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SZAKEMBEREK SZERINT NEM AJÁNLOTT LEMONDANI A KÖTELEZŐ MAGÁNNYUGDÍJRÓL, MERT NEM EREDMÉNYEZ NAGYOBB FIZETÉST

Előre kell tervezni a nyugodt időskorért
A kötelező magánnyugdíj opcioná-
lissá tétele  azt is jelenti, hogy ha 
egy pályakezdő nem választ ma-
gánnyugdíjpénztárt, hozzájárulásai 
az állami nyugdíjpénztárba kerül-
nek. Vagyis ahelyett, hogy öreg-
korára spórolna, átadja a pénzt az 
államnak.

 » ISZLAI KATALIN

E gyre bizonytalanabb a mai mun-
kavállalók és pályakezdők jövőbe-
li megélhetése, hiszen a romániai 

nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága évről 
évre egyértelműbbé válik. Szakemberek 
szerint ezt támasztja alá a tavaly év végén 
kiadott, és azóta sokat vitatott 114-es szá-
mú sürgősségi kormányrendelet is, amely 
erőteljesen befolyásolhatja a nyugdíj-
rendszer alakulását, főként ami a kötele-
ző magánnyugdíjat illeti.

Fenntarthatatlan nyugdíjrendszer
A 2008-ban bevezetett kötelező magán-
nyugdíj, azaz a nyugdíjrendszer má-
sodik pillére jelenleg 7 millió befi zető 
mintegy 10 milliárd eurós megtakarítá-
sát jelenti. Nem meglepő tehát, hogy a 
kormány kísérleteket tesz ezen összeg 
teljes vagy részleges megszerzésére, 
hiszen jelenleg is problémát jelent a 
nyugdíjak kifi zetése: az elmúlt években 
jelentős összegeket tett ki a nyugdíjalap 
hiánya. Ez azt jelenti, hogy a munka-
vállalók járulékbefi zetései nem fedezik 
a nyugdíjakat, a különbséget pedig az 
államnak kell biztosítania. 2017-ben 
például az állami nyugdíjalap defi cit-
je a román nemzeti össztermék (GDP) 
3,5 százaléka fölé ugrott, meghaladva 
a 3 százalékos költségvetési hiánycélt. 
Ennek következtében az állam a nyug-
díjak folyósítása érdekében minden 
egyes öregségi illetmény egyharmadát 
hitelből volt kénytelen előteremteni. 
A helyzet pedig tovább fog romlani, hi-
szen szakértők szerint körülbelül egy 
évtized múlva kezd nyugdíjba vonulni 
a „dekrétumgyerekeknek” nevezett kor-
osztály nemzedéke, és ennek nyomán 
közel kétmillió fővel gyarapodik a nyug-
díjasok tábora. Az is egyértelmű, hogy 
mivel az átlagéletkor nő, a születések 
száma pedig folyamatosan csökken (ta-
valy született a legkevesebb gyermek 
az elmúlt ötven évben Romániában), 
jelentősen kevesebb járulékot fi zető, 
aktív munkavállaló lesz, mint ahány 
nyugdíjast el kell tartani. Ez egyébként 
nemcsak nálunk, hanem Európa-szer-
te problémát okoz, a különböző kor-
mányok pedig eltérő módon próbál-
nak megoldást találni. Romániában az 
adóügyi módosításokról szóló, tavaly év 
végén elfogadott 114-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet is erre tett kísér-

letet, hiszen a jogszabály egyebek közt 
a magánnyugdíjalapokkal kapcsolatos 
szabályozáson is módosított.

Nem éri meg
A változás megértéséhez azonban szük-
ség van a korábbi gyakorlat ismereté-
re. A legfontosabb tudnivalókról Szász 
Lenkével, az egyik országos magán-
nyugdíjpénztár munkatársával beszél-
gettünk. Mint a szakember elmondta, 
az országban 2008 óta működik három-
pillérű nyugdíjrendszer, sokan azonban 
– főként a fi atalok – mai napig nincse-
nek tisztában azzal, mit is jelent ez a 
gyakorlatban. Röviden összefoglalva: 
a nyugdíjrendszer első pillérét az állami 
nyugdíjrendszer képezi, a magánbizto-
sítók által kezelt második pillért az ál-
lami nyugdíjként befi zetett járulék egy 
részéből töltik fel, a harmadik pillér pe-
dig az önkéntes alapon vállalt és befi ze-
tett magánnyugdíj. Tavaly év végéig az 
első kettő kötelező volt, a 114-es számú 
sürgősségi kormányrendelet által azon-
ban a második opcionálissá vált. A má-
sodik pillér lényege egyébként abban 
áll, hogy abból a teljes hozzájárulásból, 
amit egy alkalmazottól levonnak nyug-
díjjárulékként, 3,75 százalék átkerül a 
kötelező magánnyugdíjalapba. Ez a rész 
magántulajdon, a többi pedig az állam-
kasszába folyik be, ebből fi zetik ki a je-
lenlegi nyugdíjasok havi öregségi illet-
ményét. Ennek eddig kötelező módon 
így kellett történnie, a tavaly év végén 
elfogadott jogszabály azonban felajánl-
ja a lehetőséget a munkavállalóknak, 
hogy lemondjanak a kötelező magán-
nyugdíjalapba történő befi zetésről, és 

csak az állami nyugdíjpénztárnál ma-
radjanak. Ezzel a lehetőséggel azonban 
nem érdemes élni a szakember szerint, 
hiszen a hozzájárulást a bruttó fi zetés 
azon részéből vonják le, amit így is, úgy 
is elvesznek, tehát ha le is mond vala-
ki a második pillérről, azzal nem kap 
magasabb összeget kézhez a havi fi zeté-
séből. Sőt azt a lehetőséget is elveszíti, 
hogy havonta gyarapodjék a magán-
nyugdíjalapjában összegyűlt összeg, 

amely időskorában nagy segítséget je-
lenthet. Azok az alkalmazottak, akik 
nem tudják, melyik magánnyugdíjpénz-
tárhoz tartoznak, vagy mennyi pénzt 
halmoztak fel az évek során, felvilágo-
sítást kérhetnek ezzel kapcsolatosan a 
https://asfromania.ro/scr/petitiiFP in-
ternetes oldalon.

Muszáj választani
Szász Lenke szerint azonban nem is ez 
jelenti a legnagyobb problémát, hiszen 
azokat, akik már rendelkeznek magán-
nyugdíjalappal, nagy valószínűséggel 
nem fogják tudni meggyőzni arról, hogy 
lemondjanak róla, de jön az új nem-
zedék. Eddig ugyanis a rendszer úgy 
működött, hogy a pályakezdőknek az 
alkalmazásuktól számított első három 
hónapban választaniuk kellett egy ma-

gánnyugdíjpénztárt, amely a kötelező 
magánnyugdíjukat kezeli. Ha ezt elmu-
lasztották, véletlenszerűen besorolták 
őket valamelyik szolgáltatóhoz, ez pe-
dig az esetek túlnyomó többségében így 
is történt, mivel sokan nem is tudtak a 
lehetőségről. Ettől az évtől viszont ha 
egy fi atal munkába állása után nem vá-
laszt magánnyugdíjpénztárt, hozzájáru-
lásai automatikusan az állami nyugdíj-
pénztárba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy 
amennyiben a frissen végzettek nem 
kapnak megfelelő tájékoztatást, és nem 
választanak, nem lesz magánnyugdíj-
alapjuk sem. „A legfontosabb az, 
hogy a munkavállalók ne mondja-
nak le a második pillérről. Ehhez a 
gyakorlatban semmit nem kell ten-
ni, hiszen aki nem nyújt be kérést 
a változás elindításához, továbbra 
is rendelkezni fog magánnyugdíj-
alappal. A pályakezdők esetében pedig 
komolyan oda kell fi gyelni a tájékoz-
tatásra, hiszen muszáj magánnyugdíj-
pénztárt választaniuk ahhoz, hogy ne-
kik is kötelező magánnyugdíjuk legyen. 
Azt kell megérteni, hogy ezt a bizonyos 
hozzájárulást mindenképp levonják a 
havi fi zetésből, de nem mindegy, hogy 
a teljes összeg az államkasszába kerül, 
vagy legalább 3,75 s zázaléka megmarad 
az illetőnek” – hangsúlyozta a szakem-
ber.

Előre kell tervezni
Leszögezte egyúttal, hogy  manapság 
már nem elég dolgozni és arra számíta-
ni, hogy abból fog valaki jól élni idős-
korában, amit az állami nyugdíjalapok 
nyújtani tudnak. Ehelyett a mai mun-
kavállalónak meg kell tanulnia gon-
doskodni saját magáról, és már fi atalon 
alternatívákat kell keresnie időskorára. 
Emlékeztetett: az állami nyugdíjalapok 
egész Európában a felosztó-kirovó rend-
szer elvére épültek (az aktív dolgozók 
járulékaiból fi nanszírozzák a nyugdíjas 
korú lakosság nyugdíját), és ez valóban 
nagyon jól működött az ipari forradalom 
idején, amikor az átlagéletkor 50 év volt, 
a nyugdíjasok száma pedig olyan ala-
csony, hogy nyugodtan fedezte a nyugdíj-
alap. Aztán ahogy az átlagéletkor nőtt, 
a születések száma pedig csökkent, ez a 
rendszer életképtelenné vált. „A nyugati 
államok is hasonló gondokkal küzde-
nek. Egyesek abban látták a megoldást, 
hogy vendégmunkásokat szerződtettek, 
és nagy számban fogadtak be bevándor-
lókat, hogy legyen, aki a nyugdíjalaphoz 
hozzájáruljon. Máshol megszüntették a 
második pillért, mint például Magyar-
országon. Így tehát várható, hogy Ro-
mániában is valamilyen hasonló lépést 
tesznek, hiszen a jelenlegi rendszer, bár-
milyen jól is adminisztrálja a kormány, 
nem tud egy tisztességes, nyugodt idős-
kort biztosítani a jövő nyugdíjasainak” – 
összegzett a szakértő.

 » B. E.

K laus Johannis államfő tegnap bejelen-
tette: úgy döntött, a 2019-es évi állami 
költségvetéstől függetlenül kihirdeti a 

társadalombiztosítási büdzsét. „Ugyan nem 
tudjuk, mint fog tenni a kormány az állam-

háztartási hiánycélt meghatározó törvény-
nyel, ami alkotmányellenes, majd mit tesz 
a parlament az állami költségvetési törvény-
nyel, de úgy döntöttem, kihirdetem az álla-
mi társadalombiztosítási törvényt. A nyug-
díjasoknak nem kell újfent szenvedniük a 
PSD hozzá nem értése és érdektelensége 

miatt” – szögezte le az államfő. A reggeli 
órákban ugyanakkor még úgy tűnt, hogy 
még a nap folyamán elfogadja a szociállibe-
rális kabinet a hiánycélt megemelő sürgős-
ségi kormányrendeletet annak érdekében, 
hogy a parlament is mielőbb el tudja újra – a 
bejelentések szerint változatlan formában – 

fogadni a költségvetést, és elküldhesse azt 
Johannishoz kihirdetésre. Miután azonban 
nem ült össze a Gazdasági és Társadalmi 
Bizottság (CES), a véleményezése viszont 
elengedhetetlen, a kormányülést mára ha-
lasztották. A parlament két háza várhatóan 
holnap ül össze.

Kihirdette Johannis a társadalombiztosítási költségvetést

Ingó pillérek. A fi atalok jelentős része nincs tisztában a nyugdíjrendszer működésével
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 » Manapság már nem elég 
dolgozni és arra számítani, 
hogy abból fog valaki jól élni 
időskorában, amit az állami 
nyugdíjalapok nyújtani tud-
nak – hívta fel a fi gyelmet a 
szakember.




