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Az alkalmazottak csaknem három-
negyede azt szeretné, ha a további-

akban is lehetősége lenne távmunkára 
– derül ki a Microsoft  által közzétett 
Work Trend Index 2021 jelentés ered-
ményeiből. Az Agerpres hírügynökség 
által idézett elemzés szerint a Linked-
In szakmai platformon a koronaví-
rus-pandémia kezdete óta több mint 
ötszörösére nőtt a távmunkavégzést 
biztosító álláshirdetések száma, a glo-
bális munkaerő 40 százalékot megha-
ladó hányada gondol munkahely-vál-
tásra az idén, 46 százaléknak pedig, 
tekintve, hogy távmunkát végezhet, 
szándékában áll elköltözni jelenlegi 
lakhelyéről. Összességében az alkal-
mazottak 73 százaléka szeretné, hogy 
a továbbiakban is lehetőségük legyen 
rugalmas távolsági munkavégzésre. 
Mindezek ellenére azonban a szakem-
berek szerint a főnökök elveszítették a 
közvetlen kapcsolatot az alkalmazot-
takkal, és erőfeszítéseket kell tenniük 
az új realitásokhoz való kapcsolódás 
érdekében. „Mivel a munkavégzés egy 
új korszakába léptünk, a munkáltatók-
nak ismerniük kell a hibrid munkavég-
zési tendenciákat és azok velejáróit: az 
úgynevezett Z generáció veszélyben 
van, új impulzusra és energiaforrásra 
van szüksége, az egyre korlátozottabb 
együttműködés az innovációs képes-

ség kárára van, az eredetiség ösztönöz-
ni fogja a termelékenységet és az alkal-
mazottak jólétét” – fi gyelmeztetnek A 
hibrid munkavégzés jelenti a munka-
erőpiac jövőjét – Fel vagyunk készülve 
erre? című elemzés készítői. A doku-
mentum szerint öt olyan stratégia van, 
amelyeket a menedzsereknek érdemes 
követniük, miközben végrehajtják a 
szükséges változtatásokat az új kö-
rülményekhez való alkalmazkodás 
érdekében. Egyebek mellett ki kell dol-
gozniuk egy tervet, amely segítségével 
tájékoztatják az alkalmazottakat a ru-
galmas munkavégzés módozatairól; 
olyan technológiai befektetésekre van 
szükség a munkahelyeken, amelyek 
összekapcsolják a digitális és a fi zikai 
síkot; fel kell számolni a digitális ki-
merültséget az alkalmazotti hierarchia 
minden szintjén; prioritásként kell 
kezelni a szociális tőke és a szervezeti 
kultúra újjáépítését; újra kell gondolni 
a munkavállalók tapasztalathoz kötő-
dő elvárásait, hogy versenyben marad-
janak a legtehetségesebb és legsokol-
dalúbb munkaerő megszerzésében.  
A Work Trend Index 2021-es jelentése 
egy olyan felmérés eredményeit tük-
rözi, amelyben 31 országból több mint 
30 000 személy vett részt. A kutatás 
ugyanakkor elemezte a Microsoft  365 
és LinkedIn portálokon fellelhető több 
milliárd, munkára és termelékenység-
re vonatkozó adatot.

Népszerű a távmunka
 » SIMON VIRÁG

Marosvásárhely kerülőútjának, a 
Koronka–Nagyernye közötti út-

szakasznak az újratervezését hirdették 
meg a hét elején a közbeszerzési ható-
ság SICAP nevű elektronikai rendsze-
rében. Az ajánlatokat április végéig 
várják. A kerülőút első tervét 2012-ben 
készítették el, és a volt kivitelezővel 
2017-ben bontották fel a szerződést. 
A Koronka–Jedd–Marosszentgyörgy–
Nagyernye érintésével megépülő ke-
rülőút lehetővé tenné, hogy a Seges-
vár, illetve Székelyföld felől érkező és 
Szászrégenbe, Beszterece felé utazók 
elkerüljék Marosvásárhelyt. A 11,64 
kilométernyi kerülőút első megvalósít-
hatósági tanulmányát még 2004-ben 
készítették el, majd 2007–2008-ban 
elkészült az első terv, amelyet aztán 
2012-ben módosítottak. A kivitelezési 
szerződést a Copista cég nyerte meg, 
amely elvégezte a munkálatok 34 szá-
zalékát, ám a terepen tapasztalható 
nehézségek miatt nem folytatta a mun-
kálatokat. A közúti infrastruktúrát 
kezelő országos társaság (CNAIR) 2017-
ben bontott szerződést a céggel. 2019-
ben két alkalommal is meghirdették a 
munkálatok befejezését, de egyetlen 
cég sem jelentkezett.  Több cég jelezte 
ugyanis, hogy nem lehet egy 2012-ben 
rosszul összeállított tervek alapján 
meghirdetni a munkálat befejezését. 

A CNAIR illetékesei a hét elején szá-
moltak be arról, hogy felkerült a SICAP 
rendszerre a Koronka-Nagyernye ke-
rülőút tervének megvalósítása. Ez azt 
jelenti, hogy egyelőre a tervet készít-
tetik újra, majd meghirdetik a mun-
kálatokat is. A terv elkészítésében ér-
dekelt cégek április  26-ig nyújthatják 
be ajánlataikat. A terv becsült értéke 
2 581 613 lej (áfa nélkül), elkészítési 
határideje nyolc hónap. Ez azt jelenti, 
hogy ha idén elkészül a terv, jövő év 
elején  meg lehet hirdetni a kivitelezési 
munkálatot is, és a legoptimistább szá-
mítások szerint  2023-ban lesznek újra 
munkagépek a félbehagyott kerülőút 
nyomvonalán.

Ennek az útnak a megépítése azért 
is fontos, mert összeköttetése lehet 
majd Marosvásárhely körgyűrűjével, 
amely a megyeszékhelyen,  a Metro 
nagyáruháznál beérkező, autópályá-
ról lehajtó tehergépkocsi-forgalmat a 
Bodoni út érintésével az E60-as Se-
gesvári útra terelné. Mint korábban 
beszámoltunk róla, a hat szakaszból 
álló körgyűrű esetében két szakasz-
nak volt meg a sikeres pályázathoz 
szükséges iratcsomója, így első kör-
ben ezt a két szakaszt támogatják. Az 
első szakasz az autópálya lehajtójá-
tól a Bodoni útig levő 2,5 kilométeres 
részen épül majd meg, míg a máso-
dik szakasz a Bodoni és Segesvári 
utat köti majd össze.

Újratervezik a vásárhelyi kerülőutat
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A februári villanyszámlák ki-
állításának módját ellenőrzi az 
Országos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE), miután ez volt 
az első teljes hónap, amelyre 
vonatkozott a rendelet. amely 
lehetővé tette, hogy a január el-
sejei kudarcos villanyárampiaci 
liberalizáció után a lakossági 
fogyasztóknak magasabb árat 
kelljen fi zetniük.

 » KRÓNIKA

E llenőrzéseket indított az Or-
szágos Energiaár-szabályozó 
Hatóság (ANRE) az energia-

szolgáltatók körében, azt vizsgál-
va, miként állítják ki a februári 
villanyszámlákat – jelentette be 
tegnap Nagy-Bege Zoltán, a ható-
ság alelnöke. Mint emlékeztetett, 
az ellenőrzésekre olyan összefüg-
gésben kerül sor, hogy januártól 
teljesen liberalizálták a villany-
árampiacot, ám a folyamat nem 

VIZSGÁLJA A SZAKHATÓSÁG A FEBRUÁRI SZÁMLÁK KIÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJÁT – FOLYTATÓDNAK A SZERZŐDÉSKÖTÉSEK

A villanyáram-szolgáltatók körmére néznek

Szabály. A szolgáltatóknak a számla mellé tájékoztatót, árajánlatot és válaszborítékot is mellékelniük kell

 » Az ellenőrzé-
sekre azután kerül 
sor, hogy január-
tól liberalizálták a 
villanyárampiacot.

indult zökkenőmentesen, és máig 
felmerülnek gondok. 

„Ellenőrző akciókat tartunk min-
den lakossági szolgáltatónál, és tisz-
tázzuk, hogyan állították ki a februári 

fogyasztásra vonatkozó számlákat. Ez 
volt az egyetlen teljes hónap a 2021/5-
ös rendelet kiadása után” – fejtette ki 
Nagy-Bege Zoltán, jelezve, a vizsgálat 
eredményeiről tájékoztatni fognak.

Mint ismeretes, az említett rendele-
tet január második felében bocsátotta 
ki az ANRE, a jogszabály lehetőséget 
biztosít a villanyáram-szolgáltatók 
számára, hogy ne emeljenek árakat 
ama lakossági fogyasztók esetében, 
akik még nem kötöttek új szerződést a 
liberalizált piacon. A január elsejétől 
liberalizált energiapiac árpolitikájába 
már nem szólhatnak bele, de a ren-
delet lehetőséget biztosít arra, hogy 
legalább hat hónapig kedvezményt 

biztosítsanak az egyetemes díjszabás 
és a legjobb szabadpiaci ár közötti 
értékben. Ugyanakkor egyszerűsítet-
ték a szerződéskötés procedúráját, 
és arra kötelezték a szolgáltatókat,  
hogy folyamatosan tájékoztassák  a 
lehetőségekről az ügyfeleket, tehát 
minden havi számlával küldjenek 
információkat, árajánlatokat. Ak-
kor a szolgáltatók azt közölték, hogy 
megadják a kedvezményt. Az ANRE 
rendelete ugyanakkor azt is előírja, 
hogy valamennyi szolgáltatónak a 
számlával együtt havonta küldenie 
kell egy űrlapot is, amelyben az egye-
temes szolgáltató rendszer díjszabása 
mellett több szabadpiaci árajánlat is 
szerepel. A fogyasztó az űrlapon ki-
választhatja a számára kedvező aján-
latot, és miután azt kipipálja, aláírja, 
vissza kell juttatnia postán a szolgál-
tatónak. Ez már új szabadpiaci szer-
ződésnek számít, és megkötése után 
nem kell alkalmazni az egyetemes 
szolgáltatási rendszer árait, és az erre 
számolt kedvezményt. A szolgáltatók 
ezt követően visszaküldenek az ügy-
félnek egy példányt a szerződésből, 
ezzel pedig a folyamat lezárul, a fo-
gyasztó kikerül a szabályozott díjsza-
báson levő ügyfelek adatbázisából, 
a szabadpiacon megkötött szerződés 
alapján kapja a szolgáltatást.

Az energiapiac január elsejei libe-
ralizációját követően különben az 
Országos Energiaár-szabályozó Ható-
ság 2 millió lejt meghaladó értékben 
rótt ki pénzbírságot villanyáram-szol-
gáltatókra, a fogyasztók bejelentései 
nyomán elrendelt vizsgálatok során 
megállapított szabálysértések miatt.
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Online platform a szolgáltatóváltás megkönnyítésére

Olyan online platform kialakításán dolgozik az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE), 
amely összesítené az összes fogyasztó villanyáram- és földgázszerződését – jelentette be 
tegnap Nagy-Bege Zoltán, az ANRE alelnöke. Mint mondta, ezzel próbálnák leegyszerűsíteni a 
szolgáltatóváltás folyamatát. „Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítani tudjuk a 944-es 
európai irányelvnek azt az előírását, ami szerint 2026-ig a szolgáltatóváltásnak 24 óra alatt 
meg kell történnie” – magyarázta Nagy-Bege Zoltán. A 20 millió lejt megközelítő beruházás 
várhatóan jövő évre készül el, és a szolgáltatókkal együttműködésben készül. Jelen pillanatban 
Romániában 9 millió villanyáram- és 4 millió földgázfogyasztót tartanak nyilván.




