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> Felszámolja kolozsvári kutató-fej-
lesztő központját a Nokia. Körülbelül 
120 alkalmazottját bocsátja el kolozsvári 
kutatási és fejlesztési központjából a No-
kia. A finn mobiltelefongyártó bejelentése 
szerint a központot – a cégcsoport új stra-
tégiájához való igazodás jegyében – költ-
ségtakarékossági célból, szeptember végéig 
számolják fel. Szakemberek szerint a Nokia 
szoftverfejlesztői a cég Microsofttal kötött 
együttműködési megállapodásának esnek 

áldozatul: ezután ugyanis az amerikai 
cég vállalta át a Nokia telefonkészülékek 
programfejlesztésének feladatát. „A Nokia 
stratégiájához való igazodás részeként úgy 
becsüljük, a munkaerő-csökkentés kihat 
majd a kolozsvári Olympia Business Cen-
terben működő kutatási és fejlesztési cso-
portra. Az előrejelzés szerint ez körülbelül 
120 személyt érint majd, a részlegnél folyó 
aktuális kutatások becslések szerint 2011 
harmadik negyedévének végéig teljesen 
lecsökkennek” – áll a cég hivatalos közle-
ményében. A Nokia leszögezi, a romániai 

kutatásokat a finn telekommunikációs cég 
más nemzetközi központjai veszik át. A 
változás a Nokia nemeszsuki mobiltelefon-
összeszerelő gyáregységét azonban nem 
érinti. A cég egyébként a kutató-fejlesztői 
központjai összevonásával globális szinten 
évi 1 milliárd euróval kívánja csökkenteni 
költségeit, míg az átszervezés jegyében az 
elmúlt 20 év legnagyobb arányú elbocsá-
tására, összesen mintegy 6 ezer munkahely 
felszámolására készül. A legtöbb alkalma-
zottat várhatóan a cég dániai, finnországi és 
nagy-britanniai egységeitől küldik el.
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Hétvégétől életbe lépnek a munkatörvényköny új rendelkezései

Megtoldják a szerződéseket

Gazdaság

a munkaszerződésekbe foglalt 
tel jesítmény-értékelési kritérium, 
átírandó belső rendszabályok, 
5 nappal kitolt felmondási idő, 5 
szá zalékkal megnövekedett éjjeli 
pótlék, az eddigi 15 nap helyett 
10 napra csökkentett megszakí-
tás nélküli pihenőszabadság-jog – 
íme néhány változás a munkatör-
vénykönyv hétvégén életbe lépő 
új előírásai közül.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

E hónap végétől válnak hatá-
lyossá a 2003/53-as munka-
törvénykönyvet módosító és 

kiegészítő 2011/40-es törvény elő-
írásai. Azok között olyan előírások 
is vannak, amelyek gyakorlatba ülte-
tése megköveteli az eddig megkötött 
munkaszerződések módosítását is, 
mellékelve a munkáltató és a munka-
vállaló által aláírt kiegészítő iratot. Az 
új törvény ugyanis a teljesítmény-ér-
tékelési kritériumainak megállapítá-
sát írja elő, e követelményeket pedig 
fel kell tüntetni mind a munkaszerző-
désben, mind a munkaköri leírásban. 
Továbbá minden cég, vállalkozás és 
intézmény belső rendszabályába is 
bele kell foglalni az alkalmazottak 
szakmai minősítésének kritériumait 
és az értékelési eljárásokat. Minderre 
a törvény értelmében húsz nap áll a 
munkáltatók rendelkezésére. Szem 
előtt kell továbbá tartani a próbaidő 

tartamának meghosszabbítását, így 
a törvény e hétvégi hatályba lépésé-
től számítva a próbaidőre vonatkozó 
szerződéseket is a törvény előírásai 
szerint kell megkötni. A munka-
törvénykönyv újdonságai közül ki-
emelendő, hogy a törvény hatályba 
lépésének időpontjától módosul a 
felmondási időtartam is – ez példá-
ul végrehajtói funkciók esetében az 
eddigi 15 napról 20 munkanapra vál-
tozott. Amennyiben viszont a próba-
idő, illetve a felmondási idő letöltése a 
törvény hatályba lépése előtt kezdetét 
vette, akkor az eddig érvényes jogsza-
bályozási előírások alkalmazandók. 
Azon alkalmazottak esetében, akik 
rendszeresen éjjeli váltásban is tevé-
kenykednek, május 1-jétől kezdődő-
en módosítani kell a fizetési jegyzéket 
is: az éjjeli munkáért fizetendő pótlék 
ugyanis 15 százalékról 20 százalékra 
emelkedett. A meghatározott időtar-
tamra megkötött munkaszerződések 
a felek megegyezése alapján meg-
hosszabbíthatók 36 hónapos időtar-
tamra. Ez például azt jelenti, hogy 
egy olyan személy esetében, akinek 
jelenleg 24 hónapra vonatkozó mun-
kaszerződése van, az meghosszabbít-
ható lehet bármelyik fél kezdeménye-
zésére, de közös megegyezésükkel 36 
hónapra.

A pihenőszabadságok rendjén, il-
letve programálásán is módosításokat 
tartalmaz az új jogszabály olyan érte-
lemben, hogy a munkáltató az eddig 

15 munkanappal szemben megta-
gadhatja a dolgozó 10 munkanapot 
meghaladó megszakítás nélküli pi-
henőszabadság-kérését. Tehát, akik 
április 30-ig nem igényelték a pihenő-
szabadságot, azok esetében megtör-
ténhet, hogy a munkáltató nem ért 
egyet a 10 munkanapot meghaladó 
megszakítás nélküli pihenőszabadság 
igénylésével. Egy újonnan bevezetett 
előírás (a 264(3)-as szakasz) előírja, 
hogy egy fegyelmi büntetés – ameny-
nyiben az adott alkalmazottat idő-
közben nem büntették meg újra – 12 
hónap elteltével eltörölendő. A fe-
gyelmi büntetés törlésére vonatkozó-
an a munkáltatónak írásos rendeletet 
kell kibocsátania.

A kollektív munkaszerződések 
tekintetében is van újdonság. Ameny-
nyiben azok megkötésére és bejegyez-
tetésére nem kerül(t) sor április végé-
ig, akkor azok időtartama nem ha-
ladhatja meg 2011. december 31-ét. 
Az új jogszabállyal ugyanis hatályon 
kívül helyezték a kollektív munka-
szerződésre vonatkozó 1996/130-as 
törvény ama szakaszát, amely értel-
mében a kollektív munkaszerződé-
sek időtartama nem lehet kisebb 12 
hónapnál. A törvény hatályba lépé-
séig megkötött munkaszerződések 
viszont az eredetileg megkötött idő-
szakra maradnak érvényesek. A jö-
vőben a kollektív munkaszerződések 
időtartamát egy különleges törvény 
révén fogják szabályozni.

Húsz napon belül a cégek, intézmények belső rendszabályába is bele kell foglalni az alkalmazottak szakmai minősítésének kritériumait

településenként 
1,5 millió euró forog kockán

Kié az erdei út?
több Hargita megyei önkormányzatot is az erdei utak tisz-
tázatlan tulajdonviszonya hátráltat abban, hogy a nemze-
ti vidékfejlesztési program 125-ös intézkedésének jövő 
héten rajtoló kiírásának keretében nyújtsa be pályázatát. 
a helyzet gyorsabb tisztázása érdekében tegnap a me-
gyei tanács közvetítő szerepet vállalt.

HN-információ

Az erdei utak témakörében tartottak megbeszélést 
tegnap a csíkszeredai megyeházán polgármesterek 
és jegyzők részvételével. A megbeszélést Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kezdeményezte 
az önkormányzatok vezetőivel az erdei utakra vonatkozó 
2010/192-es számú törvény érvénybe lépésének gyakor-
lati kivitelezéséről, amelyet a Környezetvédelmi és Erdő-
gazdálkodási Minisztérium 2010/1770-es számú rendele-
te szabályoz. Romfeld Mária Magdolna, a megyei tanács 
helyi közigazgatási igazgatóságának vezetője, valamint 
Zolya Zoltán, a közigazgatási osztály vezetője arra hívta fel 
a jelenlévők figyelmét, hogy bár a 2006. évi 1473-as számú 
kormányhatározat alapján 35 Hargita megyei helység tu-
lajdonába kerültek az erdei utak, ezeket egy protokollum 
révén át kell venniük a Romsilva állami erdészettől, és ezt 
követően az iratokat a megyei tanács segítségével, a prefek-
tusi hivatalon keresztül el kell juttatni a parlamentbe, hogy 
megszülethessen a közvagyonba helyező kormányhatáro-
zat. „Bár az erdei utak 35 Hargita megyei helység tulajdo-
nába kerültek, a legtöbb esetben, sajnálatos módon nem 
történt meg az erdészet és a helyi önkormányzatok között 
a hivatalos átadás” – nyilatkozta a megbeszélés kapcsán 
Borboly Csaba tanácselnök. Ennek következményeként jó 
néhány településen – mint például Gyergyócsomafalván, 
Csíkmadarason, Homoródalmáson, Székelyvarságon – 
patthelyzet alakult ki a helyi önkormányzat és az erdészet 
között, ami senkinek nem válik hasznára – tette hozzá 
Borboly. Ezért felajánlotta, Hargita Megye Tanácsa a 
prefektusi hivatal bevonásával közvetítő szerepet vállal az 
erdészet és a helyi önkormányzatok között, hogy mihama-
rabb megoldás születhessen a problémákra, ugyanis a Me-
zőgazdasági Minisztérium Nemzeti Vidékfejlesztési Prog-
ramja keretében jövő héten induló 125-ös kiírására csak 
május 31-ig nyújthatják be erdeiút-feljavítási pályázataikat 
az érdeklődők. Az érintett települések azonban a tulajdon-
jog igazolása nélkül nem tudnak részt venni az erdei utak 
modernizálását és karbantartását célzó pályázaton.


