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Mind Lengyelországban, mind pedig Szlovákiában lesz 13. havi nyugdíj. A lengyelek ráadásul már a
14. havi nyugdíjra vonatkozó tervezetet is benyújtották.
Kapcsolódó cikkek:
Kelet és Nyugat találkozása a Suzuki támogatásával [2]

Aláírta kedden Andrzej Duda lengyel elnök a 13. havi nyugdíjról szóló törvényt, a minimálbér
összegével egyenlő járulékot az idei évtől kezdve rendszeresen fogják kifizetni. A varsói kormány
egyúttal a jövőre bevezetendő 14. havi nyugdíj tervezetét hagyta jóvá. A jogszabályt a májusi
választáson újból az államfői posztért folyamodó Andrzej Duda elnök ünnepi keretek között írta alá a
Varsóhoz közeli Zyrardów községben rendezett nagygyűlésen. Ez alkalomból mondott beszédében a
nyugdíjak folyamatos emelését ígérte a következő évek folyamán, a 13. nyugdíjat pedig a
nemzedékek közötti szolidaritás kifejezésének minősítette, utalva a 2016-ban bevezetett, 500plusz
elnevezésű nagyszabású családtámogatási programra is.
A jóváhagyott törvény szerint a 13. nyugdíjat az adott év március 1-én érvényes minimálnyugdíjjal
egyenlő összegben fogják kifizetni minden év áprilisában. Miután idén márciustól a minimálnyugdíjat
100 zlotyval emelik, a járulék bruttó 1,2 ezer zlotyt (94,1 ezer forint) tesz majd ki. A nyugdíjasoknak
automatikusan, külön kérvény nélkül járó támogatásra idén 9,8 millió személy lesz jogosult, akiknek
összességében 11,75 milliárd zlotyt (mintegy 921,5 milliárd forint) folyósítanak.
Az új járulék költségeit részben az állami költségvetésből fedezik, részben pedig egy szolidaritási
alapból, amelyet a legmagasabb jövedelmű állampolgárokra tavaly kivetett különadóból
finanszíroznak. A 13. nyugdíjat először a tavaly őszi lengyel parlamenti választás előtt fizették ki,
akkor egyszeri járulékról volt szó. A választáson ismét kormányzati mandátumot szerzett Jog és
Igazságosság (PiS) programjában a 14. nyugdíj is szerepelt.
A nagygyűlésen Marlena Malag szociális, munka- és családügyi miniszter közölte: a lengyel kormány
keddi ülésén jóváhagyták a parlament elé kerülő tervezetet, mely szerint a 2021-ben bevezetendő 14.
havi nyugdíj szintén a minimálbér összegével lenne egyenlő. A jövő év novemberében először
kifizetendő támogatás azoknak a nyugdíjasoknak járna majd, akiknek a havi nyugdíja alacsonyabb
bruttó 2,9 ezer zlotynál (mintegy 227 ezer forint). Idetartozik a nyugdíjasok többsége. Az említett
küszöb átlépése esetén a járulék alapösszegétől levonják a 2,9 ezer zloty és az adott személynek járó
nyugdíjösszeg között fennálló többletet. A több társadalompolitikai program mellett a jelenleg még a
parlamenti munka alatt álló idei lengyel állami költségvetési terv először kiegyensúlyozott az 1989-es
rendszerváltás óta.

Szlovákiában is
Jelentős többséggel jóváhagyta a 13. havi nyugdíj bevezetésére vonatkozó határozat új szövegét a
szlovák parlament kedden a hét végére kitűzött parlamenti választást megelőző utolsó rendkívüli
ülésén. A 13. havi nyugdíj bevezetését célzó kormányjavaslatot 88 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül fogadta el a 150 fős pozsonyi törvényhozás.
A népjóléti intézkedésre a két nagyobb kormánypárt, az Irány (Smer-SD) és a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) illetve két ellenzéki párt, az önmagát nemzeti, keresztény és szociális értékek mentén
meghatározó, radikális Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárt (Kotleba - Ludová strana Nase Slovensko) és
a Boris Kollár vállalkozó vezette jobbközép irányultságú Család vagyunk (Sme rodina) mozgalom
képviselői voksoltak igennel, a többi ellenzéki képviselő és a kormánykoalíció részét képező Most-Híd
szlovák-magyar vegyes párt képviselői egy kivételével nem vettek részt a voksoláson.
Az új szabályozás szerint Szlovákiában minden nyugdíjas évi egy alkalommal egy a mindenkori
átlagnyugdíj összegét kitevő egyszeri juttatásra, egy úgynevezett 13. havi nyugdíjra lesz jogosult. A
minden egyes nyugdíj típusra vonatkozó intézkedés már az idei évtől hatályos, a juttatást - amelynek
összege az öregségi nyugdíj esetében az idén 460 euró (mintegy 150 ezer forint) - először idén
novemberben kapják majd kézhez az érintettek. Az intézkedés, amelynek kivitelezése mintegy 470
millió euróba kerül az idén, közel 1,4 millió embert érint.
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