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Nagyszabású Olt-parti takarítást tartOttak

Összeszedték mások szemetét

Körkép
csík

hirdetések

Nem tudom eldönteni, volt-e a kormány részéről valami szán-
dékosság abban, hogy az új Munkatörvénykönyv rendelkezései 
pont mától, azaz május 1-je, a munka ünnepe után léptek érvény-
be. Nem valamilyen összeesküvés-elméletre gondolok, inkább talán 
olyasféle igyekezetre, mint amikor a honatyák reggel összepászítják 
a nyakkendőjük színét a zakójuk mintázatával. Ha azonban – a 
jogalkotás és a normák kidolgozásának aktuális menetrendjén túl 
– figyelembe vesszük, hogy az új rendelkezések jelentős pénz-, sőt 
akár börtönbüntetéssel sújtják azokat, akik feketén dolgoztatnak, 
továbbá azt is, hogy májustól arrafelé kezdődnek a nagyobb lép-
tékű építőipari vagy mezőgazdasági szezonmunkák, a Munka-
törvénykönyv mostanra időzített felfrissítése nehezen mondható 
véletlennek. A következő hetekben tehát ajánlott olvasmány lesz az 
idei, 40-es számú törvény a munkavállalók, még inkább a mun-
kaadók számára. Aki átugorja a feladatot, az fizetni fog, és nem is 
keveset: például ha egy munkaadó öt vagy ennél több személyt dol-
goztat feketemunkásként, akkor melósonként 10 000-től 20 000 
lejig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki pedig érvényes egyéni mun-
kaszerződés nélkül dolgozik, az 500–1000 lejes büntetést fizethet 
be. 1500–3000 lejbe kerül minden érvényes orvosi igazolás nélkül 
felvett alkalmazott, ugyanilyen mértékű bírságra számíthat az a 
főnök, aki „elfelejti” bejelenteni, hogy alkalmazottja felmondott. 
Ha beindulnak a szervezett ellenőrzések, ezek az összegek keserű 
pasztillák lehetnek sok kisvállalkozó számára – egy sokkal súlyo-
sabb perspektívának viszont egyenesen barackkompót és szűrő 

nélküli „Kárpáci” íze van: egytől két évig terjedő börtönbüntetés 
lehet abból, ha valaki ötnél több alkalmazottat foglalkoztat egyéni 
munkaszerződés nélkül, hat hónapra elzárható az, aki akadályoz-
za a munkafelügyelők ellenőrzéseit, vagy nem bocsátja rendelkezé-
sükre a kért dokumentumokat. Itt már a nagyobb vállalkozók is 
képbe kerülnek: egy esetleges felfüggesztett börtönbüntetés ódiuma 
mellett a fenti vétségek miatt eleshetnek az állami szubvencióktól, a 
közbeszerzési eljárásokon való részvétel jogától, az EU-s támogatá-
sok folyósításától is, illetve elveszíthetik licencüket, vagy bezárhat-
ják munkapontjaikat. 

Ha tehát az új rendelkezések szigorát – főként a büntetőjogi 
felelősséget, illetve az illegálisan munkát vállaló személy bírságol-
hatóságát – vesszük alapul, holnaptól hófehér, foltmentes és ta-
vaszillatú lesz a román munkapiac. Sokkal kisebb vehemenciával 

suhog viszont a nádpálca a feketemunka okainak megszüntetése 
terén. Mert odáig rendben, hogy kap egy nyolcvanezer lejes bün-
tetést a kocsmatulajdonos, aki két váltásban feketén dolgoztat egy-
egy pultost és egy-egy pincért. Ez a szigor fenntartandó még akkor 
is, ha a bírság miatt lehúzhatja a rolót, és így esetleg vele együtt öt 
ember marad állás nélkül. Aki hozzájárulások és tehervállalás nél-
kül akar boldogulni, az vállalja a következményeket – a visszás-
ság viszont ott türemkedik ki, hogy a jelenlegi körülmények között 
sok vállalkozó nem azért dolgoztat feketén, hogy spóroljon, ha-
nem azért, hogy egyáltalán a piacon maradjon: e gesztus nélkül 
ugyanis már jóval azelőtt lakatot tehetne cége ajtajára, hogy az 
utcában feltűnnének az ellenőrök. Az illegálisan munkát válla-
lókra kirótt – egyébként viszonylag szelíd – szankciót is aláírom: 
mindenki számára előnytelen például az, hogy sokan három-hat 
hónapos idénymunkákat vállalnak külföldön, ezek szüneteiben 
pedig itthon, „mindegy, mennyiért, csak pénz legyen” alapon dol-
goznak. De mi a helyzet azokkal, akik reális okokból kiindulva 
munkahelyüket féltik, és ezért egyeznek bele abba, hogy inkább 
feketén, biztosítás, nyugdíjbefizetés és fizetett szabadság meg 
egyebek nélkül dolgozzanak? Nos, ők hallgatásra kényszerülnek, 
és mindennapjaikban semmilyen gyakorlati változást sem ered-
ményeznek az új előírások.

A munkaerőpiac
 mosópora

   NézőpoNt n burus János botond

az Olt, valamint mellékágai men-
tén 86 kilométeres szakaszon ta-
karították meg a partot önkénte-
sek pénteken. az akcióhoz több 
mint háromezren csatlakoztak a 
megye különböző településeiről, 
az eredményeket ezen a héten 
összesítik a szervezők.

hN-információ

Műanyag palackoktól, épít
kezési hulladéktól, üveg
től, bútordaraboktól, 

pa pírtól és nagy mennyiségű ru
haneműtől tisztították meg pén
teken önkéntesek az Olt, vala
mint mellékágainak partjait. Az 
évente megrendezett takarítási 
akcióra idén több mint háromez
ren – főleg diákok – jelentkeztek, 
Csíkszeredában nagyrészt a Pe
tőfi Sándor, Nagy István és Kós 
Károly iskolákból. 

„Elképesztő, miket dobálnak el 
az emberek, és főleg az, hogy hová 
– fakad ki Miklós Júlia, az akció ko
ordinátora, miközben a diákok sorra 
érkeznek mellé a 120 és 200 literes, 
hulladékkal teli műanyag zsákokkal. 
– Rengeteg palack, üveg, tasak kerül 

a partra, de az utóbbi időben egyre 
több ruhaneműt találunk. Sokan 
egyszerűen zsákba teszik, és kidob

ják a patak mellé” – magyarázza. 
„Nézzétek, egy régi nyolcadikos 

románkönyv!” – kiált fel az egyik 

diák, és gyűrött papírlapokat húz 
ki a hulladékkupacból. Társai letor
kolják: inkább segítsen tölteni és ci

pelni a zsákokat. Néhány méterrel 
odébb egy lány sikolt fel: egy kutya 
tetemébe botlott hulladékválogatás 
közben.

Az Olt, Fiság és Homoród 
menti települések 29 önkor
mányzata, valamint civil szer
vezetek, cégek, intézmények, 
iskolák és egyszerű önkéntesek 
között szétosztott 1500 zsák két 
óra alatt meg is telt az összegyűj
tött hulladékkal. Ezeket a hétvé
gén szállították el a csíktaplocai 
tározóba az Ave Hargita Kft., 
valamint az Eco Csík Kft. alkal
mazottjai.

Miklós Géza, a Hargita Me
gyei Vízgazdálkodási Igazgatóság 
vezetője szerint idén már jobb a 
helyzet, mint például az elmúlt 
évben, de az Olt mentén még 
mindig vannak olyan pontok, 
ahová az emberek rendszeresen 
hordják a hulladékot. 

A mostani akció eredményét a 
szervezők ezen a héten összesítik – 
a tavalyi hasonló megmozduláson 
300 köbméter háztartási hulladék 
és 80 köbméter műanyag palack és 
papír gyűlt össze.

A folyóparti hulladékhegyekből nemcsak műanyag palack vagy ruhanemű került elő, hanem régi románkönyv is  fotó: mihály lászló


