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H I R D E T É S

A VÁLSÁG MIATT SZOROSABBRA HÚZZA A KORMÁNY A NADRÁGSZÍJAT, A HÉTEN ISMERTETIK A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉT

Elmarad a nyugdíjemelés, nem lesz ingyennyaralás
Biztosnak tűnik, hogy az idei év 
folyamán nem nő a nyugdíjpont 
értéke, a közalkalmazottak nem 
kapnak üdülési csekkeket, és maxi-
mális határt szabnak a bérpótlékaik-
nak is, miután a költségvetési hiány 
kordában tartása érdekében meg-
szorításokra kényszerül a bukaresti 
kormány. A kiszivárgott hírek szerint 
korlátozhatják az egyetemisták 
ingyenes utazásait is. Az ígéretek 
szerint ma vagy holnap teszik közzé 
a 2021-es büdzsé tervezetét.

 » KRÓNIKA

A bukaresti kormány a jelenlegi szin-
ten fagyasztja be a nyugdíjakat, 
azok összege mindössze 2022. janu-

ár elsejétől nő – jelentette be tegnap Lu-
dovic Orban, a nagyobbik kormánypárt, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. A 
jelenleg a képviselőház elnökeként tevé-
kenykedő politikus újságírói kérdésre vá-
laszolva határozottan állította, hogy idén 
nem nő már tovább a nyugdíjpont értéke, 
januártól pedig az infl ációs rátával, illetve 
a bruttó átlagbér növekedési ütemének az 
50 százalékával fogják emelni az összeget. 
Mint ismeretes, a kérdés olyan összefüg-
gésben vetődött fel, hogy korábban kor-
mánypárti politikusok úgy nyilatkoztak, 
a 2021-es év folyamán legalább a tavalyi 
infl ációs rátával megegyező értékkel nő 
a nyugdíjpont értéke. A még korábbi kor-
mányzati tervek szerint a nyugdíjnak eb-
ben az évben 14 százalékkal kellett volna 
emelkednie, miközben a parlamentet 
többször megjárt korábbi törvény 40 szá-
zalékos indexálást vetített előre.

„A nyugdíjpont értéke 2022. január 
elsejétől nő. Amúgy ez a rendszer, hogy 
júliusban, szeptemberben nőtt az érték, 
nagyon sok anomáliát, egyenlőtlenséget 
szült azon nyugdíjasok körében, akik 
munkaéveik során ugyanannyi hozzájá-
rulást fi zettek” – szögezte le tegnap az 
exkormányfő.

Jelezte ugyanakkor, hogy fenntartják 
a nyugdíjak újraszámolására vonatkozó 
ígéretüket, és ígéretet tett, hogy mielőbb 
véghez is viszik, hogy igazságos helyze-
tet teremtsenek a nyugdíjasok körében. 
Ami pedig a speciális nyugdíjak kérdését 

illeti, a koalíció vezető alakulatát irányító 
politikus emlékeztetett, hogy a kormány-
projektben szerepel egy nyugdíjtörvény 
kidolgozása, amely ki fog térni ezekre a 
juttatásokra is. A PNL és az USR–PLUS al-
kotta szövetség között létezik egy egyez-
mény a parlamenti képviselők és szená-
torok jogállását módosító jogszabály 
kidolgozásáról is, amely révén törölni 
fogják a törvényhozók különnyugdíját. 
Orban hangsúlyozta, hogy a PNL vezető-
sége egyhangúlag megszavazta a módo-
sítás támogatását. 

Nem lesznek új üdülési csekkek
Ludovic Orban ugyanakkor tegnap dél-
után megerősítette azt a déli órákban 
felröppent információt, miszerint a köz-
alkalmazottak idén nem kapnak üdülési 
csekkeket, mint fogalmazott, érvényesek 
maradnak a korábban kibocsátott üdülé-
si jegyek, amelyek 2021-ben felhasznál-
hatók, de újakat nem adnak. „Új üdülési 
csekkeket nem bocsátanak ki, mert van-
nak utalványok, amelyek érvényesek ma-
radnak 2021 folyamán” – mondta Orban.

A Digi24 hírtelevízió kormányzati érte-
sülésekre hivatkozva számolt különben 
be arról, hogy a Cîțu-kabinet egy sor pót-
lék, szubvenció és más, a közalkalmazot-
taknak biztosított juttatás lefaragására 
készül, a megszorításokról szóló rendele-
tet pedig a kormány holnapi ülésén el is 
fogadhatják.

A kiszivárgott hírek szerint Florin Cîțu 
miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) tegnap reggeli vezetőségi ülésén ér-
tesítette párttársait egyebek mellett arról, 
hogy idén nem biztosítanak üdülési csek-
keket a közalkalmazottaknak, 2022-ben 
pedig a rendelkezésre álló költségvetési 
források függvényében döntenek a folyta-
tásról. A Digi24 úgy tudja, az intézkedéssel 
nagyjából 1,2 milliárd lejt spórolnak meg.

Más megszorítások is jöhetnek
Emellett azt is kiszivárgott, hogy a közal-
kalmazottak bérpótlékainak felső határt 
szabnának, eltörlik a prefektúrák alkal-
mazottainak nyújtott veszélyességi pótlé-
kokat, és csökkentik a bizonyos közalkal-
mazotti kategóriáknak nyújtott étkezési 

támogatást. A pótlékok levágása mögött 
az értesülések szerint az áll, hogy vannak, 
akik két minimálbérnek megfelelő összeget 
is kapnak étkezésre.

Nemcsak a közalkalmazottaknak kell 
ugyanakkor megszorításokra készülniük, 
sajtóértesülések szerint a kormány kor-

látozni kívánja az egyetemisták ingyenes 
utazásait, várhatóan meg fogják szabni, 
hogy maximum hányszor élhetnek a ked-
vezménnyel. Az egyetemisták amúgy már 
tegnap jelezték, hogy ha így történik, tilta-
kozni fognak.

Ludovic Orban a kiszivárogtatások kap-
csán azt  is közölte, az egyetemistáknak 
járó kedvezményekről, valamint a közal-
kalmazottak pótlékairól még nem született 
döntés. Azt viszont megerősítette, hogy 
eltörlik a prefektúrák dolgozóinak járó 30 
százalékos bérpótlékot.

Hét százalék körüli hiánnyal 
számol a kormány
Orban úgy fogalmazott: olyan büdzsét 
igyekeznek kidolgozni, amely megfelel a 
romániai, illetve az európai szintű tárgya-
lásokon elfogadott, 7 százalékos hiány-
célnak. Az államháztartási konstrukciót 
ugyanakkor úgy akarják kidolgozni, hogy 
kedvezzen az európai források felhaszná-
lásának. A tervek szerint a beruházások 
50 százalékát vissza nem térítendő európai 
forrásokból kívánja fedezni a kormány – 
nyilatkozta Ludovic Orban. 

Florin Cîţu miniszterelnök bejelentése 
szerint amúgy már elkészült a költségvetési 
törvény tervezete, és ma, legkésőbb holnap 
reggel közvitára bocsátják. Mint mondta, a 
2021-es évi állami költségvetés 7–7,1 száza-
lékos államháztartási hiánnyal számol.

„Néhány intézkedést még tisztáznunk 
kellett. Ezekre vagy sürgősségi rendeletet 
adunk ki, vagy módosító indítványokat 
nyújtunk be a parlamentben” – nyilatkozta 
tegnap a kormányfő. Jelezte viszont, hogy 
még nem kapta kézhez a veszteséges ál-
lami vállalatoktól az átszervezésre vonat-
kozó terveket. „Amint már elmondtam, az 
átszervezés két módon valósítható meg: 
vagy bemutatják ők az átszervezési tervü-
ket, vagy mi lépünk. Tavalyhoz hasonlóan 
az állami támogatásokat csak a nyereséges 
vállalatok kapják majd meg” – emelte ki a 
kormányfő.

 A közszférában dolgozók által kapott 
bérpótlékok lefaragásával kapcsolatos 
kérdésre Cîţu kifejtette, egyelőre felső kor-
látokat szabnak meg ezek esetében vagy 
sürgősségi rendeletek, vagy a parlament-
be benyújtott módosítások révén, de ki 
fognak dolgozni egy új bértörvényt, amely 
a hatékonysághoz arányítja a pótlékokat 
az állami szektorban. Kérdésre válaszolva 
megerősítette, hogy csökkentik idén a pár-
toknak kiutalandó támogatásokat is.

 » Ludovic Orban jelezte ugyan-
akkor, hogy fenntartják a nyug-
díjak újraszámolására vonatkozó 
ígéretüket, és ígéretet tett, hogy 
mielőbb véghez is viszik, hogy 
igazságos helyzetet teremtsenek 
a nyugdíjasok körében. 

Pénzt spórolnának. A kormány korlátozhatja az egyetemisták utazásait is
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