
Tiltja az alkalmi munkavállalók 
teljesítményalapú vagy termé-
szetbeni – terményben, áruban 
való – bérezését a napokban 
életbe lépett napszámostörvény 
– derült ki a jogszabály alkalma-
zási útmutatójából. A javadalma-
zás csakis a 2 és 10 lej közötti 
órabér alapján történhet.
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A hét elején megjelent alkal-
mazási normák közzététele 
nyomán immár hatályba 

is lépett a napszámosok foglalkoz-
tatását és alkalmi tevékenységét 
szabályozó 2011/52-es törvény. A 
gyakorlatba ültetéssel kapcsolatos 
útmutatókat a munkaügyi és a pénz-
ügyi tárca közös 2011/1439/1930-as 
rendeletével hagyták jóvá.

Ennek értelmében a napszá-
mosok nyilvántartásának hivatalos 
dokumentuma az a törzskönyv, 
amelyet az Országos Nyomdaipari 
Rt. nyomtat ki és számoz meg: a 
törzskönyvet a munkáltatók a terü-
leti munkaügyi felügyelőségektől 
vásárolhatják meg. A törzskönyvet 
a munkáltatónak naprakészen kell 
vezetnie, a rovátkákat időrendi sor-
rendben kizárólag tintával vagy kék 
színű golyóstollal lehet kitölteni. A 
beírt adatok esetleges módosítása 
piros tintával vagy golyóstollal le-
hetséges, ám oly módon, hogy lát-

ható maradjon az eredeti bejegyzés 
is. A törzskönyvben – az utólagos 
bejegyzések kizárása miatt – tilos 
szabad helyek kihagyása.

A naponta fizetendő bruttó jö-
vedelem 16 százalékos adókulccsal 
adózandó, amit a munkáltatónak 
kell levonnia és átutalnia a meg-
előző hónapra vonatkozóan a kö-
vetkező hónap 25-ig. A napszám 
kifizetésére a törvény értelmében 
naponta, a munka végeztével kerül 
sor. A törzskönyv egyben bérjegy-
zék is, ugyanis annak egyik rovát-
kájában szerepel a megállapodott 
bruttó, egy másikban a kifizetett 
nettó javadalmazás, egy harmadik-
ban pedig a napszámospénz átvé-
telét igazoló aláírása. A munkáért 
fizetett órabér legkevesebb 2, leg-
több 10 lej lehet. A törzskönyvbe 
beírt adatok kapcsán a felelősség a 
munkáltatót terheli.

Amint azt a törvény is leszögezi, 
a munkaadó kizárólag jogi személy 
lehet, de amennyiben annak jogi 
személyiséggel nem rendelkező ki-
rendeltségei, fiókjai, képviseletei 
vagy munkapontjai vannak, akkor 
azokra is átruházható a törzskönyv 
kitöltése és a törzskönyvi kivonat-
nak a területi munkaügyi felügye-
lőségekhez való benyújtása. A jog-
szabály értelmében a javadalmazás 
csakis órabér formájában történik, 
azaz nem engedélyezi sem a telje-
sítménybérezést, sem pedig a ter-

mészetbeni fizetést, de nem teszi 
elszámolhatóvá a napszámosok 
esetleges étkeztetésének költségeit 
sem. A törvényes előírások betartá-
sa így bizonyos értelemben beszű-
kíti mind a munkaadó, mind pedig 
a napszámos mozgásterét.

Még egy dologra utalnunk kell: 
a törvényben és a módszertani nor-
mákban egyaránt szerepel: a mun-
káltatónak a tevékenység megkez-
dése előtt felkészítőt kell tartania. 
Hogy ezalatt miről is lenne szó, azt 
a módszertani normák nem ponto-
sítják, de feltételezés szerint idesoro-
landó a munkavédelmi felkészítő is. 
Arra viszont, hogy a napszámossal 
a munkaidő alatt történő baleset 
munkabalesetnek számít-e, a jog-
szabály semminemű választ nem 
ad. A napszámostörvény mellett 
ugyanakkor továbbra is rendelke-
zésre áll a polgárjogi írásos meg-
egyezés (convenţie civilă) alapján 
elvégzett tevékenység és bérezés is. 
Erre az adótörvénykönyv előírásai 
adnak lehetőséget, de számolni kell 
azzal, hogy az ilyen jellegű meg-
egyezés ugyancsak alkalmi lehet: 
azaz ilyen szerződést egy és ugyan-
azon munkáltató, egy és ugyanazon 
magánszeméllyel adott tevékenység, 
szolgáltatás, munkálat elvégzésére 
csak egyszeri esetben köthet meg, 
ismétlődő jelleggel nem. Ez esetben 
viszont már mód nyílik a teljesít-
mény alapú javadalmazásra is.

hírfolyam

> Alcsík térségében Csíkszentmártonban 
és Csíkszentimrén lesznek a létrehozandó új 
agrárkamara kirendeltségei – döntötték el a 
csíkszeredai megyeházán összegyűlt alcsíki 
települések gazdálkodói, önkormányzati veze-
tői. A csíkszentmártoni központhoz – közel 2 
ezer gazdálkodót átfogva – a csíkszentgyörgyi 
és kozmási, illetve kászoni gazdák fognak még 
tartozni. Utóbbi számára – a nagy távolságra 
való tekintettel – az agrárkamara egy helyi ki-
helyezett irodát fog nyitni. A Csíkszentimrén 

nyitandó központhoz pedig a szentkirályi, 
szentléleki, szentsimoni, valamint a tusnádi 
gazdák fognak tartozni. Az újonnan létreho-
zandó agrárkamarai irodáknak szinte minden 
esetben a helyi polgármesteri hivatalok épü-
letében biztosítanak helyet. Mint a találkozót 
követően Becze Istvántól, a megyei önkor-
mányzat tanácsosától megtudtuk, mivel a 
többi Hargita megyei térségben már sikerült 
leszögezni az agrárkamara térségi kirendeltsé-
geinek leendő helyszíneit, az alcsíki gazdálko-
dók megegyezésével immár teljes lett a Hargi-
ta megyei területi agrárkamarai kép.
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 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 vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2011. május 18-án 11.30-kor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt árverés útján eladásra kerül-
nek az adós KORONA SÜTÖDE Kft. (fiskális lak-
helye: Székelyudvarhely, Petőfi Sándor utca 22. szám, 
Hargita megye, fiskális azonosítószáma: 535600) tu-
lajdonát képező következő ingóságok:

Megnevezés érték

 német gyártmányú ROLLFIX tésztanyújtó gép 3600 lej

 német gyártmányú HABERSANG cukrászati kemence 7600 lej

 német gyártmányú KEMPER cukrászati dagasztógép  8200 lej

összesen  19 400 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Malom utca 5. szám) a következő dokumentumokat: 
a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál 
megnyitott RO06 TREZ3515067XXX002686-os fo-
lyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztá-
ránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvi-
selő személy felhatalmazását; a romániai jogi szemé-
lyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében 
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romá-
niai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibo-
csátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs 
adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot for-
málnának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az 
árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2011. április 29-én 

kifüggesztették.


