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Padlón van a romániai ven-
déglátóipar, és az ágazatban 
tevékenykedők szerint legalább 
három évre van szükség a talpra 
álláshoz. Az viszont nem okoz 
gondot, hogy a bukaresti kor-
mány júliustól már nem pótol 
bele a kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottak fi zetésé-
be, hiszen nagyjából mindenhol 
újraindult a tevékenység. Annál 
nagyobb problémát jelent a 
munkaerőhiány.

 » BÍRÓ BLANKA

J úlius 1-től nem folyósítja az 
állam a kényszerszabadságra 
küldött alkalmazottak után járó 

támogatást, viszont a kényszersza-
badság intézménye nem szűnt meg, 
a cégek állják ennek a költségeit – 
derül ki az ONV LAW jogi tanácsadó 
cég elemzéséből. Felidézik, hogy 
az állam eddig megtérítette a kény-
szerszabadságon levő munkavál-
lalók bérét, az intézkedést tavaly a 
járvány kitörése után vezették be, 
majd ennek érvényességét több íz-
ben is hosszabbították, viszont a 
2020/211-es sürgősségi kormányha-
tározatban a legutolsó terminus, 
ameddig folyósítják a cégeknek ezt 
a támogatást, 2021. június 30. volt. 
A jogi tanácsadó cég elemzésében 
az áll, továbbra is érvényben ma-
radnak a munkatörvénykönyv álta-
lános előírásai, tehát a munkaadó 
továbbra is élhet a kényszerszabad-
ság intézményével, viszont az ilyen 
esetben járó, az alapbér 75 százalé-
kának megfelelő juttatást már köz-
vetlenül a munkaadó fi zeti.

A járványidőszak viszont a mun-
katörvénykönyvben is hozott kedve-
ző módosításokat: a tavaly elfoga-
dott 2020/298-as  törvény  kimondja, 
szükségállapotban vagy veszély-
helyzetben azok az alkalmazottak, 
akiknek munkáját felfüggesztik, 
vagy a munkaidejét csökkentik, 
megkapják állami támogatásként 
az alapfi zetésük 75 százalékát, de 
nem többet, mint az országos bruttó 
átlagbér 75 százaléka. 

Másrészt a munkaadó nem bocsát-
hatja el a korábban kényszerszabad-
ságra küldött alkalmazottat, fenn 
kell tartania a munkaviszonyát leg-
alább annyi ideig, ameddig az álla-
mi támogatást kapta. Az idei állami 
költségvetés vitáján kiderült, hogy 
erre az évre a kormány 798 millió lejt 
irányzott elő a kényszerszabadság 
intézményének állami támogatásá-
ra. A pénzügyminisztérium tájékoz-
tatása szerint az év első öt hónapjára 
a koronavírus-járvány szociális és 
gazdasági hatásainak enyhítésére az 
állam 1,16 milliárd lejt fi zetett ki.

Kevesebben vannak
kényszerszabadságon
Bár a járványügyi korlátozásokon 
sokat enyhítettek, a gazdasági te-
vékenység lassan helyreáll, még 
mindig élnek a kényszerszabadság 

lehetőségével – tudtuk meg Ördög 
Lajostól, a Kovászna megyei mun-
kaügyi felügyelőség igazgatójá-
tól. Mint kérdésünkre kifejtette, a 
munkaszerződés ideiglenes felfüg-
gesztését nem kell jelenteniük a cé-
geknek, csak bevezetik az alkalma-
zottak elektronikus nyilvántartási 
rendszerébe (REVISAL), mint ahogy 
annak a megszüntetését is.

Általában a vendéglátóiparban,
a rendezvényszervezésben tevé-
kenykedő cégek, valamint az elő-
adó  művészek hosszabbították meg 
a kényszerszabadságot. Tiberiu 
Pă  nescu, a Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyező Ügynökség igazgatója 
kifejtette, a vendéglátóipari cégek 
csak az alkalmazottaik egy részét 
tartották az utóbbi hónapokban 
kényszerszabadságon. A teraszokon 
ugyanis már fogadhatták a vendé-
geket, a belterekben azonban csak 
korlátozott kapacitással működhet-
tek, így sok esetben az a megoldás 
született, hogy az alkalmazottak 
egy részét visszahívták, egy töre-
dékét pedig kényszerszabadságon 
tartották, hogy amíg nem tudnak 
munkát biztosítani számukra, ne 
keressenek más állást, ne menjenek 
el külföldre. Az ügynökség szigorú-
an ellenőrizte, hogy a munkaadók 
betartják-e a szabályokat, hiszen 
ahogy lazultak a korlátozások, már 
nem volt indokolt ötvenből húsz al-
kalmazottat kényszerszabadságon 
tartani. „Figyeltük, hogy ne történ-
hessenek visszaélések, ne forduljon 
elő, hogy a cég megkapja a kény-
szerszabadságon levő alkalmazott 
után az állami támogatást, és köz-
ben visszahívja dolgozni” – rész-
letezte az igazgató. Arra is kitért, 
hogy egyelőre nincsenek pontos 
adataik arról, hogy hányan vannak 
még kényszerszabadságon, mert a 

munkaadónak a hónap végén kell 
jelentenie az előző hónapban kény-
szerszabadságon levők számát, és 
akkor kéri az utánuk járó állami 
támogatást. Így csak július végén 
derül ki, hogy júniusban, az újabb 
lazítások után, hányan éltek ezzel a 
lehetőséggel.

Az egyéni vállalkozók körében 
is megcsappant azoknak a száma, 
akik még mindig kényszersza-
badságon vannak. Támpa Ödön, 
a szociális kifi zetési és felügyeleti 
ügynökség Kovászna megyei igaz-
gatója lapunknak elmondta, a tava-
lyi szükségállapothoz képest tizedé-
re csökkent a kényszerszabadságon 
levők száma, de azért folyamatosan 
vannak, akik még igénylik ezt a tá-
mogatást.   

A kényszerszabadság ellenére 
sokan váltottak
„A jelenlegi helyzetben a kényszer-
szabadság intézményének egyetlen 
előnye, hogy a cég maga mellett 
tarthatja az alkalmazottait, akkor 
is, ha éppen nem tud munkát biz-
tosítani számukra” – szögezte le 
megkeresésünkre Debreczeni Já-
nos adószakértő. Ez a lehetőség a 
járvány előtt is szerepelt a munka-
törvénykönyvben. Ilyen esetben a 
munkavállaló otthon marad, meg-
kapja az alapfi zetése 75 százalékát, 
de a munkaadó rendelkezésére áll, 
bármikor behívható. „A cégeknek 
még akkor is megérheti a kényszer-
szabadság intézménye, ha fi zetniük 
kell az alapbér 75 százalékát, mert 
nem veszítik el a munkaerőt, nem 
megy el más munkahelyre vagy 
éppen külföldre” – részletezte az 
adótanácsadó. Ugyanakkor rámu-
tatott, a visszajelzések szerint így 
is sokan váltottak, tehát akkor sem 
sikerült minden esetben megtarta-

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÁLTAL OKOZOTT LEÁLLÁS NYOMÁN SOKAN MUNKÁT VÁLTOTTAK A VENDÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK KÖZÜL

Kényszerszünet után munkaerőhiány

Munka már lenne, csak nincs, ki elvégezze. A hirdetési vagy közösségi oldalakat böngészve
is észlelhető a munkaerőhiány
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ni az alkalmazottakat, amikor az 
állam folyósította a támogatást. 
„A vendéglátóiparban általában 
alacsonyak az alapbérek, így a 
75 százalékból nehéz volt megél-
ni, sokan váltottak” – részletezte 
Debreczeni János.

Hasonlóképpen nyilatkozott la-
punknak Kovács István, a sepsi-
szentgyörgyi Park szálloda és étte-
rem tulajdonosa, aki elmondta, a 
vendéglátóiparban a cégeknek je-
len pillanatban nem a kényszersza-
badság állami támogatására van 
szükségük, hanem inkább szak-
emberhiánnyal küzdenek. „Most 
végre megengedték, hogy dolgoz-
zunk, nincs abban semmi logika, 
hogy elküldjem az alkalmazottakat 
kényszerszabadságra, és még én 
fi zessem a költségeket. Örülünk, 
hogy nyithatunk, és ha van embe-
rünk” – részletezte a vállalkozó. 
Hozzátette, a vendéglátóiparban 
havi 970–1500 lejt kaptak, akik 
kényszerszabadságon voltak, eny-
nyi pénzből nehezen lehet megél-
ni, ezért sokan váltottak. Elmentek 
az építőiparba, taxizni, külföldre, a 
lazítások után száz ilyen szakem-
ber közül kettő-három tért vissza, 
akik nagyon szeretik a szakmát.

Kovács István aláhúzta: munka-
vállaló van ugyan, csak a tapasz-
talt, jó szakember kevés. Azok a 
fi atalok, akik másfél éven keresz-
tül a „kanapéról tanulták” a szak-
mát, a felszolgálást, a levesfőzést, 
nem rendelkeznek semmilyen 
gyakorlati tudással, hiányosak 
az ismereteik. „Jelenleg ebből a 
szempontból a vendéglátás pad-
lón van, kell legalább három év, 
amíg újraépítik az ágazatot, felne-
velik, megtanítják az alkalmazot-
takat” – fogalmazott a vállalkozó. 
Aki szerint a kényszerszabadság 
intézményére jelenleg nincs nagy 
szükség, az abban az esetben ke-
rülhet újra napirendre, ha egy 
esetleges negyedik járványhullám 
miatt újabb korlátozásokat vezet-
nek be. Ő maga azt reméli, erre 
nem kerül sor.

 » „A vendéglá-
tóiparban általá-
ban alacsonyak 
az alapbérek, így 
a 75 százalék-
ból nehéz volt 
megélni, sokan 
váltottak” – rész-
letezte Debrecze-
ni János. 

Nem mérvadó a látványos növekedés

Romániában az idei első öt hónapban 31,9 százalékkal, 
4,715 millióra nőtt a vendégéjszakák száma a tavalyi 
év azonos időszakához képest – derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) által pénteken nyilvánosságra 
hozott adatsorokból. A belföldi turisták által eltöltött ven-
dégéjszakák száma csaknem 50 százalékkal nőtt, míg a 
külföldiek által eltöltött vendégéjszakáké csaknem 53 szá-
zalékkal csökkent a vizsgált időszakban. A kereskedelmi 
szálláshelyekre érkezett turisták száma is 36 százalékkal, 
2,468 millióra emelkedett. A belföldön utazók száma 53 
százalékkal nőtt, míg a külföldieké csaknem 56 száza-
lékkal, 126 300-ra csökkent. Májusban 19,6-szor több 
vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken 
a vendégek, akiknek száma 17,6-szor volt nagyobb a tava-
lyi ötödik hónaphoz mérten. Az exponenciális növekedés 
azzal magyarázható, hogy tavaly májusban a koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt vesztegzár nyomán az idegen-
forgalom leállt. Tavaly amúgy egész évben 51,6 százalék-
kal, 14,444 millióra csökkent a romániai szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák száma az előző évhez mérten a 
koronavírus-járvány miatt. A kereskedelmi szálláshelyekre 
érkező turisták száma is 52,3 százalékkal 6,335 millióra 
apadt. (Hírösszefoglaló)




