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Hogyan továbbítódhat 
a törzskönyv?

Három hét késedelem után végre megjelent az al-
kalmazottak nyilvántartási törzskönyvére vonat-
kozó, augusztus elsejétől életbe lépett újdonsá-
gok egyes eljárásait jóváhagyó miniszteri rende-
let. Noha a törzskönyv továbbítására három mód 
is kínálkozik, a folyamat mégis a digitális aláírás-
sal ellátott elektronikus változat használata felé 
tolódik.
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Ha a munkáltatók elfelejtették volna, akkor 
emlékeztetnénk: augusztus 1-jétől az alkal-
mazott-nyilvántartási általános törzskönyvre 

vonatkozóan egy új jogszabály hatályos, a 2011/500-as 
kormányhatározat. Tehát e kormányhatározat előírásai 
szerint kell eljárni immár több mint három hete. Pon-
tosabban kellene, mert a kormányhatározat arról is ren-
delkezik, hogy miniszteri rendelettel kell jóváhagyni 
bizonyos eljárásokat, beleértve a törzskönyv elektroni-
kus formátumban való továbbítására vonatkozót is. A 
dolgok logikája szerint a rendeletnek még a kormányha-
tározat hatályba lépése előtt meg kellett volna jelennie, 
ennek hiányában ugyanis a kormányhatározat előírásai 
sem igen ültethetők gyakorlatba. A munkaügyi minisz-
ter erre vonatkozó, 2011/1918-as számra hallgató ren-
delete azonban csak augusztus 19-én jelent meg a Hiva-
talos Közlönyben.

A rendeletet átolvasva azonban egyből kitűnik, hogy 
az előírtak gyakorlatba ültetése nem egy-két napot vesz 
majd igénybe. Az ügyintézés egyrészt viszonylag bonyo-
dalmas, ami pedig a törzskönyv továbbítását illeti, az 
három módon lehetséges: online, elektronikus aláírás 
alapján, valamint a munkaügyi felügyelőségek székhe-
lyére való benyújtással. 

Az új eljárás egyik változata az elektronikus alap-
ján történő továbbítással számol. Ezt azért is érdemes 
hangsúlyozni, mert amint az már ismeretes, e hónaptól 
a 112-es űrlapot is már csak elektronikus formátum-
ban lehet benyújtani. Ilyen körülmények között pedig 
az elektronikus aláírás térhódítása arra kell késztesse a 
munkáltatókat, hogy minél többen szerezzék meg az 
elektronikus aláírás jogosultságát.

sikertelen volt a Pénzügyminisz-
térium tegnapi kötvényaukciója, 
miután a 900 millió lej értékű ál-
lampapírért ajánlott kamatot ke-
vesellték a vásárlóként jelentke-
ző bankok. Idén ez már a máso-
dik kötvény-kibocsátási bukta.

HN-információ

Nem kis meglepetésre a Pénz-
ügyminisztérium nyakán 
maradt a bankok számára 

tegnap meghirdetett 900 millió lej 
értékű, egyéves lejáratú állampapír-
csomag, miután az érdeklődő hitel-
intézetek által kért kamathozamot 
a tárca nem fogadta el. A szaktárca 
előzőleg augusztus 16-án adott el 
szintén 12 hónapos lejáratú kincs-
tárjegyeket, ám ezeknek az átlagos 
hozama már akkor is 6,64 százalék, 
azaz 0,3 százalékkal nagyobb volt a 

megelőző állampapír-kibocsátásnál 
kialkudott kamatszintnél. Március 
elején egy hároméves kötvényeladás 
maradt el, szintén azért, mert a Pénz-
ügyminisztérium elutasította a túl 
magas hozamajánlatokat, így ez idén 
már a második sikertelen kötvény-ki-
bocsátási kísérlet. A kormány egyéb-
ként augusztus hónap során 4 milli-
árd lej értékben tervez eladni adós-
ságpapírokat, ez valamivel elmarad a 
júliusban értékesített közel 1 milliárd 
eurós, 4,24 milliárd lejes szinttől. A 
Pénzügyminisztérium amúgy idén 
eddig a költségvetési hiány fedezése 
érdekében közel 40,6 milliárd lej ér-
tékben dobott piacra állampapírokat, 
ami jelentős növekedést jelent tavaly-
hoz képest, főleg, hogy a tavaly év so-
rán – a tizenkét hónap alatt összesen 
– 41 milliárd lej értékben talált vevőt 
államkötvényeire.

hírfolyam

> Jól vizsgázik a negyedik Első Lakás 
program. Emil Boc miniszterelnök bejelen-
tése alapján több mint négyezer lakás talált 
gazdára az eddigi két hónap alatt a módosí-
tott Első Lakás program keretében – számol 
be a Krónika napilap. A kormányfő szerint a 
legtöbb lakást a fiatalok Bukarestben, Kolozs-
váron, Temesváron vásárolták a 16 bank által 
nyújtott kedvezményes, az állam által garan-
tált hitelből. Az összesen 4173 lakásért vállalt 
garancia értéke eléri a 160 millió eurót, amely 

fele-fele arányban oszlik meg az állam és a hi-
telező pénzintézetek között. „A program el-
éri célját, hogy támogatást nyújtson azoknak, 
akiknek nincs lakásuk, hogy ne kelljen többé 
lakbért fizetniük” – fogalmazott a lap tudósí-
tása szerint a kormányfő.

> Tabără: nem kellenek a külföldi föld-
vásárlók. Románia ezután sem bocsátja kül-
földi spekulánsok rendelkezésére agrárterü-
leteit – állította határozottan Valeriu Tabără 
mezőgazdasági miniszter. Sőt a tárcavezető 
korábbi kéréséhez hasonlóan továbbra is 

arra kéri a gazdákat, ne adják el mezőgazda-
sági területeiket, mivel a termőföldek értéke 
jelentősen nőni fog. A tárcavezető szerint 
néhány év múlva ezek az ingatlanok többet 
fognak érni, mint a városok melletti beépítés-
re szánt háztelkek. Mindeközben a kormány 
július elején azt tervezte, hogy kérni fogja az 
Európai Bizottságtól, hogy 2014-ig tolják ki 
az agráringatlanok piacának liberalizálását, 
miután az Európai Unió ajánlásként fogal-
mazta meg Románia számára, hogy minél 
hamarabb szabadítsa fel a külföldi vásárlók 
előtt is földpiacát.
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Nem kellettek az államkötvények

büntetéshullámtól tartanak a kisvállalkozók

Valóságos büntetéshullám fog megindulni augusz-
tus 25. után az immár kizárólag csak elektronikus 
úton leadható 112-es űrlap benyújtásának elmu-
lasztása miatt – állítja a Capital.ro-nak nyilatkozva 
Cristian Pârvan, a Romániai Vállalkozók Országos 
Egyesületének titkára. Pârvan megérzése szerint 
sok kis- és középvállalkozó nem fogja online lead-
ni a 112-es formanyomtatványt, sőt, mint rámuta-
tott, sokan még csak nem is hallottak az intézke-
désről. A szakember úgy véli, leginkább a kisebb 
vállalatoknak fog gondot okozni az online leadás, 
a nagyobb cégek ugyanis már két éve használják 
ezt a rendszert.

A készpénz idén a király

Idén a készpénz a király – ál-
lítja Nouriel Roubini amerikai 
közgazdász-professzor – aki 
arról híresült el, hogy megjó-
solta a 2008-as világválságot. 
A közgazdász tanácsa szerint 
jelenleg készpénzben érdemes 
leginkább tartani befektetése-
inket, mert ez a legbiztonsá-
gosabb, mivel nincs itt az ideje 
a kockázatos befektetéseknek. 
Hasonlóan gondolkozik So-
ros György is, aki befektetési 
alapjában tartott vagyonának 
75 százalékát, azaz 20 milliárd 
dollárt „vonzó befektetésekre 
várva” jelenleg is készpénzben 
tartja.


