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A katonák nyugdíja nem minősül 
különnyugdíjnak – szögezte le 

csütörtökön Nicolae Ciucă védelmi 
miniszter. Facebook-bejegyzésé-
ben a tárcavezető hangsúlyozta, 
más közalkalmazottaktól eltérően 
a katonáknak tartalékállományba 
helyezésük után sem szűnnek meg 
az országgal szembeni kötelezett-
ségeik. Mint fogalmazott, az állami 
alkalmazottak közül a katonáknak 
van „szinte a legkisebb fi zetésük”, 
bár állandó készenlétben állnak, 
csaknem egész életüket család-
juktól távol töltik, háborúkban 
vesznek részt, és korlátozzák őket 
alkotmányos jogaik gyakorlásában 
is, hiszen nem lehet második mun-
kahelyük, nem indíthatnak saját 

vállalkozást, nem tömörülhetnek 
szakszervezetekbe, nem sztrájkol-
hatnak, és a szabad mozgáshoz 
való jogukat is korlátozzák, mert 
csak jóváhagyással hagyhatják el 
az országot. Hozzátette: minden 
katona tudja, hogy az eskü letételé-
vel vállalja ezeket a kockázatokat, 
magára vállalja az ország védelmé-
vel járó felelősséget, tudja, milyen 
élet vár rá. „A katonák tudatában 
vannak annak is, hogy milyen ne-
héz helyzetet idézett elő a világ-
járvány, de bíznak benne, hogy az 
ország tiszteli őket a meghozott ál-
dozatokért. Ezek után felteszem a 
kérdést: ha nyugdíjazáskor egyen-
lőeknek kell lennünk, miért nem 
kezelnek egyenlően bennünket 
munkaéveink során is?” – szögezte 
le a védelmi tárca vezetője.

Zúgolódnak a katonákPUSKÁS BÁLINT: NINCS POLITIKAI AKARAT A KÜLÖNNYUGDÍJAK RENDEZÉSÉRE

Szándékos alkotmánysértés?
„A romániai politikum 
nem akarja megnyugtatóan 
rendezni a különnyugdíjak 
kérdését, különben alkot-
mányos megoldást találna” 
– jelentette ki a Krónika 
megkeresésére Puskás 
Bálint volt alkotmánybíró 
a különleges nyugdíjak 85 
százalékig terjedő progresz-
szív adóját előíró jogszabály 
kapcsán.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Ú jra terítéken voltak a kü-
lönleges nyugdíjak csütör-
tökön a parlamentben, ez-

úttal a parlamenti képviselők és 
szenátorok statútumát kellett a 
honatyáknak módosítaniuk ah-
hoz, hogy rájuk is vonatkozzon 
az egy nappal korábban elfoga-
dott progresszív adó. A két ház 
együttes ülés keretében fogadta 
el a módosítást, ami szerint a 
parlamenti képviselők és szená-
torok nyugdíjának azt a hánya-
dát, amely meghaladja a 7001 
lejt, 85 százalékos adóval sújtják. 
A tervezetet 354 törvényhozó tá-
mogatta, egy tartózkodott, 43-an 
nem szavaztak. A döntésre azt 
követően volt szükség, hogy a 
képviselőház szerdán döntés-
hozó kamaraként módosította 
az adótörvénykönyvet úgy, hogy 
85 százalékig terjedő progresz-
szív adóval sújtják a 7001 lej fö-
lötti különleges nyugdíjakat. A 
Szociáldemokrata Párt (PSD), 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
és a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) közös módosí-
tó javaslata értelmében a 2000 
lej alatti nyugdíjak adómente-
sek lesznek, a 2000 és 7000 lej 
közötti nyugdíjak esetében 10 
százalékos adót vetnek ki a 2000 
lejt meghaladó összegre, míg a 
70001 lejt meghaladó nyugdíjak 
esetében 85 százalékkal adózzák 
meg az ezt a küszöböt meghala-
dó összeget.

Az ülés nem volt mentes viták-
tól, a pártok egymást vádolták 
meg azzal, hogy valójában nem 
akarják a különleges nyugdí-
jak összegének csökkentését. A 

Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség ugyanakkor azzal vádol-
ta meg a szociáldemokratákat 
és társaikat, hogy szándékosan 
„súlyos hibát vétenek” azzal, 
hogy a képviselőház által egy 
nappal korábban elfogadott jog-
szabályt a két ház együttes ülés 
keretében is megszavazza, céljuk 
pedig nem más, mint hogy a kü-
lönleges nyugdíjak megadózta-
tásáról szóló jogszabályt aztán 
a taláros testület alkotmányelle-
nesnek minősítse.

Alkotmányellenes lehet 
a megszavazott jogszabály
„A romániai politikum nem 
akarja megnyugtatóan rendezni 
a különnyugdíjak kérdését, kü-
lönben alkotmányos megoldást 
találna” – jelentette ki a Króni-
ka megkeresésére Puskás Bálint 
volt alkotmánybíró is. Kifejtette, 
egyértelmű, hogy a különleges 
nyugdíjak rendszerén sok min-
dent meg kellene változtatni, 
mint ahogy az is, hogy a polgá-
rok nem támogatják. „Választá-
si évben minden politikai párt 
kapkod, politikai tőkét próbál 
kovácsolni a különnyugdíjak-
kal kapcsolatos álláspontjával. 
Azonban az látszik, hogy eleve 
olyan módon állítják össze az 
ezzel kapcsolatos törvényterve-
zeteket, hogy azok ne menjenek 
át a normakontrollon. Így köny-
nyen lehet azzal érvelni, hogy 
»mi akartuk a változást, de a 
gonosz alkotmánybírók megaka-
dályozták«” – részletezte Puskás 
Bálint, aki valószínűnek tartja, 
hogy a pénzügyi törvénykönyv 
szerdán elfogadott módosítását 
az alkotmánybíróságon meg-
óvják, és arra is nagy esély mu-
tatkozik, hogy azt a hátrányos 
megkülönböztetés miatt alkot-
mányellenesnek nyilvánítják.

Lenne megoldás, 
de nincs akarat
A volt alkotmánybíró szerint 
lenne megoldás a különnyugdí-
jak rendezésére, csak arra nincs 
politikai akarat. A pénzügyi tör-
vénykönyvben a személyi jövede-
lemadó egységes 10 százalékos 
kulcsa mellett jelenleg is vannak 
kivételek, például a sportfoga-
dásokból, a lottónyeremények-

ből származó jövedelmek más 
elbírálás alá esnek, nagyobb az 
adójuk. Viszont a szerdán elfo-
gadott módosítás esetében első-
sorban az arányosság elve sérül. 
Az Európai Emberjogi Bíróság is 
50 százalék körül határozta meg 
a progresszív adózás arányos-
ságát, viszont a módosításban 
meghatározott 85 százalékos adó 
jóval átlépi az arányosság elvét. 
„Lehetett volna ezt úgyis megha-
tározni, hogy a hozzájárulásos 
nyugdíj feletti különleges nyug-
díj részt lépcsőzetesen 30-40-50 
százalékig adózzák meg” – véli 
Puskás Bálint. Szerinte a módo-
sítás diszkriminatív is, hiszen  
más, különböző állami tisztség-
ben levő alkalmazottak is jutnak 
aránytalanul nagy jövedelem-
hez, amit szintén meg kellett vol-
na ilyen megközelítésből prog-
resszívan adózni. Ezek olyan 
kérdések, melyeket szándékosan 
megkerültek a törvényalkotók – 
mondja a volt alkotmányjogász.

Emlékeztetett, hogy a külön-
leges nyugdíjakat 2010-ben eltö-
rölték, majd újra visszavezették. 
„Mindig attól függ, hogy milyen 
döntések születnek ebben a té-
mában, hogy milyen politikai 
érdekek állnak a háttérben. A 
katonaság, a rendőrség, a biz-
tonsági szervek részéről nagy a 
nyomás, a lobbi, és ez hatékony, 
mert a mindenkori kormány 
ezekre támaszkodik. Ezért olyan 
módon kezdeményezik a szava-
zók körében népszerű módosí-
tásokat, hogy azok ne menjenek 
át az alkotmánybíróságon” – 
összegzett Puskás Bálint. Majd 
arra is kitért, hogy az alkot-
mánybíróság korábbi döntése 
értelmében a bírák, ügyészek 
különleges nyugdíját nem lehet 
megszüntetni, ám erre is lenne 
megoldás, hogy elfogadható 
szintre csökkentsék. „Az utolsó 
hat hónapos összkeresetből szá-
molják ki a különnyugdíjt, és így  
nem átlátható, mit számolnak 
bele. Egyszerűen csak az utolsó 
hat hónapos alapbért kellene 
fi gyelembe venni, annak egy 
meghatározott százaléka le-
hetne a különnyugdíj, és akkor 
nem lennének visszaélésék” 
– fogalmazta meg véleményét 
Puskás Bálint.

Úgy csinálnak, mintha? A honatyák másodszor is megszavazták saját nyugdíjuk megnyirbálását

A miniszter megtartaná a katonák különnyugdíját
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