
Míg az agrárcégek, társulások és 
közbirtokosságok a nap szá mos
törvényt pozitívan értékelik, addig 
az alkalmi munkavállalást fehéríte
ni szándékozó jogszabály a kis ma
gángazdaságok számára továbbra 
sem teszi lehetővé a napszámos-
munkaerővel járó költségek elszá
molhatóságát. A napi legkevesebb 
nyolc órában foglalkoztatott alkal
mi munkás 2 és 10 lej közötti óra
bére után is a munkáltatónak kell 
vállalnia a 16 százalékos jövede
lemadóval kapcsolatos befizetési 
tennivalókat.
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Hónapokkal ezelőtt hallani 
lehetett arról, hogy jogsza-
bály kidolgozását tervezik 

a napszámosmunkára vonatkozóan. 
A kormány illetékesei, sőt maga az 
államelnök is többször hangoztatta, 
hogy szükség volna erre a törvényre, 
mert annak nyomán javulhat a mun-
kaerő-foglalkoztatás, kifehéríthető 
lesz a feketemunka, de orvosolhatók 
lesznek a mezőgazdasági területek 
megművelésével kapcsolatos gon-
dok is. A napszámosok által végzett 
alkalmi tevékenységre vonatkozó 
2011/52-es törvény a Hivatalos Köz-
löny április 20-i számában jelent meg. 
A jogszabály meghatározása szerint 
napszámos alatt az a magánszemély 
értendő, aki munkaképes és szakkép-
zetlen tevékenységet fejt ki alkalmi jel-

leggel egy adott haszonélvező számá-
ra. Ez utóbbi csak jogi személy lehet. 
A törvényben az is szerepel, hogy az 
alkalmi munkavállalóra nem alkalma-
zandók a 2003/53-as munkatörvény-
könyv előírásai.

Napi 8 óránál nem lehet 
kevesebbet fizetni
Az alkalmi tevékenység legalább 

egynapos kell legyen, napi szinten 
pedig nyolc ledolgozott munka-
órának kell megfeleljen, de nem 
haladhatja meg a napi 12 órát. A 

napszámostörvény szerint ameny-
nyiben a felek napi 8 óránál rövidebb 
munkaidőben egyeznek meg, az al-
kalmi munkás akkor is a nyolc órának 
megfelelő munkabérre jogosult. Egy 
farmon vagy gazdánál egy éven belül 
adott napszámos kilencven napnál 
többet nem dolgozhat. Kölcsönmun-
kaerőbe nem adható, azaz a napszá-
mos egy harmadik személy számára 
nem fejthet ki tevékenységet. A jog-
szabály kapcsán nagyon fontos tudni, 
hogy a napszámosnak nincs munka-
vállalói minősége, ilyen tekintetben 
az alkalmi munkája nyomán nem lesz 
biztosított a nyugdíja, az egészségbiz-
tosítása és a munkanélküli segélyjogo-
sultsága. Magánemberként viszont sa-
ját akaratából mind az egészség, mind 
a nyugdíjpénztárral külön biztosítási 
szerződést köthet. A törvény értelmé-
ben a felek által megállapodott bruttó 
órabér nem lehet 2 lejnél kisebb és 
nem lehet 10 lejnél nagyobb, a járan-
dóságot pedig a munkanap végeztével 
ki kell fizetni. Szintén fontos tudniva-
ló, hogy a bruttó bérből a munkáltató 
kötelessége kifizetni a 16 százalékos 
jövedelemadót. A napszámosok re-
gisztrálása egy különleges rendszerű 
nyilvántartási törzskönyv alapján zaj-
lik, amelyet naprakészen kell vezetnie 
a munkáltatónak. Szintén a munka-
adó feladata, hogy a törzskönyv ki-
vonatát a következő hónap 5. napjáig 
a területileg illetékes munkaügyi fel-
ügyelőséghez eljuttassa.

hírfolyam

> Jövő héten indul a 125-ös kiírás. Jövő 
héttel kezdődően, május másodikán kerül 
idén első alkalommal kiírásra a mezőgazda-
sági minisztérium Országos Vidékfejlesztési 
Programjának 125-ös intézkedése, amely az 
agrárium és az erdészet fejlődéséhez kapcsoló-
dó infrastruktúrák feljavítását hivatott támo-
gatni. Az intézkedés kérésleadási periódusá-
nak határideje május 31-e. „A program kere-
tén belül két alintézkedésre lehet ezúttal kérést 
letenni. Az első – a mezőgazdaság fejlesztésé-

hez kötődő infrastruktúra javítása és fejleszté-
se – a mezőgazdasági utak építését, korszerű-
sítését, a mezőgazdasági üzemek energiaellá-
tását, valamint talajvédelmi létesítmények és 
öntözőrendszerek építését, felújítását célozza 
meg. A második pedig az erdészeti infrastruk-
túrára irányul, feltáró erdei utak létrehozása, 
erdőtalajok védelmét szolgáló beruházások 
által” – hangsúlyozta Tánczos Barna, a tárca 
államtitkára. A támogatás kedvezményezett-
jei: a 125 a) alintézkedés keretében a mező-
gazdasági termelők, mezőgazdasági földekkel 
vagy infrastruktúrával rendelkező közösségek 

közötti fejlesztési társulások, vízgazdálko-
dási társulatok; a 125 b) alintézkedés pedig 
az erdőgazdálkodóknak, erdőtulajdonosok-
nak, az erdőterületeket birtokló közösségek 
közötti fejlesztési társulásoknak, a bejegy-
zett vízgazdálkodási társulatoknak és az 
állami tulajdonba tartozó erdőbirtokok ad-
minisztrátorainak szól. „Az a) alintézkedés 
keretén belül a támogatott beruházások 
közé tartozik a mezőgazdasági utak, hidak 
építése, öntözőberendezések, vízszállítási 
technológiák, csatornarendszerek kiépítése, 
korszerűsítése, valamint vízelvezető rendsze-

rek, gátak és egyéb talajjavításhoz szükséges 
munkálatok és létesítmények megvalósítása. 
A b) alintézkedés lehetőséget biztosít er-
dészeti út- és vasúthálózatok, árvízvédelmi 
létesítmények kiépítésére, modernizálására, 
forgalomszabályozó és figyelmeztető jelzé-
sek elhelyezésére” – magyarázta Tánczos. Az 
erdészeti úthálózatok építésére, talajfeljaví-
tásra projektenként 1,5 millió eurót, egyéb 
infrastrukturális befektetésekre legtöbb egy-
milliót, míg a közösséget csak részlegesen 
szolgáló projektekre 750 ezer eurót lehet 
megpályázni.
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Agrárgazdaság
Hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatko-
zó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2011. május 19-én 
11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. szám  alatt 
árverés útján eladásra kerülnek az adós HEN BENC Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyócsomafalva 1553. szám, Hargita 
megye, fiskális azonosítószáma: 15975607) tulajdonát ké-
pező következő ingóságok:

Javak megnevezése érték lejben

MAN haszonjármű, nyitott kocsiszekrénnyel, 
rendszáma HR 22 HEN, gyártási év 2000

17 200 lej

MAN haszonjármű, nyitott kocsiszekrénnyel,  
rendszáma HR 24 HEN, gyártási év 2002

19 450 lej

Összesen: 36 650 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság titkárságán kell benyújtani (Csík-
szereda, Decemberi forradalom utca 20. szám) a követke-
ző dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a 
kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló 
bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincs-
tárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os 
folyószámlára (bejegyzési kód: 4246050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a keres-
kedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi 
jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személy-
azonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által 
kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megneve-
zett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, 
sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, táv-
irat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálná-
nak a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést meg-
előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással él-
hetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tu-
domásulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az 
újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as sza-
kaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrende-
let 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor 
kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül sor, nem kötelező 
az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.
Az eladási hirdetést 

2011. április 26-án kifüggesztették.
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Nesze semmi, fogd meg jól – a hargita Népe véleménye

Eléggé szedett-vedettnek tűnik a jogszabály, hasonló tartalmú már betart-
hatatlannak bizonyulva csődöt mondott Magyarországon, ahol emiatt 
egy újabbal próbálták leegyszerűsíteni a napszámosok foglalkoztatásának 
problematikáját. Igen furcsa az is, hogy a napszámosokat foglalkoztató 
munkaadó kizárólag jogi személy lehet. A napszámosmunkát igénylő föld-
területek döntő hányada ugyanis olyan magánszemélyek, kisebb gazdák 
tulajdonában van, akiknek viszont a jogszabály nem engedi meg az alkalmi 
munkaerő alkalmazását. De kiszorítja a körből az engedélyezett magánsze-
mélyként (PFA), egyéni (II) és családi vállalkozásokként (IF) gazdálkodó 
személyeket is, mivel azok sem rendelkeznek jogi személyiséggel. Szokat-
lan a szóban történő megállapodás is, amire viták, fizetési konfliktusok so-
rán igencsak nehéz hivatkozni a bírósági szervek előtt – márpedig a most 
megjelent törvény erre vonatkozóan szintén előírást tartalmaz. Továbbá 
az sem derült ki egyértelműen a törvényből, hogy például takarításra vagy 
karbantartásra napszámost csak a szakcégek foglalkoztathatnak-e vagy bár-
milyen más tevékenységűek. Ezek alapján pedig nagyon úgy tűnik, hogy a 
napszámosjövedelmek megadózási szándékán kívül ez a törvény a gazdál-
kodók nagy többsége számára amolyan nesze semmi, fogd meg jól.


