
Amikor jó másfél évvel ezelőtt 
a Boc-kormány meghirdette a 
nyugdíj rendszer megreformálá-
sát, töb bek között a méltányos-
ság, az igazságosság elveinek 
hathatósabb érvényre juttatását 
is célul tűzte ki. A kormányfő 
többször is hangoztatta, hogy a 
nyugdíjjogosultságnak, illetve a 
nyugdíj kvantumának a hozzájá-
rulási időtartam és a társadalom-
biztosítási hozzájárulás szintjén 
kizárólagos kritériuma kell le-
gyen. Olyképpen, hogy megszűn-
hessenek az „arcátlanul” nagy 
nyugdíjak.

Hecser Zoltán
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Az elmúlt esztendő júniusá-
ban jelent meg a nyugdíjak 
területén foganatosítandó 

egyes intézkedések megállapítására 
vonatkozó 2010/119-es törvény. 
E törvény egyes szakaszának ér-
telmében annak hatályba lépésé-
nek időpontjától kezdődően egyes 
nyugdíjkategóriák a 2010/19-es, 
a köznyugdíjtörvény előírásaihoz 
fognak igazodni, s ennek értelmé-
ben azokat újra kell számítani. Ez a 
törvény rendelkezett az újraszámítás 
módjáról is, majd utólag kormány-
határozatokkal hagyták jóvá az új-
raszámítás módszertanát. Emlékez-
tetnénk: a katonai, a rendőri, a bör-
tönőri, a bírósági és ügyészségi ki-
segítő szakszemélyzeti nyugdíjakat, 
valamint a diplomáciai és konzuli 
személyzet, a parlamenti köztisztvi-
selők, a képviselők és a szenátorok, 
a polgári pilóták és a számvevőszék 
személyzetének szolgálati nyugdí-
jait érintette ez a törvény, illetve 
azok újraszámítását rendelte el. A 
cél az volt, hogy ezeket a különleges 
jogállású nyugdíjakat összhangba 

hozzák, arányosítsák a köznyugdí-
jak szintjeivel. A törvény, valamint 
az alkalmazási normákat jóváhagyó 
kormányhatározatok az érintettek 
körében nagy elégedetlenséget és he-
ves tiltakozást váltottak ki, mi több, 
a honvédelmi és rendészeti nyugdí-
jasok tüntetéseket is szerveztek. A 
kormány azt bizonygatta, hogy csak 
kivételes esetekben fordulhat elő, 

hogy az érintett kategóriákba tar-
tozó nyugdíjas járandósága jelentős 
mértékben csökkenjen. 

A kedélyek mindmáig nem csil-
lapodtak le, holott a kormány sze-
rint nincs amiért panaszkodniuk az 
érintetteknek. Maga az államfő is 
rosszallásának adott hangot az elé-
gedetlenség okán, azt állítva, hogy 
a honvédelmi és a közbiztonsági 
rendszer nyugdíjasai 90 százaléká-
nak a nyugdíja nemhogy csökkent 
volna, hanem növekedett. Ha ez 
így igaz, akkor az a cél, miszerint 
csökkenteni kell a szóban forgó 
nyugdíjaskategóriák jogosultságai-
nak kifizetésére fordított összeget, 
nem valósult meg.

Mindezt miért is elevenítet-
tük fel? Június 30-án jelent meg a 
2011/59-es sürgősségi kormányren-
delet. Az arról rendelkezik, hogy felül 
kell vizsgálni a 2010/119-es törvény 
által előírt nyugdíj-újraszámításokat 
egyes érintett kategóriák esetében: a 
bírósági és az ügyészségi kisegítő szak-
személyzeti, a diplomáciai és konzulá-
tusi személyzeti, a parlamenti köztiszt-
viselői, a számvevőszéki személyzeti, 
valamint a képviselők és szenátorok, il-
letve a polgári pilóták szolgálati nyug-
díjának újraszámítását. Erre hivatalból 
kerül sor, a kormányrendelet hatályba 
lépésétől számított 30 napon belül, 
azaz július 30-ig. A kormányrendelet 
megindokolásában többek között 
az áll, hogy nem lehet eltekintetni a 
2010/119-es törvény alkalmazásával 
kapcsolatos jogszolgáltatási ellenőrzés 
során megfogalmazott elvárásoktól, 
illetve hogy a nyugdíjjogosultságokat 
tárgyilagos és megalapozott módon 
kell megállapítani.

Valami nincs rendjén a 2010/ 
110-es törvény, valamint az annak 
alkalmazási módszertanát jóváhagyó 
kormányhatározatok gyakorlatba 
ültetése körül. Erre lehet következ-
tetni abból is, hogy a most megje-
lent kormányrendelet értelmében az 
érintett nyugdíjak felülvizsgálatára 
egy számítási módszertant kell hasz-
nálni, azt, amelyet a jogszabály mel-
léklete tartalmaz. Azaz eddig volt 
egy módszertani norma, azt most a 
„sutba dobták”, ugyanis a vonatkozó 
2010/737-es kormányhatározatot a 
most megjelent jogszabállyal hatá-
lyon kívül helyezték, s helyette most 
lesz „számítási módszertan”. A jog-
szabály egyébként arra is lehetőséget 
biztosít, hogy az érintett nyugdíja-
sok saját maguk is kérelmezzék a jo-
gosultságuk felülvizsgálását, ameny-
nyiben módjukban áll olyan igazoló 
aktákat benyújtani, amelyek révén 
bizonyítható, hogy nagyobb hozzá-
járulási időtartammal rendelkeznek, 
mint amit annak idején figyelembe 
vettek jogosultságuk megállapításá-
nál. Az új módszertan gyakorlatba 
ültetése révén valószínűleg ezeknek a 
nyugdíjaskategóriáknak is növeked-
ni fog a nyugdíjuk. A különbözetre 
egyébként visszamenőleg is jogosul-
tak lesznek, el egészen 2010. szep-
tember 1-jéig. 
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„ArcátlAnul” nAgy nyugdíjAk

Felülvizsgálják  
az újraszámítást

tükör-kép táBOr SzelterSzBen

Alkotás és önismeret

A gyerekek alkotási örömét, a 
helyes önismeretre való nevelé-
sét célozza többek között az a 
tükör-kép elnevezésű gyerektá-
bor, amelyet a Szent gellért Ala-
pítvány önkéntesei szerveztek 
meg a Szentegyháza közelében 
található Szeltersz-völgyében. 

Tamás Attila

Gyerekzsivaj és vidám han-
gulat tölti be tegnapelőtt 
óta a Szeltersz-völgyét, ahol 

a Szent Gellért Alapítvány menedék-
háznál megrendezett, harmadik kiadá-
sát megért Tükör-Kép tábor zajlik. A 
27 iskoláskorú gyereket foglalkoztató 
tábor szombaton kezdődött és július 
15-ig tart. 

Az önismereti, biblia- és művész-
tábor célja többek között a gyerekek 
helyes önismeretre való nevelése, 
valamint bibliai történetekkel, ezek 
dramatizálásával, közösségi játékokkal 
és csoportbeszélgetésekkel megismer-
tetni Istent – mondta el György Ida 
hitoktató, a tábor egyik főszervezője. 
„Ezek mellett szeretnénk lehetősé-
get adni a gyerekek kreativitásának 
fejlődésére, betekintést nyújtva a kü-
lönböző művészetekbe a kézműves-
foglalkozások révén, mint például az 
agyagozás, korongozás, nemezelés, 
gyöngyözés, valamint gipsz- és üveg-
festés. Nem hiányoznak azonban a 
szabadidős, testi-lelki kikapcsolódást 
szolgáló programok sem a tábor kí-
nálatából, mint például a környéken 
való túrázás, különböző sportok, csa-
patépítő játékok, valamint a népzene- 
és néptáncoktatás sem” – tette hozzá 
György Ida. 

A tábor létrejöttét a megyei ön-
kormányzat mellett számos önkéntes 
segítette,  akik munkájukkal, foglal-
kozásaikkal teszik színessé és zökkenő-
mentessé a tábor programját: a György 
házaspár, Attila és Ida, a tábor főszer-
vezői, Ambrus Zsuzsanna pszicholó-
gus, Lőrincz Kinga gyógypedagógus, 

Theil Emília hitoktató, Mag Katalin, 
Samu Ramóna, Farkas Ildikó, Tankó 
Csilla, Máthé Nóra, Tankó Noémi és 
Dánél Sándor. 

A szervezők azt szeretnék, ha a 
gyerekek megtapasztalnák az alkotás 
örömét a természetben, továbbá túl a 
megszokott iskolai kereteken, nem a 
teljesítményre, hanem a kreativitás-
ra figyelnének oda. Ezt különböző 
módszerekkel, játékokkal, foglalko-

zásokkal teszik lehetővé az önkénte-
sek. Nem utolsósorban a testi és lelki 
felüdülés, kikapcsolódás is nagyon 
fontos a gyerekek számára – mondta 
el György Ida. 

A menedékház előtti téren fedett 
állványzat alatt is zajlik a program, 
hogy rossz idő esetén is megtarthassák 
a tevékenységeket, biztosítva ezáltal a 
gyerekeknek, hogy minél többet le-
hessenek a szabad levegőn. 

Nyugdíjasok. Kérhetik a felülvizsgálatot

Korongozást tanuló diákok a szelterszi gyerektáborban. Az alkotás öröme  fotó: tamás attila
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