
Gazdaság2019. március 14.
csütörtök6

Újra Klaus Johannis államfő 
térfelén pattog a labda, miután 
a parlament tegnap változatlan 
formában fogadta el újra a 2019-
es évi állami költségvetést.

 » BÁLINT ESZTER

M ódosítások nélkül küldte 
vissza tegnap a parlament 
Klaus Johannis államfő-

höz kihirdetésre a 2019-es évi állami 
költségvetést: igen rövid együttes 
ülésükön a képviselők és szenátorok 
megszavazták a költségvetési bizott-
ság reggeli jelentését, ami az erede-
ti, korábban kihirdetésre elküldött 
formájában elfogadásra javasolta a 
költségvetési törvényt. Ezzel a hon-
atyák elutasították Klaus Johannis 
államfő kérését, hogy vizsgálják felül 
korábbi döntésüket. A költségvetési 
törvény újbóli parlamenti megfonto-
lására vonatkozó államelnöki kérést 
115-en támogatták szavazatukkal, 245 

törvényhozó ellene voksolt. Ketten 
tartózkodtak.

Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter a nap folyamán abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy ezúttal 
Klaus Johannis mielőbb kihirdeti a 
büdzsét, hogy az megjelenhessen a 
Hivatalos Közlönyben és hatályba 
léphessen. Ismételten leszögezte 
ugyanakkor, hogy bármit is állítson 
az államfő vagy az ellenzék, van 
pénz arra, hogy az év végéig folyó-
sítani tudják a nyugdíjakat. Megje-
gyezte továbbá, hogy az elmúlt idő-
szakban „túl messze ment a politikai 
csatározás, és ez kihathat a gazda-
ság megfelelő működésére”.

A parlamenti szavazás – mint is-
meretes – azt követően vált lehetővé, 
hogy a szociálliberális kormány ked-
di ülésén elfogadta azt a sürgősségi 
kormányrendeletet, ami közvetett 
módon lehetővé teszi, hogy az idei 
költségvetésben emelkedjen a 2 év 
alatti és 2 év fölötti gyerekek után járó 
családtámogatás, így az államháztar-

tási hiány GDP-arányosan 2,76 száza-
lékra nőjön a korábban tervezett 2,55 
százalékról. A rendeletre azért volt 
szükség, mert korábban alaptörvény-
be ütközőnek nyilvánította az alkot-
mánybíróság a parlament erről szóló 
döntését. A törvényhozói testület azt 
követően szavazta meg a költségvetés 
hiányát szabályozó jogszabály mó-
dosítását, hogy az állami költségve-
tésről folytatott parlamenti vitán az 
ellenzék javaslatára a törvényhozók 
megszavazták a kétféle családtámo-
gatási juttatás növelését. Ezért a par-
lament kénytelen volt GDP-arányo-
san 2,55 százalékról 2,76 százalékra 
növelni az államháztartási hiányt. 

MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL KÜLDTÉK VISSZA AZ ÁLLAMFŐHÖZ A KÖLTSÉGVETÉST – TEODOROVICI SZERINT VAN PÉNZ A NYUGDÍJAKRA

Fittyet hányt a parlament Johannis kérésére

Nem gondolták meg magukat. Változatlanul ment át a parlamenten a büdzsé

Keresik a gondot. Október óta két Boeing 737 MAX is lezuhant
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Klaus Johannis államelnök pedig 
megtámadta az alkotmánybírósá-
gon mind az állami költségvetési 
jogszabályt, mind az államháztar-
tási hiányt szabályozó törvényt. A 
taláros testület részben adott igazat 
az elnöknek, így az államháztartási 
hiányt szabályozó törvény módo-
sítását formai okokra hivatkozva 
alkotmányellenesnek nyilvánította, 
a büdzsét viszont nem. Johannis 
ezt követően visszaküldte megfon-
tolásra a parlament elé az 2019-es 
évi állami költségvetést, a társada-
lombiztosítási büdzsét pedig menet 
közben kihirdette.

Viorica Dăncilă miniszterelnök 
különben kedden élesen bírálta 
Johannist, aki hétfőn a kormány le-
mondását követelte és kifogásolta a 
költségvetés felépítését. A kormány-
fő szerint az államelnök ismét félre-
tájékoztatja az embereket, a büdzsé 
elfogadtatását a választási kam-
pány miatt késlelteti, így politikai 
játékot űz az állampolgárok kárára. 
Dăncilă nyomatékosította, hogy a 
nyugdíjakra és bérekre van fedezet.

 » Klaus Johan-
nisnak alkot-
mányosan már 
nincs semmilyen 
eszköze, hogy 
megtagadja a 
költségvetés 
kihirdetését, így 
azt 10 napon be-
lül alá kell írnia.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Felfüggesztette kedd este az összes 
Boeing 737 MAX-8 és MAX-9-es 

üzemelését a kontinensen az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA). 
Az Unió légiközlekedési szerve közöl-
te: elővigyázatosságból este 8 órától 
határozatlan időre kitiltja a tagorszá-
gok légteréből a Boeing MAX típuso-
kat, emellett a harmadik országbeli 
üzemeltetők nem repülhetnek át az 
EU légterén a típussal. A keddi nap 
folyamán amúgy már számos európai 
ország tiltotta ki a légtérből és tiltot-
ta meg a légitársaságoknak a típus 
üzemeltetését. Az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Németország, Ausztria 
és Hollandia után Olaszország, Len-
gyelország, Belgium  és Norvégia is 
kitiltotta a típust a légtérből. Az EASA 
rendelete azonban minden tagország 
számára kötelező érvényű.

A légitársaságok közül a Norwegian 
18-at, a holland TUI 15-öt, a Turkish 

Airlines 7-et, a lengyel LOT 5-öt, az 
izlandi Icelandair pedig 3-at üzemel-
tet Európában a típusból.  A Boeing a 
kitiltás után az MTI-hez is eljuttatott 
közleményében azt írta, tiszteletben 
tartják a döntést, de mivel az amerikai 
hatóságok továbbra is biztonságosnak 

ítélik a típust, ezért nem kényszeríti 
földre a MAX-okat. Jelezték, hogy a 
repülésirányító szoft verhez heteken 
belül frissítést adnak ki.  Mint ismert, 
az Ethipian Airlines Boeing 737 MAX-
8-as repülőgépe az ET302-es, Addisz 
Abeba–Nairobi közti járata hat perccel 

a felszállás után zuhant le, a katasztró-
fát senki nem élte túl, a fedélzeten 157-
en tartózkodtak. Tavaly októberben az 
indonéz Lion Air szintén Boeing 737 
MAX-a röviddel a felszállást követően 
zuhant a tengerbe.

Egyelőre nem repülhetnek Európa légterében a „veszélyes” Boeingek
 » Az EASA 

rendelete minden 
uniós tagország 
számára kötelező 
érvényű.

Nagyobb hiány?

A Pénzügyi Tanács nem hiszi, hogy tartható lenne a szo-
ciálliberális kormány által a 2019-es évre előrevetített, a 
bruttó hazai termék (GDP) 2,76 százalékára rúgó költség-
vetési hiány. A testület szerint a defi cit nemcsak megha-
ladja majd a maastrichti szerződés által maximálisként 
meghatározott 3 százalékot, hanem még a 3,5 százalékot 
is elérheti, amennyiben nem változnak a közpolitikák.

Módosítják a sokat vitatott 114-es rendeletet

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter tegnap bejelentette, a szaktárca a héten 
végez a 2018/114-es számú sürgősségi kormányrendelet módosítására 
irányuló, a bankszektort és a magánnyugdíjrendszert érintő javaslataival, és 
várhatóan hasonlóan halad a szintén érintett energetikai és távközlési tárca 
is, így hamarosan összesíteni tudják a javaslatokat. Ezekről még egyeztetnek 
az érintettekkel, de abban bíznak, hogy a hónap végéig sikerül módosítani a 
hírhedt 2018/114-es számú, adóügyi módosításokat tartalmazó sürgősségi 
kormányrendeletet, így nem kell azt hatályon kívül helyezni, és határidőket 
nem kell halasztani. Teodorovici szerint amúgy – legalábbis a bankszektort 
illetően – nincsenek már gondok, sikerült konszenzusra jutni abban, hogy a 
banki aktívákra kivetett adó nem áll összefüggésben az irányadó bankközi ka-
matlábbal (ROBOR), legalábbis annak nem a mai formájával. „Nekem kitűzött 
célom, hogy március végéig tisztázzuk a jogszabályt” – mondta Teodorovici. 
Călin Popescu Tăriceanu, az ALDE elnöke amúgy kedden úgy vélekedett, 
amennyiben március 31-éig nem érnek véget az egyeztetések a 114-es rende-
letről, akkor a megoldás az alkalmazási határidő halasztása. Hasonlóképpen 
nyilatkozott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is. Liviu Dragnea, a PSD elnöke a 
hét végén úgy vélekedett, a hónap második felében a szociálliberális kabinet 
elfogadhatja a 2018/114-es sürgősségi kormányrendeletet kiegészítő sürgős-
ségi kormányrendeletet, miután sikerül a banki, az energetikai és a távközlési 
szektor által is elfogadható megoldásokat találni.

A Blue Air kivár

A Blue Air légitársaság, amely Boeing 737 Max 8 típusú 
gépeket rendelt, tegnap Facebook-bejegyzésben tudatta, 
hogy várja az Ethiopean Airlines gépe lezuhanásának 
okait fi rtató vizsgálat következtetéseit, ezért nem kívánt 
előzetesen állást foglalni. „A Blue Air a világ légi forgalmat 
lebonyolító közösségével együtt várja az etióp hatóság és 
az NTSP, illetve a Boeing közös vizsgálatának a következ-
tetéseit, mivel ők az egyetlenek, akik megállapíthatják a 
valódi okot, amely a szerencsétlen eseményt előidézte, és 
lévén az okok nagyon összetettek, nem kívánunk előzete-
sen állást foglalni az ügyben” – fogalmaz a román fapados 
légitársaság, leszögezve, jelenleg nincsenek ilyen típusú 
gépek a fl ottájában. A Tarom nem kommentálta az esetet, 
az állami légitársaságnak sincsenek ilyen gépei.




