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H I R D E T É S

LUDOVIC ORBAN: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ LEHET FORDULNI

Búcsú több különnyugdíjtól
Egyes honatyák aggályai és 
az igazságszolgáltatásban 
dolgozók tiltakozása elle-
nére tegnap végül ellen-
szavazat nélkül törölte el 
döntéshozó testületként a 
képviselőház a különleges 
nyugdíjak egy részét. A kato-
nák, rendőrök és titkosszol-
gálati ügynökök speciális 
nyugdíjaira a tervezet nem 
terjedt ki.

 » BÁLINT ESZTER

E llenszavazat nélkül el-
fogadta tegnap a képvi-
selőház a bírák, pilóták, 

törvényhozók és diplomaták 
különleges nyugdíjának eltör-
léséről szóló törvénytervezetet. 

A törvénymódosítást 247 sza-
vazattal, 21 tartózkodás mellett 
fogadta el az alsóház, amely 
amúgy a döntő kamara az ügy-
ben. A katonák, rendőrök és tit-
kosszolgálati ügynökök szolgá-
lati nyugdíjaira a tervezet nem 
terjedt ki. A képviselők ugyan-
akkor elutasították a munka-
ügyi bizottság által bevezetett 
módosító javaslatokat, amelyek 
a művészek és sportolók életjá-
radékának visszavonására vo-
natkoztak.

A tegnapi ülésen különben 
több képviselő is aggályát fe-
jezte ki, hogy a szerzett jogok 
eltörlése alkotmányellenesnek 
fog bizonyulni, a plénum azon-
ban elvetette a tervezet szakbi-
zottsági újratárgyalását. Többek 
között az RMDSZ is a vita elha-
lasztását kérte. Korodi Attila, a 
szövetség alsóházi frakcióve-
zetője felszólalásában rámuta-
tott: hibás a bizottsági jelentés. 
A politikus szerint az a gond, 
hogy az RMDSZ javaslatát, hogy 

minden különnyugdíjat töröl-
jenek el, vagy adózzanak meg, 
nem vették fi gyelembe, és en-
nek nyoma sincs a jelentésben. 
A kérést elutasították. Adrian 
Solomon, a munkaügyi bizott-
ság elnöke szerint az eltörlésre 
vonatkozó javaslatot nem vették 
fi gyelembe, mert nem tartották 
fenn a bizottságban, az adózás-
sal kapcsolatos javaslatot pedig 
azért ejtették, mert egy hasonló 
javaslatot tárgyaltak a költség-
vetési bizottságban.

Közben a speciális nyugdíja-
kat eltörlő jogszabály hatálya 
alá eső bírák, ügyészek és bíró-
sági írnokok az igazságszolgál-
tatás megbénítását helyezték 
kilátásba, ha a parlament meg-
fosztja őket szolgálati nyug-
díjuktól, amelyre szerintük a 
pálya kötöttségei és független-
ségük szavatolása érdekében 

jogosultak. Ludovic Orban 
kormányfő válaszképpen kö-
zölte, meghallgatta a bírák, 
ügyészek és írnokok panaszait 
a témában, de egy „szélesebb 
körű folyamatra” van szükség a 
helyzet orvoslására. Azt üzente 

még a panaszkodóknak, hogy 
bármely törvény megtámad-
ható az alkotmánybíróságon, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
pedig kész „korrigálni” a dön-
téseit.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, tavaly júniusban or-
szágos viszonylatban 187 480 
személy részesült különleges 
nyugdíjban, amelyek közül 9312 
szolgálati, 178 168 pedig kato-
nai. Mara Calista PNL-s képvi-
selő interpellációjára válaszolva 
tavaly októberben a pénzügy-
minisztérium azt közölte, hogy 
a 2018-as évi állami költségve-
tésben mintegy 9,0996 milliárd 
lejt irányoztak elő a különleges 
nyugdíjakra, amiből 8,096 mil-
liárd ment az állami katonai 
nyugdíjakra, mintegy 1 milliárd 
lej szolgálati nyugdíjakra.

A különleges nyugdíjak ösz-
szege amúgy eltérően alakul: 
a bírák és ügyészek átlagosan 
havi 18 150 lejt kapnak, a légi 
közlekedésből nyugdíjba vo-
nultaknak 10 869 lej, a szám-
vevőszéki alkalmazottaknak 

7744 lej, a honatyáknak pedig 
4446 lej jár. Azon 9312 személy 
közül, akik szolgálati nyug-
díjat kapnak, 5818 nyugdíjas 
kap havonta több mint 6000 
lejt, 4046-an több mint 10 000 
lejt kapnak, 1817-en több mint 
20 000 lejt, 162-en több mint 
30 000 lejt, míg 10 személy ha-
vonta több mint 40 000 lejben 
részesül.

A katonai nyugdíjak 178 168 
haszonélvezője közül 29 584-
en kapnak havonta több mint 
6000 lejt, 8929-en több mint 
10 000 lejt, 147-en több mint 
20 000 lejt, míg öten több mint 
25 000 lejt.

A katonai különleges nyug-
díjakat a belügyminisztérium, 
a védelmi tárca, valamint a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) 
költségvetéséből biztosítják, a 
szolgálati nyugdíjiakat a mun-
kaügyi minisztérium, míg a 
szenátorok és képviselők jutta-
tását a parlament büdzséjéből 
folyósítják.

Magukat is megfosztották a különnyugdíjtól.  247 képviselő szavazott igennel, 21 pedig tartózkodott

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es 
magánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új
bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Több bevételt hozhat az adóhatóság digitalizálása
A költségvetési bevételek növelésére a megoldás az Országos Adó-
hatóság (ANAF) digitalizálása, középtávon pedig a cél a bruttó hazai 
termék (GDP) 32 százalékára emelni a begyűjtést a jelenlegi 26–27 
százalékról – jelentette be Florin Cîțu pénzügyminiszter. Jelezte: 
idénre a célkitűzés a pénztárgépek összekapcsolása az ANAF-fal. 
„A következő miniszter más szintről fog indulni” – mondta. Beszélt 
ugyanakkor arról is, hogy mostanáig 44 millió eurót költöttek az adó-
hatóság digitalizálására, de eredménytelenül. Bejelentette: ellenőriz-
ni fogja, ki a hibás ezért a helyzetért, és felelősségre fogják vonni.

 » A képviselőház 
tegnapi ülésén több 
képviselő is aggá-
lyát fejezte ki amiatt, 
hogy a szerzett jogok 
eltörlése alkotmányel-
lenesnek fog bizonyul-
ni, a plénum azonban 
elvetette a tervezet 
szakbizottsági újratár-
gyalását. 




