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TIZENHÁROM ÉV ELTELTÉVEL KÉSZÜL A KÖTELEZŐ MAGÁNNYUGDÍJ KIFIZETÉSI TÖRVÉNYE, ELTŰNHET BELŐLE AZ EGYIK „ADUÁSZ”

„Nyugdíjasítanák” a második pillért
Tizenhárom évvel a hárompilléres 
nyugdíjrendszer bevezetése után 
készül az a jogszabály, amely előírja, 
miként történjen a ledolgozott évek 
során a második pillért jelentő kö-
telező magánnyugdíj-biztosításként 
befi zetett összegyűlt pénzösszegek 
kifi zetése. Az alapkezelők lobbija 
nyomán viszont eltűnhet a rendszer 
egyik legvonzóbb eleme, mégpedig 
az, hogy jelenleg egy összegben is 
lehet igényelni a pénzt.

» BÍRÓ BLANKA

M ég csak most készül az a törvény, 
amely előírja, miként jut ezen-
túl hozzá a pénzéhez a második 

nyugdíjpillérbe, vagyis a kötelező magán-
nyugdíj-alapba befi zető több mint 7,6 mil-
lió romániai polgár. A kifi zetési törvény 
tervezetét a Pénzügyi Felügyelet (ASF) 
dolgozza ki, tizenhárom évvel azután, 
hogy a hárompilléres nyugdíjrendszert 
bevezették. Mint ismeretes, a romániai 
nyugdíjrendszer jelen pillanatban úgy 
működik, hogy az alkalmazott a bruttó 
fi zetése 25 százalékát fi zeti be a nyugdíja-
lapba, ennek jelentős része az első pillér-
be, avagy az állami nyugdíjalapba kerül, 
és abból fi zetik a mostani nyugdíjasok já-
rulékait. A második pillérbe a bruttó bér 
3,5 százalékát utalják, azt az alapkezelők 
gyarapítják, és minden befi zető akkor jut 
hozzá, amint elérte a nyugdíjkorhatárt, ha 
pedig előbb elhunyna, úgy a hozzátarto-
zók megkapják a teljes összeget. A harma-
dik pillér fakultatív.

Kell a „nyugdíjjelleg”
A második pilléren a kedvezményezettek 
eddig is megkapták a pénzüket, hiszen 
az a saját tulajdonuk, a számlájukon 
szerepel, így egy összegben vagy több, 
nagyobb részletben jutottak hozzá, ám 
nincs törvény, ami a kifi zetést szabályoz-
za – mutatott rá megkeresésünkre Birta-
lan József, a pénzügyi felügyelet tagja. 
Hangsúlyozta, eddig a felhalmozási sza-
kasz zajlott, ám törvénnyel kell szabá-
lyozni, hogy a második pillér kifi zetésé-
nek is legyen „nyugdíjjellege”.

„Ha nyugdíjról beszélünk, akkor a fel-
halmozásból a kedvezményezettnek a 
nyugdíjazás pillanatától élete végéig kell 
kapnia havi juttatást. Különben a második 
pillér csak megtakarítási formaként műkö-
dik, a befektetésünket kezelik, kamatoz-
tatják valóban átlagon felüli hozammal, 
de mindenki csak a megtakarított pénzé-

hez és annak a kamatához jut hozzá. A 
törvénynek azt kell szabályoznia, hogy ha 
valaki nyugdíjba vonul, jogosult lehessen 
egy rendszeres havi juttatásra, akkor is, ha 
120 évet él” – magyarázta a szakember. Ki-
fejtette, jelenleg szakemberek dolgoznak a 
tervezeten, majd elkezdődik az egyeztetés 
a pénzügyminisztériummal, mert a fel-
ügyeletnek nincs törvénykezdeményezési 
joga. Ha a jogszabályt elfogadják, megál-
lapítanak benne egy határidőt, ami után 
mindenki rendes havi nyugdíj formájában 
juthat a pénzéhez.

Birtalan József szerint erre szükség 
van, hogy pótolja az alacsony állami 
nyugdíjakat.  Elmondása szerint ugyan-
akkor a tervezet kidolgozása bonyolult, 
hiszen nagy kockázatot hárít a biztosító-
társaságokra, ezért fi gyelembe kell venni 
az átlagéletkorról a statisztikai adatokat 
és a tudományos becsléseket.  Szerencsés 
esetben, ha a kedvezményezett tovább él, 
mint a becsült átlagéletkor, több pénzhez 
jut, mint amennyit a számláján felhalmo-
zott, viszont ha korábban meghal, a kifi -
zetett összeg kisebb lehet. 

A megemelt nyugdíjkorhatárban 
reménykednek
A kiszivárgott hírek szerint a szakértők 
több változatot is mérlegelnek az euró-
pai országokban alkalmazott kifi zetések 
példáján, lehet járadék, ötéves kifi zetés 
vagy egy összegben történő. A legfon-
tosabb változat a havi vagy évi járadék 
lenne, de elérhetővé tennék a jelenlegi 

lehetőségeket is, vagyis, hogy egy összeg-
ben kérjék a nyugdíjazás pillanatában, 
vagy öt évre beütemezett részletekben. 
Viszont elemzők szerint a rendszer stabi-
litását veszélyeztetné, ha a többség egy-
szerre egy összegben kérné a pénzét, erre 
kell valamilyen áthidaló megoldást talál-
ni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
annak, aki mégis úgy dönt, egy összeg-
ben kéri a második pilléren felhalmozott 
pénzét, egyfajta büntetőkamatot kelljen 
fi zetnie, hasonlóan ahhoz, mint amikor 
a bankban lekötött pénzt határidő előtt 
kivesszük. De az is elképzelhető, hogy 
egyszerűen csak kevesebb pénzt adnak.

Jelenleg átlag mintegy 11 ezer lejt kap-
nak, akik az elmúlt tizenhárom évben 
befi zettek a második pillérbe, a becslé-
sek szerint 25–30 éves hozzájárulás alatt 
ez az összeg 20 ezer lejre rúghat, ami egy 
tizenöt éves járadékot nem fedez.

Most még kevesen kapnak pénzt a má-
sodik pillérből, de a számuk évről évre 
megkétszereződik, miközben a befi zetők 

száma nem emelkedik hasonló mérték-
ben. Tavaly 12 ezer kedvezményezett vet-
te fel a második pillérről a pénzét, ami 
kétszer annyi, mint egy évvel korábban, 
és a számítások szerint valószínűleg idén 
újra megduplázódik a számuk. Ez egyelő-
re nem ad okot aggodalomra, hiszen 7,6 
millió befi zető van, viszont ezek száma 
már nem növekszik hasonló mértékben:  
2020-ban 174 ezren léptek be a rendszer-
be, 21 százalékkal kevesebben, mint egy 
évvel korábban. Elemzők szerint a nyo-
más 2033 után várható, amikor a rend-
szer létrehozásakor a legidősebb belé-
pők, vagyis az akkori 35 évesek nyugdíjba 
vonulnak. A kormány és az Európai Unió 
levegőhöz juttathatja az alapkezelőket, 
ha megemelik a nyugdíjkorhatárt, akkor 
ez a nyomás eltolódhat akár 2040-ig – 
vallják a szakemberek.

Lobbi a kifi zetések ellen
A kedvezményezettek számára jelenleg 
az egy összegben történő kifi zetés a má-
sodik pillér legnagyobb előnye, irányítot-
ták rá a fi gyelmet meg az Economica.ro 
gazdasági portál elemzői. A kiszivárgott 
információk szerint viszont az alapkez-
elők éppen azért lobbiznak, hogy a tör-
vényben ne biztosítsák ezt a lehetőséget, 
arra hivatkozva, hogy ha egyszerre túl 
sokan vonnak ki nagyobb összeget, a 
rendszer elveszíti a fenntarthatóságát és 
a hatékonyságát. 

Amúgy a 20 ezer lej, ami a 25–30 éves 
befi zetés során összegyűlhet, arra sem 
elég, hogy az állami nyugdíj havi pótlá-
saként valós életszínvonal különbséget 
eredményezzen. Ha ezt az összeget tíz-
éves kifi zetésre ütemezik be, évi kétezer 
lejt vagy havi 166 lejt jelent, ami egy 
átlagos gáz- és villanyszámlát is csak 
szűkösen fedezne. Ha ötéves kifi zetést 
számoljuk, ez a lehetőség jelenleg is el-
érhető, akkor évi 4000 lejt vagy havi 320 
lejt kaphatunk, ami szintén kevesebb, 
mint a jelenlegi átlagnyugdíj 20 száza-
léka. A minimálbért keresők esetében 
a hozzájárulás is kevesebb, így az ösz-
szegek is arányosan csökkennek. Az egy 
összegben felvett 20 ezer lej viszont már 
jelentős változást eredményezhet a ked-
vezményezett életszínvonalát tekintve, 
ennyi pénzből már be lehet bútorozni 
egy lakást, megoldható a fűtésrendszer, 
a hőszigetelés, vagy lehet vásárolni egy 
gépkocsit. Miközben, ha többéves rész-
letben jutunk hozzá, gyakorlatilag el-
tűnik az összeg a hétköznapi kiadások 
között. A kifi zetési módozat népszerűsé-
gét pedig mi sem jelzi jobban, mint az a 
tény, hogy eddigi kifi zetések 80 százalé-
kát egy összegben kérték.

» KRÓNIKA

Az Európai Unió a koronavírus okozta 
válság kezelésétől a fenntartható és 

méltányos helyreállítás irányába mozdul 
el, és megerősíti az uniós gazdaság el-
lenálló-képességét – közölte az Európai 
Bizottság az európai szemeszter tegnap 
közzétett őszi csomagjában szerdán. A 
tájékoztatás szerint a csomag az őszi gaz-
dasági előrejelzésre támaszkodik, amely 
megállapítja, hogy az európai gazdaság 
a helyreállítástól a bővülés felé mozdul 

el, jelenleg ugyanakkor új kihívásokkal 
kell megbirkóznia. Az európai szemesz-
ter őszi csomagjában az idei éves növe-
kedési jelentéssel kapcsolatban az Euró-
pai Bizottság azt írta, hogy a vissza nem 
térítendő támogatások és hitelek nyújtá-
sára 723,8 milliárd eurós költségvetéssel 
rendelkező helyreállítási alap kulcssze-
repet fog játszani az ellenállóképes gaz-
daság kiépítésében. A brüsszeli testület 
felszólította a tagállamokat, biztosítsák, 
hogy a nemzeti reformok és beruházások 
illeszkedjenek az éves növekedési jelen-

tésben meghatározott prioritásokhoz. Az 
Európai Bizottság ugyanakkor úgy ítél-
te meg, hogy Franciaország, Hollandia, 
Horvátország, Írország, Németország, 
Portugália, Románia, Spanyolország és 
Svédország esetében egyensúlyhiány, 
illetve Ciprus, Görögország és Olaszor-
szág esetében túlzott egyensúlyhiány 
állt fenn.

Romániát kiemelve az uniós bizottság 
arra emlékeztetett, hogy a 2020 áprilisa 
óta túlzotthiány-eljárás alatt álló orszá-
got az Európai Unió Tanácsa arra kérte 

júliusban, hogy legkésőbb 2024-re szün-
tesse meg túlzott költségvetési hiányát. 
Az Európai Bizottság azonban, tekintet-
tel arra, hogy Romániában korlátozott 
hatáskörrel rendelkező ügyvezető kor-
mány működik, úgy vélte, nem helyén-
való a dönteni a Romániára vonatkozó 
túlzotthiány-eljárás további lépéseiről. 
Elvárja azonban, hogy az új román kor-
mány megalakulását követően nyújtsa be 
a következő évre vonatkozó költségveté-
si terveit, és egy középtávú költségvetési 
stratégiát.

Büdzsét és stratégiát vár Brüsszel az új román kormánytól

Milyenek lesznek a nyugdíjas évek? Változások várhatók az időskori juttatás terén

» „Ha nyugdíjról beszélünk, 
akkor a felhalmozásból a ked-
vezményezettnek a nyugdíjazás 
pillanatától élete végéig kell 
kapnia havi juttatást. A törvény-
nek azt kell szabályoznia, hogy ha 
valaki nyugdíjba vonul, jogosult 
lehessen egy rendszeres havi 
juttatásra, akkor is, ha 120 évet 
él” – magyarázta a szakember.
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