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A kísérlet sikeres volt, a cégve-
zető és az alkalmazottak vissza-
jelzése szerint is jó kezdeménye-
zésnek bizonyult a négynapos 
munkahét bevezetése a gyer-
gyószentmiklósi Tig-Rad System 
vállalatnál. Ezért úgy döntöttek, 
télen is így folytatják.

» GERGELY IMRE

N api tízórás munkaidő négy 
napon át, majd három sza-
badnap – ezt a ritmust vezet-

te be vállalkozásánál Bajkó Tibor, a 
gyergyószentmiklósi Tig-Rad System 
építőipari vállalat vezetője március 
közepén. Akkor még úgy gondol-
ták, késő őszig lesz ez érvényben, 
és ahogy a nappalok rövidülnek, 
visszatérnek az általánosnak mond-
ható heti 5 napos, napi 8 órás mun-
karendhez. A módszer azonban any-
nyira bevált, hogy télen is megmarad 
a négynapos munkahét. 

Bajkó Tibor a Székelyhon megke-
resésére elmondta, épp a múlt hé-
ten tartott megbeszélést a Tig-Rad 
System vezetősége, a munkaválla-
lók képviselői, valamint a munka-
pontvezetők, és egyöntetűen azt a 
döntést hozták, hogy a négynapos 

munkahét érvényben marad no-
vember 1. után is. „Ez az egyöntetű 
döntés megerősítette bennünk a 
négynapos munkaprogram helyes-
ségét” – szögezte le Bajkó, hozzáté-
ve, hogy a téli hideg időszak nem a 
legkedvezőbb a napi 10 órás mun-
kának, de megoldható: igyekezni 

fognak az összes munkapontot jól 
kivilágítani és fűteni.

A vállalkozó azt is elmondta, hogy 
a munkaprogram megváltoztatása 
után a munkaügyi hivatal is vizs-
gálódott a cégnél, de miután a heti 
munkaórák nem lepték túl a 40 órát, 
és a teljes munkaidő le van dolgozva 

BEVÁLT AZ ÚJ MÓDSZER GYERGYÓSZENTMIKLÓSON: NEM CSÖKKENT A HATÉKONYSÁG, KEVESEBB AZ ADMINISZTRATÍV MUNKA

Télen is tartják a négynapos munkahetet

Mindenkinek megfelel. Bevált a módszer, ezért a Tig-Rad Systemnél marad a négynapos munkahét

Környezetvédelem élesben. A visszaváltás csökkentheti a műanyagszennyezést is
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4 nap alatt, megállapították, hogy 
minden megfelel a hatályos tör-
vényeknek. Nem tapasztalták az 
eredményesség visszaesését sem, 
viszont csökkent az adminisztra-
tív munka, ami előny. „Az, hogy 
egy teljesítés pozitív vagy negatív, 
legtöbbször az egyéntől függ. Ál-
talában az építőiparban nyáron 
napi 10 órát dolgoznak. Ebből kö-
vetkezően a túlóra elszámolásával 
és mindenféle más adminisztratív 
teendővel találkoztunk, amiket 
kezelni kellett. Most ez nem me-
rül fel – jelentette ki Bajkó. – Mű-
ködik, és továbbra is megmarad a 
négynapos munkahét napi 10 óra 
munkával, és a péntek mindenki-
nek szabad. Azt tapasztaljuk még, 
hogy megszűnt a sok elkérezkedés, 
hiszen pénteken kényelmesen el 
lehet intézni bármit.”

Egyúttal jelezte, a munkaválla-
lóiktól tudják, hogy korábban a 
szombati és vasárnapi napot ka-
lákákra használták, vagy egy kis 
hétvégi keresetre igyekeztek szert 
tenni, így igazából nem is volt pi-
henőnapjuk. Most azonban az 
ilyen munkákra a legtöbb dolgozó 
esetében elég a péntek és szombat. 
„Vasárnap a családé és szentmise 
keretén belül az Istené” – summáz-
ta a cégvezető.

» Megszűnt a 
sok elkérezkedés 
is, hiszen pénte-
ken kényelmesen 
el lehet intézni 
bármit – fogal-
mazott a cégve-
zető.

» KRÓNIKA

A betétdíjas rendszer bevezetésé-
ről szóló rendeletet fogadott el 

a kormány hétfői ülésén. Az RMDSZ 
közleménye szerint a rendszer műkö-
dését szabályozó tervezet minisztéri-
umközi egyeztetések során kapott 
végleges formát. Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi, vízügyi és erdészeti 
miniszter szerint az újra nem hasz-
nálható, primer/elsődleges csoma-
golóanyagok betétdíjas rendszere 
2022. október 1-től lép életbe, és a 
2022. szeptember 30-a után piacra 
dobott összes újra nem használható, 
primer/elsődleges csomagolóanyag-
ra vonatkozik.

Irányelv: a szennyező fi zet
A rendszer költségeit alapvetően azok 
a gyártók fogják állni, amelyek piacra 
dobják a csomagolásokat, és vállal-
ják a felelősséget ezek újrahasznosí-
tásáért. Az európai irányelv szerint a 
szennyező fi zet. Az üzleteknek kulcs-
fontosságú szerepük lesz a betétdíjas 
rendszer optimális működésében. 
A gyártók és a viszonteladók közötti 
szoros együttműködésre van szükség 
ahhoz, hogy ez a rendszer hatékonnyá 
váljon. Az ország legnagyobb kereske-
delmi vállalatai és a civil szféra is po-
zitívan áll hozzá, támogatja a rendszer 
bevezetését, amely óriási előrelépés 
lesz annak irányába, hogy Románia 
tisztább, környezetbarátabb, élhetőbb 
legyen. „Azokban az európai orszá-
gokban, ahol a betétdíjas rendszert 
már alkalmazzák, 85 százalék feletti 
újrahasznosítási arányt érnek el. A 
visszaváltás kitűnő eszköze lehet a 

műanyagszennyezés visszaszorításá-
nak is: akár 40 százalékkal csökkent-
heti az óceánokba kerülő műanyag-
hulladék mennyiségét. A Zero Waste 
Europe 2020-as kutatása alapján az 
újrahasználható üvegpalackokhoz 70 
százalékkal kevesebb szén-dioxid-ki-
bocsátás kötődik, mint a műanyag pa-
lackokhoz” – fogalmazott a miniszter.

A tájékoztatásból kiderül, hogy 
2022. október 1-től a gyártóknak és 
a viszonteladóknak kötelességük 
lesz begyűjteni és újrahasznosítani a 
műanyag palackokat, az üvegeket és 
az alumíniumdobozokat. A betétdíjas 
rendszer a belföldön gyártott és az im-
portált termékek csomagolóanyagai-
ra egyaránt kiterjed. A gyártóknak kö-
telességük az újra nem használható, 
primer/elsődleges csomagolásokat 
megfelelő jelzéssel és vonalkóddal el-
látni. A rendszer életbe lépésétől tilos 
olyan csomagolású terméket piacra 
dobni, amely a rendszerbe tartozik, 
de nincs ellátva ezekkel az adatokkal.

Ötvenbanis egységár
Az említett dátumtól tilos olyan 
termékeket forgalmazni, amelyek 
csomagolóanyagán nincs megfelelő-
képpen jelölve a betétdíj-kötelesség, 
vagy amelyek gyártója nincs beje-
lentkezve a betétdíjas rendszerbe. 
Kivételt képeznek azok a termékek, 
amelyek a gyártók és a viszonteladók 
készletén vannak 2022. szeptember 
30-val bezárólag, ezeket 2022. de-
cember 31-ig lehet értékesíteni. A be-
tétdíj 2022. október 1-től egységesen 
50 bani, ennyit kell a fogyasztónak 
a termék árán kívül fi zetnie, amikor 
olyan terméket vásárol, ami primer/

elsődleges csomagolóanyagba van 
csomagolva. Ezt az összeget mara-
déktalanul visszakapják a vásárlók, 
amikor a gyűjtőpontoknál leadják a 
visszaváltható csomagolásokat.

A közlemény továbbá felhívja a 
fi gyelmet arra, hogy a gyűjtőpontok-
nál a kereskedőknek kötelességük 
visszaváltani a csomagolóanyagot, 
anélkül, hogy a fogyasztók blok-
kal bizonyítanák a vásárlás tényét, 
ugyanakkor nincs földrajzi megkö-
töttség sem, tehát Románia területén 
bárhol visszaválthatók a csomagoló-
anyagok, függetlenül attól, hogy az 
országban hol szerezték be a termé-
keket. Emellett a gyűjtőpontok nyit-
vatartása meg kell egyezzen az üzlet 
működési idejével.

A betétdíjat készpénzben, banki át-
utalás vagy vásárlási utalvány formá-
jában is megkaphatják a fogyasztók. 
A HoReCa ágazatába tartozó keres-
kedők csak azokra a termékekre szá-
míthatnak fel betétdíjat, amelyeket a 
kereskedelmi egységen kívül fogyasz-
tanak el a vásárlók. A 200 négyzetmé-
ternél kisebb alapterületű kereskedel-
mi egységek egymással társulva vagy 
az önkormányzatokkal együttműköd-
ve is teljesíthetik azt a kötelességüket, 
hogy gyűjtőpontot hozzanak létre. A 
betétdíjat a vevő nem kapja meg, ha 
a csomagoláson nincs rajta, nem lát-
ható vagy nem olvasható a betétdíjas 
rendszerbe tartozás jele; ha a csoma-
golás deformálódott, nem ép, piszkos 
vagy nincs teljesen kiürítve.

Egy év múlva vezetik be a visszaváltható csomagolások rendszerét

» A betétdíj 
2022. október 
1-től egységesen 
50 bani, ennyit 
kell a fogyasz-
tónak a termék 
árán kívül fi zet-
nie, amikor olyan 
terméket vásárol, 
ami primer/el-
sődleges cso-
magolóanyagba 
van csomagolva. 
Ezt az összeget 
maradéktalanul 
visszakapják a 
vásárlók.




