
Szolidaritási kosár néven indí-
tottak programot a nyugdíjasok 
számára – adtunk hírt róla ko-
rábban. A program haszonél-
vezői az országos átlagos net-
tó bérrel egyenlő vagy annál 
kisebb nyugdíjjal rendelkező 
nyugdíjasok lesznek/lehetnek.
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A program lebonyolításá-
ról a szeptember 27-én 
megjelent 2011/927-es 

kor mányhatározat rendelkezik. 
A program gyakorlatba ültetése 
érdekében a megyei, illetve a helyi 
tanácsok kereskedelmi társaságo-
kat hozhatnak létre, vagy a meg-
lévők tevékenységét bővíthetik 
ki, olyan értelemben, hogy azok 
alapvető élelmiszerek forgalmazá-
sával is foglalkozhassanak.

A programban foglalt alap-
vető élelmiszerek a következők: 
liszt, cukor, étolaj, kukoricaliszt és 
rizs, de az adott megyei vagy helyi 
tanács döntése értelmében abba 
belefoglalhatók másabb, hosszú 
szavatossági idejű élelmiszeripari 
termékek is.

Az érintett nyugdíjasok a szó-
ban forgó termékeket rendsze-
rint hetente vásárolhatják meg a 
helyi közigazgatási hatóság által 
megállapított grafikon alapján. 
Az élelmiszereket a megyei taná-
csok adott kereskedelmi társasá-
gainak kell felvásárolniuk közbe-
szerzési eljárás, azaz nyílt árverés 
útján. Az élelmiszerek minőségi, 
műszaki paramétereire vonatkozó 
2011/219/235-ös közös minisz-
teri rendelet a Hivatalos Közlöny 
október 13-i számában jelent meg, 
akárcsak a havonta megvásárolha-
tó maximális termékmennyiségre 
vonatkozó 2011/218/1424-es kö-
zös miniszteri rendelet. Ez utóbbi 
értelmében havonta maximum 4 
kilogramm lisztet, 2 kg cukrot, 2 li-
ter étolajat, 4 kg kukoricalisztet és 
2 kg rizst vásárolhat meg az érin-
tett nyugdíjas. Ezek az árutételek 
kiegészíthetők – amint már arra 
utaltunk – másabb, huzamosabb 
szavatossági idejű élelmiszeripari 
termékekkel is, már amennyiben 
ilyen értelmű döntést hoz a me-
gyei tanács. 

A közös miniszteri rendelet 
által szabályozott mennyiség 
minden egyes nyugdíjasra vo-
natkozik, mármint azokra, akik 
nyugdíjának kvantuma nem ha-
ladja meg az országos nettó át-
lagbér szintjét, s ilyenképpen ha 
egy családban két ilyen értékű 
nyugdíjat realizáló nyugdíjas él, 
akkor mindkettőjük jogosult lesz 
azokat megvásárolni.

A megyei tanácsok által 
létrehozott kereskedelmi tár-
saságok, illetve azok, amelyek 
tevékenységét kibővítették, to-
vábbadják a szóban forgó élel-
miszeripari termékeket azoknak 
a kereskedelmi társaságoknak, 
amelyeket a helyi tanácsok hoz-
tak létre, vagy azoknak, ame-
lyeknek tevékenységét kibőví-
tették. Ezek fogják közvetlenül 

eladni azokat a nyugdíjasoknak. 
Az értékesítésre feljogosított 
kereskedelmi társaságok a kor-
mányhatározat 5(3)-as szaka-
sza értelmében csak minimális 
árrést alkalmazhatnak, amely 
révén fedezendők az értékesí-
tési tevékenységgel kapcsolatos 
költségeik, azaz ezek a kereske-
delmi társaságok nem lehetnek 
e tevékenység tekintetében pro-
fitorientáltak. Amennyiben egy 
területi-közigazgatási egység 
keretében nem működik helyi 
tanács által létrehozott kereske-
delmi társaság, akkor a megyei 
tanács kereskedelmi társasága 
dönthet arról, hogy az adott te-
rületi-közigazgatási egységben 
munkapontot létesítsen, amely 
révén sor kerül a szóban forgó 
termékek eladására. A munka-
pont megkövetelte helyiséget az 
érintett területi-közigazgatási 
egységnek kell biztosítania bér 
ellenében. 

A kormányhatározat rendel-
kezik arról is, hogy az alapvető 
élelmiszerek eladása megszerve-
zésének szabályzatát a megyei ta-
nács határozata révén kell megál-
lapítani, akárcsak a program gya-
korlatba ültetésével kapcsolatos 
más intézkedéseket is. 

A program gyakorlatba ül-
tetése feltételezte jogszabályok 
megjelentek, illetve hatályba 
léptek, de a tényleges gyakorlat-
ba ültetésig a jelek szerint hosszú 
lesz az út. Az esetek túlnyomó 
többségében például a megyei 
tanácsoknak létre kell hozniuk a 
kormányhatározat előírta keres-
kedelmi társaságokat, vagy eset-
leg a már meglévő tevékenységét 
kibővíteni. Mindkét esetben 
viszonylag időigényes az ügyin-
tézés, majd következne a nyilvá-
nos árverés, illetve a szerződések 
megkötése a beszállítókkal, majd 
az áru „terítése”, ezt követően 
pedig a tulajdonképpeni eladás, 
megvásárlás. Úgyszintén még a 
nyilvános árverés meghirdetése 

előtt pontosan meg kell állapí-
tani a jogosult nyugdíjasok szá-
mát, valamint dönteni kell arról, 

hogy az adott megyében milyen 
mennyiség megvásárlására is 
lesznek jogosultak az érintettek, 

ugyanis a kormányhatározat a 
maximális mennyiségeket álla-
pítja meg, következésképpen a 
megyei tanácsok dönthetnek 
azoknál kisebb mennyiségekről 
is. Továbbá azt is meg kell vizs-
gálni, hogy indokolt-e, célsze-
rű-e másabb termékekre is kiter-
jeszteni a szolidaritási kosarat.

Tehát tennivaló bőven akad, s 
azok majd mindegyike időigé-
nyes. Az anyagi-pénzügyi vonza-
tokról egy szó sincs a kormány-
határozatban, márpedig pénz-
alapokra is szükség lesz, mert 
azokat az árukat ki kell fizetni a 
beszállítóknak, s a forgalmazá-
sukkal kapcsolatos költségeket 
is úgymond meg kell előlegezni. 
Mindezen költségek majd csak 
utólag térülnek meg, azután, 
miután megvásárolták a nyug-
díjasok a portékát. A folyamat 
láncszemeire való tekintettel az 
is feltételezhető, hogy nemigen 
lesz lehetséges sokkal olcsób-
ban árusítani ezeket az alapvető 
élelmiszereket, mint a diszkont-
áruházak által alkalmazott árak, 
azaz megtörténhet, hogy be-
fuccsol ez a kormányprogram.

Alapélelmiszerek nyugdíjasoknak. Kínálat feltételes módban illusztráció
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