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H I R D E T É S

A HONATYÁK JUTTATÁSÁVAL KEZDENÉK AZ ILLETMÉNYEK „BESZÁNTÁSÁT”

Célba vett különnyugdíjak
Öt év alatt 60 százalékkal 
nőttek a különleges nyug-
díjakra fordított kiadások 
Romániában – hívta fel a 
fi gyelmet tegnap a gazdasá-
gi miniszter. Közben a kor-
mánykoalíció a juttatások 
rendszerének „racionális” 
rendezésére készül.

 » BÁLINT ESZTER

A  nyugdíjba vonult hon-
atyák különleges juttatásá-
val kezdené meg a három-

párti kormánykoalíció a speciális 
nyugdíjak eltörlését, már az elkö-
vetkező hetekben összehívnák 
együttes ülésre a parlament két 
házát – jelentette be tegnap Dan 
Barna kormányfőhelyettes, az 

USR–PLUS-pártszövetség társel-
nöke. Mint mondta, a polgármes-
terek különleges nyugdíjának 
eltörlésével is próbálkoznának, 
mint ahogy az összes többi spe-
ciális juttatás felszámolására is 
törekszenek, ám utóbbiak ese-
tében külön jogszabályokra lesz 
szükség.

A politikus tegnap a Digi24 
hírtelevízió műsorában úgy nyi-
latkozott, a koalíció „racionáli-
san” akar eljárni a különleges 
nyugdíjak ügyében. „Igaz, hogy 
a mi következetes álláspontunk 
az, hogy meg kell szüntetni min-
den különleges nyugdíjat, ez 
azonban nem realista hozzáál-
lás. Volt rá néhány, tökéletesen 
teátrális próbálkozás tavaly is a 
régi parlament részéről annak 
tudatában, hogy a kezdemé-
nyezés alkotmányellenes. A mi 
hozzáállásunk racionális, és 
pragmatikusan megvalósítható” 
– fogalmazott Dan Barna. Mint 

részletezte, a honatyák különle-
ges juttatásával indítanának az 
elkövetkező időszakban, a par-
lament két háza pedig együttes 
ülés keretében törölhetné el eze-
ket a juttatásokat. „Ezt meg lehet 
tenni, nincsenek alkotmányos-
sági gondok” – jegyezte meg a 
miniszterelnök-helyettes.

Hozzátette: megpróbálják 
megszüntetni a polgármesterek 
különleges juttatását is, ame-
lyek kapcsán egyéves halasztás-
ról született korábban döntés. 
„A közigazgatási törvénykönyv 
módosítását tervezzük idén, és 
hatályon kívül fogjuk helyezni 
a vonatkozó előírást. Legyen 
nagyon világos, nem jogosít 
különleges nyugdíjra a polgár-
mesteri tisztség. A hozzájárulás 
elégséges kritérium” – szögezte 
le Dan Barna.

A többi különleges nyugdíj 
kapcsán viszont meglátása sze-
rint csak külön jogszabályokkal 
lehet eljárni, lépésről lépésre 
terveznek haladni az alkot-
mánybíróság által megállapítot-
tak mentén. „80–90 százalékos 
adókkal fogunk előrukkolni, 
hogy a dolgok nagyon világosak 
legyenek, és visszaálljon a mél-
tányosság a társadalomban” – 
mondta a kormányfőhelyettes.

Öt év alatt 60 százalékkal 
több kiadás
A 2016–2020-as időszakban 60 
százalékkal nőttek a különleges 
nyugdíjakra fordított kiadások 
Romániában olyan körülmé-
nyek között, hogy a legkisebb 
fi zetések adója az egyik leg-
magasabb az Európai Unióban 
– hívta fel a fi gyelmet Claudiu 
Năsui gazdasági miniszter. A 
Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) politikusa tegnap 

Facebook-oldalán értekezett vi-
szonylag hosszan a különleges 
nyugdíjak eltörlésének fontos-
ságáról, valamint arról, hogy 
csökkenteni kell a legkisebb 
fi zetések adóját, ugyanis sokan 
vannak abban a helyzetben, 
hogy dolgoznak, mégis sze-
génységben élnek. „Hogy lehet 
az, hogy egyeseknek mindig 
jut pénz? Az összes különleges 
nyugdíj eltörlése prioritás kell 
hogy legyen minden olyan párt 
számára, amely jót akar Romá-
niának. A 2016–2020-as idő-
szakban a különleges törvények 
alapján nyújtott nyugdíjakra 
fordított összegek 60 százalék-
kal nőttek. Jelentős növekedés. 
A nyugdíjak összege szédítően 
magas, irigylésre méltó még a 
világ leggazdagabb országaiban 
élők számára is: havi 78 ezer lej, 
vagyis havi 16 ezer euró” – adott 
hangot felháborodásának a gaz-
dasági tárca vezetője.

A legkisebb jövedelmeket 
az adó is „húzza”
Eközben – tette hozzá – a leg-
kisebb fi zetések adója Romá-
niában a legmagasabb uniós 
összevetésben. „És – egyáltalán 
nem véletlenül – szintén nálunk 
a legnagyobb a szegénység azok 
körében, akik alkalmazásban 
állnak, vagyis dolgoznak, de 
mégis szegények maradnak. 
Mindez nem elkerülhetetlen. 
Meg lehet találni a pénzt a mun-
ka utáni adó csökkentéséhez a 
legkisebb fi zetések esetében, 
és ki tudunk hozni milliókat a 
szegénységből. Ezzel a közpon-
ti gondolattal kampányoltam, 
és benne van a parlament által 
megszavazott kormányprog-
ramban is” – írta Claudiu Năsui.

Leszögezte egyúttal: nincs 
baja azokkal, akik annak kö-
szönhetően kapnak nagy nyug-
díjat, mert sikerült életük so-
rán félretenniük, a különleges 
nyugdíjjakkal ellenben nem tud 
egyetérteni, azok ugyanis „ab-
ból a pénzből származnak, amit 
az állam tőlünk vesz el, vagyis 
az általunk adókra, illetékekre 
befi zetett összegekből”.

 Az RMDSZ is az eltörlés 
mellett van
Az RMDSZ is támogatja vala-
mennyi különleges nyugdíj el-
törlését – jelentette ki hétfőn 
Kelemen Hunor, a szövetség el-
nöke. Az Agerpres hírügynökség 
szerint a miniszterelnök-helyet-
tes úgy fogalmazott: egyetérte-
nek az összes speciális nyugdíj 
eltörlésével, és „semmilyen más 
variánst nem támogatnak”. 
Amikor azt kérdezték, hogy 
egyetért-e az USR javaslatával, 
hogy töröljék el a közméltósá-
gok különleges nyugdíját, Kele-
men azt mondta: a törvény előtt 
minden polgár egyenlő, ezért a 
speciális nyugdíjakat minden 
társadalmi és szakmai kategória 
esetében el kell törölni.

 » SIMON VIRÁG

Szigorított feltételek mellett in-
dul újra február 12-étől a Ma-

rosvásárhely–London-repülőjárat, 
március másodikától pedig jegyet 
lehet váltani a Marosvásárhelyről 
Budapestre tartó repülőgépre. A 
Transilvania repülőtéren jelenleg 
csak a dortmundi járat hozza és 
viszi az utasokat, más járatot fel-
függesztettek. A népszerű londoni 
járatot decemberben szüntették 
be ideiglenesen, akkor pedig arról 
volt szó, hogy január 4-től újrain-
dul. Utolsó percben viszont a ko-
ronavírus-járvány alakulása miatt 
nem indult újra a menetrend sze-
rinti járat.

Mint Peti Andrástól, a repü-
lőtér igazgatójától megtudtuk, 
a legújabb értesítés szerint feb-
ruár 12-től heti egy alkalommal, 
péntekenként fog közlekedni a 
WizzAir járata Marosvásárhely 
és London (Luton) között. Az uta-
zást szigorú feltételekhez kötik: 
72 óránál frissebb negatív koro-
navírustesztet kell az utasoknak 

felmutatniuk, és ki kell tölteniük 
egy formanyomtatványt is, ame-
lyet az angol illetékesek kérnek. 
Ugyanakkor a negatív teszttől 
függetlenül mindenkinek, aki 
Angliába utazik, tíz napra karan-
ténba kell vonulnia, ezt ötödik 
nap után ki lehet váltani egy ott 
elvégzett, hivatalosan elismert, 
negatív eredményű koronavírus-
teszttel.

Ami a járatok számának válto-
zását illeti, Peti András tudatta, 
március másodikától újraindul 
heti két alkalommal a Marosvá-
sárhely–Budapest közötti légi já-
rat, és reményeik szerint március 
végétől már heti öt alkalommal 
tudnak a magyar fővárosba re-
pülőgépet indítani. Márciustól a 
memmingeni járatra is lehet jegyet 
vásárolni, így Németországba már 
két helyszínre lehet majd repülni.

Peti András igazgató megerősí-
tette, hogy a rendelkezések napi 
szinten változnak, így azok, akik 
utazni szeretnének, kövessék a lé-
gikikötők és a repülőgép-társasá-
gok honlapjait.

London, majd Budapest
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„Szédületes” összeg. A havi 78 000 lejt is elérheti a különnyugdíj 

Hamarosan újra lehet Vásárhelyről Londonba és Budapestre repülni




