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Egyre többen fi zetik 
online az adót
Több mint 872 ezer személy fi zeti 
az adókat és illetékeket online, 
a Ghiseul.ro platformon keresz-
tül – tájékoztatott csütörtökön a 
kormány. A közlemény szerint a 
Ghiseul.ro platformot használók 
száma egyik napról a másikra nő. 
Míg 2019 végén 493 000 felhasz-
nálója volt a platformnak, hét 
hónappal később számuk már 
691 000-re emelkedett, jelenleg 
pedig már 872 000 személy fi zeti 
az adókat és illetékeket az online 
felületen. Mint ismeretes, március 
31-éig 10 százalékos kedvezmény-
nyel lehet kifi zetni az egy évre 
szóló ingatlan- és gépkocsiadót.
 
Járványidőben 
nem kelendő a hitel
Nyolc év után először csökkent 
tavaly Romániában az új fogyasz-
tási és jelzáloghitelek volumene, 
amelynek értéke 34,3 milliárd 
lej volt, 7 százalékkal alacso-
nyabb az előző évinél – derült ki 
a Román Nemzeti Bank adatai-
ból. A Ziarul Financiar pénzügyi 
napilap által ismertetett adatok 
szerint a lej- és az euróalapú 
fogyasztási hitelek értéke 19,3 
milliárd lej volt, míg a lej és euró 
alapú jelzáloghiteleké 15 milliárd 
lej. Legutóbb 2012-ben jegyeztek 
csökkenést, akkor a lakossági 
hitelek az előző évi 20 milliárd 
lejről 13,2 milliárd lejre csökkentek 
az akkori nemzetközi gazdasági 
válság hatására. Azóta folyama-
tosan felfelé ívelt a fogyasztási és 
jelzáloghitelek volumene, amely 
2019-ben elérte a 36,9 milliárd 
lejt. Tavaly tavasszal a koronaví-
rus-járvány hatására a fogyasztási 
hitelek iránti kereslet csökkent, 
ősszel azonban ismét megnöveke-
dett. Ugyanakkor a jelzáloghitelek 
iránti kereslet tavasszal sem esett 
vissza, mivel a járvány nem érez-
tette hatását az ingatlanpiacon, a 
korlátozások miatt főleg a házak 
iránt nőtt meg a kereslet.
 
Leállt a Dacia
Ideiglenesen felfüggesztette a 
járműgyártást a francia Renault 
tulajdonában levő Dacia romániai 
üzeme a félvezetők globális hiánya 
miatt – adta hírül a Profi t.ro. A 
Dacia a portállal azt közölte, hogy 
a járműgyártást február 1-től felfüg-
gesztették, a termelést a félvezetők-
kel való ellátottsághoz igazítják, de 
nem közölték, hogy meddig szüne-
tel a termelés. A Dacia most először 
függesztette fel termelését azóta, 
hogy az egész világon hiánycikk 
lett a félvezető, miután kereslete 
jelentősen megugrott.  A világon 
ugyanis erőteljesen nőtt a számí-
tógépek és mobiltelefonok iránti 
kereslet, amelyekhez ugyanolyan 
félvezetőket használnak, mint a 
járműgyártásban. A Ford egyelőre 
nem jelezte, hogy csökkentenie 
kellett volna a termelését.

 1 euró                           4,8742
1 dollár                        4,0639
 1 svájci frank             4,5069
1 font sterling            5,5185
100 forint                    1,3708

Valutaváltó

ORSZÁGSZERTE CSAKNEM FÉLMILLIÓ, LEDOLGOZOTT ÉVEKET IGAZOLÓ DOKUMENTUM VÁRJA TULAJDONOSÁT

Jól jön még a munkakönyv

Jobb, ha nálunk van. Csaknem félmillióan nem vették 
még át a munkakönyvüket

Sokaknak csak a nyugdíjazás-
kor jut eszükbe felkutatni a 2010 
előtt ledolgozott éveket igazoló 
munkakönyveket, holott ezeket 
már tíz évvel ezelőtt elkezdték 
eljuttatni tulajdonosaikhoz. A 
munkaügyi felügyelőségeken 
még számos dokumentum 
„hányódik”, és várja, hogy 
tulajdonosuk jelentkezzék.

 » BÍRÓ BLANKA

O rszágos szinten mintegy 450 
ezer munkakönyvet tartogat-
nak a munkaügyi felügye-

lőségeken, arra várva, hogy a tu-
lajdonosuk jelentkezzen ezekért. A 
területi felügyelőségek időszakosan 
próbálják felkutatni az érintetteket, 
tájékoztatnak, hogy a 2010. decem-
ber 31. előtt ledolgozott éveket a 
munkakönyvvel lehet igazolni. Arra 
biztatnak mindenkit, hogy akinél 
nincs meg otthon a dokumentum, 
járjon utána, kerítse elő, mert kelle-
metlen meglepetésekkel szembesül-
het, amikor valamilyen okból szük-
sége lesz rá. Az országos munkaügyi 
felügyelőség a külföldön dolgozókat 
is fi gyelmezteti, hogy ne hanyagol-
ják el a munkakönyveiket, mert ez-
zel tudják igazolni a Romániában 
ledolgozott éveiket.

Mint ismeretes, a munkakönyvek 
intézményét felszámolták, amikor 
2010 végén beindult az alkalma-
zottak elektronikus nyilvántartási 
rendszere  (REVISAL). Akkor az volt 
a terv, hogy a papíralapú dokumen-
tumokat megkapják az alkalma-
zottak, tehát mindenki hazaviszi 
a saját munkakönyvét, ám ez nem 
valósult meg maradéktalanul. Az 
Avocatnet.ro jogi portál arra fi gyel-
meztet, hogy a 2010 előtt ledolgo-

zott éveket a munkakönyvvel lehet 
igazolni, ha az nincs meg, előfor-
dulhat, hogy bírósághoz kell for-
dulni, ami idő és pénzveszteség. A 
2010 után ledolgozott évek bizonyí-
tása már egyszerűbb, ezt a munka-
adó vagy a munkaügyi felügyelőség 
igazolja.

A jogi portál szerzője emlékezet 
ugyanakkor az egy évvel ezelőtt tör-
tént Konstanca megyei botrányra, 
amikor egy a nyugdíja újraszámolá-
sát kérő nő azzal szembesült, hogy 
a munkakönyveket egy csarnokban 
tárolták nem megfelelő körülmé-
nyek között, kitéve a rongálódás, a 
megsemmisülés veszélyének.

A tapasztalatok szerint amúgy 
mindenki akkor kezdi keresni a 
munkakönyvét, amikor szüksége 

van rá – mutatott rá megkeresé-
sünkre Ördög Lajos, a  Kovászna 
megyei munkaügyi felügyelőség 
vezetője. Kifejtette, a kallódó do-
kumentumok előkerítése nem 
minden esetben egyszerű, hiszen 
ezek több helyen lehetnek, nincs 
mindegyik feltétlenül a munka-
ügyi felügyelőségen.

„Az emberek általában akkor 
ébrednek fel, ha a nyugdíjba vo-
nuláskor vagy versenyvizsgán, 
ahol a tapasztalatot kell igazolni, 
szükség van a munkakönyvre. Ha 
a dokumentum nincs náluk, első 
lépésben a munkaadóhoz fordul-
nak, ahol 2010 előtt dolgoztak, ha 
ott sincs, a munkaügyi felügyelő-
séghez” – részletezte a főfelügyelő.

A felügyelőségen található 
munkakönyvek listája különben 
fenn van a honlapjukon is, az 
érintettek kikereshetik. Ha a ne-
vük nem szerepel a listán, még 
mindig kérhetik a felügyelőség 
segítségét, mert tudnak eligazí-
tást adni, hogy esetleg hol keres-
se, például ha korábban munka-
nélküliségi segélyben részesült, 
a dokumentum akár ott is ma-
radhatott a munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél. Ha nem találják 
a dokumentumot, kezdődnek a 
gondok, de ilyenkor is van meg-
oldás, mondta Ördög Lajos. Ezek-
ben az esetekben a 2010 előtti 
munkaadótól kell igazolást kérni, 
hogy a érintett hány évig, milyen 
munkakörben és mekkora fi zeté-
sért dolgozott náluk. Ha a céget 
azóta felszámolták, a felszámoló 
cég adhat ilyen igazolást. Ha már 
az sincs, az országban működő 
több archiválócég valamelyikétől 
lehet bizonylatot kérni, de ez már 
pénzbe kerül, néhány száz lejtől 
akár kétezer lejig is terjed az ára, 
mutatott rá a munkafelügyelőség 
vezetője.

 » Az orszá-
gos munkaügyi 
felügyelőség a 
külföldön dolgo-
zókat is fi gyel-
mezteti, hogy ne 
hanyagolják el a 
munkakönyvei-
ket, mert ezzel 
tudják igazolni a 
Romániában le-
dolgozott éveiket. 
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

K isebb a különbség Romániában 
a férfi ak és nők nyugdíja között, 

mint Németországban – ez tűnik ki 
az Európai Unió statisztikai hivatala 
(Eurostat) legfrissebb adatsoraiból. 
Az Agerpres hírügynökség által idé-
zett statisztikai adatok szerint az Uni-
óban a nők átlagosan 29 százalékkal 
alacsonyabb nyugdíjat kapnak, mint 
a férfi ak, de jó hír, hogy a különbség 
csökkent, ugyanis 2010-ban a férfi ak 
nyugdíja még 34 százalékkal volt ma-
gasabb, mint a nőké.

 A nők nyugdíja valamennyi tagál-
lamban alacsonyabb, mint a férfi aké. A 
legnagyobb különbséget Luxemburg-
ban regisztrálják, ahol 2019-ben a 65 
év feletti nők átlagosan 44 százalék-
kal kaptak kevesebb nyugdíjat, mint 
a férfi ak. Jelentős különbség van a két 
érték között Máltán és Hollandiában 
(mindkettő 40 százalék), Cipruson 
(39 százalék), Ausztriában (37 száza-
lék) és Németországban (36 százalék) 
is.  2019-ben Romániában a nők és a 

férfi ak nyugdíja közötti különbség 24 
százalék volt, szemben a 2015-ben re-
gisztrált 55,1 százalékos különbséggel. 
Ebben a mutatóban Románia olyan 
országokat előz meg, mint Németor-
szág, Spanyolország, Olaszország és 
Franciaország. 2019-ben a nők és a 
férfi ak által kapott nyugdíjak közötti 
legkisebb különbséget Észtországban 
(2%), Dániában (7 százalék), Magyar-
országon (16 százalék), Szlovákiában 
(11 százalék) és Csehországban (13 szá-
zalék) jegyezték.

 Eközben 2010-hez képest a nők és 
a férfi ak nyugdíja közötti különbség 
az EU legtöbb tagállamában csök-
kent. A legjelentősebb visszaesés 
Görögországban volt (a 2010-es 37 
százalékról a 2019-es 24 százalék-
ra), Dániában és Szlovéniában (11–11 
százalékpontos csökkenés) és Bulgá-
riában (10 ). Ezzel szemben 2010 óta 
a különbség nőtt hat EU-tagállam-
ban: Máltán (18), Lettországban (6), 
Litvániában és Szlovákiában (3–3), 
Horvátországban és Olaszországban 
(2-2). Az Eurostat adatai azt is mutat-

ják, hogy 2019-ben az Európai Unió-
ban a 65 évnél idősebb nyugdíjasok 
körülbelül 15,1 százalékát fenyegette 
a szegénység, ami enyhe növekedést 
jelent a 2018-as 14,5 százalékhoz ké-
pest. A legtöbb tagállamban a sze-
génység kockázatának kitett nyugdí-
jasok aránya 10 és 30 százalék között 
van. Négy tagállamban ez a kockázat 
meghaladja a 30 százalékot: Lettor-
szágban (54 százalék), Észtország-
ban (51 százalék), Bulgáriában (36 
százalék) és Litvániában (35 száza-
lék). További négyben több mint 20 
százalék: Horvátországban (27,6 szá-
zalék), Cipruson (25,9 százalék), Mál-
tán (24,1 százalék) és Romániában 
(23,5 százalék). Ez az adat Románia 
esetében 2018-ban még 21,3 százalék, 
2017-ben pedig 18 százalék volt.

 Ezzel szemben, 2019-ben, a szegény-
ség kockázatának kitett 65 éven felüli 
nyugdíjasok aránya Luxemburgban (7 
százalék) volt a legalacsonyabb, majd 
Szlovákia, Franciaország és Dánia 
(mindegyik 9 százalékkal), valamint 
Görögország (10 százalék) következett.

Nyugdíj: csökken, de nagy a nemi egyenlőtlenség

 » 2019-ben 
Romániában a 
nők és a férfi ak 
nyugdíja közötti 
különbség 24 
százalék volt, 
szemben a 2015-
ben regisztrált 
55,1 százalékos 
különbséggel. 




