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H I R D E T É S

IGAZOLÁSOKÉRT KILINCSELNEK A NYUGDÍJ ELŐTT ÁLLÓ ALKALMAZOTTAK

Vadászat munkakönyvekre
Még mindig előfordul, hogy 
a nyugdíj előtt állók kényte-
lenek igazolásokat besze-
rezni, mivel a munkaköny-
vükről nem készült digitális 
másolat. A lapunk által 
megszólaltatott szakértő 
szerint viszont nem is ez a 
legnagyobb gond, hanem 
az, hogy a munkakönyvek 
egy része eredetiben sincs 
meg, vagy éppen hiányosan 
van kitöltve.

 » BÍRÓ BLANKA

A nyugdíjak kiszámítása-
kor gondot jelent, hogy 
a papír alapú munka-

könyvek mintegy 20 száza-
lékáról nem készült digitális 
másolat, holott ennek már 12 

évvel ezelőtt meg kellett volna 
történnie – hívta fel a fi gyelmet 
egy Facebook-bejegyzésben Vi-
o leta Alexandru munkaügyi 
miniszter.

Az országban jelenleg a Revi-
sal digitális adatbázisban tart-
ják nyilván a munkaviszonyra 
vonatkozó információkat, ám 
azelőtt papír alapú munka-
könyvek léteztek, amelyekről 
2006–2008 között digitális má-
solatot készítettek a nyugdíj-
pénztárak. Ám kiderült: ez nem 
történt meg minden esetben. 
A munkaügyi tárca vezetője 
aggályosnak tartja, hogy még 
mindig előfordulhat, a nyug-
díj előtt állók kénytelenek iga-
zolásokat beszerezni egykori 
munkaadójuktól, arról, hogy 
hol, hány évet dolgoztak, és 
mekkora fi zetést kaptak. Ez sok 
esetben bonyolult, hiszen az 
egykori munkaadó cégek egy 
része már nem létezik. 

Egyszerűsítenék
a folyamatot
„A rendszerben dolgozóknak 
felelniük kell, hiszen a digitá-
lis másolatok egy része nem 
készült el, egy része rossz mi-
nőségű, a nyugdíjak kiszámí-
tásában nem megbízhatóak az 
adatok, így újra igazolásokért 
kell küldözgetni a nyugdíja-
zás előtt állókat” – fogalma-
zott a miniszter. Rámutatott, 
a papíralapú munkakönyvek 
mintegy 80 százaléka a mun-
kaügyi felügyelőségeknél van, 
ezekről készült másolat, a többi 
magánszemélyeknél, cégek-
nél, vállalatoknál található. A 
törvény szerint a bezárás előtt 
álló vállalkozásoknak át kell 
adniuk a dokumentumokat egy 
archiváló cégnek, ám ezek nem 
állíthatnak ki igazolásokat.

Violeta Alexandru azt ígéri, 
egyszerűsíteni fogja a nyugdíja-
zás procedúráját, erről rendele-

tet készül kiadni. Az év elejétől 
különben már életbe léptetett 
egy rendeletet, aminek értel-
mében a munkaerő-elhelyező 
ügynökségek, valamint a nyug-
díjpénztárak is hozzáférhetnek 
a Revisalban található adatok-

hoz. Csakhogy miután minden-
ki megörült, hogy már nem lesz 
szükség igazolásokra, az Orszá-
gos Nyugdíjpénztár jelezte, az 
a tény, hogy rálátásuk van az 
adatbázisra, nem helyettesíti 
a hivatalos dokumentumokat. 

A miniszter is helyesbített, le-
szögezve, csak a Revisal beüze-
melése utáni, tehát a 2011 utáni 
adatokról nem kell dokumen-
tumokat – munkakönyvet vagy 
igazolást – bemutatni.

Akad nagyobb gond is
„Nem az a legnagyobb gond, 
hogy nem készült el a digitális 
másolat, hiszen ettől függetle-
nül az eredeti dokumentumo-
kat elő kell keríteni” – szögezte 
le a Krónika megkeresésére Ör-
dög Lajos. A Kovászna Megyei 
Munkaügyi Felügyelőség ve-
zetője hangsúlyozta: a máso-
lat nem helyettesíti az eredeti 
dokumentumot, csak abban 
segít, ha az eredeti a másolat 
elkészülte után veszett el, on-
nan ki lehet keresni, hogy kitől 
kell kérni igazolást a ledolgo-
zott évekről, a megvalósított 
jövedelemről. A főfelügyelő rá-
mutatott, a 2011 előtti adatokat 

az eredeti munkakönyvvel vagy 
a munkáltató által kiállított 
bizonylattal kell igazolni, az 
elmúlt tíz évre vonatkozó infor-
mációkat már bevezették a digi-
tális adatbázisba. Tehát a 2011 
előtti eredeti dokumentumokat 
mindenképpen elő kell keríte-
ni, akkor is, ha létezik másolat.

Tapasztalatai alapján ugyan-
akkor Ördög Lajos elmondta, 
nem ritkák azok az esetek, ami-
kor a munkakönyv elveszett, a 
munkaadó vagy éppen a mun-
kavállaló veszítette el, vagy hi-
ányosan van kitöltve,  például 
csak az alapfi zetés szerepel 
benne, nem a teljes jövedelem. 
„Ha a korábbi munkaadó cég 
időközben megszűnt vagy el-
költözött, a munkaügyi felügye-
lőséghez kell fordulni, mi meg-
próbáljuk beazonosítani, hogy 
ki állíthatja ki az igazolást, ám 
ez általában bonyolult folya-
mat” – tanácsolta Ördög Lajos. 

Elmaradt. A munkakönyvek mintegy 20 százalékáról nem készült digitális másolat

 » „Nem az a legna-
gyobb gond, hogy nem 
készült el a digitális 
másolat, hiszen ettől 
függetlenül az eredeti 
dokumentumokat elő 
kell keríteni” – szögez-
te le Ördög Lajos. 




