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B Á L I N T  E S Z T E R

N em halmozhatják többé 
a nyugdíjat és a fi zetést a 
közszférában dolgozók – 

az erről szóló törvénytervezetet teg-
napi ülésén fogadta el a bukaresti 
kormány. A tiltás ezzel még nem 
lép hatályba, hanem a parlament-
nek is el kell fogadnia, illetve Klaus 
Iohannis államfőnek is ki kell hir-
detnie. Úgy tűnik viszont, hogy 

valószínűleg nem kell sokáig 
várni a jogszabályra, Flo-
rin Cîţu kormányfő tegnapi 
bejelentése szerint a par-
lament ugyanis gyorsított 
eljárással fogja megvitatni 

és elfogadni. „A kormány el-
fogadta a törvénytervezetet, amely 
lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt 
elért személyek számára, hogy 
folytassák tevékenységüket. A jog-
szabályjavaslat, amely sürgősségi 
eljárással megy tovább a parlament 
elé, megtiltja a fi zetés és a nyugdíj 
halmozását, és ezzel egy időben 
előírja, hogy a nyugdíjkorhatár op-
cionálisan kitolható 70 éves korig” 
– jelentette be a miniszterelnök a 
kormányülés után.

A törvénytervezetről

A törvénytervezet így fogalmaz: 
„szem előtt tartva a költségvetési 
megszorításokat és a munkaválla-
lókkal járó költségvetési kiadások 
csökkentését, a törvénytervezet 
javaslatot tesz a fi zetés és a nyug-
díj halmozásáról szóló jogszabály 
módosítására, és megadja a lehető-
séget a közalkalmazottaknak, hogy 
válasszanak a fi zetés és a nyugdíj 

között. Ezért a közszférában a tevé-
kenység folytatása a nyugdíj folyó-
sításának felfüggesztésével jár.” A 
jogszabályjavaslat szerint tehát a 
már nyugdíjas, de még a közszférá-
ban munkát vállaló személyeknek 

lehetőségük lesz 70 éves korukig 
aktív életet folytatni, ám tényle-
ges nyugdíjazásukig kénytelenek 
lesznek lemondani az időskori jut-
tatásról. A tervezet szerint ugyanis 
azok, akik betöltötték a nyugdíjkor-
határt, de még szeretnének dolgoz-
ni, kérhetik, hogy dolgozhassanak, 
amíg elérik a 70 éves kort. Azok-
nak, akik ezután érik el a törvényes 
nyugdíjkorhatárt, a munka foly-
tatásáról szóló kérést a törvényes 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
legalább 30 nappal iktatniuk kell. 
A „hosszabbítás” ugyanakkor nem 
jelenti azt, hogy 70 éves korukig 
kötelesek dolgozni, időközben bár-
mikor nyugdíjba mehetnek, ehhez 
60 nappal a nyugdíjazás időpontja 
előtt kérvényt kell benyújtaniuk 
munkáltatójukhoz.

Mint ismeretes, a Cîțu-kormány 
a nyugdíjrendszer átfogó reformjá-
ra készül, terveiket belefoglalták az 
országos helyreállítási tervbe (PN-
RR) is, amelyet a hónap elején küld-
tek el Brüsszelbe, jelenleg pedig az 
Európai Bizottság jóváhagyására 
vár. A dokumentum szerint a nyug-
díjkorhatár megemelése opcionális 
lesz. Emellett új indexálási rend-
szert dolgoznak ki az időskori jutta-
tás megemelésére, és módosítják az 
előrehozott nyugdíjazás feltételeit 
is. Az új nyugdíjtörvény a korábbi 
bejelentések értelmében 2023-tól 
léphet hatályba.

Irodai munka. A Cîțu-kormány 
a nyugdíjrendszer átfogó 
reformjára készül
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SIMON VIRÁG

H agyományosan május elsején 
nyitották meg Marosvásárhe-

lyen a Víkendtelepet, és akkorra már 
fel voltak töltve a medencék is. Idén 
nem így történt, részben a járvány- 
ügyi szigorítások miatt, részben 
mert az előző évek tapasztalatai azt 
mutatták, hogy csak június második 
felétől lesz olyan meleg, hogy fürde-
ni, napozni lehessen.

Készülnek a szezonra

Bár változékony még az időjárás 
Marosvásárhelyen és Maros me-
gyében is, és a 23–25 fokos nappali 
hőmérsékleteket záporok és éjsza-
kai lehűlések követik, egyre töb-
ben szeretnének úszni, tiszta vizű 
medencében mártózni, strandolni. 
Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán  a Székelyhon kérdésére 
elmondta, dolgoznak a víkendtelepi 
sátortetős medence megnyitásán. 
Itt újraszerelték a gáz- és villanyve-
zetékeket, kicserélték az összetört 
járólapokat, és hamarosan nekifog-
nak a medence kifestésének. Ahogy 
megszárad a medence, elkezdik 

annak feltöltését. „Egy időben kell 
feltölteni a sátortetős olimpiai mé-
retű medencét és a víkendtelepi 
többi medencét is, hogy a talajvíz 
ne tegyen kárt bennük. Előrelátha-
tóan jövő hét végére a medencék te-
le lesznek. A sátortetőst melegíteni 
fogják, hogy mihamarabb elérje a 
27 fokot és alkalmas legyen a spor-
tolóknak. A szabadtéri medencéket 
a napsugarak kell melegítsék.”

Kinyit, vagy következik 
a nyári vakáció?

Amikor a sátortetős medencét hasz-
nálni lehet, akkor a Mircea Birău 
városi uszodából átköltöznek oda a 
sportolók, és „visszakapják” 
azok, akik másfél éve nincs 
hol ússzanak:  a kedvtelés-
ből úszók. A városi uszodát 
a nagyközönségnek  június 
15-én, kedden nyitják meg, 
de keddtől péntekig csak 
20–22 óra között használ-
hatják, míg szombaton és vasárnap 
6–22 óra között. A városvezetés azt 
állítja, hogy hétköznap 6–20 óra 
között a hivatásos sportolóknak és 
sportklubokhoz beiratkozottaknak 
van szükségük a 25 méteres meden-
cére. Akik az esti órákban és hétvé-
gén szeretnének úszni, előzetes be-
jelentkezésre van szükségük, mivel 
egy alkalommal csak 40 személyt 
engednek be.

Június közepére feltöltik
• Június második felétől lehet használni a marosvásár-
helyi víkendtelepi medencéket, amelyeket hamarosan 
elkezdenek feltölteni. Egy időben töltik fel a csóna-
kázót, a szabadtéri és a sátortetős olimpiai medencét 
is, hogy a talajvíz ne tegyen kárt a létesítményekben. 
Ahogy használható a ballon, felszabadul a városi uszo-
da, és a vízi sportok kedvelői itt is úszhatnak.

A Víkendtelepen jövő hét végére 
töltik fel a medencéket
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• Ha akarnak, akár hetvenéves korukig is dolgozhatnak 
a közalkalmazottak, amennyiben életbe lép a Cîțu-kor-
mány által tegnap elfogadott törvénytervezet. Ám hiába 
érik el a nyugdíjkorhatárt, az időskori juttatást csak azt 
követően kezdik nekik folyósítani, amikor ténylegesen 
nyugdíjba mennek, ugyanez a jogszabályjavaslat tiltja 
meg ugyanis a fizetés és a nyugdíj halmozását.

Akik betöltötték a nyug-
díjkorhatárt, de még 
szeretnének dolgozni, 
kérhetik, hogy dolgoz-
hassanak, amíg elérik a 
70 éves kort.

Megtiltják a halmozást
70 éves korukig is dolgozhatnak a közalkalmazottak




