
Szubjektivitás 
és mérhetőség
A szakemberek szerint felvető-

dik egy másik kérdés is: a teljesít-
ménycélokat bele kell-e foglalni a 
munkaszerződésbe, vagy elégséges 
a szolgálati lapba (fişa postului) 
feltüntetni – mivel e tekintetben 
is megoszlanak a vélemények. Vi-
szály esetén a munkaszerződés a 
mérvadó, így indokolt lenne abban 
feltüntetni a teljesítménycélokat is, 
míg a már megkötött munkaszer-
ződések esetében ajánlatos az új 
jogszabály előírásai alapján kiegé-
szítő iratot szerkeszteni. A törvény 
arról is rendelkezik, hogy a mun-
káltató köteles tájékoztatni alkal-
mazottjait a munkafeltételekről, 
s mindazon elemekről, amelyek a 
munkaviszonyra vonatkoznak, azaz 
a teljesítménycélokról is. A tör-
vény ugyan nem rendelkezik arról, 
hogy ezt a munkaadónak szóban 
vagy írásban kell-e megtennie, de 
az esetleges félreértések és viszályok 
elkerülése végett ez esetben is aján-
latos az írásos tájékoztatás. És mi-
vel a munkavállalónak jogában áll 
egyénileg is tárgyalni, egyezkedni a 
munkáltatóval, így lehetőséget kap 
az értékelési eljárás az értékelési kri-
tériumok megállapításának meg-
vitatásában is. Egyébként a telje-

sítménycélok tekintetében hallani 
már-már nevetséges „célokról”: az 
egyik üzletláncnál például a vásár-
lók elégedettségét és benyomásait 
jelölték meg a teljesítménycélok 
között. „Igen, vitatható ez, hisz ha 
a vásárló azért elégedetlen, hogy 
hiányzott a polcról valamilyen áru-
cikk, azért nem az elárusítót terheli 
a felelősség” – mutatnak rá a szak-
emberek, de más szubjektív feladat-
megszabási példákat is említettek: 
az üzletek árufeltöltőinél például 
teljesítménycélként jelölték meg az 
áruk rendezett sorokban való elhe-
lyezését, kiértékelési kritériumként 
pedig azt a gyorsaságot, ahogy az 
alkalmazott a különböző dobozo-
kat elhelyezi a polcon. 

Törzskönyv-bonyodalom
A munkatörvénykönyvvel kap-

csolatosan jelent meg a napokban 
az alkalmazottak általános nyilván-
tartási törzskönyvére vonatkozó 
2011/500-as kormányhatározat, 
amely augusztus elsejétől hatályon 
kívül helyezi a szabályozás kapcsán 
eddig élt 2006/161-es kormányha-
tározatot. Az új jogszabály értelmé-
ben a szóban forgó törzskönyvet a 
munkáltató kell vezesse és benyújt-
sa a munkaügyi felügyelőségekhez, 
ugyanakkor lehetősége van a törzs-

könyv nyilvántartására szerződést 
kötnie olyan szakcéggel, amelyet 
bejegyeztek a munkaügyi felügyelő-
ségeknél. A nagy újdonság az, hogy 
ezt a törzskönyvet elektronikus for-
mában kell vezetni: tartalmaznia 
kell az összes alkalmazott személyi 
adatait, az alkalmazás időpontját, 
a funkciót vagy foglalkozást, az 
egyéni munkaszerződés típusát, a 
munkaidő normális időtartamát, a 
bért, a pótlékokat s azok nagyságát, 
a munkaszerződés felfüggesztésének 
időszakát és okait, illetve a munka-
szerződés felbontásának időpontját. 
A törzskönyvet naprakészen vezet-
ve a munkaügyi felügyelőségekhez 
elektronikus formátumban kell el-
juttatni, természetesen a munkáltató 
elektronikus aláírásával. Amennyi-
ben a munkáltató nem rendelkezik 
elektronikus aláírással, a munkaügyi 
felügyelőség székhelyére benyújtott 
elektronikus törzskönyvhöz mellé-
kelni kell a munkáltató aláírásával 
ellátott átiratot is. A 2006/161-es 
kormányhatározat alapján létre-
hozott törzskönyveket továbbra is 
meg kell őrizni és letétbe helyezni a 
munkáltatónál. Augusztus 1-jétől 
kezdődően pedig a most megjelent 
kormányhatározat alapján kell ve-
zetni a szóban forgó nyilvántartási 
törzskönyveket.
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> Azerbajdzsáni céggel bővült a román 
üzemanyagpiac. Tizennégy északkelet-ro-
mániai benzinkút felvásárlásával immár a 
SOCAR azerbajdzsáni állami kőolajvállalat is 
megjelent a hazai kiskereskedelmi üzemanyag-
piacon, ám Rovnag Abdullayev, a vállalat ve-
zérigazgatója szerint ez csak a kezdet: a cél 
ugyanis háromszáz saját márkás benzinkútból 
álló hálózat kiépítése lesz – ami nagyjából a 
mostani piacvezető Petrom benzinkútháló-
zatának méretével egyezik meg. Az elsőkként 

felvásárolt 14 töltőállomás kapcsán elmond-
ta, az első hét benzinkutat az elkövetkező két 
hónapban a SOCAR saját brandje alatt he-
lyezik működésbe, de már elkezdték a másik 
hét kút cégstandardok szerinti átépítését is. A 
SOCAR jelenleg saját töltőállomásai révén az 
azerbajdzsáni, grúziai és ukrajnai kiskereske-
delmi piacon van jelen.

> Zöld út a Romtelecom–Cosmote-
fúziónak. A távközlési minisztérium egyetért 
a görög OTE csoport javaslatával, miszerint 
egyesüljön a két, általa birtokolt távközlési cég, 

a Romtelecom és a Cosmote. A görög fél egye-
sítési javaslatát a kormánynak is jóvá kell hagy-
nia – nyilatkozta Valerian Vreme távközlési 
miniszter, megerősítve, egy év múlva tőzsdén 
keresztül kívánják értékesíteni a Romtelecom 
állami  tulajdonrészét. A Romtelecomban 
egyébként a görög félnek 54,01, míg a román 
államnak 45,99 százalékos tulajdonhányada 
van. A Romtelecom pedig jelenleg a Cosmote 
30 százalékát birtokolja. Az OTE május végén 
jelentette be, hogy forráshiány miatt nem tudja 
kivásárolni az államot a Romtelecomból, de ha a 
helyzet változik, újra megfontolja a lehetőséget.
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