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Nyílt levél 

 

Készült 2020. február hó Gyergyóditró lakossága akaratából a 2020. február 1-i 

lakóssági  fórumon (falugyűlésen) elhangzott, alább felsorolt panaszok, vélemények és 

kérések figyelembe vételével. 

 

Címzettek:  

SC AGM ECO CORPORATE SRL., Székelyudvarhely, Pantofarilor u. 15/9., 

Hargita megye; Ditrói Pékség, Halászok u. 21/A. alatti telephely ügyvezetőinek, 

tulajdonosainak, Köllő Csaba és Köllő Katalin figyelmébe 

   

Gyergyóditró Polgármesteri Hivatal vezetősége figyelmébe, kiemelten Puskás 

Elemér polgármester úr 

 

Gyergyóditró község Helyi Tanácsa figyelmébe 

 

Helyzet ismertetése 

 A gyergyóditrói lakosság körében kialakult félelem és feszültség a péküzem vezetői 

magatartása miatt.  

 Fenti vállalkozás által több esetben elkövetett szabálytalanságok a gyergyóditrói és 

környező falvakból jövő dolgozók kárára a Munka Törvénykönyve előírásainak áthágásával, 

az alábbiak szerint:  

- rendes pihenő szabadság kiadásának elmulasztása – 144. cikk; 

- túlórákra kötelezés, és annak kifizetésének megtagadása – 120. cikk 2. bek., 122. cikk 

- a munkaszerződésekben rögzített munkaórák hiányos bejelentése kevesebb 

munkaórával a munkavállalók sérelmére – 119. cikk 1. bek. 

- nem biztosított a munkaidőben kötelező pihenőidőt – 39. cikk. 1. bek. b.; 134. cikk. 1. 

bek. 

- embertelen bánásmód, verbális, érzelmi bántalmazás – 39. cikk. 1. bek. e.) f.) 

- megsértette a kistérségi gazdaság fejlesztési és támogatási irányelveket, miszerint 

elsősorban köteles helyi munkaerő foglalkoztatására – 56/2007 Sürgősségi 

Kormányrendelet 3. cikk. 1. bek. a) pont, A Legfesőbb Semmitő- és Ítélőszék 
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3647/2010 sz. határozat joggyakorlatának figyelembe vételével; 25/2014-s sz. 

Kormányrendelet 7. cikk. 2. bek.   

- megsértette az Európai Tanács szabad munkaerő áramlásának irányelveit, hogy 

elsősorban az Európai Közösség területéről alkalmazzon munkaerőt.  

- a közösség izgatása az álltal, hogy kizsákmányoló magatartást tanúsít a helyi 

lakosokkal szemben és harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztat.  

 

A fentiek miatt követeljük 

 

1. A jogállamiság, demokrácia, szólásszabadság, vallásszabadság önrendelkező jogainak 

a tiszteletben tartása.  

2. Gyergyóditró lakossága, nyugalmának, önbecsületének, közérdekeinek vallási, 

tradicionális szokásait vegye első sorban figyelembe és tartsa tiszteletben.  

3. Nyilvánosan kérjen bocsánatot Gyergyóditró község lakosságától a község jó 

hírnevének megsértése miatt, a helyben megoldható probléma helyett a mediatizált 

tömegtájékoztatási eszközt választva; a gyergyóditrói segédlelkésztől, aki csak a hívei 

kérését figyelembe véve, a békés megoldás reményében vállalta fel közvetítői 

szerepét, és a mediatizált hír, valamint annak elferdített tartamának hallatára 

megbélyegződött; a megsértett volt munkavállalóitól, mindezt törvénysértő 

magatartása miatt. 

4. Mint munkáltató, tartsa be a Munka Törvénykönyvének 40. cikkének 2. bekezdésében 

előírt főbb munkáltatói kötelezettségeit. 

5. Támogassa a község munkavállálói számára látrehozandó Szakszervezet felállítását.  

6. Kártalanítsa a megkárosult és sérelmet szenvedett, arra jogosult munkavállalókat, 

visszamenőlegesen öt évre az alábiak szerint:  

-  ki nem fizetett jogos pihenő szabadságok 

- túlórai munka esetén járó törvényben meghatározott bértöbletet  
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- végezzen önellenőrzést a munkavállalók bejelentésének óraszámát illetően, és fizesse 

meg az esetlegesen elmaradt fizetési járulékokat. 

7. A pillanatnyilag foglalkoztatott harmadik országbeli két munkavállaló, akikkel 

kapcsolatban tulajdonosi nyilatkozatában elhangzott, hogy új termékeket szeretnének 

piacra dobni, de mindmáig nem került rá sor szakmai végzettségét igazoló 

dokumentumokat hozza nyilvánosságra, és annak hiteles másolatait a lakosság 

képviselőinek adja át.  

8.  A Gyergyóditró Község Helyi Tanácstestülete előtt mutassa be a harmadik országbeli 

munkavállalók személyes okmányaikat és törvényben szabályozott egészségügyi 

vizsgálati lapjukat.  

9. Ne foglalkoztasson idegen munkaerőt mindaddig ameddig Gyergyóditró község 

lakosságának munkanélküliek száma meghaladja a 2%, az az kettő százalékot, ezáltal 

megelőzve a fiatalok elvándorlását. 

 

Megjegyzés 

A nyílt levelet minden 18-ik életévét betöltött szavazásra jogosult személy írhatja alá. 

Nyilatkozat 

Alkotmányos jogomnál fogva önként írom alá a nyílt levelet! 

 


