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MULASZTÁS MIATT TÖBB MINT 27 EZER CÉGET TÖRÖLTEK A JEGYZÉKBŐL

Kérhetik a „leradírozott”
vállalkozások újrabejegyzését

A korábbi névvel és adószámmal újra bejegyzi a cégbíróság azokat a vállal-
kozói engedéllyel rendelkező magánszemélyeket (PFA) és egyéni vállalko-
zásokat, amelyeket a tevékenységi körük egyszerűsítésének elmulasztása 
miatt töröltek a nyilvántartásból. Országszerte különben több mint 27 ezer 
vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyt töröltek a cégjegyzék-
ből, mert a határidőig nem csökkentették tevékenységi körük számát, vagy 
nem felelnek meg az alkalmazottlétszámot maximáló előírásnak. 7.»

Újra bejegyzik a mulasztókat. Összesen több mint 27 ezer egyéni vállalkozást töröltek a cégjegyzékből

Brüsszelbe „viszik”
a székely terrorügyet
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke közmeghallga-
tást szervezne és petíciót nyújtana 
be Brüsszelben, hogy felhívják a 
fi gyelmet a romániai magyarság 
helyzetére, és a Beke–Szűcs-ügy 
törvénysértő voltára. Fejér László 
Ödön RMDSZ-es szenátor szerint 
a legfelsőbb bíróság meg akarja 
félemlíteni a magyarokat.  3.»

Marad Olosz Gergely
bűnügyi felügyelete
Nem szabadul meg a Románia által 
körözött Olosz Gergely volt RMDSZ-
es szenátor Magyarországon a 
nyomkövető berendezéstől: az 
illetékes bíróság fenntartotta a bű-
nügyi felügyeletet. Mint ismeretes, 
Oloszt tavaly jogerősen elítélték, 
mivel a bíróság igazoltnak látta a 
vádat, miszerint négy vállalkozó 
lefi zette, hogy előnyös szerződések-
hez juttassa cégeiket. 6.»

Hiánypótló online
állásközvetítő
Ismét egy új, saját fejlesztésű, a 
munkaadók és munkanélküliek 
mindennapjait egyaránt megköny-
nyítő online rendszert vezetett be 
a hónap elején a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség.  
Eddig 887 állást töltöttek fel az 
új rendszerbe, amelynek további 
előnye, hogy most először magyar 
nyelven is fel vannak tüntetve a 
keresett munkakörök. 7.»

Istállószegleti hajlék
helyett lakókocsi
Háztartási gépekkel és egyéb eszkö-
zökkel felszerelt lakókocsiba köl-
tözhetett be egy homoródremetei 
család a Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület jótékony 
akciójának köszönhetően. Az édes-
apa és kisfi a eddig egy istálló szeg-
letében élt – a vadászok mindössze 
annyit kértek a gyerektől, hogy 
tanuljon jól az iskolában. 12.»

 » A cégbíróság-
nak nem műkö-
dött az értesítési 
rendszere, így az 
érintettek nem 
tudták meg, ami-
kor a felszámolási 
eljárás elindult 
ellenük.   
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Püspöki buzdítás az európai
parlamenti választások előtt  2.»

Nem tudja kifizetni a bírságot
a korondi polgármester  4.»

Átadta idei „Oscarjait” az EMKE  
a kultúrában tevékenykedőknek 9.»
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