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Nem marad el a nyugdíjtör-
vénybe foglalt 40 százalékos 
nyugdíjemelés – Ludovic Orban 
kormányfő ígérete szerint alkal-
mazni fogják a szociálliberális 
kabinet által elfogadott, min-
den irányból bírált, ám Klaus 
Johannis államfő által végül 
alkotmánybírósági jogorvoslatot 
követően kihirdetett nyugdíjtör-
vényt. Orban szerint a nyugdíj-
emelés nem fog „költségvetési 
apokalipszist” eredményezni.

 » BÁLINT ESZTER

B iztosan nő jövőre a nyugdíjpont 
értéke – ígérte meg tegnap Lu-
dovic Orban kormányfő. Mint 

fogalmazott: „hatályban van egy 
törvény, amit szándékunkban áll al-
kalmazni”. Mint mondta, a kormány 
a 2020-ra előirányzott nyugdíjeme-
lésekkel készíti elő a jövő évi állami 
büdzsét, ez pedig megfogalmazása 
szerint nem fog „költségvetési apo-
kalipszist” eredményezni.

„Mindenki arról beszél, hogy 
amennyiben gyakorlatba ültetjük 
a nyugdíjtörvényt, az költségveté-
si apokalipszist fog eredményezni. 
Szerintem semmiféle költségvetési 

apokalipszis nem lesz” – szögezte le 
a miniszterelnök. Hozzátette egyút-
tal: a nyugdíjtörvény már hatályban 
van, annak módosításához parla-
menti többségre van szükség. „Már 
most leszögezem: nem akarok ilyen 
életbevágó és érzékeny kérdésekben 
sürgősségi rendeleteket kibocsátani. 
Nagyon komolyan fel kell mérnünk, 

milyen intézkedéseket kell meghoz-
nunk, és milyen reális kapacitásunk 
van ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani 
a nyugdíjak kifi zetését” – fogalmaz-
ta meg Orban.

A miniszterelnök ugyanakkor 
tegnap bejelentette, a kormány 
elemzést készít a nyugdíjrendszer 
kapcsán, ám nem az elkövetkező 
időszakban tervezik a módosításo-
kat. „Van egy kormányprogramunk. 
Ebben nagyon világosan benne 
van, hogy egy nagyobb csapat hely-
re hozza mindazt, amit helyre kell 
hozni a nyugdíjrendszerben, ha-
tástanulmányokat készít, és csakis 
a hosszú távú prognózisok mentén 
rukkolunk majd elő a módosítás-
sal” – fogalmazott a kormányfő. 
Hozzátette: „valószínűtlen, hogy a 
parlament választási évben módo-
sítsa a törvényt”.

A különleges nyugdíjakkal kap-
csolatos álláspontját fi rtató kérdésre 
válaszolva jelezte egyúttal, hogy a té-
mában is „igen komoly vizsgálatot” 
készítenek. „Nagyon egyszerű azt 

A KORMÁNYFŐ SZERINT NEM OKOZ „APOKALIPSZIST” A HATÁLYBAN LEVŐ JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSA

Orban: jövőre 40 százalékkal nő a nyugdíjpont

Kisakkozzák. Ludovic Orban bejelentése szerint szeptemberről több pénzt kapnak a nyugdíjasok
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mondani, hogy eltörlöm a külön-
leges nyugdíjakat. Intézkedéseket 
kell hozni, amelyek orvosolják a 
különböző méltánytalanságokat” – 
hangsúlyozta.

A miniszterelnök nyugdíjeme-
léssel kapcsolatos kijelentései 
olyan összefüggésben hangzottak 
el, hogy kedden Valentin Lazea, a 
Román Nemzeti Bank (BNR) veze-
tő közgazdásza úgy nyilatkozott, 
a nyugdíjtörvény elnapolása az 
egyetlen megoldás arra, hogy 2020-
ban és 2021-ben ne nőjön robbanás-
szerűen a költségvetési hiány.

Amint arról lapunkban koráb-
ban beszámoltunk, Klaus Johan-
nis államfő idén július elején 
hirdette ki az azóta megbukott 
szociálliberális kormány által elfo-
gadott, alkotmánybírósági döntés 
után újratárgyalt nyugdíjtörvényt. 
A jogszabály értelmében fokozato-
san nő a nyugdíjpont értéke: 2019. 
szeptember elsejétől 1265 lejre, 
2020. szeptember elsejétől 1775 
lejre, 2021. szeptember elsejétől 
pedig 1875 lejre emelkedik.

Az ellenzék több vezetője már 
akkor úgy nyilatkozott, hogy az 
új nyugdíjtörvény nem tartható 
fenn, és az elkövetkező években a 
kormánynak gondot fog okozni a 
megemelt nyugdíjak folyósításához 
szükséges összegek előteremtése. 
Kiemelték, a jogszabály költség-
vetésre gyakorolt hatása óriási. 
Traian Băsescu exállamfő akkor 
úgy vélekedett, legkésőbb három 
év múlva egy kormány kiáll majd 
a nyilvánosság elé, és kimondja, 
nem tudja folyósítani ezeket az ösz-
szegeket. Ám Mihai Fifor, az akkori 
kormány fő erejét alkotó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) főtitkára egy 
Facebook-bejegyzésben arra kérte 
az ellenzéket, ne nevezzék „válasz-
tási alamizsnának” a nyugdíjtör-
vényt. Leszögezte egyúttal, hogy az 
ellenzéki honatyák „az irodakukac 
látásmód rabjai”, akik nem veszik 
fi gyelembe a költségvetési bevéte-
lek növekedését.

 »  „Mindenki 
arról beszél, 
hogy ameny-
nyiben gyakor-
latba ültetjük a 
nyugdíjtörvényt, 
az költségvetési 
apokalipszist fog 
eredményezni. 
Szerintem sem-
miféle költség-
vetési apoka-
lipszis nem lesz” 
– szögezte le a 
miniszterelnök. 

 » B. E.

A romániai repülőterek működ-
tetési és fejlesztési lehetőségeit 

vizsgálja Abu-Dzabi légikikötőjének 
ügykezelője – az erről szóló együtt-
működési megállapodást kedden 
írták alá a romániai South Deve-
lopment Group Rt.-vel. A bukaresti 
repülőtér és öt regionális légikikötő 
jöhet szóba az amúgy 100 százalék-
ban az abu-dzabi kormány tulajdoná-
ban levő vállalatnál – közölte Bryan 
Thompson, az Abu Dhabi Airports 
vezérigazgatója. A Reuters hírügy-
nökség szerint ez lenne az első olyan 
projektjük, amelyet nem az Egyesült 
Arab Emírségekben valósítanak meg.

A cég különben jelenleg öt repteret 
működtet az Egyesült Emírségekben, 
köztük a főváros nemzetközi légiki-
kötőjét. A tervbe vett terjeszkedésük 
pedig nem csak Romániát érinti, a 

hivatalos bejelentés szerint afrikai, 
kelet-európai és indonéziai piacokat 
vettek célkeresztbe, ahol összesen 
négy-öt állammal kívánnak szerző-
dést kötni. „Ezeken a vidékeken sok 
a lehetőség” – érvelt Bryan Thomp-
son vezérigazgató.

A South Development Group rész-
vénytársaságot tavaly augusztusban 
alapították meg, székhelye a hon-
lapján közölt adatok szerint az Ilfov 
megyei Otopeni-ben van. A vállalat a 
bukaresti Constantin Brâncuși repü-
lőtér fejlesztésében érdekelt – ez lesz 
Románia első magántőkéből meg-
épült légikötője.

A Romániai Repülőterek Egyesü-
letének legfrissebb statisztikái sze-
rint az idei első félévben az ország 
tizenhét légikikötőjében 10 729 755 
utas fordult meg, ami 8 százalékkal 
meghaladja a tavalyi év azonos idő-
szakában regisztrált szintet.

Romániai fejlesztést fontolgat Abu-Dzabi repterének működtetője
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Pénz és csillogás. Lát potenciált Romániában Abu-Dzabi légikikötőjének üzemeltetője

Nem emelnék a büntetőpont értékét

Ludovic Orban kormányfő tegnap arra tett javaslatot, hogy ne függjön 
többé a sofőröket sújtó büntetőpont értéke a mindenkori minimálbér 
szintjétől. „Tudom, hogy be van fagyasztva. Ez volt a befagyasztás lénye-
ge, hogy ne függjön a minimálbértől. Én inkább egy törvénytervezettel 
rukkolnék elő, ami nem kötné többé a minimálbérhez a büntetőpontokat, 
mivel bebizonyosodott, hogy ha két évig el kellett napolni a büntetés 
emelését, akkor a két dolog összekapcsolása nem működött” – fogal-
mazott a miniszterelnök. Amikor pedig egy újságíró arra fi gyelmeztette, 
hogy amennyiben nem hoznak döntést gyorsan, úgy a büntetőpont érté-
ke 2020. január elsejétől a minimálbérrel egyetemben megemelkedik, 
Orban közölte: „találunk megoldást”. Mint ismeretes, a hatályban levő 
jogszabályi előírás szerint a büntetőpont értéke a mindenkori minimálbér 
10 százalékát teszi ki. 2017-ben és 2018-ban 145 lejben határozták meg a 
maximális értéket, azóta is ez a szint van érvényben.




