
A 76/2002 –ES TORVENY  10-ES CIKKELYENEK ALKALMAZASA(a meguresedett vagy 

uj munkahelyek bejelentesenek kotelezosege). 

 

 

1.             URES  MUNKAHELY alatt ertendo : az ujonnan letesult vagy a szerzodes             

felbontasa altal meguresedett munkahely.Nem jelent ures munkahelyet az 

ideiglenesen felfugesztett munkaviszony(ezt a ceg altal kiallitott vegzes 

bizonyitja).A felreertesek elkerulese erdekeben JAVASOLJUK , hogy a cegek 

minden meguresedett munkahelyet jelentsenek be. 

2.             Az 5 napos bejelentesi hatarido kezdete : 

      a. Uj munkahely letesitesenek a datuma ; ide ertendok  a meghatarozott idore 

kotott szerzodesek vagy szezonalis munkahelyek is.Ha az alkalmazo nem 

hatarozza meg az uj munkahely letesitesenek pontos datumat , akkor a hatarido 

megallapitasa a kovetkezokeppen tortenik : 

           i. Az ujsagban megjelent hirdetes datuma elotti nap(a ma megjelent 

hirdetest  elozo nap teszik le a szerkesztosegbe). 

           ii. Az alkalmazashoz szukseges orvosi vizsga eredmenyenek a datuma. 

          iii. Ha ez a dokumentum (nem tartva be a torvenyes eloirasokat) az 

alkalmazas lejelentesenek a datuma utani , akkor a hatarido  az elektronikus 

nyilvantartoban (REVISAL) kozolt datum. 

          iv.Ha a megszuntetett munkahely  - 6 honap utan – ujbol ervenyes , akkor a 

hatarido az a datum , amelyet az alkalmazo  felajanl a volt alkalmazottnak (a 

Munkatorvenykonyv szerint ez az alkalmazo kotelessege ). 

           v. A ceg szekhelyen kifugesztett ertesites eszrevetelenek datuma. 

          vi. Az uj alkalmazott keresesenek  weboldalon megjeleno datuma. 

          vii. Mas datum (a cegek ellenorzesekor kapott informaciok alapjan). 

      b. A munkahely megszuntetesen kivul barmilyen mas okbol felbontott 

szerzodes.    

    3. AZ 5 NAPOS BEJELENTESI HATARIDO VEGE AZ ALKALMAZAS DATUMA ELOTTI 

NAP (UGYANEZ A DATUM AZ ELEKTRONIKUS LEJELENTES DATUMA IS) .HA A 

MUNKAHELY ELFOGLALASA UTAN JELENTIK LE A MEGURESEDEST AKKOR EZ NEM 

SZAMIT LEJELENTESNEK , CSAK A MUNKAHELY ELFOGLALASAT JELENTI. 



    4. A meguresedett munkahely bejelentesenek ket modozata van : 

             a. A tipusnyomtatvany letoltese a www.harghita.anofm.ro  weboldalrol es 

elkuldese delegatus altal  , postan keresztul , fax-on a 0266312885  telefonon , e-

mailben Ramona.barsan@hr.anofm.ro (csiki zona es Balanbanya), 

eduard.kiss@hrl.anofm.ro (szekelyudvarhelyi zona es Szekelykeresztur) , 

maria.toaso@hrl.anofm.ro  (gyergyoi zona es Marosheviz) cimre.A kozles ezen 

modja korulmenyes es technikai okokbol kifolyolag sikertelen is lehet  , ezert 

fennall a szankcio veszelye . 

             b. A web-en a www.harghita.anofm.ro  cimet hasznalva ; a link : ANUNT 

ONLINE LOCURI DE MUNCA VACANTE ; szukseges a felhasznalonev(CNP) es jelszo 

( negyjegyu szam) , amit a cegek megbizottja hasznalt 2011 –ig ,  a havi 

nyilatkozatok letevesehez.Uj cegek eseten kerheto jelszo az elobb megadott e-

mail cimeken.E modszer elonyei :  

                        i.Elektronikus uton sokkal gyorsabb es kenyelmesebb a kozles  (nem 

fugg alairastol , pecsettol ). 

                       ii. Ha nem sikerul a kozles technikai okok miatt  , a probalkozast  mar 

figyelembe vesszuk , felteve ,  hogy  nem ismetlodik meg sokszor(ez utobbi 

szankciokkal jar). 

                     iii. Barmikor vizualizalhato  a kozles. 

                     iv.Egyszerusiti az ures munkahely bejelenteset es a betolteset is  

                      v.Ures munkahelyek megtekintesenek INGYENES modja Erdely egesz 

teruleten a kovetkezo link-en : LOCURI DE MUNCA VACANTE – VARIANTA 

MOBIL/COMPUTER . 

                    vi. A munkahely feltoltesenek eme modja kizarja annak a gyanujat  

hogy a “ jobb “munkahelyek nem jelennek meg mindenki szamara es csak az 

ismerosoknek vannak fentartva. ILYEN DOLGOKKAL MOSTANIG SEM 

FOGLALKOZTUNK ES NEM GOGUNK EZUTAN SEM. 
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                    vii. A munkakor minel reszletesebb leirasaval no az eselye annak , hogy 

a legfelkeszultebb jelentkezok kozul lehessen valogatni. 

              c. A hianyosan kitoltott lejelentesek(hianyos cim , ervenytelen 

telefonszam , hianyzo e-mail –cim stb.) ervenytelenek. 

5. AZ URES MUNKAHELYEK BEJELENTESENEK KOTELEZOSEGE 11 EVE LETEZIK !!! 

 (2002 OTA). Mindezen ido ota , azt remeltuk , hogy az alkalmazok onkent eleget 

tesznek ezen kotelesseguknek , de nem igy tortent es csak a munkahelyek kb. 

20%-at jelentettek le!!! Ez a mostani akcio nem egy “fellangolas” az ugynokseg 

reszerol , hanem a torveny altal eloirt kotelezettsegek teljesitesenek a 

nyomatekositasa.TERMESZETESEN AZ ALKALMAZO AZON JOGA , HOGY AZ ALTALA 

KIVALASZTOTT SZEMELYEKET ALKALMAZZA  EGYALTALAN  NEM VOLT MOSTANIG 

SEM –ES EZUTAN SEM LESZ- MEGKERDOJELEZVE. 

6. AZ A TENY , HOGY (ha elerheto e-mail cimunk volt) IRASBAN(romanul es 

magyarul) ertesitettunk 2637 ceget  az elobbi kotelezettsegekrol es arrol a 

kampanyrol , amely  ezev oktober 22 –en kezdodott  - szamunkra is azt jelenti 

,hogy mindenkinek jobb , ha teljesiti a kotelesseget , mint ha buntetesben 

reszesul. 

7. A  NOVEMBERI HONAP FOLYAMAN A MUNKAERO-ELHELYEZO UGYNOKSEG 

MUNKATARSAI ingyenes felkeszitot tartanak a cegek kepviseloinek , az ugynokseg 

szekhelyen  a kovetkezo programmal : 

          a. Csikszereda      hetfo - csutortok     13.00-16.30 az ugynokseg szekhelyen  

 Testveriseg sugarut , 2-es szam 

           b. Szekelyudvarhely     hetfo- csutortok  14.00 - 16.30   , Bethlen Gabor 2/1 

           c. Gyergyoszentmiklos  hetfo – csutortok 14.00- 16.30 , Virag negyed 35/A  . 

 

           Ugyanitt kerheto a (esetleg elfelejtett) regi es uj jelszo is. 



8.AZ URES MUNKAHELY ELFOGLALASANAK KOZLESE az alkalmazas napjan vagy 

egy nappal kesobb tortenik , a  kovetkezokeppen :  

             a. Irasban az ugynokseg szekhelyen delegatus , kuldonc , posta altal ,fax-on  

keresztul (0266312885)vagy villampostan(e-mail):  

Ramona.barsan@hr.anofm.ro (csiki zona es Balanbanya), 

eduard.kiss@hrl.anofm.ro (szekelyudvarhelyi zona es Szekelykeresztur) 

maria.toaso@hrl.anofm.ro  (gyergyoi zona es Marosheviz). A kozles ezen modja 

korulmenyes es technikai okokbol kifolyolag sikertelen is lehet  , ezert fennall a 

szankcio veszelye . 

             b.A MUNKAHELY BETOLTESENEK ONLINE MODJA ugyanazon  elonyokkel 

jar akarcsak a bejelentese. 

9. A HARGITA MEGYEI MUNKAERO-ELHELYEZO UGYNOKSEG INFORMACIOS 

FORRASAI : 

         - Helyi sajto 

         - Kifugesztett munkahely-kereses a ceg szekhelyen 

         - weboldalak 

         - 112-es nyilatkozat(a CNP havonkenti szamanak valtozasa)egybevetve az 

elektronikus kozlessel(Revisal) 

         - Egyeb forrasok 
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