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H I R D E T É S

Riadalmat keltett a nyugdíjasok 
körében a pénzügyminiszter 
nemrég tett bejelentése, mely 
szerint 2019-től minden nyug-
díjat bankkártyán szeretnének 
folyósítani. Aggodalomra 
azonban semmi ok, egyelőre a 
szociálliberális kormány nem 
készül hasonló intézkedést 
foganatosítani.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

H atározottan cáfolják a kor-
mány illetékesei Eugen Teodo-
rovici pénzügyminiszter ko-

rábbi bejelentését, miszerint ezentúl 
minden nyugdíjat bankszámlára 
folyósítanának, és többé nem kéz-
besítené a  posta a járandóságokat. 
Marius Budăi új munkaügyi minisz-
ter a minap határozottan kijelentette, 
hogy a nyugdíjasoknak továbbra is 
lesz választási lehetőségük: aki kár-
tyán szeretne a pénz birtokába jutni, 
annak bankon keresztül folyósítják 
az összeget, akinek pedig kényel-
mesebb, ha a postás házhoz viszi, 
annak továbbra is meglesz a lehető-
sége, hogy ezt az opciót válassza. Az 
Adevărul napilap érdeklődésére a 
munkaügyi minisztérium illetékesei 
hasonlóképpen azt közölték, hogy 
a szaktárcánál nem létezik ilyen jel-

legű törvénytervezet, és a közeljövő-
ben nem is lesz, márpedig a témában 
a minisztériumnak kellene előruk-
kolnia a jogszabályjavaslattal, hiszen 
annak az alárendeltségébe tartoznak 
a megyei nyugdíjpénztárak.

Mint ismeretes, korábban – az ön-
járó nyilatkozatairól is ismert – pénz-
ügyminiszter, Eugen Teodorovici úgy 
nyilatkozott, költségtakarékossági 
megfontolásból azt akarják, 2019-től 
minden romániai nyugdíjas folyó-
számlára kapja a havi járandóságot. 
Az államnak évente 600 millió lejébe 

kerül a nyugdíjak kézbesítése, ezért 
2019-től már nem a postások fogják 
házhoz vinni az összegeket, hanem 
bankkártyára utalják majd – közölte 
a miniszter. Sok idős embert aggoda-
lommal töltött el a bejelentés, hiszen 
akad, aki egészségi állapota miatt 
nem tud eljutni a legközelebbi bank-
automatáig sem, a falvak zömében 
ugyanakkor egyetlenegy ATM sincs.

„Marad minden, ahogy volt, nem 
fog megszűnni a nyugdíjak postások 
által történő kézbesítése” – jelentette 
ki megkeresésünkre Bán Katalin, a 

A KORMÁNY SZERINT NINCS OKUK AGGODALOMRA AZOKNAK A NYUGDÍJASOKNAK, AKIK NEM AKARNAK BANKKÁRTYÁT

Nem szűnik meg a nyugdíjkézbesítés

Ezentúl is házhoz viszik. Sok nyugdíjas rá van utalva a postai szolgáltatásra
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Hargita Megyei Nyugdíjpénztár ve-
zetője is, rámutatva, intézményük 
sem kapott semmilyen hivatalos 
átiratot arról, hogy januártól vál-
tozna a nyugdíjfolyósítás módja. 
„A jelenlegi körülmények között Ro-
mániában ezt nem lehet kivitelezni. 
Nagyon sok idős ember ki sem tud 
mozdulni a házból, vagy óriási 
gond lenne számára a bankautoma-
tát kezelni” – fogalmazott.

Mint részletezte, vannak amúgy 
előnyei a bankkártyás nyugdíjfolyó-
sításnak, a városi nyugdíjasoknak 
szokták is javasolni, ugyanis így ők 
bármikor felvehetik a járandóságot, 
nem kell várniuk a postást, és nem 
kell attól tartaniuk, hogy nem kap-
ják kézhez az összeget, ha a kézbesí-
tő nem találja őket otthon. „A banki 
utalás azonban csak az egyik lehe-
tőség, a vidéken élők zöme jelenleg 
is a postai kézbesítést kéri” – tudtuk 
meg az illetékestől, aki kérdésünk-
re arról is beszámolt, hogy például 
Hargita megyében a nyugdíjasok 
mintegy kétharmadának a postá-
sok viszik ki a járandóságot, és csak 
egyharmadnyian kapják folyószám-
lára az összeget.

A hivatalos statisztika szerint 
különben a mintegy 5,3 millió ro-
mániai nyugdíjas közül jelenleg 
nagyjából 3,2 millióan postai úton 
kapják kézhez havi járandóságukat, 
a bankkártyás nyugdíjfelvétel lehe-
tőségével csak 2,17 millióan élnek.
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