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ELTÉRŐEN VÉLEKEDNEK A SZAKSZERVEZETEK ÉS A MUNKÁLTATÓK A PARLAMENT NAPIRENDJÉN LÉVŐ JOGSZABÁLYRÓL

Valós társadalmi párbeszéd korrekt szabállyal
Valamelyest helyreállítja az egyen-
súlyt a munkaadók és a szakszer-
vezetek között a társadalmi pár-
beszéd törvényének módosítása, 
de a lapunk által megszólaltatott 
szakszervezeti vezetők szerint a 
szellemisége ebben a formában 
sem hoz átütő változásokat.

 » BÍRÓ BLANKA

N yílt levelekben fordultak a parla-
menthez a munkaadók szövetségei 
és a szakszervezetek, követelve, 

hogy az ő meglátásaik, érdekeik tükröződ-
jenek a képviselőház szakbizottságaiban 
tárgyalt társadalmi párbeszéd törvényé-
ben. A lapunk által megszólaltatott szak-
szervezeti vezetők szerint a tervezet apró 
engedményeket tesz ugyan a munkavál-
lalók érdekeit képviselőknek, de a szelle-
misége ebben a formában sem hoz átütő 
változásokat, és nem segíti elő, hogy ki-
alakuljon a valós párbeszéd a felek között.

A 2011/62 társadalmi párbeszéd törvé-
nyének módosítását a szenátus vissza-
utasította, ám a képviselőház munka-
ügyi bizottságában tárgyalják, elemzők 
szerint a módosítás várhatóan a közel-
jövőben a plénum elé kerül. Hat mun-
káltatói szövetség – a romániai kis- és 
közepes vállalkozások országos szövetsé-
ge (CNIPMMR), a Concordia, a Business 
Románia, a mezőgazdasági munkáltatók 
szövetsége, az építőipari és szolgáltatói 
szövetség, a romániai munkáltatói szö-
vetség (UGIR) – már hónapok óta kon-
gatja a vészharangot, hogy a tervezetben 
csak a szakszervezetek álláspontja tükrö-
ződik. Nyílt levélben is követelik, hogy a 
munkaügyi bizottságban elfogadott mó-
dosításokat ne szavazzák meg a képvi-
selők. Az Országos Szakszervezeti Tömb 

(BNS) szintén nyílt levélben válaszolt, 
szerintük a munkáltatók nem érdekeltek 
egy valós társadalmi párbeszédben, és 
felhívják a fi gyelmet, hogy a tervezetet 
2018 óta tárgyalják a törvényhozásban.

A munkaadók elsősorban az ágazati 
kollektív munkaszerződések visszave-
zetését kifogásolják, de a kisebb szerve-
zési könnyítésekkel sem értenek egyet. 
Például, hogy egy vállalatnál legkeve-
sebb tíz alkalmazott már létrehozhat 
szakszervezetet, és húsz különböző 
munkaadónál alkalmazott dolgozó is 
alakíthat érdekvédelmi szervezetet, mi-
közben a jelenlegi törvény ezt egy egy-
ségnél dolgozó legkevesebb 15 alkalma-
zott esetében teszi lehetővé. Közben a 
szakszervezetek arra emlékeztetnek, 
hogy 2011-ben a gazdasági válságra 
hivatkozva, kormányzati felelősség-
vállalással gyakorlatilag „ajándékba” 
kapták a munkáltatók a társadalmi pár-

beszéd törvényét, amely a jelenlegi for-
májában kizárólag nekik kedvez.

A mostani módosítás valamelyest helyre-
állítja az egyensúlyt a felek között. Egy tisz-
tességes jogszabályra van szükség, amely 
szavatolja a gazdaság szereplői között a 
valós társadalmi párbeszédet – mondta 
el lapunknak Bong Vilmos, az Alfa Kartell 
szakszervezet Kovászna megyei szerveze-
tének elnöke. Hangsúlyozta, a parlament-
ben lévő tervezet is egy kompromisszumos 
megoldás, valamivel jobb, mint a jelenleg 
érvényben lévő jogszabály, amit a gazdasá-
gi válságra hivatkozva kényszerítettek rá a 
szakszervezetekre. A munkáltatók és az ér-
dekvédelmi szervezetek próbálják a maguk 
oldalára elhúzni a törvényt, a szakszerve-
zetek a jogosítványaikat szeretnék vissza-
szerezni – részletezte a szervezet elnöke. 
Kifejtette, a legnagyobb gond az országos 
és az ágazati kollektív munkaszerződések 
hiánya, már 2011-ben előrevetítették, hogy 

a munkaerőpiac szétdarabolódik, nagy 
lesz a munkaerőmozgás, és ilyen körül-
mények között egyre nehezebben tudják 
képviselni a dolgozók érdekeit. „Ez be is 
következett, ezért a módosítások elkerül-
hetetlenek. Jelenleg csak az egészségügy-
ben és az oktatásban van érvényben ága-
zati munkaszerződés, a magánszférában 
foglalkoztatott munkavállalók ki vannak 
szolgáltatva a munkáltatóknak” – hívta fel 
a fi gyelmet Bong Vilmos.

Öt-hat éve ígérik az új törvényt, közben 
csak gyengült, szétdarabolódott a szoci-
ális partnerek mozgástere – magyarázta 
Vasile Neagovici, a Sanitas szakszervezet 
Kovászna megyei elnöke. Meglátása sze-
rint olyan törvényes keretre van szükség, 
amely kapaszkodókat nyújt a valós társa-
dalmi párbeszédhez. Felidézte, 2011 előtt 
több mint húsz ágazati munkaszerződés 
volt érvényben, a vendéglátóiparban ez 
az átlagjövedelemnél 10 százalékkal ma-
gasabb bért szavatolt, ami megoldotta a 
munkaerőhiányt is. A jelenlegi törvény és 
a tervezet sem vállalja fel komolyan a gaz-
dasági szereplők érdekeit. Oda kellene 
eljutni, mint a skandináv országokban, 

ahol a munkáltatók és a munkavállalók 
szövetségei döntenek a minimálbérről, 
nem a mindenkori kormány, amely attól 
függően határozza meg az összeget, hogy 
mennyire bal- vagy jobboldali beállított-
ságú, vagy érdekli-e egyáltalán ez a kér-
dés – mutatott rá a szakszervezeti vezető.

 » SIMON VIRÁG

Ö tezer lejes pénzbírsággal sújtotta az Or-
szágos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) Marius Pașcan Maros megyei par-
lamenti képviselőt, aki közösségi oldalán 
lehetővé tette, hogy a magyar közösséget 
becsmérlő hozzászólások jelenjenek meg. 
Marius Pașcant, a Népi Mozgalom Pártjá-
nak (PMP) képviselőházi frakcióvezetőjét 
idén januárban jelentette fel a diszkrimi-
nációellenes tanácsnál a Székely Figyelő 
Alapítvány. Árus Zsolt, az alapítvány veze-
tője elmondta, a tanács májusban tárgyal-
ta az ügyet, a döntést öt hónapos késéssel 
közölték. A CNCD harmadszorra értékelte 
úgy, hogy a Székely Figyelő Alapítvány 
nem jogvédő szervezet, ezért nem illetékes 
panaszt tenni azok ellen, akik a magyar 
közösséget megsértik. Viszont a tanács a 
tudomásukra hozott tények ismeretében 
hivatalból indított eljárást Marius Pașcan 
ellen. A magyarellenességéről elhíresült 
politikus oldalán többek között ilyen hoz-
zászólások voltak a tavaly szeptemberben 
közzétett cikk alatt: „Szemetek, akik csak 
lopni akarnak ahelyett, hogy Magyaror-
szágukra mennének. Az RMDSZ egy sovén 
szervezet, és fel kell számolni. Te és min-
den magyar jól vésse észbe, hogy ti csak 
jövevények vagytok itt”.

Marius Pașcan védekezésként azt hozta 
fel, hogy a bejegyzéseiben a magyar kö-
zösség politikusaival és azok döntéseivel 
nem értett egyet, ezt tette szóvá, és nem 
vonható felelősségre azért, hogy harmadik 
személyek mit kommentáltak az általa meg-
osztott cikkek, vélemények alatt. A diszkri-
minációellenes tanács tagjai azonban úgy 
értékelték, hogy Marius Pașcan a közösségi 
oldalán tett bejegyezéseivel megkönnyítette 
a magyar közösséget becsmérlő vélemények 
megfogamzását és közzétételét. Parlamenti 
képviselőként véleményének megosztásával 
gyűlöletre buzdította olvasóit egy célcsoport 
ellen. Így a tanács 5000 lejes pénzbírság kifi -
zetésére kötelezte Marius Pașcant.

Idén ez már a második alkalom, hogy 
megbüntetik a Maros megyei parlamenti 
képviselőt, korábban a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálat feljelentése nyomán 2000 lejre 
bírságolták egy televíziós adásban elhang-
zottak miatt. Az adásban Marius Pașcan 
többek között azt nyilatkozta, hogy Maros-
vásárhelyen az iskolák teljesen el vannak 
magyarosodva, hamarosan pedig már az 
orvosnál is szükségük lesz fordítóra a román 
anyanyelvűeknek, mivel az intézményekben 
csak magyarul beszélnek az alkalmazottak. 
Szerinte a magyar közösség hosszú távú cél-
ja egy olyan generáció felnevelése, amely 
nem tud románul.

 » S. V.

C laudiu Maior, Dorin Florea volt ma-
rosvásárhelyi polgármester tanács-

adója közösségi oldalán azt állítja: több, 
a városházán dolgozó közalkalmazott 
arra panaszkodik, hogy a Soós Zoltán új 
elöljáróval „érkezett személyek fenyege-
tik őket”. Maior szerint ez törvénytelen és 
bosszúálló magatartás. Konkrét példákat 
azonban nem hoz fel. Borsos Csaba, Soós 
Zoltán polgármester kommunikációs ta-
nácsadója megkeresésünkre azt mondta, 
hogy „erre az aberráns kijelentésre nem 
kívánnak reagálni”. Megválasztása utáni 
első sajtótájékoztatóján, majd a beikta-
tása után is Soós Zoltán úgy nyilatkozott, 
hogy a marosvásárhelyi városházán nem 
lesz tisztogatás, mindenki, aki dolgozni 
akar, maradhat és dolgozhat. Beiktatása 
után kijelentette: a Számvevőszéktől kért 
pénzügyi átvilágítás célja nem a munka-
helyek felszámolása, hanem a leltározás, 
tisztánlátás, így senkinek nem kell félte-
nie a munkahelyét a marosvásárhelyi 
polgármesteri hivatalban.

Eközben tegnap tartotta első ülését a 
frissen megalakult marosvásárhelyi ön-
kormányzati testület, de nem teljes lét-
számban, így elmaradt az alpolgármes-
ter-választás. A rendkívüli tanácsülésen 

online tette le az esküt Horațiu Suciu 
neves szívorvos, aki a Nemzeti Liberális 
Pártot képviseli. Egy tanácsos viszont hi-
ányzik még a 23 tagú testületből. A hely-
hatósági választásokon elért eredmé-
nyek nyomán ugyanis két hely illeti meg 
a Népi Mozgalom Pártját (PMP), Marius 
Pașcan jelenlegi parlamenti képviselő, a 
tanácsosi lista vezetőjének mandátumát 
azonban nem érvényesítette a bíróság, 
így a pártnak csak egy tanácsosa tehette 
le az esküt. Amíg az alakulat nem nevezi 
meg második vásárhelyi önkormányza-
ti képviselőjét, addig nem lesz teljes a 
testület, és nem tudnak alpolgármestert 
választani sem. Soós Zoltán polgármes-
ter ugyanakkor bejelentette, hamarosan 
egy újabb tanácsülést fog összehívni, hi-
szen nincs érvényes szerződése a város-
nak a hóeltakarításról. Költségvetés-ki-
egészítésre van szükség, hogy legyen 
anyagi háttér a szolgáltatásra. Hozzátet-
te: szeretne minden tanácsülésen egy-
egy, a város által megkötött szerződést 
bemutatni, és a számvevőszéki vizsgála-
tok eredményeiről is részletesen beszá-
mol majd az önkormányzatnak.

Eközben Csíkszeredában tegnap meg-
választották az alpolgármestereket: Só-
gor Enikő és Bors Béla segíti Korodi Atti-
la polgármester munkáját.

Megbírságolták PașcantMaiorék „aberráns” vádjai

Vasile Neagovici: az elmúlt években gyengült a szociális partnerek mozgástere

 » „Jelenleg csak az egészség-
ügyben és az oktatásban van 
érvényben ágazati munkaszerző-
dés, a magánszférában foglalkoz-
tatott munkavállalók ki vannak 
szolgáltatva a munkáltatóknak” – 
hívta fel a fi gyelmet Bong Vilmos. 
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