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A szakértő szerint az állami juttatás bizonytalan, ajánlott előre tervezni

Ragaszkodni kell a magánnyugdíjhoz
Előszezon a román 
tengerparton
Elkezdődött a Tengerpart minden-
kinek program, amelynek kereté-
ben május 14. és június 14. között 
159 és 605 lej közötti összeg elég 
egy egyhetes nyaraláshoz a Feke-
te-tenger romániai partszakaszán 
– jelentette be tegnap a Románi-
ai Turisztikai Munkáltatók Szövet-
sége (FPTR). Mintegy 15 000 ha-
szonélvezővel számolnak. „Ez az 
egyetlen szociális program Romá-
niában, amelyet teljes egészében 
az üzleti szféra, vagyis a románi-
ai szállodaipari munkáltatók fe-
deznek. Az árak öt éve változatla-
nok, pedig a költségek 60 száza-
lékot meghaladó mértékben nőt-
tek” – mutat rá közleményében a 
szövetség. Tájékoztatásuk szerint 
a Tengerpart mindenkinek prog-
ram keretében az árak mintegy 70 
százalékkal alacsonyabbak, mint a 
csúcsszezonban. Idén 36 szálloda 
csatlakozott a programhoz, össze-
sen 2200 helyet kínálnak. Szállást 
utazási irodákon keresztül vagy 
közvetlenül a szállodánál egyaránt 
lehet foglalni.

Új járatokat indít  
a Tarom
Újabb járatokkal bővíti 
portfólióját a Tarom román álla-
mi légitársaság július elsejétől. 
Bevezetik a Temesvár–Párizs-, 
Temesvár–Stuttgart-, Kolozsvár–
Párizs-, Nagyszeben–Stutt-
gart-, Chişinău–Temesvár- és 
Konstanca–Chişinău-járatokat, 
tájékoztatott tegnap a vállalat. 
A járatok gyakoriságáról és a re-
pülőjegyek áráról a későbbiekre 
ígértek tájékoztatást. „Azért va-
gyunk versenyképesek és aktí-
vak a piacon, mert folyamatosan 
új horizontokat próbálunk meg-
nyitni utasaink számára. Két cé-
lunk van: egyrészt a belföldi piac 
igényeinek próbálunk eleget ten-
ni azáltal, hogy Európa felé indí-
tunk járatokat Temesvárról, Ko-
lozsvárról, Nagyszebenből vagy 
Konstancáról. Másrészt optima-
lizálni próbáljuk a Tarom flottájá-
nak kihasználását” – hangsúlyoz-
ta Wolff Werner-Wilhelm, a Tarom 
vezérigazgatója. Közölte egyúttal: 
a két Boeing 737-800 NG típusú 
gép beszerzésének köszönhetően 
nőtt a járatok száma.

Volkswageneket 
hívnak vissza
A Volkswagen német autógyár a 
következő néhány hétben vissza-
hívja 411 ezer gépkocsiját egy biz-
tonságiöv-hiba miatt. Ebbe a kör-
be tartozik 220 ezer új Polo, vala-
mint 191 ezer darab spanyol Seat 
autó: 2017-es és 2018-as Ibizák és 
2018-as Aronák. A probléma a bal 
hátsó biztonsági övvel van, mert 
a zárja kioldódhat bizonyos körül-
mények között, nevezetesen, ha a 
bal hátsó és a hátsó középső ülé-
sen is ül utas és a jármű gyorsan 
vált sávot. A VW arra kérte a visz-
szahívandó típusok tulajdonosait, 
hogy amíg a javítást el nem végzik 
a szervizek, ne használják a hátsó 
középső ülést. Az ügyfelek a visz-
szahívásról levelet kapnak.

1 euró       4,6283
1 dollár      3,8797
1 svájci frank 3,8800
1 font sterling 5,2609
100 forint 1,4611

Valutaváltó

Miután az elmúlt időszakban 
több híresztelés, félinfor-
mációkat tartalmazó beje-

lentés is elhangzott a nyugdíjrend-
szer második pilléréhez, a kötele-
ző magánnyugdíjalaphoz való hoz-
zájárulás opcionálissá tételéről, a té-
ma egyre intenzívebben megjelenik 
a közbeszédben. Vannak, akik hatá-
rozottan kijelentik, hogy ha egy na-
pig kell sorban állniuk, akkor sem 
mondanak le a magánnyugdíj-biz-
tosítási hozzájárulásról, ám olya-
nok is akadnak, akik nem is tudnak 
a létezéséről vagy arról, hogy me-
lyik magánnyugdíjpénztárhoz tar-
toznak. Ugyan a hárompillérű nyug-
díjrendszer 2008 óta működik Ro-
mániában, a bevezetését követő át-
fogó népszerűsítési kampány után 
egyre kevesebbet beszéltek az ez-
zel kapcsolatos tudnivalókról. Ezért 
azok a huszonéves fiatalok, akik né-
hány éve álltak munkába, jó esély-
lyel nem is tudnak arról, hogy ma-
gánnyugdíjalappal rendelkeznek, il-
letve arról sem, hogy ez pontosan mit 
is fog jelenteni nyugdíjas korukban. 
Pedig Szász Lenke, az egyik orszá-
gos magánnyugdíjpénztár csíksze-
redai kirendeltségének munkatársa 
lapcsaládunk megkeresésére a nyug-
díjrendszer „legbiztosabb pontjának” 
nevezte a második pillért.

A három pillér

A nyugdíjrendszer három pillére kö-
zül – mint ismeretes – az elsőt az ál-
lami nyugdíjrendszer képezi, a ma-
gánbiztosítók által kezelt második 
pillért az állami nyugdíjként befize-
tett járulék egy részéből töltik fel úgy, 
hogy az állam átutalja a magánbizto-
sítóknak a biztosított személyt meg-
illető járulékhányadot, a harmadik 
pedig az önkéntes alapon vállalt és 
befizetett magánnyugdíj. „A magán-
nyugdíjalapok 2008-as bevezetése-
kor a kormány azt tervezte, hogy a 
kezdeti 2 százalékos kötelező hoz-
zájárulások mértékét minden évben 
0,5 százalékponttal növeli, így már 
2016-ban el kellett volna érni a 6 szá-
zalékos kitűzött célt. Ez nem történt 
meg, hiszen csupán 5,1 százalékig 
jutottak el, tavaly pedig újabb vissza-
lépés történt: az 5,1 százalékról 3,75 
százalékra csökkentették a második 
pillérbe befolyó hozzájárulás mérté-
két. Bár így kevesebb összeg kerül 
havonta az évek óta gyarapodó ma-
gánnyugdíjalapokba, mégis jó figye-
lemmel követni ennek alakulását, hi-
szen a három pillér közül ez a legbiz-
tosabb, ezt senki nem veheti el a ked-
vezményezettől, illetve ez a legátlát-
hatóbb a három közül” – emelte ki ér-
deklődésünkre Szász Lenke.

Mint rámutatott, azok az alkal-
mazottak, akik nem tudják, melyik 
magánnyugdíjpénztárhoz tartoznak, 
felvilágosítást kérhetnek ezzel kap-
csolatosan a https://asfromania.ro/
scr/petitiiFP internetes oldalon. Itt a 
nevüket, személyi és telefonszámu-

kat, illetve e-mail-címüket kell meg-
adniuk, ezt követően pedig legtöbb tíz 
napon belül felveszi velük a kapcsola-
tot az a szolgáltató, amelyhez tartoz-
nak. A magánnyugdíjpénztáraknak 
egyébként kötelességük évente le-
vélben értesíteni ügyfeleiket arról, 
mennyi pénz gyűlt össze a számlá-
jukon.

Magántulajdonnak számít

A kötelező magánnyugdíj 2008-as be-
vezetésekor a 35–45 év közöttiek el-
dönthették, hogy szeretnének-e él-
ni a lehetőséggel, a 35 év alatti mun-
kavállalóknak kötelező volt, azok 
pedig, akik 2008 után álltak mun-
kába, automatikusan bekerültek a 
rendszerbe. „Az előírások szerint 
az alkalmazástól számított első há-
rom hónapban választaniuk kell egy 
magánnyugdíjpénztárt, amely a kö-
telező magánnyugdíjukat kezeli. Ha 
ezt elmulasztják, véletlenszerűen be-
sorolják a friss alkalmazottakat va-
lamelyik szolgáltatóhoz. Ez gyakran 
megtörténik, mivel sokan nem tud-
nak a lehetőségről, szerintem tizen-
kettedik osztály végén tartani kelle-
ne erről egy ismertetőt a végzősök-
nek” – vallja a szakember.

A rendszer egyébként úgy műkö-
dik, hogy a bruttó fizetés bizonyos 
százaléka megy az állami nyugdíj-
alapba, ebből pedig 3,75 százalék ke-
rül abba a kötelező magánnyugdíj-
alapba, amit az alkalmazott válasz-
tott vagy a választás elmulasztá-
sa esetében véletlenszerűen kapott. 
Ez a rész magántulajdon, a többi pe-
dig az államkasszába folyik be, eb-
ből fizetik ki a mostani nyugdíjasok 
havi nyugdíját. „Mivel a magánnyug-
díjalapokban összegyűlt összeg ma-
gántulajdonnak számít, fontos tud-
ni, hogy az említett összeg öröklődik: 
ez azt jelenti, hogy az a pénz vagy az 
enyém, vagy a családomé lesz. Ha ak-
tív korban veszti életét a munkaválla-
ló, akkor is megörökli a családja, az 
örökös pedig kiveheti ezt az össze-
get, vagy dönthet úgy is, hogy hozzá-
csatolja a saját számlájához” – hívta 
fel a figyelmet Szász Lenke. Kitért ar-
ra is: azt, hogy a kedvezményezettek 
pontosan miként kapják majd kézhez 

nyugdíjas korukban a magánnyugdíj-
alapokon összegyűlt összeget, egy-
előre nem lehet tudni. „Annyi biztos, 
hogy valamilyen formában hozzácsa-
tolják az állami nyugdíjhoz, a gyakor-
latban azonban még nem láttuk mű-
ködni a rendszert, hiszen a 2008-as 
bevezetésekor legtöbb 45 éves volt 
az, aki megcsináltathatta, az a gene-
ráció pedig még nem ment nyugdíjba. 
Körülbelül öt év múlva derül ki, hogy 
konkrétan hogyan működik” – hang-
súlyozta a szakember.

Bizonytalanság, kiszámíthatatlanság

Szász Lenke szerint azért tekinthe-
tő a kötelező magánnyugdíj a legbiz-
tosabb pontnak a három pillér közül, 
mert ez magántulajdon, erre valóban 
lehet számítani. Az állami nyugdíj 
ezzel szemben az éppen aktuális po-
litikai döntéseken múlik, és könnyen 
megtörténhet, hogy évek múlva a 
nyugdíjpont értéke jóval alacsonyabb 
lesz. Emellett az állami nyugdíjrend-
szer helyzete egyre kilátástalanabb 
az alkalmazottak és a nyugdíja-
sok száma közötti eltolódás miatt. A 
problémát súlyosbítja, hogy hamaro-
san nyugállományba vonul a dekré-
tumgyerekeknek nevezett korosztály 
nemzedéke. Arról a generációról van 
szó, amely a Ceaușescu-diktatúra ál-
tal a népszaporulat felgyorsítása ér-
dekében, az abortusz betiltásáról 
1966-ban hozott rendelet utáni há-
rom évben született és amelynek 1,8 
millió tagja 2030-ban kezdi a nyug-
díjba vonulást. Ekkor a foglalkozta-
tottak mintegy harmadának eltűné-
sével jelentősen megfordul a hatmil-
lió aktív dolgozó és 5,3 millió nyugdí-
jas jelenlegi aránya. Az első pillér kö-
rülötti bizonytalanság mellett a har-
madik, tehát az önkéntesen befizetett 
magánnyugdíjnak is vannak szép-
séghibái. „Bár azt 60 éves kor után ki 
lehet venni, ehhez három alapfelté-
telnek kell eleget tenni: legkevesebb 
90 hozzájárulásnak kell szerepelnie, 
a számla értéke elég kell hogy legyen 
a minimális nyugdíjra, és a kedvez-
ményezettnek be kell töltenie a 60. 
életévét. A probléma az, hogy az ál-
lam 2008 óta még ma sem határozta 
meg, mi az a minimális nyugdíj. Nem 

tudjuk, hogy ez a fogalom mit takar, 
így pedig nem lehet teljesíteni a há-
rom feltételt. A másik szépséghiba 
az, hogy az önkéntes magánnyugdíj 
aktív korban adómentes, nyugdíjas 
korban azonban adót kell fizetni utá-
na” – hívta fel a figyelmet.

Érdemes előre tervezni

Az elmúlt időszakban tárgyalt hí-
resztelésekkel kapcsolatosan a szak-
ember kiemelte, amennyiben való-
ban lehetőséget adnak a munkavál-
lalóknak arra, hogy válasszanak az 
első és a második pillér között, min-
denkit arra bíztat, hogy utóbbiról 
semmiképp se mondjanak le. „Gyűjt-
senek tovább idősebb korukra a ma-
gánbiztosítóknál, de emellett más le-
hetőségeket is vegyenek figyelembe. 
Annak, aki egész életében önfenntar-
tó volt, hatalmas csapás, ha időskorá-
ban az alacsony nyugdíja miatt nem 
tudja eltartani magát, esetleg a gye-
rekei segítségére szorul. A nyugdíj-
rendszer kiszámíthatatlansága mi-
att erre minden esély megvan, és ha 
a fiatalok nem terveznek előre, nem 
gondolnak már most a nyugdíjas 
éveikre, rájuk is ez várhat” – fogal-
mazta meg a magánnyugdíjpénztár 
képviselője. Azt tanácsolta ugyan-
akkor, hogy alternatívákat kell ke-
resni. Ilyen lehet egy bankszám-
la nyitása, ahová lehetősége sze-
rint havonta átutalhat a megtakarí-
tani vágyó egy bizonyos összeget. 
„Ám fontos, hogy olyan számlát vá-
lasszon, amelyhez nem lehet ingye-
nesen hozzányúlni. Abból ugyanis, 
amihez könnyen hozzá lehet férni, 
tapasztalataim szerint elég nagy va-
lószínűséggel nem lesz nyugdíj. Az 
ember nagyon könnyen elcsábul, és 
ha térítésmentesen juthat hozzá a 
félretett pénzhez, meg is teszi. Lé-
tezik olyan lehetőség, hogy bizonyos 
időre kössenek szerződést, és ha 
azelőtt akarnak hozzáférni, annak 
megvan az ára, ami esetenként elég 
magas ahhoz, hogy meggondolja az 
illető, érdemes-e felborítani a szerző-
dést mondjuk egy új mobiltelefon mi-
att” – javasolta Szász Lenke.

IszlaI KatalIn

A nyugdíjrendszer legbiz-

tosabb pilléreként hatá-

rozza meg a kötelező ma-

gánnyugdíjakat a szakér-

tő, aki szerint éppen ezért 

opcionálissá tétele esetén 

sem szabad lemondani.

Hogy ne kelljen nélkülözni. A jövőre nézve sokkal biztosabb a magánnyugdíj, mint az állami

Fotó: gecse noémI




