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Gyergyószéken számos élelmi-
szeripari beruházást üzemel-

tek be az utóbbi években, ezek 
sorába illeszkedik a Gyergyóalfa-
luban létesülő tojásfeldolgozó és 
tojáslékészítő üzem is. A helyi BFL 
Build Technology Kft . 12 millió le-
jes beruházása révén 17 alkalma-
zottnak adnak munkát pár hónap 
múlva. A település gyergyószár-
hegyi kijáratánál már áll a három 
üzemcsarnok acélszerkezete, és 
az ütemterv szerint novemberben 
már megérkezik ide az első csir-
keszállítmány, amelyekből majd 
tojótyúkok lesznek, és elkezdődik 
a tojástermelés. Amint eléri a teljes 
kapacitását, 12 ezer tyúk adja majd 
a tojásokat, és ezt fogják feldolgoz-
ni, fontos alapanyagot gyártva a 
vendéglátás, illetve a pékipari vál-
lalkozásoknak.

„Ez egy új technológia, azaz 
legalábbis Romániában nem elter-
jedt, az országban az elsők közötti 
ilyen üzem lesz a miénk. Röviden 
összefoglalva ez azt jelenti, hogy a 
tojást fertőtlenítjük, majd bekerül 
egy feltörő gépbe, amely külön-
választja a sárgáját és a fehérjét, 
pasztörizálja azt, és tojáslé készül. 
Erre nagy a kereslet, ugyanis a 
hatályos szabályozások értelmé-
ben minden vendéglőben a tojást 
külön hűtőben kell tárolni, külön 
nyilvántartani, ami sok helyet fog-
lal, és ez nehezíti is a munkát. A 
tojáslét tartalmazó, légmentesen 
lezárt palackot azonban gond nél-

kül lehet tartani bármilyen hűtő-
ben, és könnyebb is vele dolgozni” 
– ismertette a beruházást irányító 
Laczkó-Dávid Levente ügyvezető. 

A folyamat így leírva egyszerű-
nek tűnik, de tudni kell, hogy a 
korszerű technológia, ami ehhez 
szükséges, több mint 100 ezer eu-
róba kerül. A szállodákban a reg-
gelihez kínált rántottához, vendég-
lőkben sokféle étel készítéséhez, 
fagylalt vagy akár tésztafélék készí-
téséhez is kiváló ez az alapanyag – 
tette hozzá. Ugyanakkor elmondta, 
hogy végeztek egy piackutatást: 
már most számos megrendelőjük 
van, azaz van kereslet a termékre, 
de további vállalkozásokat is felke-
resnek, amelyek szintén érdekel-
tek lehetnek ebben.

A 12,1 millió lejes beruházás 
52 százaléka a vállalkozás saját 
önrésze, a 48 százalék pedig a 
magyar kormány támogatásából 
származik, amelyet a Pro Economi-
ca Alapítvány által meghirdetett, 
mezőgazdasági termékek feldolgo-
zósával foglalkozó beruházásokat 
támogató pályázat révén nyertek 
el. „Az alfalvi beruházás létrejöt-
tében fontos szerepe van Barti Ti-
hamérnek, az RMDSZ Gyergyó 
területi szervezete vezetőjének” 
– emelte ki Laczkó-Dávid Leven-
te. Barti egyébként korábban több 
alkalommal hangsúlyozta, hogy 
számára az elsőrendű szempont a 
gyergyói térség gazdasági fellendí-
tése, egy új dimenzióba emelkedé-
se, és hogy ebben fontos láncszem 
az alfalvi beruházás is.

Feldolgozzák a tojást

A TÁV- VAGY HIBRID MUNKÁBAN DOLGOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓJUK ÉLETÉT MEGKÖNNYÍTŐ MÓDOSÍTÁS LÉPETT HATÁLYBA

Munkaszerződésnél is elég az elektronikus aláírás
Az otthoni vagy hibrid mun-
kavégzés esetén megkönnyíti 
a hivatalos iratok rendezését 
a munkatörvénykönyv ettől 
a héttől hatályos módosítása. 
A Krónikának nyilatkozó 
szakértő szerint egyetlen 
akadály lehet, hogy Románi-
ában az elektronikus aláírás 
még „gyerekcipőben jár”, de 
biztosan születik megoldás.

 » BÍRÓ BLANKA

E ttől a héttől változott a mun-
katörvénykönyv, pontosan 
szabályozzák, hogy a mun-

kaügyi felügyelőségek ellen őr-
zéskor elektronikus formában is 
kötelesek elfogadni a munkaszer-
ződéseket. A törvénymódosításra 
azért volt szükség, mert korábban 
ugyan bevezették annak a lehe-
tőségét, hogy a felek – vagyis a 
munkaadó és a munkavállaló – 
elektronikusan is aláírhatják a 
munkaszerződést, de nem ponto-
sították, hogy ellenőrzésekor mi-
ként kell azt bemutatni. Fennállt 
a lehetőség, hogy a munkaügyi 
felügyelőség azt papíron kéri, 
tehát felesleges lett volna az egy-
szerűsítés. Ettől a héttől viszont a 

munkaügyi felügyelők az ellenőr-
zés előtt elektronikus formában 
bekérhetik a munkaszerződése-
ket, tehát azokat nem kell a cég 
céghelyén papír formátumban 
bemutatni. Ez a lehetőség vonat-
kozik a kiegészítő okiratokra, a 
munkavégzést szabályozó külön-
böző bejegyzésekre is.

Fontos egyszerűsítés
Ördög Lajos, a Kovászna Megyei 
Munkaügyi Felügyelőség vezetője 
a Krónika megkeresésére hang-
súlyozta, a munkatörvénykönyv 
vasárnaptól hatályos módosítá-
sa értelmében előre bekérhetik 

elektronikus formában a mun-
kaszerződéseket, és elfogadják 
az elektronikusan aláírt doku-
mentumokat. „A lényeg, hogy ne 
járjunk el úgy, mint több állami 
hivatalnál, ahol elfogadják ugyan 
az elektronikus aláírást, de mégis 
kérik papírformában is a doku-
mentumokat” – fogalmazta meg 
a főfelügyelő, aki szerint az volt 
a nagy előrelépés és az újszerű 
megközelítés, hogy elfogadták az 
elektronikus aláírást a munka-
szerződéseken.

Rámutatott: ez a lehetőség se-
gíti az otthoni munkavégzést, 
illetve a hibrid munkát, amikor 

csak időközönként járnak be az 
alkalmazottak a munkahelyük-
re. Tehát meg lehet kötni a mun-
kaszerződést úgy is, hogy a két 
fél nem találkozik személyesen. 
„Előfordul olyan távmunka vagy 
otthoni munka, amikor a munka-
adó és a munkavállaló az ország 
két különböző részén van, eddig 
ezekben az esetekben úgy műkö-
dött a munkaszerződés, az ahhoz 
kapcsolódó kiegészítő iratok alá-
írása, hogy a munkaadó elküldte 
papíron, az alkalmazott aláírta, 
majd visszaküldte.  Ez a folyamat 
leegyszerűsödött, mivel mind a 
két fél elektronikusan aláírhat, ez 
rugalmasabb ügyintézést jelent” 
– magyarázta Ördög Lajos.

Kell az elektronikus aláírás
Hozzátette, az ellenőrzés techni-
kai részletei még ezután körvo-
nalazódnak, de ezt megoldják. 
Egyetlen akadály lehet, hogy Ro-
mániában az elektronikus aláírás 
még „gyerekcipőben jár”, bár a 
vállalkozók egy része megvásárol-
ta, az alkalmazottak többségének 
nincs. „Valószínűleg a szolgálta-
tók kínálnak majd olyan lehetősé-
get, hogy egyedi alkalomra lehet 
megvásárolni, így az a munkavál-
laló, aki nem végez olyan felada-
tokat, hogy folyamatosan szüksé-

ge legyen elektronikus aláírásra, 
egyszeri alkalomra, a munkaszer-
ződés aláírására is megveheti. 
Ez nyilván pluszköltséget jelent, 
erről a munkaadónak és a mun-
kavállalónak kell megegyeznie, 
hogy kire terhelik” – fejtette ki a 
munkaügyi illetékes. 

Kérdésünkre ugyanakkor arról 
is beszélt, hogy szűk környezeté-
ben, tehát Kovászna megyében 
még nem tapasztalt jelentős vál-
tozást a munka világa terén, ám 
a munkaadóknál tetten érhető a 
törekvés, hogy úgy tervezik meg 
a munkafolyamatokat, hogy 
bármi történik, azok egy részét 
lehessen otthonról is elvégezni, 
vagy kiszervezni. „Vannak mun-
kaadók, akik felismerték az ott-
honi vagy a távmunkában rejlő 
lehetőségeket, hogy nem kell 
minden esetben »fogni az alkal-
mazott kezét«, a lényeg, hogy 
a feladatait elvégezze. Kovász-
na megyében azért nincs még 
nagymértékű változás, mert a 
térségben kevés az olyan jellegű 
munka, ami otthonról is elvégez-
hető, például a készruhagyártás 
ebben a formában nem megold-
ható. Ugyanakkor vannak olyan 
munkák a magán- és az állami 
szektorban is, ahol erre van lehe-
tőség” – mutatott rá Ördög Lajos.
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Mostantól elég, ha az alkalmazott elektronikusan írja alá a szerződést




