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 » KRÓNIKA

Egy nappal azt követően, hogy a 
kormánykoalíció bejelentette, 

szerdán eltörölik a honatyák kü-
lönleges nyugdíját, tegnap eljárás-
jogi akadályok miatt kénytelenek 
voltak halasztani a képviselők és 
szenátorok jogállását szabályozó 
törvény módosítását.

Dan Barna kormányfőhelyettes 
hétfőn jelentette be, a koalíció úgy 
döntött, a parlament két házának 
szerdára összehívott, idei első 
együttes ülésén napirendre tűzi a 
honatyák különleges nyugdíjának 
eltörlését. „Egy első lépés, amelyet 
végigviszünk” – fogalmazott az 
USR–PLUS-szövetség társelnöke. 
Azonban a két házbizottság tegnap 
reggeli együttes ülésén az a döntés 

született, hogy a kezdeményezés-
nek végig kell járnia a parlamenti 
utat, meg kell vitatnia a szakbizott-
ságnak, meg kell szereznie a jóvá-
hagyásokat. A honatyák különle-
ges nyugdíjának eltörléséről így 
leghamarabb jövő héten dönthet 
a parlament.  A Digi24 hírtelevízi-
ónak nyilatkozó koalíciós források 
szerint ma megalakul a bizottság, 
amelynek feladata a honatyák jog-
állását szabályozó törvény módosí-
tása, és a parlament két háza a jövő 
héten együttes ülésen szavazhat a 
különleges nyugdíjak eltörléséről. 
A tegnapi házbizottsági ülésen kü-
lönben a szociáldemokraták (PSD) 
azt kérték, hogy még keddre hívják 
össze az együttes ülést, hogy sza-
vazhassanak a honatyák külön-
leges nyugdíjának az eltörléséről, 

azonban a javaslatot elvetették.  
Ludovic Orban alsóházi elnök be-
jelentése szerint különben három 
javaslat – a PNL, az USR–PLUS és 
a PSD által benyújtott – is létezik a 
honatyák különleges nyugdíjának 
az eltörlésére, ezeket mind elkül-

dik a véleményezés végett a par-
lamenti képviselők jogállásának 
kérdéseivel foglalkozó szakbizott-
ságnak. Orban jelezte egyúttal, 
hogy előbb a mai ülésen meg kell 
alakítani az illető szakbizottságot. 
Elmondása szerint ez lesz az első 

napirendi pont. Orban szerint leg-
több egyhetes határidőt szabnak 
ki a bizottságnak a véleményezés 
elkészítésére, de amennyiben le-
hetséges, már a szerdai ülésen 
vita alá bocsátanák a véleménye-
zéseket.

Késik a honatyák különleges nyugdíjának eltörlése

A vártnál jobb volt
a tavalyi növekedés

Váratlanul jól teljesített a román 
gazdaság a tavalyi negyedik 

negyedévben, amikor a harmadik 
negyedévhez mérten 5,3 száza-
lékkal gyorsult, így tavaly egész 
évben a bruttó hazai termék (GDP) 
csak 3,9 százalékkal esett vissza, 
ami jobb a bukaresti kormány 
és elemzők valamennyi korábbi 
várakozásánál. Ez volt amúgy a 
legnagyobb negyedéves növe-
kedés az Európai Unióban. Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) 
keddi gyorsjelentése szerint éves 
összevetésben a negyedik negyed-
évi GDP a nyers adatok szerint 
1,5 százalékkal csökkent 2019 
negyedik negyedévéhez mérten, 
a szezonális és naptárhatással ki-
igazított érték szerint a zsugorodás 
1,7 százalék volt a vizsgált idő-
szakban.  Éves összevetés szerint 
2020 első negyedévében a román 
gazdaság még 2,4 százalékkal nőtt 
a nyers adatok szerint 2019 első 
negyedévéhez mérten, második 
negyedévben 10,3 százalékkal 
esett vissza a koronavírus-járvány 
által elrendelt szigorú vesztegzár 
miatt, a harmadik negyedévben 
5,7 százalékos csökkenést jegyez-
tek fel. A szezonális és naptárha-
tással kiigazított értékek szerint az 
első negyedévben 2,6 százalékos 
növekedést jegyeztek fel, majd 
a másodikban 10,2 százalékos 
visszaesést, a harmadikban 5,6 
százalékos csökkenést az előző 
év azonos időszakához mérten.  
Negyedévenkénti összevetés 
szerint a román GDP a szezonális 
és naptárhatással kiigazított érték 
szerint tavaly az első negyedévben 
0,2 százalékkal nőtt 2019 utolsó 
negyedévéhez mérten, majd a 
második negyedévben 12,2 száza-
lékkal csökkent, míg a harmadik 
negyedévben 6,1 százalékkal nőtt.  
Mint ismeretes, a pandémia elején 
az elemzők akár 7-8 százalékos 
visszaesésre is számítottak 2020 
egészére. Az Európai Bizottság a 
múlt héten 5 százalékos GDP-csök-
kenést valószínűsített. A bukaresti 
kormány január közepén közölte, 
a tavalyi évre 4,4 százalékos csök-
kenésre számít, így az INS által 
közölt 3,9 százalékos csökkenés 
felülmúlja az összes várakozást.  
(Hírösszefoglaló)

Óriási különbségek nyugdíjak és nyugdíjak között

A 4,9 millió romániai nyugdíjas átlagosan 1500 lejt kap havonta, miközben a 9500 különleges nyugdíj átlaga 
9600 lej – vont mérleget Raluca Turcan munkaügyi miniszter. „A tavaly szeptemberi nyugdíjemelés nagyjából 
8 milliárd lejes erőfeszítést jelentett a költségvetés számára. A koronavírus-világjárvány elleni küzdelemre 
nagyjából 16 milliárd lej ment. Ami a nyugdíjakat illeti, a teljes költségvetési képet kell nézni, hogy lássuk, 
mennyivel tudnak nőni a nyugdíjak, és rá kell tennünk az ujjunkat a különleges nyugdíjakra is” – jelentette ki 
a munkaügyi tárca vezetője a Realitatea Plus hétfő esti műsorában. Mint részletezte, jelenleg 9500 személy 
részesül különleges nyugdíjban, körükben a havi átlagnyugdíj 9600 lej. Ezzel párhuzamosan az állami nyug-
díjrendszerben 4,9 millió nyugdíjast tartanak nyilván, akik átlagosan 1500 lejt kapnak havonta. „Mindenki 
érzi, hogy méltánytalanság történt a különleges nyugdíjakra vonatkozó törvények révén” – fogalmazott Turcan.

Makkai Péter szemléletváltást sürget, hogy az esélytelenekre,
a kiszolgáltatottakra rejtett erőforrásként tekintsenek

MAKKAI PÉTER MUNKAÜGYI ÁLLAMTITKÁR A SZOCIÁLIS HÁLÓRÓL, A BARIKÁD KÉT OLDALÁRÓL

„A nyomorúságnak mindig van arca”
„Egy héttel ezelőtt még én 
is úgy érzékeltem, a bari-
kád két oldalán állunk: a 
civilek és az állam. Most 
már úgy látom, a barikád 
másik oldalán a nyomo-
rúság áll, a feladatunk 
ezt felszámolni” – vallja 
a nemrég munkaügyi 
államtitkárnak kinevezett 
Makkai Péter református 
lelkész. Közölte, a civil 
szférát is be akarja von-
ni a szociális problémák 
rendezésébe.

 » BÍRÓ BLANKA

A z állami költségvetés ha-
talmas hányadát fordít-
ják szociális juttatásokra, 

szolgáltatásokra, Romániában 
ötmillió ember kap havonta va-
lamilyen segélyt, negyven fölé 
emelkedik a szociális juttatások 
száma, ám a rendszer mégsem 
elég hatékony – szögezte le a 
Krónika megkeresésére Makkai 
Péter, a munkaügyi miniszté-
rium államtitkára. Az RMDSZ 
javaslatára nemrég kinevezett 
tisztségviselő a háromszéki Ár-
koson szolgált református lel-
készként, a sepsiszentgyörgyi 
Diakónia Keresztyén Alapítvány 
fogyatékkal élők, gyermekjólé-
ti és családsegítő ágazatának 
igazgatója. Nevéhez fűződik 
az Írisz Ház – fogyatékkal élők 
számára létrehozott intézmény-
rendszer –, a nappali foglalkoz-
tató, védett műhelyek, speciális 
munkaközvetítő iroda, szociális 
vállalkozások, védett lakás, szá-
mos, fogyatékkal élők társadal-
mi elfogadását elősegítő helyi 
és nemzetközi rendezvény, va-
lamint a Kovászna megyei, ne-
héz sorsú gyermekek délutáni 
oktatását és támogatását szol-
gáló programok kiépítése.

A számokon túl
Az elmúlt időszak tapasztalatai 
kapcsán lapunk érdeklődésére 
kifejtette, a Raluca Turcan mun-
kaügyi miniszterrel való egyez-
tetés során megfogalmazódtak a 
feladatok, hogy a szociális jutta-
tások, szolgáltatások minél haté-
konyabbak lehessenek. „Fel kell 
mérni, hol tartunk, ötmillióan ré-
szesülnek valamilyen segélyben. 
Ez hatalmas szám. Meg kell néz-
ni, kik vannak a számok mögött, 
a nyomorúságnak mindig arca 
van, mindenkinek más a nehéz-
sége és szükséglete” – részletezte 
az államtitkár.

Makkai Péter szemléletváltást 
sürget, hogy az esélytelenekre, 
a kiszolgáltatottakra a társada-
lom ne terheként, hanem rejtett 
erőforrásként tekintsenek. Pél-
dául a fogyatékkal élőknek olyan 
támogatást nyújtsanak, hogy a 
képességeik megerősödjenek, ne 
ellátottak, hanem a társadalom 

hasznos tagjai legyenek. „Nem 
egyéni, hanem a hálózati beavat-
kozás lehet eredményes” – szö-
gezte le az államtitkár, aki szerint 
nem egyedül a fogyatékkal élőt, 
hanem a családot kell szolgálta-
tásokkal segíteni.

A szakember úgy látja, a mi-
niszter is elkötelezett, hogy át-
vizsgálják a támogatási rend-
szereket, ne pénzben hanem 
rendszerben gondolkodjanak, a 
támogatást szociális szolgálta-
tási csomagokban juttassák el a 
rászorulóknak. Erre példa, hogy 
központi és helyi összefogással 
meg lehetne oldani a délutáni 
oktatást, amit eddig helyenként 
az önkormányzatok, a civil szféra 
biztosított. „Ha a szociális támo-
gatások egy részét erre csator-
názzák be, akkor rengeteg gyerek 
számára biztosítani lehet a felzár-
kóztatást, a meleg ebédet, és ez 
az egész családnak segítség. Ezt 
a programot össze kell hangol-

ni az oktatási minisztériummal, 
vannak nagyon jó példák, a civil 
szervezetek évek óta nyújtanak 
ilyen szolgáltatást” – mutatott rá 
az államtitkár.

Partnerként tekint
a civil szférára
A civil szférából érkező Makkai 
Péter számít a civilekre, mint 
mondta, eddig az állam nem 
tekintette komoly partnernek, 
magára hagyta őket, közben kül-
földi támogatásokból hatalmas 
összegeket hoztak az országba, 
és vállalták a szociális szolgálta-
tásokat. Sokat alkalmazkodtak, 
ha az állam egy meggondolatlan 
törvénnyel „beletenyerelt” az éle-
tükbe, de közben közülük sokan 
el is bizonytalanodtak, abba-
hagyták.

Az államtitkár széles körű kon-
zultációt tervez, hiszen – mint 
mondja – hatalmas tapasztalat 
gyűlt fel, a javaslatokat érdemes 
fi gyelembe venni a tervek kidol-
gozásánál. „Agytrösztöket (think 
tank) kell létrehozni, melyek töb-
bek között a fogyatékkal élők, a 
gyermekek, az idősgondozás, a 
bántalmazott anyák, a romakér-
dés területén segítik az államot 
a közpolitikák kidolgozásában.   
Egy héttel ezelőtt még én is úgy 
érzékeltem a barikád két olda-
lán állunk: a civilek és az állam. 
Most már úgy látom a barikád 
másik oldalán a nyomorúság 
áll, a feladatunk ezt felszámolni, 
olyan szociális hálót kialakíta-
ni, amely több embert tud meg-
tartani” – mutatott rá Makkai 
Péter. Szerinte sürgős beavatko-
zásokra van szükség, nincs idő, 
a felméréssel párhuzamosan a 
beavatkozásokat is el kell indíta-
ni, hiszen különben újabb gene-
rációk nőnek fel, melyek viszik 
tovább a nehézséget. Az állam-
titkár úgy véli a szociális kérdés 
elválaszthatatlan a munkától, a 
rászorulóknak elsősorban arra 
kell lehetőséget teremteni, hogy 
dolgozhassanak.
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