
Lassan emésztik a munkáltatók a 
több mint egy hónapja életbe lé-
pett munkatörvénykönyv új elő-
írásait. A napokban bejelentett új 
munkaszerződések ugrásszerű-
en megemelkedett száma mellett 
a változás a teljesítménykritériu-
mok és a teljesítmény-értékelési 
célok körül „tanácstalanságban” 
is lemérhetővé vált. Akad üzlet 
például, ahol a teljesítménycélt 
a vevői elégedettségben vagy 
a polcrendezés gyorsaságában 
mérik.
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Több mint egy hónap telt el 
a munkatörvénykönyvet lé-
nyegesen módosító, a kor-

mányzati felelősség-vállalási eljárás 
keretében elfogadott 2011/40-es 
törvény hatályba lépése óta. A fe-
ketemunka visszaszorítása és felszá-
molása érdekében az elmúlt hetek 
során a munkaügyi felügyelőségek 
országszerte fokozták ellenőrzései-
ket, de Emil Boc kormányfő a mun-
katörvénykönyv új rendelkezései-
vel magyarázza a május folyamán 
kötött 360 ezer új munkaszerző-
dést is. Az ellenőrző szervek ugyan-
akkor számos esetben bukkantak 
kihágásokra, törvénysértésekre, a 

fekete-foglalkoztatásért pedig je-
lentős pénzbírságok kirovására is 
sor került – ilyen eset Hargita me-
gyében is előfordult.

Teljesítménycélok 
értékelési kritériumokkal
Az új jogszabály előírásai kö-

zött azonban vannak olyanok is, 
amelyek gyakorlatba ültetése a jelek 
szerint nehézkesen bontakozik ki. 
Ilyen például a jogszabály 40(1)-es 
szakaszának f ) bekezdésének elő-
írása, miszerint a munkáltatónak 
jogában áll egyéni teljesítménycé-
lokat (obiective de performanţă 
individuală) megállapítania, va-
lamint a teljesítés értékelési kri-
tériumait – ennek pedig mind a 
munkáltató, mind a munkavállaló 
szempontjából megvan a maga je-
lentősége. A teljesítménycélok nem 
teljesülése esetén ugyanis – ameny-
nyiben úgy fogalmazták meg – akár 
a munkaszerződés is felbontható. A 
teljesítménycélokat a munkáltató 
egyoldalúan állapítja meg, akárcsak 
az értékelési eljárást, de az értékelési 
kritériumokat az alkalmazottakkal 
is egyeztetni kell. A dolog azonban 
sokak szerint nem világos. Munka-
jogi szakértők szerint nem eléggé 
egyértelmű, hogy mi értendő a „tel-
jesítménycélok” és az „értékelési kri-

tériumok” alatt, a jogszabály ugyanis 
ezeket a fogalmakat nem írja körül, 
nem határozza meg. Ilyen alapon mi 
a különbség a teljesítménycélok és a 
munkanormák között? – teszik fel a 
kérdést. Elméletileg a norma a meny-
nyiségre vonatkozik, a teljesítmény-
cél pedig a minőségre. Ez utóbbi 
azonban nehezen számszerűsíthető, 
egyes munkáltatóknál számszerűen 
határozták meg a teljesítménycélo-
kat is.

hírfolyam

> Kiemelték a csomagból a Volksbank 
Romániát. Nem adja el az osztrák Volksbank 
romániai leánycégét a vevőként a közép- és 
kelet-európai Volksbank-fiókokért egy cso-
magban érdeklődő orosz Szberbanknak, 
így az orosz pénzintézet a vártnál mintegy 
harminc százalékkal kevesebbet kínál a 
Volksbank eladósorban levő térségbeli le-
ányvállalatáért, a VBI-ért – számolt be teg-
nap az osztrák Die Presse lap: A Szberbank 
így – a román Volksbank nélkül – már csak a 

korábban ígért 1,1-1,2 milliárd euró helyett 
750 millió eurót ajánl. Az osztrák lap amúgy 
úgy tudja, a Szberbank kezdettől nem tar-
totta vonzó üzleti lehetőségnek a Volksbank 
romániai leányvállalatának megvásárlását, 
de nem zárják ki, hogy a rossz orosz–román 
kétoldalú viszony is szerepet játszhatott ab-
ban, hogy ez az üzletrész végül kikerült a 
csomagból.

> BCR-s rajttal indult az Első Lakás 
program negyedik változata. A Román Ke-
reskedelmi Bank (BCR) az első hazai pénz-

intézet, amelyik hivatalosan bejelentette, e 
hét elejétől várja az új szabályok alapján mű-
ködő Első Lakás program keretében benyúj-
tott hiteligényléseket. Az előleg 5 százalék, 
míg az állam az előző 100 százalékos hányad-
dal szemben immáron csak a felvett összeg 
50 százalékára vállal garanciát. A nagyobb 
kockázat ellenére a BCR-nél nem változik a 
kamat a program előző változatához képest: 
a bank régebbi ügyfelei számára a kamat 
a három hónapos Euribor + 3,75 százalék, 
míg új kliensek esetében ez 3,95 százalékra 
növekszik. A 0,49 százalékos kezelési költ-

séget a felvett összeg felére számolják. Nincs 
előtörlesztési illeték, a hitelbírálati garancia-
díj 0,15 százalék. Emellett szükség van egy 
banki letét képzésére is, amelyben a lakásköl-
csön legalább háromhavi törlesztő részlete 
van lekötve. Bankpiaci szakemberek szerint 
a BCR példáját hamarosan a CEC Bank és 
a Transilvania Bank is követni fogja, míg az 
Első Lakás program iránt érdeklődő Román 
Fejlesztési Bank (BRD) egyelőre kivár. Szin-
tén újdonság, hogy a hitelprogramba immár 
az 50 négyzetméternél kisebb garzonlakás-
tulajdonosok is csatlakozhatnak.
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Igyekeznek  
törleszteni a cégek

A februári 89,6 millió lejes szintről április végére 8 
millió lejjel csökkent a hargita megyei cégek és ma-
gánszemélyek különböző állami költségvetésekkel 
szembeni járulék- és adóelmaradása – tudtuk meg 
Kedves Imrétől, a Hargita megyei adóhatóság veze-
tőjétől.

H. Z.

Összesen 81,5 millió lejes tartozást halmoztak fel 
április 30-ig a Hargita megyei adófizetők – jogi 
és magánszemélyek – az állami és különböző 

társadalombiztosítási költségvetésekkel szemben, ami a 
két hónappal korábbi 89,6 millió lejes szinthez képest 
8,1 millió lejes adósságapadást takar – derült ki a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság nyilvántar-
tásaiból. A különböző adó- és járuléktartozások 111,7 
millió lejes csúcsát ugyanakkor a Hargita megyei intéz-
mény szakemberei 2006. április 30-án jegyezték. Ezt 
követően az adósságállomány fokozatosan csökkent, így 
2008 szeptemberének végére az állami költségvetésekkel 
szembeni adósságelmaradás már csak 58,5 millió lej volt. 
Újabban egyébként a legjelentősebb adósságcsökkenést 
a munkanélküliségi segélyalappal szembeni tartozások 
terén mérték.

Kedves Imre közgazdász, a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság ügyvezető igazgatója szerint 
az adósságállomány „hullámszerű” alakulásában nagy 
szerepe van a gazdasági-pénzügyi konjunktúrának. „A 
2007–2008-as periódusban, a gazdasági növekedés idő-
szakában a Hargita megyei cégek helyzete is javult, s 
nem okozott gondot a fizetési kötelezettségek teljesítése. 
Amikor megváltozott a konjunktúra, s tetőzni kezdett a 
körbetartozás, a fizetőképességben is gondok támadtak” 
– magyarázta a szakember. Kedves egyébként nem titkol-
ta, a körbetartozás mélyülésében az állami intézmény-
rendszernek a magánszektorral szemben felhalmozódott 
adósságai is közrejátszottak, ám túlzásnak véli az állítást, 
hogy az állammal szembeni adó- és járulékhátralékok 
növekedésében ez töltötte volna be a döntő szerepet. Az 
április végén jegyzett adósságállomány ugyanis gyakorla-
tilag a Hargita megyei adófizetők egyhavi befizetési kö-
telezettségével egyenlő. A szaktárca havonta állapít meg 
erre vonatkozóan megalapozott számításokon alapuló 
programot. Az idei esztendő első négy hónapja alatt a 
befizetési kötelezettségek összértéke 269,1 millió lej volt, 
ezen belül az áprilisi 69,7 millió lej. A befizetett összegek 
viszont az idei első négy hónap viszonylatában megköze-
lítették a 274,3 millió lejt, áprilisban pedig a 70,4 millió 
lejt, azaz a programot 101,78, illetve 101,32 százalékban 
sikerült teljesíteni. A 9,4 százalékos többlet alapján külö-
nösképpen jól alakult a befizetési kötelezettség teljesítése 
a csíkszeredai adóhivatal körébe tartozó adófizetők eseté-
ben, míg a gyergyószentmiklósi adóhivatal esetében csak 
66,4 százalékos volt a teljesítési arány.

Az adóhatóságok ugyanakkor a halmozódó, behajtat-
lan adósságok okán egyre több fizetésképtelenségi eljárás 
indítására kényszerülnek. Az elmúlt esztendőben me-
gyénkben 405 ilyen eljárásra került sor, míg az esztendő 
első négy hónapjában 107-re, 17-tel többre, mint a meg-
előző esztendő azonos időszakában.


