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• Jelenleg nem új-
raszámítják a nyug-
díjakat, ahogy néha 
helytelenül használja 
a szakminiszter, ha-
nem mindössze digita-
lizálják az adatokat, 
hogy hozzáférhető 
legyen mindenki szá-
mára – tudtuk meg. 
Arról pontos képet ad 
cikkünk, hogy miként 
lehet munkaéveket 
vásárolni, és mennyit 
kell értük fizetni.

SIMON VIRÁG

C sép Éva Andrea, az RMDSZ 
Maros megyei parlamenti 
képviselője, illetve a képvise-

lőház munka- és szociális ügyekért 
felelős szakbizottságának alelnöke 
a Székelyhonnak a nyugdíjakkal 
kapcsolatos újdonságokról számolt 
be, és azt is elmondta, hogy mit kell 
tudni a 70 éves nyugdíjkorhatárról.

Jelenleg ahhoz, hogy valaki 63 
vagy 65 évesen nyugdíjba mehessen 
és az anyagi jogon járó juttatás mel-
lett részesüljön azokban a kedvez-
ményekben, amelyeket az állam biz-
tosít neki, legalább 15 év ledolgozott 
munkaéve („régisége”) kell legyen, 
vagyis ennyi évig kellett hozzájá-
rulnia a társadalombiztosításhoz. 
Beleszámítanak ezekbe az évekbe 
a katonaságban, a gyermeknevelé-
si szabadságon, munkanélküliként 
eltöltött évek is. Mint Csép Éva And-
rea elmondta, a jelenlegi nyugdíj-
törvény lehetővé teszi, hogy azok a 
személyek, akiknek nincs meg a 15 
ledolgozott munkaévük, 6 évet meg-

vásároljanak. Ez azt jelenti, hogy ha 
valaki valamikor két-három hónapig 
nem dolgozott vagy huzamosabb 
ideig külföldön dolgozott és szeretné 
a hiányzó éveket, hónapokat pótol-
ni, ezt megteheti.

Mennyiért vásárolhat?

A jelenlegi szabályozás szerint az 
országos minimálbér alapján szá-

mítják ki ezt az összeget, ami ha-
vonta 575 lej. Vagyis ha valaki a 
maximális 6 évet szeretné megvá-
sárolni, annak összesen 41 400 lejt 
kell fi zetnie. A nyugdíjtörvény 2023 
szeptemberén életbe lépő cikkelye 
módosítani fogja ezeket az előíráso-
kat, azután csak 5 évet lehet pénz-
zel kiváltani, és már nem az orszá-

gos minimálbér, hanem az országos 
átlagbér alapján számítják ki, tehát 
az egy hónapra eső összeg is jóval 
nagyobb lesz. A képviselő azt is el-
mondta, igaz, hogy a katonaság és a 
gyermeknevelési szabadság ideje is 
beleszámít a ledolgozott évekbe, de 
ezen időszakok esetében csak 0,25 
nyugdíjponttal számolnak, ami na-
gyon kevés, és azért van ez, mert 
akkor az érintettek nem fi zették a 

társadalombiztosítást. Jelenleg a 
törvény mindenkinek szavatolja a 
800 lejes legalacsonyabb nyugdíjat.

Ha rosszul számolták ki a 
nyugdíjat

Egyúttal jelezte, megtörténhet, 
hogy a nyugdíjpénztár rosszul szá-
molja ki az érintett nyugdíját és erre 
évekkel később derül fény, például 
amikor újabb papírokat nyújt be, 

vagy még dolgozott és kéri a juttatás 
újraszámítását. Eddig ha a nyugdíj-
pénztár tévedésből rosszul számolta 
ki a nyugdíjat, a hiba három év után 
elévült, vagyis visszamenőleg csak 
ennyi időre kapta meg az érintett a 
különbözetet. A nemrég behozott 
módosítások értelmében a három 
évet tízre változtatták, vagyis ennyi 
évre visszamenőleg kell kárpótolják 
a megrövidített nyugdíjast. A parla-

menti képviselő felhívta a fi gyelmet 
arra is, hogy jelenleg nem a nyug-
díjak újraszámítása zajlik, ahogy 
néha a sajtóban megjelenik, hanem 
a nyugdíjjal kapcsolatos iratok digi-
talizációja. A szakminiszter néha 
hibásan újraértékelésnek (románul 
reevaluare), újraszámításnak (re-
calculare) nevezi a folyamatot, de 
tulajdonképpen csak minden nyug-
díjjal kapcsolatos iratot bevezetnek 
a számítógépbe, hogy digitálisan 

hozzáférhető legyen. Ennek 2023 év 
végéig kell megtörténnie, és jelen-
leg országszerte több száz embert 
alkalmaznak arra, hogy végezze el 
ezt a munkát.

Kötelező vagy opcionális a 70 év

A Székelyhonnak a parlamenti kép-
viselő beszélt arról a sok port kavart 
törvénytervezetről is, amely lehetővé 
teszi, hogy a közalkalmazottak 70 
éves korig dolgozzanak. Mint kiemel-
te, ez választási lehetőség lesz, és azt 
feltételezi, hogy az állami intézmény-
nél dolgozó személynek választania 
kell a nyugdíj vagy a fi zetés között; 
két juttatást az államtól ugyanis nem 
kaphat. Vannak kivételek is, ilyenek 
például a III-as fokozatú rokkantak, 
a nevelőszülők, az otthoni idősgon-
dozók, az óraadó pedagógusok és a 
Román Akadémia tagjai. „Politikai 
akarat kérdése lesz, hogy ezt a tör-
vénytervezetet két hónap alatt vagy 
egy év alatt fogjuk elfogadni. 
Biztosan lesznek módosí-
tások is, hiszen szerintem 
fontos konzultálni az érin-
tett szakmai szövetségekkel, 
hogy pontosan tudjuk, ők mit 
szeretnének. Személy szerint 
javasolni fogom, hogy azok 
esetében, akik kérik, hogy a 
nyugdíjkorhatár után dolgoz-
hassanak, legyen egy felmérés, hogy 
megnézzék, fi zikai, szellemi, szak-
mai téren mennyire tud helytállni az 
illető, hogy valóban tudja-e kama-
toztatni az évek során felhalmozott 
tudását, vagy ideje, hogy átadja he-
lyét a fi ataloknak.”

Csép Andrea szerint ez a törvény-
tervezet részben megpróbál kapcso-
lódni ahhoz az európai uniós trend-
hez, amely szerint fel kell készíteni a 
közösség tagjait az aktív időskorra. 
Úgy véli, ezen a téren fontos, hogy a 
nyugdíjasokat bevonjuk az önkéntes 
munkába, olyan tevékenységekbe, 
amelyekkel ki tudnak mozdulni a be-
zártságukból, meg tudják találni az 
örömet nyújtó elfoglaltságot.

Csép Éva Andrea, az RMDSZ 
Maros megyei parlamenti kép-
viselője, illetve a képviselő ház 
munka- és szociális ügyekért fe-
lelős szakbizottságának alelnöke 

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Márpedig az élet szép
Fogyatékkal él, üvegcsontú, és mindössze 110 centi magas. Madarász 
Károlyt mégis veti szét az életkedv és a derű. A gyergyócsomafalvi férfi 
gazdálkodik, kürtőskalácsot süt, háziállatokat tart, számítógépet javít, 
könyvel, biotermékeket forgalmaz. Leállíthatatlanul pörög. „Azt kell 

mondanom, hogy szerencsére ebbe születtem bele, így könnyebb 
volt ezt a helyzetet elfogadni” – vallja különleges helyzeté-
ről Madarász Károly. Mint a Nézőpontnak elmondta, sokszor 
gondolt arra, hogy miért pont vele történt ez, miért neki kell 
betegnek lennie. „Túl kell tenni ezen magad. Mert ha nem, akkor 
nagy bajok lesznek” – szögezte le a férfi, aki már nem is tartja 

számon, hogy hány csonttörése volt. Madarász Károly nem pa-
naszkodik, sőt valósággal pörög, mindenbe belefog, amiben kihívást 

lát vagy lehetőséget a mozgásra. Mindezek mellett fontosnak tartja, 
hogy a gyermekeknek alkalmuk legyen megismerni a mozgássérültek 
életét, nehézségeit ahhoz, hogy felnőttként természetesen tudjanak 
viszonyulni a fogyatékkal élő embertársaikhoz. A Nézőpont következő 
adása pénteken 12 órától lesz látható a Médiatér Youtube-csatornáján. 
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H iba következtében beindult 
egy gyergyószentmiklósi be-

vásárlóközpont poroltós tűzvédelmi 
rendszere, az embereknek ki kellett 
menekülniük az épületből. A hely-

színre kivonultak a gyergyó-
szentmiklósi tűzoltóság, a 
rohammentő-szolgálat, va-
lamint a megyei mentőszol-
gálat egységei. Az épületből 
negyven ember menekült 
ki azután, hogy vélhetően 

meghibásodás miatt bein-
dult a tűzvédelmi rendszer és por lepte 
el a tereket. A tűzoltók a bevásárlóköz-
ponthoz érve átvizsgálták az épületet, 
de már nem találtak senkit bent, sike-
rült mindenkinek kijutnia. A helyszí-

nen tizenegy személyt kellett ellátniuk 
a mentőegységeknek pánikroham és 
a belélegzett por miatt, közülük hatot 
be is szállítottak további kivizsgálás-
ra a gyergyószentmiklósi kórházba. 
A Gyergyószentmiklósi bevásárló-
központnál történt riadalom kapcsán 
Székely Attila, a tűzvédelmi rendszert 
kiépítő cég illetékese elmondta: „Tu-
lajdonképpen a rendszer csak azt csi-
nálta, amire ki van képezve, kiüríttette 
a tartályokat. Hogy mi történt, erre 
korai válaszolni, még vizsgáljuk.” A 
gyergyószentmiklósi Sláger Centerben 
egyébként nem ez volt az első ilyen 
incidens, 2017 októberében felrobbant 
a tűzvédelmi rendszer, szintén porba 
borítva a bevásárlóközpontot. 

Ki kellett menekülniük a vásárlóknak

Por lepte el a létesítményt

▴  FORRÁS: HARGITA MEGYEI  
     TŰZOLTÓSÁG

Megvásárolható munkaévek
Minden, amit tudni kell és érdemes az utólag vásárolt évekről




