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Munkavállalók ezrei keresik 
még mindig a munkakönyvü-
ket, vagy igazolást a ledolgo-
zott, de a munkakönyvben nem 
szereplő évek után, hiszen a tét 
a nyugdíj mértéke. Violeta Ale-
xandru volt munkaügyi minisz-
ter kidolgozott egy törvényter-
vezetet, ami a munkakönyveket 
archiváló magáncégeket arra 
kötelezné, hogy a honlapjukon 
tüntessék fel, milyen, egykor 
csődbe ment vállalat dokumen-
tumait őrzik. Ördög Lajos, a 
Kovászna megyei munkaügyi 
felügyelőség vezetője szerint ez 
hatalmas segítség lenne.

» BÍRÓ BLANKA

A munkakönyveket archiváló 
magáncégeket arra kötelezné 
egy, a parlament elé került 

törvénytervezet, hogy a honlapjukon 
tüntessék fel, milyen, egykor csődbe 
ment vállalat dokumentumait őrzik. 
A sokak számára plusz nyugdíjleje-
ket jelentő kezdeményezés Violeta 
Alexandru korábbi nemzeti liberális 
párti (PNL) munkaügyi minisztertől 
származik, és a politikus múlt heti 
Facebook-bejegyzése szerint a szen-
átus munkaügyi bizottsága támogat-
ja a kezdeményezését.

A cél egy korrektebb nyugdíj
Mint Violeta Alexandru a posztban 
beszámolt róla, munkavállalók szá-
zaitól kapott kétségbeesett üzene-
teket, hogy nem találják a hiányzó 

dokumentumaikat, melyeket ma-
gáncégek archiváltak. Meglátása 
szerint akkor lehet valós nyugdíj-új-
raszámlálásról beszélni, ha az érin-
tettek a teljes munkaidejükre ren-
delkeznek igazoló iratokkal. A volt 
miniszter felidézte, hogy 2013-ban 
jelent meg a törvény, amely lehető-
vé tette, hogy a magáncégek átve-
gyék megőrzésre a felszámolt válla-
latok iratait, mivel addigra az állam 
kudarcot vallott ezzel a feladattal.

Az 1980. és 2001. közötti doku-
mentumok felkutatásában segítené 
az embereket, ha a cégek közzéte-
szik, melyik vállalat iratait őrzik. 
Ugyanakkor azt is szabályoznák, 
hogy mennyi idő alatt kell kiállítani 
az igazolásokat, hogy megszüntes-

sék az időhúzást. A nyugdíjpénz-
táraknak segíteniük kell az érintet-
teket, hogy milyen információkat 
kérjenek az archiváló cégektől, pél-
dául a pótlékokra vonatkozó igazo-
lást a megadott időtartamra kell igé-
nyelni, különben használhatatlan 
az igazolás, és feleslegesen fi zetnek 
érte. „Nem az emberek hibája, hogy 
azok a vállalatok, melyeknél 1980. 
és 2001. között dolgoztak, csődbe 
mentek. Joguk van arra, hogy meg-
szerezzék és értékesítsék a munka-
dokumentumaikat. A tervezetben 
az is szerepel, hogy az archiváló 
cégeknek kifi zetett összegeket szá-
molják el a nyugdíjpénztárak. En-
gem az érdekel, hogy lépjünk túl a 
»nem lehet-en«, segítsük az embe-
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Rég várt segítség a munkakönyvkeresőknek

Új remény. Rendet vágna a munkakönyvek kusza világában a parlament asztalára került törvénytervezet
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reket, hogy megszerezzék a doku-
mentumokat, és a ledolgozott éve-
ik függvényében korrekt nyugdíjt 
kapjanak” – írta a volt miniszter. 
Ugyanakkor elismerte, arra a hely-
zetre még nem talált megoldást, 
amikor a csődbe jutott vállalat 
nem adta át archiváló cégeknek a 
dokumentumait.

Hatalmas segítség lenne
„Hatalmas segítség lenne, ha át-
látható módon megjelenne, és ki 
lehetne keresni, melyik archiváló 
cég melyik csődbe ment vállalat 
dokumentumait őrzi” – jelentette 
ki a parlamenti jóváhagyásra váró 
kezdeményezést fi rtató kérdésünk-
re Ördög Lajos, a Kovászna megyei 
munkaügyi felügyelőség vezetője. 
Kifejtette, munkatársaival próbál-
ják összegyűjteni az információ-
kat, hogy a hozzájuk segítségért 
fordulókat útba igazítsák, ám ez 
egy bonyolult folyamat. Például 
a csődbe ment háromszéki nagy-
vállalatok iratait brassói, galaci 
és kolozsvári magáncégek is rak-
tározzák. Ha nyilvános lenne egy 
ilyen lista, mindenki számára le-
egyszerűsítené a keresést, az érin-
tettek is tudnák, honnan kérjék, 
ha elveszítették a munkakönyvet, 
vagy a munkakönyvben valamiért 
nem szereplő ledolgozott időinter-
vallumra kérnek igazolást. „Érthe-
tetlen, hogy eddig ezt miért nem 
lépték meg, hiszen az archiváló 
cégek alapvető tevékenysége, hogy 
pénzért kiállítják a másolatokat, 
az igazolásokat, ha pénzt akarnak 
keresni, információval segíteniük 
kellene az érintetteket, hogy tud-
ják, kihez forduljanak” – szögezte 
le Ördög Lajos.

»  „Engem az 
érdekel, hogy 
lépjünk túl a 
»nem lehet-en«, 
segítsük az 
embereket, hogy 
megszerezzék 
a dokumen-
tumokat, és a 
ledolgozott éveik 
függvényében 
korrekt nyugdíjt 
kapjanak” – írta 
a volt miniszter. 

» KRÓNIKA

M iután múlt csütörtökön az Or-
szágos Fogyasztóvédelmi Ha-

tóság (ANPC) bejelentette, hogy fo-
kozottan ellenőrzik a vásárlócsábító 
akciókat, ennek érdekében pedig 
egy különleges fekete pénteki pa-
rancsnokságot is létrehoztak, való-
ban belevetették magukat a munká-
ba, és számos céget megbírságoltak 
a csalóka vagy egyenesen átverésnek 
minősülő akciók miatt. Bár hivatalos 
összesítés még tegnapi lapzártánkig 
nem érkezett, úgy tűnik, alig akad 
az ismertebb webáruházak között 
olyan, amelynek ne kellene fi zet-
nie, és fi zikai boltokat is találunk az 
egyelőre nem végleges listán.

Az eMag sem úszta meg
Tegnap érkezett a hír, hogy a fo-
gyasztóvédők 50 ezer lejre bírságol-
ták Románia legnagyobb webáruhá-
zát, a Dante International Rt. által 
működtetett eMagot a fekete pénteki 
akció során tapasztalt rendellenessé-
gek miatt. Mint a fogyasztóvédelem 
közleményéből kiderül, a hatóság 
felügyelői ellenőrizték a webáruház 
által alkalmazott árakat, és meg-

állapították, hogy az árcsökkentés 
kapcsán mindössze annyit tüntettek 
fel, hogy a mostani kedvezményes ár 
a legalacsonyabb az elmúlt harminc 
napban, az viszont nem jelent meg, 
hogy meddig tart a promóció, illet-
ve mikor kezdődött. A fogyasztóvé-
delem szerint pedig ez a mulasztás 
zavart kelt, illetve nehezíti annak 
az ellenőrzését, hogy valóban az el-
múlt harminc nap legalacsonyabb 
árszintjéről van-e szó. Emiatt 50 000 
lejes bírságot róttak ki az eMagra, és 
felszólították a nem korrekt kereske-
delmi gyakorlat megszüntetésére.

Erre pedig az eMag tegnapi közle-
ménye szerint rövid időn belül sor 
is került, és az ügyfelek érdekei nem 
sérültek. „Az ANPC-nek a kampány 
időtartamával kapcsolatos észrevé-
teleit gyorsan orvosoltuk, és az ügy-
felek érdekei nem sérültek. Átlátható 
módon a hatóságok rendelkezésére 
bocsátottuk a szükséges informáci-
ókat az eMag által bonyolított akci-
ókról” – tájékoztatott a webáruház. 
Aláhúzták egyúttal, hogy a fogyasz-
tóvédők amúgy nem találtak trükkö-
zést az árképzésükben, valóban az 
elmúlt harminc nap legalacsonyabb 
árán kínálták akciós termékeiket. 

Már első nap lecsaptak
Az aznap megalakult különleges fe-
kete pénteki parancsnokság viszont 
már csütörtökön „eredményekről” 
számolt be: a nap folyamán tizen-
egy webáruházat bírságolt meg ösz-
szesen 275 ezer lejre. Az intézmény 
közölte: többek között azért büntet-
ték meg a cégeket, mert a referen-
ciaárnál nagyobb összegért kínáltak 
termékeket azt hirdetve, hogy ezek 
leszállított áron megvásárolhatók. A 
referenciaár az akció meghirdetése 
előtti 30 napban alkalmazott legki-
sebb ár. A megbírságolt 11 webáru-
ház: Altex Románia – mediagalaxy.
ro, Flanco Retail – fl anco.ro, FineS-
tore Distribution – fi nestore.ro, Viv-
re Deco – vivre.ro, Studio Moderna 
– top-shop.ro, Arsis Trading – ars-
is.ro, Lc Waikiki Retail Ro – lcv.ro, 
Elefant – elefant.ro, Premium Store 
– premiumstore.ro és a Pc Garage – 
pcgarage.ro.

Fizikai boltokat is ellenőriztek
A hétvégén pedig arról érkezett hír, 
hogy több szabálytalanság miatt 
összesen 60 ezer lej bírságot sza-
bott ki a Temes megyei fogyasztó-
védelmi felügyelőség egy temesvári 

Kaufl and áruházra. Az áruházban 
pénteken tartottak ellenőrzéseket. A 
felügyelők többek között megállapí-
tották, hogy a Kaufl and valótlan fe-
kete pénteki árleszállításokat hirde-
tett meg reklámújságjában, ugyanis 
a felkínált 28 termékből 18-nak 
ugyanaz volt az ára, mint a Black 
Friday előtti időszakban. Törvényt 
szegett az áruház azzal is, hogy nem 
az előírt hőmérsékleten tároltak az 
üzletben bizonyos élelmiszereket, 
illetve a parkolóban lévő grillezőben 
a higiéniai szabályok mellőzésével 
szolgálták ki a vásárlókat. A bírság 
kifi zetése mellett a Kaufl andot a 
nem megfelelően tárolt élelmiszerek 
visszavonására kötelezték a felügye-
lők, és ideiglenesen bezáratták a 
grillezőjüket is.

Mint ismeretes, bár már egy ideje 
úton-útfélen Black Friday-ként hirde-
tett, akár több napig vagy hétig tartó 
vásárlócsábító akciókba ütközünk, 
az idei fekete pénteket hivatalosan 
november 12-én tartották Romániá-
ban. A webáruházakat nagy pörgés 
jellemezte a nap folyamán, mi sem 
illusztrálja ezt jobban, mint a tény, 
hogy már az árleszállítási akció első 
perce alatt 3563 tranzakció történt.

Bírságözön zúdult cégekre a fekete pénteki ártrükközések miatt

»  50 000
lejes bírságot rót-
tak ki az eMagra, 
és felszólították a 
nem korrekt
kereskedelmi 
gyakorlat meg-
szüntetésére. 




