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A bérükön túl ösztöndíjat akar fi zet-
ni a kormány azoknak az egészség-
ügyi dolgozóknak, akik nyugdíj mel-
lett is dolgoznak, de a törvény szerint 
már nem kaphatnak egyszerre nyug-
ellátást és fi zetést is – értesült a Nép-
szabadság.

Néhány napja Szócska Miklós 
egészségügyért felelős államtitkár ar-
ról állapodott meg az érdekvédőkkel, 
hogy aki kéri a kötelező nyugdíjazás 
alóli mentességet, megkaphatja, ha 
azt a munkahelyi vezető is támogat-
ja. Emellett azt is megígérte, hogy az 
egészségügyben a nyugdíjat  választó 
közalkalmazottak álláshelyét csak 
akkor kell megszüntetniük az intéz-
ményvezetőknek, ha az a biztonságos 
betegellátást nem veszélyezteti. Az 
egyeztetésen elhangzott ígéretként az 
is, hogy a gyógyítást választó nyugdí-
jaskorúak jövedelme nem fog csök-
keni. A tervek szerint az idős orvosok 
nyugellátását július elsejétől ugyan 
nem folyósítanák tovább, de a nyug-
díjuknak megfelelő összeget ösztön-
díj címén hozzácsapnák a bérükhöz. 

A már formálódó kormányzati 
koncepció szerint az, aki a mentes-
ségét kéri, automatikusan lemond a 
nyugdíjáról, és ezzel egyidejűleg jo-
gosult lenne a Senior ösztöndíjra, 
amelynek összege azonos lenne az 
öregségi ellátással. Ezzel máris telje-
sülhetne Orbán Viktor miniszterel-
nöknek az Idősügyi Tanács előtt tett 
ígérete, miszerint miniszterelnöki 
engedéllyel a nyugdíjkorhatár eléré-
se után is maradhatnak a közszférá-
ban azok a munkavállalók, akiknek a 
szakmájában, mint például az orvo-
soknál, utánpótlásgondok vannak. A 
kettős juttatást, vagyis a nyugdíj és a 
munkabér egyidejű folyósítását nekik 
is megtiltják, de a fi zetésüket olyan 
szintre emelik, hogy ne keressenek 
kevesebbet, mint amikor két forrás-
ból volt jövedelmük, mert „így fair”.

Információink szerint a Senior 
ösztöndíjra külön állami alap léte-

sülne oly módon, hogy az érintettek 
öregségi ellátásának összegét egysze-
rűen ide irányítanák át. Persze ehhez 
még szükség van újabb törvénymó-
dosításokra. A tervezett rendszer sze-
rint aki később abbahagyja a mun-
kát, megszűnik az ösztöndíja, és visz-
szaléphet a nyugdíjrendszerbe.

Sok részletkérdésre még nincs vá-
laszuk az előkészítőknek, így pél dául 
arra sem: hogyan kerül vissza az el-
látás összege az ösztöndíjalapból a 
nyugdíjfolyósító kasszájába? Vagy 
mi lesz időközben a nyugdíjak érté-
kének megőrzésével? A lapunk által 
megkérdezett szakértők szerint, ha 
valaki a munkát választja, akkor el-
értéktelenedik a nyugdíja. Határo-
zottan állították azt is, hogy a Se nior 
ösztöndíj jóval drágább megoldás-
nak tűnik, mintha minden maradna 
a régiben. Az érintettek rendezett já-
randóságként kapják az időskori ellá-
tást, az ösztöndíjhoz pedig kegypénz-
ként jutnak majd. Megjegyezték azt 
is, hogy az ösztöndíjalap felszámo-
lása sem lesz egyszerű, mert az idős 
orvosok később szerzett jognak fog-
ják azt tekinteni.

Az új rendszer megvalósításá-
ban további nehézséget jelent, hogy 
az egészségügyben a nyugdíjasokról 
nincs lista. A nyugdíjkorhatár fölöt-
tiek közül nagyon sokan vannak olya-
nok is, akik még nem kérték nyugdí-
jazásukat. Nem tudni, hogy például 
nekik jár-e majd az ösztöndíj. Nincs 
adat arról sem, mennyi az érintet-
tek nyugdíja, mekkora összegre van 
szükség az ösztöndíjalaphoz.

Lapunknak egy kórházi vezető azt 
mondta: a mentességi kérelem mellé 
valószínűleg begyűjtik majd a nyug-
díjszelvényeket is, és aztán az állam-
titkárság darabonként egyezteti a 
nyugdíjbiztosítóval. Szerinte egysze-
rűbb lenne, ha a kormány belátná, 
ezúttal mellélőtt, aztán pedig kijaví-
taná a rosszul megfogalmazott kor-
mányhatározatot. Az csak két mon-
dat lenne, míg így bonyolult és vége-
láthatatlan jogalkotási manőverezés 
kezdődhet.

ÖTÖDIK
HASÁB

Mr. Forint 
Megvette már az e hetit? – kér-
dezhetik eztán a devizaspeku-
lánsok. Mármint a Heti Választ, 
amelyben Matolcsy György fejti 
ki rendszeresen álláspontját a 
gazdaság aktuális kérdéseiről. 
Mostanság az üdvös jegybanki 
politikáról. Év végén azt jöven-
dölte: 2013-ban a nagy változást 
az jelenti majd, hogy a jegybank 
a kormány stratégiai partnerévé 
válik. Most arról értekezett, mi-
lyen a káros árfolyam-politika. Be 
is szakadt tőle a forint rendesen.

Értékelhetjük a miniszter 
 publicisztikai sorozatát egy elő-
fi zető-gyűjtési akciónak is, hi-
szen aki forintügyletekben érde-
kelt, annak lassan kötelező olvas-
mány lesz egy-egy friss Matolcsy-
dolgozat. A miniszter szavaira 
ugyanis a piacok már a leendő 
jegybankelnök megnyilatkozá-
saiként tekintenek. Jól teszik, 
érdemes nekik melegíteni arra 
az időre, amikor élesben osztja 
majd az észt Matolcsy a Gazda-
sági szabadságharcra átkeresz-
telt téren álló épületben.

Betehetjük a naftalinba azt 
a fájóan idejétmúlt, ortodox 
 jegybankelnöktípust, aki pati-
kamérlegen méri a szavait, mert 
tudja, hogy minden mondata 
befolyásolhatja a forint árfolya-
mát. Matolcsy szavainak precíz 
megmé réséhez még egy Tüzép-
mázsa is nanotechnológiai érzé-
kenységű műszernek számít. 
A jegybankelnök eszköztárában 
szereplő verbális intervencióból 
így lesz pénzpiaci perverzió.

Erős idegrendszerre lesz 
 szükség ahhoz, hogy valaki az 
ő jegybankelnöksége idején fo-
rintban tartsa a pénzét. A világ 
viszont a gazdasági után a mo-
netáris politikánkat fogja tátott 
szájjal, irigykedve csodálni. Az 
életművet pedig végül betetőzi 
majd a közgazdasági alapvetés. 
A Kerényi álmodta díszpéldá-
nyának gerincén csak egy piros 
pötty és a szerény felirat lesz. 
Matolcsy: A növekedés. (A szerk.)

A mosoly országa
Megyesi Gusztáv a bohóc 
miniszterekről, a járási hiva-
tal szépségéről és az új köz-
igazgatási kultúráról. e11

Atomkísérlet
Ötvös Zoltán úgy véli, óriási 
hiba az atomhivatal önálló-
ságának felszámolása. e11
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Nyitott kérdések, 
kisebb-nagyobb 
zökkenők a járási 
rendszerben
Már elindult a járási rendszer, 
de azt még mindig nem tudni, 
hogy az önkormányzatok köz-
tisztviselői közül ki marad állás 
nélkül. Ötezernél is többen ke-
rülhetnek utcára. Az ügy e4

POTTER NÉLKÜL 
NEM AZ IGAZI
Már megjelenése 
előtt egymilliót ad-
tak el a Harry Pot-
ter-könyvek írónő-
jének első, felnőt-
teknek szóló alko-
tásából. J. K. Row-
ling nagykorú ked-
velőinek azonban 
csalódást okozhat 
a mű, amely nem 
varázsol el. e14
FOTÓ: REUTERS 
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Hitelért kuncsorgó vízműcége sodorja 
bajba a fővárosi önkormányzatot
O Az OTP visszalépése miatt nincs kölcsön, amiből kifi zetnék a kölcsönt.
O Veszteségbe fordul a tavaly 15 milliárdért visszavásárolt társaság. e5
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VÍRUST 
KAPHATNAK 
AZ ONLINE 
ADÓZÓK?
Vállalatok e10

Egészségügy Senior-program indul

Ösztöndíj 
a nyugdíjas
orvosoknak 

Az orosházi református hívek 
megelégelték „nagytermésze-
tű” lelkészük nőügyeit és azt, 
hogy képviselőként is dolgozó 
gyülekezeti vezetőjük visszaél 
hatalmával. Hétvége e6–7

Február 1-jén nyitják meg a látogatók előtt Nyugat-Európa legmagasabb fel-
hőkarcolójában a Látvány nevű grandiózus kilátóteraszt. A London történelmi 
központjában álló, 310 méter magas, üvegszilánknak is nevezett épület 68. 
emeletéről lehet majd megcsodálni a metropolisra nyíló panorámát. A 244 
méter magasan kialakított teraszra, ahol kiállítás is várja majd a látogató-
kat, nem lesz olcsó feljutni. A belépjegyért a felnőtteknek 25 fontot, azaz 
 körülbelül 9000 forintot kell fi zetniük. e12 FOTÓ: REUTERS � OLIVIA HARRIS

Kilátó az üvegszilánkban


