 
a felmérés készítői is fogalmaznak, 
ezáltal ugyanis minimális erőfeszítés-
sel gyorsan pénzhez lehet jutni.

A money mule konstrukciókkal kü-
lönben a leginkább a 18–34 éves kor-
osztályt lehet elcsábítani, legyenek 
egyetemisták vagy munkások, akik 
kistelepüléseken élnek, nem túl mű-
veltek, jövedelmük pedig alacsony 
vagy átlagos.

A megkérdezettek 96 százaléka 
amúgy azt mondta, hogy nem ismer-
nek „pénzöszvéreket”, 93 százaléku-

kat pedig nem is keresték meg azzal, 
hogy hasonló célra nyisson bank-
számlát,  vagy engedje már meglevő 
számláját különböző tranzakciók le-
bonyolítására használni.

Hogyan lesz valaki „pénzöszvér”?
A bankok ugyanakkor már fi gyelmez-
tetnek a money mules jelenségére. 
Például az OTP Bank Románia hon-
lapján, a biztonsági tanácsok rovat-
ban magyarul is olvashatunk a pénz-
öszvérjelenségről. Mint fogalmaznak, 
a „pénzöszvérek” azok a személyek, 
akik jutalékért cserébe illegálisan szer-
zett pénzösszegeket utalnak át más 
személyeknek, vagy más számlára 
azzal a szándékkal, hogy eltüntessék 
a valódi kedvezményezett nyomát. A 
leginkább veszélyeztetett személyek a 
munkanélküliek, a diákok és a nehéz 
pénzügyi helyzetben levő emberek.

A „pénzöszvér” számlájára beér-
kező összegeket csalóknak vagy más 
„pénzöszvéreknek” küldik tovább. A 
személyeket (a potenciális „pénzösz-
véreket”) jellemzően e-mailben vagy 
a közösségi hálókon keresik meg bi-
zonyos szervezetek/ vállalatok vezetői. 
A megkeresett személyeknek munka-
ajánlatot adnak egy fi ktív vállalatnál. 
Persze az állásajánlat nem valós.

Az állásajánlat szerint az lenne a 
dolguk, hogy bemenjenek egy bank-

ba, és ott saját nevükre nyissanak 
bankszámlát, majd utólag azt kérik, 
hogy a fi ktív szervezetektől a számlá-
ra beérkező pénzösszegeket utalják 
tovább. A „pénzöszvérek” az átutalt 
összegekért cserébe jutalékot kapnak.

Bűncselekmény, akárcsak
a pénzmosás
„Figyelem! A money mule tevékenység 
bűncselekménynek számít, akárcsak a 
pénzmosás, a szervezett bűnszerveze-
tek létrehozása, és az érvényben levő 

jogszabályok szerint büntetendő” – fi -
gyelmeztet az OTP Bank Románia.

A pénzintézet azt tanácsolja a polgá-
roknak, hogy kerüljék el az együttmű-
ködést azokkal a személyekkel, akik 
azt kérik, hogy helyettük végezzen el 
bizonyos banki műveleteket, ne nyis-
sanak ismeretlen személyek számára 
saját bankszámlát, illetve ne válaszol-
janak olyan üzenetekre vagy hívások-
ra, amelyek azt kérik, hogy bizonyos 
pénzösszegért cserébe végezzen el 
tranzakciókat más személyek helyett.

Sokan készek „pénzöszvérnek” állni, pedig bűncselekmény
 » „A money 

mule tevékeny-
ség bűncselek-
ménynek számít, 
akárcsak: a pénz-
mosás, a szerve-
zett bűnszerveze-
tek létrehozása, 
és az érvényben 
levő jogszabályok 
szerint bünteten-
dő” – fi gyelmez-
tet az OTP.




