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Az alkotmánybíróságé lehet az 
utolsó szó a különleges nyugdí-
jak egy részét eltörlő törvény kö-
rüli vitában, miután a legfelsőbb 
bíróság bejelentette, a taláros 
testülettől kérnek jogorvoslatot. 
Az RMDSZ szerint viszont vagy 
el kellene törölni az összes spe-
ciális nyugdíjat, vagy legalább 
90 százalékos adóval kellene 
sújtani a legnagyobbakat.

 » B. E.

A legfelsőbb bíróság alkotmá-
nyossági óvást emel a bírák, 
pilóták, törvényhozók és dip-

lomaták különnyugdíjának eltörlé-
séről rendelkező törvény ellen. Az 
erről szóló döntést szerda este egy-
hangúlag szavazta meg a Legfőbb 
Semmítő- és Ítélőszék közgyűlésén 
jelen lévő 108 bíró. Óvásukat a bírák 
és ügyészek szakmai szerveként mű-
ködő Legfelsőbb Igazságszolgáltatá-
si Tanács (CSM) is „határozottan” tá-
mogatja. Az óvás nemcsak a bírák és 
ügyészek szolgálati nyugdíjának el-
törlésére, hanem a törvény egészére 
kiterjed, mivel a legfelsőbb bíróság 
szerint a törvény nemcsak a bírák és 
ügyészek függetlenségének alkotmá-
nyos elvét, hanem a diszkrimináció 
tilalmát is sérti.

Támogató nyilatkozatában a CSM 
úgy értékeli, hogy a parlament el-
fogadhatatlan módon viszonyult a 
bírói hatalomhoz, amikor az intéz-
ményes párbeszédet mellőzve, a 
közvéleményt a bírók és ügyészek 
ellen hangolva fogadott el az igaz-

ságszolgáltatás függetlenségét sú-
lyosan sértő jogszabályt.

Nem adják fel
Közben az országban egyre több bí-
róság a perek halasztásával tiltako-
zik a szolgálati nyugdíjak eltörlése 
ellen. A legtöbb helyen elnapolnak 
minden tárgyalást a sürgős ügyek – 
előzetes letartóztatások, gyámsági 
ügyek – kivételével.  A tiltakozási 
hullám nemcsak a bíróságok mű-
ködését béníthatja meg, hanem a 
közelgő önkormányzati választások 

megszervezését is akadályozhatja: a 
nagybányai táblabíróság bírái pél-
dául szerdán úgy döntöttek, nem-
csak bírósági tevékenységüket füg-
gesztik fel meghatározatlan időre, 
hanem a megyei választási bizott-
ság létrehozásában sem hajlandók 
részt venni, amíg szolgálati nyug-
díjukat veszélyeztetve látják.

Cseke: legalább adózzák meg
Az RMDSZ közben továbbra is kitart 
azon álláspontja mellett, miszerint 
minden különleges nyugdíjat el 

CSEKE ATTILA: NE LEGYEN NAGYOBB JUTTATÁS, MINT AZ ÁLLAMFŐ FIZETÉSE, LEGALÁBB ADÓZTASSÁK MEG A KIRÍVÓ ÖSSZEGEKET

A talárosok kezében a különnyugdíjak eltörlése

Kinek van igaza? Az alkotmánybíróság adhat jogorvoslatot
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kell törölni. Erről beszélt tegnap 
az RFI-nek adott interjúban Cseke 
Attila, a szövetség szenátusi frak-
cióvezetője is. Mint hangsúlyozta, 
csakis így kerülhető el a diszkrimi-
náció. Megjegyezte ugyanakkor, 
nem logikus, hogy léteznek olyan 
nyugdíjak, amelyek magasabbak 
az államfő fi zetésénél, így ezeket 
meg kellene adózni. „Minden jö-
vedelemre, legyen különleges pót-
lék vagy különnyugdíj, ami maga-
sabb az államelnöki fi zetésnél, 90, 
sőt 99 százalékos adót kellene ki-
vetni. Ne legyen többé olyan nyug-
díj, ami meghaladja az államfő 
fi zetését. Nem logikus, hogy egy 
államban legyen olyan közalkal-
mazotti kategória, amelynek na-
gyobb a nyugdíja, mint az ország 
elnökének fi zetése” – szögezte le 
Cseke Attila.

Mint ismeretes, a képviselő-
ház ellenszavazat nélkül fogadta 
el kedden a bírák, pilóták, tör-
vényhozók és diplomaták külön-
nyugdíjának eltörléséről szóló 
törvénytervezetet. A katonák, 
rendőrök és titkosszolgálati ügy-
nökök szolgálati nyugdíjaira a 
tervezet nem terjedt ki. Az orszá-
gos nyugdíjpénztár szerint 2019 
végén 3878 volt bíró és ügyész 
kapott átlagosan 18 716 lejes – 
vagyis az átlagnyugdíj 13-szoro-
sát kitevő – szolgálati nyugdíjat, 
illetve 1800 volt bírósági írnok ré-
szesült átlagosan 4439 lejes spe-
ciális nyugdíjban. A volt bírák és 
ügyészek szolgálati nyugdíjának 
92 százalékát az állami költség-
vetés fedezi, és csak 8 százaléka 
származik az általuk korábban 
befi zetett tb-járulékból.

 » A tiltakozási 
hullám nemcsak 
a bíróságok 
működését 
béníthatja meg, 
hanem a közelgő 
önkormányzati 
választások meg-
szervezését is 
akadályozhatja.

 » BÍRÓ BLANKA

A pénzügyi ellenőrzések során le-
hetőség van a visszaélésékre, túl-

kapásokra, mert a törvény túl általá-
nosan fogalmaz, különbözőképpen 
értelmezhető – hívja fel a fi gyelmet 
Radu Bufan, a Temesvári Nyugati 
Tudományegyetem tanára. Mint ki-
emelte: az adótörvénykönyv egyes 
cikkelyei például túl bonyolultak, az 
adóhatóság dolgozza ki az alkalma-
zási módszertant, holott ez inkább a 
pénzügyminisztérium hatáskörébe 
kellene hogy tartozzon. „A törvény 
szövege ebben a formában túl álta-
lános, ami veszélyes. Elég részletes-
nek kellene lennie ahhoz, hogy ne 
nyújtson teret az adóellenőröknek 
arra, hogy fegyverként használják” 
– szögezte le Bufan, aki szerint sok 
esetben az ellenőrök összemossák 
a különböző előírásokat, egy har-
madik értelmezést adva ezeknek. 
Példaként említette az adótörvény-
könyv 114-es cikkelyét, amelyben az 
áll, hogy minden bevétel adózandó, 
így az adóhatóság dönti el, hogy mit 
tart adózandó bevételnek. Ilyen ala-
pon a külföldi rokonoktól ajándék-
ba kapott pénz is adózható, hiszen 
a törvény szerint az adóalanynak 

nyilatkoznia kell minden bevételről, 
mielőtt azt az ellenőrök felfedezik. 
Az ellenőrzések során az adásvéte-
lek értékét is kifogásolhatják, ám 
ez a vetület is tágan értelmezhető. 
Ugyanakkor, ha egy orvosi céget ad-
nak el, a vagyontárgyai értéke lehet 
csak egymillió euró, de a kiépített 
pacientúra, a bejáratott  márka miatt 
tízmillió euróért cserél gazdát, ez a 
két utóbbi elem nem kézzel fogha-
tó. További ellentmondás, hogyha 
a külföldi anyacég meghitelezi a ro-
mániai vállalatát, az adóhivatal az 
ezzel járó kiadásokat nem ismeri el, 
viszont az ebből származó bevétele-
ket megadózza.

Bufan arra biztatja a vállalkozókat, 
éljenek a jogaikkal, például mindig 
kérjék az adóhatóság indoklását a 
kiszabott adózási alapra. A szakem-
ber szerint gyakran az elvárások nem 
életszerűek, például az adóhatóság 
minden bizonyítékot papíron kér, 
holott ma már előfordul, hogy erre 
nincs lehetőség, mert a pénzmozgá-
sok online történnek. A törvény meg-
engedi ugyan, hogy ezeket most már 
szabadabban kezeljék az ellenőrök, 
de nem minden esetben vannak erre 
tekintettel, ezért a vállalkozóknak 
kell kiállniuk a jogaikért.

Visszaélhetnek az ellenőrök
 » PATAKY ISTVÁN

A Mol magyar olaj- és gázipari 
vállalat is érdeklődik a feke-

te-tengeri gázkitermelés iránt – írta 
az Economica.net. A hírportál a Mol 
mellett az orosz Lukoilt, az ame-
rikai Carlyle-t és a lengyel PGNiG 
vállalatot említi azon cégek között, 
amelyek részesedést vásárolnának 
a Neptun Deep elnevezésű gázme-
ző kitermelésében, miután az ame-
rikai ExxonMobil vevőt keres ötven 
százalékos részesedésére. Korábban 
az Agerpres hírügynökség energia-
piaci forrásokra hivatkozva arról 
számolt be, hogy az amerikaiak már 
tárgyalnak a Lukoillal, valamint a 
PGNiG-gel, de a Romgaz esetleges 
szerepvállalása is téma volt a sajtó-
ban. A Romgaznak becslések szerint 
690–900 millió dollárt kellene for-
dítania arra, hogy egy 15–20 száza-
lékos részesedést vásároljon, s részt 
vegyen majd a kitermelésben. A pro-
jekt másik fele az osztrák OMV–Pet-
rom tulajdonában van. 

Amint arról korábban beszámol-
tunk, a fekete-tengeri beruházás 
azután torpant meg, hogy a román 
parlament tavaly októberben elfo-
gadta a kitermelést szabályozó tör-

vényt, amelynek egyes feltételeit 
kifogásolták a befektetők. A nem-
rég sürgősséggel tárgyalt törvény-
módosítás tartalmaz ugyan néhány 
enyhítést, de elemzők szerint ezek 
önmagukban nem elégségesek a be-
fektetői bizalom növelésére. Mind-
ezek ellenére a meglepetés erejével 
hatott az ExxonMobil bejelentése 
részesedésének eladásáról. Ludovic 
Orban miniszterelnök egy korábbi 
interjúban az amerikai cég szerep-
vállalása mellett foglalt állást, hoz-
zátéve ugyanakkor: nem tud a vál-
lalat helyett dönteni. „Egy komoly, 
az Európai Unió és a NATO környe-
zetéből érkező partnert szeretnénk 
abban az esetben, ha az Exxonnál az 
eladásról döntenek” – jelentette ki 
akkor a kormányfő. 

Mint ismeretes, a Fekete-tenger 
kontinentális talapzatában találha-
tó 42–84 milliárd köbméter közöttire 
becsült gázmennyiség kitermelésé-
ben Magyarország is érdekelt, mivel 
az alternatívát biztosítana az orosz 
gázzal szemben. Orbán Viktor mi-
niszterelnök néhány héttel ezelőt-
ti nemzetközi sajtótájékoztatóján 
magyar nemzeti érdeknek nevezte, 
hogy mielőbb beinduljon a romániai 
projekt.

Mol-szerepvállalás a Fekete-tengernél?

 » A hírportál 
a Mol mellett az 
orosz Lukoilt, az 
amerikai Carly-
le-t és a lengyel 
PGNiG vállalatot 
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