
A valutahitelek árfolyamkocká-
zata miatt egyre több eszközzel 
is a lejben felvett kölcsönök 
felé kívánja terelni a lakossá-
gi hiteligénylési szokásokat 
a Román Nemzeti Bank, így 
próbálva elébe menni például 
a Magyarországon szükségből 
bevezetett árfolyamrögzített 
hiteltörlesztésnek. Hargita me-
gyében viszont jelenleg is a va-
lutakölcsönök a népszerűbbek, 
a visszafizetéssel pedig egy-
előre kevesebb probléma van, 
mint a lejben felvettekkel.
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Az utóbbi két-három év 
során számos európai 
országban „kellemetlen 

meglepetéseket” okoztak a valu-
tában felvett hitelek, sőt a jelentős 
árfolyamváltozások nyomán az 
ügyfelek már az emiatt megnőtt 
törlesztőrészleteket sem tudták fi-
zetni. Mi több, ugrásszerűen gya-
rapodott a bedőlt hitelek száma. 
Ilyen vonatkozásban sokatmon-
dó Magyarország példája, ahol a 
kormány az utóbbi két év során 
végbement árfolyam-eladósodási 
folyamatot kezelve – kompromisz-
szumos megoldásként – a bankszö-

vetséggel megegyezve, az ügyfelek 
számára a törlesztőrészletek rögzí-
tett árfolyamon való visszafizeté-
sét is lehetővé tette. Ez a megoldás 
egyébként csak átmeneti, időleges 
megkönnyítést jelent a hitelezet-
tek számára, utólag ugyanis az 
árfolyam differencia-törlesztése is 
sorra kell kerüljön.

Romániai viszonylatban ugyan-
csak egyre nagyobb gondot okoz 
az utóbbi időben a különböző 
valutákban felvett hitelek törlesz-
tése. A kereskedelmi bankok által 
évekkel ezelőtt előnyös feltételek 
mellett kínált devizahitelek irán-
ti keresletet erősítette a lejhitelek 
töredékére rúgó kamat és a kedve-
zőnek tűnő átváltási árfolyamszint 
is. Ám időközben a lej euróval és 
svájci frankkal szembeni gyen-
gülése igen kedvezőtlen irányba 
sodorta az árfolyamokat – immár 
beláthatatlanul eltávolítva a nem-
zeti fizetőeszköz euró- és svájci-
frank-kurzusait a 2008-as eszten-
dei szintektől.

Robbant 
a deviza-hiteltömeg
A személyi használatra felvett 

devizahitelek elmúlt évekbeli nö-
vekedését ugyanakkor jól mutat-
ják a Román Nemzeti Bank ada-

tai is. 2007 júniusában országos 
viszonylatban a valutában felvett 
bankkölcsönök lejben kifejezett 
értéke 12,8 milliárd lej körül volt, 
ami szűk két év alatt, 2009 már-
ciusára már 37,9 milliárd lejre 
bővült, azaz a javarészt euróban, 
dollárban és svájci frankban fel-
vett hitelek nagysága szinte ke-
reken megháromszorozódott. A 
gazdasági-pénzügyi válság és a lej 
elértéktelenedésének hatására vi-

hírfolyam

> Átfogó jelentést tett közzé a foglalkoz-
tatás állásáról az INS. Romániában 2010-
ben 58,5 százalékos volt a munkaképes – 20 
és 64 év közötti – lakosság foglalkoztatottsá-
gi aránya, a legmagasabb a felsőfokú végzet-
tek körében – derült ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) tegnap közzétett adatai-
ból. A 2020-as Európai Stratégia tükrében 
megállapított foglalkoztatási ráta ugyanak-
kor Románia esetében is 70 százalékos célt 
fogalmazott meg. 2010-ben Románia aktív 

lakossága 9,965 millió főből állt, ebből 9,240 
millió foglalkoztatott és 725 ezer munka-
nélküli volt. A munkaképes lakosság – azaz 
a 15 és 64 év közötti korosztály – tevékeny-
ségi aránya 63,3 százalék, foglalkoztatottsági 
aránya pedig 58,5 százalék, 0,2 százalékkal 
nagyobb az egy évvel korábbinál. Ez a muta-
tó – az előző évekhez hasonlóan – nagyobb 
a férfiak esetében (65,7 százalék) és a falun 
élők esetében (60,9 százalék) – utóbbi kap-
csán a városi lakosságé 57,3 százalék. A fia-
talok foglalkoztatottsági aránya 15 és 24 év 
közöttiek esetében 24,3 százalék, az idősebb, 

55 és 64 év közöttiek kapcsán pedig 41,1 
százalék. A tanulmány megjegyzi, hogy az 
idős emberek esetében a felső fokú végzett-
séggel rendelkezők körében a legnagyobb a 
foglalkoztatottság, 82,4 százalék. A végzett-
ség szintjének csökkenésével párhuzamosan 
csökken a foglalkoztatottság is: a középfokú 
végzettséggel rendelkezők 62,2 százaléka 
dolgozik, míg az alacsony végzettségűeknek 
csupán alig 43 százaléka. 2010-ben egyéb-
ként az aktív lakosság 33 százalékát tette ki 
a szabadúszók vagy családi vállalkozók ará-
nya. Az ország dolgozó lakosságának 24,3 

százaléka mezőgazdaságban, erdészetben és 
halászatban dolgozik, de jelentős, 15,2 szá-
zalékos a mesterek, kézművesek aránya is. A 
nemzetgazdasági ágazatokra történő elosz-
tás azt mutatja, a dolgozók 30,1 százaléka a 
mezőgazdaságban tevékenykedett, 28,7 szá-
zalék az iparban és építészetben, 41,2 száza-
lék a szolgáltatások területén.

Tavaly a főfoglalkozás esetében az át-
lagmunkahét 39,3 órás volt, míg 249 ezer 
személy másodállásban átlag heti 15 órát is 
ledolgozott. Részmunkaidőben a foglalkoz-
tatottak 11 százaléka dolgozott.
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Április 20-án jelent meg a napszámosok által vég-
zett alkalmi tevékenységekre vonatkozó 2011/52-es 
törvény, majd május 2-án a jogszabály alkalmazási 
módszertani normáit jóváhagyó 2011/1439/1930-as 
közös miniszteri rendelet. Ezek szerint immár két hó-
napja hatályos a törvény, azaz a jogi személyek által 
foglalkoztathatók a napszámosok. De hiányzik hozzá a 
leglényegesebb „kellék”, nevezetesen a napszámosok nyil-
vántartási törzskönyve. E dokumentumnak igen nagy 
gyakorlati jelentősége van, hisz azt naponta ki kell töl-
teni, ugyanakkor a kézhez kapott javadalmazást is ab-
ban kell feltüntetni, a napi bér átvételét pedig a megfe-
lelő rovatkában naponta kell aláírnia a napszámosnak. 
A közös miniszteri rendelet 6-os szakasza értelmében 
a szóban forgó törzskönyvet az Országos Nyomdaipari 
Rt. nyomtatja ki és számozza meg, a munkáltatók pedig 
a területi munkaügyi felügyelőségektől vásárolhatják 
meg. Mivel a jogszabály értelmében ez a törzskönyv az 
egyetlen hivatalos dokumentum a napszámosmunkára 
vonatkozóan, a különleges rendszerű (regim special) 
nyilvántartások kategóriájába tartozik. Ez azt is je-
lenti, hogy ilyen típusú nyilvántartási naplót kizárólag 
az erre felhatalmazott nyomdaipari cég nyomtathat, 
azaz más nyilvántartás nem ismerhető el hivatalosnak. 
Hogy ezt mind miért mondtam el? Azért, mert immár 
június végéhez közeledünk, de azt a fránya törzsköny-
vet még senki sem látta, így a törvény betarthatósága 
is kérdéses. A napszámostörvény sajnos kísértetiesen ha-
sonlít arra a gépkocsira, mely működőképes, tele üzem-
anyagtank és sofőr is jár hozzá, csak épp a slusszkulcs 
hiányzik. Így nemigen lehet beindítani. Azaz igen, 
csak valamilyen fortélyos megoldás révén. Nos, a jelek 
szerint ez a napszámosmunka esetében is így történik: 
a törvény törzskönyvre vonatkozó 1-es és 2-es számú 
melléklete ugyanis pontosan a munkaügynél „nem 
kapható” napszámosregiszter és kitöltési útmutatója, 
az onnan kifénymásolt, „házilag” készített napszámos-
nyilvántartót így pedig jobb híján megyénkben is több 
munkáltató vezeti.

A munkaügyi felügyelőség illetékesei szerint egy komp-
romisszumos megoldásról van szó, amire a kényszer vitte 
rá a munkáltatókat, s mivel a törvény hatályba lépett, a 
felügyelők nem is tilthatják a napszámosok foglalkozta-
tását. Nem így látják viszont a közpénzügyi vezérigaz-
gatóság illetékesei, akik szerint nincs rendjén, hogy ilyen 
vagy olyan nyilvántartásokba vezetik be a napszámosok 
tevékenységét. Sem a törvény, sem pedig az alkalmazási 
normák nem teszik lehetővé más nyilvántartások vezeté-
sét – állítják a közpénzügyiek. Hogy miért késlekednek a 
törzskönyv megjelentetésével és ki okolható ezért, arra ér-
demben senki sem tud válaszolni. Az viszont nem vitás, 
hogy a törzskönyveket 45 napig közvetlenül a miniszter-
elnök által dirigált Munkaügyi Minisztériumnak kellett 
volna megrendelnie. Tipikus romániai helyzet, de sajnos 
nagyon is előfordulhat,  hogy egyes ellenőrző szervek 
azért büntetik meg a munkáltatót, mert a nyilvántartás 
tekintetében nem járt el jogszerűen. Az már mellékes lesz, 
hogy a mulasztás a legkevésbé sem őt terheli....

Napszámosregiszter 
– csak fénymásolva

       jegyzet n Hecser Zoltán

Euróban felvett, lejben fizetett kölcsön: a lej gyengülése miatt akár 30–40 százalékkal is nőhettek a törlesztőrészletek 


