
2011. november 17., csütörtök | 3. oldal 

Körkép
csík

A hatályos nyugdíjtörvény értelmében január 
1-jétől emelkednie kell a nyugdíjpont értékének, a 
2011-es tényleges inflációs rátával és az országos 
átlagos bruttó bér tényleges növekedési arányának 
50 százalékával. Ez, szerény számítások szerint is 
a nyugdíjpont értékének mintegy 5-5,5 százalékos 
megemelését jelenti. Pontosabban jelentette volna, 
mert időközben kiderült, hogy erre – az ország nehéz gazdasá-
gi-pénzügyi helyzetére való tekintettel – nemigen lesz lehetőség, 
mint ahogy a közszférai bérek kiigazítására sem.

A Valutaalap küldöttségével folytatott tárgyalások, illetve a 
vele kötött megegyezés értelmében nyilvánossá vált az, amiről 
már szeptemberben hallani lehetett: január 1-jétől nem kerül-
het sor a szóban forgó törvényes előírás alkalmazására. Időköz-
ben arról is lehetett hallani, hogy majd májustól vagy július 
1-jétől mégiscsak módot kerítenek a nyugdíjpont értékének meg-
emelésére. Sőt arról is hallottunk, hogy a társadalombiztosítási 
költségvetés törvénytervezetébe bekerül majd egy olyan passzus, 
amely lehetővé teszi a nyugdíjak megemelését.

A minap nyilvánosságra került költségvetés-tervezetben 
azonban ez tételesen nem szerepel. Nem is szerepelhet, mert 
akkor azt is fel kellett volna tüntetni, hogy melyik időponttól és 
milyen arányban emelik a nyugdíjpont értékét. Mindennek el-
lenére az ígérgetések szintjén továbbra is szó van a nyugdíjpont 
értékének esetleges megemeléséről. Emil Boc kormányfő minap 
kijelentette, hogy május végén majd eldőlhet, lesz-e egyáltalán 
lehetőség a nyugdíjpont értékének egy szerény és óvatos arányú 

megemelésére. A demokrata-liberális párt egyik képviselője meg-
kockáztatta az aránymegjelölést is: szerinte a második félévtől 
mintegy 3 százalékkal emelkedhet a nyugdíjpont értéke. Azzal 
is vigasztalta az érintetteket, hogy amennyiben ez bekövetkez-
ne, akkor járandóságuk reálértéke, illetve vásárlóereje nem fog 
csökkenni, mert az előrejelzések szerint a 2012-es esztendei vár-
ható infláció 3,5 százalék körül lesz.

Hát ez igencsak gyenge vigasz, egyrészt azért, mert a 3 szá-
zalék nem 3,5 százalék, másrészt pedig azért, mert ha csak a 
második félévtől emelik a nyugdíjpont értékét – pontosabban: 
már amennyiben sor kerülne erre –, akkor az éves viszonylat-
ban csak 1,5 százalékot jelentene. Nesze neked reálérték…

Egyelőre tény ami tény, a társadalombiztosítási költségve-
tési törvény tervezetében nem szerepel a nyugdíjpont értékének 
megemelése, csupán annyi, hogy az évi átlagos köznyugdíj 747 
lej lesz. Az Országos Társadalombiztosítási Pénztár nyug-
díjköltségvetése pedig alig 0,05 százalékkal növekszik. Ilyen 
körülmények között pedig a több mint 4,7 millió nyugdíjas 
nemigen számíthat anyagi helyzetének jobbulására. Sőt annak 
rosszabbodására. Lesznek azonban kivételezett nyugdíjasok is, 

az úgynevezett különleges nyugdíjakról van szó, a 
védelmi minisztérium, a belügyminisztérium és 
a hírszerző szolgálat egykori alkalmazottjairól van 
szó, szám szerint mintegy 159 000 nyugdíjasról. 
Az ő esetükben az átlagnyugdíj 2012-ben 2289 lej 
lesz, a 2010-es esztendei 1946 lejjel szemben, ami 
17 százalékos növekedést jelent. Ami pedig a szóban 

forgó nyugdíjak utólagos újraszámítását illeti: annak során való 
igaz, hogy voltak olyanok, akiknek nyugdíja csökkent, de jóval 
többen olyanok, akiké megemelkedett.

És közvetve ehhez a problémához tartozik az is, hogy annak 
idején, amikor terítékre került a hazai nyugdíjrendszer reform-
ja, akkor azt hangoztatta a Boc-kormány, hogy a méltányta-
lan, az „arcátlan” különbségeket le kell faragni, egységes krité-
riumrendszert kell kialakítani. Sőt azt is hangoztatták, hogy a 
rendszer reformja révén 600 millió eurós megtakarításra nyílik 
majd lehetőség. Ez a megtakarítás viszont valahol eltűnt a kö-
dös újraszámítás során. Hogy a szolgálati nyugdíj létezik szerte 
a világon, azt senki sem vitatja, s az ebből fakadó sajátos jogál-
lást sem. A gond csupán az, hogy a nagy erőlködés ellenére sem 
sikerült megteremteni a kormánynak az általa hangoztatott és 
beígért méltányos rendszert. És még egy dolog vitathatatlan, 
nevezetesen az, hogy 2009-től kezdődően hovatovább nőtt a 
különbség az országos átlagnyugdíj és az országos átlagos bruttó 
bér szintje között.

Holtponton a… nyugdíjpont
                           NézőpoNt n Hecser Zoltán
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TörvényesíTTeTnék a kóbor kuTyák elalTaTásáT 

Jogszabállyal az „ebveszély” ellen?
kutya-ügy foglalkoztatja az or-
szágos közvéleményt. két bu-
karesti demokrata-liberális po-
litikus aláírásokat gyűjtöget egy 
olyan törvénytervezet támoga-
tására, amely lehetővé tenné a 
gazdátlan ebek elaltatását. az 
állatbarátok vehemensen tilta-
koznak, ám a jogszabályterve-
zet feltehetően a parlament elé 
kerül, így a honatyák döntenek 
majd a kóbor kutyák sorsáról.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Hatályon kívül helyezné két 
bukaresti demokrata-li-
berális párti politikus azt 

a törvénycikkelyt, amely kimondja, 
hogy állatot csak akkor altathatnak 
el, ha az állatorvos gyógyíthatat-
lan betegséget állapít meg az illető 
egyednél. A paragrafus 2008-ban 
került be a 9-es számú törvénybe a 
hazai, illetve európai állatvédő szer-
vezetek nyomására.

Sorina Plăcintă és Ştefan Pir pi-
liu egy ideje lakossági aláírásokat 
gyűjt, és az általuk kidolgozott 
módosító indítvány elfogadása 
nyomán törvényessé válna a kóbor 
kutyák irtása. Amennyiben a parla-
ment megszavazná az előkészített 
jogszabályt, a befogott gazdátlan 
ebeket nemcsak súlyos betegség 
esetén altatnák el, hanem akkor 
is, ha 30 nap alatt nem találtak 
gazdákra a közterületen befogott, 
menhelyekre vagy ideiglenes gyűj-
tőközpontokba szállított állatok. 
A törvénytervezet benyújtásához 
szükséges kétszázezer lakossági 
aláírás már összegyűlt, így felte-
hetően hamarosan a parlament elé 
kerül vitára. A kezdeményezők sze-
rint a készülő jogszabály érdembeli 
megoldást jelent a kóbor kutyák 
okozta problémákra. A helyzet 
nem tűr halasztást, fogalmaztak az 
aláírásgyűjtők, ugyanis ma már a 
legtöbb nyugati országban felhív-
ják a Bukarestbe utazók figyelmét 

arra, hogy: „Vigyázat, kutyave-
szély!”, a város nem biztonságos, az 
idelátogatót könnyen kóbor álla-
tok támadhatják meg.

Az állatvédők szerint nem 
célravezető a megoldás
Az állatvédők természetesen fel-

hördültek, kézzel-lábbal tiltakoznak 
a kutyairtás ellen. 

– Nem hiszem, hogy megoldás 
lenne az állatok legyilkolásáról szó-
ló primitív módszer – szögezte le 
dohogva Orendi Éva, a csíkszeredai 
kutyamenhelyet működtető Pro 
Animalia Alapítvány igazgatója –, 
egy országos szintű ivartalanítási 
kampány sokkal hatásosabb lenne, 
nem beszélve humánusabb voltáról. 

Az állatvédő hangsúlyozta: Egy 
biztos, itt nem fog senki altatni!

– Nem hiszem, hogy ez lenne 

az ország legfontosabb gondja – 
jegyezte meg.

A menhelyen jelenleg mintegy 
380 állat található, idén egyelőre, 
úgy tűnik, elmaradt a nagytestű 
kutyák szokásos őszi inváziója. Az 
előző évek hasonló időszakában sok 
olyan állatot szállítottak be, amely 
vélhetően a nyáron valamelyik csor-
da vagy nyáj mellett teljesített szol-
gálatot. Az idény végén meg „gazdái” 
egyszerűen szabadon bocsátották 
az állatokat. A jelenségről több va-
dásztársulattól is beszámoltak, arra 
panaszkodva, hogy az erdőn-mezőn 
kóborló, elvadult állatok számottevő 
károkat okoznak az apróvadállo-
mányban. Abból is lett már botrány, 
hogy a kissé túlbuzgó vadőr lelőtte 
valakinek az elcsavargott kutyáját. 

– Idén egyelőre nem hoztak be 
nagytestű állatokat, inkább egy-egy 

fészekalja kölyökkutya a sláger – kö-
zölte Orendi Éva –, ivartalanítjuk, 
oltjuk, illetve azonosító jeladóval 
látjuk el a behozott állatokat.

A menhelyre egyébként nem-
csak bevisznek állatokat, hanem 
örökbe is fogadnak onnan házi 
kedvenceket. Igaz, előbb alapo-
san megvizsgálják az örökbe fo-
gadott állat jövendőbeli gazdiját. 

– Előfordult már, hogy a ké-
relmezőnek nem adtunk ki álla-
tot, például nem adunk ki kutyát 
olyannak, aki a víkendházához 
szeretné azt vinni – közölte a 
taplocai menhely működtető-
je, megjegyezve: az új gazdinak 
szerződést kell aláírnia, amely-
ben vállalja, hogy a gondjaira 
bízott kutyát az állatjóléti fel-
tételeknek megfelelően, felelős 
módon ellátja.

Altatni könnyű, 
hamvasztani drága
Van aki másként látja: megol-

dunk egy gondot, teremtünk he-
lyette száz másikat. Főként, mert 
egy másik jogszabály világosan 
rendelkezik az állati tetemek 
szakszerű kezelésének, megsem-
misítésének mikéntjéről.

– A 2004/47-es sürgősségi 
kor mányrendelet kimondja, hogy 
mindenféle, emberi fogyasztás-
ra nem alkalmas, állati eredetű 
maradványt szakszerű módon, 
megfelelően berendezett krema-
tóriumokban kell megsemmisí-
teni – közölte a Hargita Népével 
Püsök László, az állategészségügyi 
és élelmiszerbiztonsági hatóság 
helyettes igazgatója –, a jogi sze-
mélyek szerződést köthetnek az 
égetést végző szolgáltatóval, a ter-
mészetes személyektől származó 
állat-tetemek a helyi önkormány-
zat által kötött szerződés alapján 
kerülnek a krematóriumba.

A Csíkszeredához legközeleb-
bi, állati maradványokat megsem-
misítő krematórium Feketeha lom-
ban működik, de költséges az ál-
lattetemek odaszállítása, emellett 
a hamvasztásért is jó pénzt kér a 
működtető.

– A „hivatalosan” elaltatott állat 
tetemét pedig éppen olyan „hivata-
losan” kell megsemmisíteni, ami 
nem kis összegbe kerülne az önkor-
mányzatoknak, és amire feltehetően 
nem jut majd – szögezte le egy neve 
elhallgatását kérő vadgazdálkodá-
si szakember –, így új törvény ide 
vagy oda, feltehetően marad a régi 
illegális gyakorlat: a vadászok nem 
hivatalosan lövik ki a kóbor kutyá-
kat, ha a területükre tévednek, a 
településeken pedig többé-kevésbé 
nyilvánosan – de a közösség túlnyo-
mó többségének beleegyezésével 
– egyszerűen agyonverik a kóbor 
vagy agresszív ebeket, a tetemek pe-
dig elporladnak valahol, akár elásva, 
akár az árok partján.
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