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Egyelőre nem ragadós a térség 
országainak a példája, a volt 
magas rangú kommunista 
funkcionáriusok nyugdíjának 
kérdése többször felmerült az 
utóbbi években Romániában 
is, de konkrét intézkedés nem 
történt ezekkel kapcsolatban. 
Pedig csaknem 80 ezer lejes 
nyugdíjat is folyósítanak egy 
egykori kommunista ügyész-
nek, aki Colibași börtönének 
parancsnoka is volt.

 » PATAKY ISTVÁN

E lfogadta a szlovák parlament azt 
a törvényt, amely csökkenti az 
egykori kommunista rendszer 

kiemelt tisztségviselőinek nyugdíját. 
Eduard Heger miniszterelnök szerint 
a jogszabály kijavítja a szörnyű ellen-
tétet az embereket üldözők igazság-
talanul magas és az üldözöttek igaz-
ságtalanul alacsony nyugdíja között. 

Mint arról a Körkép című felvidéki 
portál beszámolt, a törvény augusz-
tusban lép hatályba, és körülbelül 
ötezer embert érint. A szabályozás 
értelmében megvonják az 1948 és 
1989 között magas posztot betöltő 
politikusok, kormánytagok és parla-
menti képviselők nyugdíjának azon 
részét, amit a kommunista rendszer-
ben betöltött funkcióik miatt kaptak. 
A törvény rajtuk kívül vonatkozik a 
titkosszolgálatok tagjaira, a cseh-
szlovák kommunista párt központi 
bizottságának tagjaira és alkalma-
zottaira, illetve a titkosszolgálatokat 
felügyelőkre is. A beterjesztők érve-
lése szerint a kommunista rendszert 
így szolgáló személyek nemcsak jóval 
magasabb fi zetést kaptak, mint az át-
lag, hanem különböző juttatásokban 
is részesültek, és ezért a nyugdíjuk 
jóval meghaladja a szlovákiai átlag-
nyugdíjak értékét.

Lengyelországban már 2017-ben 
a szlovákhoz hasonló döntést hoz-
tak: az átlagnyugdíj szintjére csök-
kentették az egykori kommunista 
biztonsági apparátus mintegy 32 

ezer volt tisztviselőjének nyugdíját. 
A nyugdíjcsökkentő törvény azokra 
vonatkozik, akik 1944 és 1990 között 
a belbiztonsági, a hírszerzési és az 
elhárítási szervek állományában dol-
goztak, ezen belül a kommunista tit-
kosrendőrség volt tagjaira, a korábbi 
határőrségnél szolgálók egy részére, 
valamint a tiszti iskoláknak az állami 
biztonsággal akkoriban együttműkö-
dő oktatóira és hallgatóira is. A csök-
kentés a rokkantsági nyugdíjakat és a 
hozzátartozóknak ítélt nyugdíj-kiegé-
szítéseket is érintette. A jogszabály 
hatálya alól a belügyminiszter „kü-
lönösen indokolt esetekben” azokat 
a személyeket mentheti fel, akik az 
1989-es rendszerváltás idején „rövid 
ideig teljesítettek szolgálatot”, illetve 
akik akkoriban „szabályosan, akár 
életüket kockáztatva is teljesítették 
feladataikat”.

Magyarországon nyolc évvel ezelőtt 
alkotmánymódosítással foglalták az 
alaptörvénybe, hogy a „kommunista 
diktatúra törvényben meghatározott 
vezetői részére az állam által jogsza-
bály alapján biztosított nyugdíj vagy 
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Szlovákia: csökkent az exkommunisták nyugdíja

Nagy tervek. Cargo terminált is építenének a nagyváradi repülőtéren, amelyen egyébként júliustól indul újra a nemzetközi utasforgalom
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más juttatás törvényben meghatá-
rozott mértékben csökkenthető; az 
ebből származó bevételt törvényben 
meghatározottak szerint a kommu-
nista diktatúra által okozott sérel-
mek enyhítésére és az áldozatok 
emlékének ápolására kell fordíta-
ni”. Ennek értelmében 2013 nyará-
tól nem folyósították augusztustól 
az egykori kommunista kitüntetése 
után járó nyugdíjpótlékát 142 koráb-
bi pártfunkcionáriusnak.

Romániában eközben a legmaga-
sabb nyugdíj haszonélvezője éppen 
egy volt kommunista ügyész, aki 
Colibași börtönének parancsno-
ka is volt. A hetvenes éveiben járó 
Gheorghe Bălășoiu jelenleg 78 634 
lejt kap havonta, holott befi zetett 
nyugdíjjáruléka révén „csak” 5205 
lejre lenne jogosult, a többit kü-
lönböző ráadások képezik az állam 
részéről. A volt magas rangú kom-
munista funkcionáriusok nyugdíjá-
nak kérdése többször felmerült az 
utóbbi években bukaresti politikai 
körökben, de konkrét intézkedés 
nem történt ezekkel kapcsolatban.  

 » Szlovákiá-
ban megvonják 
az 1948 és 1989 
között magas 
posztot betöl-
tő politikusok, 
kormánytagok 
és parlamen-
ti képviselők 
nyugdíjának 
azon részét, amit 
a kommunista 
rendszerben be-
töltött funkcióik 
miatt kaptak.

 » BÁLINT ESZTER

Két év múlva már az árut szállító 
repülőgépek fogadására is alkal-

mas lehet a nagyváradi nemzetközi 
repülőtér – a cargo terminál meg-
építéséről tegnap kötött megállapo-
dást a Bihar megyei és a nagyváradi 
önkormányzat képviseletében Ilie 
Bolojan megyei tanácselnök, illetve 
Florin Birta polgármester. A beru-
házás azon a 14,4 hektáros területen 
valósulna meg, amelyet még 2013-
ban bocsátott erre a célra a megyei 
közgyűlés rendelkezésére a védelmi 
minisztérium, a kikötés viszont az 
volt, hogy a teherterminálnak 10 év 
alatt meg kell épülnie. Az RMDSZ-es 
Pásztor Sándor által irányított elő-
ző megyevezetés idején nem történt 
egyetlen kapavágás sem, így most 
két év alatt meg kell épülnie az új lé-
tesítménynek.

A tegnap megkötött megállapodás 
értelmében a megyei tanács adja a 
telket, és várhatóan augusztusban 
megszervezi a versenytárgyalást, a 
nagyváradi önkormányzat pedig adó-

kedvezménnyel motiválja a beruházás 
megvalósulását. 

„Reméljük, hogy szeptember első 
felében már lesz legalább egy komoly 
cég, amely érdeklődik a cargo terminál 
megépítése iránt, hogy 2023-ra elké-
szüljön a gurulóút, a repülőgép-par-
koló és a csarnokok egy része” – jelen-
tette ki a Florin Birta polgármesterrel 
közösen megtartott sajtótájékoztató-
ján Ilie Bolojan, a repteret kezelő Bihar 
megyei önkormányzat elnöke.

Nem ez amúgy az egyetlen fejleszté-
si terv a nagyváradi légikikötőben. A 
megye tanácsa április végén fogadott 
el határozatot a repülőtér fejlesztésé-
ről és korszerűsítéséről. A tervezett 
beruházásnak négy célkitűzése van: 
a kifutó- és leszállópálya meghosszab-
bítása, az utasok ki- és beszállására 
használt övezet bővítése, az övezet 
körbekerítése és egy biztonságos útvo-
nal létesítése, valamint a javításhoz és 
karbantartáshoz szükséges berende-
zések beszerzése.

Mint ismeretes, Ilie Bolojan – akkor 
még Nagyvárad polgármestereként 
– az előző négy évben minden alkal-

mat megtalált arra, hogy a repülőtér 
körüli gondok miatt bírálja a korábbi, 
PSD–RMDSZ-többségű megyei kép-
viselő-testületet. A támadások fő oka 
az volt, hogy a Ryanair 2018-ban fel-
függesztette nagyváradi járatait, így 
konkrétan nemzetközi járatok nélkül 
maradt a Körös-parti város légikikö-
tője. Új légitársaságokat azóta sem 
sikerült Váradra csábítani, a Ryanairt 
viszont 800 ezer eurós önkormányzati 
támogatással sikerült „visszacsalni”. 
Az első bejelentések szerint úgy volt, 
hogy 2020 decemberében érkeznek az 
első gépek, ám a koronavírus-világ-
járvány és a pandémia megfékezése 
érdekében bevezetett óvintézkedé-
sek miatt július elejétől repülhetnek 
Londonba (Stansted), Milanóba (Ber-
gamo), Bolognába és Düsseldorfb a 
(Weeze) a váradiak és a környéken 
élők. Jelenleg menetrend szerinti já-
ratokkal mindössze Bukarestbe lehet 
eljutni a Tarom állami légitársaság, 
illetve a Blue Air gépeivel, valamint 
charterjáratok közlekednek egyipto-
mi és törökországi tengerparti turista-
paradicsomokba.

Teherterminállal bővítik a nagyváradi repülőteret

 » A tegnap 
megkötött meg-
állapodás értel-
mében a megyei 
tanács adja a 
telket és várha-
tóan augusztus-
ban megszervezi 
a versenytárgya-
lást, a nagyvára-
di önkormányzat 
pedig adóked-
vezménnyel 
motiválja a beru-
házás megvaló-
sulását. 

Rugalmas szabályokkal 
a járvány ellen

„Fennáll a veszélye, hogy a sza-
badságról a munkahelyükre 

visszatérő alkalmazottak terjesztik 
majd a járványt, ezért fontos, hogy 
a munkaadók éljenek a lehetősé-
geikkel, és megtegyék a szükséges 
óvintézkedéseket” – szögezte le teg-
nap Ördög Lajos, a Kovászna Megyei 
Munkaügyi Felügyelőség vezetője. 
Kifejtette, a munkatörvénykönyv 
úgy módosult, hogy a szabályok 
rugalmasabbak, a munkaadónak 
nagyobb szabadsága van, hogy a 
megfelelőnek gondolt intézkedése-
ket meghozza, a munkaviszonyt a 
helyzethez igazítva kezelje. Elsősor-
ban az országban működő mintegy 
460 ezer mikrovállalkozás esetében 
egyszerűsödtek lényegesen a sza-
bályok, amelyekben legtöbb kilenc 
alkalmazott dolgozik. A munkaadók 
kihasználhatják az otthoni munka-
végzés, a távmunka előnyeit, vagy 
úgy módosíthatják a programot, 
hogy az alkalmazottak ne egy idő-
ben tartózkodjanak a munkahelyen.

A főfelügyelő arra kéri a vállalko-
zókat, hogy elemezzék a helyzetet, 
vegyék fi gyelembe, hogy megnöve-
kedhet a fertőzöttségi arány, miután 
a munkavállalók visszatérnek a 
szabadságról, és így hozzanak 
felelős döntést. „Nem lehet egységes 
szabályt kidolgozni, hiszen nem 
ugyanazok a kockázatok a vendéglá-
tóiparban, egy gyárban, vagy éppen 
az erdőkitermelésben” – fejtette ki 
Ördög Lajos.

Arra is kitért, a felügyelők sem 
kérik számon a korábbi elvárásokat, 
például a munkavégzés időpontját, 
a jelenléti íveket vagy a munkaköri 
leírást. Ez utóbbit most már szóban 
is lehet közölni az alkalmazottal, 
csak akkor szükséges írásban, ha 
a munkavállaló kéri, mert szóban 
nem értette meg, mit várnak el tőle. 
(Bíró Blanka)




