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Sokba kerül(het) a feketemunka
Százezres büntetéseket osztottak ki a feketén dolgozók miatt
• Az építkezésben, 
a vendéglátóiparban 
és az autómosókban 
dolgoznak legtöbben 
hivatalos iratok nél-
kül, derült ki a Hargita 
és Maros megyei mun-
kaügyi felügyelőségek 
jelentéseiből. 

SIMON VIRÁG

A z érvényben lévő előírások 
szigorúan szabályozzák a 
munkaviszonyokat, ponto-

san leszögezve, hogy mikortól kell 
alkalmazni a munkavállalót, milyen 
jogai és követelései lehetnek a hivata-
los munkaviszonnyal rendelkezőnek, 
ugyanakkor szigorú büntetéseket ír 
elő a cégeknek és az alkalmazottak-
nak is, amennyiben nem szentesítik 
hivatalosan a munkaviszonyt. En-
nek ellenére a munkaügyi felügyelők 
rendszeres ellenőrzései során Maros 
és Hargita megyében is havonta több 
tízre tehető azon személyek száma, 
akik feketén dolgoznak.

Kétszázezer lejes bírság

A Maros Megyei Munkaügyi Felügye-
lőség ellenőrei januárban 43 esetben 
tartottak helyszíni ellenőrzést külön-
böző cégeknél, kimondottan a mun-
kaviszonyokat vizsgálva. Ezek során 

11 olyan személyt azonosítottak, 
akik egyéni munkaszerződés nélkül 
dolgoztak. Az ellenőrzés nyomán 30 
fi gyelmeztetést és 20 pénzbírságot 
róttak ki, ezek összértéke 268 ezer 
lej. A felügyelőség vezetője, Eva Man 
arra fi gyelmezteti a munkavállalókat, 
hogy már a munka megkezdése előtt 
kötelesek aláírni a munkaszerződést, 
amelyet a cég lejelent az országos 
nyilvántartó programba. Ebben sze-
repelnie kell, hogy pontosan milyen 
munkára alkalmazták, de a munka-
időt, a kötelezettségeket és fi zetést is 
ez tartalmazza. Ennek hiányában az 

alkalmazottat bármikor elküldhetik, 
így nincs egészségügyi és társada-
lombiztosítása, nem részesül mun-
kanélküli-segélyben, és egy esetleges 
munkabaleset után sem kaphat sem-
miféle segítséget. Ha nincs a munka-
szerződésben leszögezve a fi zetése, 
akkor az is megtörténhet, hogy nem 
kapja azt meg és nem is lesz hogyan 
követelnie azt. A szakember azt java-
solja, hogy a munkavállalók éljenek 
a jogaikkal, csakis hivatalos iratok 
alapján végezzék a munkájukat, és ha 
ennek megkötésére a munkaadó nem 
hajlandó, akkor jelentsék az esetet a 

munkaügyi felügyelőségen. Itt azt is 
jelenteni lehet, ha a munkaszerződés-
ben foglaltakkal ellentétben a cégek, 
illetékesek a hivatalos munkaidőn 
kívül is dolgoztatják az alkalmazot-
takat, amiért nem hajlandók fi zetni, 
de azt is, ha nem akarják a kialkudott 
bér teljes egészét bevezetni a szerző-
désbe.

Nem csökkent a feketén 
dolgozók száma

A Hargita Megyei Munkaügyi Fel-
ügyelőség sajtószóvivője, Daniela 

Bortoș a Székelyhonnak elmondta, 
hogy a munkaügyi felügyelők ja-
nuárban is, akárcsak az elmúlt év 
minden hónapjában, több feketén 
dolgozó személyt azonosítottak a 
helyszíni ellenőrzések során. Első-
sorban az építkezésben, illetve a 
vendéglátóiparban és az autómo-
sókban vannak olyan személyek, 
akik hivatalos iratok nélkül dolgoz-
nak. A helyszíni ellenőrzések során 
a munkaügyi felügyelők kikérik 
azon személyek szerződése-
it, akik a helyszínen tartóz-
kodnak, dolgoznak, és ezek 
átvizsgálásával ellenőrzik, 
hogy a munkaadó betart-
ja-e a törvényes előírásokat. 
Csak januárban 56 pénzbír-
ságot róttak ki a törvénytelen 
munkaviszonyok miatt, ezek ösz-
szértéke 19 ezer lej volt. 

Jó tudni, hogy a munkaügyi fel-
ügyelőségek csak a név és lakcím 
feltüntetésével ellátott panaszokat, 
feljelentéseket vizsgálják ki, de a 
törvény értelmében kötelesek a rek-
lamáló kilétét titokban tartani a cé-
geknél végzett kivizsgálások során. 
A Maros Megyei Munkaügyi felügye-
lőség honlapja a www.itmmures.ro, 
a Hargita meggyei felügyelőségé 
pedig a www.itmharghita.ro címen 
érhető el, ezeken sok hasznos adat 
van, és megtalálható az ímélcím is, 
ahova panaszt lehet küldeni.

Építkezésen. Csak nem akar kifehéredni az, 
ami évtizedek óta fekete
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Vonzónak bizonyul a marosszé-
ki község a külföldi befektetők 

számára; ahogy a polgármester, Si-
mon István érdeklődésünkre sorol-
ta: az infrastruktúra (a reptér és az 
autópálya), az adókedvezmények, a 
munkaerő, a környező települése-
ken élőknek nyújtott szakképzések 
mind „csalétek” a nagyberuházók 
számára. Hamarosan a már létező 
3400 munkahely mellett újabb ezer 
munkalehetőség nyílik a község és a 
környék lakóinak. 

Annak ellenére, hogy a 2020-as 
esztendő szinte minden gazdasági 

ágazatot megviselt, Kerelőszentpá-
lon nem álltak le az építkezések, a 
fejlesztések folyamatosak – mondta 
a polgármester, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a lakosság lélekszá-
ma is emelkedőben, a fi ataloknak 
adott a munkahely, ugyanakkor 

építkezéshez közművesített, 500 
négyzetméteres telkeket is kapnak 
az önkormányzattól, amely a már 
elkészített típustervekkel is segíti a 
családokat. „Eddig már 120 telket 
adtunk át, hamarosan újabb 45 fi atal 
veheti át a közművesített telket, ahol 

hozzákezdhet saját háza építéséhez” 
– hangsúlyozta az elöljáró. Elmondta 
továbbá, hogy a napokban újabb kül-
földi cégekkel tárgyalt, amerikai, né-
metországi, dániai cégek érdeklődtek 
a lehetőségek iránt, majd hozzáfűzte, 
hogy saját ipari parkot hoznak létre, 
amelynek már az engedélyei is meg-
vannak. A 68 hektáros területnek 
minden hektárja elkelt már, olyan 
nagy az érdeklődés a befektetők ré-
széről. A község a megközelíthetőség 
szempontjából is jó helyen fekszik, 
az autópálya, az országutak, a vasút, 

valamint a közeli repülőtér is előnyt 
jelent az idegenből érkezőknek, akár 
gazdasági befektetők legyenek, akár 
turisták. Ami a községi uta-
kat illeti, Magyardellőn és 
Mezőszentmargitán most 
csatornáznak, vezetik az 
ivóvizet, ezért az aszfalto-
zás csak ezután következik. 
A községközpontban, Bú-
zásbesenyőn és Kerelőn vi-
szont a közművesítés megtörtént, és 
valamennyi utat, mellékutat, utcát 
leaszfaltozták.

Nagy az érdeklődés a kerelőszentpáli ipari park iránt
• A már létező ipari park mellé épül egy második, amely újabb ezer munkahelyet jelent, 
hamarosan pedig újabb negyvenöt helybéli fiatal jut telekhez, hogy házat építhessen 
otthon – a Marosvásárhelytől 20 kilométernyire lévő Kerelőszentpálon jártunk.

Egy kis történelem
Érdemes tudni néhány gondolatot a híres kerelőszentpáli csatáról (szentpáli 
ütközet), amely 1575. július 9-én zajlott le Báthory István fejedelem és Bekes 
Gáspár trónkövetelő serege között. Bekes serege a mostani vasút vonala 
mellett emelkedő magaslaton foglalt állást, míg a mocsaras, lapályos terüle-
ten Báthory serege sorakozott fel. Báthory jobbra vezényelte csapatát, hogy 
Bekes seregét a besenyői völgyön át bekerítse. Bekes, hogy ezt megakadá-
lyozza, feladta az elfoglalt magaslatot, és seregével az Alárdi Ferenc birtoká-
ban lévő szentpáli várkastély felé vonult vissza. A csata 10 órától késő estig 
tartott, és Bekes seregének teljes szétverésével végződött. A szentpáli ütközet 
új korszakot indított Erdély történelmében. Ez a csata biztosította az Erdélyi 
Fejedelemség függetlenségét. (Forrás: Wikipédia)

Előnyt jelent Kerelőszentpálnak a közeli 
repülőtér és autópálya
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