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Jól jön még a munkakönyv
Országszerte csaknem félmillió, ledolgozott éveket igazoló dokumentum várja tulajdonosát
• Sokaknak csak a 
nyugdíjazáskor jut 
eszükbe felkutatni a 
2010 előtt ledolgozott 
éveket igazoló mun-
kakönyveket, holott 
ezeket már tíz évvel 
ezelőtt elkezdték 
eljuttatni tulajdono-
saikhoz. A munkaügyi 
felügyelőségeken még 
számos dokumentum 
„hányódik” és vár-
ja, hogy tulajdonosa 
jelentkezzen.

B Í R Ó  B L A N K A

Országos szinten mintegy 450 
ezer munkakönyvet tartogat-
nak a munkaügyi felügyelő-

ségeken, arra várva, hogy a tulaj-
donosok jelentkezzenek 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 papír alapú dokumen-
tumokat megkapják az alkalmazot-
tak, tehát mindenki hazaviszi a saját 
munkakönyvét, ám ez nem valósult 
meg maradéktalanul. Az Avocat-
net.ro jogi portál arra fi gyelmeztet, 

hogy a 2010 előtt ledolgozott éveket 
a munkakönyvvel lehet igazolni, 
ha az nincs meg, előfordulhat, hogy 
bírósághoz kell fordulni, ami idő és 
pénzveszteség. A 2010 után ledolgo-
zott évek bizonyítása már egysze-
rűbb, ezt a munkaadó vagy a mun-
kaügyi felügyelőség igazolja.

A jogi portál szerzője emlékeztet 
ugyanakkor az egy évvel ezelőtt tör-
tént, Konstanca megyei botrányra, 
amikor egy nyugdíja újraszámolá-
sát kérő nő azzal szembesült, hogy 
a munkakönyveket egy csarnokban 
tárolták, nem megfelelő körülmé-

nyek között, kitéve a rongálódás, 
megsemmisülés veszélyének.

Akkor keresik, ha kell

A tapasztalatok szerint amúgy min-
denki akkor kezdi keresni a mun-
kakönyvét, amikor szüksége van rá 
– mutatott rá Ördög Lajos, a Kovász-
na megyei munkaügyi felügyelőség 
vezetője. Kifejtette, a kallódó doku-
mentumok előkerítése nem minden 

esetben egyszerű, hiszen ezek több 
helyen lehetnek, nincs mindegyik 
feltétlenül a munkaügyi felügye-
lőségen. „Az emberek általában 
akkor ébrednek fel, ha a nyugdíjba 
vonuláskor vagy versenyvizsgán, 
ahol a tapasztalatot kell igazolni, 
szükség van a munkakönyvre. Ha 
a dokumentum nincs náluk, első lé-
pésben a munkaadóhoz fordulnak, 
ahol 2010 előtt dolgoztak, ha ott 
sincs, a munkaügyi felügyelőség-
hez” – részletezte a főfelügyelő.

A felügyelőségen található 
munkakönyvek listája egyébként 
fenn van a honlapjukon is, az érin-
tettek kikereshetik. Ha a ne-
vük nem szerepel a listán, 
még mindig kérhetik a fel-
ügyelőség segítségét, mert 
tudnak eligazítást adni, 
hogy esetleg hol keressék, 
például ha korábban mun-
kanélküliségi segélyben 
részesültek, a dokumentum 
akár ott is maradhatott a 
munkaerő-elhelyező ügynökség-
nél. Ha nem találják a dokumen-
tumot, kezdődnek a gondok, de 
ilyenkor is van megoldás, mondta 
Ördög Lajos. Ezekben az esetek-
ben a 2010 előtti munkaadótól kell 
igazolást kérni, hogy az érintett 
hány évig, milyen munkakörben 
és mekkora fi zetésért dolgozott ná-
luk. Ha a céget azóta felszámolták, 
a felszámoló cég adhat ilyen igazo-
lást. Ha már az sincs, az országban 
működő több archiváló cég vala-
melyikétől lehet bizonylatot kérni, 
de ez már pénzbe kerül, néhány 
száz lejtől akár kétezer lejig is ter-
jed az ára, mondta el a munkafel-
ügyelőség vezetője.

Fontos irat. Nagyon sokan akkor 
kezdik keresni a munkakönyvet, 
amikor szükségük van rá 
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M arosvásárhelyen kettő, Nyá-
rádtőn, Nagysármáson és 

Radnóton egy-egy oltási központot 
nyitnak meg február 15-étől, tudta 
meg a Marosvásárhelyi Rádió román 
szerkesztősége a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetőjé-
től, Iuliu Moldovantól. Az illetékes 

elmondta, hogy Marosvásárhelyen 
a polgármesteri hivatal víkendtelepi 
vendégházába berendezett központ 
lesz elérhető, ahol napi 120 személy 
kaphatja meg a koronavírus elle-
ni védőoltást. Az új központokban 
kizárólag az AstraZeneca által ki-
fejlesztett vakcinát adják 
be az 55 évnél fi atalabb 
krónikus betegeknek és a 
fontos ágazatokban dolgo-
zó személyeknek. Ezekre 
a helyekre február 10-étől, 
szerdától lehet programál-
ni, az első jelentkezőket 
február 15-én oltják be. Az igazgató 
nem tudta megmondani, mikor lesz 
akkora mennyiség, hogy lehessen 
előjegyezni az 55 évnél idősebb sze-
mélyeket is. Azt mondta, előrelátha-
tóan március végén, április elején 
kerül majd erre sor. (Simon Virág)

Öt új oltási központ nyílik
• Öt új oltási központ nyílik február 15-étől Maros me-
gyében. Ezeken a helyeken kizárólag az AstraZeneca- 
vakcinát fogják beadni a jelentkezőknek.

▴  F O R R Á S :  G O V . R O

Vakcinadömpinget ígérnek február-márciusra

B A L O G H  L E V E N T E

A bizottság helyettes vezetője, 
Andrei Baciu egészségügyi ál-

lamtitkár közölte: a Pfi zer-BioNTech 
vakcinájából februárban megérke-
zik a 720 000-ig hátralévő mennyi-
ség, márciusban viszont már több 
mint 1 100 000 adagnyi vakcinára 
számítanak a román illetékesek a 
gyártótól. A Moderna vakcinájából 
februárban 167 000, márciusban 
pedig 226 000, míg a legutóbb jó-
váhagyott, hétfőtől alkalmazandó 
AstraZeneca-szérumból február 12-
én 92 ezer, a hónap végéig mintegy 
740 000 adagot, március közepéig 
pedig további 370 000 adagot kap 
Románia. Eddig egyébként össze-
sen 1 236 449 adagnyi oltóanyag 

érkezett meg, ebből 981 600 adagot 
szét is osztottak, 254 000 adagnyi 
pedig raktáron van.

Fejlesztik a portált

Valeriu Gheorghiță, az oltási kam-
pány koordinátora elmondta, je-
lenleg zajlik a regisztrációs portál 
fejlesztése, ami lehetővé teszi, 
hogy hamarosan a hivatalosan 
nyilvántartott fogyatékkal élők is 
regisztrálhassanak és oltási idő-
pontot kérhessenek. Megemlítette 
továbbá, hogy március második 
felétől megkezdik tevékenységüket 
a mobil koronavírus-oltóegységek. 
A katonaorvos szerint ezek a mobil 
egységek az olyan vidéki telepü-
léseket keresik majd fel, ahonnan 
nehéz bejutni a környező oltóköz-
pontokba. Arról is beszélt, hogy 

áprilistól várólistákat nyitnak, 
amelyeken az érdeklődők az álta-
luk kiválasztott oltópontot jelölhe-
tik be, és ha felszabadult egy hely, 
sms-ben és ímélben is értesítést 
kapnak. A koordinátor emlékezte-
tett: mától lehet időpontot foglalni 
a hétfőtől megnyíló 180 új oltóköz-
pontba, amelyekben az AstraZe-
neca oltóanyagát kapják 
majd meg a jelentkezők. 
Amúgy hétfőig összesen 
661 062-en kapták meg az 
oltást, közülük 230 286-
an már mindkét adagot. 
Eközben az egészségügyi 
minisztérium tegnap közöl-
te, hogy mindhárom Romániában 
engedélyezett vakcina beadható a 
cukorbetegeknek is, a cukorbeteg-
ség jellegétől függetlenül. A tárca 
hangsúlyozta: a diabéteszes bete-
gek esetében nagyon fontos, hogy 
beoltassák magukat a koronavírus 
ellen, mivel esetükben kiemelten 
fennáll a veszélye a betegség sú-
lyos formája kialakulásának.

• Jelentős mennyiségű koronavírus elleni oltóanyag érke-
zik az országba februárban és márciusban az oltási kam-
pányt koordináló testület tegnapi bejelentése szerint.




