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A korábbi névvel és adószám-
mal újra bejegyzi a cégbíróság 
azokat a vállalkozói engedély-
lyel rendelkező magánszemé-
lyeket és egyéni vállalkozáso-
kat, amelyeket a tevékenységi 
körük egyszerűsítésének 
elmulasztása miatt töröltek a 
nyilvántartásból.

 »  BÍRÓ BLANKA

O rszágszerte több mint 27 
ezer vállalkozói engedéllyel 
rendelkező magánszemélyt 

(PFA) töröltek a cégjegyzékből, 
mert a határidőig nem egysze-
rűsítették a tevékenységüket. Az 
adminisztratív tévedésért kirótt 
aránytalanul nagy büntetés elle-
hetetlenítette a tevékenységüket, 
veszélybe sodorva érvényes szer-
ződéseiket. A visszás helyzetre 
Édler András, a Kovászna Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke hívta fel a fi gyelmet, miután 
a kisvállalkozók jelezték, hogy a 
cégbíróság nem is értesítette őket, 
hogy márciusban elindította a fel-
számolást. Az ügyet a székelyföldi 
politikusok – Antal Lóránt Hargita 
és Fejér László Ödön Kovászna me-
gyei RMDSZ-es szenátorok – továb-
bították a hatóságok felé.

Mindent vissza
Antal Lóránt a Krónika megkeresé-
sére elmondta, a szenátus gazda-
sági bizottsága egyeztetésre hívta a 
cégbíróság, a Vidéki Beruházások 
Finanszírozási Ügynöksége (AFIR) 
és a Mezőgazdasági Kifi zetési Ügy-
nökség (APIA) vezetőit. Kiderült, 
hogy több mint 27 ezer egyéni 
vállalkozást töröltek a jegyzékből, 
ezek közül közel 3000-nek érvé-
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Kérhetik a törölt vállalkozások újrabejegyzését

Érdemes betérni. Ingyen újra bejegyzik a törölt egyéni vállalkozásokat

 » Ezúttal arra 
is ígéretet kap-
tak, hogy a kiér-
tesítési rendszer 
(alert-sistem) 
beindul, és a 
cégbíróságok 
bármilyen módo-
sításról tájékoz-
tatják a cégeket, 
az egyéni vagy 
családi vállalko-
zásokat telefo-
non vagy elekt-
ronikus postán.

nyes szerződése volt az AFIR-ral vagy 
az APIA-val. Az a megoldás született, 
hogy a megszüntetett kisvállalkozá-
sokat a megyei cégbíróságok és min-
den érintett pénzügyi hatóság, kérés-
re ingyen újra bejegyzi, megtartva a 
korábbi elnevezést és adószámot. 
Antal Lóránt rámutatott, már ér-
keztek olyan visszajelzések, hogy a 
megyei cégbíróságok nem akarják 
végrehajtani a belső rendelkezést. 
Éppen ezért arra kéri az érintette-
ket, ha ilyen helyzetbe kerülnek, 
azonnal jelezzék neki személyesen, 
mert a gazdasági bizottság az orszá-
gos hatósággal kötött egyezményt, 
oda továbbítják a kéréseket, és a 
központi cégbíróság ad utasítást az 
újrabejegyzésre. A támogatásban ré-
szesülő kisvállalkozók visszakapják 
a jogosultságot, ám újra kell igényel-
niük azt.

Csontvázak a szekrényben
A székelyföldi szenátor ugyanak-
kor rámutatott, ez az ügy felszínre 
hozta, hogy a cégbíróságnak nem 
működött az értesítési rendszere, 
így az érintettek nem tudták meg, 
amikor a felszámolási eljárás elin-
dult ellenük. Ezúttal arra is ígéretet 
kaptak, hogy a kiértesítési rendszer 
(alert-sistem) beindul, és a cégbíró-
ságok bármilyen módosításról tájé-
koztatják a cégeket, az egyéni vagy 
családi vállalkozásokat telefonon 
vagy elektronikus postán.

Amint arról beszámoltunk, a 
2008/44-es sürgősségi kormányren-
deletet jóváhagyó 2016/182-es tör-
vény szerint a vállalkozói engedély-
lyel rendelkező magánszemélyek 
(PFA) és az egyéni vállalkozók (II) 
kétéves határidőt kaptak arra, hogy 
egyszerűsítsék a tevékenységüket. 

A vállalkozó magánszemélyek leg-
több öt tevékenységi kódot (CAEN) 
jegyezhetnek be, és legtöbb három 
alkalmazottjuk lehet. Az egyéni 
vállalkozók esetében ez a határ 
legtöbb tíz tevékenység és nyolc 
alkalmazott. Ha ezt a módosítást 
határidőre nem hajtották végre, a 
cégbíróság felszámolta a céget. Éd-
ler András rámutatott, egy admi-
nisztratív mulasztásért nem kellett 
volna felszámolni a céget; azt is 
nehezményezte, hogy erről nem 
értesítették a vállalkozókat. Emiatt 
előfordult, hogy amíg értesültek a 
felszámolásról, törvénytelenül tevé-
kenykedtek, számláztak, kiadták a 
béreket. Több ezer gazda esetében a 
mezőgazdasági támogatások kerül-
tek veszélybe.

Lett volna idő, mégsem léptek
A gazdasági szakember és az ügy-
ben eljáró politikusok is elismerik, 
a tevékenység egyszerűsítésére elég 
idő volt, hiszen két évet szabtak 
meg erre a törvényben, ám a kiala-
kult helyzet, a felszámolt vállalko-
zások nagy száma azt bizonyítja, 
hogy az információ mégsem jutott 
el mindenkihez, elsősorban a me-
zőgazdasággal foglalkozók mulasz-
tottak. Ezért az ellenlépés mértékét 
tartották eltúlzottnak, és emiatt biz-
tosítanak most ingyen lehetőséget 
az újrabejegyzésre. Különben a sza-
bályozás célja az volt, hogy rendet 
tegyen, és megerősítse az egyszerű-
sített vállalkozói forma elvét. Deb-
reczeni László adószakértő rámu-
tatott, így már valóban egyértelmű 
az egyszerűsített vállalkozói formák 
– engedélyezett magánszemélyek 
és egyéni vállalkozók –, valamint a 
cégek közötti különbség, hiszen ha 
valaki az egyszerűbb forma mellett 
dönt, nem kell több tucat tevékeny-
ségi kódja és alkalmazottja legyen.
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 » ISZLAI KATALIN 

Ismét egy új, saját fejlesztésű, a mun-
kaadók és munkanélküliek minden-

napjait egyaránt megkönnyítő online 
rendszert vezetett be a hónap elején a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökség.  A legfontosabb informá-
ció: az új rendszer az ügynökség inter-
netes oldalán (locuridemuncaharghi-
ta.ro) érhető el, az állásoknál pedig a 
Részletek menüpontra kell kattintani 
a részletes leírásért. Eddig 887 állást 
töltöttek fel a már említett részletes-
séggel az új rendszerbe, amelynek 
további előnye, hogy most először 
magyar nyelven is fel vannak tüntetve 
a keresett munkakörök.

Részletesebb tájékoztatás
A munkaadók évek óta kötelesek tá-
jékoztatni az ügynökséget az összes 
betöltetlen állásukról, az erre hasz-
nált korábbi gyakorlat azonban több 
ponton is hiányos volt. Mint Tiberiu 
Pănescu, az ügynökség igazgatója 
lapcsaládunk érdeklődésére elmond-
ta, a régi rendszerben csak annyira 

volt lehetőség, hogy a munkaadók be-
jelentsék szabad állásaikat, illetve azt, 
ha ezeket betöltötték. Az új rendszer-
ben viszont ezt sokkal könnyebben 
tehetik meg, és további részleteket 
is feltölthetnek az állásokkal kap-
csolatosan. Meg tudják nevezni, mi-
lyen képzettségű személyt keresnek, 
mekkora fi zetésre számíthatnak, ad-
nak-e étkezési utalványokat, milyen 
időtartamra alkalmaznának, és így 
tovább. Tehát a régi, korlátozott le-
hetőségekkel bíró adatbázis helyett, 
amelyben egy munkanélküli csak 
annyit látott, hogy melyik cég milyen 
pozícióba keres alkalmazottat, most 
már minden egyéb információ is ren-
delkezésére áll. Így nem kell külön 
felhívnia minden állásadót és több-
ször szembesülnie azzal, hogy nem 
alkalmas az adott munkára, hanem 
előre tudja, hol van-e valós esélye az 
elhelyezkedésre.

Közvetítésre is alkalmas
Az igazgató arra is kitért, hogy köz-
vetítésre is alkalmas a rendszer, hi-
szen a munkanélküliek adatait és a 

munkavállalók által feltöltött elvárá-
sokat össze tudják fésülni. Ezáltal az 
ügynökség úgynevezett ajánlásokat 
tud tenni a cégeknek azokról a mun-
kanélküliekről, akik megfelelhetnek 
az elvárásaiknak. Ráadásul a mun-
kaadók egy ajánlás után azt is fel 
tudják tüntetni a rendszerben, hogy 
melyik napon és milyen időpontban 
jelentkezzen interjúra az ajánlott 
személy, így megkímélve a munkake-
resőket a fölösleges utaktól. A munka-
nélküliek továbbá havonta kötelesek 
felkeresni az ügynökséget, a láttamo-
zás kapcsán pedig szintén felhasznál-
ható az új rendszer. Ezeken az alkal-
makon ugyanis ajánlásokat kapnak 
majd a munkanélküliek is, amelyeket 
a munkaadóknak már korábban el-
küldenek, hogy fel tudják tüntetni, 
mikor várják interjúra az illetőket. Ez-
zel mindkét fél időt és energiát spórol.

Élesben is kipróbálták
Az említett ajánlásokat továbbá kü-
lönböző rendezvényeken is haszno-
sítani tudják, az első ilyen alkalmat 
a pénteki állásbörze jelentette. Tibe-

riu Pănescu elmondta, a börzére 306 
személyre vonatkozóan 479 ajánlatot 
állítottak össze (voltak olyanok, akik 
több állás feltételeinek is megfelel-
tek). A legtöbb munkanélkülit, 103 
személyt Csíkszeredából ajánlottak, 
majd a székelyudvarhelyiek és a 
gyergyószentmiklósiak következtek a 
sorban. A legtöbb munkahelyet Szé-
kelyudvarhelyen kínálták, egyébként 
a megyében összesen 468 állást aján-
lott 55 munkaadó. Az állásbörzékre 
930 munkanélküli látogatott el, Szé-
kelyudvarhelyen 360, Csíkszeredában 
290, Gyergyószentmiklóson pedig 280. 
Közülük összesen 331 személyt hívtak 
vissza interjúra a munkaadók, ami 
eléggé közel áll az ajánlások számá-
hoz, így az igazgató szerint ez is hozzá-
járult az eredményekhez. Hozzátette, 
az újításra azért is volt nagy szükség, 
mert az állásbörzék korábban nem 
voltak elég hatékonyak, tavaly például 
mindössze 32 személy állt munkába a 
két megyei szintű állásbörze után. Azt 
remélik, hogy a nemrég bevezetett mó-
dosítások révén többen tudnak majd 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

Könnyebb egymásra találni: hiánypótló online állásközvetítő rendszer
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