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Szakképző Ügynökség igaz-
gatója ismertette tegnap a 
www.locuridemuncaharghita.
ro oldalon tegnap óta elér-
hető, saját fejlesztésű online 
szolgáltatás lényegét. A jobb 
oldali Plăţi şomeri (kifizeté-
sek munkanélkülieknek) me-
nüpont alatt az ügynökségnél 
regisztrált álláskereső a dosz-
sziéja számának és jelszóként 
a személyigazolvány számá-
nak megadásával léphet arra 
a felületre, ahol megtekinthe-
ti „pénzügyi helyzetét”, hogy 
mire jogosult, láthatja, hogy 
mennyi munkanélküli-támo-
gatást kapott idén vissza-
menőleg, és adott hónapban 

mennyit kaphat. Ugyanak-
kor magyarázatot is talál-
hat arra, hogy adott esetben 
miért tartották vissza a se-
gélyét, vagy akár figyelmez-
tetésben is részesülhet, ha 
valamilyen kötelezettsége van 
az ügynökség felé, például 
különböző igazolások felmu-
tatása. Az intézmény statisz-
tikai adatai szerint júliusban 
6217 álláskeresőt tartottak 
nyilván, tavaly ugyanebben 
az időszakban valamivel töb-
bet, 7255-öt. A munkanélkü-
liek többsége szakképzetlen, 
sokuknak nincs meg a négy 
osztálya sem, nekik szinte 
lehetetlen elhelyezkedni a 
munkaerőpiacon, még képzé-
seken sem vehetnek részt. A 
regisztrált álláskeresők közül 
1294-en részesülnek munka-
nélküli-segélyben, 300-an pe-
dig támogatást kaptak, miután 
sikerült elhelyezkedniük.

Munkaerőpiaci helyzet

A munkaerő-elhelyező ügy-
nökség vezetője ugyanakkor a 
tavalyi munkaerő-piaci helyzet-
ről is beszámolt, a Revisal nevű 
országos elektronikus adatbá-
zisba bejegyzett munkaszer-
ződések számát véve alapul. 
Az adatokból kiderült, hogy a 
megyében szakképzetlen mun-
kást alkalmaztak a legtöbbet 
2016-ban, 2323 ilyen szerződést 
jegyeztek, eladóként 2173 sze-
mélyt alkalmaztak, kivéve a 
könnyűipar és a faipar munká-
sait, a harmadik leginkább fel-
használt alkalmazotti kategória 
pedig a kamionsofőröké, akikkel 
1033 munkaszerződést kötöttek. 
„A kereskedelem és a szolgálta-
tások terén lehetett a leginkább 
elhelyezkedni, ugyanakkor a jö-
vedelmek többsége alacsony, sok 
esetben emiatt mennek külföld-
re dolgozni az emberek” – vonta 

le következtetéseit az intézmény 
vezetője. Hozzátette, a szakkép-
zett munkaerőre van leginkább 
igény, és ebből van a legnagyobb 
hiány. Sok esetben a cégek arra 
kényszerülnek, hogy maguk ta-

nítsák be az alkalmazottaikat, 
azonban arra is van példa, hogy 
amint némi tapasztalatra tesz-
nek szert, máris külföldre men-
nek dolgozni.

BARABÁS HAJNAL

A Hargita megyei 

regisztrált álláskere-

sőknek az országban 

egyedülálló módon 

lehetőségük van 

online is követni töb-

bek között azt, hogy 

mennyi támogatásra 

jogosultak. A rendszer 

tegnap vált elérhetővé 

– jelentették be sajtó-

tájékoztatón a Hargita 

Megyei Munkaerő-

elhelyező és Szak-

képző Ügynökségnél. 

Emellett a tavalyi év 

munkaerő-piaci hely-

zetéről is beszámolót 

tartottak.
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Előtérben a szakképzetlenek

A munkaerő-elhelyező ügynökség irodája Udvarhelyen. Most már online is elérhetők a szolgáltatásaik
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amihez hozzájárul Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is.

Nyugdíj-kiigazítás
Nemrég írtunk arról, hogy a 

2011. január 1-je előtt nyugdíj-
ba ment személyek az I-es és 
II-es, illetve különleges vagy 
speciális munkacsoportban le-
dolgozott időszakokra többlet-
pontértéket kapnak a 2015/192-
es törvény szerint. A 2017/291-
es kormányhatározat ennek 
módszertanát is kidolgozta. 

A napokban az országos 
nyugdíjpénztár közleményben 
pontosított néhány részletet a 
félreértések elkerülése végett. 

Eszerint azok, akik a 2001. 
április 1-jét megelőző törvé-
nyeknek megfelelően az I-es 
és/vagy II-es munkacsoportba, 
illetve különleges vagy speci-
ális munkacsoportba besorolt 
munkahelyeken dolgoztak, évi 
pontkiegészítésre jogosultak: 
50% minden I-es munkacso-
portban vagy speciális körül-
mények között ledolgozott évre, 

valamint 25% a II-es munka-
csoportban, illetve különleges 
munkakörülmények esetében. 
Fontos megjegyezni, hogy az 
új jogszabály nem eredménye-
zi a meglévő nyugdíjak 50%-
os, illetve 25%-os növekedését, 
az újraszámítás csak az érin-
tett évekre értendő, a növeke-
dés annak függvénye, hogy ki 
milyen hosszú időszakot dol-
gozott nehéz munkakörülmé-
nyek között.

Az újraszámításban csak a 
2011. január 1. előtt nyugdíjba 
vonult személyek részesülnek.

Ugyancsak újraszámítják a 
2011. január 1. előtt betegnyug-
díjazottak juttatását is, azo-
két, akiket utólag nem soroltak 
más rokkantsági fokozatba, il-
letve nem érték el a korhatáros 
nyugdíjazás időpontját, vala-
mint az utódlási nyugdíjban 
részesülőkét is, az elhunyt el-

tartó nyugdíja szerint, amely-
ből megállapították az utódlási 
nyugdíjat.

Az új előírások csak azok-
ra vonatkoznak, akik még nem 
részesültek pontemelésben a 
következő rendelkezések egyi-
kének értelmében: 

– 2008/100-as sürgősségi kor-
mányrendelet;

– 2008/218-as törvény;
– a 2000/19-es törvény 78-as 

cikkelye;
– a 2010/263-as törvény 169-

es cikkelye;
– 2001. április 1. után speci-

ális munkakörülmények között 
megvalósított időszakokra vo-
natkozó pontértékemelés.

A kiigazított nyugdíjak folyó-
sítására két szakaszban ke-
rül sor:

– 2017 júliusában azoknak, 
akik 1990 és 2001. március 31. 
között mentek nyugdíjba;

– 2017 novemberében azok-
nak, akiknek nyugdíjazására 
2001. április 1. és 2010 decem-
bere között került sor.

Az újraszámított nyugdíjak 
2016. január 1-jétől számítva ke-
rülnek kifizetésre. 

Lehetnek olyan esetek, ami-
kor az újraszámítás nem fel-
tétlenül eredményezi a nyugdíj 
emelkedését, viszont csökken-
ni sem fog, még akkor sem, ha 

a kiszámítás szerint kevesebb 
pénz illetne meg valakit. Hason-
ló esetben marad a kifizetésben 
lévő nyugdíj mértéke.

Az érintetteknek nem kell 
kéréssel fordulniuk a nyugdíj-
pénztárhoz, mert az adatbázis 
alapján hivatalból kerül sor az 
újraszámításra.

BÁLINT MÁRIA
TANÁCSADÓ

Foglalkozás neve Munkaszerződések száma
Szakképzetlen munkás 2323
Eladó 2173
Kamionsofőr 1033
Árukezelő, anyagmozgató 948
Asztalos 845
Biztonsági őr 750
Takarítónő 674
Általános iskolai tanár 579
Pincér 573
Középiskolai tanár 563
Faipari szakképzetlen munkás 505
Csapos báros dolgozó 490
Kézi csomagoló 489
Kereskedelmi dolgozó 438
Könnyűipari szakképzetlen munkás 423

2016-ban jegyzett új munkaszerződések száma Hargita megyében
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