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Segítség a munkakönyvkeresőknek
Dokumentumaik lajstromának közzétételére köteleznék az archiváló cégeket
• Munkavállalók ezrei 
keresik még mindig 
a munkakönyvüket, 
vagy igazolást a ledol-
gozott, de a munka-
könyvben nem sze-
replő évekre, hiszen a 
tét a nyugdíj mértéke. 
Violeta Alexandru volt 
munkaügyi miniszter 
kidolgozott egy tör-
vénytervezetet, ami 
a munkakönyveket 
archiváló magáncége-
ket kötelezné, hogy a 
honlapjukon tüntes-
sék fel, milyen egykor 
csődbe ment vállalat 
dokumentumait őrzik. 

B Í RÓ B L A N K A

A jelenleg a parlament előtt 
levő egyik törvénytervezet 
a munkakönyveket archi-

váló magáncégeket arra kötelezné, 
hogy a honlapjukon tüntessék fel, 
milyen egykor csődbe ment vállalat 
dokumentumait őrzik. A sokak szá-
mára plusz nyugdíjlejeket jelentő 
kezdeményezés Violeta Alexand-
ru korábbi nemzeti liberális párti 
(PNL) munkaügyi minisztertől szár-
mazik, és a politikus múlt heti Face-
book-bejegyzése szerint a szenátus 

munkaügyi bizottsága támogatja 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- 
újraszámításról beszélni, ha az 
érintettek 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, 
mennyi idő alatt kell kiállítani az 
igazolásokat, hogy megszüntessék 
az időhúzást. A nyugdíjpénztárak-
nak segíteniük kell az érintetteket, 
hogy milyen információkat kérjenek 
az archiváló cégektől, például a pót-

lékokra vonatkozó igazolást a mega-
dott időtartamra kell igényelni, kü-
lönben használhatatlan az igazolás, 
és feleslegesen fi zetnek érte. „Nem 
az emberek hibája, hogy azok a 
vállalatok, amelyeknél 1980 és 2001 
között dolgoztak, csődbe mentek. 
Joguk van arra, hogy megszerezzék 
és értékesítsék a munkadokumentu-
maikat. A tervezetben az is szerepel, 
hogy az archiváló cégeknek kifi ze-
tett összegeket számolják el a nyug-
díjpénztárak. Engem az érdekel, 
hogy lépjünk túl a »nem lehet«-en, 
segítsük az embereket, hogy meg-

szerezzék a dokumentumokat, és 
a ledolgozott éveik függvényében 
korrekt nyugdíjat kapjanak” – írta a 
volt miniszter. Ugyanakkor elismer-
te, hogy arra a helyzetre még nem 
talált megoldást, amikor a csődbe 
ment vállalat nem adta át archiváló 
cégnek 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 infor-
mációkat, hogy a hozzájuk 
segítségért fordulókat útba 
igazítsák, ám ez egy bo-
nyolult folyamat. Például 
a csődbe ment háromszé-
ki nagyvállalatok iratait 
brassói, galaci és kolozs-
vári magáncégek is raktározzák. 
Ha nyilvános lenne egy ilyen lista, 
mindenki számára leegyszerűsítené 
a keresést, az érintettek is tudnák, 
honnan kérjék, ha elveszítették a 
munkakönyvet, vagy ha a munka-
könyvben valamiért nem szereplő 
ledolgozott időintervallumra kér-
nek igazolást. „Érthetetlen, hogy 
eddig ezt miért nem lépték meg, hi-
szen az archiváló cégek alapvető te-
vékenysége, hogy pénzért kiállítják 
a másolatokat, az igazolásukat, ha 
pénzt akarnak keresni, információ-
val segíteniük kellene az érintette-
ket, hogy tudják, kihez forduljanak” 
– szögezte le Ördög Lajos.

Értékes igazolvány a munka-

könyv. Hiányában nehéz bi zo-

nyítani a ledolgozott munka-

éveket
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A nnak ellenére, hogy a maros-
vásárhelyi Transilvania Repü-

lőtérnek van olyan berendezése, 
amely segíti a ködben tájékozód-

ni a repülégépeket a fel- és 
leszállásnál, a mostani, 
túl sűrű ködben így sem 
ereszkedhettek le a gépek. 
Peti Andrástól, a repülőtér 
igazgatójától a Székelyhon 
megtudta, ha a vízszintes 

láthatóság 300 méteres, akkor 
nem szállnak le a gépek, ugyanis 
300 helyett 400 méteresnek kelle-
ne lennie. Érdeklődésünkre, hogy 
mikor tudható, hogy egy Marosvá-
sárhelyre tartó repülőgép le tud-e 

szállni eredeti célállomásán, Peti 
András elmondta, ez kiszámíthatat-
lan. „Amikor elindul a gép Rómából, 
akkor úgy indul, hogy Marosvásár-
helyen fog leszállni” – mondta az 
igazgató, hozzátéve, ha nem száll 
fel időben a köd, akkor egy másik, 
kevésbé ködös reptéren kénytelen 
landolni. Így történt ez a hétvégén 
is, amikor a Rómából, illetve a Buda-
pestről indult repülők utasai Kolozs-
várra érkeztek meg. 

Kárpótlásban részesülnek

Azok, akik Marosvásárhelyről sze-
rettek volna Budapestre, illetve Ró-
mába utazni, de a járatkiesés miatt 
nem tehették meg, kárpótlásban 
részesülnek a légitársaság részéről. 
Azok esetében, akik Marosvásár-

hely helyett Kolozsvárra érkeztek, 
ugyancsak a légitársaságnak kell 
gondoskodnia arról, hogy eljussa-
nak az eredeti célállomásra. Peti 
András megjegyezte, ilyenkor Euró-
pa-szerte történnek hasonló esetek, 
például az a repülőgép, amely Men-
ningenből indult volna Marosvá-
sárhelyre, az ottani köd miatt nem 
szállhatott fel, ezért egy másik gé-
pet irányítottak ide Stuttgartból.

Ősszel, általában novemberben, 
valamint tavasszal, márciusban 
gyakori a sűrű köd Marosvásárhe-
lyen és környékén; ez leginkább 
akkor jellemző, amikor +3 és -2 fok 
között ingadozik a hőmérséklet. 
A reptérigazgató szerint egyebek 
közt a Nyárád és a Maros folyók 
találkozásánál kialakuló páradús 
levegő lehet a magyarázata a tartós 
sűrű ködnek, amely minden évben 
negatívan befolyásolja a közelben-
megépült repülőtér forgalmát. Ha 
lehűl az idő jóval 0 Celsius-fok alá, 
rögtön megszűnik a köd is.

Akadozik a légi közlekedés Marosvásárhelyen a köd miatt
• A sűrű köd miatt törölték vasárnap a Marosvásár-
helyről Budapestre tartó járatot, ahogy a Rómába, illet-
ve Dortmundba induló járatokat is felfüggesztették.

Láncbaleset a reggeli sűrű ködben
Húsz autó volt érintett abban a tömegbalesetben, amely hétfőn reggel fél 

hét körül történt a Maros megyei Kerelőszentpálon, a 15-ös jelzésű ország-

úton. A brassói területi út- és hídügyi igazgatóság képviselői szerint sűrű 

köd volt azon a szakaszon, ahol a baleset történt, a látótávolság 50 méter 

alá csökkent. Az illető szakaszon előbb hajnali 4 óra körül, majd a köd 

leszállta után is felszórták az utat – nyilatkozta Elekes Róbert, az út- és 

hídügyi igazgatóság képviselője az Agerpres hírügynökségnek. 
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