Változik a munka törvénykönyve
Újra változik a munka törvénykönyve,
azonban ezek a változások most leginkább a vállalkozóként foglalkoztatott
erdészeket, vadászokat érinthetik. Az új
törvény szerint bírsággal kívánják sújtani azokat a vállalatokat, melyek a dolgozóikat kényszervállalkozóként foglalkoztatják (azaz akaratuk ellenére belekényszerítik ôket, hogy feladataikat
vállalkozóként lássák el), megspórolva
evvel sok közteher megfizetését. A július elsejével hatályba lépô törvény szerint az Országos Munkaügyi és Munkabiztonsági Fôfelügyelôség és az APEH
ellenôrzési és bírságolási lehetôségei
megsokszorozódnak. Ezek a bírságok
azonban nemcsak a vállalkozóként foglalkoztatott munkavállalók anyavállalatait érinthetik, hanem magát a munkavállalót is. Tehát érdemes lesz ezen jogszabályok áttekintése, mert súlyos bírságokra számíthatnak a rakoncátlankodók. A törvény szerinti munkaviszony
jellemzôi a következôk:
• A munkáltatónak korlátlan utasítási, irányítási és ellenôrzési joga
van a munkavégzés tekintetében.
Magyarul ha ez nem egyenrangú szerzôdési jogviszony, amelyben a vállakozó a saját érdekeit is érvényesíti.
• Személyes munkateljesítmény
és munkavégzési kötelezettség. Tehát ez fôleg az egyéni vállalkozók esetében jelentkezik, ahol a vállalkozó
nem alkalmaz más munkavállalót a feladatok ellátására, hanem saját maga
végzi el a feladatokat.
• Állandóság, rendszeresség,
rendelkezésre állási kötelezettség.
Leginkább ez ami gondot jelent, hiszen
az erdészek be vannak jelentve az erdészeti hatóságnál, a vadászok pedig a vadászati hatóságnál, és mindkettô munkakör a különbözô elvégzendô feladatokon túl kiegészül ôrzési és rendelkezésre állási feladatokkal. Ezt elég nehéz
lesz kijátszani. Ha mégis megpróbálkozik a gazdaság vele, akkor elég nagy
szabad teret kap az erdész a munkavégzésével kapcsolatban, amely hátrányosan érintheti a gazdaságot, hiszen
nem kérhetô számon rajta semmilyen
munkaidô vagy munkaidô-beosztás.
• A munkáltató eszközeinek, erôforrásainak és nyersanyagainak
használata. Ez csak annyit jelent, hogy
a vállalatnak minden eszközt, amit a
vállalkozó használ, bérbe kell adnia,
vagy a vállalkozó köteles a munkavégzést saját eszközeivel elvégezni. Evvel

nôhet a papírmuka vagy az erdészeknek, vadászoknak kell az eszköztárukat
kiegészíteni.
• A munkáltató által meghatározott helyen és idôben történô, munkaidô beosztás szerinti munkavégzés. Mint már az elöbb leírtam, ennek
kijátszása balul üthet ki, mert a vállalkozón nem kérhetô számon mikor,
hol, milyen munkát végez. A munkák
ütemezése a vállalkozó feladata, csak a
szerzôdésben lefektetett idôpontokhoz
kell tartania magát. Ez elég nevetséges
lenne, ha egy szállítási feladatra vagy
egy ültetési feladatra mindig külön
szerzôdéseket gyártanának.
• Más által meghatározott munkateljesítmény. Tehát nem lehet havidíjhoz havi teljesítményt írni, csak bizonyos elvégzett munkák teljesítményigazolás szerinti elszámolása végezhetô.
• Alá- és fölérendeltség. Azaz sem
az erdésznek, sem a vadásznak nem fônöke a vállalat többi vezetôje, hanem
egyenlô szintû szerzôdô partnerek.
Nem tudom hova vezetne ez, de akkor
valójában az erdészetigazgatósági rendszert meg kell teljesen változtatni és
szerzôdésgyárakat kell létrehozni, ahol
minden feladatra külön szerzôdést kell
elkészíteni.
• Munkaszervezeti függôség (a
munkáltató szervezetébe integrált
dolgozó). Hasonlóan az elöbbihez, akkor a teljes szervezetet át kell alakítani.
• Önállótlan, más részére történô munkavégzés.
Látható, hogy ezek az ismérvek szinte teljes mértékben igazak a vállalkozásban foglalkoztatott erdészekre és va-

dászokra. A felügyelô szervezetek szerint komoly ellenôrzések várhatók és a
renitenseket komoly büntetések is érhetik. Ha az OMMF ellenôrzése szabálytalanságot tár fel, a birságolás után
riadóztatják az APEH illetékes munkatársait, akik külön eljárást folytatnak
majd le. Az adóhivatal pedig megállapíthatja, hogy mekkora az az összeg,
amit a vállalat a dolgozó vállalkozóvá
alakításával megspórolt, ezt a ki nem fizetett járulékot 5 évre visszamenôleg
behajtja. A vállalkozásba kényszerített
munkavállaló pedig visszakérheti az általa befizetett járulékokat, igaz mivel
kevesebb jövedelemadót fizetett, ezt
neki szintén 5 évre visszamenôleg meg
kell fizetnie. Ja, és itt is lesz egy kis bírság, meg a kamatok, melyek szintén
komoly összegeket jelentenek.
Az OMMF szerint, akik a törvény
életbelépése elött megszüntetik a szabálytalanságokat, azok mentesülnek a
visszamenôleges felelôsség alól, akik
viszont a törvény életbe lépése után is
fenntartják a hátrányos szerzôdéses jogviszonyt, azok komoly következményekkel számolhatnak.
Természetesen mint minden törvénynek, ennek is meg vannak a kiskapui, de ezek már sokkal nagyobb körültekintést igényelnek. Azt hiszem a vállalati jogászoknak most kicsit megnövekszik a feladatuk, hogy ezeket a
kiskapukat feltárják, de javasolt az erdészek, vadászok számára is, hogy a saját jogi képviselôjükkel konzultáljanak
e témakörben, mert itt már saját bôrüket is viszik a vásárra.
Tesch Tamás
Prime Wood Kft.

Ezeréves tölgyfa
A Zsennye melletti Rába-ártérben áll
Vas megye egyik legféltettebb természeti kincse, Magyarország talán legidôsebb fája, az ezeréves tölgy.
Évek óta már csak néhány alsó, kisebb ágán ringat pár elárvult levélkét a
megfáradt famatuzsálem. Vastagabb,
száraz ágkarjaiból szinte minden nagyobb vihar letör néhányat. Annyi bizonyos, a tizenkilencedik században még
sokkal jobb állapotban volt: egy akkori
metszeten ugyanis lombkoronával ábrázolták. A vén kocsányos tölgy már
csaknem fél évszázada természetvédelem alatt áll. A belseje teljesen üreges,
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betonozással, vaskengyellel próbálják a
további pusztulástól megmenekíteni.
Kettéágazó törzse olyan vastag, hogy
csak hatan-heten érik körbe. Magassága
23–25 méter. Életkora valószínûleg kevesebb ezer évnél, csak a szájhagyomány dédelgeti így.
A vasi természetvédôk ezért joggal kérdezik: ha ez az egy fennmaradhatott, akkor hova lett a többi? A tölgy, a fûz és a
nyár valaha a rábai ártéri erdôk jellegzetes
fafajtái voltak. Az ember azonban lecsapolta az ártereket, az összefüggô ártéri erdôk
helyét pedig szántóföldként hasznosította.
(Dunaújvárosi Hírlap)
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