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BEVEZETİ GONDOLATOK 
 

 Romániának a rendszerváltás óta eltelt történetét az átalakulás jellemzi. Ez 

az átrendezıdés a gazdasági, társadalmi, kulturális élet minden szegmensét 

erıteljesen áthatja. A folyamat komplexitása, az összefüggések vizsgálata és 

megértése szükségszerően feltételezi egyrészt az autohton jelenségeknek a beható 

ismeretét, ha úgy tetszik a lakosság mentalitásától a gazdasági, társadalmi 

történések hátterét adó joganyagig. Ugyanakkor feltételezi az objektív 

vizsgálathoz és megértéshez elengedhetetlen másik komponens meglétét, a 

kitekintést, a hazai folyamatoknak, reformoknak a többi állam, elsı sorban az 

európai demokráciák tapasztalatainak fényében való vizsgálatát. Adódik mindez 

abból az egyértelmő ténybıl, hogy a világgazdaság és világpolitika hatásától 

egyetlen állam sem mentesítheti magát, s különösképpen igaz ez a közép-kelet-

európai térség kis államaira, köztük Romániára. 

 A román nyugdíjrendszernek a rendszerváltást követıen elkezdıdött 

reformjának a tanulmányozása minden szempontból igazolni látszik a fentieket. 

 Dolgozatom témájának kiválasztásakor úgy tőnt, egy lezárt folyamat 

elemzését és értékelését lehet elvégezni, amelynek kiindulási pontját az 1989 év 

decemberében történt rendszerváltás jelentette, s tartott egészen a paradigmatikus 

nyugdíjreform megvalósításáig, a Világbank által propagált három pilléres 

nyugdíjrendszer szabályozásának életbeléptetéséig. Kitőzött célom az lett volna, 

hogy ezt a  folyamatot mutassam be, egyrészt a hazai jogszabályi keret, másrészt 

a nemzetközi példák elemzésén keresztül, azzal a pontosítással, hogy a rendszer 

mőködésére vonatkozó konkrét tapasztalatok hiányában a jövıre nézve csak 

esetleges további irányvonalak meghúzása lett volna lehetséges.  

 A kutatásaim elırehaladtával azonban szembesülnöm kellett azzal, hogy a 

nyugdíjrendszer reformja korántsem tekinthetı lezártnak, hanem a napjainkban is 

erıteljesen formálódó, átalakuló szabályozás elemzésére van szükség. Igaz ez 

nem csupán Románia tekintetében, hanem a teljes közép-kelet európai régió 
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vonatkozásában. Véleményünk szerint jelenleg egy legalább olyan erıteljes 

reformhullámnak lehetünk a tanúi, mint amilyen a kilencvenes években volt 

megfigyelhetı, amikor a szomszédos államok sorban tértek át a három pilléres 

nyugdíjrendszerre, bevezetve a kötelezı és az önkéntes magánnyugdíjbiztosítási 

pilléreket.  

 Annak ellenére, hogy Románia példája a nyugdíjreform területén sok 

szempontból illeszkedik abba az irányvonalba, amely a többi poszt-szocialista 

országot is jellemezte, túl a gazdasági, társadalmi, demográfiai, kulturális és 

számtalan más területen megfigyelhetı különbségeken, magában a reform 

kivitelezésében is sajátságos jellemzıket figyelhetünk meg. Egyrészt látni kell 

azt, hogy a magánnyugdíjrendszer bevezetését sokáig halogatta, késve került sor 

rá. Mire megszületett a jogszabályi háttér és életbe lépett a rendszer, addigra a 

szomszédos államokban már számtalan negatív tapasztalat halmozódott fel a 

kötelezı magánnyugdíjbiztosítással, a világbankinak nevezett három pilléres 

nyugdíjmodellel kapcsolatban. Bár a magánnyugdíjbiztosítási rendszer 

megszüntetésérıl napjaink Romániájában még szakirodalmi szinten is csak 

elvétve van szó, annak mőködését elsı pillanattól jelentısen korlátozza a 

hozzájárulási ráta alacsony szinten való tartása, gyakorlati jelentıségét leginkább 

a magas taglétszám jelenti.  

 Másrészt megfigyelhetı, hogy a társadalombiztosítási pillér parametrikus 

reformjában viszont Románia a haladó irányzatba tartozik. Az egységes állami 

nyugdíjbiztosítási rendszer megvalósításával, a német mintájú pontrendszeren 

alapuló nyugdíjszámításnak már az elsı, 2001-ben hatálybalépı jogszabály által 

való bevezetésével véleményünk szerint egyértelmően pozitív példát jelenthet 

más, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának hasonló gondjaival küzdı államok 

számára. 

 Szerkezetét tekintve a dolgozat tükrözi a nyugdíjreform megvalósításának 

a rendszerváltás óta bekövetkezett két nagy hullámát.  
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Mivel kiindulási pontunkat képezi az a meglátás, hogy egy állam 

jogalkotására, reformelképzeléseire hatással vannak az ilyen irányú történelmi 

hagyományok, sıt akár a lakosság mentalitása is, fontosnak tartottuk felvázolni a 

román nyugdíjrendszer kialakulásának és fejlıdésének a fıbb állomásait, azokat a 

jogtörténeti elızményeket, amelyek a majdani nyugdíjreform táptalaját 

jelentették.  

 Magának a nyugdíjreformnak az elemzése magába foglalja mindkét 

reformhullám periódusát. Bemutatom a nyugdíjrendszer átalakításának 

szükségességét kiváltó okokat, összehasonlítva azokat más környezı államokban 

fellelhetı példákkal, a felmerülı reformelképzeléseket, az azokból létrejövı 

törvénytervezeteket, az ezekre vonatkozó parlamenti vitákat, majd a megvalósult 

jogszabályi keretet és annak idıbeli változásait, beleértve a legrelevánsabb 

Alkotmánybírósági döntéseket is.  

 A romániai reformnak, illetve a kialakult nyugdíjrendszernek a különbözı 

más országok nyugdíjrendszereivel való összevetését két szempont szerint 

végeztem. Egyrészt fontosnak tartottam a nyugat-európai államokban mőködı 

nyugdíjrendszerek egyes megoldásainak, intézményeinek párhuzamba állítását a 

hazai jogi megoldásokkal és intézményekkel. Másrészt hangsúlyosabban 

igyekeztem összehasonlító elemzését végezni a romániai folyamatoknak a közép-

kelet európai régió más országainak reformfolyamataival. Három ország 

nyugdíjreformját követtem különösképpen figyelemmel, a magyar mellett a 

bulgáriai és a Moldovai Köztársaságban végbemenı reformot. Mindez talán 

szokatlan megoldásnak tőnik, azonban választásom mellett véleményem szerint 

jelentıs érveket lehet felsorakoztatni. A nagy nyugat-európai demokráciák 

példaértékőek lehetnek Románia számára, ezért is jelenik meg több helyen a 

dolgozatban ezen államok jogával való összevetése a román nyugdíjszabályozás 

egyes aspektusainak. Azoknak az államoknak a szabályozásával, 

reformelképzeléseivel és megvalósításaival való összevetése viszont a román 

szabályozásnak és nyugdíjreformnak, amelyekkel hasonló társadalmi, gazdasági 
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kiindulási alapról hasonló utat kellett bejárni, fontos szerepet játszhat a specifikus 

jellemzık, pozitív vagy negatív eredmények megismerésében, okainak 

megértésében.  

Bulgária és Románia jelen pillanatban is az Európai Unió két 

legszegényebb állama. Uniós csatlakozásuk útját egyszerre járták be, ennek 

részben eredménye és következménye maga a nyugdíjreform kivitelezése is, 

amelyben sokszor megfigyelhetjük, mennyire párhuzamosan haladtak elıre.  

A Moldovai Köztársaság példája más szempontból érdekes. A történelmi, 

nyelvi, kulturális összefonódásoknak köszönhetıen a két ország között 

jellegzetesen élénk a gazdasági, politikai kölcsönhatás, amely a jogalkotási 

folyamatokban is megfigyelhetı, ugyanis a román jogrendszer a szovjet uralom 

alól való függetlenedést követıen követendı példaként jelent meg a moldovai 

törvényhozás szemében. Ebben a kontextusban éppen annak konkrét leképezését 

lehet vizsgálni, hogyan válik egy országban végbemenı reform más országok 

reformfolyamatainak ihletıjévé. 

Figyelembe véve a választott téma ilyen részletes bemutatását azt 

mondhatjuk, hogy dolgozatom romániai viszonylatban teljes mértékben 

hiánypótló munka, hasonlóan széles kutatáson alapuló feltárása a 

nyugdíjbiztosítási reform témájának nem született, különösen nem magyar 

nyelven. 

A kutatás elvégzését számos összetevı nehezítette. Egyrészt szembesülni 

kellett azzal, hogy szemben a Magyarországon dolgozó és publikáló 

szakemberekkel, Romániában nagymértékben hiányzik a nyugdíjreformra 

vonatkozó kritikai, vagy összehasonlító szemlélető tudományos kutatás. 

Mindazok, akik ezen a területen dolgoznak és/vagy tudományos munkákat 

jelentetnek meg legtöbb esetben a hivatalos álláspontot képviselik, annak 

következményeként, hogy a nyugdíjrendszert érintı központi apparátus tagjaiként 

nyilvánulnak meg. Ennek magyarázata talán abban keresendı, hogy a román jogi 

oktatásban a társadalombiztosítási jog csak mintegy mellékesen jelenik meg, ezért 
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nagyon szőkkörő az a szakértıi csoport, aki tudományos kutatás tárgyaként 

tekintene a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos kérdésre. Mindezekenek 

következményét jelentette az is, hogy kutatásaim során sokszor alapvetıen csak 

hivatalos dokumentumokra, például parlamenti viták átirataira, illetve magára a 

létrejött joganyagra támaszkodhattam.  

Egy másik nehézséget a nyelvi problémák jelentettek olyan szempontból, 

hogy a hazai joganyag, hivatalos dokumentumok, forrásanyag értelemszerően 

román nyelven áll rendelkezésre, anélkül hogy hivatalos magyar nyelvő 

fordításaik léteznének. Több helyen ezért a különbözı normaszövegeket, 

dokumentumokat saját fordításban idézem. Ugyanakkor észre kell venni, hogy a  

román és a magyar jogi terminológia nem minden esetben fedi egymást. Ilyenkor 

mindig a román terminológiát vettem alapul és igyekeztem annak egy megfelelı 

fordítását alkalmazni, abból a meggondolásból, hogy ez az a terminológia ami 

pontosabban fedi a szóban forgó jogintézményt is. Külön gondot jelentett a 

különbözı hivatalok, központi vagy helyi intézmények, sokszor évente változó 

elnevezésének a fordítása. Annak érdekében, hogy a dolgozatban ezeknek az 

elnevezéseknek egységes használata legyen, minden esetben a Szabó T. Attila 

Nyelvi Intézet, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége és a Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet közremőködésével készült és folyamatosan frissített 

„Magyar neve? Romániai állami intézménynevek magyarul” címő kiadványát 

használtam.1 

 A Romániában fellelhetı forrásanyagok tanulmányozásánál szélesebb 

kutatás elvégzésére a Magyar Tudományos Akadémia Domus Hungarica Junior 

ösztöndíjprogramjának keretében nyílt lehetıségem, amiért köszönettel tartozom 

mindazoknak, akik lehetıvé tették és támogatták az így elvégzett munkámat. 

 Kézirat lezárva 2013 március 15-én. 

 

                                                 
1 A kiadvány csak elektronikus formában létezik, szabadon felhasználható és elérhetı a 
www.nyelvijogok.ro oldalon. 
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I. A ROMÁN NYUGDÍJRENDSZER KIALAKULÁSA ÉS 

FEJLİDÉSTÖRTÉNETÉNEK FİBB ÁLLOMÁSAI 

1. A román nyugdíjbiztosítási rendszer szabályozásának kezdetei az 1918 évi 

egyesülést megelızı idıszakban 

  

A román nyugdíjbiztosítási jog kialakulására nem egységesen került sor. 

Ez, éppúgy, mint a többi jogág esetében is, annak a történelmi ténynek a 

következménye, hogy a mai Románia csak 1918-ban jött létre. Az egyesülést 

megelızı idıszakban az Ókirályságban, Erdélyben és Bukovinában három 

különbözı társadalombiztosítási rendszer jelent meg és mőködött párhuzamosan.  

Az Ókirályságban, amely a Moldvai Fejedelemség és Havasalföld 1859-

ben megvalósult egyesülése nyomán jött létre a nyugdíjbiztosítás intézményének 

kialakulásában két külön folyamatot figyelhetünk meg:2 

- egyrészt az állami tisztviselık, a hadsereg kötelékébe tartozó 

személyek illetve az ortodox papság esetében a nyugdíjjogosultság 

egyfajta jutalomként jelenik meg az állam szolgálatában eltöltött 

idınek köszönhetıen. 

- a munkások esetében a folyamatot az iparosodás erısítette 

fel, elsı sorban a munkabalesetek illetve megbetegedések elterjedése 

következtében. 

Az elsı társadalombiztosítási intézmények a XIX század végén jelentek 

meg, a különbözı szakmai alapon szervezıdı önsegélyzı egyletek formájában. 

1872-ben jött létre a „Románia összes dolgozójának általános egylete”,3 amely 

betegség, rokkantság és halál esetére biztosított juttatásokat. 

A társadalombiztosításban való állami szerepvállalás kezdetei is erre az 

idıszakra tehetıek. 1868. február. 15.-én kerül kihirdetésre az a nyugdíjtörvény, 

                                                 
2 A tényleges egyesülés 1862-ben valósult meg. Azonban 1859-ben jött létre az a perszonálunió, 
Alexandru Ioan Cuza személyében, amely megvetette a román állam kialakulásának az alapját. 
3 AsociaŃia generală a tuturor lucrătorilor din România 
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amely az állami tisztviselık, katonák illetve egyházi személyek számára tette 

kötelezıvé a nyugdíjbiztosítást. A rendszer finanszírozása az állami költségvetést 

terhelte. A költségvetési évnek megfelelıen az új nyugdíjak megállapítására is 

mindig január elsejével került sor. A nyugdíj mértékének kiszámolási alapját a 

munkaviszonyban eltöltött utolsó öt év jelentette. 

Ezt a jogszabályt teljesítette ki az egyházi személyekre vonatkozóan egy 

újabb törvény, 1890-ben. 

A másik kategóriára vonatkozóan néhány évvel megkésett a jogalkotási 

folyamat. Az elsı fontos jogszabály az 1895-ben hatályba lépett bányászati 

törvény, amely ebben az ágazatban elıször, nyugdíjpénztárak megalapítását 

rendelte el. A nyugdíjalap létrehozása egyenlı arányban terhelte az 

alkalmazottakat és a munkaadót. A szabályozásban egyértelmően tetten érhetı a 

német jog hatása, annak ellenére, hogy a román jogfejlıdést hagyományosan a 

francia és belga minta vezérelte. Azonban nem volt elhanyagolható tényezı az 

sem, hogy a monarhia 1866-al kezdıdı bevezetése a Hohenzollern-Sigmaringen 

dinasztia tagjait emelte a román trónra. 

 Ezeknek a nyugdíjpénztáraknak minden 16 év feletti munkás tagjává 

válhatott egy feltétellel, mégpedig a „jó magaviselet” feltételével. Gyakorlatilag 

ez a munkabeszüntetések vagy más hasonló tiltakozó akciók ellen védték a 

munkaadókat.4  

A társadalombiztosítási rendszer kiterjesztésének következı lépését az ún. 

„Missir törvény” 1902-ben való hatályba lépése jelentette, amely az iparosok 

számára hozott létre biztosítási rendszert, amelybıl azonban hiányzott az öregség 

kockázata elleni biztosítás.  

A Missir törvény által körvonalazott biztosítási rendszerbe a betegség, 

munkabaleset, rokkantság illetve elhalálozás esetén járó juttatásokat foglalták be. 

                                                 
4 Ghimpu 1998, 35 old. 
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A biztosítási alaphoz fele-fele arányban járult hozzá a munkaadó és 

munkavállaló, a juttatások mértéke pedig meglehetısen csekély volt.5 

A hiány pótlása 1912-ben, az elsı társadalombiztosítási törvény, az ún. 

„NeniŃescu törvény” hatálybalépésével valósult meg.6 Ez a jogszabály vezette be 

a munkások számára az elsı kötelezı biztosítási rendszert, két Biztosítási 

Intézetet hozva létre. A német és francia jogból inspirálódott korszerő 

szabályozás értelmében az elsı a betegbiztosítás, illetve az anyasági juttatásokat 

fedezte kizárólag a biztosítottak hozzájárulásából, a második a rokkantsági vagy 

öregségi nyugdíjak folyósítását intézte.7  

Az újonnan szabályozott rendszerben egyaránt megtalálható volt a baleset, 

betegség, anyaság, rokkantság és öregség kockázata elleni biztosítás. A biztosítási 

alap tekintetében a törvény egy rugalmas rendszert dolgozott ki, a biztosított 

kockázat függvényében: 

- A munkabalesetek esetén járó juttatáshoz szükséges alap a 

munkaadó hozzájárulásából állt össze. A munkabalesetet szenvedett 

alkalmazott pénzbeli juttatásra, egészségügyi ellátásra, illetve 

amennyiben teljes mértékben elvesztette a munkaképességét, a 

munkabérének 2/3-át kitevı nyugdíjra volt jogosult. 

- A munkabalesetben elhunyt alkalmazott hozzátartozói a 

biztosított munkás bérének 20-60%-át jelentı hozzátartozói nyugdíjra 

voltak jogosultak. 

- Betegség, anyaság illetve elhalálozás kockázata esetén a 

biztosítást teljes mértékben a biztosított fizette, a juttatás mértéke pedig 

a munkabér 50%-35%-át tette ki, annak függvényében, hogy a 

biztosított személy családos volt, vagy sem. 

                                                 
5 Az elızetes számítások szerint a Missir törvény által szabályozott biztosítási rendszer kb. 100.000 
munkást érintett volna, azonban az 1912 évi társadalombiztosítási törvény hatályba lépésekor még csak a 
célzott résztvevık 25%-a vett részt a rendszerben. (Mărginean, 1999, 185 old.) 
6 Mint láttuk, a “NeniŃescu törvény” elıtt az öregségi és rokkantsági biztosítás csak a bányászati ágazatban 
alkalmazottak, illetve a vasúti dolgozók és a köztisztviselık számára volt szabályozva. 
7 Mărginean, 1999, 186 old. 
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- Az öregségi nyugdíjra vonatkozóan a törvény mind a 

munkáltató, mind a munkavállaló részérıl megkövetelte a hozzájárulást 

(egyenlı mértékben), a nyugdíjkorhatár 65 év volt, és a 

nyugdíjjogosultsághoz 1200 hét hozzájárulási idıre volt szükség. 

 

2. Az uniót követı jogegységesítés kérdése a társadalombiztosítási 

szabályozás terén és a nyugdíjbiztosítás fejlıdése a második világháborúig8 

 

Az 1918-as román egyesülés új helyzetet teremtett a jogfejlıdés számára.9 

Míg az Ókirályságban az elıbbiekben felvázolt társadalombiztosítási rendszer 

                                                 
8 Nagy Románia megvalósulása után hamar kiderült, hogy az egységes román jogrendszer kialakítása nem 
lesz egy könnyő és fıleg hamar elvégezhetı feladat. Ennek oka egyértelmően az Ókirályság és a csatolt 
országrészek jogi, közigazgatási, kulturális hagyományai közötti jelentıs különbségekben volt keresendı. 
Nem segítette a jogegyesítési munkát az a tény sem, hogy az újonnan csatolt országrészekben, különösen 
Erdélyben a szellemi elit képviselıi, tanárok, papok, orvosok, jogászok, közigazgatásban dolgozók, 
éppenséggel nem a románság, hanem a nemzetiségi kisebbségek köreibıl kerültek ki. Igaz az erdélyi 
szellemi elit egy része az egyesülést követıen Magyarországra menekült át. Az is igaz, hogy ebben az 
országrészben a románság vezetı szellemi rétege úgyszintén az osztrák-magyar szellemiség hagyományai 
szerint nevelkedett és tanult, és ez az ókirálysági román hatalmi körök törekvései ellenére a késıbbiekben 
is érezhetı maradt. 

Besszarábia lényegesen jobb talaja volt a román jogi, közigazgatási rendszer átültetésének. Ennek a 
területnek sokkal több kapcsolódási felülete volt az Ókirálysághoz, hiszen történelmi múltjának egy része 
közös volt a Moldvai Fejedelemség történetével. A XIX század elején Besszarábia orosz fennhatóság alá 
került, folytatódva ez által, a török uralom alatt kialakult abszolutisztikus hatalmi berendezkedés és 
hagyomány. Erdéllyel szemben ezek az abszolutisztikus hatalmi viszonyok jelentették az egyik 
legjelentısebb különbséget. Nem volt elhanyagolható különbség az sem, hogy Besszarábiában a román 
elit, a cári orosz vezetı réteg mellett, de részben már a török uralom alatt is, részt vett a hatalom 
gyakorlásában, és összekötötte az „anyaország” románságával a közös vallási hagyomány, az ortodoxia is. 
(Ne felejtsük el, hogy az erdélyi románság vezetı rétege nem ortodox, hanem unitus, azaz görög katolikus 
volt!) 

Bukovina helyzetének sajátossága abban állt, hogy bár évszázadokig a Moldvai Fejedelemség 
részeként a Török Birodalom fennhatósága alatt állt, s így hagyományaiban sok közös vonás található 
Besszarábiával, azonban késıbb az Osztrák-Magyar Monarchia részévé válva elindult a modernizálás, a 
demokratizálás útján, s így az egyesülés pillanatában valahol félúton járt Erdély fejlettsége és a Román 
Királyságban megfigyelhetı gazdasági, társadalmi fejlettség között. Természetesen a Bukovinában 
alkalmazott jognak semmilyen kapcsolódási pontja nem volt az Ókirályságban alkalmazott törvényekhez, 
de az egyesülés pillanatáig már kialakulófélben levı román jogi szemlélethez sem. 

A jogegyesítési tevékenységben talán legkisebb jelentısége a dobrudzsai területnek volt, amely 
azelıtt a Török Birodalomnak, majd 1878-tól kezdve a Bolgár Fejedelemségnek volt a része, s 
abszolutisztikus hatalmi berendezkedésével szintén meglehetısen elmaradott fejlettségi szinten állt. 

Ilyen különbözı fejlettségi fokú és különbözı jogi hagyományokkal rendelkezı területen kellett tehát 
kialakítani az egységes román jogrendszert. 
9 A hivatalos román történetírás 1918. december 1.-ét jelöli meg a „nemzeti egység” kialakulásának 
dátumául. Ekkor mondta ki, ugyanis az erdélyi románság győlése Gyulafehérváron Erdélynek a Román 
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létezett, addig Erdélyben az 1907 évi magyar törvény, Bukovinában pedig az 

1888 évi, 1917-ben módosított osztrák törvény volt hatályban, amely a német 

szabályozás helyét vette át. A többi jogághoz hasonlóan ezen a területen is egy 

komplex folyamat eredményeként jött létre az új, közös szabályozás.10  

Magát a jogegyesítési folyamatot komoly elméleti vita elızte meg, 

folyóiratok jelentek meg azzal a céllal, hogy a jogalkotást megelızı elméleti 

vitáknak teret adjanak. Ezek közül a legfontosabb az „Ardealul juridic” címő lap 

volt.11 A korabeli szakirodalom, illetve az említett szakfolyóirat tanulmányainak 

vizsgálata alapján az a következtetés vonható le, hogy alapvetıen három elmélet 

alakult ki az egységes jogrendszer megvalósításával kapcsolatban. Ez a három 

elmélet véleményünk szerint a következık szerint foglalható össze: 

a.) Az új ország teljes területére vonatkozó törvényeknek, vagy 

legalábbis a legjelentısebb jogszabályoknak (pld. polgári jogi, büntetıjogi, 

kereskedelmi, közigazgatási jogszabályok) valamely fejlettebb ország (a 

frankofón szellemiségbıl következıen elsı sorban Franciaország vagy 

Belgium) törvényeibıl való átvétele, akár konkrétan ezeknek a törvényeknek 

román nyelvre való fordítása és alkalmazása. 

b.) A teljes jogszabályi háttér újonnan való megalkotása, kezdıdıen a 

legfontosabb területekkel, és figyelembe véve természetesen az Ókirályságban 

már hatályban lévı jogszabályokat, s az új jogrendszernek erre az alapra való 

felépítése (kodifikációs módszer). 

                                                                                                                                                
Királysághoz való csatlakozását. Ezt követte néhány nap múlva (december 13.-án) a román Hivatalos 
Közlönyben való leközlése a 3631. számú törvényerejő rendeletnek, amely kimondta, hogy a 
„gyulafehérvári győlés határozatában szereplı területek egyszer és mindenkorra egyesülnek a Román 
Királysággal.” (megjelent az 1918. december 13.-i Hivatalos Közlönyben) 
10 A román jogegységesítés kérdésével kapcsolatban lásd részletesen: Vallasek Magdolna: Az 1918 évi 
egyesülést követı jogegyesítési folyamat kérdése Romániában. Magyar Kisebbség 2004/1-2 szám, 573-
590 old. 
11 Az „Ardealul Juridic” (szabad fordításban “Jogi Erdély”) címő jogi szakfolyóirat, 1921 és 1940 között 
jelent meg Kolozsváron. Ennek a szakfolyóiratnak alcíme mintegy szándéknyilatkozat is: „jogi és 
jogegyesítési, szakirodalmi, joggyakorlati és összehasonlító jogi folyóirat”. Kiadási helyének, s nyilván 
nagytöbbségében erdélyi származású szerzıinek köszönhetıen leginkább az Erdélyben kialakult felfogást 
szorgalmazza, azonban sokszor tartalmaz más országrészekben megjelent cikkekre, elméletekre vonatkozó 
reagálásokat, s ez által meglehetısen komplex képet nyújt a jogegyesítés elméleti megalapozásáról és 
gyakorlati kérdéseirıl. 
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c) Az új jogrendszer olyan módon való kialakítása, amely figyelembe 

veszi a különbözı országrészekben addig alkalmazott törvényeket, 

megpróbálva ezek összehangolását, és csak a szükséges mértékben való 

korrigálását és átalakítását (kiterjesztéses módszer). 

Az elsı módszer hívei az elsıdlegesen német hatás alatt álló ókirálysági 

jogászok körébıl kerültek ki, azonban ez az elképzelés nagyon hamar háttérbe 

szorult.12 

Gyakorlatban a második két módszer együttes alkalmazása volt végül 

megfigyelhetı. Egyes jogágak esetében a kiterjesztés módszere, másoknál az új 

kodifikáció módszere jelent meg hangsúlyosabban. 

A társadalombiztosítás egyike volt azoknak a területeknek, amelyeknél az 

új kodifikáció módszerét alkalmazták, s talán ennek következtében is, viszonylag 

késın sikerült a jogegyesítés kérdését megoldani. Mindaddig, amíg 1933-ban 

megjelent az új egységes társadalombiztosítási rendszer alapjait lefektetı 

jogszabály, az említett három rendszert párhuzamosan alkalmazták,13 

Besszarábiára pedig az ókirálysági törvények hatályát terjesztették ki.14 

Kiemelten fontos jelentısége ellenére az új társadalombiztosítási rendszer 

nem minden szempontból tudott elırelépést jelenteni.15 A jogszabály által 

körvonalazott új rendszer lényege az volt, hogy egységes társadalombiztosítási 

hozzájárulást vezetett be, amelybıl az összes kockázati tényezıt lefedték. A 

társadalombiztosítási alaphoz való hozzájárulás egyaránt kötelezı volt a 

munkáltató és a munkavállaló számára, de állami költségvetési összegekkel is 

                                                 
12 Ennek egyik oka talán az, hogy az idegen törvények átvételére vonatkozóan itt már létezett precedens. 
Elegendı, ha a 2011 októberéig hatályban levı Polgári jogi kódexre gondolunk, amely szinte szó szerinti 
fordítása a francia polgári törvénykönyvnek. De az I. Károly román fejedelem majd király idejében 
végbement törvényalkotási folyamatnak is jellemzıje volt a francia, belga és más országbeli 
jogszabályoknak az átvétele, és a román történeti, társadalmi realitásokhoz való hozzáigazítása. 
13 1918 után, egészen az egységes szabályozást bevezetı 1933. április 7.-i társadalombiztosítási törvény 
hatálybalépéséig Nagy Románia területén három párhuzamosan mőködı rendszer létezett: Erdélyben az 
1907 évi magyar törvényt, Bukovinában az 1909 évi osztrák törvényt, Besszarábiában és az Ókirályság 
területén az 1912 évi román törvényt alkalmazták. Lásd Giurginca – CoconeŃu, 1939, 179-202 old. 
14 Az 1933 évi 55. számú, ún. “IoaniŃescu törvény” az 1933 évi 83. számú Hivatalos Közlönyben jelent 
meg. 
15 Mărginean, 1999, 186 old. 
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kiegészítették az így nyert összeget. Az egységes rendszerbıl azonban kimaradtak 

az öregségi juttatások, és a „Ralea törvény” 1938-ban való életbe lépéséig csak a 

már meglevı jogosultságokat vették figyelembe. 

A pozitív rendelkezések közül a legjelentısebb az volt, hogy a 

munkabalesetekkel azonos elbírálás alá estek az egyes foglalkozási 

megbetegedések is. 

A törvény negatívumai közé tartóztak a következı rendelkezések: 

- a biztosítási rendszerbıl kimaradtak a mezıgazdasági dolgozók; 

- nem szabályozta a munkanélküliség esetén járó juttatások kérdését; 

- rendkívül magas hozzájárulási arány, amely elérhette a bér 60%-át. 

II. Károly királyi diktatúrájának bevezetését követıen 1938-ban hatályba 

lépett az ún. „Ralea törvény”, amely néhány pontban módosította az elızı 

jogszabályt, újra bevezette a nyugdíjbiztosítás intézményét, sıt kibıvítette a 

nyugdíjbiztosítási rendszert a hozzátartozói nyugellátás intézményével.16 

A román társadalombiztosítási jog, ezen belül a nyugdíjbiztosítási 

szabályozás kialakulására meglehetısen sajátos történelmi, politikai helyzetben 

került tehát sor. Ez azonban nem jelentett feltétlenül hátrányt, hiszen az 

országegyesítést követı jogegységesítési folyamatot egy élénk tudományos 

vitákkal teli szakmai közeg léte jellemezte. Sajnálatos, hogy a történelmi 

realitások, a gazdasági válság, világháború, királyi diktatúra17 bevezetése, késıbb 

pedig a kommunista hatalom megszilárdulása nem adott lehetıséget arra, hogy ez 

a pezsgı szellemi-szakmai élet valóban pozitív eredményeket tudjon felmutatni. 

 

                                                 
16 A „Ralea törvény” az 1938. évi 298. számú Hivatalos Közlönyben jelent meg. 
17 1938 februárjában II. Károly román király feloszlatta a kormányt, új kormányt nevezett ki Miron Cristea 
pátriárka vezetésével, feloszlatta a Parlamentet és minden hatalmat gyakorlatilag a saját kezébe vett át, 
majd új Alkotmányt léptetett hatályba, amely megteremtette a jogi alapját az új rendszernek. Következı 
hónapban megszületett az a rendelet is, amely törvényen kívül helyezett minden politikai pártot vagy 
egyesülést. A királyi diktatúraként számontartott idıszak 1940. szeptember 5-ig tartott, amikor a 
körülmények hatására II. Károly király lemondott a trónról és elhagyta Romániát. Scurtu, 2010, 231-326 
old, Scurtu, 1996, 161-177 old. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 22 

3. A nyugdíjbiztosítási rendszer szabályozása a második világháborút követı 

idıszakban 

 

A kommunista rezsim 1945-ben való hatalomra kerülése után jelentıs 

mértékben megváltozott a politikai, gazdasági és végsı soron társadalmi helyzet, 

amely a jogfejlıdést befolyásolta. 

Az elsı jelentıs jogszabály az 1949 évi 10. számú törvény volt,18 amely 

egységes állami biztosítási rendszert hozott létre a köztisztviselık, az állami vagy 

magán alkalmazottak számára. Az érintett jogalanyok ilyen széles körére 

mindaddig egyetlen társadalombiztosítási jogszabály sem vonatkozott. Nem 

tartoztak a törvény hatálya alá a mezıgazdasági dolgozók, illetve a 

háztartásbeliek.  

A törvény értelmében az öregségi nyugdíj mértéke elérte az aktív 

korszakban kapott bér 50-80%-át, míg a rokkantsági nyugdíj mértéke 33-100% 

között változott. A hozzátartozói nyugellátás, a hátra maradt gyermekek 

számának függvényében 50-100%-a lehetett a jogszerzı nyugdíjának. 

Ugyanakkor az állami biztosítási rendszer kiszélesítésével párhuzamosan 

megszőnt a korábbi tıkefedezeti elven mőködı pénztárak intézménye. A rendszer 

finanszírozása teljes mértékben az állami költségvetést terhelte, mivel a 

társadalombiztosítási rendszer költségvetését beolvasztották az elıbbibe. 

A kommunista rezsim elsı idıszakát valójában igen kedvezményes 

társadalombiztosítási politika jellemezte. Az 1949 évi törvény által megalapozott 

rendszert 1954-ben, majd 1959-ben két új jogszabályban tovább bıvítették. 19 

 

 

 

                                                 
18 Megjelent az 1949. évi 1. számú Hivatalos Közlönyben. 
19 Lásd még: Sălăgean, 2009, 5-29 old.  
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3.1. Az 1959 évi 292 rendelet által körvonalazott új nyugdíjrendszer jellemzıi 

 

A Nagy Nemzetgyőlés, figyelembe véve „a dolgozó nép által, a Párt és a 

Kormány vezetése alatt elért nemzetgazdasági sikereket, amelyek lehetıvé teszik 

a nyugdíjasok életszínvonalának javítását”, kijelentve, hogy a „dolgozó népnek 

joga van az öregkori anyagi biztonsághoz”,20 1959 augusztusában szavazta meg a 

292. számú rendeletet, amely több újdonságot is bevezetett a nyugdíjrendszerrel 

kapcsolatban.21 

Az új nyugdíjrendszer típusát tekintve felosztó-kirovó jellegő volt, és a 

teljes foglalkoztatás meghirdetett eszméjére épült.  

Az új szabályozás értelmében nyugellátásra a következı kategóriákba 

tartozó személyek voltak jogosultak: 

- alkalmazottak (értve ezen a munkaviszonnyal rendelkezı személyeket),   

- a kötelezı sorkatonai szolgálatot teljesítık, 

- mindazok, akik szakmai vagy hazafias tevékenységük által rendkívüli 

szolgálatot tettek az országnak, 

- a fentebb felsoroltak hozzátartozói. (1. szakasz) 

A jogszabály második szakasza sorolja fel a nyugdíj kategóriákat, amelyek 

csak részben felelnek meg a ma általános nyugdíjfajtáknak:  

- öregségi nyugdíj 

- rokkantsági nyugdíj 

- különleges érdemekért járó nyugdíj 

- szolgálati nyugdíj 

- hozzátartozói nyugdíj. 

Azok a személyek, akik nem felelnek meg a nyugdíjjogosultsághoz 

szükséges követelményeknek, a jogszabály értelmében szociális segélyre 

tarthattak igényt. 

                                                 
20 Preambulum, 1. bekezdés 
21 Az 1959 évi 292. számú rendelet a Hivatalos Közlöny 1959 évi 20. számában jelent meg. 
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A nyugdíjalap a vállalatok, intézmények, szervezetek és fizikai személyek 

által fizetett hozzájárulásokból, valamint az állami költségvetésbıl elkülönített 

összegekbıl tevıdött össze, úgy, hogy a munkabérekbıl, fizetésekbıl semmilyen 

járulékot nem kellett levonni. Ezt a rendelkezést a jogszabály 6. szakasza külön 

hangsúlyozza. 

Ugyanakkor mind a nyugdíj, mind a szociális segély összege adómentes 

volt. (7. szakasz) 

Visszatérve az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekre, az 1959 évi 

jogszabály errıl rendelkezik a legrészletesebben. A teljes öregségi nyugdíjra való 

jogosultsághoz férfiak esetében 25 év, nık esetében 20 év szolgálati idıre volt 

szükség, és a nyugdíjazási standard korhatár is nagyon kedvezı volt, férfiak 

esetében 60 év, nık esetében 55 év. (8. szakasz) 

A teljes öregségi nyugdíjra való jogosultság szükséges feltételeihez 

viszonyítva engedményekben részesültek mindazok, akik a törvény által 

meghatározott különösen nehéz és ártalmas vagy nehéz és ártalmas 

munkakörökben dolgoztak, úgyszintén a különbözı fogyatékkal élık (pl. vakok). 

A fenti kategóriák esetében a kedvezmény akár 5-10 év lehetett, mind a szolgálati 

idı, mind a nyugdíjazási kor tekintetében. (9. szakasz) 

Azok a személyek is részesülhettek öregségi nyugdíjban, akik nem 

teljesítették a törvény által meghatározott szolgálati idıre vonatkozó feltételt, 

azonban betöltötték a törvényes nyugdíjkorhatárt, és rendelkeztek legalább tíz év 

szolgálati idıvel. Ebben az esetben a nyugdíj összege a hiányzó munkaévek 

arányával csökkent, de nem lehetett kevesebb, mint 250 lej. (11. szakasz) 

 A különbözı munkaköröket négy kategóriába osztotta a jogszabály. Az 

elsı kettıbe sorolta a különlegesen nehéz és ártalmas munkákat, illetve a nehéz és 

ártalmas munkákat. A harmadik és negyedik kategóriába kerültek a munkások 

egyéb kategóriái, és minden más alkalmazott. A nyugdíjak összegének 

szempontjából 15% különbség is lehetett az elsı és negyedik csoport között.  
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Függetlenül a munkacsoport kategóriájától, a jogszabály 1200 lejben 

meghatározta a nyugdíjak összegének felsı határát, ugyanakkor rendelkezett a 

nyugdíjak minimális összegérıl is, ami 350 lej volt.22 

A rokkantsági nyugdíjra vonatkozóan különbséget tett a jogszabály a 

munkabaleset vagy szakmai betegség miatt bekövetkezı rokkantság, illetve a más 

okból bekövetkezett rokkantság között. Ez gyakorlatilag megfelel a baleseti 

nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj közötti különbségtételnek, azonban a jogszabály 

egységesen „rokkantsági nyugdíj” terminológiát használ, s csak jelzi, hogy a 

munkaképtelenség vagy a munkaképesség csökkenése különbözı okokból állhat 

elı.23 Elsı esetben a nyugdíjjogosultság független volt az elért kortól vagy 

szolgálati idıtıl. Második esetben az érintett személy akkor részesülhetett 

rokkantsági nyugdíjban, ha rendelkezett a jogszabály által meghatározott 

minimális szolgálati idıvel. Ha a meghatározott szolgálati idınél kevesebbel, de 

legalább felével rendelkezett az érintett személy, akkor csökkentett összegő 

rokkantsági nyugdíjat kaphatott. Ugyanakkor függetlenül a munkaképesség 

csökkenésének kiváltó okától, annak az alkalmazás ideje alatt, illetve annak 

befejezésétıl számított legtöbb egy éven belül kellett bekövetkezni ahhoz, hogy 

az érintett személy rokkantnyugdíjra legyen jogosult. (12-18 szakaszok) 

A szolgálati idıtıl vagy életkortól függetlenül járt a rokkantsági nyugdíj 

azoknak, akik a kötelezı sorkatonai szolgálat ideje alatt, gyakorlaton levı 

diákként vagy inasként, illetve hazafias vagy állami feladatok ellátása közben 

váltak rokkanttá. (19 szakasz)  

A jogszabály három rokkantsági fokot határozott meg. Mindhárom 

rokkantsági fokba tartozó személy részesülhetett nyugdíjban, különbség csak a 

juttatás mértékében volt. 
                                                 
22 A Román Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2000 évi 19 számú társadalombiztosítási törvény 
mellékletében közölt táblázat szerint 1959-ben az nemzeti bruttó átlagjövedelem 784 lej volt, a nettó 
átlagjövedelem 726 lej volt, míg a minimálbér 1959. augusztus elsejéig 350 lej volt (pontosan annyi, mint 
a legkisebb nyugdíj összege), augusztus 1-e után 400 lej volt. 
23 Tulajdonképpen a román szabályozás terminológiai szinten késıbb sem tett soha különbséget a baleseti 
és rokkantsági nyugdíj között. A Tny. és az Enyt. is egységesen a rokkantsági nyugdíj (pensie de 
invaliditate) kifejezést használja, felsorolva, hogy a rokkantság bekövetkeztének különbözı okai lehetnek. 
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Még egy nyugdíjfajtáról rendelkezett az 1959 évi jogszabály, a szolgálati 

nyugdíjról, amely bizonyos szakmai kategóriák esetében létezett, mint például a 

polgári repülésben vagy különbözı mővészeti intézményekben. A Miniszteri 

Tanács döntésének függvényében más területen dolgozók is részesülhettek 

szolgálati nyugdíjban. (24 – 25 szakaszok) 

Az 1959 évi jogszabály 6. Fejezetében szabályozott hozzátartozói 

nyugellátás feltételei is meglehetısen kedvezıek voltak. A jogosultak körébe 

tartoztak nem csak a gyermekek és a túlélı házastárs, hanem a szülık valamint a 

testvérek is, amennyiben az elhunyt eltartásában voltak.  

Az elemzett jogszabály szerkezeti változásokról is rendelkezett, elsı ízben 

kötelezıvé téve a létezı nyugdíjbiztosítási intézetek egységes szervezés alá 

vonását, a központosítás alóli egyetlen kivételt a katonai erık külön nyugdíjalapja 

jelentette. (46-47 szakaszok) 

Az ötvenes években megalapozott nyugdíjbiztosítási rendszer pozitív 

jellemvonásai mellet megfigyelhetık voltak a korszakra jellemzı negatív 

vonások, a társadalombiztosítási rendszer torzulásai is.  

A legjellegzetesebb példa az 1959 évi jogszabály 59. szakaszának az a 

rendelkezése, amelynek értelmében nem voltak jogosultak nyugellátásra azok a 

személyek, akik 1944. augusztus 23-a elıtt „antidemokratikus, reakciós, a nép 

érdekeivel ellentétes tevékenységet folytattak, akik aktívan részt vettek vagy 

támogatták a katonai-fasiszta diktatúra hatalomra jutását, valamint azok a 

személyek, akik a népi-demokrata rendszerrel szemben ellenséges magatartást 

tanúsítanak”. A fenti rendelkezés valójában azt jelentette, hogy a hatalom 

képviselıi bárkitıl, akire rásütötték az „ellenséges magatartás” bélyegét, 

megvonhatták a nyugellátáshoz való jogát.  

Hasonló, megtorló jellegő intézkedésekre Magyarországon már évekkel 

korábban is sor került az elızı rendszer magasabb rangú hivatalnokaival és 

katonatisztjeivel szemben, azzal a különbséggel, hogy mire Romániában 
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megvalósult az említett szabályozás, addigra Magyarországon, 1955-ben, már 

eltörölték azt.  

Ellentétes példa is létezett a román szabályozásban, mégpedig a már 

említett “különleges érdemekért járó nyugdíj”, amelyrıl a jogszabály 5. Fejezete 

rendelkezett. Ennek a speciális nyugdíjfajtának a megszokottól teljesen 

különbözött a jogi természete. Bár a törvény a nyugdíjak között sorolta fel, 

inkább egyfajta pénzbeli juttatásnak nevezhetjük, semmiképpen sem nyugdíjnak. 

A legfıbb indok az elıbbi kijelentésem alátámasztására az, hogy ennek a 

„nyugdíjnak” nem volt alapja a jogosult biztosítottsága, folyósítása nem függött 

sem szolgálati idıtıl, sem korhatártól, összege is tetszılegesen megállapítható 

volt, minden törvényesen meghatározott plafonálás nélkül. 

A jogosultság egyetlen feltételét a Miniszteri Tanács határozata képezte, s 

ez a szerv volt illetékes meghatározni a juttatás összegét és jogosultjait is. 

Különleges érdemekért járó nyugdíjban részesülhettek azok a személyek, akik 

„hozzájárultak a népi demokrácia megvalósulásához és hatalomra jutásához”, 

illetve ezeknek a személyeknek a hozzátartozói. 

A nyugdíj, mint jutalmazási vagy büntetési eszköz, nem a román jog 

sajátossága, a II. világháború után megszilárduló kommunista államhatalom más 

országokban is felhasználta ezt a lehetıséget. Menyhárt Szabolcs PhD 

értekezésében olvashatjuk erre a korszakra vonatkozóan azt a megállapítást, 

miszerint „Számos esetben megfigyelhetı volt a járadékok megvonása, melyre 

nem minden esetben a háborús bőnösökkel szemben került sor, hanem kiváló 

politikai zsarolóeszközként is szolgált a kialakulóban levı hatalmi elit politikai 

ellenfeleivel szemben. Ugyanakkor a rendszer barátait indokolatlanul 

jutalmazták, ami ellentétes a biztosítási elvvel.”24 

 

 

                                                 
24 Menyhárt, 2009a, 142 old. 
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3.2. Az 1966 évi 27. számú törvény által módosított nyugdíjrendszer jellemzıi 

 

A román nyugdíjbiztosítási rendszer fejlıdésének következı fontos 

állomását az 1966. évi 27. számú törvény jelentette, amely hatályon kívül 

helyezte az 1959 évi 292. számú rendeletet és egyértelmően az addig hatályban 

lévık közül a legkomplexebb jogszabály volt, mind a jogosultak körének 

szabályozását, mind a nyugellátások mértékét illetıen.25  

A törvény célja a nyugdíjak összegének a bérek mértékéhez való 

közelítése volt, így ennek érdekében bevezette a kiegészítı nyugdíjbiztosítás 

lehetıségét is.26 

A hatvanas évek, hetvenes évek elejének viszonylagos jóléte után, amely 

egyrészt a jelentıs külföldi kölcsönöknek, másrészt az elért gazdasági 

növekedésnek volt tulajdonítható, a hetvenes évek közepétıl egyre erısebben 

érzıdött a gazdasági hanyatlás. Párhuzamosan a gazdasági nehézségekkel a 

nyugdíjbiztosítási rendszer megnyirbálására is sor került, a nyugdíjak reálértéke 

egyre kisebb lett a szociális segélyezés formái pedig teljesen eltőntek.  

Ugyanakkor ez a jogszabály bevezette a kötelezı kiegészítı nyugdíj 

intézményét, külön alapot képezve erre a célra. A hozzájárulás mértéke a 

fizetésalap 2%-a volt a bérbıl élık számára,27 a mezıgazdasági dolgozók pedig 

havonta a törvényben meghatározott fix összeget kellett befizessék.28 

A rendelkezés elınyeként könyvelhetjük el, hogy bár a nehezülı gazdasági 

helyzet kényszere alatt született, a nyugdíjbiztosítás szabályozását megpróbálta a 

pillanatnyi realitásoknak megfelelıen kezelni úgy, hogy a nyugdíjasok 

érdekeinek figyelembevétele mellett a rendszer finanszírozhatósága is tartható 

maradjon. 

 
                                                 
25 Ghimpu, 1998, 39 old. 
26 A kiegészítı nyugdíjbiztosítás szabályozásával kapcsolatban lásd még részletesen: Tufan, s.a., 138-142 
oldalakat. 
27 1986-1999 között ez 3%-ra nıtt 
28 Ez az összeg havi 10-20 lej között változott. (Mărginean, 1999, 187 old.) 
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3.3. Az 1977 évi 3. számú törvény által szabályozott felosztó-kirovó típusú 

nyugdíjrendszer újdonságai 

 

3.3.1. A jogszabály fontosabb rendelkezései 

Az 1977 évi 3 számú nyugdíjtörvény további szigorításokat vezetett be.29  

A törvény indoklása a korszak propaganda szövegeihez híven kijelentette, 

hogy „Románia Szocialista Köztársaságban a munka nemcsak alapvetı joga, de 

becsületbeli kötelessége a társadalom minden tagjának. Minden munkaképes 

állampolgárnak kötelessége, hogy hasznos tevékenységet folytasson, a képzése és 

képességei szerint, valamint a nemzetgazdaság igényeinek függvényében. A 

társadalom fejlıdéséhez való hozzájárulás alapján a szocialista állam minden 

állampolgárának, nemtıl vagy nemzetiségtıl függetlenül, garantálja a 

nyugdíjellátáshoz való jogot.”30 

Az indoklás szellemét követve a törvény 1. szakasza kijelentette, hogy a 

nyugdíjakat annak függvényében kell megállapítani, hogy ki milyen mértékben 

járult hozzá a társadalom fejlıdéséhez. Ez megfelel a javadalmazás szocialista 

elvének, amely szerint “a javadalmazás a munka milyensége, mennyisége és 

társadalmi jelentısége alapján változik”.  

Az új jogszabály megváltoztatta a munkahelyek kategorizálását. A munka 

nehézsége, körülményei és fontossága szerint már nem négy, hanem csak három 

csoport létezett.31 

Nem változott a nyugdíjalapra vonatkozó rendelkezés, a rendszer 

finanszírozása továbbra is az állami költségvetésbıl elkülönített összegekbıl 

valamint a munkáltató által fizetett hozzájárulásból történt. Ha ehhez 

hozzátesszük azt is, hogy a munkáltató maga az állam volt, hiszen addigra már 

                                                 
29 Megjelent a Hivatalos Közlöny 82/06.08.1977 számában. 
30 Preambulum, 1-3 bekezdések. 
31 A munkahelyeknek a munkakörülmények, komplexitás és fontosság szerinti besorolásáról az 
Államtanács (Consiliu de Stat) rendelet meghozásával volt illetékes dönteni. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 30 

végbement a magánszektor teljes felszámolása, azt mondhatjuk, hogy a 

nyugdíjalap teljes finanszírozása az államra hárult. 

A nyugdíj továbbra is adómentes, elidegeníthetetlen maradt és a 

nyugdíjhoz való jog nem évülhetett el. 

Férfiak és nık számára egyaránt megemelkedett a teljes öregségi nyugdíjra 

való jogosultsághoz szükséges szolgálati idı. Teljes öregségi nyugdíjra való 

jogosultsághoz férfiak esetében 30 év szolgálati idıre és betöltött 62 évre, nık 

esetében 25 év szolgálati idıre és 57 betöltött életévre volt szükség. (8 szakasz) 

Ugyanakkor a jogszabály kiterjesztette a nyugdíjkorhatár elérése utáni 

munkaviszonyban maradás lehetıségét is, amelyet bárki kérvényezhetett, és a 

munkáltató legtöbb három évvel meghosszabbíthatta a munkaviszonyát. 

Amennyiben a munkáltató ezt a kérést elutasította, az érintett alkalmazott 

fellebbezhetett, és a döntés a felettes szerv hatáskörében volt. 

 A nyugdíj összegének kiszámítása az utolsó tíz munkaévbıl az érintett 

által megjelölt egymás utáni öt évben kapott bér összege alapján történt. (10 

szakasz) 

Korkedvezményes nyugdíjra tarthattak igényt a három, vagy annál több 

gyermeket szülı, és azokat legkevesebb tíz éves korukig nevelı nık. Három 

gyermek esetén egy évvel, négy gyermek esetében két évvel, négynél több 

gyermek esetében három évvel csökkent a nyugdíjellátáshoz szükséges korhatár, 

azonban annak alsó határa nem lehetett kevesebb, mint 50 év. (18 szakasz) 

A jogszabály szerkezeti újdonsága volt az is, hogy külön fejezetben 

tárgyalta a munkabaleset vagy szakmai betegség miatti rokkantnyugdíjra, 

valamint a más okból kifolyólag történt munkaképesség csökkenés esetén járó 

rokkantnyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket. Mindkét esetben megfigyelhetı, 

hogy a törvény betője szerint mindent meg kellett tenni a munkáltatónak az 

alkalmazott munkában tartásáért. Egyértelmő példa erre, a folyamatos 

felülvizsgálatok mellet, hogy a csökkent munkaképesség esetében a 

munkáltatónak kötelessége volt olyan munkakört biztosítani az érintett 
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alkalmazott számára, amelyet el tudott látni (29 szakasz). Ennek ellenére a 

jogszabály hatálybalépése utáni idıszakban egyre gyakrabban használták a 

rokkantnyugdíj intézményét arra, hogy fenntartsák a teljes foglalkoztatottság 

látszatát.  

A hozzátartozói nyugellátás körülményei is szigorúbbak lettek. Ezen téren 

az 1977 évi jogszabálynak a leglényegesebb intézkedése az volt, hogy 

lecsökkentette a kedvezményezettek körét. Hozzátartozói nyugellátásban 

részesülhettek: 

- az elhunyt gyermekei, 16 éves korukig vagy tanulmányaik befejezéséig, 

de nem tovább, mint 25 éves korukig; 

- a túlélı házastársak közül csak a feleség, amennyiben a házasság 

legkevesebb tíz évig tartott; a férj semmilyen körülmények között nem volt 

jogosult ilyen jellegő ellátásra.  (39-45 szakaszok) 

 

3.3.2. Következtetések 

Anélkül, hogy a rendszerváltás elıtti korszakot meghatározó jogszabályt 

teljes mélységében elemezni próbálnánk, hiszen az meghaladná a dolgozat 

kereteit, szükségesnek látom néhány általános konklúzió levonását. Annál is 

inkább, mivel ez a törvény határozta meg a román nyugdíjbiztosítás helyzetét, 

nem csak a rendszerváltásig, de valójában a 2000-ben megjelent új 

társadalombiztosítási törvény alkalmazásáig. Magának a reformfolyamatnak a 

megértéséhez is szükséges látnunk, milyen társadalmi, gazdasági alapról kellett és 

kell napjainkban is újjáépíteni Románia nyugdíjbiztosítási rendszerét. Nagyon 

sok jelenleg is fennálló probléma gyökerezik az 1977 évi törvény által 

körvonalazott rendszer alkalmazásában.32 

- Az 1977 évi 3. számú törvény hatására intézményesült a 

biztosítottak különbözı kategóriái közötti igazságtalan nyugdíjkülönbség. 
                                                 
32 Példaként elsı sorban a közel egy évtizedes idıszakot átölelı nyugdíjátszámítási eljárást említeném, 
amelyet a fejezet utolsó alpontjában részletesebben is bemutatunk. 
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Gondolok itt elsı sorban a mezıgazdasági dolgozók és a fizetésbıl élı 

biztosítottak közötti különbségtételre. Szemben az utóbbiakra vonatkozó, 

már ismertetett jogosultsági feltételekkel, a mezıgazdasági dolgozók 

számára hosszabb szolgálati idıt írt elı a törvény, ugyanakkor a szolgálati 

idıt nem naptári évek szerint számították, hanem a tervgazdálkodási 

„normák” teljesítése alapján.33 Jól tudjuk, hogy ez a gazdálkodási rendszer 

mennyire volt megalapozott és reális. Ennek a szabályozásnak a hatása mai 

napig tetten érhetı a két kategória juttatásai közötti jelentıs különbségben, 

amelyet a román jogalkotó különbözı korrigálási intézkedései sem tudtak 

kellıen kezelni.34 

- A ritka kivételektıl eltekintve, ahol a nyugdíj mértéke 

közelített a fizetésekéhez, általánosan megfigyelhetı volt az alacsony 

nyugdíjjáradék. S bár a rendszer gyakorlatilag mindenkit lefedett, a 

társadalombiztosítási költségvetése az országnak meglehetısen kevés volt 

(1989-ben, a rendszerváltás évében a GDP 14%-át fordították 

társadalombiztosítási költségekre, amelybıl nagyjából 80%-ot a nyugdíjak 

jelentettek).35 

- A rendszerváltás elıtti társadalombiztosítási rendszer a teljes 

foglalkoztatás eszméjére épült. Ugyanakkor a nık és férfiak közötti 

egyenjogúság hangoztatása illetve a kötelezı oktatási rendszer kiterjedése 

következtében jelentısen megnıtt a nık munkaerıpiaci részvétele. Ennek 

mértéke az 1980-as évek közepére elérte a foglalkoztatottak 45%-át. 

Természetesen ez a jelenség nem maradhatott hatás nélkül a születési 

mutatókra, amelyek (leszámítva az abortusztörvények idıszakát) már 

                                                 
33 A mezıgazdasági dolgozók számára a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár 60 év, a nık illetve 
65 év volt a férfiak esetében. 
34 1989-ben egy mezıgazdasági dolgozó átlagnyugdíja a társadalombiztosítási nyugdíjas átlagnyugdíjának 
18%-a volt. Poenaru, 1998, 75 old. Az arány a korrekciós intézkedések hatására javult, azonban a 
Munkaügyi Minisztérium által közzétett statisztikák szerint a mezıgazdasági dolgozók átlagnyugdíja (312 
lej) 2011 év végén is csak kevesebb, mint felét tette ki a társadalombiztosítási nyugdíjak átlagértékének 
(776 lej). Forrás: http://www.mmuncii.ro/ro/ (2011. december) 
35Mărginean, 1999, 188 old.  
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elıvetítették a társadalombiztosítás szempontjából olyan jelentıs 

demográfiai problémákat.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Poenaru, 1998, 72 old. 
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II. A ROMÁN NYUGDÍJRENDSZER REFORMJA 
 

1. A nyugdíjrendszer fejlıdésének idıbeli felosztása a politikai 

rendszerváltás (1989) utáni korszakban   

 

A román szakirodalomban megjelent elemzéseket vizsgálva úgy látjuk, 

hogy az 1989 decemberében megvalósult rendszerváltás óta eltelt idıszakot a 

nyugdíjbiztosítási rendszer fejlıdése szempontjából három jól elhatárolható 

periódusra osztható fel. 

a.) Az elsı, nagyon rövid periódust, amely 1989 decemberének utolsó 

napjaitól az elsı szabad választások útján létrejött kormánynak a hatalomra 

lépéséig, vagyis 1990 júniusáig tartott, a hazai szakirodalom „jóvátételi 

periódusként” tartja számon.37 Ez alatt a rövid idıszak alatt több jogszabály is 

született a nyugdíjbiztosítási rendszerrel kapcsolatban, amelyek egyrészt a 

nyugdíjba vonuláshoz szükséges korhatár lecsökkenését, másrészt az öregségi, 

rokkantsági és hozzátartozói nyugellátások mértékének jelentıs növelését 

célozták.38  

b.) A második szakaszt tekinthetjük az átmeneti idıszaknak, amikor a teljes 

társadalombiztosítási, s ezen belül a nyugdíjbiztosítási rendszer reformjának 

elıkészületei zajlottak. Ez a periódus egy teljes évtizedet ölel fel, 1990-tıl 2000-

ig, az elsı átfogó társadalombiztosítási törvény kidolgozásáig és elfogadásáig. Ezt 

az idıszakot a kommunista rendszertıl örökölt nyugdíjrendszer maradványa 

határozta meg, néhány módosítással és kiegészítéssel, és azzal a nehézséggel, 

hogy ennek a rendszernek teljesen új gazdasági és társadalmi helyzetben kellett 

volna mőködnie.  

                                                 
37 Zamfir, 1999, 41 old. 
38 Az 1990 évi 60, 70, 98 és 118 számú törvényerejő rendeletek, az 1990 évi 42. számú törvény valamint 
az 1990 évi 267 számú határozat módosította és kiegészítette a továbbra is hatályban lévı 1977 évi 3. 
számú nyugdíjtörvényt. 
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A rendszer mőködését olyan alapvetı nehézségek gátolták, amelyek 

elhárítása jelen pillanatban is gondot okoz Romániában, gondolunk itt elsı sorban 

a gazdasági és demográfiai nehézségekre, amelyekrıl késıbb részletesen szólni 

fogunk. 

c.) A harmadik szakasz kezdetét a 2000 évi 19 számú társadalombiztosítási 

törvény megjelenése fémjelzi és felöleli a nyugdíjreform megvalósításának 

lépéseit, kezdve az említett törvény hatályba lépésével és az új állami 

nyugdíjbiztosítási rendszer megindulásával (2001. január 1.), a hárompilléres 

nyugdíjbiztosítási rendszer bevezetésével, bezárólag a második pillért jelentı 

kiegészítı magánnyugdíjrenszer mőködésének elkezdéséig (2008. január 1.) 

Habár román nyugdíjreform terv szerint a hárompilléres nyugdíjrendszer 

kiépítésével nyugvópontra került volna, ez nem így történt. A szakirodalom 

ugyan a 2011-ben hatályba lépı egységes nyugdíjbiztosítási törvényt (Enyt.) ilyen 

szempontból nem értékeli, véleményünk szerint ez egy újabb mérföldkövet jelent 

a fenntartható nyugdíjrendszer kiépítésének útján, s mint ilyent nem a harmadik 

fázis részeként kell kezelni, hanem már egy újabb periódus kezdeteként. 

Meggyızıdésünk, hogy nyugdíjreformnak ebben a negyedik szakaszában az 

Enyt.-t újabb jelentıs jogszabályok fogják követni, elsı sorban a 

magánnyugdíjrendszer szabályozásának, esetleges átalakításának területén.  
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2. A román nyugdíjrendszer fejlıdése a rendszerváltás és a nyugdíjreform 

megvalósulása közötti évtizedben (1990 - 2000) 

  

2.1. A nyugdíjrendszer fejlıdésének gazdasági, társadalmi alapja a jelzett 

idıszakban.39 

 

Amint azt az elızı fejezet 3. pontjában már jeleztük, a kommunista 

hatalom által létrehozott nyugdíjbiztosítási rendszer felosztó kirovó jellegő volt, 

amely a teljes foglalkoztatottság ideáljára épült. Nem volt ez másképpen 

Magyarországon és a többi szocialista államban sem, ahol a II. világháborút 

követıen azonos elveken mőködı felosztó-kirovó típusú nyugdíjrendszerek jöttek 

létre. „A kelet-európai szocialista államok esetében a felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer a társadalmi berendezkedés szükségszerő velejárója, mely az 

állam túlzott szerepvállalásán alapul. A szocialista államberendezkedés 

feltételezte a teljes foglalkoztatást, melynek szükségszerő velejárója, hogy 

minden állampolgár dolgozik, majd életkora alapján nyugdíjassá válik. A 

felosztó-kirovó nyugdíjrendszer tehát alapvetıen jó választás volt az ilyen 

konstrukció melletti nyugdíj kifizetések finanszírozására, hiszen teljes 

foglalkoztatás mellett – egy nem elöregedı társadalom – a dolgozó polgárok 

bérébıl vont adók és járulékok elegendı fedezetet biztosítanak a nyugdíjak 

finanszírozására.”40  

Nyilvánvaló, hogy nem hivatalos módon mindig létezett munkanélküliség, 

de míg ennek mértéke 1989-ben nagyjából 4-5%-ra volt tehetı, a rendszerváltást 

követı idıszakban ugrásszerően megnıtt és 1992-re már megközelítette a 10%-

ot.41 A munkanélküliség kezelésének legkézenfekvıbb eszközeként a román 

                                                 
39 Lásd még részletesen: Zamfir – Bădescu – Zamfir, 2000  
40 Rab, 2004, 232 old.  
41 Ugyanebben az idıszakban a foglalkoztatottság aránya Magyarországon 72,1%, Lengyelországban 
84,3%, tehát a romániai mutatóknál gyengébb volt. Idem.   
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állam, hasonlóan egyébként a többi közép-kelet európai államhoz, rendkívül 

kedvezményes körülményeket biztosított a korkedvezményes nyugdíjazás 

számára. A nyugdíjasok számának emelkedésével párhuzamosan lecsökkent a 

befizetık, az alkalmazottak száma. Ez a jelenség igen komplex ok-okozati 

összefüggéseket takar. A munkanélküliség arányának megnövekedése, kis 

mértékben a lakosság elöregedése, a feketemunka elterjedése, és a hozzájárulások 

befizetésének elmulasztása hozzájárult a krízis elmélyüléséhez.42  

Paradox módon a hozzájárulások befizetésének elmulasztása hosszú távon 

a nyugdíjasok számának csökkenését fogja eredményezni, ugyanakkor ez nem 

tekinthetı pozitívumnak. A nyugellátástól igazságtalan, mi több törvénytelen 

módon elesı tömegek kárpótlására ugyanis minden bizonnyal állami 

beavatkozásra lesz szükség, s a segélyezési rendszeren keresztül ez az állami 

költségvetést fogja tovább terhelni.43 Haonlóképpen azoknak a 

nyugdíjkiegészítése, akik épp a járulékkerülés érdekében kisebb jövedelmet 

vallanak be, mint amivel rendelkeznek, s így nem fognak a megélhetéshez 

szükséges nyugdíjjövedelemmel rendelkezni. 

Ez a probléma napjainkban változatlanul jelen van, és nyilvánvalóan nem 

csak Románia helyzetét jellemzi. Hasonlókról számol be Barabás Gyula egy 

tanulmányában, Magyarország nyugdíjreformáját elemezve.44 

A fentebb ismertetett helyzet eredményeként 1995-ben elıször, a 

társadalombiztosítási költségvetés nem volt elegendı a kifizetések fedezésére. A 

                                                 
42 1998 áprilisában a Munka- és szociális minisztérium 4271 olyan gazdasági egységet azonosított, 
amelyeknek tartozása volt a társadalombiztosítási költségvetés felé, és ezeknek a tartozásoknak az összege 
meghaladta a 3000 milliárd lejt. (Zamfir, 1999, 65 old.) 
43 Nagyon sok esetben annak ellenére nem került sor a hozzájárulásoknak a társadalombiztosítási 
költségvetésbe való átutalására, hogy a fizetésalapból elkülönítették a megfelelı összegeket. 
44 „Az alacsony foglalkoztatás és a járulék-kerülés miatt a mai nyugdíjrendszer nemcsak a felszínen, 
hanem a felszín alatt is tetemes hiányt termel, és ez a rejtett hiány az idı elırehaladtával felszínre fog 
törni. Egyrészt az alacsony foglalkoztatás következtében sokan lesznek olyanok, akiknek nem lesz elég 
szolgálati ideje ahhoz, hogy nyugdíjat kaphasson. Másrészt mivel tetemes az alacsony (bevallott) 
jövedelmőek aránya, nemcsak azoknak nem lesz elégséges nyugdíja akiknek nincs elég szolgálati idejük, 
hanem azoknak is, akiknek kevés a tényleges vagy a kimutatott jövedelmük. A nyugdíjrendszer jövıbeni 
hiányának számításakor tehát nemcsak az elöregedéssel, hanem azzal is számolni kell, hogy a magyar 
társadalom széles tömegeinek, akár az idıskorú népesség 50-60 százalékának a nyugdíját kell majd 
kiegészíteni.” Barabás, 2007, 2 old. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 38 

deficit mértéke 1999-re meghaladta a GDP 1%-át. Ugyanabban a periódusban, 

1995 és 1999 között, 23%-al nıtt a nyugellátásban részesülık száma, miközben 

20%-al csökkent a befizetık aránya.45 A Nemzeti Nyugdíj-és 

Társadalombiztosítási Pénztár adatai szerint az 1989-ben nagyjából 8 millió 

alkalmazott száma 1996-ra 6 millióra csökkent, majd 2000-ben már alig érte el a 

4,6 milliót.46 

A nyugdíjbiztosítási rendszer finanszírozásának érdekében egyre nıtt, s a 

rendszerváltást követı elsı tíz év alatt megduplázódott a hozzájárulás mértéke, 

1999-re elérve az átlagosan 37%-ot. 

Az állami nyugdíjbiztosítási rendszernél is súlyosabb helyzet volt 

megfigyelhetı a mezıgazdaságban dolgozók nyugdíjalapjának esetében, mivel a 

befizetık száma kétmillióról (1989-ben), hetvenezerre csökkent (1998-ra), 

miközben a folyósítás alatt álló nyugdíjak száma nem csökkent, ezért csak az 

állami költségvetésbıl kiutalt szubvenciók segítségével tudta ellátni feladatát. A 

rendszer végül teljes mértékben fenntarthatatlanná vált, és végül beolvasztották a 

kötelezı állami társadalombiztosítási rendszerbe, tovább terhelve ezzel a már 

amúgy is nehézségekkel küzdı elsı pillért.47 

 

2.2. A nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabályok a rendszerváltás utáni 

évtizedben. 

 

A rendszerváltást követı idıszak jellemzıje egy rendkívül termékeny 

jogalkotási folyamat, amelynek eredményeképpen tíz év alatt közel nyolcvan 

jogszabály született a nyugdíjbiztosítási rendszerrel kapcsolatban.48 A születı 

jogszabályok ilyen túlzott száma azonban éppen annak a jele, hogy nem létezett 
                                                 
45 Tesliuc, Pop, Tesliuc, 2001, 74-81 old. 
46 Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro  
47 Lásd még; Sălăgean, 2009, 38-40 old. 
48 Az adott idıszakban 75 jogszabály született. Az elsı évben (1990) fıleg törvényerejő rendeletek, 
késıbb elsı sorban törvények és kormányhatározatok. Ezen kívül néhány Alkotmánybírósági döntés is 
hozzájárult a nyugdíjbiztosítási rendszer jogi alapjának körvonalazásához. 
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egy valóban átgondolt társadalombiztosítási irányvonal, amelyet a jogalkotó 

követni tudott volna, hanem mindig a pillanatnyi politikai-gazdasági helyzetnek 

megfelelıen alakítottak egy keveset az elızı rendszertıl megörökölt, az 1977 évi 

3. számú törvény által fémjelzett nyugdíjbiztosítási rendszeren. Az éppen 

pillanatnyi érdekeknek megfelelı, vagy csak legegyszerőbben meghozható 

döntési mechanizmus sem feltétlenül romániai sajátosság, hanem olyan 

szomszédos államok, például Magyarország rendszerváltás utáni 

társadalombiztosítási jogfejlıdésére is jellemzı, amelyek pedig Romániánál 

sokkal gyorsabban eljutottak a nyugdíjreform valamely útján való elinduláshoz.49  

A jelzett idıszakban (1990 - 2000) valójában egyik hatalmon levı 

kormánynak sem volt kellı elszántsága ahhoz, hogy érdemben hozzányúljon a 

román nyugdíjbiztosítási rendszerhez, hiszen az érintett személyek jelentıs 

választási erıt képviselnek. Réti János megállapítását kölcsön véve, a román 

nyugdíjreformmal kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy „nem mellızhetı 

szempont, hogy a nyugdíjrendszer átalakítására irányuló döntések különleges 

politikai játéktérben zajlanak, ahol bár elvi egyetértés van abban, hogy a 

nyugdíjkérdések nem pártpolitikai kérdések, a valóság merıben más, és ez a tény 

a döntésekre is rányomja a bélyegét.”50  

Így jöhetett létre az a helyzet, hogy a volt kommunista blokk országai 

közül Románia sereghajtó maradt a nyugdíjreform bevezetését illetıen.51 Ennek a 

                                                 
49 Magyarország vonatkozásában írja Réti János, hogy „a nyugdíjrendszerben feltétlenül szükséges hosszú 
távú szemlélettel szemben egyre erıteljesebb a rövid távú szemlélet térhódítása. Némi túlzással úgy is 
fogalmazható: gyakorlatilag nem érdekes, hogy öt-tíz-tizenöt év múlva a döntéseknek mi lesz a 
következménye; csak az számít, hogy az idén mibe kerül. Márpedig egy 300 milliárd forintos nyugdíj-
költségvetésben 1-2 milliárd forintos többletkiadás, vagy megtakarítás megítélése mindenképpen relatív. 
Nem lehet az a döntés megalapozott, amely nem számol az esetleges késıbbi - sokszor nem 
számszerősíthetı, de átlátható - következményekkel. A döntési szemlélet "beszőkülésének" persze 
objektív alapja van: a gazdasági lehetıségek hosszú idı óta állandó szőkössége. A nyugdíjrendszer 
átalakíthatóságának csapdáját jelenti, hogy mindezt a döntési folyamat minden szereplıje pontosan tudja - 
és ha szükséges, ki is használja -, mégis változatlanul érvényes a "pillanatnyi szituációra való pillanatnyi 
reakció" alapképlete.” Réti, 1992, 72 old.  
50 Réti, 1992, 72 old. 
51 Mint jeleztük, Romániában a nyugdíjreform elsı lépése, az I. pillér átalakítása, 2000-ben kezdıdött a 
társadalombiztosítási törvény megjelenésével (amelyet azonban csak 2001 áprilisával kezdıdıen kezdtek 
alkalmazni). Ehhez képest, néhány példát említve, Bulgária 1995-ben, Lettország 1991-ben, 
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halogatásnak azonban súlyos következményei voltak és vannak, amelyeket a 

kellı idıben nem vettek figyelembe a politikai döntéshozók. 

Ezt a jelentıs joganyagot a szabályozási terület függvényében 

véleményünk szerint öt kategóriába lehet sorolni: 

1. A nyugdíjjáradék mértékének növelésével kapcsolatos 

jogszabályok. Ebbe a kategóriába tartozik a jogszabályok elnyomó 

többsége, hiszen a politikai döntéshozók folyamatos kísérletet tettek 

egyrészt a nyugdíjak mértékének szinten tartására, másrészt a különbözı 

rendszerekben kiosztott nyugdíjak mértékének egymáshoz való 

közelítésére, többnyire nem túl nagy sikerrel. Ennek okait a 

nyugdíjreformra vonatkozó részben fogjuk ismertetni. 

2. A nyugdíjbiztosítási rendszert szabályozó törvények 

kiegészítésére és módosítására vonatkozó jogszabályok. Elsı sorban az 

1977 évi 3. számú törvény egyes rendelkezéseit érintették ezek a 

jogszabályok. Ugyanakkor több rendelkezés született az ügyvédekre és 

a katonaságra vonatkozó külön törvények, illetve a kiegészítı 

nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabályok módosításával kapcsolatban 

is. Ebbe a kategóriába sorolnám a mezıgazdasági dolgozók 

társadalombiztosításáról rendelkezı 1992 évi törvényt is.52 

3. Kedvezményes elırehozott nyugdíjazásra vonatkozó 

jogszabályok. A legjelentısebb ilyen jellegő jogszabály az 1995 évi 2. 

számú törvény,53 amelynek értelmében a teljes szolgálati idıvel 

rendelkezı személyek öt évvel a törvényes korhatár betöltése elıtt 

kérhették a nyugdíjazásukat. 

                                                                                                                                                
Magyarország 1997-ben, Csehország 1989-ben, Litvánia 1995-ben, Lengyelország és Horvátország 1999-
ben megkezdte a nyugdíjbiztosítási rendszerének megreformálását. Forrás: www.csspp.ro  
52 Az 1992 évi 80. számú törvény megjelent a Hivatalos Közlöny 1992 évi 180. számában, majd 1994-ben 
a Hivatalos Közlöny 37. számában újraközölték, belefoglalva az addig közbejött módosításokat is. 
53 Megjelent a Hivatalos Közlöny 1995 évi 5 számában. 
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4. A különbözı társadalombiztosítási alapok egyesítésére 

vonatkozó jogszabályok.54 A különbözı alapok egybeolvasztására elsı 

sorban azok csıdközeli állapota miatt került sor. A legsúlyosabb helyzet 

a mezıgazdasági dolgozók esetében volt megfigyelhetı, mivel a 

mezıgazdasági nyugdíjasok száma 1997-re megduplázódott, 

köszönhetıen elsı sorban az 1992 évi 80. számú törvénynek, amely 

lecsökkentette a nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati idıt 62 (férfiak 

esetében) illetve 57 (nık számára) évre.55 A társadalombiztosítási 

alapok összeolvadása érintette a kiegészítı nyugdíjalapot, illetve a 

nemzetvédelemben dolgozók nyugdíjalapját is.56 

5. Bár nem teljes mértékben tartozik a nyugdíjbiztosítási 

rendszerhez, az utolsó kategóriába azokat a jogszabályokat sorolhatjuk, 

amelyek különbözı, részben nyugellátásszerő juttatásokat biztosítanak 

az I. és II. világháború veteránjai, hadirokkantjai és özvegyei 

számára.57 

A fenti területekre vonatkozó jogszabályok határozták meg a román 

társadalombiztosítási rendszer fejlıdését a rendszerváltást követı idıszakban, a 

nyugdíjbiztosítási reform megvalósításának kezdetét jelzı 2000 évi 19 számú 

törvény megjelenéséig. 

A román nyugdíjbiztosítás rendszerváltást követı jogfejlıdésének ez a 

legelsı szakasza meglehetısen jól illeszkedik tehát a közép-kelet európai volt 

szocialista blokk általános irányvonalába. Nem is nagyon lehetne ez másképp, 

figyelembe véve, hogy a természetesen több területen is létezı különbségek 

ellenére a közös pontok túlnyomó többsége volt megfigyelhetı, mind a 

                                                 
54 A különbözı (mezıgazdasági dolgozókra, ügyvédekre, katonákra vonatkozó) nyugdíjbiztosítási 
rendszerek rendszerváltás utáni jogfejlıdésével kapcsolatban lásd részletesen Tufan, s.a, 19-23 oldalakat. 
55 Mărginean, 1999, 190 old. 
56 A legjelentısebb jogszabály erre vonatkozóan az 1998 évi 31 számú törvény, amely a Hivatalos 
Közlöny 1998 évi 419 számában jelent meg. 
57 A legjelentısebb jogszabály erre vonatkozóan az 1994 évi 44 számú törvény, amely a Hivatalos 
Közlöny 1994 évi 172 számában jelent meg és jelenleg is hatályban van. 
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szocializmus évtizedei alatt kialakított nyugdíjrendszer, mind a rendszerváltást 

követıen végbemenı gazdasági, társadalmi folyamatok tekintetében.  

 

3. A román nyugdíjrendszer reformja 

 

3.1. A nyugdíjbiztosítási rendszer reformjának elıkészítése 

 

A teljes társadalombiztosítási rendszer reformjának kérdése már 1991-ben, 

az elsı demokratikus választások útján megalakult Parlament mőködésének 

kezdetén felmerült. Ennek ellenére az új átfogó jogszabályi keret kialakítására 

csak 2000-ben került sor, amikor április elsején megjelent Románia Hivatalos 

Közlönyében a 19. számú törvény. 

A hivatalos álláspont szerint, amelyet Petre Ciotloş, a Nemzeti Nyugdíj-és 

Társadalombiztosítási Pénztár elnöke hangoztatott, a késés okát a reform által 

felvetett komplex problémákban kell keresni, hiszen ez a folyamat az új 

társadalombiztosítási stratégia kidolgozásával párhuzamosan a jogszabályi és 

intézményi keret kialakítását is jelentette.58 

A rendszerváltás utáni elsı idıszakot „egyrészt a változásokra erısen 

nyitott lelkiállapot, másrészt egy koherens és pontosan meghatározott 

reformstratégia hiánya jellemezte”.59 Az elsı idıszak kedvezményes 

intézkedéseibıl világosan látszik, hogy a rendelkezések meghozatalánál csak a 

rövid távú folyamatokat vették figyelembe, mellızve a közép, sıt hosszútávra 

való tervezést.60 Ennek oka természetesen nemcsak a gazdasági és társadalmi 

helyzetben volt keresendı, hanem a pillanatnyi politikai érdekekben is, hiszen 

többek között a rendszerváltás utáni politikai hatalom megszilárdítása is volt a tét.  

                                                 
58 Ciotlos, 2000 
59 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 292 old. 
60 1989-ben Románia abban a kivételes helyzetben volt, hogy nem voltak külföldi adóságai, sıt 
valamelyes valuta tartalékokkal is rendelkezett. Ezek képezték a rendszerváltás utáni erıteljesen 
kedvezményes juttatások pénzügyi alapját.  
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Az elsı szabad választások egy önmagát szociáldemokratának definiáló 

politikai elit hatalomra kerülését eredményezte, amelynek célkitőzése értelmében 

a piacgazdaságra való áttérés nehézségeit minél kisebb mértékben kellene, hogy 

viselje az állam lakossága. Az erıteljes szakszervezeti nyomás hatására sorra 

születtek a jövedelmek növekedését eredményezı rendelkezések, amelyek az 

egyre súlyosabb gazdasági hanyatlással párhuzamosan a különbözı társadalmi 

csoportok közötti egyre nagyobb egyensúlyhiányhoz, illetve a 

társadalombiztosítási pénztár deficitjéhez vezettek. Az 1990-es év végére már az 

elıbbi engedékeny társadalompolitika helyét átveszi egy preventív típusú 

társadalompolitikai irányvonal, amelynek célja elsı sorban a gazdasági 

rendelkezések negatív hatásának, különösen a beálló hiperinflációnak az 

ellensúlyozása.61  

A baloldali kormányzásnak a társadalombiztosítási rendszer átalakítása 

érdekében megtett egyik legjelentısebb lépését az 1993-ban közzétett 

„Társadalombiztosítás és nyugdíjrendszer reformjáról szóló Fehér Könyv” 

kidolgozása jelentette.62 A dokumentum elsı sorban a nyugdíjrendszer 

finanszírozásával kapcsolatban fogalmaz meg kritikákat, többek között a 

következıket: 

- a hozzájárulás jelentıs mértékben a munkáltatót terheli, ami a 

munkavállaló passzív magatartását eredményezi; 

- nincs megfelelı jogi háttere a társadalombiztosítási tartozások 

behajtásának, illetve túl kicsi a késedelmi kamatok mértéke; 

Másrészt a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban kijelenti, hogy a különbözı 

nyugdíjalapok szabályozása egyenlıtlenségeket és diszkriminatív helyzeteket 

eredményez.63 

Közvetlenül az 1996 végén rendezett általános választások elıtt a 

hatalmon levı kormány a Parlament elé terjesztette a nyugdíjbiztosítási törvény 

                                                 
61 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 293 old 
62 Cartea albă a reformei asigurărilor sociale şi pensiilor 
63 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 295 old 
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tervezetét. Az elkészült tervezetben található szabályozással kapcsolatban 

semmilyen társadalmi vitára nem került sor, még elvi szinten sem, hiszen nem is 

tárták a nyilvánosság elé az elıkészületét, mígnem a Parlament „váratlanul” 

tárgyalni nem kezdte azt.64 

Természetesen ez nem menti fel a román jogalkotót, de megfigyelhetjük 

azt, hogy Elein Fultz és Markus Ruck a régió országainak nyugdíjreformját 

elemzı tanulmányában általános jelenségként emeli ki azt, hogy a 

reformfolyamatokkal kapcsolatban hiányzik és hiányzott a megfelelı társadalmi 

vita. „Súlyos aggodalomra ad okot az a tény, hogy sok országban társadalmi 

konszenzus nélkül folyik a nyugdíjrendszer átalakítása. Csak kevesen állítanák 

azt, hogy a reformok hosszú távon sikeresek lehetnek a fı érdekcsoportok 

egyetértése nélkül. Ezt az egyetértést csak úgy lehet megszerezni, ha ezeknek a 

csoportoknak szerepet adnak a reform tartalmi kidolgozásában. Ezek a csoportok 

csak akkor vehetnek részt hatékonyan ebben a folyamatban, ha pontosan tudják, 

hogy milyen szerepkör betöltését várják el tılük, és ha jól ismerik a vitatott 

kérdéseket. Ennek ellenére a társadalmi párbeszéd változatlanul a 

nyugdíjreformok gyenge vagy hiányzó láncszemének bizonyul sok közép- és 

kelet-európai országban.”65 

Megállapíthatjuk azonban, hogy a társadalmi vita hiánya és ebbıl 

kifolyólag a valamiféle konszenzus kialakítására való törekvés a késıbbiekben is 

végigkísérte a román nyugdíjreform folyamatát. Ez az egyik alapvetı oka annak, 

hogy húsz évvel a rendszerváltás után is bizalmatlanság és negatív indulatok 

kísérik a nyugdíjreform, a teljes társadalombiztosítási reform változatlanul 

aktuális, újabb és újabb lépéseit. 

Egy hónappal késıbb, 1996 decemberében az új kormány visszavonta a 

benyújtott törvénytervezetet, azzal az indokkal, hogy egy átfogóbb jogszabályra 

                                                 
64 Pop-Călugăru, 2004, 53 old. 
65 Fultz – Ruck, 2001, 20 old. 
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van szükség, amely immár a nyugdíjrendszer második és harmadik pillérének 

szabályozását is bevezesse. 

 Az 1996 novemberében lezajlott választások eredményeként az új, jobb-

közép politikai erıkbıl álló kormánykoalíció intézkedéseivel a reformfolyamatok 

felgyorsítását célozta meg, belefoglalva a kormányprogramba a nyugdíjbiztosítási 

rendszer átalakításának konkrét ígéretét. Ennek alapján került sor a 

nyugdíjbiztosítási törvény tervezetének átgondolására és kidolgozására, majd 

végül az új törvény elfogadására. 

1997-ben a Munka és Szociális Szolidaritás Minisztériuma66 pályázatot írt 

ki a magánbiztosítási rendszer szabályozásával kapcsolatos Fehér Könyv 

elkészítésére, amelyet a Pro Democratia67 nevő civil szervezet nyert meg. Ezt 

tekinthetjük az elsı konkrét, a hárompilléres nyugdíjrendszer kialakítása 

érdekében tett lépésnek. 

Az 1998-ban közre adott tanulmány három törvénytervezetet tartalmazott, 

a következıkre vonatkozóan: 

 1. a II. pillért képezı magánbiztosítási rendszer, amely az 

elképzelés szerint minden alkalmazott számára kötelezı jellegő kellene, hogy 

legyen 

 2. a III. pillért képezı, fakultatív jellegő foglalkoztatói 

nyugdíjrendszer 

 3. egy kiegészítı juttatásokat szolgáltató rendszer, amely a jelenlegi 

nyugdíjasok, valamint a II. pillérben részt nem vevı leendı nyugdíjasok 

minimális jövedelmének biztosítását szabályozta volna.68 

Az elkészült Fehér Könyv alapján került sor a kiegészítı magánbiztosítási 

rendszer szabályozásának kidolgozására, illetve 1999 során két fontosabb 

                                                 
66 Ministerul Muncii şi SolidarităŃii Sociale 
67 A Pro Democratia Társaság (AsociaŃia Pro Democratia - APD) 1990-ben alakult nonprofit civil 
szervezet, amelynek kitőzött célja a hazai és nemzetközi demokrácia megerısítése a civil 
kezdeményezések támogatásán keresztül. A társaságnak jelenleg harminc helységben mőködik központja, 
és több ezer önkéntes tagja van. Lásd: www.apd.ro  
68 Pop-Călugăru, 2004, 53-54 old. 
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konferencia sorozat megszervezésére Bukarestben. Bár valójában azt 

mondhatjuk, hogy a nyilvánosság bevonása nagyobb mértékő volt, mint az I. 

pillért szabályozó társadalombiztosítási törvénytervezet kidolgozása esetében, 

mégis a szakirodalom sérelmezte, hogy a döntéshozó mellızte a szélesebb 

társadalmi vitát, amely ismerve a probléma fontosságát, szükséges lett volna.69 

2000. március 17.-én elfogadta a Parlament a nyugdíjrendszerre és más 

társadalombiztosítási jogokra vonatkozó 19. számú törvényt, amelynek 

alkalmazása 2001. április 1.-én kezdıdött. A hátralevı egy évben a rendszer 

mőködéséhez szükséges intézményi keret kialakítására került sor. Ez a jogszabály 

jelenti a román nyugdíjrendszer reformjának elsı lépését. 

A 2000 évi társadalombiztosítási törvény alapját a szaktárca által 1993-ban 

közzétett Fehér Könyv valamint a Világbank különbözı dokumentumai jelentik.70 

Mi több, a román szakértıkkel együtt állíthatjuk, hogy a Világbank jelentései 

                                                 
69 Pop-Călugăru, 2004, 54 old., MihuŃ – Lauritzen, 1999, 294 old. 
70 A Világbank javaslatai fellelhetıek a többi közép-kelet európai állam nyugdíjrendszerének reformjának 
kapcsán is. Nicholas Barr, a Világbank számára 1995-ben elkészült tanulmányában Közép-Kelet Európa 
volt kommunista országainak nyugdíjrendszerével kapcsolatban a következı következtetéseket vonja le: 

1. Ezen államok számára a nyugdíjrendszer reformja létkérdés, mivel a meglevı felosztó-kirovó 
rendszerek egyre nagyobb pénzügyi deficitet termelnek. Figyelembe kell azonban venni, hogy mindkét 
rendszer, a felosztó-kirovó illetve a tıkésített alapú nem képes önmagában megoldani a problémákat. Míg 
az elsı esetben a társadalmi nyomás a nyugdíjak összegének növekedésére irányul, a másik rendszerben, 
ahogy azt a Latin Amerika államainak példája mutatta, a nyugdíjalapnak az infláció általi felmorzsolódása 
a probléma. 

2. Minél egyszerőbb reformra van szükség. A pénzügyi piacok és a magánnyugdíj alapok 
menedzsmentje magasfokú ismereteket és tapasztalatokat kíván. A volt kommunista országokban egyelıre 
nincsen egyrészt kellıen magasfokú szaktudással rendelkezı humán erıforrása, másrészt korlátozott az 
intézményi kapacitásuk. Mindezek szükségessé teszik a reformprogram egyszerősítését. 

3. A magánnyugdíjak egy jól szervezett rendszer meglétét igénylik. A nyugdíjalapok kezelése 
komplex technikai kérdéseket vetnek fel, amelyeket a nyugati fogyasztók sem értenek teljes mértékben. 

4. Szükség van a magánnyugdíjak infláció elleni védelmére. Az infláció kérdése Nyugat számára 
is veszély jelent, annál is inkább akut ez a probléma a kelet-európai államokban, ahol pénzügyi piac 
mőködésére vonatkozó tapasztalatok csekély mértékőek. Szükséges az állam garanciális szerepben való 
beavatkozása. Ez a beavatkozás az ún. horizontális igazságosság elvén alapszik, amelynek értelmében a 
nyugdíjasok nem viselhetik nagyobb mértékben az infláció kockázatát, mint az alkalmazottak. A nyugati 
országok tapasztalatai azt mutatják, hogy erıs társadalmi nyomás mutatkozik az állam ilyen jellegő 
részvételének érdekében, különösen, amikor a nyugdíjalapok valamilyen nehézséggel küzdenek. 

5. A reform politikai döntéseket feltételez. A politikai döntések egy sor kérdést és választási 
alkalmat jelentenek a következıkkel kapcsolatban: a társadalmi szolidaritás mértéke, az újraelosztás 
mértéke (minimum/maximum), a kockázatok viselıi, stb. 

6. A reform bevezetése az intézményi kapacitás fejlıdését feltételezi: a szakértık és tisztviselık 
részvétele a rendszer tervezési fázisában, az adatok elektronikus bejegyzése, a jogszabály alkalmazására 
vonatkozó részletes szabályozás, mindezek a hibák és késedelem minimalizálása érdekében. 
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jelentıs hatással volt a társadalombiztosítási rendszer reformjának kidolgozására. 

Bár az állítás helyessége vitatható, jól jellemzi a román nyugdíjreform 

folyamatának ezt a szakaszát az egyik legelismertebb román társadalombiztosítási 

szakember következı kijelentése: „A szociális rendszer reformjának stratégiája 

következetlen, zavaros és vitatható lépésekkel valósult meg. A román 

szociálpolitikára pozitív és rendszeres hatása egyedül a Világbanknak volt.”71  

A következetlen szociálpolitika a jogalkotásban is tetten érhetı. Nehéz 

másképp magyarázatot találni arra, hogy miért volt szükség egy évtizedre ahhoz, 

hogy a társadalombiztosítási rendszer jogszabályi kerete megszülessen.72 

Másrészt az is elárulja a koherens szociálpolitika hiányát, hogy a 2000 évi 19. 

számú törvénnyel kapcsolatban, 2001. január elsejével kezdıdı egy évtizedes 

alkalmazása során, száznál több módosító és kiegészítı jogszabályt magába 

foglaló joganyag született!73  

A vegyes finanszírozású nyugdíjrendszerre való áttérés meglehetısen 

költséges, ezért Magyarország és Lengyelország kivételével a régió többi 

országában általában megfigyelhetı volt a halogató magatartás a magánnyugdíj 

pillér bevezetésével kapcsolatban. Romániában a halogatást elsı sorban a 

pénzügyi piac felkészületlenségével indokolták. Mindez nem magyarázza 

azonban azt, miért nem került sor hamarabb legalább az állami nyugdíjrendszer 

parametrikus reformjára. Úgy gondoljuk, mindkét esetben a valós politikai akarat 

hiánya volt a döntı tényezı. A hatalmuk megszilárdításával foglalkozó politikai 

                                                 
71 Zamfir, 1999, 86 old. 
72Hasonló nehézségek merültek fel más, nagy társadalmi érdekeket feltételezı, területeken is. Az új 
munkajogi szabályozás kidolgozására, például, 2003-ig kellett várni. 
73 Ezeknek kisebb hányada a Parlament által megszavazott törvény, míg elsöprı többsége sürgısségi és 
egyszerő kormányrendelet, határozat illetve Alkotmánybírósági döntés volt. Már önmagában ez az óriási 
módosító és kiegészítı joganyag megnehezítette a társadalombiztosítási rendszer normális mőködését. 
Még nehezebbé tette a helyzetet a jogbizonytalanság, amely a sürgısségi kormányrendeletek nagy 
számából következett. Az 1991 évi Alkotmány értelmében ezek a jogszabályok csak a Parlament 
jóváhagyása után léphettek életbe. A hiányos, határidırıl nem rendelkezı szabályozás következtében 
olyan abszurd helyzetek álltak elı, hogy egyes sürgısségi kormányrendeleteket akár egy-két éven 
keresztül alkalmaztak már, mire a Parlament elutasító döntése az adott jogszabályt hatályon kívül 
helyezte. A 2003-ban bekövetkezett alkotmánymódosítás rendezte ezt az áldatlan állapotot, 30 napos 
határidıt írva elı, amely alatt a Parlament házainak dönteni kell az adott sürgısségi kormányrendelet 
elfogadásáról vagy visszautasításáról. 
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erık nem igyekeztek népszerőtlen intézkedéseket felvállalni, márpedig az állami 

nyugdíjrendszer reformja óhatatlanul maga után vonta volna azokat.  

 

3.2. A nyugdíjreform szükségességének indokai 

 

Hasonlóképpen a kommunista blokk többi országához, Romániában is a 

társadalombiztosítási rendszer, ezen belül a nyugdíjbiztosítási rendszer, olyan 

gazdasági-politikai-társadalmi helyzetben alakult ki, amely a rendszerváltást 

követıen lényegét tekintve változott meg.74  

Amint arra az elızı alfejezetben már rámutattunk, a román felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszer a teljes foglalkoztatottság alapjára épült, az aktív keresık 

túlnyomó többsége alkalmazotti státusban, bérbıl élt, a magántulajdon 

gyakorlatilag nem létezett és a demográfiai mutatók is kedvezıek voltak.  

                                                 
74 A társadalombiztosítási rendszerek reformjának indoklására vonatkozóan fontosnak tartjuk idézni 
Takács György véleményét, amely egy általános és átfogó magyarázatot vet fel. „A társadalombiztosítás 
állami rendszerei közel egy évszázada mőködnek. Nem váltak ugyan világot átfogó biztonsági 
rendszerekké, de ahol intézményeik kialakultak, ott az adott társadalmakban civilizációs fordulat 
következett be. E „fordulatok” nem záródtak le. Egyrészt újabb átalakulás érzékelhetı azon államok és 
biztosított polgáraik viszonyában, amelyekben nemzedékek élvezték az etatista társadalombiztosítások 
elınyeit. Megrendültek az állami költségvetések garanciái, új állami felelısségvállalás melletti (területi, 
lokális, szakmai stb.) modelljeivel kísérleteznek. A gazdaságilag fejlett, közepesen fejlett államokban már 
kialakultak az állami társadalombiztosítás intézményei. Az államok a XIX. század utolsó harmadától jogi 
igényekké transzformálták a társadalom egészséghez, baleseti és rokkantsági ellátáshoz, öregségi 
nyugdíjhoz kapcsolódó igényeit. A munkatársadalmak a szociális jogokat, majd azok emberi jogi formáit 
alakították ki jogi eszközeikkel, s ezzel civilizációs fordulatot hajtottak végre az igényeket transzformáló 
államok közhatalmi ereje által. Ez a fordulat a liberális eszmerendszeren alapuló gazdasági gyakorlat 
korrekciója volt, a társadalmakat fenyegetı anarchiával szemben. Az államok elıbb „léptek”, mint az 
ideológiák, vagy az egyházak. 

Azokban a térségekben, ahol már kialakultak az állami társadalombiztosítás intézményei, 
krónikus költségvetési, egyensúlyi, szolgáltatási zavarok váltak általános jelenséggé. Politikai 
szempontból az elért értékek megtartása, más formákkal való felváltása új tıkeforrások keresése került a 
gazdaságszervezés középpontjába. Az ötvenes és hatvanas évek szociális jóléti államának ígéretét 
felváltotta a hetvenes nyolcvanas évek államtalanítási, privatizációs törekvése, az állam jóléti kiadásainak 
csökkentése, megszüntetése. Ez a tendencia a szociális jogok megalapozottságnak kérdését érintve a 
költségvetési egyensúly érdekében a társadalombiztosítás átfogó átalakítását – többek között 
magánosítását – kezdeményezte, ill. kezdeményezi. E folyamatokban nem a gazdasági fejlettség vagy 
fejletlenség a döntéshozók mércéje, hanem a tömegesen kialakított jogi igények átalakítása olyan vegyes 
(magán- és állami) rendszerekké, amelyekben levezényelhetık a közgazdasági és jogi feltételrendszer 
lehetıségei, illetve az egyének, csoportok szerzett jogainak, kialakított hagyományainak összehangolása.” 
Takács, 1999, II. kötet, 331-332 old.  
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Ennek ellenére a nyolcvanas évekkel kezdıdıen már Romániában is egyre 

egyértelmőbben megfigyelhetıek voltak a nyugdíjrendszer válságjelenségei, 

különösen a finanszírozás tekintetében, és ennek következtében megszülettek az 

elsı, szigorító intézkedéseket tartalmazó válaszlépések.75 

3.2.1 A romániai nyugdíjreform szükségességének indokai az Európai Unióhoz 

való csatlakozás tükrében 

A Romániai Európa Intézet 2004-ben közreadott csatlakozási 

hatástanulmányában76 nyolc pontban fogalmazta meg azokat az okokat, amelyek 

a román nyugdíjbiztosítási rendszer reformját szükségessé tették, illetve amelyek 

a rendszerváltást követıen váltak egyre súlyosabbá. Ezek az indokok, amelyek a 

romániai nyugdíjrendszer átalakítása tekintetében az Európai Unióhoz való 

csatlakozás szempontjából is sürgetıek voltak, a következık szerint foglalhatóak 

össze:77 

a.) A nyugdíjak reálértékének az infláció miatti devalorizálódása, a 

többszörös indexálási kísérletek eredménytelensége.  

Az 1990. után jelentkezı romániai hiperinfláció eredményeképpen a 

nyugdíjak rohamos csökkenését nem tudták ellensúlyozni a hatalmon levı 

kormányok ad hoc intézkedései. Ennek eredménye, hogy öt év alatt a nyugdíjak 

reálértéke már csak az 1990-es érték 60%-át jelentette. 

                                                 
75 „A ’80-as évek kezdetén nagy volt a nyomás a nyugdíjkorhatár leszállítására annak érdekében, hogy 
azok a személyek, akik kénytelenek voltak munkahelyüket viszonylag fiatalon elhagyni, nyugdíjat 
kaphassanak, és nyugdíjasnak minısülhessenek a munkanélküliek táborának gyarapítása helyett. 
A demográfiai problémák megoldására tett vagy elıirányzott intézkedések között szerepel a járulékfizetési 
kulcsok emelése, a juttatások átstrukturálása vagy csökkentése, illetve a nyugdíjkorhatár emelése. Ennek 
célja, hogy áthelyezze a választóvonalat a járulékfizetık és kedvezményezettek között, kedvezı hatást 
gyakorolva ezzel a rendszer finanszírozására. 
 Az utóbbi években a felelısök sokat foglalkoztak egy magasabb fokú rugalmasság alkalmazásával is, a 
nyugdíjba vonulást szabályozó rendelkezéseknél. 
A demográfiai struktúrában várt változások nemcsak a társadalombiztosítási rendszerek mőködésére 
voltak hatással. Egyre inkább világossá válik, hogy szükséges az idıskorúak alkalmazásban tartása is, ill. 
egyes esetekben még átképzésük is, ha kellıen képzett munkaerıre akarnak számítani.” Daykin, 1993, 21. 
old.  
76 Preda – Doboş – Grigoraş, 2004, 21-24 old.. Forrás www.ier.ro  
77 Az idézett csatlakozási hatástanulmány 2004-ben készült el, Románia 2007. január 1.-én lett az Európai 
Unió tagja. 
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b.) A nyugdíjasok számának hirtelen megnövekedése, elsı sorban a 

kedvezményes nyugdíjazások miatt. 

A rendszerváltás idıszakában a kelet-európai országok nyugdíjrendszere 

eleve alacsonyabb nyugdíjazási korhatárt írt elı (átlagosan 60/55 évet), mint a 

nyugat-európai szabályozások. Romániában, az alacsony kötelezı munkaévek és 

korhatár mellett további kedvezményes rendelkezések voltak életben, amelyek 

lehetıvé tették a kedvezményes nyugdíjba vonulást.78  

c.) A nyugdíjjárulék változása. 

A nyugdíjasok számának növekedése elmélyítette a nyugdíjalap pénzügyi 

nehézségeit. A bevételek növelésének érdekében a hozzájárulások mértékének 

folyamatos növekedése volt megfigyelhetı. 1991-ben a hozzájárulás a fizetésalap 

20%-a volt, 1992-ben már, a munkacsoport függvényében 25, 30 vagy 35%, majd 

1999-re 30, 35 vagy 40%. 

Ilyen körülmények között a nyugdíjalap 2004-ig még nyereséges volt, 

azonban utána állami szubvencióra volt szükség a rendszer életben tartásához. 

d.) A nyugdíjrendszer nem elégséges kiterjedtsége (mezıgazdasági 

dolgozók, magánvállalkozók, stb. nem vettek részt a rendszerben) illetve a 

járulékok behajtásának alacsony hatékonysága. 

Ebbe a kérdéskörbe tartozik a feketemunka igen nagy mértékre való 

növekedése, elsı sorban a magas járulékok miatt, másrészt a behajtási és 

ellenırzési rendszer hiányosságai miatt, valamint a járulékfizetés elkerülésének 

más eszközei, elsı sorban a minimálbérre bejelentett alkalmazottak „borítékba 

való” fizetésének módszere. 

e.) A mezıgazdasági dolgozókra vonatkozó jogi szabályozás változásai. 

A mezıgazdasági termelıszövetkezetek rendszerváltás utáni megszőnése 

illetve a mezıgazdasági dolgozók nyugdíjkorhatárának csökkentése jelentıs 

jövedelem kiesést eredményezett a nyugdíjalap számára. Az új szabályozás 

                                                 
78 Az 1995 évi 2. számú törvény értelmében már nem kettı, hanem öt évvel a nyugdíjkorhatár elérése elıtt 
kérvényezni lehetett a kedvezményes nyugdíjazást. Ennek a rendelkezésnek (is) a hatására 1991-1996 
között a nyugdíjasok száma 30%-al növekedett. Preda – Doboş – Grigoraş, 2004, 22 old. 
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értelmében a hozzájárulás önkéntes volt, és a járulék csupán a havi 

átlagjövedelem 7%-át jelentette. 

f.) Az egységes társadalombiztosítási alap kialakítása, az állami 

költségvetéstıl való elkülönítése illetve egyes önálló alapok megszüntetése. 

A rendszerváltás után sor került a társadalombiztosítási költségvetésnek az 

állami költségvetéstıl való elkülönítésére. A társadalombiztosítási alap kezelésére 

és mőködtetésére egy külön intézményt hoznak létre, a Nyugdíj és más 

társadalombiztosítási jogok pénztárát.79 

1992-ben sor kerül az önálló nyugdíjalapok összeolvasztására. A 

továbbiakban már csak a hadsereg, rendırség, az ügyvédek és a klérus tagjaira 

vonatkozott külön szabályozás.  

g.) A nyugdíjkiszámítás módszerének megváltozása. 

Az új társadalombiztosítási törvény alkalmazásáig a teljes öregségi nyugdíj 

összegét az alapfizetés bizonyos százaléka alapján számolták, a fizetés és a 

munkacsoport függvényében.80 

Hasonló gondok merültek fel a nyugdíjrendszer reformjának kezdetekor a 

környezı közép-kelet európai államokban, köztük Magyarországon is. Ennek 

gyökere abban keresendı, hogy a rendszerváltást megelızıen hasonló politikai-

gazdasági berendezkedés, illetve hasonló elvek szerint felépített nyugdíjrendszer 

reformjával álltak szemben, sok szempontból azonos válaszlépésekkel igyekezve 

korrigálni a problémákat. Ilyen elterjedt lépés volt a munkanélküliség enyhítése 

érdekében végrehajtott tömeges, kedvezményes feltételek melletti nyugdíjazás, 

vagy a járulékbefizetések elkerülése érdekében a valósnál jóval kisebb fizetéssel, 

általában minimálbéren bejelentett munkavállalók alkalmazása. 
                                                 
79 Casa NaŃională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale 
80 I. csoport: 58-85%, II. csoport 56-80%, III. csoport 54-75%. Lásd az 1977 évi 3 számú törvény 11. 
szakaszát. A román szabályozás értelmében a III. munkacsoportba sorolható az alkalmazottak legnagyobb 
része, akik normális munkakörülmények között dolgoznak. II. csoportba sorolhatóak többek között a 
szállításban, nehéz- és vegyiparban dolgozók. Az I. csoport elsı sorban a bányászatban dolgozók számára 
fenntartott munkaköröket tartalmazza. Ez a felosztás volt életben a 2000 évi 19. számú 
társadalombiztosítási törvény hatályba lépéséig, amely ugyan megtartotta a hármas felosztást, azonban 
ezeket „normális” (normal), „különleges” (deosebit) és „speciális” (special) munkakörülményeknek 
nevezi és változott az egyes szakmák és munkahelyek besorolása. 
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Az új jogszabály pontozásos rendszert vezetett be, amelynél a havi járulék 

bizonyos számú pontot ér, amelynek alapján a teljes hozzájárulási idıt 

figyelembe véve számolják ki a majdani nyugdíjjáradék összegét. 

A nyugdíjjáradék kiszámolásának megváltozása jelentıs különbségeket 

eredményezett a folyósítandó nyugdíjak összegében a nyugdíjazás idıpontjának 

függvényében. Ennek korrigálása érdekében rendelték el végül a 

nyugdíjátszámítás végrehajtását, amely egy több éves folyamat után valóban 

jelentıs eredményeket hozott. 

h.) A rendszer magas mőködtetési költségei. 

A hatástanulmány szerzıi szerint egyaránt szükségesnek mutatkozott a 

járulékok begyőjtésének, illetve a kifizetések folyósítási rendszerének 

hatékonyabbá tétele, valamint a mőködtetési költségek felhasználásának 

ellenırzése.81 

A Romániai Európa Intézet kutatói által ismertetett elemzés gyakorlatilag 

sorba szedi a román nyugdíjrendszerben a rendszerváltást követıen felszínre 

került és elmélyült problémákat. Ezek nagyobb részt azonban nem a 

rendszerváltás utáni rövid idıszakban keletkeztek, gyökerük az elızı korszakban 

mőködı nyugdíjrendszer jellemzıihez nyúlik vissza. A korábbi paraméterek 

mellett kialakul és mőködı nyugdíjrendszernek az új körülmények között 

megbomlott az egyensúlya, a rendszerváltást követı elsı években meghozott 

intézkedések pedig csak tovább mélyítették a válságot.  

 

3.2.2 A nyugdíjrendszer reformját indokló tényezık osztályozása 

A nyugdíjreform szükségességének indokait a román szakirodalom 

alapvetıen három csoportba sorolja, s dolgozatunkban magunk is ezt a hármas 

csoportosítást fogjuk használni: 

 - gazdasági okok 
                                                 
81 Hasonló okokat sorolnak fel a Romániai Európa Intézet keretében elkészült tanulmányában más szerzık 
is, lásd. Lambru – ChiriŃoiu – Gregoire, 2002, 25-32 old. 
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 - demográfiai okok 

 - a meglevı nyugdíjrendszerben rejlı belsı ellentmondások, elsı 

sorban a nyugdíjjáradék kiszámítását, valamint az ennek kapcsán kialakult 

társadalmi igazságtalanságokat illetıen.82  

 

a.) Gazdasági okok 

A román szakirodalomban egyértelmően megtaláljuk azt a véleményt, 

hogy a társadalombiztosítási rendszer tarthatatlanságának alapvetı okait a 

gazdasági hanyatlásban kell keresni.83 

A gazdasági hanyatlás ugyan már a nyolcvanas években megkezdıdött, 

azonban a rendszerváltás utáni idıszakban, a piacgazdaságra való áttérés 

következtében ez a hanyatlás súlyos válsággá alakult. A hazai bruttó össztermék 

folyamatosan csökkent, kivéve az 1993-1997 közötti idıszakot, amikor 

viszonylagos egyensúlyi helyzet állt be. Ugyanakkor 1996-ra a GDP-ben a 

magánszektor aránya elérte az 50%-ot, elsı sorban a kereskedelemben, a 

mezıgazdaságban és az építıiparban megjelenı új gazdasági társaságok 

mőködése következtében.84 

A nyugdíjasok számának növekedése párhuzamosan a hozzájárulások 

csökkenésével 1995-re már veszteséges nyugdíjalapot eredményezett, 

szükségessé téve az állami beavatkozást a pénzügyi források pótlásának 

érdekében.85 

                                                 
82 Természetesen a nyugdíjrendszer reformjának szükségességét alátámasztó ezen indokok nem jelentenek 
csak román sajátosságot. Szeretném hangsúlyozni, hogy a többi Közép-Kelet Európai állam 
társadalombiztosítási, ezen belül nyugdíjrendszerének átalakítását hasonló nehézségek indokolták és 
indokolják. Ugyanakkor a román reformfolyamatoknak számos olyan sajátos jellemzıje van, amelyet a 
fentiekben igyekszünk majd, a környezı országok tapasztalataival összevetve kiemelni és bemutatni. 
Magyarország tekintetében is megfigyelhetı, hogy a nyugdíjrendszer reformjának indokaiként gazdasági, 
demográfiai okokat jelölnek meg. Ezzel kapcsolatban lásd részletesen Barta, 2000, 44-45 oldalak. 
83 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 286 – 292 old., Zamfir, 1999, 80 – 86 old., Mărginean, 1999, 188 – 192 old. 
84 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 286 old. 
85 A társadalombiztosítási alap pénzügyi helyzetének változásai a rendszerváltás utáni évtizedben a 
következı módon alakult: 
Év Bevétel (GDP %) Deficit (GDP%) 
1991 7,44   0,41 
1992 7,77   1,06 
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A rendszerváltás utáni elsı öt évben, a nyugdíjalapban megfigyelhetı 

pénzügyi többlet elérése meglehetısen relatív volt és elsı sorban a nyugdíjasok 

anyagi helyzetét terhelte. Sıt, egyes vélemények szerint a nyugdíjalap pozitív 

mérlege valójában látszólagos volt csak, amelyet a román állam mesterségesen 

igyekezett fenntartani, és egyetlen alapja a kiosztott járadékok rendkívül kicsi 

mértéke volt.86 Elsı sorban a hozzátartozói és rokkantnyugdíjak mértéke 

lényegesen alacsonyabb volt, mint a környezı országokban. Az özvegyi 

nyugdíjból vagy rokkantnyugdíjból élıknek 95-100%-a élt a létminimum alatt.87 

Katharina Müller tanulmányát idézve a nyugdíjalap deficitjét tekintve, ha 

Csehországot az egyik, pozitív végletnek tekintjük, ahol a nyugdíjalap többletet 

tudott felhalmozni, akkor Románia jelenti a másik, negatív végletet, tekintve a 

nyugdíjalap deficitjének kialakult mértékét.88 Amennyiben elfogadhatjuk a szerzı 

azon kijelentését, hogy Magyarországon és Lengyelországban a nyugdíjalap 

pénzügyi deficitje vezetett elsı sorban egy radikális, latin amerikai típusú 

rendszer kialakításához, míg Csehországban a pozitív pénzügyi mérleg enyhébb 

nyugdíjreformot eredményezett, akkor Romániában egyértelmően radikális 

nyugdíjreform bevezetése körvonalazódott.89  

Véleményünk szerint azonban a reformtörekvések nem egyszerősíthetıek 

le ennyire, a helyzet Romániában különösképpen, ennél sokkal komplikáltabb. A 

késıbbi folyamatok sem igazolták a fenti jóslatot, mert bár bevezetésre került a 

kötelezı és az önkéntes magánnyugdíj pillér, az állami pillér elsıbbsége a román 

nyugdíjrendszerben mindmostanáig nem kérdıjelezıdött meg.  

                                                                                                                                                
1993 6,59   0,70 
1994 5,65   0,10 
1995 5,44 - 0,23 
1996 5,43 - 0,17 
1997 5,26 - 0,02 
1998 6,81 - 1,6 
1999 7,35 - 0,25 
Forrás: ChiriŃoiu, 2001, 5 old. 
86 Uegaki -Vasile, 2003, 11 old. 
87 Grigorescu, 1999, 22 old. 
88 Müller Katharina, 1999 
89 Uegaki -Vasile, 2003, 8-9 old. 
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A hiányzó források pótlásának érdekében megemelték a 

társadalombiztosítási járulék mértékét, amely 1990 után megduplázódott, és 

Románia, a többi rendszerváltó közép-kelet európai ország viszonylatában, az 

egyik legmagasabb hozzájárulási aránnyal rendelkezett.  

Mindez azonban hozzájárult a gazdasági mutatók további romlásához, 

mivel a magas hozzájárulási és adózási ráták hatására (is) a feketegazdaság egyre 

nagyobb méretet öltött.90 

A rendszerváltást Románia gyakorlatilag nem létezı munkanélküliséggel 

érte meg. Ez a mutató azonban, amely általában a gazdasági helyzet, de a 

nyugdíjreform számára is jelentıséggel bír, hiszen a munkanélküli személyek 

száma tovább növeli a hozzájárulást nem fizetı állampolgárok arányát, illetve 

rontja a függıségi rátát, nagyon hamar fenyegetı méreteket öltött. Ennek 

elsıdleges kiváltó oka a mesterségesen életben tartott ipari létesítmény 

monstrumok csıdje, a tömeges elbocsátások, illetve a mezıgazdasági 

termelıszövetkezetek megszőnése volt.91 Összehasonlítva a szomszédos országok 

munkanélküliségi mutatóival azt mondhatjuk, hogy ebbıl a szempontból 

Románia szinte csak Bulgáriánál és Albániánál volt valamelyest jobb 

helyzetben.92 

                                                 
90 Egyes források szerint ennek mértéke 1997-re elérte a 19-20%-ot (MihuŃ – Lauritzen, 1999, 287 old.).  
A nemzeti Nyugdíj és más társadalombiztosítási jogok pénztárának hivatalos adatai szerint 1996-ban 1,5 
millió ember dolgozott nem hivatalos módon a feketegazdaságban. (Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro ) 
A feketegazdaság elıretörését a szakirodalom egyértelmően a magas járulékok számlájára írja. Ugyancsak 
ennek az eredménye az is, hogy jelentıs tömegek dolgoztak a „szürke gazdasági zónában”, értve ez alatt, 
hogy az alkalmazottat a munkáltatója hivatalosan csak minimálbérrel, fél- vagy negyed normával 
jelentette be, és annak alapján fizette a kötelezı hozzájárulásokat, illetve jövedelemadót. Mindez 
napjainkban is megfigyelhetı, bár az egységes 16%-os jövedelemadó, a társadalombiztosítási járulék 
valamelyes csökkenése, illetve a fokozottabb munkaügyi ellenırzések és szigorodó büntetések 
következtében a fenti jelenség csökkenı tendenciát mutat. Lásd részletesen: Pop – Călugăru, 2004, 55 old. 
91 A rendszerváltáskor Romániában gyakorlatilag nem létezett munkanélküliségre vonatkozó szabályozás. 
Egy év alatt azonban már olyan méretet öltött a munkanélküliek problémája, hogy 1991 januárjában 
hatályba lépett az 1. számú törvény a munkanélküliek szociális védelmérıl. Ennek értelmében a regisztrált 
munkanélküliek a munkában eltöltött évek arányával változó összegő juttatásra voltak jogosultak, legtöbb 
270 napig, illetve annak letelte után legtöbb 18 hónapig egyfajta szociális segélyt is igényelhettek. 
92 Hivatalosan bejegyzett munkanélküliek, a munkaerı %-os arányában 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Albánia 9,5 9,2 27,0 22,0 18,0 12,9 12,3 14,9 17,6 - 
Bulgária 1,8 11,1 15,3 16,4 12,8 11,1 12,5 13,7 12,2 16,0 
Csehország 0,7 4,1 2,6 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 
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A munkanélküliek számánál jóval nagyobb volt azoknak a személyeknek a 

száma, akik, bár munkaképes korúak voltak, különbözı okokból kifolyólag nem 

dolgoztak, és így nem fizettek társadalombiztosítási hozzájárulást sem 

(háztartásbeliek, diákok, olyan személyek, akik nem is kerestek munkát, így nem 

szerepelnek a hivatalos állami kimutatásban, stb.). Természetesen ez sem 

egyedülálló Románia tekintetében, hanem hasonló helyzet jelentkezett a többi 

rendszerváltó volt kommunista országban is.93 

A Közép- és Kelet Európa országainak nyugdíjreformját összehasonlító 

tanulmányában Eleine Fultz és Markus Ruck is felhívja a figyelmet a 

foglalkoztatási arány romlására, mint a régió országainak közös problémájára 

ebben az átmeneti periódusban. „Gazdasági és szociális szempontból a 

foglalkoztatás csökkenésének többszörös hatása volt: rendkívüli nehézségeket 

okozott az érintett munkavállalók számára, ezzel egy idıben csökkentette a rejtett 

munkanélküliséget, és hozzájárult a munka termelékenységének növeléséhez. A 

nyugdíjrendszer szempontjából azonban a hatás egyöntetően negatív volt: a 

járulékok csökkentek és a juttatások kifizetése emelkedett, egyre növekvı 

pénzügyi hiányt teremtve. (...) Ezen kívül a pénzügyi nehézségek miatt sok cég 

nem fizette be a rendszeres járulékokat a munkavállalók után, ami óriási hátralék-

felhalmozódást eredményezett. Azok az elbocsátott munkavállalók, akik a régió 

bıvülı informális szektorában találtak maguknak állást, általában kikerültek a 

társadalombiztosítás járulékbegyőjtı rendszereibıl, és ezáltal elvesztették a 

jogosultságukat és ellátásukat.”94 

„A felosztó-kirovó rendszereket gyakran úgy jellemzik, hogy 

nagymértékben ki vannak téve a demográfiai változások hatásának. 

                                                                                                                                                
Magyaro. 1,7 7,4 12,3 12,1 10,9 10,4 10,5 10,4 9,1 9,6 
Lengyelo. 6,5 12,2 14,3 16,4 16,0 14,9 13,2 10,3 10,4 13,0 
Letto. - - 2,3 5,8 6,5 6,6 7,2 6,7 9,2 9,1 
Románia 1,3 3,0 8,2 10,4 10,9 9,5 6,6 8.8 10,3 11,5 
Forrás: UN, ECE, Economic Survey of Europe, 2000, 230 old. 
93 Romániában a munkaképes korú, de nem dolgozó személyek száma 1990-ben közel 1.400.000, 1999-
ben már majdnem négymillió. Uegaki-Vasile, 2003, 7 old. 
94 Fultz – Ruck, 2001, 5-6 old. 
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Mindazonáltal, a fent említett nagymértékő és gyors növekedések nem a születési 

és halálozási ráták változásának, hanem a munkaerıpiacon bekövetkezett 

változásoknak tudhatók be”, jegyzi meg a fent említett két szerzı.95 

Sajátos helyzetet teremtett teremt viszont Romániában a kiemelkedıen 

nagymértékő migráció. Erre az idıszakra vonatkozóan biztos adatok hivatalosan 

nem láttak napvilágot, azonban több százezerre volt tehetı azoknak a száma, akik 

legálisan vagy sem, de külföldön dolgoztak és dolgoznak, elsısorban 

Olaszországban és Spanyolországban.96 Ezeknek a személyeknek a jogi helyzete 

bizonytalan, nagyon sokan turistaként hagyják el az országot, és Romániában 

vagy munkanélküliként szerepelnek, vagy a szociális segélybıl élık számát 

növelik, illetve a maximális törvényes periódus lejárta után egyszerően nem 

jelennek meg a hivatalos statisztikákban. A legális külföldi munkavállalók 

fizetnek társadalombiztosítási járulékot a munkavégzés helye szerinti országban, 

                                                 
95 Fultz – Ruck, 2001, 7 old. A tanulmányban Augusztinovics Mária véleményét referenciaként találhatjuk 
meg a szerzık állításának alátámasztására, és úgy gondoljuk ez nagymértékben igaz a romániai helyzetre 
vonatkozóan is: „Ennek a történetnek a fı tanulsága az, hogy egy változó gazdasági környezetben a 
rendszer eltartotti arányát sokkal jobban befolyásolhatják a foglalkoztatási lehetıségek, mint a tisztán 
demográfiai trendek. Nem szükséges, hogy óriási változás következzen be a kibocsátásban. Az alapvetı 
befolyásoló tényezık inkább a foglalkoztatás általánosabb formáiban bekövetkezı változások lehetnek, 
amelyek az átlagos, tradicionális járulékfizetık lemorzsolódásához vezethetnek. Úgy tőnik, hogy a 
nyugdíjrendszer jövıje a munkaerıpiac kezében van. Az átmeneti gazdaságok jelenlegi helyzete kísérleti 
tereppé válhat egy – a rendszer és a demográfiai függıség között kialakuló – eddig még nem tapasztalt, 
káros divergencia számára” (Augusztinovics Mária, 1999, „Pension Sistem and Reforms in the Transition 
Countries” in Economic Survay of Europe, Economic Comission for Europe and United Nations, Vol. 3., 
96 old.) 
96 Pontos hivatalos adatok hiányában a román munkaügyi tárca 2007. végén a külföldön dolgozó román 
állampolgárok számát két millióra becsülte. www.mmssf.ro 
Spanyolországi hivatalos források szerint 2008. július 31-én közel 26.000 román állampolgár (a 
Spanyolországban regisztrált külföldi biztosítottak mintegy 12%-át jelenti ez a szám) vett részt a spanyol 
társadalombiztosítási rendszerben. Ugyanakkor a Spanyolországban tartózkodó román állampolgárok 
száma megközelíti a 750. 000-et, és csupán másfél év alatt, 2007. január 1. és 2008. július 31. között több 
mint 200. 000-el nıtt a számuk. Forrás: Spanyol Nemzeti Statisztikai Hivatal 
http://www.ine.es/prensa/np503.pdf 
Késıbb ez a jelenség olyan méreteket öltött, hogy a Tăriceanu kormány (2004. december 29 – 2008. 
december 22) szükségesnek látta a legfelsıbb szintő beavatkozást, ezért kidolgozta a külföldön dolgozó 
román állampolgárok hazajövetelét célzó cselekvési tervet. Ennek következtében jelent meg 2008. 
márciusában, Románia Hivatalos Közlönyében a 187. számú kormányhatározat, amely a 2008-2010 
idıszakra legmagasabb, minisztériumi szinten, meghatározza azokat a konkrét lépéseket, amelyeket tenni 
kívánnak a külföldön dolgozó román állampolgárok hazacsábítása érdekében. A migrációs folyamatok 
alakulása ugyanakkor egyértelmően azt mutatja, hogy önmagában a mégoly törvényi szintre is emelt 
cselekvési terveknek a sikere kétséges mindaddig, amíg azt nem támasztják alá a gazdasági 
folyamatoknak, a munkaerı piaci helyzetnek a pozitív irányú változása. 
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azonban jelentıs tömegek sem Romániában, sem máshol nem fizetnek semmilyen 

hozzájárulást. Ezeknek a személyeknek az eltartása a román állam majdani 

költségvetését fogja terhelni, függetlenül attól, hogy a jogi szabályozás ennek 

milyen módját fogja elıírni.97 

A rendszerváltást követı években, az árliberalizáció és fokozódó infláció98 

hatására csökkent a lakosság reáljövedelmének értéke. Egyes források szerint 

1997-ben a reálbérek az 1989 évhez viszonyítva 58%-ot jelentettek, míg az 

öregségi nyugdíjak esetében csak 55%-ot.99 Ez az arány tovább csökkent, 1999-

ben, közvetlenül a nyugdíjreform elsı lépésének bevezetése elıtti évben már csak 

44,2% volt a nettó reálnyugdíjak aránya a rendszerváltáskor mért értékhez 

viszonyítva.100 

Bár a teljes társadalomban megfigyelhetı volt az elszegényedés a 

rendszerváltás utáni gazdasági helyzetben, a nyugdíjból élık számára a 

szegénység fokozott kockázatot jelentett, mivel jövedelmüket érzékenyebben 

érintette az inflációs jelenség, mint a fizetéseket, amelyeket fokozatosan, évente 

többször is kormányrendeletben meghatározott mértékben indexálták, illetve 

törvény határozta meg a garantált minimálbér mértékét. Ezzel szemben a román 

jogszabályok az állam által garantált minimális vagy „szociális” nyugdíj 

intézményét nem vezették be, habár az infláció hatására a kormány folyamatosan 

igyekezett emelni a nyugdíjak mértékét is.101 

A környezı rendszerváltó országokban is megfigyelhetı volt a fizetések – 

nyugdíjak közötti helyettesítési ráta romlása, azonban nem olyan mértékben, mint 

Romániában, ahol már a rendszerváltáskor már eleve az egyik legkisebb arány 

létezett.102  

                                                 
97 Pop - Călugăru, 2004, 55 old. 
98 Az infláció maximum mértékét 1993-ban mérték, amikor 250%-os arányt mértek. A következı években 
enyhe csökkenés majd, 1997 után különösen, újabb emelkedés volt megfigyelhetı. MihuŃ – Lauritzen, 
1999, 288 old. 
99 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 288 old. 
100 Dobre, 2006, 2 old. 
101 A nyugdíjátszámítás kérdésével, illetve kiváltó okaival a késıbbiekben külön fogunk foglalkozni. 
102 Helyettesítési ráta (átlagbér/átlagnyugdíj) néhány közép-kelet európai államban: 
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Annak ellenére, hogy a nyugdíjak reálértéke lényegesen nagyobb ütemben 

romlott, mint a fizetéseké, a szociológiai felmérések azt a tényt támasztják alá, 

hogy nem a nyugdíjasok képezték és képezik a legveszélyeztetettebb rétegét a 

román társadalomnak.103 Ezt a véleményt erısíti meg az a 2001-ben közzé adott 

részletes tanulmány a romániai szegénység helyzetérıl, amely az Egyesült 

Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja (UNDP) anyagi támogatásával 

készült. A kutatók véleménye szerint, bár a közhiedelemben a nyugdíjasok, mint 

a társadalom legszegényebb rétege jelennek meg, ez a valóságban nem így van.104 

Kivételt képeztek a mezıgazdasági nyugdíjasok, akiknek sokszor teljesen 

szimbolikus összegő volt a nyugellátásuk, igaz a hagyományos kisközösségi 

környezet, illetve a háztáji gazdaság és a vidéken még megfigyelhetı 

többgenerációs családmodell megléte támaszt jelent számukra. 

Annak ellenére, hogy a román kormány idırıl idıre indexálási 

intézkedések segítségével megpróbálta kompenzálni a nyugdíjjáradék értékének 

folyamatos romlását,105 ez a tendencia nem állt meg, a nyugdíjreform bevezetése 

utáni években sem.106  

                                                                                                                                                
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Magyaro. 63,3 63,8 64,0 60,8 57,4 54,8 57,9 56,7 
Lengyelo. 53,3 65,0 76,1 72,5 72,8 74,8 74,5 72,5 
Cseho. 63,8 65,2 70,4 67,7 60,5 57,2 56,6 56,0 
Románia 46,7 44,7 45,1 43,6 45,2 42,6 40,8 38,6 
Forrás: Uegaki – Vasile, 2003, 13 old. (Schrooten – Smeeding – Wagner, 1999, „Distributional and Fiscal 
Consequences of Social Security Reforms in Central-Eastern Europe” alapján) 
103 Ezt a tényt az idézett tanulmány a következı okokkal magyarázza. A legtöbb nyugdíjas családra a 
következık jellemzık: egyrészt általában két nyugdíjból élnek, amelyeknek az összege a nagyszámú 
munkaévek következtében viszonylag nagy, és a rendszerváltás elsı idıszakában sikerült felhalmozniuk 
idıtálló javakat (elsı sorban ingatlan, de a bútorzat, háztartási eszközök, stb. is ide értendı), másrészt 
nincsenek az eltartásukban más személyek, szemben a fiatalabb családokkal, akiknek a gyermekekrıl is 
gondoskodniuk kell. Zamfir, 1999, 86 old. Más adatok szerint a kilencvenes évek végére a nyugdíjasok 
27%-a volt olyan helyzetben, hogy a kapott nyugdíjuk összege nem volt elegendı az alapvetı 
szükségleteik kielégítésére. Molnar, 1999, 187-197 old. 
104 A szegénységi ráta az 56-65 éves korosztályban 18%, a 65 év feletti korosztályban 1o%, ami az jelenti, 
hogy ez a két csoport együttesen csak 10%-át tette ki a romániai népesség szociológiai értelemben véve 
szegénységben élı részének. Zamfir, 2001, 32 old. 
105 Amennyiben a helyettesítési rátát a függıségi hányaddal (értve ez alatt a nyugdíjkorhatár feletti 
személyeknek az aktív korúakhoz viszonyított hányadát) összevetve elemezzük, azt láthatjuk, hogy a 
nagyjából 0,8/1 függıségi hányad mellett illetve a jelenlegi 31,5% járulékaránnyal számolva a nettó 
átlagbér és átlagnyugdíj közötti helyettesítési ráta maximum 25% lenne. Ez az arány teljességgel 
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b.) Demográfiai okok 

A hazai szakirodalom véleménye egyöntető arra vonatkozóan, hogy a 

román nyugdíjreform szempontjából nem a demográfiai helyzet a legjelentısebb 

hajtóerı, bár ez nem jelenti azt, hogy hosszabb távon nézve a demográfiai 

folyamatokat nem jelentkeznek ugyanazok a negatív tendenciák, amelyek 

általában az európai illetve más fejlettebb országokat jellemzi.107 Ezzel a 

megállapítással magunk is egyetértünk. 

Európai mércével nézve a kelet-európai népesség „fiatalnak” számít, 

kisebb a 65 évesnél idısebbek aránya, illetve rövidebb a várható élettartam, s 

„noha ez nem jelent elınyt az ezekben az országokban élı egyének számára, 

demográfiailag csökkenti az eltartotti arányt.”108 

Népességét tekintve Románia az egyik legnagyobb országa Közép- Kelet 

Európának. A rendszerváltás pillanatában a kelet-európai régión belül Románia a 

viszonylag „jó” demográfiai helyzetben levı országok közé sorolhatta magát. A 

hosszú távú tendenciák tekintetében már érezhetı a lakosság elöregedése, 

azonban egyelıre az aktív korúak aránya elég nagy, hiszen a most munkába lépı 

fiatalok (amennyiben 18 évet vesszük a munkába lépés kezdetének, ami 

természetesen csak nagyon hozzávetıleges, mivel ez a korosztály még akár 

                                                                                                                                                
elfogadhatatlan egy Európai Uniós tagállamban. Ahhoz, hogy egy 40%-os helyettesítési arány 
megvalósuljon, legkevesebb 1,27/1 kellene, hogy legyen a függıségi arány. Aghergheloaiei, 2005, 31 old. 
106 A helyettesítési ráta alakulása a rendszerváltás és a nyugdíjreform bevezetése közötti évtizedben: 
Év Átlagos teljes öregségi 

társadalombiztosítási nyugdíj/bruttó 
átlagfizetés 

Átlagos teljes öregségi 
társadalombiztosítási nyugdíj/nettó 
átlagfizetés 

1991 35,46 43,95 
1992 34,50 43,57 
1993 34,44 44,17 
1994 33,30 43,19 
1995 30,64 39,98 
1996 29,06 38,51 
1997 30,11 40,03 
1998 28,60 36,15 
1999 27,89 35,12 
Forrás: Aghergheloaiei, 2005, 31 old. a Munka-, Szociális Szolidaritás és Családügyi Minisztérium által 
közzétett statisztikája alapján (www.mmssf.ro ) 
107 Pro-Accession Impact Studies I. (PAIS I), 10 számú Tanulmány, 20 – 21 old. Forrás www.ier.ro  
108 Fultz – Ruck, 2001, 8 old. 
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évekig az oktatási rendszerben marad) még a rendszerváltás elıtt/rendszerváltás 

évében születtek.109  

A hatvanas évek közepén, 1966-ban lépett hatályba az a rendelet, amely 

megtiltotta, illetve nagyon szigorú feltételek mellett tette csak lehetıvé a 

terhesség-megszakításokat. Ennek a szabályozásnak közvetlen eredményeként a 

termékenységi ráta 1967-1968-ban 3,7-re emelkedett, az ezer fıre esı születések 

száma pedig 14,3-ról (1966) 27,4-re emelkedett (1967). Ez az arány nagyon 

magas maradt (18,2) a nyolcvanas évekig, amikor az elmélyülı gazdasági válság 

következtében csökkenni kezdett, azonban a rendszerváltás évében még mindig 

16,0 körül alakult. Közvetlenül a rendszerváltás után, valószínőleg az elızı 

születéspolitika elleni reakcióként is, és az azóta eltelt években a születési arány 

erıteljesen csökkeni kezdett, a nyugdíjreform bevezetésének idejére már csak 

10,4 volt.110 

Az születésszabályozásra vonatkozó rendelet elıtt, az ötvenes évekkel 

kezdıdıen, úgyszintén csökkenı tendenciát mutatott a termékenységi ráta. Ez a 

generáció, az 1955 és 1966 között születettek valamikor 2015 (nık) – 2020 

(férfiak) között fognak nyugdíjba vonulni, amikor, köszönhetıen a Ceauşescu 

kezdeményezte rendeletnek, az aktív korosztály még viszonylag nagy létszámú 

lesz. Mikor azonban ez az említett korosztály éri majd el a nyugdíjbavonulás 

idejét (2029 nık – 2032 férfiak), fokozatosan már csak a rendszerváltás után 

született egyre kisebb létszámú generációk hozzájárulására lehet majd 

számítani.111 

                                                 
109 A nyugdíjreform demográfiai okokkal való alátámasztása szempontjából figyelemreméltónak tekintjük 
Katharina Müller véleményét. Az új nyugdíj-ortodoxia elméletének elemzése kapcsán M. Cichon, M. 
Queisser, W. Schmähl valamint E. Kingston és J. Williamson tanulmányait idézve kijelenti: „A népesség 
öregedését nem szabad ürügyként használni a létezı szociális védırendszerek diszkreditálására és 
következésképpen felszámolására – azért, hogy olyan rendszerekkel helyettesítsék ıket, amelyek egy más 
célt szolgálnak. Figyelembe véve a veszélyt, hogy a nyugdíjreform során makrogazdasági megfontolások 
kiszorítják a szociálpolitikai célokat, tisztázni kell, hogy milyen értékek forognak kockán.” Müller, 2000, 
8 old. 
110 Románia Statisztikai Évkönyve, 2000, 2.2.1 Táblázat. 
111 Románia Statisztikai Évkönyve, 2000, 2.1.3 Táblázat és Vasile – Uegaki, 2003, 5 old. 
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Levonható tehát az a paradox következtetés, hogy az elızı rendszer 

születéspolitikája középtávon hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához, 

ugyanakkor hosszabb távon a felosztó-kirovó típusú nyugdíjrendszer problémáit 

fogja nehezíteni.  

Románia nyugdíjrendszerének vizsgálatakor külön problémaként látjuk a 

már említett migrációs folyamatot, amely a rendszerváltást követı elsı 

idıszakban még nem tőnt lényeges befolyásoló tényezınek, azonban rövidesen 

egyértelmően azzá nıtte ki magát. A probléma társadalmi méreteket öltött, az 

aktív korosztály milliós nagyságrendben hagyta el az országot, és különösen 

Moldova és Olténia vidéki régióiban generációk nınek fel szülık nélkül, a 

nagyszülık vagy más idısebb rokonok gondjára bízva. A helyzet súlyossága, úgy 

gondoljuk nem túlzás ezt mondani, mára már túlmutat a nyugdíjrendszer 

szempontjából vizsgálandó demográfiai kérdéseken.  

A népesség elöregedése szempontjából tehát Románia nincs annyira súlyos 

helyzetben, mint a nyugat-európai államok többsége. Ugyanakkor ez még nem 

oldja meg a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdését, amelyet sokkal inkább 

befolyásol a foglalkoztatottság, mint a népesség elöregedésének aránya. 

Augusztinovics Mária megfogalmazását idézve: „Súlyos hiba azt hinni, hogy a 

keresıkre háruló eltartási terhet a demográfiai függıségi ráta határozza meg, sıt 

ezen belül csak is csak az idıskori függıségi ráta. Felelıtlenség azzal riogatni a 

politikusokat és a közvéleményt, hogy a jövıben majd nem lesz elég keresıkorú 

fiatal, aki eltartsa azt a sok öreget.”112 A foglalkoztatottságot elsı sorban a 

munkaerı iránti kereslet határozza meg, „márpedig a gazdaság egyre több tıkével 

és egyre okosabb technikával mőködik, így egyre kevesebb emberi munkára van 

szüksége
 
– és még van tere a világban, ahová terjeszkedve a szükséges munkát 

egyre olcsóbban tudja megszerezni.”113 

                                                 
112 Augusztinovics, 2005, 435 old.  
113 Idem. 
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Románia a rendszerváltást követı elsı évtizedben ilyen „felvevı ország 

volt”, ahova a külföldi befektetık éppen az olcsó munkaerı miatt telepítették 

létesítményeiket. Ezt támogatta a kormány is külföldi befektetık számára 

kedvezményes adópolitikájával. A helyzet azonban lassan megváltozott, 

különösen Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követıen ezek a 

külföldi cégek sorra elhagyták az országot, olyan államokban terjeszkedve 

tovább, ahol immár a román munkaerınél olcsóbbhoz jutottak. 

Visszatérve Augusztinovics Mária korábban idézett tanulmányához azt 

látjuk, hogy Románia viszonylatában épp olyan helytálló a megállapítás, mint 

Magyarország tekintetében. „A jövı öregjeinek a nyugdíját nem az fenyegeti, 

hogy akkor majd nem lesz elég fiatal, aki „eltartsa” ıket. Az fenyegeti, hogy ık 

maguk, keresıkorukban, a jelenlegi és a várható foglalkoztatási szint mellett nem 

győjtenek elég nyugdíjjogosultságot és/vagy magánpénztári tıkét. Ez talán jó hír 

azoknak, akik a nyugdíjrendszer majdani pénzügyi egyensúlyáért aggódnak – 

hiszen valójában nem is lesz olyan nagy az a nyugdíjteher, mint amekkorát a 

demográfiai adatok alapján elırevetítenek
 
De rossz hír a mai keresıkorúaknak, 

hiszen nemcsak az a kérdés, hogy mibıl élnek ma, hanem még inkább az, hogy 

mibıl fognak élni öregkorukban, amikor már keveset se és feketén se lesznek 

képesek dolgozni.”114 

 

c.) A nyugdíjrendszer és a nyugdíjjáradék kiszámításának ellentmondásai, 

illetve az átszámítás folyamata 

Túl azokon a negatív gazdasági és demográfiai folyamatokon, amelyek 

szükségessé tették a nyugdíjrendszer megreformálását, néhány olyan belsı 

ellentmondása is megfigyelhetı volt a tágabb társadalombiztosítási- és azon belül 

a nyugdíjrendszernek, amelyek nem hagyhatóak figyelmen kívül, ha a 

rendszerváltás utáni jogfejlıdést szeretnénk vizsgálni. 

                                                 
114 Augusztinovics, 2005, 445 old 
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Ezek az ellentmondások egyrészt a „megörökölt” nyugdíjrendszer 

hiányosságaiból és jellegzetes vonásaiból következtek, másrészt a nyugdíjreform 

bevezetésének elhúzódása miatt szükségessé vált különbözı korrekciós 

intézkedések eredményeként jelentek meg. 

A nyugdíjreform bevezetésének, illetve az elsı pillér átalakításának 

elemzésekor a Nyugdíj és más társadalombiztosítási jogok pénztárának elnöke, 

Petre Ciotlos, több pontban foglalta össze a nyugdíjrendszer legjelentısebb belsı 

ellentmondásait, amelyek a gazdasági és demográfiai okok mellett a hivatalos 

kormányzati álláspont szerint a reform szükségességét támasztották alá: 

1. 1991-ig a társadalombiztosítási alap az állami költségvetés részét 

képezte, így az egy adott pénzügyi évben felhalmozódott többlet nem volt 

átvihetı a következı pénzügyi évre, hanem az állami költségvetésbe folyt vissza; 

2. a nyugdíjak mellett a rendszer más, rövidebb távú szociális juttatások 

fedezését is teljesítette;115 

3. párhuzamosan két nyugdíjrendszer mőködött, az alapnyugdíj illetve a 

kiegészítı nyugdíjrendszer, azonban mindkettı felosztó-kirovó jellegő volt és 

azonos kedvezményezettekre vonatkozott, az egyetlen különbség a 

hozzájárulások forrásában volt megfigyelhetı; 

4. a kiegészítı nyugdíjrendszerben létrejövı többlet fokozatosan csökkent, 

elsı sorban a járadékok kiszámításának módozata következtében; 

5. a kisebb nyugdíjrendszerek a rendszerváltást követıen nagyon hamar 

fizetésképtelenné váltak, ezért 1992 és 1995 között sort kellett keríteni az ilyen 

nyugdíjalapoknak az államiba való beolvasztására; 

6. a kisebb összegő nyugdíjak fokozottabb emelésének, illetve a 

nyugdíjjáradéknak a változó szabályozások alapján történı kiszámítási 

                                                 
115 Kezdetben a társadalombiztosítási alapból fedezték nem csak az öregségi-, rokkantsági- és 
hozzátartozói nyugellátásokat, de a különbözı szociális segélyeket, illetve a gyermeknevelési juttatásokat 
is. Ez utóbbiak 1995-el kezdıdıen fokozatosan átkerültek az önkormányzatok költségvetésébe. Lambru-
ChiriŃoiu- Gregoire, 2002, 23 old. 
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metódusának következtében jelentıs és igazságtalan különbségek alakultak ki a 

nyugdíjak összegében a nyugdíjbavonulás idıpontjának függvényében.116 

Bár az említett forrás nem emeli ki, véleményünk szerint az átgondolatlan 

ad hoc szabályozás következtében megjelenı aránytalanságok egyértelmő 

példájaként figyelhetjük meg a rokkantági nyugdíjak és az öregségi nyugdíjak 

összegének változását is. 

Az 1992. után bevezetett indexálási rendelkezések értelmében a 

rokkantsági nyugdíjak sokkal nagyobb ütemben növekedtek, mint az egyéb 

jellegő nyugellátások. Az új társadalombiztosítási törvény hatálybalépésekor még 

kétszer akkora volt a növekedés aránya, mint az átlagos öregségi nyugdíj 

esetében.117 Nem szándékom vitatni azt a tényt, hogy a rokkantsági nyugdíjak 

összege jelenleg is nagyon alacsony. Azonban olyan körülmények között, amikor 

a rendszerváltás utáni évtizedben, az új társadalombiztosítási törvény 

megjelenéséig a rokkantnyugdíjasok száma háromszorosára nıtt, és elérte az 

összes nyugdíjas közel 15%-át, egyértelmő, hogy az ezen a területen meghozott 

döntéseknek különleges fontossága és súlya van.118 

A nyugdíjrendszer mőködésének egyik legsúlyosabb ellentmondása 

azonban a nyugdíjak összegének kiszámításában rejlett.119 Ennek oka egyrészt az 

volt, hogy a jogszabályi változásoknak köszönhetıen a nyugdíjba vonulás 

idıpontjának függvényében (1997 elıtt / 1997 és 2001 áprilisa között / 2001 

                                                 
116 Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro  
117 ChiriŃoiu, 2001, 5 old. 
118 Románia Statisztikai Évkönyve (2001) adatai alapján láthatjuk, hogy míg a rokkantnyugdíjasok száma 
1990-ben 208.000, tíz évvel késıbb már 609.000 volt. Ez a szám tovább nıtt, több mint 800.000-re 2004-
ben, 2008 januárjában már közel 900.000 rokkantnyugdíjas személy élt Romániában. (forrás: 
www.cnpas.org ). Meglepı tény, hogy a rokkantnyugdíjasok közel háromnegyede a II. rokkantsági 
fokozatban van, ami azt jelenti, hogy bár részmunkaidıs foglalkoztatásban részt vehetnének, ezek a 
személyek a kedvezı orvosi szakvéleményezést követıen azonnal nyugdíjba vonulhatnak. Többek között 
ennek a helyzetnek a következménye például az, hogy annak ellenére, hogy a teljes öregségi nyugdíj 
eléréséhez szükséges korhatárt megemelte az új társadalombiztosítási jogszabály, a valós 
nyugdíjbavonulási korhatár 2001-ben 52/53 év volt. Preda-Doboş-Grigoraş, 2004, 5 old. 
119 „A nyugdíjak kiszámítása 2001. elıtt teljességgel igazságtalan volt. A politikai akarat hiánya arra 
vonatkozóan, hogy minél gyorsabban kidolgozzanak egy általános számítási metódust, súlyos 
igazságtalanságot eredményez.” Ezt állapította meg a Romániai Európa Intézet csatlakozási 
hatástanulmánya, csatlakozva a teljes hazai szakirodalom véleményéhez. Preda-Doboş-Grigoraş, 2004, 26 
old. 
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áprilisa után) azonos feltételek megléte ellenére különbözı összegő 

nyugdíjjáradékot számoltak és folyósítottak, másrészt, mert a nyugdíj összegét a 

munkában eltöltött utolsó tíz évbıl tetszés szerint kiválasztott öt „legjobb” 

egymás utáni év alapján számolták ki.120 Ez a számítási mód természetesen 

rengeteg visszaélésre adott lehetıséget. Sok esetben a nagyobb nyugdíj elérése 

érdekében az utolsó munkaévekre papíron nagyobb fizetést jegyeztek be. 

Ugyanakkor az is elıfordulhatott, hogy épp az utolsó évek gyengébb 

jövedelmezése miatt, bár a munkaévek nagy részében nagyobb jövedelem alapján 

több hozzájárulást fizetett valaki, a folyósításra kerülı nyugdíj összege kevesebb 

lett, mint azoké, akik összességében a teljes hozzájárulási periódus alatt sokkal 

kevesebbet fizettek be a nyugdíjalapba. 

Annak ellenére, hogy az erıteljes társadalmi elégedetlenség következtében 

már a 2000 évi új társadalombiztosítási törvény egyik kijelentett célja is az volt, 

hogy a nyugdíjszámítás megváltoztatásának eredményeként egyrészt ki lehessen 

védeni az infláció negatív hatását, másrészt pedig javítani lehessen a már meglevı 

igazságtalan különbségeket, illetve arányítani lehessen a nyugdíjak összegét az 

évek során befizetett hozzájárulásokhoz, a nyugdíjátszámítási folyamat sorozatos 

késedelmek után kezdıdött el.121 

A nyugdíjátszámítás megvalósításához szükséges szabályozási alapot a 

2000 évi 19 számú társadalombiztosítási törvény rendelkezései vezették be. Ez a 

jogszabály megváltoztatta a nyugdíjak összegének kiszámítását, a német jogból 

ismert pontrendszer alapú számítási módozatot vezetve be, amely lefedte a teljes 

hozzájárulási idıszakot. A német szabályozáshoz hasonlóan minden biztosított 

éves keresetét az országos átlagkeresethez viszonyítják, és ennek függvényében 

állapítják meg a nyugdíjpontot, amelyet az elızı években szerzett pontokhoz 
                                                 
120 Lásd részletesen: Zamfir, 2001, 5-6 old.  
121 A 2000 évi társadalombiztosítási törvény hivatalosan deklarált céljaival kapcsolatban lásd részletesen 
Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro 
A 2004 – 2008 idıszakra szóló kormányprogram szociálpolitikai kérdésekre vonatkozó 5. Fejezete az I. 
Pontban foglalkozik a nyugdíjrendszer kérdésével, elsı sorban a nyugdíjátszámítás menetével. A hivatalos 
számítás szerint ez közel négymillió nyugdíjas aktáit érinti, és az elsı emelt összegő nyugdíjak 
kifizetésére 2005 márciusával kerültek folyósításra. (Kormányprogram 2004-2008, forrás www.guv.ro ) 
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hozzáadnak.122 A nyugdíjpont aktuális összegének meghatározása az adott évi 

költségvetésrıl szóló törvényben történik, az inflációs várakozások 

függvényében. Ezen felül a jogszabály azt is elıírta, hogy a nyugdíjpont értékét 

negyedévenként aktualizálni kell, a Kormány által megállapított indexálás 

mértékében, amelyet kormányhatározatban rendelt el és hozott nyilvánosságra.123 

A jogszabály által bevezetett indexálás négy alapelvet vett figyelembe:124 

 1. az indexálás a kedvezményezetti kategóriák, illetve a nyugdíjazás 

idıpontjának függvényében eltérı mértékő volt; 

 2. annak érdekében, hogy a nyugdíjazás idıpontjától és az infláció 

mértékétıl függetlenül megırizhetı legyen a nyugdíjak értékének egyensúlya, a 

nyugdíjak összegét, mind az új törvény, mind a régi jogszabályok hatálya alatt 

nyugdíjba vonult személyek számára egyaránt a nyugdíjpontok számának és a 

nyugdíjpont értékének szorzataként állapították meg; 

 3. az eltérı módú indexálási mechanizmus a következı esetekben 

volt alkalmazandó: 

- nem aktualizálták azokat a nyugdíjakat, amelyek három nyugdíjpontnál 

többet értek (kb. 3700 nyugdíjast érintett ez a rendelkezés); 

- nem aktualizálták a nyugdíját azoknak a személyeknek, akik a 1996 évi 

565. számú Kormányhatározat hatálya alatt mentek nyugdíjba (kb. 334.000 

személy)125  

                                                 
122 Simonovits, 1998, 705 old., Réti, 2002, 529-530 old.  
123 Ez az indexálási mechanizmus 2001-el kezdıdıen lépett életbe. Lásd még: Sălăgean, 2009, 60-62 old. 
124 Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro 
125 Az 1996 évi 565. kormányhatározat Románia Hivatalos Közlönyének 1996 évi 160. számában jelent 
meg és a 2000 évi új társadalombiztosítási törvény helyezte hatályon kívül. A jogszabály az 1996 
augusztusa után nyugdíjba vonulók járadékának kiszámítására az utolsó tíz munkaév elsı öt egy másutáni 
évének jövedelmét vette alapul, beszámította az addigi indexálásokat, ugyanakkor elıírta azokat a 
minimális nyugdíjösszegeket, amelyek alapján a teljes vagy korkedvezményes öregségi nyugdíjat, illetve a 
különbözı fokozatú rokkantnyugdíjakat kellett kiszámolni. Ilyen körülmények között az említett 
jogszabály hatálya alatt nyugdíjba vonult személyeknek aránytalanul nagyobb összegő lett a járadékuk, 
mint az 1996 augusztusa elıtt nyugdíjazottaknak. A jogszabály csak az állami nyugdíjrendszer számára 
volt kötelezı jellegő, azonban 5. szakaszában megfogalmazta azt az ajánlást, hogy a többi nyugdíjrendszer 
is ezt a számítási módot alkalmazza a következıkben. Három év alkalmazás után hivatalosan is elismerték 
az illetékesek, hogy mivel nem helyezték idıben hatályon kívül ezt a jogszabályt, elıre nem tervezett 
módon elmélyítette a különbözı idıpontban nyugdíjba vonult személyek járadékai között amúgy is 
meglevı jelentıs különbségeket, ezért ezt a jelenséget mindenképpen figyelembe kellett venni a nyugdíjak 
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 4. a cél az volt, hogy a nyugdíjpont indexálási hányadosa a 

nyugdíjátszámítási folyamat végére a fogyasztói árak növekedését 100%-ban 

fedezze.126 

A nyugdíjátszámítási folyamat megvalósulását késleltette az is, hogy az új 

társadalombiztosítási törvény (Tny.) rendelkezéseit nem sikerült összhangba 

hozni a nyugdíjátszámítási folyamat szabályozásával. A 180. szakasza értelmében 

ugyanis a törvény alkalmazásának kezdetére (2001. április) minden folyósítás 

alatt levı nyugdíj esetében el kellett volna készíteni a létezı iratok alapján a 

minden ledolgozott munkaévre érvényes átlagos nyugdíjpontot, amelynek alapján 

meg lehetett volna állapítani az új összegő nyugdíjakat. Reális számítás szerint, 

figyelembe véve a munka elvégzéséhez szükséges anyagi és emberi 

erıforrásokat, a törvény ezen elıírása nem volt alkalmazható. Mi több, a 

próbaként elvégzett számítások arra az ellentmondásra hívták fel a figyelmet, 

hogy sok esetben éppen ellenkezı hatást érne el a nyugdíjátszámítás, mivel az új 

módszer szerint a teljes munkaidıt figyelembe véve kisebb összegő nyugdíjak 

folyósítására került volna sor, mint az addigiak.127 

                                                                                                                                                
átszámításának folyamatában. Csupán az alkalmazásának utolsó három hónapjában az azonos jogosultsági 
feltételek mellett az elızı jogszabály hatálya alatt nyugdíjba vonult személyek járadékánál 80%-al 
nagyobb nyugdíjösszeget jelentett az érintettek számára az 1996 évi 565. számú kormányrendelet 
alkalmazása. (Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro) 
126 Az 1996 – 2001 idıszakra a következı indexálási ütemterv volt elıírva az állami nyugdíjak számára: 
Év bevezetés Növekedési % 
1996 1996 19,7% 
1998 1998 5.0% 
1999 1999 0.1% 
2000 2000-2004 21,5% 
Forrás: Világbank 2001, „Romania - Pension Systems in Review”, közzé nem adott dokumentum, 
Lambru-ChiriŃoiu- Gregoire, 2002, 24 old. alapján. Forrás www.ier.ro 
127 A próbaszámítások során további nehézségekre derült fény: 
 - a meglevı nyugdíjaktákból nagyon sok esetben hiányoztak az átszámításhoz szükséges iratok; 
 - mivel az elızı rendszer szerint csak öt év jövedelmét vették figyelembe, a nyugdíjak 
szempontjából fontos fizetési pótlékokat és egyéb juttatásokat csak erre az idıszakra vonatkozóan 
jegyezték fel, a többi munkaévre vonatkozóan hiányoztak; 
 - a fizetésekre vonatkozó szabályozás az évtizedek során többszörös változáson ment keresztül, 
ennek függvényében változott a munkakönyvekbe való bejegyzések módozata is; 
 - a fenti hiányosságok pótlására nagy mennyiségő igazoló irat begyőjtésére lett volna szükség, 
amelyek nagy része legfeljebb a levéltárakban található meg, illetve az idık során megsemmisültek, 
figyelembe véve azt is, hogy a rendszerváltást követıen nagyon sok munkahely megszőnt; 
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A kialakult helyzetet, illetve a társadalombiztosítási törvény rendelkezéseit 

korrigálandó a kormány elfogadott egy sürgısségi kormányrendeletet, amelyben 

annak érdekében, hogy az elıre meghatározott idıponttól kezdıdıen emelt 

összegő nyugdíjakat lehessen folyósítani elrendelte, hogy mindenki számára az 

adott munkaévek illetve munkacsoport és szakma adatai alapján kiszámolt becsült 

átlagos nyugdíjpontot vegyenek figyelembe, amelyet egy „standard nyugdíjas” 

esetében lehetne alkalmazni. A 2001-2004 idıszakra szóló kormányprogram 

pedig elıírta, hogy a tényleges nyugdíjátszámításra 2002-vel kezdıdıen, három 

év alatt kerüljön sor.128 

A nyugdíjátszámítási eljárás 2002 januárjában kezdıdött és három év alatt 

féléves ütemtervek alapján valósult meg. Az általános jogi alapot a Tny. mellett a 

2001 évi 1315. számú kormányhatározat jelentette, amelyet a féléves szakaszokat 

bevezetı jogszabályok egészítettek ki.129  

Mit jelentett maga az átszámítási eljárás?130 

A nyugdíjátszámítást alkalmazni kellett minden olyan teljes öregségi, vagy 

hozzátartozói nyugdíjas esetében, akik 1999. elıtt lettek nyugdíjasok és az évi 

nyugdíjpontjuk háromnál kevesebb, illetve minden olyan nyugdíjas esetében, akik 

eredetileg a mezıgazdasági nyugdíjrendszerbe tartoztak. 

A szabályozás értelmében minden érintett nyugdíjas átlagos 

nyugdíjpontjához többlet pontokat adtak hozzá, annak érdekében, hogy az egy 

adott évben nyugdíjba vonult személyek átlagos nyugdíja elérje azt az 

átlagnyugdíjat, amelyet azonos jogosultsági feltételek mellett egy az új 

társadalombiztosítási törvény hatálya alatt nyugdíjazott személy kaphatott.131 

                                                                                                                                                
 - a több mint 2.200.000 nyugdíjakta adatainak feldolgozása ilyen körülmények között nem 
megvalósítható a törvény által megszabott határidıre. (Ciotlos, 2000, www.mmssf.ro) 
128 A 2000 évi 19. számú törvény 180. szakaszának módosítása értelmében a tényleges átszámítás 
eredményeként kapott nyugdíjösszeg nem lehet kisebb, mint amit az átlagos nyugdíjpont alapján 2001 
áprilisával kezdıdıen kezdtek kifizetni, illetve amennyiben az átszámítás szerint kevesebb lenne, az elızı, 
nagyobb összeget kell a továbbiakban is folyósítani. 
129 Lásd még: Sălăgean, 2009, 80-83 old. 
130 Lásd még: FrenŃiu, 2006, 130-136 old., Şortan, 2004, 106-117 old.  
131 Teljes öregségi nyugdíj esetében ez 1,15074 nyugdíjpontot jelentett. 
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A többletpontok száma az egy adott évben nyugdíjba vonult személyek 

számára azonos, viszont a nyugdíjazási év függvényében változó volt. 

Az eljárás elınyben részesítette azokat, akik addig kisebb nyugdíjra voltak 

jogosultak, olyan értelemben, hogy az elsı szakaszokban ezek a személyek 

nagyobb arányú emelésben részesültek, mint azok, akiknek nagyobb összegő 

nyugdíja volt. Az átszámítási folyamat során késıbb arányosan csökkent 

számukra az emelés mértéke, és nıtt azok számára, akik eleinte kevesebbet 

kaptak, hogy így mindenki számára végül egyformán érvényesüljön a 

nyugdíjátszámítás. 

A nyugdíjátszámítás célja az adott nyugdíjas kategória számára becsült 

átlagos nyugdíjpont elérése volt. A teljes öregségi nyugdíjasok esetében a becsült 

nyugdíjpont azonos azzal a nyugdíjponttal, amelyet egy az új jogszabály hatálya 

alatt nyugdíjba vonuló „standard nyugdíjas” érne el, abban az esetben, ha az új 

szabályozás szerint szükséges teljes hozzájárulási idı alatt a jövedelme minden 

hónapban egyenlı lett volna az átlagos bruttó fizetéssel. 

A nyugdíjak összegének változását folyamatában kell tekinteni, értve 

ezalatt, hogy az átszámítási szakaszokban elért és folyósításra került emelt 

összegő nyugdíjak képezték a tárgyát az infláció mértékét figyelembe vevı 

negyedéves indexálásoknak.132 

A nyugdíjátszámítás teljes folyamata meglehetısen nagy költségvetési 

erıfeszítést jelentett a román állam számára.133 A nyugdíjátszámítási eljárást 

nagyon sok kritika is érte, elsı sorban az érintettekre háruló nehézkes bizonyítási 

eljárás (a legtöbb nyugdíjas számára nem volt könnyő a hozzáférés a különbözı 

munkaéveikre és jövedelmükre vonatkozó igazoló irtok beszerzése), illetve a 

nyugdíjösszegek kismértékő növekedése miatt. Ennek ellenére azt gondoljuk, 
                                                 
132 A hivatalos számítások szerint ennek köszönhetıen 2004 végére a nyugdíjak összege a 2000-hez 
viszonyítva duplájára emelkedtek. A nyugdíjátszámítási folyamat eredményeként pedig, a nyugdíjazás 
idıpontjától függıen a nyugdíjak összege 16-40% közötti arányban növekedett. (Ciotlos, 2000, 
www.mmssf.ro) 
133 Elızetes számítás szerint a nyugdíjátszámítás három éve alatt ez 48.350 milliárd román lej költséget 
jelentett, amelyhez még hozzájárultak a negyedévenkénti indexálásokhoz szükséges összegek. (Ciotlos, 
2000, www.mmssf.ro) 
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hogy a nyugdíjátszámítás folyamata lényegét tekintve mindenképpen szükséges 

és halaszthatatlan volt. A Tny.-ben megvalósított reformelképzelések lényeges 

összetevıje volt a pontrendszerre való áttérés, amelyet a román állami 

nyugdíjpillér erısségének tartunk. Ez az áttérés azonban nem volt kivitelezhetı 

csak akkor, ha a folyósítás alatt levı nyugdíjakat elıbb hasonló szempontokat 

alkalmazva egyensúlyba hozzák. A megvalósításnak egyértelmően voltak 

hiányosságai is. Túl a késedelmeken, az adminisztratív és bürokratikus 

nehézségeken véleményünk szerint a legnagyobb hibát az érintett személyi kör 

meghatározásában találjuk. A nyugdíjátszámítás a Tny. szabályozási körébe 

tartozó nyugdíjasokra volt csak érvényes, az állami rendszerrel párhuzamosan 

mőködı rendszerekben nem alkalmazták, mivel ezekben a nyugdíjkiszámítás 

módja továbbra is változatlan maradt, nem tért át a pontrendszerre. Ennek 

köszönhetı, hogy a Tny. és az Enyt. hatálybalépése közötti évtizedben tovább 

mélyült a szakadék az állami rendszerben és a többi nyugdíjrendszerben 

folyósított nyugdíjak összege között. Ebbıl kiindulva azt mondhatjuk, hogy a 

nyugdíjátszámítás folyamata végsı soron csak az Enyt. hatálybalépését követıen 

zárult le, amikoris a rendırség, büntetés végrehajtási személyzet, honvédelmi 

erık, bírák, parlamenti képviselık nyugdíjrendszerét bevonták az egységes állami 

nyugdíjrendszerbe és megtörtént a folyósítás alatt álló speciális szolgálati 

nyugdíjak összegének a pontrendszer alapján való átszámolása. 

 

3.3. A nyugdíjreform megvalósítására vonatkozó elképzelések, illetve az ezekre 

vonatkozó kritikai észrevételek 

 

3.3.1 A nyugdíjrendszer átalakításával kapcsolatban a rendszerváltás utáni elsı 

idıszakban kialakult elképzelések 

A nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatban az egyik legjelentısebb 

kritika, amely a román államot érte (elsı sorban a kormányt, mivel a reform 
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megvalósításában – nem csupán a stratégiai koncepció kialakitásában, hanem a 

konkrét jogalkotásban is – lényegesen nagyobb szerepett töltött be, mint a 

„klasszikus” jogalkotó, a Parlament),134 az éppen a társadalmi vita hiánya volt. 

Ennek következménye az a tény, hogy a hivatalos törvénytervezeteken kívül 

nagyon kevés elképzelés látott napvilágot a nyugdíjreform lehetséges 

irányvonalaival kapcsolatban. A szakirodalomban is gyakran csak az aktuális 

törvénytervezettel, illetve a reform folyamatának egyes lépéseivel kapcsolatos 

kritikai észrevételek jelentek meg. Ez annál is inkább nyomonkövethetı, mivel a 

nyugdíj és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó törvény életbe 

lépését megelızıen több tervezet kidolgozására is sor került, amelyek azonban a 

jogalkotás különbözı fázisaiban végül elhaltak, vagy menet közben átalakultak, 

többnyire a hatalomra kerülı politikai erık elképzeléseinek függvényében.135 

                                                 
134 A román kormánynak a nyugdíjreformban betöltött szerepe egyrészt a törvénytervezetek 
kidolgozásában nyilvánult meg, másrészt a sürgısségi kormányrendeletek intézményével nagyon sok 
esetben gyakorlatilag átvette a jogalkotó szerepét, és közvetlenül, parlamenti vita nélkül léptette életbe az 
elképzeléseit. 
135 A rendszerváltást követıen Romániában a szociáldemokrata és jobb-közép politikai erık képviselıi 
váltották egymást a kormányzásban. Napjainkig a következı kormányok irányították az országot: Petre 
Roman kormány (1989. december 26. – 1990. június 28. és 1990. június 28. – 1991. október 16.), Theodor 
Stolojan kormány (1991. október 17. – 1992. november 18.), Nicolae Văcăroiu kormány (1992. november 
20. – 1996. december 11.), Victor Ciorbea kormány (1996. december 11. – 1998. április 17.), Radu Vasile 
kormány (1998. április 17. – 1999. december 22.), Mugur Isărescu kormány (1999. december 22. – 2000. 
december 28.), Adrian Năstase kormány (2000. december 28. – 2004. december 28.), Călin Popescu-
Tăriceanu kormány (2004. december 29. – 2008. december 22.), elsı Emil Boc kormány (2008. december 
22 – 2009. december 23.), második Emil Boc kormány (2009. december 23. – 2012. február 9.), Mihai 
Răyvan Ungureanu kormány (2012. február 9. – április 27.) és Victor Ponta kormány (2012. május 7.-el 
kezdıdıen). A felsoroltak közül gyakorlatilag 1996 decembere és 2000 decembere, valamint 2004. 
decemberével kezdıdı periódusokat kivéve szociáldemokrata kormányzás volt Romániában, illetve 2008. 
decemberét követıen koalíciós erık kormányzása következett, amelyben többféle politikai oldal is 
képviselte magát (liberális, szociáldemokrata, konzervatív, majd az elsı kormányzati év után a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség is részt vett és vesz a kormányzásban). 1996-ban a hatalmon levı kormány 
elıterjesztette a nyugdíjreformra vonatkozó törvénytervezetét, megkezdıdtek a parlamenti viták, majd a 
választásokat követıen hatalomra kerülı jobb-közép politikai síkon mozgó új kormány visszavonta azt, 
azzal a céllal, hogy átdolgozza, és életképesebb formát alakítson ki az új társadalombiztosítási rendszer 
számára. A választási kampány alkalmával elhangzott az ellenzék részérıl az a vád is, hogy a 
nyugdíjtörvény beterjesztése választási célokat takart, hiszen az amúgy is hagyományosan inkább balra 
szavazó nyugdíjas réteg komoly választási tıkét jelent. Ebben a kontextusban viszont azt mondhatjuk, 
talán nem véletlen az sem, hogy éppen a következı választási évben, 2000-ben került sor az új 
nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó jogszabály megalkotására, annak 
ellenére, hogy kidolgozására négy év állt az új kormány rendelkezésére. 
Hasonló sors várt egyébként a Mugur Isărescu kormány utolsó napjaiban közzétett 2000 évi 230. számú 
sürgısségi kormányrendeletre, amely a magánnyugdíj rendszer szabályozását rendezte volna, azonban az 
Adrian Năstase vezette kormány már az elsı hivatalos ülésén semmisnek nyilvánította és visszavonta azt. 
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Különösen hiányos a társadalmi vita és az ennek nyomán megjelenı 

különbözı elképzelések, modellek kidolgozása a nyugdíjrendszer elsı pillérének, 

a kötelezı állami nyugdíjrendszernek a parametrikus megreformálásával 

kapcsolatban. Ehhez képest nagyobb érdeklıdés volt megfigyelhetı, feltehetıleg 

elsı sorban a gazdasági és pénzügyi vetülete miatt, a magánnyugdíjrendszer 

bevezetésével kapcsolatban. Valóban érthetetlen az érdeklıdésnek ez a hiánya, 

vagy legalábbis csekély mértéke. Természetesen nehéz súlyozni a különbözı 

pillérek fontossága között, azonban mindaddig, amig a reform elıkészítése és 

bevezetése alatt fel sem merült a magánnyugdíjrendszerre való teljes áttérés 

gondolata, hanem mind a szakemberek, mind a politikai döntéshozók a kötelezı 

állami nyugdíjrendszerben látták a kialakítandó új rendszer alapját, úgy 

gondoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni az elsı pillér 

átalakításának vitájára. 

A nyugdíjreform megvalósítására vonatkozóan a kiindulópont, amelyet a 

szakszervezeti képviselık fogalmaztak meg a magánnyugdíjrendszer 

bevezetésének elıkészítése alkalmával, arra hívta fel a figyelmet, hogy a román 

nyugdíjrendszer átalakítását nem lehet egyszerően különálló célként kezelni, 

hanem több más szemponttal való összefüggésében kell tekinteni, mivel ezeknek 

az interakciója hatással van a társadalombiztosítási rendszer alakulására.136 

A késıbbiekben, a nyugdíjreform folyamatának közel két évtizede alatt, 

viszonylag kevés szó esett arról, hogy a nyugdíjrendszert bajos lenne csak 

önmagában szemlélni és alakítani, hiszen mőködése, mind a várományfedezeti 

mind a feltıkésített összetevıinek a fenntarthatósága szorosan összefügg a 

gazdaságpolitikai és munkareıpiaci folyamatokkal, illetve a népességpolitikát 

érintı döntések hatásával.137 

                                                 
136 A szerzık elsı sorban a gazdasági, szociális, egészségügy és oktatással összefüggı szempontokat 
veszik figyelembe. (Meridian Nemzeti Szakszervezeti Konfederáció, forrás: www.csnmeridian.ro) 
137 Természetesen nem akarjuk megkérdıjelezni azt az alapelvet, hogy a nyugdíjreform elsıdleges célja az 
idıskorúak szociális biztonságának a megteremtése. „A nyugdíjreformok legfıbb céljának, függetlenül a 
javasolt modelltıl, a nyugdíjaskori jövedelembiztonság javításának kell lennie. Egy politikai lépést, amely 
pozitív hatású más területeken, de nem javítja a nyugdíjellátást, nem szabad nyugdíjreformnak nevezni.” 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 74 

A rendszerváltás utáni legelsı idıszakban, értve ez alatt az 1990-1992 

közötti rövid periódust, a minimalista felfogás vált széles körben elterjedté a 

politikai döntéshozók között is. Ennek értelmében úgy gondolták, hogy nincs 

szükség a társadalombiztosítási rendszer reformjára, mivel a meglevı rendszer 

kellıképpen átfogó, és széleskörő biztonságot tud nyújtani bármilyen kockázat, 

így az öregség kockázata ellen is. Ezért csupán némi átigazításra van szükség a 

tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való áttérés következtében, illetve 

kiigazítására van szükség, különbözı morális szempontok, elsı sorban az elızı 

rendszer politikai üldözettjeinek kárpótlása miatt.138 

Ebben az idıszakban a társadalombiztosítási rendszerrel kapcsolatban az 

egyetlen korrekciós intézkedés a munkanélküliségi segélyre illetve a 

munkanélküliség kezelésének aktív módszereire vonatkozó jogszabály 

kidolgozása és hatályba léptetése volt.139 

 

3.3.2. A Társadalombiztosítási Fehér Könyvben körvonalazott nyugdíjrendszer 

modellje 

Az elsı rövid idıszak „optimista” hozzáállását hamar felváltotta egy 

realistább szemlélet és megindult a reform mibenlétének és megvalósítási 

lehetıségeinek a vizsgálata. 1993-ban, a kormány kezdeményezésére született 

meg a Társadalombiztosítás és nyugdíjrendszer reformjáról szóló Fehér Könyv 

(továbbiakban: Fehér Könyv), amely egyrészt felhívja a figyelmet a létezı 

                                                                                                                                                
(Queisser, 1998, 5 old.) Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a szociális biztonságot a társadalom egészében 
kell vizsgálni, mivel a különbözı társadalmi szegmensek jólétére vonatkozó intézkedések összefüggésben 
állnak egymással. Elég ha a példa kedvéért a család- vagy foglalkozáspolitikai döntéseket említjük, mivel 
ezeknek (elsı sorban a közép- és hosszútávú) a nyugdíjrendszer mőködésére való hatása mutatható ki a 
legegyértelmőbben. 
138 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 294 old. A szerzı ezt a megállapítását a kilencvenes évek 
társadalompolitikájának kritikai elemzése kapcsán teszi. 
139 1991 évi 1. számú törvény a munkanélküliek szociális védelmérıl és munkába való 
visszahelyezésükrıl (megjelent a Hivatalos Közlöny 1991 évi 1. számában). Ugyancsak a jelzett elsı 
idıszakban jelentek meg olyan, a munkaviszonyokra vonatkozó jogszabályok, amelyek közvetve ugyan, 
de kihatással voltak a társadalombiztosítási rendszerre is. Gondolunk itt elsı sorban a kollektív 
munkaszerzıdésre, a bérezésre, a munkakonfliktusok kezelésére, a szakszervezetekre illetve a garantált 
minimálbérre vonatkozó jogszabályokra. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 75 

társadalom- és nyugdíjbiztosítási rendszer hiányosságaira és visszásságaira, 

másrészt javaslatokat tartalmaz egy új rendszerre vonatkozóan. 

A Fehér Könyv annak érdekében, hogy a román társadalom- és 

nyugdíjbiztosítási rendszer hosszabb távon is mőködıképes legyen, többek között 

a következı intézkedések meghozatalát javasolta: 

 - a különbözı párhuzamosan mőködı biztosítási rendszerek 

egyesítését; 

 - a különbözı nyugdíjas kategóriák közötti diszkrimináció 

kiküszöbölését (elsı sorban a nyugdíjjáradékok közelítése révén); 

 - a teljes öregségi nyugdíjazáshoz szükséges standard korhatár 

fokozatos emelését; 

 - a nyugdíjkiszámítási mód átdolgozását olyan módon, hogy 

hosszabb járulékfizetési idı beszámítását tegye lehetıvé; 

 - a magánbiztosítási rendszer mőködéséhez szükséges feltételek 

kidolgozását és megvalósítását.140 

Az 1993-ban közzétett Fehér Könyv javaslatait nem követte jelentıs 

társadalmi vita. Magát a dokumentumot eljuttatták a Parlament és a Kormány 

tagjaihoz, politikai pártokhoz, néhány szakszervezethez és munkáltatói 

szervezethez, egyetemi káderekhez, önkormányzati képviselıkhöz valamint a 

sajtóhoz, ahol azonban érdemi vita nem alakult ki.141 

A társadalmi vita hiánya nem nevezhetı kizárólag román sajátosságnak. 

Erre vonatkozóan irányadó Elaine Fultz és Markus Ruck megállapítása, 

miszerint: „sok országban a nyugdíjreformról szóló társadalmi párbeszéd 

korlátozottnak mondható, és csak ritkán alakult ki tripartit konszenzus. 

Magyarországon a szakszervezetek és a szakértık megosztottak voltak a radikális 

nyugdíjreformot illetıen. Szlovéniában csak parlamenti szinten sikerült 

                                                 
140 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 295 old. 
141 A hivatalos álláspont kiemeli a Fehér Könyv széles sajtóviszhangját. Valóban több hosszabb-rövidebb 
cikk jelent meg ebben a témakörben, azonban ezek leginkább csak tájékoztató jellegőek voltak. A 
tájékoztatás fontosságát nem vitatjuk, azonban ezeket a sajtóanyagokat nem tekintjük a társadalmi vita 
eszközének, legfeljebb alapjának. 
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konszenzust kialakítani, miután a kötelezı magánpillér követelményét törölték a 

reform törvénycsomagból. Horvátországban és Macedóniában a radikális 

reformra vonatkozó törvényjavaslatokat a szakszervezetek heves tiltakozása 

ellenére is elfogadták. A konszenzus hiánya részben annak tudható be, hogy a 

szakszervezetek ellenzik az ellátások csökkenését, hiszen a munkavállalók úgy 

érzik, megdolgoztak ezekért a várt juttatásokért. Ez a helyzet korántsem 

egyedülálló a régióban. Mindazonáltal a közép- és kelet-európai országok olyan 

problémákkal is küszködnek, amelyek részben a szociális dialógus hiányzó 

tradíciójának, részben pedig annak tudható be, hogy egyes kormányok nem 

ismerik fel a társadalmi párbeszéd szükségességét. Ezenkívül, a munkavállalók és 

munkáltatók csak korlátozott tapasztalattal rendelkeznek az általuk betöltendı 

szerepvállalással kapcsolatban.”142 

Az angol, német és francia nyelvre lefordított Fehér Könyvet az Európai 

Tanács is tanulmányozta, illetve a hazai szaktárca több nemzetközi részvétellel 

zajló szakmai tanácskozást rendezett a tervezett intézkedések megvitatása 

érdekében. A Közép-Kelet Európai országok nyugdíjreformjára vonatkozó 

nemzetközi konferencián (Brassó, 1994. október) az Európai Bizottság elküldött 

Jelentése a következıket emelte ki legfontosabb javaslatként a Fehér Könyv 

rendelkezéseibıl: 

 1. Egységes, kötelezı állami társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer 

bevezetése, a kiegészítı magánbiztosítási rendszerek megszervezésének 

lehetıségével. Ezt a modellt több fejlett állam is sikerrel használja, hiszen 

lehetıvé teszi a nyugdíjalap tıkésítését, ezáltal a befektetések fejlıdését és a 

biztosított személyek öngondoskodását. 

 A Fehér Könyv megalkotása óta eltelt közel kér évtized sok szempontból 

ellentétes tapasztalatokat eredményezett a kiegészítı magánbiztosítási rendszerek 

eredményességét illetıen. Ennek egyértelmő jele, hogy egyre több állam, köztük 

Magyarország is felszámolta a magánbiztosítási rendszerét, illetve igyekszik a 

                                                 
142 Fultz-Ruck, 2001, 17 old. 
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hagsúlyt a magánbiztosítási rendszerekrıl újra a felosztóákirovó állami 

rendszerek felé elmozdítani.  

 2. A nyugdíjkorhatár növelése. Ez az egyetlen megoldás az felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszerben a hozzájárulások és a járadékok közötti pénzügyi egyensúly 

biztosítására. A parametrikus kiigazítások közül a korhatáremelés gyakorlatilaga  

legelterjedtebb módszert jelentette és jelenti, nem csupán a közép-keleti régióban, 

de a legtöbb nyugat-európai állam is élt ezzel az eszközzel, illetve továbbra is tart 

a nyugdíjkorhatár emelésének újabb hulláma. Példaként említhetjük 

Lengyelországot, ahol 2013-al kezdıdıen, szakaszosan és hosszú távú emeléssel 

(a nık 2040-ben, a férfiak 2020-ban érnék el a kitőzött határt) tervezik a nık és 

férfiak számára egyaránt a 67 éves nyugdíjkorhatár bevezetését, amelyet 60, 

illetve 65 éves jelenlegi korhatárról fognak megvalósítani. 

 3. A hozzájárulás megosztása alkalmazott és munkáltató között. Ezáltal a 

munkavállaló jobban tudatosítja a biztosított státusából eredı jogait és 

kötelezettségeit ugyanakkor megnehezíti a befizetések elmulasztását. 

 4. A nyugdíjszámítási alap kiterjesztése a teljes hozzájárulási periódusra. 

Egy olyan igazságos és méltányos rendszer, amely szorosabb kapcsolatot jelent a 

befizetett járulékok és a majdani nyugdíjjáradék között. 

 Az Amerikai Egyesült Államok Munkaügyi Hivatala a következıképpen 

méltatta a Fehér Könyvet: „A román Kormány által kidolgozott Fehér Könyv a 

legteljesebb és legkomolyabb elemzés, amely a legrealistább megoldásokat 

tartalmazza a nyugdíjreformra vonatkozóan mindazon tervezetek közül, 

amelyeket a Közép-Kelet Európa államaiban dolgoztak ki. A problémák és a 

szükséges politikai cselekvések részletezésének foka az, amely megkülönbözteti a 

román Fehér Könyvet más hasonló dokumentumoktól. Mi több, a Fehér Könyv 

elmélyült elemzést tartalmaz az intézményi struktúrára és a közigazgatási 

reformokra vonatkozóan, amely sokszor kimarad a hasonló dokumentumokból.” 

 A Lauvain-i Katolikus Egyetem (Belgium) szakértıinek elemzése a 

következı gondolatokat emeli ki a Fehér Könyvvel kapcsolatban: 
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  1. A nyugdíjreform javaslatainak megfogalmazására és 

kidolgozására vonatkozó elképzelések, amelyek a román Fehér Könyvben 

találhatóak, józanak és a lakosságnak a társadalombiztosítási rendszerbe vetett 

bizalmának helyreállítását célozzák. A javaslatokat megfelelı jogi eszközökkel 

teszik teljessé, amely elısegíti ezeknek az Európai Unió általi jóváhagyását és a 

csatlakozási folyamatot. 

 2. A nyugdíjazáshoz szükséges korhatár emelése, amely jelenleg 

nagyon alacsony, kiegészítve a nyugdíjkorhatár elérése utáni további munkában 

maradás ösztönzésével megfelelı alapot teremt egy megbízható és anyagilag is 

mőködtethetı nyugdíjrendszer megteremtéséhez. 143 

Annak ellenére, hogy a megfogalmazott elképzelés szerint a 

társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer átalakítását 1995 végéig be kellett volna 

fejezni, nagyon sok benne megfogalmazott javaslat egyáltalán nem került a 

jogalkotó figyelmébe, más javaslatokat csak késve ültettek gyakorlatba. 

A Társadalombiztosítás és nyugdíjrendszer reformjáról szóló Fehér 

Könyvnek megvolt azonban az az egyértelmő érdeme, hogy általa a 

társadalombiztosítási rendszer kérdése politikai, szakértıi, sıt a közbeszéd 

szintjén is napirendre került.144 

Megvizsgálva a Fehér Könyv javaslatait, felmerül a kérdés, hogy a 

dokumentum valójában egy új társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer 

kialakítását célozta-e, vagy csupán a meglévı rendszer átalakításáról volt szó 

benne. Bár magában a dokumentum címében benne van a „reform” kifejezés, 

nem egyértelmő a válasz. Véleményünk szerint a dokumentum javaslatai 

semmiképpen sem egy paradigmatikus reformnak, egy új rendszer kialakításának 

a körvonalazását jelentik. Elsı sorban azért nem, mert bár valóban megjelenik 

benne a magánbiztosítási rendszer bevezetésére tett javaslat, lényegében a 

nyugdíjbiztosítási rendszer elsı pillérére vonatkozó átalakítási javaslatokat 

                                                 
143 MustăŃea, 1996, 4-5 old. 
144 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 296 old. 
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tartalmazza. Ezt a véleményt támasztja alá az is, hogy a „reform” megvalósítására 

nagyon rövid határidıt ír elı, alig több mint egy évet. Kétséges, hogy ennyire 

rövid idı alatt, figyelembe véve a romániai gazdasági, politikai és társadalmi 

kontextust, egy teljesen új társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer bevezetése 

megvalósítható lett volna. Mindez alátámasztja azt a véleményünket, hogy bár a 

nemzetközi pénzügyi szervezetek nyomására Románia is felsorakozni látszott a 

vegyes rendszer bevezetése mellett, amelyet végül, hosszas huzavona után 2008-

al kezdıdıen léptettek életbe, valós támogatás se a politikum, sem a szakértık 

szintjén nem volt ennek megvalósítása érdekében. A hivatalos álláspont is azt 

tükrözte ebben az idıszakban, hogy tekintettel a gazdasági-pénzügyi helyzetre, 

Románia számára nem jelent megoldást a magánbiztosítási rendszer kialakítása. 

Az elsı pillért jelentı meglevı állami felosztó-kirovó nyugdíjrendszer alap 

paramétereinek kiigazításával kapcsolatban viszont megfigyelhetjük, és a 

dokumentum pozitívumaként könyvelhetjük el, hogy a Fehér Könyv már 

tartalmazza mindazokat a javaslatokat, amelyeket általában a Közép-Kelet 

Európai országok nyugdíjreformjában megjelennek annak érdekében, hogy a 

rendszerváltás elıtti gazdasági-társadalmi körülményekben kialakult 

nyugdíjrendszert az új körülmények között is mőködıképessé tegyék. Ilyenek 

például a járulékfizetés megosztása alkalmazott és alkalmazó között, a 

hozzájárulások és a nyugdíjjáradék közötti összefüggés erısítése, nyugdíjalap 

leválasztása az állami költségvetésrıl, nyugdíj privilégiumok csökkentése, 

korhatár emelése, az idı elıtti nyugdíjbavonulás körülményeinek szigorítása, 

stb.145 

 

 

 

                                                 
145 Müller, 1998 
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3.3.3 A nyugdíjrendszer reformjára vonatkozó törvényjavaslatok, és azok vitája 

a.) Az 1996 évi nyugdíjbiztosítási törvénytervezet 

A nyugdíjrendszer reformjának megvalósítása felé tett elsı lépést a 

kötelezı állami biztosítási rendszert kialakító jogszabály hatálybalépése 

jelentette. Az erre vonatkozó elsı konkrét törvényjavaslat 1995 novemberében 

született meg, a román kormány kezdeményezésére.146 A Kormány által 

elıkészített törvényszöveget, amely eredeti formájában 212. szakaszból álló 

komplex jogszabály volt, 1996-ban terjesztették a Parlament elé. 

A törvényjavaslat kidolgozói egy mély és átfogó reform bevezetését 

tervezték, amely „nem csak szükséges de sürgıs is” annak érdekében, hogy „a 

lakosságnak a társadalombiztosításba vetett hitét visszaadják”, figyelembe véve, 

hogy a román társadalombiztosítási rendszer „nagyon nagy nyomásnak van kitéve 

és nem tud már eleget tenni annak az igénynek, hogy a résztvevık számára egy 

megfelelı helyettesítési jövedelmet biztosítson és nem tudja garantálni a 

nyugdíjak kifizetését és a nyugdíjasok szociális védelmét.”147 

A törvényjavaslat tartalmát tekintve valamivel szélesebb körő volt, mint a 

Fehér Könyv, egy a teljes aktív lakosságot magába foglaló egységes és kötelezı, 

állam által garantált rendszert körvonalazott.148  

                                                 
146 A nyugdíjakra és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó törvényjavaslat a kormányprogram 
részét képezte a kérdéses idıszakban. Ennek értelmében, a már említett Fehér Könyvben megfogalmazott 
elveket figyelembe véve a Munka és szociális védelem minisztériumának szakértıi dolgozták ki a 
törvényjavaslat szövegét, amelyet eljuttattak a Parlament tagjaihoz, egyes szakszervezeti és munkáltatói 
szervezıdéseknek valamint felsıoktatási intézményeknek.  
147 Dorel MustăŃea munkaügyi államtitkár válasza a Képviselıház 1996 évi március 25-i ülésén elhangzott 
interpelációra a Nyugdíjbiztosítási törvény tervezetével kapcsolatban. Forrás www.cdep.ro  
148 A törvénytervezetben körvonalazott kötelezı állami nyugdíjbiztosítási rendszer a következı 
alapelvekre támaszkodott: 
 1. Egységesség elve: mindenki számára egységes állami nyugdíjbiztosítási rendszer, amely a 
teljes aktív lakosságot magába foglalja. Az felosztó-kirovó rendszer mőködését az állam garantálja. 
 2. Kötelezı jelleg elve: a generációk közötti szolidaritás kifejezıdése, amelynek értelmében a 
teljes aktív lakosságnak kötelessége részt venni az állami nyugdíjbiztosítási rendszerben.  
 3. Egyenlıség elve: ez a jogelv az állampolgárok egyenlıségének alkotmányos alapelvét ülteti át 
a társadalombiztosítás területére. 
 4. Hozzájárulás elve: a rendszer mőködéséhez szükséges pénzügyi alap megteremtése érdekében 
nem csak a munkáltató, hanem az aktív keresı lakosság is köteles befizetni a hozzájárulását a 
nyugdíjbiztosítási alapba. A nyugdíjbiztosítási alap esetleges hiányait kivételes esetekben az állami 
költségvetés terhére kell kiegészíteni.  
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A nyugdíjreform megvalósítását a román Kormány a következı 

intézkedések révén látta lehetségesnek: 

 - a hozzájárulások rendszerének átalakítása úgy, hogy a munkáltató 

és a munkavállaló egyaránt köteles legyen járulékot fizetni; 

 - a nyugdíjjáradék kiszámításának pontrendszer szerinti átalakítása 

annak érdekében, hogy a nyugdíj összege reálisan tükrözze a teljes életpályán 

fizetett hozzájárulásokat; minden biztosított személy bizonyos számú 

nyugdíjpontot győjtene össze, amely az egyéni fizetés és a rendszerben 

biztosítottak átlagfizetése közötti arányt tükrözi; a nyugdíjpont aktuális értékét 

minden évben a társadalombiztosítási költségvetésre vonatkozó jogszabály 

határozná meg; az összegyőjtött pontok alapján számolják majd ki a 

nyugdíjjáradék összegét; 

 - a nyugdíjszámításban bizonyos nonkontributív életszakaszok 

figyelembe vétele (pl. felsıoktatási tanulmányok ideje, gyermeknevelési 

szabadság, stb.); 

 - a társadalombiztosítási alap tıkéjének egy a kormánytól független, 

autonóm szerv általi kezelése (Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási 

Pénztár); 

 - az egészségbiztosításnak a fenti intézményen keresztül való 

megszervezése; 

 - olyan számítógépes nyilvántartó rendszer létrehozása, amely 

lehetıvé tegye, hogy minden biztosított személy évente megkapja a kimutatást a 

                                                                                                                                                
 5. Újraelosztás elve: a kifizetés alatt levı nyugdíjakat az aktív lakosság hozzájárulásából kell 
fedezni. A biztosítottak számára egyértelmő kell, hogy legyen az, hogy a nyugdíjjáradékuk nem az állam 
ajándéka, hanem a saját hozzájárulásaik és a generációk közötti szolidaritás következménye. 
 6. Deszcentralizáció elve: a nyugdíjbiztosítási rendszer igazgatásának feladata a Nemzeti 
Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztárra, illetve annak jogi személyiséggel rendelkezı területi 
szervezeteire hárul. 
 7. Hatékonyság elve: a rendszer kezelésében egyensúlyt kell biztosítani a hozzájárulások és a 
kifizetések között, illetve törkedni kell arra, hogy a rendszerben biztosítottak száma minél nagyobb 
legyen. 
 8. A jogi garanciák elve: pontos szabályozása a szabálysértéseknek és bőncselekményeknek, 
szankcionálás illetve a megyei és bukaresti Törvényszékek valamint Táblabíróságok keretében 
társadalombiztosítási szekciók létrehozása, amely a jogorvoslattal foglalkozzon. 
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nyugdíjpontjaira vonatkozóan; ennek érdekében a társadalombiztosítási 

rendszerben résztvevı minden személyt egy társadalombiztosítási azonosító 

számmal látnának el; 

 - a nyugdíjazási korhatár emelése 65 évre férfiak és 62 évre nık 

esetében; a korhatár emelésére fokozatosan, 2017-ig kerüljön sor; 

 - a korkedvezményes nyugdíj és elırehozott nyugdíj mellett a 

résznyugdíj és a visszavonulási nyugdíj intézményének megkülönböztetett 

szabályozása; a visszavonulási nyugdíj esetében természetesen nem folytatható 

tovább a szakmai tevékenység, illetve a nyugdíj nem halmozható a bérrel; 

 - a nyugdíjkorhatár után is munkában maradó személyek 

„jutalmazása” azzal, hogy minden további munkában eltöltött hónapért a 

nyugdíjjáradék 0,3%-át jelentı, egy teljes évért pedig 3,6% ot jelentı emelést 

kapjanak; 

- annak a lehetıségnek a megteremtése, hogy a kötelezı állami biztosítási 

rendszer mellett párhuzamosan kiegészítı és fakultatív jellegő magánbiztosítási 

rendszerek is létrejöhessenek.149 

A törvényjavaslattal kapcsolatban éles kritikák is megjelentek a 

szakirodalomban.  

Amit a leggyakrabban kifogásoltak a tervezett rendelkezésekkel 

kapcsolatban az volt, hogy a pozitívnak tekinthetı intézkedések alapján (a 

rendszer egyesítése, a hozzájárulások megosztása munkáltató és munkavállaló 

között, stb.) a törvénytervezet az államnak a nyugdíjbiztosításban való szerepének 

csökkentését körvonalazza. A hangoztatott kritikák szerint a pontrendszerő 

számítás bevezetése nem tudja majd jelentısen növelni a nyugdíjasok amúgy is 

kevés jövedelmét, és ez az adott gazdasági helyzetben nem megengedhetı.150 

                                                 
149 Dorel MustăŃea munkaügyi államtitkár válasza a Képviselıház 1996 évi március 25-i ülésén elhangzott 
interpelációra a Nyugdíjbiztosítási törvény tervezetével kapcsolatban (saját fordítás). Forrás www.cdep.ro 
150 Mărginean, 1999, 194-195 old.  
A szerzı véleménye szerint a létezı hozzájárulási százalékok mellett a nyugdíjalap nyereséges lehetne, ha 
azokat maradéktalanul be is fizetnék. A pénzügyi nehézségeket nem a juttatások mértéke, hanem a 
befizetési hátrálékok okozzák. A törvénytervezet olyan nonkontributív idıszakokat vezet be, amelyek 
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A törvénytervezetnek az elsı pillérre vonatkozó rendelkezéseibıl nagyon 

sok megtalálható a késıbbi, 2000-ben megjelent társadalombiztosítási 

törvényben. 

Míg a Társadalombiztosítási Fehér Könyvvel szemben kritikaként 

állapítottuk meg, hogy nagyon gyors határidıket szabott meg a reform 

végrehajtására, az 1996 évi törvénytervezet a másik végletbe esik. 

Az indoklás értelmében a törvénytervezet a gazdasági fellendülés és 

növekedés, a munkakörülmények javítása és az életszínvonal emelkedésének 

feltételére alapszik. Mivel ez a pozitív irányú fejlıdés hosszabb idıt vesz 

igénybe, a törvénytervezet kidolgozói 20 éves átmeneti periódust javasoltak, 

amelynek letelte után lehetne a törvényt teljes egészében alkalmazni. 

Úgy gondoljuk, hogy bár a kiindulási pont helyes, és a jól mőködı 

társadalombiztosítási és nyugdíjrendszernek valóban szükséges feltétele a 

gazdasági növekedés, Románia rendszerváltás utáni társadalombiztosítási 

rendszere nem várhat húsz évet arra, hogy megvalósuljon a reform. Még akkor 

sem, ha elfogadjuk azt, hogy egy átgondolt reformfolyamat természetesen nem 

                                                                                                                                                
pénzügyi alapját nem különítik el az állami költségvetésbıl, hanem a nyugdíjalapot terhelik tovább. 
Paradoxon a törvényjavaslatnak az a rendelkezése is, amely szerint legtöbb 2,5 átlagfizetésnek megfelelı 
összegő jövedelemben határozza meg a járulékfizetés felsı határát, azzal az indoklással, hogy így a 
magánbiztosítás számára is tartalékol pénzügyi forrásokat. Ugyanakkor azok számára, akik biztosítási 
szerzıdéssel lépnek be a nyugdíjbiztosítási rendszerbe a hozzájárulás minimumát a bruttó hazai 
átlagjövedelem 25%-ban határozza meg. Ez az összeg túl nagy, és fennáll annak a veszélye, hogy az 
érintett személyek egy része nem fog biztosítási szerzıdést kötni. Nem a hozzájárulás felsı határát kéne 
meghatározni, hanem a kisjövedelmőek számára kéne könnyítéseket bevezetni. Azok a személyek, akik a 
minimumra biztosítják magukat hosszú évek befizetései után kisebb nyugdíjra lesznek jogosultak, mint a 
szociális segély mértéke. A magánnyugdíjrendszer csak hosszabb idıszak után kezdi kifizetni az elsı 
nyugdíjakat, mindaddig, amíg ez meg nem valósúl, nem volna szabad csökkenteni az állami nyugdíjak 
mértékét.  

Az idézett szerzı törvényjavaslat kapcsán a következı módosításokat indítványozta: 
1. a kisjövedelmőek hozzájárulási feltételeinek javítása; 
2. a mezıgazdasági rendszerben biztosítottak számára az állami költségvetésbıl való fizetése 

legalább egy minimális szintő hozzájárulásnak; 
3. a standard korhatáron túli hozzájárulásért a nyugdíj mértékének nagyobb arányú növekedése; 
4. a nyugdíj és a munkaszerzıdés halmozásának lehetısége az elınyugdíjasok számára is; 
5. állami kiegészítı beavatkozás abban az esetben, ha a folyósítandó nyugdíj összege kevesebb, 

mint a szociális segély; 
6. a 2,5 átlagfizetésben meghatározott hozzájárulási felsı határ megszüntetése; 
7. üzemi nyugdíjrendszer bevezetése. Az állam gondoskodjon a köztisztviselık, az 

egészségügyben és tanügyben dolgozók számára megszervezendı üzemi nyugdíjrendszerrıl. 
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valósítható meg nagyon rövid idı alatt, különösen az olyan rendelkezések, mint 

például a korhatár emelésére vonatkozó. 

Ugyanakkor véleményünk szerint ez az 1996 évi törvényjavaslat, a Fehér 

Könyvhöz hasonlóan továbbra is csak a kötelezı állami nyugdíjrendszer 

reformját vette figyelembe, és nem a teljes nyugdíjrendszer átalakítását. 

Világosan látszik ez abból az elképzelésbıl, amelynek értelmében a 

magánnyugdíj rendszer bevezetését fakultatív jelleggel képzelte el, és nem 

tervezett kötelezı magánbiztosítási második pillért. Mindez alátámasztja azt a 

dolgozatunk során késıbbiekben is hangoztatott véleményt, hogy Romániában 

politikai szinten is hiányzott a valós támogatottsága a kötelezı 

magánnyugdíjbiztosítás bevezetésének. Érdekes megfigyelni, hogy jelenleg, az 

Enyt. szabályozása mellett éppen az elsı nyugdíjbiztosítási törvénytervezet 

elképzelései tőnnek visszatérni. Egyre több hazai szakpolitikus hangoztatja azt a 

nézetet, hogy a kötelezı állami nyugdíjpillér mellett csak az önkéntes 

magánbiztosítási pillért lenne célszerő fenntartani.   

 

b) Az 1998 évi nyugdíjbiztosítási törvénytervezet 

Azt követıen, hogy egyik elsı intézkedésével az 1996-ban alakult új 

kormány átdolgozás céljából visszavonta a társadalombiztosítási törvény 

Parlament elé beterjesztett tervezetét, két évnek kellett eltelnie, mire kidolgozta és 

beterjesztette az új törvénytervezetet.  

Ekkora már, lassan tíz évvel a rendszerváltás után, egyrészt a román 

nyugdíjrendszer kritikus helyzetbe került, másrészt az Európai Unióhoz való 

csatlakozás tárgyalásainak következtében elengedhetetlenné vált a 

társadalombiztosítási rendszer és ezen belül nyugdíjrendszer átalakítása.151 A 

                                                 
151 MihuŃ – Lauritzen, 1999, 306 old.  A szerzık véleménye szerint az 1998 évi törvénytervezet benyújtása 
egybeesik a romániai társadalombiztosítási rendszer mőködésének mélypontjával. „Ekkorra már a teljesen 
megváltozott gazdasági és társadalmi körülmények között lehetetlenné vált egy olyan rendszernek a 
mőködése, amely az elızı politikai rendszerben jött létre, és az eltelt idı alatt lényegében változatlan 
maradt. Az 1996 évi törvényalkotási kísérlet nem sikerült, a különbözı magánbiztosítási struktúrák 
bevezetésének gondolata egyelıre viszhang nélkül maradt, és a rendszerváltást követıen bevezetett 
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nyugdíjreform elsı lépéseként a kormány 1998-ban beterjesztette a 

nyugdíjbiztosításról és más társadalombiztosítási juttatásokról szóló 

törvénytervezetét. Ennek alapját a kormányzás elsı napjaiban visszavont, az 

elızı kormány által a Parlament elé terjeszett törvénytervezet szövege képezte.  

Az 1998-ban benyújtott törvénytervezet, néhány módosítással ugyan, de 

gyakorlatilag a végül 2000-ben, a Hivatalos Közlönyben megjelenı 

nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó törvény 

alapját képezi.  

A törvénytervezet a nyugdíjjáradék kiszámításának módozatára 

vonatkozóan is tartalmazott változásokat. Azonban mivel a korrekciós 

intézkedéseket halaszthatatlannak ítélte a kormány, döntés született arra 

vonatkozóan, hogy már a majdani jogszabály életbe lépése elıtt, 1998 

decemberével megkezdıdjön a nyugdíjak átszámolásának folyamata.152 

                                                                                                                                                
korrekciós intézkedések a társadalombiztosítási rendszer igazságosabbá és mőködképesebbé tétele helyett 
újabb eltorzulásokat eredményezett. A lakosság elöregedésének demográfiai folyamata mellett olyan 
jelenségek lettek megfigyelhetıek, amelyek negatívan befolyásolják a jelenlegi és jövıbeli nyugdíjasok 
perspektíváját.”  
Az idézett szerzık három pontban foglalják össze a jelzett folyamatokat. Ezek a gondolatok ugyan nem 
jelentenek újdonságot a már bemutatott gazdasági és társadalmi tényezık ismeretében, azonban 
összefoglalásuk jól mutatja a törvénytervezet benyújtásakor megfigyelhetı romániai valóságot: 

a) A társadalombiztosítási alaphoz hozzájárulók számának csökkenése, egyszerre a nyugdíjasok 
számának növekedésével, nem csupán a magas munkanélküliségi mutatók és a feketepiac, de az 
elızetes nyugdíjazások mértékének megnövekedése miatt is. A pénzügyi források biztosításának 
nehézségét növeli az is, hogy bár a hozzájárulás mértéke folyamatosan növekedett, a nagy 
tartozással rendelkezı munkáltatókat nem szankcionálta az állam. 

b) A nyugdíjak vásárlóértékének folyamatos csökkenése. A különbözı (esetlegesen bekövetkezı és 
pontosan kidolgozott jogi hátteret nélkülözı) indexálások csak kis mértékben tudták kivédeni az 
infláció és az árliberalizáció káros következményeit. 

c) A nyugdíjjáradékok közötti különbségekben megmutatkozó igazságtalanságok elmélyülése. 
Ennek kiváltó okát képezte egyrészt az a gyakorlat, hogy a kisebb nyugdíjakat nagyobb 
mértékben indexálták, ugyanakkor a rossz nyugdíjszámítási szabályok következtében 
mesterséges különbségek születtek az azonos szakmában azonos hozzájárulási idıvel rendelkezı 
személyek között a munkahely, és fıleg a nyugdíjba vonulás idıpontjának függvényében, amely 
a „fiatal” nyugdíjasoknak kedvezett. 

152 A nyugdíjátszámítás folyamatának konkrét megvalósulására vonatkozó szabályozást részletesen 
bemutattuk a 3.2.2. pontban. 
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Úgyszintén nagyon jelentıs a törvénytervezetnek az a rendelkezése, amely 

a nyugdíjkorhatár emelésének pontosan kidolgozott sémájára vonatkozik, és 

amely a hatályba lépı Tny.-ben is késıbb megtalálható volt.153 

Természetesen az átdolgozott törvénytervezetre vonatkozóan is jelentek 

meg kritikai vélemények a szakirodalomban. A legtöbb vita a kialakítandó 

nyugdíjrendszer modelljére, a második és harmadik pillér, vagyis a 

magánbiztosítási rendszer bevezetésének módozatára vonatkozott. Az elsı pillér, 

a kötelezı állami biztosítás kérdése kevesebb vitát eredményezett, és az 

elhangzott kritikák is leginkább apróbb szabályozási részletekre vonatkoztak. 

Ennek okát abban látjuk, hogy a törvénytervezet ideológiáját tekintve nem tér el 

az elızı kormány által benyújtottól. Ami megkülönböztette, az csak néhány 

apróbb vonatkozás. S mivel az elızı törvénytervezetre vonatkozóan már 

elhangzottak a megfelelı korrekciós javaslatok, az 1998 évi törvénytervezet 

kevés teret nyújtott az újabb vitáknak. 

A magánbiztosítás bevezetésével kapcsolatban ugyanakkor a hazai 

társadalombiztosítási szakemberek egy részének véleménye az volt, hogy 

Románia számára gazdasági szempontból nem elınyös a magánbiztosítási 

rendszer elindítsa, ezért ellenezték azt. Az elsıdleges gazdasági érv az volt, hogy 

ez a rendszer igen érzékeny az inflációs változásokra, miközben Románia 1998-

ban 59,1%-os inflációs rátával rendelkezett.154  

                                                 
153 A nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó törvényt a következı 
fejezetben részletesen bemutatjuk, ezért a törvénytervezetben megjelenı részletesebb szabályozásról itt 
külön nem szólunk. 
154 A Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint az infláció mértéke 1999-tıl kezdett valamelyest 
csökkenni: 
Év:         fogyasztói árindex  %        infláció % 
1990 105,1 5,1 

1991 270,2 170,2 

1992 310,4 210,4 

1993 356,1 256,1 

1994 236,7 136,7 

1995 132,3 32,3 

1996 138,8 38,8 

1997 254,8 154,8 
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„Ha a praktikus érveket vesszük figyelembe, kívánatos, hogy sor kerüljön 

mind az állami, mind a magánbiztosítási rendszerek fejlıdésére, annak érdekében, 

hogy mindkettı kamatoztathassa az aduit, és ezáltal csökkenjen a lakosság 

jövedelmével kapcsolatos bizonytalanság. Ugyanakkor, míg az elıbbi 

társadalombiztosítási rendszerben az állam partner és biztosíték is egyben, addig 

a magánbiztosítási rendszer a piac szabályai szerint mőködik. Éppen ezért a 

magánbiztosítási rendszerben való részvétel mindenkinek a személyes opciója 

kell, hogy legyen, annak függvényében, hogy milyen megtakarítási módozatot 

választ. Az államnak lehetısége van beavatkozni a kis jövedelmőek 

támogatásában, esetleg a társadalombiztosítási járulék csökkentésével. Egy másik 

intervenciós lehetıség az üzemi nyugdíjbiztosítás magánbiztosítási rendszerként 

való megszervezése a köztisztviselık számára. (…) Románia számára elıször a 

magánszektor konszolidálódása a cél. Nehéz elképzelni a magánnyugdíj 

pénztárak mőködését, mindaddig, amíg nincs hatékony magánszektor a 

gazdaságban, annál is inkább, mivel a lakosság jövedelme kicsi viszont a 

járulékok és adók mértéke nagy. Másrészt a lakosságnak az ilyen jellegő 

biztosítási alapokba vetett bizalmát megrengette a bankbetétek értékének 

csökkenésének, a különbözı piramis játékokkal elkövetett csalásoknak, bankok és 

önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak csıdbe jutásának tragikus tapasztalata.”155 

Egy másik elismert hazai társadalombiztosítási szakember az elemzett 

nyugdíjbiztosítási törvénytervezet beterjesztésének idıszakában megjelent 

                                                                                                                                                
1998 159,1 59,1 

1999 145,8 45,8 

2000 145,7 45,7 

2001 134,5 34,5 

2002 122,5 22,5 

2003 115,3 15,3 

2004 111,9 11,9 

2005 109,0 9,0 

2006 106,56 6,56 

2007 104,84 4,84 
Forrás: www.insse.ro 
155 Mărginean, 1999, 184-185 old.  
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munkájában arra hívja fel a figyelmet, hogy az addig életbe lépett rendelkezések 

még nem jelentik a társadalombiztosítás reformját. Véleménye szerint a 

nyugdíjrendszer átalakítását tágabb perspektívában kellene tárgyalni és 

elıkészíteni, figyelembe véve többek között a foglalkoztatás, munkanélküliség 

kezelése, bérpolitika és az egészségügy tervezett reformját is. „Nem utolsó sorban 

tisztázni kéne azt az elvi kérdést, hogy a választás egy olyan társadalombiztosítási 

rendszerre esik, amely az érintettek alap jövedelmét garantálja és különbözı 

szelekciós kritériumokat alkalmaz, vagy egy olyan rendszerre, amely a 

szolgáltatások általános és egyetemes koncepciójára alapszik. (…) Figyelembe 

véve a szegénység tényét, a segélyezési szolgáltatások és a szegény rétegek 

támogatásának gyenge fejlettségi foka miatt felvetıdı nehézségeket, illetve a 

gazdasági kényszerítı erıket, a következı idıszakban a minimális alapjövedelem 

biztosítására kellene hangsúlyt fektetni.  

A pénzbeli társadalombiztosítási szolgáltatások közül egyértelmően a 

nyugdíjak a legjelentısebbek. A nyugdíjrendszer reformja figyelembe kellene, 

hogy vegye az univerzális öregségi nyugdíjszolgáltatást, illetve egy állam által 

garantált minimális alapnyugdíj bevezetését, amelyet a szegénységi küszöb és a 

létminimum alapján lehetne kiszámolni. A másik összetevı a kötelezı 

nyugdíjbiztosítás lenne minden munkajövedelembıl élı személy számára. Ennek 

mértéke a befizetett járulékok, és a biztosításban töltött munkaévek számának 

függvényében alakulna. A harmadik szintet jelentheti a kiegészítı 

nyugdíjbiztosítás, amelyet a munkáltató fizetne bizonyos, a munkavállaló 

egészségére nagyobb kockázatot jelentı munkahelyek esetében, illetve az 

önkéntes magánnyugdíjbiztosítás.”156 

A törvénytervezet megszületése és beterjesztése tehát nem volt mentes 

egyrészt politikai csatározásoktól, másrészt a szakirodalomban megfogalmazott 

kritikáktól. A vitát, a vélemények többszínőségét pozitívan értékelhetjük, 

azonban a törvénytervezet szövegén ezek az elképzelések nem hagytak nyomot, 

                                                 
156 Poenaru, 1998, 90-91 old.  
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változatlan formában képezte végül az alapját az új nyugdíjbiztosítási és más 

társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó jogszabálynak, és jelentette ezáltal, 

végsı soron, magának a nyugdíjrendszer reformjának elsı komoly lépését. 

Hiányosságai természetesen voltak a törvénytervezetnek, több mint amennyi egy 

ilyen horderejő jogszabály esetében megengedett lenne. Véleményemet 

alátámasztja az a tény, hogy a törvénytervezet alapján megszületı 

nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási juttatásokra vonatkozó jogszabály 

megjelenését követıen szinte azonnal átesett az elsı módosításokon. A 

kiegészítések és módosítások hulláma alkalmazásának teljes ideje alatt idırıl 

idıre visszatért. Ez a jogbizonytalanság jelentıs nehézségeket eredményezett 

mind az érintett személyek, mind a jogalkalmazók számára.  

Ami miatt mégis mérföldkıként lehet tekinteni erre a törvénytervezetre, 

véleményünk szerint az, hogy az ellentétes szakértıi véleményezések ellenére 

végül mégis megjelenik a kormány stratégiájában a hárompilléres 

nyugdíjbiztosítási rendszer jövıbeli bevezetésének jelzése. Az új rendszerre 

vonatkozó elképzelés tehát egy kötelezı állami nyugdíjrendszert, kötelezı 

kiegészítı magánbiztosítási rendszert, valamint fakultatív magánbiztosítási 

rendszer megvalósítását feltételezte, amely lehetıséget nyújthat majd a nagyobb 

jövedelemmel rendelkezık számára a plusz megtakarításra.  

 

3.4. A romániai nyugdíjreform folyamata a szomszédos államok reformjának 

tükrében 

 

A hasonló, társadalombiztosításra vonatkozó reformfolyamatokon átmenı 

szomszédos országokhoz képest Románia késıbb lépett a Világbank által 

szorgalmazott paradigmatikus nyugdíjreform útjára.  

A különbözı közép és kelet-európai államok nem teljesen egyforma 

gazdasági, társadalmi és politikai helyzetben voltak a rendszerváltás pillanatában, 
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és az adott helyzetük is befolyásolta a bevezetésre kerülı társadalombiztosítási 

reformok lépéseit. A Romániában megfigyelhetı gazdasági, demográfiai és 

politikai helyzet sajátosságairól részletesen szóltunk a II. Fejezet elsı pontjában. 

A minden államra külön-külön jellemzı sajátosságoktól eltekintve viszont 

megállapíthatjuk, hogy az elızı rendszertıl örökölt nyugdíjrendszer tekintetében 

több volt a hasonlatosság, mint a különbség.  

„A közép és kelet-európai országok számára a nyugdíjreformmal 

kapcsolatos választási lehetıségeket az általuk örökölt nyugdíjrendszerek 

jellemzıi, az átmenet elsı éveiben a rendszeren végrehajtott gazdasági és 

politikai változtatások hatásai, valamint az elkövetkezı évek demográfiai 

változásainak várható befolyása határozza meg.”157 

Az átmenet elıtti nyugdíjrendszerek jellemzıit tekintve az idézett szerzık 

nagyon sok hasonlatosságra rámutatnak. „A közép és kelet-európai országokban a 

szocialista korszak egyik öröksége az állam túlzott mértékő szerepvállalása volt a 

nyugdíjellátások biztosítása területén. A nyugdíjrendszer a kormány felelıssége 

alá tartozott, és gyakorlatilag nem léteztek magánrendszerek. A nyugdíjakat a 

felosztó-kirovó rendszer alapján finanszírozták, az állami cégek által az állami 

költségvetésen belül mőködı társadalombiztosítási költségvetésbe átutalt alapok 

révén. Ritka volt a munkavállalói járulékok közvetlen befizetése. Ezek általában 

csak szimbolikus jelentıséggel bírtak. A különbözı típusú ellátásokat (öregkori, 

rokkantsági, özvegyi) ugyanabból a költségvetésbıl vagy forrásalapból 

finanszírozták. A források beszedése illetve kihelyezése csak korlátozott 

mértékben volt átlátható. (…) Számos lehetıség kínálkozott a korai 

nyugdíjazásra. A fiatal nyugdíjasok gyakran tovább dolgoztak, miközben 

nyugdíjukat is kapták. (…) Általában véve, a reform elıtti rendszerek a 

jövedelem újrafelosztását szolgálták, a járulékok és a kifizetések között gyenge 

kapcsolat volt. A kifizetések mértékét általában a munkavállaló egy minimális 

számú évre vonatkozó referencia jövedelmének bizonyos százalékában határozták 

                                                 
157 Fultz-Ruck, 2001, 3 old. 
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meg. A számítási módszernek gyakran része volt egy általány díjas komponens 

és/vagy a kifizetések maximálása. Ezen gyakorlat egy viszonylag egységes 

ellátási rendszert eredményezett. Ugyanakkor, sok úgy nevezett privilégium 

létezett, pl. alacsonyabb nyugdíjkorhatárok és az állam által preferált 

foglalkozások után járó magasabb összegő ellátások. Számos országban ezek a 

privilégiumok nem csak a veszélyes és stratégiai foglalkozással rendelkezı 

munkavállalókra terjedt ki, hanem egész ágazatokra is. (…) A finanszírozás 

azonban az összes munkavállaló után fizetett járulék alapján történt, s ez 

visszásságokat eredményezett az újrafelosztásban. Az ellátások kiegészítése 

általában nem követte kielégítıen az inflációt vagy a nominálbérek emelkedését, 

így aránytalanságok keletkeztek a régebben és újonnan nyugdíjba vonultak 

között. Minél tovább fizette a nyugdíjas a nyugdíjjárulékot, nyugdíja annál 

kevésbé volt megfelelı mértékő az aktuális megélhetési költségekhez képest.”158 

Láthattuk a román nyugdíjrendszer rendszerváltás elıtti és utáni 

fejlıdésének elemzésekor, hogy ezek a jellemzık romániai körülmények között is 

egyértelmően megtalálhatóak voltak. A nyugdíjreform kiindulási pontja tehát 

Románia esetében is egy olyan létezı és az adott körülmények között mőködı 

nyugdíjrendszer volt, mint a hasonló helyzetben levı környezı államokban. 

Annak a magyarázatát, hogy Romániában ennek ellenére miért került sor olyan 

lassan a nyugdíjreform megkezdésére, függetlenül attól, hogy a vegyes biztosítási 

rendszert eredményezı paradigmatikus reformról beszélünk-e vagy sem, 

véleményünk szerint elsı sorban nem is a gazdasági és társadalmi tényezıkben, 

hanem a politikai döntéshozatal huzavonájában kell keresnünk. A rendszerváltást 

követıen éppen hatalmon levı kormányok nem igyekeztek hozzákezdeni a 

társadalombiztosítás reformjának megvalósításához, annak ellenére, hogy 

egyrészt az idı elırehaladtával egyértelmővé vált annak szükségessége, másrészt 

az Európai Unióhoz való csatlakozás szempontjából is, illetve a nemzetközi 

pénzügyi szervezetek nyomására sürgetı lett a reform bevezetése. A 

                                                 
158 Fultz-Ruck, 2001, 3-4 old. 
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munkavállalóknak természetesen kifogásolták (volna) a szigorításokat, amelyek 

azonban a nyugdíjrendszer kiigazítása szempontjából elengedhetetlenek voltak. 

Végsı soron a nyugdíjreform kérdése, mint ahogy azt már jeleztük, a politikai 

pártok választási stratégiájának és ígérgetéseinek vált jelentıs tényezıjévé.159 

Nem rendelkezünk vizsgálati eredményekkel arra vonatkozóan, mennyiben 

javított volna a nyugdíjalap helyzetén egy rövidebb idı alatt, vagy hamarabb 

lezajló újraszabályozása a nyugdíjrendszernek, ugyanakkor az átmeneti periódus 

tagadhatatlan gyengeségnek tekintjük az ad hoc döntések sokaságát, amelyek egy 

akár hosszabb idı alatt bevezethetı, de átgondolt, hatástanulmányokkal 

megalapozott reformstratégia helyett jellemezték ezt az idıszakot.  

A közép- és kelet európai régió rendszerváltó országaiban a 

nyugdíjbiztosítási reformintézkedéseknek két fontos kategóriája volt 

megfigyelhetı: elsı fázisban a meglevı felosztó-kirovó állami rendszer alap 

paramétereinek kiigazítása, illetve az elsı pillérre vonatkozó jogszabály hatályba 

léptetése, másrész pedig a magánbiztosítás bevezetésének elıkészítése és 

megvalósítása. A reformok meghirdetett célja nem csupán a rendszerek eltartotti 

arányának csökkentése volt, hanem bizonyos, a rendszerváltás elıtti elemek 

adaptálása az új gazdasági és politikai körülményekhez. Ez minden esetben azt 

jelentette, hogy elmozdulás történt az általános újraelosztási rendszertıl az olyan 

rendszerek felé, ahol az ellátások sokkal inkább egyénre szabottak és 

jövedelemfüggık. Számos országban a reform azzal is együtt járt, hogy jobban 

elkezdtek a magánszektorra támaszkodni a nyugdíj ellátásokat illetıen. Ennek 

                                                 
159 Véleményünket alátámasztja Elain Fultz és Markus Ruck idézett munkája is, amelyben a közép- és 
kelet-európai régió országaira vonatkoztatva megállapították, hogy a gyakori kormányváltások a 
nyugdíjpolitika menet közbeni változtatásaihoz vezettek. „A kormányváltások nyugdíjreformra gyakorolt 
hatása a reformfolyamat elırehaladtától függ. Amikor egy reformjavaslat még csak megvitatás alatt áll, a 
kormányváltás a politikai döntés módosulásához, vagy visszavonásához vezethet; azonban, ha már 
beiktatták a törvényt, akkor jóval valószínőbb, hogy a végrehajtási szakaszban eszközölnek 
változtatásokat. (…) Úgy tőnik, hogy a nyugdíjreform természetébıl adódik, hogy a már elfogadott 
politikai döntéseket nem lehet egyszerően megváltoztatni. Egy bizonyos pont elérése után nem lehet 
visszafordulni. Mivel a kormányok nem csonkíthatnak meg durván egy fontos reformot, ezért apránként 
csorbítják azt. Mivel az új kormány is le akarja tenni a maga névjegyét, úgyhogy hirtelen elıállnak a 
legújabb reformpolitikával”. Fultz-Ruck, 2001, 17 old.  
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eredményeként a védelem mértékét illetıen az országok közötti és az országon 

belüli különbségek megnövekedtek.160 

Ami az elsı komponenst, a kötelezı állami rendszerre vonatkozó 

jogszabály megalkotását illeti, Románia csak Szlovákiát és Ukrajnát elızte meg, 

míg az összes többi államnál késıbb tette meg a reform elsı lépését.161  

A második és harmadik pillér, vagyis a magánnyugdíj biztosítás formáinak 

bevezetése területén még nagyobb eltolódás volt megfigyelhetı. Ukrajna, illetve 

Észtország lépte meg késıbb a magánbiztosításdi rendszer bevezetését, ahol 

végül a kötelezı kiegészítı magánnyugdíj biztosításra vonatkozó jogszabályt a 

magas átmeneti költségekre hivatkozva visszavonták. Ide sorolható még a 

Moldovai Köztársaság, ahol napjainkban képezi szakértıi viták tárgyát a 

magánnyugdíjbiztosítás bevezetésének tervezete, amikor a reformot elsı 

hullámban bevezetı államok egy része már fel is számolta azt. Romániában a 

jogszabályok megalkotása hosszas elıkészítés után valósult meg, a magánnyugdíj 

biztosítási rendszer konkrét bevezetése pedig még alig pár éve kezdıdött meg.162 

A nemzetközi pénzügyi szervezetek által eröltetett elképzelés alapján a 

paradigmatikus reform útjára lépı közép- és kelet európai országban a 

meghírdetett cél az volt, hogy olyan vegyes nyugdíjrendszert alakítsanak ki, 

amelynek keretében a jövı nyugdíjasai két forrásból kapják majd az ellátásukat: 
                                                 
160 Hasonlóképpen vélekedik a korábban idézett Elaine Fultz és Markus Ruck is. A szerzık többek között 
a következı reformintézkedéseket azonosították a vizsgált országokban:  
 1. a társadalombiztosítás elválasztása az állami költségvetéstıl 
 2. önálló finanszírozási és könyvelési rendszer bevezetése 
 3. önkéntes kiegészítı nyugdíjrendszerek megteremtésére vonatkozó korai intézkedések 
(Magyarország, Cseh Köztársaság) 
 4. nyugdíjkorhatár felemelése 
 5. az újrafelosztás és az ellátási formákban megjelenı bérhelyettesítési ráták csökkentése 
 6. a privilegizált munkavállalóknak juttatott ellátások csökkentése vagy külön forrásból való 
finanszírozása 
 7. a járulékbeszedési fegyelem szigorítása. 

A felsorolt intézkedéseknek a konkrét kivitelezési módjában természetesen számos különbség 
figyelhetı meg a különbözı államokban. Fultz-Ruck, 2001, 11 old. 
161 A Fultz-Ruck, 2001, 11. oldalon bemutatott táblázat adatai alapján. A szerzık Albánia, Bulgária, 
Horvátország, Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Macedónia, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna nyugdíjreformjára vonatkozóan 
használtak fel adatokat. 
162 Romániában a második és a harmadik pillérbevezetésének elıkészítésére 2007-ben került sor, a konkrét 
alkalmazása a magánnyugdíj rendszernek 2008-al kezdıdött.  
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az állami rendszerbıl és a kereskedelmi alapon mőködtetett egyéni megtakarítási 

számlákból álló második kötelezı pillérbıl. Elaine Fultz és Markus Ruck 

véleménye szerint „ez a módszer megakadályozza a kockázatok és jövedelem 

újraelosztás összevonását, figyelembe veszi a második pillérbe befektetett 

megtakarításokat, s ezáltal a munkavállalónak kifizetett ellátás egyrészt az általa 

befizetett járulék egyszerő megtérülését, másrészt a befektetésbıl származó 

jövedelmet is tartalmazza adminisztrációs költségek nélkül. Általában a 

munkavállalók választhatnak a nyugdíjkezelı cégek közül, és idıközönként 

jogukban áll egy másik céghez csatlakozni. Ez a rendszer sikeresen helyezte át a 

kormány szerepkörét az ellátás biztosításának területérıl a második pillért alkotó 

magáncégekkel szembeni szabályozás területére.”163 

Romániában, hasonlóképpen a legtöbb közép- és kelet-európai államhoz, a 

Világbanknak, illetve a Világbank által kidolgozott elképzeléseknek a hatása 

egyértelmően tükrözıdik a nyugdíjreform bevezetésében és megvalósításában.164 

                                                 
163 Fultz-Ruck, 2001, 13 old. A szerzık ugyanakkor azt is jelzik, hogy a fenti rendszer kialakítása hosszú 
távú vállalkozás, mivel a szociális védelmet csökkentı változtatásokhoz szükséges konszenzus 
megnyerése politikai nehézségekbe ütközik. Ugyanakkor az egyéni nyugdíj adminisztráció és a 
magánbiztosításhoz szükséges rendszer kialakítása is idıigényes.  
164 A Világbank álláspontja szerint a chilei típusú nyugdíj-privatizációnak Kelet-Európában sajátos, 
lélektani és politikai elınyei lennének: „...ezek a döntések jeleznék a kormány szándékát, hogy az 
egyéneknek adja át a felelısséget saját jólétükért (...), és létrehoznák a makrogazdasági stabilitást, a 
pénzügyi reformot és a vállalati privatizációt támogató tábort”. A Világbank hangsúlyozza nyugdíjreform-
koncepciójának univerzális jellegét, és sürgeti az iparosodott és fejlıdı országokat, hogy induljanak el 
ezen a „legtöbb ország számára legjobb úton.” A Világbank „taktikai tervezést és ütemezést” javasol ott, 
ahol az elıbbiek szerinti, gyökeres nyugdíjreform jelenleg nem érhetı el. Ez az Argentínában választott, 
vegyes nyugdíjreform útján érhetı el. A Világbank láthatóan másodosztályúnak tekinti az új argentin 
nyugdíjrendszert hatékonysági szempontból. Belátja azonban, hogy „a hatékonysági szempontból 
optimális, egyszeri akció esetleg nem vihetı keresztül politikailag.” Erre az esetre azt javasolja, hogy a 
politikusok folyamodjanak fokozatossághoz az állami rendszerek felszámolásában, és egyidejőleg 
haladjanak a részlegestıl a teljes privatizálás felé. A számos latin-amerikai országban követett 
párhuzamos és vegyes reformok útja ebben az értelemben úgy tekinthetı, hogy rejtett forgatókönyvet 
tartalmaz, csupán közbensı megoldás a chilei típusú reform felé vezetı úton – „kétlépcsıs stratégia az 
ellenállás megkerülésére”. Müller, 2000, 5-6 old., Világbank, 1994, 286 old., Világbank, 1997, 151-153 
old.  
A nyugdíj-privatizáció politikai megvalósításának folyamatával kapcsolatban Katharina Müller Stuart 
Butler és Peter Germanis 1983-ban megjelent tanulmányát tekinti mérvadónak, hangsúlyozva, hogy „ez a 
korai tanács jelentıs mértékben megelılegezte a nyugdíj-privatizáció mai híveinek stratégiáját Latin-
Amerikában, Kelet-Európában és másutt”. Az idézett szerzıpáros három lépést javasol a radikális 
reformok elérése érdekében. Elsı sorban „meg kell birkózni a társadalombiztosítás mögött álló 
érdekcsoportokkal. Ezen belül meg kell nyugtatni a jelenlegi nyugdíjasokat, akik a strukturális reform 
ellenzıinek szövetségében a legerısebb elemet alkotják, hogy a nyugdíjukat teljes egészében meg fogják 
kapni. A társadalombiztosítás más támogatóit pedig meg kell osztani, a semlegesítés, kivásárlás vagy 
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Ennek hatására jelent meg az alapjövedelmet biztosító kötelezı felosztó-kirovó 

elsı pillérbıl, a kötelezı kiegészítı magánnyugdíj pillérbıl, valamint a fakultatív, 

szintén magánbiztosításból álló tıkésített harmadik pillérbıl összetevıdı vegyes 

nyugdíjstruktúra.165  

Egyes szakértık véleménye szerint Magyarország, Lengyelország és a 

Cseh Köztársaság példája azt mutatta, hogy sem a kötelezı állami felosztó-kirovó 

alapon mőködı nyugdíjrendszer kiigazítása, sem annak a tıkésített magánnyugdíj 

rendszerrel való felcserélése nem jelentheti a megfelelı reform opciót. A közép- 

és kelet-európai országok számára, mind gazdasági, mind politikai szempontból, 

a kettı kombinációjából álló hibrid rendszerek tőntek életképesnek.166 

Ugyanakkor nagyon sok neves szakértıje a területnek igyekezett felhívni a 

figyelmet arra, hogy ebben a fázisban korai lett volna következtetéseket levonni a 

közép- és kelet európai államok nyugdíjreformjának kapcsán. Elaine Fultz és 

Markus Ruck a már többször idézett átfogó tanulmányában már ekkor is 

óvatosságra intett a következtetésekkel kapcsolatban: „Néhány megfigyelı azt 

állítja, hogy a nehézségek ellenére a privatizáció még mindig a nyugdíjrendszerek 

szerkezetátalakításának legéletképesebb módszere a közép- és kelet-európai 

országokban, mivel csak egy radikális változás tudja megtörni az olyan 

megállapodott érdekek ellenállását, mint a szakszervezetek és a nyugdíjas 

érdekképviseletek. Mindazonáltal, a gyakorlati tapasztalatok nem erısítik meg 

ezeket a feltételezéseket. (…) A korai tapasztalatok vegyes képet mutatnak, s ez 

nem támasztja alá azt a nézetet, hogy a nyugdíjreform egyetlen járható útja a 

privatizáció.”167 

                                                                                                                                                
legyızés módszereivel.” Másodsorban a közvélemény megváltoztatását kell elérni, világossá téve, hogy a 
társadalombiztosítás mennyivel kedvezıtlenebb, mint a magánbiztosítás. „Ennek érdekében kell bevezetni 
az egyéni számlákat, valamint a befizetések és várható nyugdíjak évenkénti kimutatását az állami 
rendszerben.” Harmad sorban a magánnyugdíjakat fokozatosan kell bevezetni, azzal, hogy bátorítják a 
társadalombiztosításból történı egyéni kiválást. Ugyanakkor a fenti politikai stratégia mellett a 
társadalombiztosítás pénzügyi válsága is szükséges feltétele a radikális nyugdíjreform megvalósításának. 
Butler – Germanis, 1983, 547-561 old. 
165 Világbank, 2004 
166 Müller, 1998.  
167 Fultz-Ruck, 2001, 19 old. 
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A magánbiztosítási rendszerek bevezetését követı tapasztalatok azt 

bizonyítják, hogy jogos volt az óvatos hozzáállást, vagy kifejezetten ellentétes 

véleményt hangoztató szakemberek kritikája. A magánnyugdíjbiztosítási rendszer 

bevezetése nem vezetett eredményre, a magas átállási költségek tovább rontották 

a társadalombiztosítási nyugdíjalapok helyzetét, ugyanakkor a vegyes 

rendszerben biztosítottak járadékai elmaradtak a várakozásoktól, gyakorlatilag 

kisebb nyugdíjakat eredményezve, mintha tisztán a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszerben maradtak volna. 

 

3.4.1. A magyarországi nyugdíjreform 

A korábbiakban rámutattunk arra, hogy a romániai szakirodalomban 

legtöbbször csak a Világbanki modell elemzésével találkozunk, s csak kevés 

vélemény hangzott el azzal kapcsolatban, hogy melyik lenne a nyugdíjbiztosítás 

reformjának helyes útja, a teljes szerkezet átalakítás a privatizáció bevezetésével 

vagy a kötelezı állami nyugdíjrendszernek az új társadalmi és gazdasági 

körülményekhez való igazítása. Más országokban, mint például Magyarországon 

is, a reformfolyamatot szerteágazóbb szakmai és társadalmi vita kísérte, illetve 

elızte meg.168 

                                                 
168 Már a rendszerváltást követıen felmerült a társadalombiztosítási rendszer reformjának kérdése, illetve 
a reform megvalósításának követendı útja. Dr. Barát Gábor helyettes államtitkár, az Országos 
Társadalombiztosítási Fıigazgatóság akkori helyettes vezetıje a Mőszaki és Társadalomtudományi 
Egyesületek Szövetsége által 1991-ben megrendezett Országos társadalombiztosítási konferencián a 
következıket mondta: „A nyugdíjrendszer három változata – és lehet, hogy kikristályosodik egy negyedik 
is – van a Parlament elıtt. Számomra a következı a nyugdíjrendszer alapkérdése: el kell dönteni, hogy 
Magyarországon az általános, kötelezı, keresetkövetı nyugdíjrendszert választjuk-e, ami a magyar 
sajátosságokra épül, vagy pedig egy „privát” nyugdíjrendszer útját járjuk. A kettıt csak úgy lehet 
megítélni, ha összehasonlítjuk. Számos közgazdasági és jogérvet felsorakoztatva összeállítottunk egy 
elemzést és eljuttattuk a képviselıkhöz. Ezen a dilemmán az egyesítést követıen a német szövetségi 
győlés is átment és hosszú vita után tette le a voksot az egylépcsıs, keresetkövetı, korrekt 
járulékalapokkal mőködı, pénzügyileg megalapozott nyugdíjrendszer mellett. Figyelembe véve a magyar 
mentalitást, azt, hogy itt az állam túlvállalta magát és ez beépült a tudatba, és mivel, véleményem szerint, 
hiányzik a privát nyugdíjrendszerhez kapcsolódó banki struktúra, az emberek megtakarítási hajlama, 
meggyızıdésem, hogy belátható idın belül még a kulcsterület az általános és kötelezı nyugdíjbiztosítás 
lesz. Természetesen a díszfunkcióktól megszabadítva és letisztázva az idegen elemektıl, nagyon korrektül 
mőködtetve. Lényeg a pénzügyi stabilitás, az állam szerepvállalása és a társadalmi igény ötvözése.” 
Konferencia füzetek 2, 1991  
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A magyarországi nyugdíjreform kapcsán a társadalmi vita és a 

szakirodalom alapján két koncepció kialakulása volt megfigyelhetı.  

„Az elsı szerint a kötelezı állami nyugdíjrendszer két részrendszerbıl állt 

volna, világosan megkülönböztetve a szociális támogatást a 

társadalombiztosítástól. 

Az elsı részrendszer egy azonos összegő alapnyugdíj lett volna, amely 

minden állampolgárnak (állandóan itt tartózkodónak) alanyi jogon járt volna, 

amelynek fedezetét az általános adókból teremtették volna elı. A második 

részrendszer lett volna a járulékos munkanyugdíj, amelyben egyéni nyilvántartás 

alapján szorosan összefüggött volna egymással a befizetett járulék és a kapott 

nyugdíj. 

A másik elképzelés a kötelezı, tıkésített magán-nyugdíjpénztári rendszert 

kívánta bevezetni. A tıkésítı rendszertıl azt is várták, hogy a járulékok révén 

elımozdítja a gazdasági növekedést, növeli a tıkepiacokat, és a nyugdíjasok 

számára a felosztó-kirovó társadalombiztosítási nyugdíjrendszer belsı hozamánál 

nagyobb kamatlábat lehetıvé tevı tıkebefektetéseket nyit meg.”169 

Végül Magyarországon is a két rendszer elemeit ötvözı vegyes, több 

pilléren álló nyugdíjrendszer kialakítására került sor, amelyben megtalálható volt 

a kötelezı állami nyugdíjrendszer és a magánnyugdíj biztosítási rendszer is, és 

amely 1998-tól 2011-ig ebben a formában mőködött. 

A közép-kelet európai régióban Magyarország volt az egyik elsı olyan 

ország, amelyik áttért a Világbank által is propagált vegyes finanszírozású 

rendszerre, s mire Romániában is megtörtént a paradigmatikus nyugdíjreform, 

már egy évtizednyi tapasztalattal rendelkezett, és ezek a tapasztalatok nem voltak 

feltétlenül pozitívak. A magánnyugdíjpénztárak nem váltották be a 

bevezetésükhöz főzött reményeket, sıt ekkorra már egyre több hiányossága is 

látszott a rendszernek. Orbán Gábor és Palotai Dániel MNB számára készített 

                                                                                                                                                
Hasonló vélemény a román nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatban is elhangzott, mint ahogy azt az 
1998 évi nyugdíjbiztosítási törvénytervezet elemzésénél I. Mărginean-t idézve bemutattuk.  
169 Prugberger-Fabók, 2005, 106 old. 
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kutatása kimutatta, hogy a társadalombiztosítási pillérbıl elnyerhetı nyugdíjjal 

egyenlı járadék eléréséhez 8%-os magánnyugdíjpénztári járulék mellett 2,7%-os 

reálhozam volt szükséges. Még ebben az esetben is azonban csak azok számára 

nyújthatott a vegyes rendszer a társadalombiztosítási nyugdíjjal egyenértékő 

juttatást, akik teljes keresı életszakaszuk során tagjai voltak a magánnyugdíj 

pénztári rendszernek.170 Nem volt kimutathatóan pozitív hatása a magánnyugdíj 

pénztárak mőködésének a magyar gazdaságra sem, a magyar vállalkozások 

tıkehiányának problémájára, ellenben elmélyítette az államháztartási hiányt, 

rontotta a magyar gazdaságról alkotott képet és nehezítette a maastrichti 

kritériumok elérését.171 

Miközben Romániában a vegyes finanszírozású világbanki modellt pozitív 

hatásait hangoztatta a hivatalos propaganda, addigra Magyarországon a terület 

elismert szakértıi egyre gyakrabban adtak hangot kritikai véleményüknek.172 

Ezeket a tapasztalatokat figyelembe lehetett volna venni a román paradigmatikus 

nyugdíjreform megvalósításakor, sajnálatosnak tartjuk, hogy erre nem került sor. 

 

3.4.2. A bulgáriai nyugdíjreform 

A romániai nyugdíjbiztosítási reformhoz hasonló folyamatokon ment 

keresztül a bolgár nyugdíjrendszer is. A párhuzam annál érdekesebb, mivel a két 

ország nagyjából azonos idıben kezdte meg a reform gyakorlatba ültetését, 

hasonló gazdasági körülmények között kellett az új rendszert kidolgozni és egy 

idıben zajlottak az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében folytatott 

tárgyalások, amelyek következtében egyszerre, 2007-ben léptek a tagországok 

körébe. 

Bulgáriában úgyszintén jelentıs szerepet vállalt a Világbank a 

nyugdíjreform megvalósításában, ezért az új rendszerben megtalálhatjuk az általa 
                                                 
170 Orbán-Palotai, 2005, 25-33 old.  
171 Kun, 2010, 101-111 old.  
172 Lásd többek között: Augusztinovics, 1999, 657-672, Augusztinovics, 2005, 429-447 old, 
Augusztinovics, 2006, Botos-Botos 2007, Prugberger 2007, Menyhárt 2007 
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javasolt szerkezetet: kötelezı, állami, felosztó-kirovó jellegő elsı pillér, kötelezı 

kiegészítı magánbiztosításból álló második pillér, illetve az önkéntes biztosítási 

alapon mőködı, úgyszintén tıkésített magánbiztosítási rendszerbıl álló harmadik 

pillér.  

Az elsı pillér alap paramétereinek megreformálása is a román reformhoz 

hasonló rendelkezéseket tartalmazott, mint például az addig mőködı párhuzamos 

nyugdíjsémák egyesítése egy univerzális nyugdíjsémába, amely gyakorlatilag a 

teljes aktív lakosságot magába foglalja, a nyugdíjkorhatár emelése 63 évre férfiak 

esetében, illetve 60 évre nık esetében, a teljes hozzájárulási idı beszámítás a 

nyugdíjjáradék meghatározásánál, a nyugdíjponton alapuló járadékszámítási 

módszer bevezetése, stb.173 

Ellentétben viszont a román nyugdíjrendszerrel, Bulgáriában a reformnak 

ebben a szakaszában már bevezették a svéd nyugdíjreform eredményeként 

létrejött alapnyugdíjjal rokon vonásokat mutató úgynevezett nulladik pillért is.174 

Ennek a lényege az volt, hogy azoknak a személyeknek is biztosított egy 

minimális juttatást, akik nem rendelkeztek a törvényes követelményeknek 

megfelelı hozzájárulási idıvel. Ennek a „szociális nyugdíjnak” a finanszírozását 

az állami költségvetésbıl biztosították, olyan módon, hogy erre a célra 

elkülönítettek egy speciális „hozzájárulástól független nyugdíjak” alapot.175 

Érdemes megemlíteni a 2000 évi bulgáriai nyugdíjtörvényben megjelenı 

maximális nyugdíj fogalmát is. Ez azt jelenti, hogy a jogszabály plafonálta az 

elérhetı legmagasabb nyugdíjat, mégpedig négy minimális szociális nyugdíj 
                                                 
173 A nyugdíjkorhatár emelése 2000. január elsejével kezdıdıen fokozatosan történik, úgy, hogy minden 
év január elsejével hat hónappal emelkedik, mindaddig, amíg eléri a 63, illetve 60 évet. A teljes öregségi 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges korhatár nem arányosan emelkedi a nık és a férfiak esetében. A 
férfiaknál három évvel emelkedik, 60 évrıl 63 évre, míg a nık esetében azonban öt évvel emelkedik a 
korhatár, 55 évrıl 60 évre. 
174 Az 1994 évi nyugdíjreform következtében Svédországban a lakossági nyugdíj rendszerét egy három 
részre tagolt kötelezı elsı pillér váltotta fel. Ezen belül került sor az állampolgári alapnyugdíj 
szabályozására, amely azok számára nyújt egy bizonyos alapszintő megélhetést, akik teljes aktív 
életszakaszuk során nem szereztek megfelelı nyugdíjjogosultságot. Menyhárt, 2009, 314-316 old, 
Gyulavári-Nyilas-Szikra, 1998, 143-144 old.  
175 A szociális nyugdíj elıre meghatározott, fix összegő juttatás, amelyre azok a 70 év feletti személyek 
jogosultak, akiknek a családban az egy fıre jutó jövedelme nem haladja meg a garantál országos 
minimális jövedelmet, amely 35 Eurónak megfelelı összeg. 
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összegében. Ezt a rendelkezést ideiglenesen 2010-ig vezették be. A jelzett 

idıpont után megállapított és fizetésre kerülı nyugdíjak esetében ez a 

meghatározott felsı összeghatár megszőnt.176 

A bolgár nyugdíjrendszerben a második pillér kétrétegő, egyrészt 

megtalálható benne az általános és univerzális, minden 1959. után született 

személy számára kötelezı, a munkáltató által finanszírozott nyugdíjalap (2002-

vel kezdıdıen), másrészt létezik egy hasonló elveken alapuló munkanyugdíj 

séma, amely csak bizonyos, magas kockázatúnak tekintett szakmai kategóriák 

számára kötelezı (2000-el kezdıdıen), és amelynek a finanszírozásában a 

munkáltató és a munkavállaló egyaránt köteles részt venni.  

A nyugdíjrendszer harmadik pillére teljes mértékben önkéntes, tıkésített és 

kezelésével magánpénztárak foglalkoznak.177 

 

3.4.3. A moldovai nyugdíjreform 

Románia számára több szempontból is érdekes lehet a Moldovai 

Köztársaságban napjainkban is zajló, és egyelıre távolról sem lezárt, 

nyugdíjbiztosítási reform vizsgálata.  

Moldovai Köztársaság a Szovjetunióhoz tartozó állam volt, majd annak 

felbomlása után az 1991-ben megalakult Független Államok Közösségének vált 

tagjává. Románia keleti szomszédjaként, történelmi párhuzamok és a közös nyelv 

hatására is (Moldova Köztársaságban az orosz mellett a román nyelvet beszélik) 

                                                 
176 A maximális nyugdíj mértéke 2000 elıtt legtöbb három szociális nyugdíj összegének megfelelı összeg 
lehetett. Ez 2004-ben a legnagyobb biztosítható jövedelem 35%-át jelentette (2008-ban ennek a mértéke 
1000 Euro). 
177 A bolgár nyugdíjreformmal kapcsolatban lásd: Hristoskov, 2008. A szerzı véleménye szerint a 
nyugdíjreform sikerességérıl még korai beszélni. A sikeres reformnak több elıfeltétele van, mint például 
az erıteljes politikai akarat és felelısség, a széle társadalmi támogatottság, kedvezı makrogazdasági 
környezet, megfelelı intézményi keret, a szakértık, kutatók bevonása a reform kivitelezésébe, az 
állampolgárok megfelelı szintő tájékoztatása, és végül, de nem utolsó sorban a nemzetközi közösség 
részérıl megnyilvánuló technikai és pénzügyi segítségnyújtás. 
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szoros kapcsolat alakult ki a két állam között, amelyben Románia hatása sok 

esetben a jogalkotás és a politikai döntéshozatal szintjén is észrevehetı.178 

A moldovai nyugdíjreform elsı, és eddigi egyetlen megvalósult lépéseként 

1998-ban megjelent a következı év január elsejével hatályba lépı 156. számú 

társadalombiztosítási nyugdíjtörvény, amely gyakorlatilag az állami, kötelezı, 

felosztó kirovó-jellegő nyugdíjrendszer alapját képezi. A jogszabály rendelkezik 

az öregségi, rokkantsági és hozzátartozói nyugellátásról. 

A teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár fokozatosan növekedett és 

2003-ra elérte a 62 évet férfiak, illetve 57 évet a nık esetében. Nemzetközi 

összehasonlításban ez a korhatár önmagában is viszonylag korai nyugdíjazást tesz 

lehetıvé, azonban számos további kedvezményt tartalmaz a törvény (több 

gyermeket szülı nık és bizonyos kiemelt szakmai kategóriák számára).  

A teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges hozzájárulási idı is fokozatosan 

emelkedett, míg 2008-ra elérte a 35 évet. Érdekes módon, bár a nyugdíjhoz 

szükséges korhatár különbözik, a hozzájárulási idı azonos férfiak és nık 

esetében, ami véleményünk szerint méltánytalan helyzetet eredményez a nık 

számára. Valamelyest korrigálja ezt az a rendelkezés, amelynek értelmében 

hozzájárulási idınek tekintendı a gyermeknevelési szabadságban töltött idı, 

amelyre a gyermek két éves koráig jogosult az édesanya.  

A nyugdíjjáradék kiszámításában fokozatosan vezetik be a teljes 

hozzájárulási idıt figyelembe vevı számítási módozatot, míg az 1999 elıtti 

periódusra az utolsó öt évbıl a biztosított által kiválasztott egymás utáni három év 

jövedelmét veszik alapul.  

Annak ellenére, hogy a kifizetés alatt levı nyugdíjakat folyamatosan 

indexálta a kormány, az egyre erıteljesebb infláció hatására fokozatosan romlott 

                                                 
178 Szovjetunió tagjaként Moldovában is a szovjet jogrendszer érvényesült. Az 1956 és 1964 évi 
jogszabályok alapján a nyugdíjbiztosítás a hozzájárulás nélküli biztosítottságon alapult, a nyugdíjalap az 
állami költségvetésbıl, illetve a munkáltató üzemek befizetéseibıl finanszírozták. 1990 decemberében a 
nemzeti Parlament megszavazta az új nyugdíjbiztosítási törvényt, amely szabályozta az öregségi, a 
hozzátartozói, rokkantsági illetve a szociális nyugdíj intézményét. 1998-ban született meg a jelenleg is 
hatályos nyugdíjbiztosítási törvény, amely a nyugdíjreform elsı lépését jelenti.  
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a nyugdíjak reálértéke, olyannyira, hogy jelenleg nem csak az európai országok, 

de a Független Államok Közösségén belül is Moldovában a legkisebbek a 

nyugdíjak.179 

A nyugdíjreform szélesítésének kísérleteként született meg az 1999 évi 

törvény, amely a „nem állami nyugdíjalapokra” vonatkozó szabályozást 

tartalmazta. Ez a harmadik pillér bevezetését, az önkéntes nyugdíjbiztosítás 

lehetıségének a megteremtését jelentette, azonban csak elméletileg, mivel 

gyakorlatilag ez a kiegészítı rendszer nem mőködött és nem mőködik. 

A moldovai nyugdíjreform tehát ebben az elsı szakaszában kevés pozitív 

eredményt tudott felmutatni.180  

A nyugdíjreform megtervezésében, illetve kivitelezésének elkezdésében 

végül a Világbank és az IMF szerepe tőnik döntı jelentıségőnek.181 Ugyanúgy, 

mint Románia néhány évvel korábban, Moldova is a három pilléren alapuló 

nyugdíjbiztosítási modell bevezetését célozta meg. Amennyiben a Világbank 

elképzelése fog megvalósulni, Moldovának a jelenlegi román nyugdíjrendszerhez 

jelentıs mértékben hasonlító nyugdíjrendszere lesz. A moldovai nyugdíjreform 

kimenetele még napjainkban sem egyértelmő. Évek óta napirenden van a vegyes 

finanszírozásra való áttérés kérdése. Az 1999 évi önkéntes magánbiztosításra 

vonatkozó törvény fiaskóját követıen 2007-ben a moldovai államfı újra 

felvetette a hárompilléres nyugdíjrendszer bevezetésének javaslatát, és a 

Világbank szervezésében 2008 júniusában, Chişinău-ban, nagyszabású 

konferenciát rendeztek a nyugdíjreform irányvonalának kérdéskörével 

                                                 
179 A társadalmi elégedetlenséghez a kicsi nyugdíjakon kívül az is hozzájárul, hogy bizonyos kategóriákat 
(a Kormány tagjai, parlamenti képviselık, bírák, ügyészek, köztisztviselık) esetében a jogszabály teljesen 
más nyugdíjszámítási módozatot vezet be. A meghatározott személyek esetében a törvény VI. Fejezete 
értelmében az adott kategória jövedelmének bizonyos százaléka jelenti a nyugdíj összegét. Ilyenformán 
például a kedvezményezett személyek nyugdíja a fizetésük 80%-át is jelentheti, míg a többi nyugdíjas 
esetében a folyósított nyugdíj összege az országos átlagfizetés 40%-át sem éri el. Iaşcenco, 2008 
180 A Moldova Köztársaságban zajló nyugdíjreformmal kapcsolatban lásd részletesen: PerepeliŃa, 2004, 
62-83, illetve 94-121 old. 
181 1999-ben Moldova Köztársaság kormánya felkérte a Világbankot a társadalombiztosítási reformjának 
támogatására. A Világbank támogatására annál is inkább szükség volt, mivel Moldova külföldi adósságai 
egyre nagyobb mértéket öltöttek. Jelenleg (2008 elsı negyedévének mérlegét véve alapul) ennek mértéke 
a Moldovai Nemzeti Bank adatai alapján eléri a 3, 5 milliárd USD-t. (Forrás: www.bnm.md )                                                          
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kapcsolatban, amelyen a környezı országoknak, beleértve Romániát is, a 

nyugdíjreform terén szerzett tapasztalatait is elemezték.182 Dolgozatunk 

kéziratának lezárása idején a moldovai nyugdíjrendszer továbbra is egy állami 

pillérbıl állt, miközben a vegyes finanszírozásra való áttérés változatlanul a 

tervezési fázisban maradt. A magánbiztosítási rendszerek bevezetése kapcsán 

szerzett negatív nemzetközi tapasztalatok ugyanakkor lehetıvé teszi Moldova 

számára  a szélesebb kitekintésen alapuló mérlegelést, amelynek 

következményeként elképzelhetı, hogy végül nem fog sor kerülni a 

nyugdíjbiztosítás magánkézbe adására, esetleg csak annak önkéntes formája fog 

megvalósulni. 

 

3.4.4. Összegzés és kritikai észrevételek az összehasonlítás alapján 

Romániában tehát a nyugdíjreform következtében egy hárompilléres 

vegyes rendszer jött létre, amelyben egyaránt megtalálható a kötelezı állami 

nyugdíjbiztosítás, illetve a kötelezı és fakultatív tıkésített magánbiztosítás 

rendszere is. Az új rendszer mőködésével és hatékonyságával kapcsolatban 

felhalmozott tapasztalat egyelıre még nagyon kevés, különösen a 

magánbiztosítás terén, hiszen a második pillér bevezetése óta csak kevés idı telt 

el. Ennek ellenére, mind a kormány, mind az ellenzék részérıl már elhangzottak a 

rendszer korrigálására vonatkozó javaslatok a jogszabályoknak több lényeges 

módosítására került sor és terjedelmes kiegészítı joganyag született. 

Dan Păcuraru, a Nemzeti Liberális Párt szenátorának véleménye szerint a 

nyugdíjreform politikai döntés kérdése. Románia letette a voksát a hárompilléres 

vegyes rendszer mellett, amelyet a Világbank is ajánlott számára. A továbbiakban 

arra kell törekedni, hogy szélesebb gazdasági reformokkal támasszák alá a 

nyugdíjreformot (munkanélküliség csökkentése, nık, fiatalok helyzete, stb.), 

mivel annak sikere a gazdasági fellendülésen és a munkaerıpiac hatékony 

                                                 
182 Gamanjii, 2007 és GheŃu, 2008 
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mőködésén fog múlni. Jelenleg, a többszörös indexálások és nyugdíjátszámítási 

folyamat ellenére a nyugdíjak összege általában túl kicsi. Elképzelése szerint a 

garantált minimális nyugdíj intézményének bevezetése javítana a helyzeten, 

amelynek mértékét az országos minimálbér legalább 90%-ában lehetne 

meghatározni.183 A javaslat rövid idın belül bekerült a román szabályozásba, 

létrehozva a garantált minimális szociális nyugdíj intézményét. 

Petre Roman, a rendszerváltás utáni év román miniszterelnöke, a jelenleg 

ellenzékben levı Demokratikus Erı Pártjának184 elnöke, szkeptikusabban 

nyilatkozott a román nyugdíjreformnak errıl az elsı szakaszáról. Véleménye 

szerint a hatályba lépett nyugdíjtörvény nehézkes, többszörös módosítása 

jogbizonytalanságot teremtett, alkalmazása állandó káoszt és méltánytalanságot 

eredményezett. Mindez azért, mert a társadalombiztosítási jogalkotás menetét a 

politikai és kormányzati konjunktúra irányította, és nem létezett egy egységes 

stratégia. 

Roman véleménye szerint a román magánnyugdíjbiztosítási rendszer 

„tartalom nélküli forma csupán, mivel ez egy magasabb gazdasági realitásnak 

felel meg, amely Romániában nem létezik”.185 

A fentebb idézett két politikus tehát úgy gondolta, hogy a romániai 

nyugdíjreform sikerességérıl a Tny. és a magánnyugdíj pillérekre vonatkozó 

jogszabályok megszületését követıen még korai értekezni. Véleményünk szerint 
                                                 
183 Păcuraru, 2008, 12-13 old. 
184 Partidul ForŃa Democrată din România 
185 Roman, 2008, 13-14 old.  A politikus véleménye a román nyugdíjrendszerrıl ugyanakkor sok ponton 
megegyezik a Păcuraru által elmondottakkal. Véleménye szerint is a hosszú távú megoldás a gazdaság és a 
foglalkoztatottság növekedésében keresendı. 2004-ben a Demokratikus Erı Pártja egy tervet dolgozott ki, 
amely három pontban fogalmazható meg:  

1. A rendszerváltás után szerzett vagyonok megadóztatása. Az 1990 után szerzett vagyonra 
vonatkozóan minden személynek bizonyítani kéne, hogy azt legális úton szerezte és kifizette 
utána a megfelelı adókat és illetékeket. Az intézkedés nem büntetıjogi jellegő, célja az állam 
számára megszerezni a törvényesen járó összegeket. 

2. A Hála Alap (Fondul RecunoştinŃei) létrehozása. Ezt a pénzügyi alapot az állami tulajdonból 
illetve a privatizálásból szerzett összegekbıl hoznák létre, azzal a céllal, hogy kiegészítse a 
nyugdíjalapot, és így további juttatásokat biztosítson a nyugdíjasok számára. 

3. A gyógyszereket importáló és forgalmazó cégek korrekt adóztatása. A javaslat szerint az 
államnak közbe kellene lépni a méltánytalan profit megadóztatása érdekében, úgy, hogy az az 
Európai Unióban tapasztalható szintre kerüljön.  Ezáltal biztosított lenne a nyugdíjasok számára a 
szükséges gyógyszerekhez való hozzájutás is. 
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ez reális hozzáállás volt, hiszen csak nagyon rövid idı állt rendelkezésre, 

amelynek a tapasztalatait elemezni lehetne. Gyakorlatilag csupán az állami 

kötelezı nyugdíjrendszer mőködése az, amelyben addigra már körvonalazódtak a 

hiátusok és korrigálásra szoruló rendelkezések, és ezek egy részének 

módosítására is sor került. Mivel a második pillér mőködése még alig kezdıdött 

meg, erre vonatkozóan aligha vonhatóak le releváns következtetéseket. Éppen 

ezért az említett politikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy Románia számára 

fokozottan fontos a nyugdíjreformban már elıtte járó környezı országok 

tapasztalatainak vizsgálata.   

Ezek a tapasztalatok pedig nem nevezhetıek pozitívnak. Nem sokkal az 

után, hogy Romániában egyáltalán bevezetésre került, a magánnyugdíjrendszert 

korábban meghonosító országokban már annak felszámolása vált aktuálissá, 

mivel egyértelmővé vált, hogy az nem váltotta be a hozzáfőzött reményeket, mi 

több, tovább mélyítette a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának válságát. A 

legelokvensebb példa Magyarország, ahol leghamarabb sor került a kötelezı 

magánbiztosítási rendszer megszüntetésére. Példáját minden bizonnyal más 

országok is követni fogják, Bulgária már meg is kísérelte, egyelıre sikertelenül, 

felszámolni a második pillérét a nyugdíjrendszernek, és a legtöbb állam a 

magánbiztosítási rendszer szerepének visszaszorításában gondolkozik. 

A magyarországi reformfolyamatokat elemzı tanulmányaikban a 

nyugdíjakkal foglalkozó szakemberek részletesen foglalkoztak a magyar 

magánnyugdíjrendszer hibáival és visszásságaival.186 Ugyanezt az kritikai 

szemlélető elemzést hiányolhatjuk a román szakirodalomból, ahol elenyészıen 

kevés erre vonatkozó tanulmány látott napvilágot, igaz egyelıre a romániai 

tapasztalatok tárháza is szegényes.  

                                                 
186 Tanulmány soraiban foglalkozott ezzel a kérdéssel Botos Katalin és Botos József, Augusztinovics 
Mária, Kun János, Prugberger Tamás, Barta Judit, Menyhárt Szabolcs, Novoszáth Péter, Rab Henriett és 
mások. 
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A jelzett magyar szakirodalomból láthatjuk, hogy a magánnyugdíjrendszer 

körülményei között a nyugdíjak értékállandósága nem volt biztosított.187 Ehhez 

járult az a tény is, hogy a „korábbi szociál-liberális rezsim holdudvara kapta meg 

a pénztárak vezetı tisztség- és tisztviselıi pozícióit, akik a tagok befizetéseibıl 

összegyőlt és nyugdíjjárulékfizetésre még alkalmatlan tıkemennyiséget tızsdén 

kockáztatták és költséges ál-tanulmányokkal apasztották.”188 A 

magánnyugdíjrendszer remélt gazdaságélénkítı hatása nem következett be, nem 

erısödött a járulékfizetési fegyelem, ellenben a magasak voltak a mőködési és 

vagyonkezelési költségek és kisebb nyugdíjjáradék volt várható a rendszer tagjai 

számára, mintha tisztán az elsı pillérbıl kapták volna nyugdíjukat.189 

 A romániai helyzetre levetítve a fenti kritikákat azt láthatjuk, hogy 

hasonló gondok merülnek/merülhetnek fel a magánnyugdíjrendszer mőködésének 

viszonylatában. A hazai magánnyugdíjpénztárak esetében sem beszélhetünk valós 

tagsági képviseletrıl, részvételrıl a döntéshozatalban, habár a pénztárak az 

egykori magyarországi szabályozáshoz képest magas taglétszámmal 

mőködnek.190 A befektetésekre, a felgyőlt tıke felhasználására vonatkozóan 

minden döntés gyakorlatilag a professzionális háttér kezében van, az átlagos 

magánpénztári tag számára a rendszer mőködése teljességgel átláthatatlan. A 

garanciális eszközök szabályozása hiányos, nem egyértelmő az sem, ki és hogyan 

fogja szolgáltatni a nyugdíjjáradékot a majdani jogosultak számára. 

Különösképpen a jelenlegi nagyon alacsony hozzájárulási ráta mellett várhatóan 

kisebb nyugdíjakra lehet számítani, mint ami az I. pillér rendszerében elérhetı lett 

volna.  

Ilyen körülmények között felmerül a kérdés mennyiben segítheti, fogja 

segíteni a három pilléres szerkezet bevezetése a román nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságát. Mindezen leginkább a rendszer bevezetése elött lett volna 

                                                 
187 Barta, 2011, 9-15 old.  
188 Prugberger, 2011, 17 old.  
189 Kun, 2010, 101- 111 old. 
190 A II. pillérben mőködı pénztárak közül a legkisebb tagsággal rendelkezı pénztárnak is közel 200.000 
tagja van.  http://www.apapr.ro/statistics.html (2012 július 31.) 
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érdemes gondolkozni. Sokkal nehezebb egy már meglevı rendszer helyett ismét 

egy újabb struktúrát felépíteni, nem beszélve az átszervezés okozta 

költségtöbbletekrıl. A szakirodalomból kölcsönzött kifejezéssel élve, nem végez 

jó munkát az az ország, amely évente változtatja a nyugdíjszabályozását.191 

A helyzet azonban adott, jelen pillanatban a román nyugdíjrendszer az 

ismert hármas pillérő szerkezetre tagozódik, szerves részét képezi a kötelezı 

magánbiztosítási rendszer, amelynek taglétszáma meghaladja az 5,5 milliót. 

Ebbıl a struktúrából kiindulva kellene eljutni egy fenntartható nyugdíjrendszer 

felé, amelynek elsıdleges útja az állami pillér megerısítése, illetve emellett a 

jelenlegi magánbiztosítási rendszerre épülve a kötelezı helyett az önkéntes 

takarékoskodási forma ösztönzése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 Diamond, 2003, 116 old. 
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III. KÖTELEZ İ ÁLLAMI BIZTOSÍTÁS – A ROMÁN 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI RENDSZER ELS İ PILLÉRE 

 

A. A 2000 évi 19 számú törvény alapján kialakult kötelezı állami 

nyugdíjbiztosítási rendszer 

 

1. A romániai kötelezı, felosztó-kirovó állami nyugdíjrendszer általános 

jellemzése 

 

1.1. Bevezetı  

 

Romániában a nyugdíjrendszer reformja több szempontból is nehezen 

alakult.  

Dolgozatunkban már jeleztük, hogy a környezı államokkal 

összehasonlítva késöbb került sor a rendszer elsı pillérének átalakítására. A 

második és harmadik pillér jogszabályi hátterének kialakítása, majd a 

magánnyugdíj rendszer elindítása újabb éveket vett igénybe. Ha abból a 

feltevésbıl indulunk ki, hogy egy nyugdíjrendszer átfogó reformjának 

eredményei csak hosszú távon értékelhetık, néhány év elteltével legfeljebb 

tendenciák megfigyelése lehetséges, akkor nem tévedünk, amikor azt állítjuk, 

hogy konkrét következtetéseket többnyire csak a kötelezı állami 

nyugdíjrendszerrel, vagyis az elsı pillérrel kapcsolatban vonhatunk le.  

A tágabb értelemben vett társadalombiztosítás szabályozását a román 

jogalkotó nem egy egységes kódexben kívánta rendezni, hanem két egymástól 

független jogszabályban, értve ez alatt az egészségbiztosítási törvényt, illetve a 

nyugdíj- és más társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó törvényt. Míg az 

egészségbiztosítási törvény által sikerült az adott terület egységes szabályozása, a 
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nyugdíj- és más társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó törvény esetében ez 

nem mondható teljes mértékben el, ugyanis néhány éven belül több kiegészítı 

jellegő speciális jogszabály jelent meg a társadalombiztosítási kérdésekkel 

kapcsolatban.192 Hasonló módon, a „profiltisztítás jegyében” választották el 

egymástól Magyarországon már 1992-ben a nyugdíjbiztosítást és az 

egészségbiztosítást, létrehozva két önálló pénzügyi alapot is.193 

A Világbank által is javasolt, és a román politikai döntéshozók által 

felkarolt reform következtében Romániában egy hárompilléres nyugdíjrendszer 

alakult ki. Az elsı pillért a kötelezı, állami felosztó-kirovó jellegő 

nyugdíjbiztosítás jelenti. A nyugdíjrendszer második pillérét a kötelezı, 

tıkealapú, kiegészítı magánbiztosítás, míg harmadik pillérét a fakultatív 

magánbiztosítási rendszer képezi.  

A nyugdíjreform keretében legkorábban, bár mint jeleztük, a környezı 

országokhoz képest idırendileg késıbb, az elsı pillér kialakítására került sor. 

Hosszas elıkészítı folyamat eredményeként, amelyet dolgozatunk II. Fejezetének 

3. pontjában bemutattunk, 2000 áprilisában jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 

19 számú társadalombiztosítási törvény, amely a nyugdíjrendszer reformját volt 

hivatott megalapozni.194  

Ez a jogszabály alapjában véve nem változtat a kötelezı állami 

nyugdíjbiztosítás rendszerén, azonban nyugdíjreform szellemében tartalmazza a 

rendszer alap paramétereinek elengedhetetlen kiigazítását. Ugyanakkor ez az a 

román jogszabály, amely elsı alkalommal konkrétan kimondja, hogy az állami 

biztosítási rendszer mellett a magán nyugdíjrendszer kialakítására is sor kerülhet 

                                                 
192 Csak egy példát említve, 2006. január elsejével kezdıdıen az “anyasági és családtámogatási 
juttatásokat” teljesen kivette a jogalkotó a kerettörvény szabályozásából, illetve erre vonatkozóan a 2000 
évi 19. számú törvényben már csak az alapelvek kimondása maradt. Úgyszintén több külön jogszabály 
foglalkozik a magánnyugdíjbiztosítás kérdésével. 
193 Barta, 2011, 12 old.  
194 A 2000 évi 19. számú törvény a Hivatalos Közlöny 140/01.04.2000 számában jelent meg. 
Rendelkezéseinek legnagyobb hányada a megjelenését követı egy év múlva, azaz 2001 áprilisával 
kezdıdıen lépett hatályba. 
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(10§), és ennek a magánnyugdíj rendszernek a szabályozását a késıbbiekben 

kidolgozandó törvény hatáskörébe utalta.195 

 

1.2.  Az elsı pillér általános jellemzıi, elınyei és hátrányos vonásai 

 

A második világháborút követıen Európában nagyjából mindenütt 

felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek bevezetésére került sor a korábbi, tıkefedezeti 

rendszerek bázisát alkotó anyagi javak megsemmisülésének következményeként. 

„A felosztó-kirovó rendszer azon az egyszerő elven alapszik, hogy a kifizetéseket 

és a bevételeket az egyes egyének életpályáján elválaszthatjuk egymástól, azaz a 

mostani idıs generáció nyugdíját a jelenleg aktívak befizetéseibıl fedezik, a 

jelenlegi aktívak nyugdíját pedig majdan az akkori aktívak befizetései fedezik.”196  

                                                 
195 „Romániában lehetıség van magánjellegő társadalombiztosítási intézmények megszervezésére és 
mőködtetésére, amelyeket különös törvény szabályoz” (10 szakasz) Ezt a szakaszt a 2007 évi 91. számú 
Sürgısségi Kormányrendelet VI. szakasza és I. szakaszának 8. pontja 2008. január elsejével kezdıdıen 
hatályon kívül helyezte. A jogalkotó indoklása szerint a magánnyugdíj rendszer kidolgozása befejezıdött, 
a rendszer mőködése elkezdıdött, ezért a továbbiakban a 10. szakasz rendelkezésére már nem volt szükség 
a nyugdíjbiztosítási alapjogszabályban. 
196 Banyár – Mészáros, 2003, 40 old. A szerzık a késıbbiekben a felosztó-kirovó rendszernek két, egy 
szőkebb és egy tágabb értelmezését is bevezetik. Szőkebb értelemben „felosztó-kirovó az a fajta 
kockázatkezelési rendszer, amit kárfelosztó rendszernek is szoktak nevezni. Eszerint az aktuálisan 
bekövetkezett károkat a veszélyközösség aktuális tagjai között osztják szét. Nyugdíjra lefordítva ez azt 
jelenti, hogy a járulékkötelezettektıl pont annyi járulékot szednek be, ami az aktuális nyugdíjak 
kifizetéséhez kell, sem többet, sem kevesebbet. Tágabb értelemben: minden olyan államilag szervezett 
nyugdíjrendszert felosztó-kirovó rendszerőnek nevezünk, ahol az állami kötelezettségek mögött 
valamilyen mértékben implicit államadóság áll.” Banyár – Mészáros, 2003, 119 old. 

A szakirodalomban nagyon sok meghatározását megtaláljuk a felosztó-kirovó struktúráknak. 
Czúcz Ottó véleménye szerint a felosztó-kirovó finanszírozású struktúráknál „a fı követelmény az, hogy 
adott évi kiadások fedezetét (döntıen) az adott évi bevételekbıl teremtsék elı. A bevételeknek és 
kiadásoknak tehát egy viszonylag szőken meghatározott idıszakon (rendszerint egy-, esetleg néhány éves 
idıtartamon) belül egyensúlyba kell kerülni egymással.” Czúcz, é.n. 174 old. 

Barta Judit összefoglaló meghatározása alapján azt mondhatjuk, hogy „A felosztó-kirovó eljárás, 
folyó kiadásokat folyó bevételekbıl fedez. Az adott évben befolyt járulékokból fedezi az adott évben 
felmerülı társadalombiztosítási (nyugdíj) kiadásokat. A rendszer tartalékokat nem képez, kötelezettségei 
teljesítésére nincs szüksége kamatjövedelemre. Mindig az aktív generációk finanszírozzák a rendszert.” 
Barta, 2000, 23 old. 
 A felosztó-kirovó rendszert tovább jellemezve elmondhatjuk, hogy „Mivel a felosztó-kirovó 
rendszer esetében csak annyi pénz áll rendelkezésre, mint amennyit befektettek, az e befizetésekbıl 
segélyezettek számaránya sem lehet sokkal több ennél, sıt, ha kevesebb, akkor a rászorultak ellátásáról 
nagyobb mértékben lehet gondoskodni. Minél kisebb viszont az aktív keresıi létszám és minél nagyobb az 
eltartásra és egyéb (pl. betegségi) ellátásra szorulók köre, annál kevesebbet lehet közöttük szétosztani, 
vagy, hogy egy ilyen helyzet ne következzen be, az aktív keresıknek és a munkáltatóknak, illetve a 
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Hasonló elképzelés alapján mőködött a román nyugdíjrendszer is, és a 

nyugdíjrendszer reformjának elméleti alapját képezte annak a módozatnak a 

kidolgozása, amely megvalósította a felosztó-kirovó rendszernek a tıkefedezeti 

rendszerrel való kombinálását, illetve a vegyes rendszerre való áttérést.197  

                                                                                                                                                
jövedelemforrásoknak a rendszerbe történı befizetéseit kell jelentısen emelni. Ha ez viszont a tényleges 
vagy tolerált teherbírást meghaladja, ellentétbe csaphat át a befizetések megtagadása és szabotálása 
következtében. Ez a veszély a születések számának csökkenése és az átlag életkor növekedése folytán 
Nyugat-Európában is egyre nagyobb problémát jelent. Még kiélezettebb azonban a helyzet Közép-Kelet-
Európában, ahol a politikai és gazdasági rendszerváltás következtében igen sokan vonultak elınyugdíjba 
jóval a korcentrum elérése elıtt viszonylag magas összegő járadék-megállapítás mellett.” Prugberger-
Pongrácz, 1999, 5-6 old. 
197 Bár nem kifejezetten a Közép- és Kelet Európa rendszerváltó országaira vonatkoztatja elképzeléseit, 
érdemes megemlíteni azt a nyugdíjrendszer felépítésére vonatkozó stratégiát, amelyet Michael Littlewood 
vázolt fel a nyugdíjpolitika megjavításáról szóló tanulmányában.  
„Szerintem bármely országban (legyen az fejlett, vagy sem) a következı kérdéseket kellene megtárgyalni, 
a következı sorrendben: 

1. Üres lap: Elıször egy pillanatra tegyük félre, hogy mit csinálna Ön a „nyugdíjjövedelemmel” és 
az idıseknek szóló, egyéb támogatásokkal. (…) El kell döntenünk, mit kívánnánk a ma munkába 
lépıknek, ha szabad kezet kapnánk. Ez az ellátások tervezésének „zöldmezıs” megközelítése. 

2. 1. szint: Egy országnak el kell döntenie, hogy mit kell tennie a „nem tehetıs” vagy „nem eléggé 
tehetıs” (bármit is jelentsen ez az Ön országában) állampolgárokkal, amikor ésszerően már nem 
várható, hogy dolgozzanak. Nem számít, hogy ez miért történt: lehet, hogy a hosszú élet, az 
egészségkárosodás, a válás, a munkanélküliség vagy egyszerően a megtakarítás hiánya, sıt az 
önhiba miatt. (…) Mindig kell lennie egy 1. szintnek, bármit is akarunk tenni a többi 
nyugdíjjövedelemmel kapcsolatos kérdéssel. Tehát mikor kell a nyugdíjrendszer elsı szintjét 
létrehozni? Mekkorának kell lennie? Ki kaphatja? Mikor kell megszüntetni? Hogyan kell védeni 
az inflációtól? Milyen alapon akarjuk ezt a nyugdíjat fizetni az embereknek: családi állapot, 
foglalkoztatási elızmények, jövedelemszint, hozzájárulás fizetése, vagy ehelyett a szükségletek 
alapján? Nem gondolom, hogy ezt az alapnyugdíjat olyan embereknek kellene fizetni, akiknek 
nincs „szükségük” rá (és meg kell határozni, mit jelent a „szükség”), de az Ön országa másképp 
is határozhat. (…) 

3. Az 1. szint finanszírozása: Azt gondolom, hogy az univerzális megalapozó 1. szintnek a felosztó 
kirovó rendszerben kell mőködnie. Egyszerően olcsóbb és hatékonyabb ilyen módon mőködtetni. 
Emiatt ne kötıdjön valamiféle elıfinanszírozáshoz vagy eszmei tıkefedezethez, se maghatározott 
hozzájáruláshoz (mint az Egyesült Királyságban). Ehelyett a mindenkori adóbevételekbıl kell 
finanszírozni (mint Ausztráliában), ahol a gazdagok többet fizetnek, mint a szegények. 

4. 2. és 3. szint: Ha az ország megállapodásra jutott az 1. szinttel kapcsolatos jóléti 
kötelezettségekrıl, meglehetısen nehéz átlátni, hogy milyen dolga van még az államnak azokban 
a döntésekben, amelyeket az állampolgárok hoznak a magánmegtakarításaikkal és nyugdíjukkal 
kapcsolatban. Az országnak ehelyett hátra kell lépnie, és hagynia, hogy a munkaadók és egyének 
eldöntsék, mit akarnak csinálni a 2. szinttel (foglalkoztatáshoz kötött ellátás), és a 3. szinttel 
(minden más ellátás) kapcsolatban.  
Az „el a kezekkel” megközelítés a 2. és 3. szinttel kapcsolatban a következıket jelentheti: 

- megszabadulást a drága, torzító, hatástalan, egyenlıtlen adókedvezményektıl, 
amelyekkel a magánmegtakarításokat szokták segíteni; 

- tartózkodást a drága, beavatkozó, kényszerítı megtakarítási rendszerektıl (Chile, 
Ausztrália, Szingapúr); 

- a magánpénztárak megtakarításokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettségének 
szigorításával az állam „fogyasztóvédelmi” szerepének erısítését; 
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Figyelembe véve azt, hogy Romániában az önkéntes nyugdíjbiztosítások 

mértéke elhanyagolható és a kötelezı kiegészítı magánnyugdíj biztosítás mértéke 

a legmagasabb szinten is csak 6% lesz, azt mondhatjuk, hogy a hazai 

nyugdíjrendszer alapját a felosztó-kirovó jellegő társadalombiztosítási nyugdíj 

képezi. 

A felosztó-kirovó jellegő társadalombiztosítási nyugdíj, mint elsı pillér 

megtalálható az Európai Unió országainak nyugdíjrendszereiben is, bár a 

szubszidiaritás elvébıl következıen a nyugdíjrendszer szabályozása és az egyes 

pillérek szerepének a meghatározása tagállami hatáskörben van. A hárompillérő 

nyugdíjrendszer egyes elemeinek a szerepe tagállamonként változik, s függ a 

nyugdíjellátásokat lefedı jogi struktúrától, amelyek szerepet játszanak a 

mőködésében.198 

                                                                                                                                                
- az állam információs és oktatási szerepének erısítését, annak érdekében, hogy az 

állampolgárok tudják, hová kell fordulniuk segítségért, és milyen kérdéseket kell 
feltenniük. (…) 

5. Átmenet: Ha az Ön országa eldöntötte, hogy mit kíván a most munkába lépıknek, akkor el kell 
határozni, hogy milyen út vezet innentıl odáig. A legtöbb beszélgetés, amit láttam, inkább az 
átmenetrıl szól, semmint a végcélról. A következı kérdések fogják meghatározni az átmenet 
sebességét: 

- fiskális korlátok; 
- az állampolgárok jelenlegi elvárásai és jelenlegi tervei; 
- a lehetıségekrıl szóló vita minısége. (…) 

6. Konszenzus: Az Ön országában a fenti kérdésekkel kapcsolatban konszenzusra kell jutni. Ez 
általában más döntéshozatali módokat kíván meg, mint amelyek tradicionálisan szokásosak a 
legtöbb nyugati demokrácia polarizált politikai környezetében. Ennek a konszenzusnak a 
részeként meg kell állapodni abban, hogy az eredményeket rendszeresen felülvizsgálják, 
megállapítandó, hogy a dolgok az elvárt irányban mennek-e. Ezt inkább köztestületi vizsgálat 
során kell tisztázni, semmint politikai folyamatban. Ezért nem vezetheti ezt politikus, vagy ami 
még rosszabb, a kormány.” Littlewood, 2003, 29-31 old. 

198 Ezeknek a pilléreknek a természete nagyon különbözı lehet: például: Finnországban az elsı pillér egy 
állami nyugdíjrendszerbıl és egy munkavégzéshez kötött állami rendszerbıl áll, ahol ez utóbbi részben 
tıkefedezeti alapon mőködik. Franciaországban van egy nagyon jelentıs kötelezı második pillér, amit 
felosztó-kirovó (pay-as-you-go) alapon finanszíroznak. Az Egyesült Királyságban egy kötelezı, 
jövedelemhez kapcsolódó rendszer jelenti az elsı pillért, míg a második pillér nem kötelezı. 
Németországban, Ausztriában, Luxemburgban, és kisebb terjedelemben Svédországban, a kiegészítı 
magánnyugdíjak jelentıs hányada a munkáltatóknál ún. könyvelési tételként (book reserve scheme) 
mőködik. Ez utóbbiak nem a klasszikus értelemben vett tıkefedezetiség elvén mőködnek. Hajdú, 2004, 
134 old. 
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A nyugdíjrendszerek elsı pillérét az alapot jelentı, általában kötelezı 

jellegő és felosztó-kirovó alapon mőködı állami rendszerek képezik.199 A 

nyugdíjjáradék kifizetésére, amelyet az állam garantál, és amelynek 

megszervezését állami intézmények végzik, általában havonta kerül sor. A 

nyugdíjjogosultsághoz elıre meghatározott kritériumoknak (általában korhatár és 

biztosítottsági idı) kell teljesülni. A nyugdíjjáradékot úgyszintén elıre 

meghatározott formula alapján számolják ki a jogosultaknak, és lehetıség van 

arra, hogy a folyósítás alatt álló nyugdíjakat az infláció vagy a bérek változása 

alapján indexálják. 

Az elsı pillérhez tartozó állami rendszereknek természetesen számos 

elınyös és hátrányos vonását felsorolták a szakirodalomban.200 

                                                 
199 Czúcz Ottó a következı módon foglalja össze a felosztó-kirovó rendszer jellemzıit: „A felosztó-kirovó 
rendszer esetében a biztosítotti közösségben az adott évi prémiumot úgy határozzák meg, hogy a 
prémiumbevételek pont fedezzék az adott év kifizetéseit. Többnyire elıírják egy kiegyenlítı, biztonsági 
tartalék képzését a kiadási és bevételi ingadozások kiegyenlítésére. Ettıl eltekintve azonban a struktúrában 
nagyobb pénzalapot nem kötnek le. Ez a rendszer (érett) stádiumában, stacionárius demográfiai 
paraméterek mellett tartósan zavarmentesen mőködhet. Ugyancsak minden gond nélkül képes 
funkcionálni konstans növekedési ráták mellett. Amint azonban a mozgás üteme vagy iránya változni 
kezd, a rendszerben feszültségek mutatkoznak. 
A nyitott kockázati közösségre épülı érett felosztó-kirovó rendszer nagyon rugalmas finanszírozási 
módszer. Közvetlen transzfer kapcsolatot hoz létre az aktív és nyugdíjas generációk között.  
Elınyös vonásai közé számítják, hogy a kialakítása után rögvest terhelhetı, nem igényel feltöltést, mint a 
várományfedezeti vagy a tıkefedezeti szisztéma. 
Ezzel a módszerrel finanszírozott nyugdíjak könnyen dinamikussá tehetık, könnyen indexálhatók, vagyis 
könnyebben megırizhetı segítségükkel a korábbi életszínvonal. 
Sok szakértı éppen a szisztéma „túlzott flexibilitását” tartja a rendszer fı gyengeségének. (…) 
A különbözı felosztó-kirovó rendszerek abban különböznek egymástól, hogy milyen alapon és mennyire 
egzakt módon kapcsolják a nyugdíjasok ellátásait az aktív korosztályok hozzájárulásával. Ezeket két 
altípusra választhatjuk szét: 

a) a nyugdíj mértékét rögzítı rendszerek: ezeknél a jogszabályok a folyósítandó ellátások szintjét 
határozzák meg, s ha az így rögzített igények kielégítéséhez az eddigi hozzájárulások nem elegendıek, a 
hozzájárulások mértékét kell felemelni. A nyugdíjbiztosítási rendszerek többsége ezt használja. Óriási 
elınyük, hogy stabillá, kiszámíthatóvá teszik a nyugdíjasok életszínvonalát döntıen befolyásoló ellátási 
szintet; 

b) a fix hozzájárulások stratégiáját követı rendszerek nem a nyugdíjasoknak ígérnek 
meghatározott mértékő ellátásokat, hanem a nyugdíj összegét változtatják attól függıen, hogy az adott 
idıszakban milyen mértékő ellátást tesznek lehetıvé a rögzített arányú hozzájárulásokból származó 
bevételek.” Czúcz, 1994, 59-69 old. 
200 Az elsı pillérhez tartozó állami rendszerek elınyös és hátrányos vonásainak felsorolásánál a fentiekben 
Hajdú József rendszerezését vettük figyelembe. Hajdú, 2004, 135-136 old. 
A felosztó-kirovó finanszírozási rendszerek jellemzésével kapcsolatban lásd bıvebben:  
- Banyár – Mészáros, 2003, 118-147 old. 
- Czúcz, é.n., 173-174 old. 
- Balogh, 1999, 182-183 old. 
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a.) Elınyös vonások: 

- a rendszer személyi hatálya majdnem teljes körő (megközelítıleg 

általános, a társadalom tagjainak túlnyomó többségét lefedi); 

- megvalósul a generációk közötti és generációkon belüli szolidaritás; 

- enyhíti az idıskori szegénységet, és sikeresen gondoskodik a társadalom 

azon tagjainak pénzügyi problémáiról is, akiket a várható élettartama 

meghaladja az átlagot; 

- elısegíti a társadalom idıs tagjainak szociális jólétét (biztonságát); 

- a munkaerı szabad áramlásából következı diszkriminatív jellegő 

hátrányokat igyekszik kiküszöbölni, mind a tagállamon belüli, mind a 

tagállamok közötti migráció esetében; 

- jelentıs mértékben védett az infláció ellen, elkerüli a magánnyugdíj-

pénztáraknál jelentkezı befektetési kockázatok esetleges negatív 

következményeit; 

- nincsenek értékesítési, ügynöki, reklámozási, PR, stb. költségek. 

b.) Hátrányos vonások 

- a társadalomban lezajló kedvezıtlen demográfiai változások (eltartó-

eltartotti arány jelentıs torzulása) miatt az ellátások jelenlegi szintje 

hosszú távon nehezen lesz fenntartható; 

- mivel a felosztó-kirovó rendszereknek nincs vagyonuk (felhalmozott 

tıkéjük), meglehetısen kiszolgáltatottak a nyugdíjrendszert szabályozó 

normák változásaival szemben; a kormányok dönthetnek, hogy 

megváltoztatják az ellátások számításának az alapját, s ezzel a késıbbiekre 

nézve bizonytalanságot teremthetnek az ellátások kiszámíthatóságát 

illetıen; 

                                                                                                                                                
- Barta, 2000, 23-24 old. 
- Prugberger – Pongrácz, 1999, 143-148 old. 
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- ahol a tıkésítés a társadalmi (szociális) költségek – munkabérekre 

nehezedı szociális kiadások – emelkedésével valósult meg, ott fennáll a 

veszélye, hogy ez hátrányosan érinti a munkaerıpiacot; 

- a járulék mértékének meghatározásakor nem érvényesül az egyéni 

döntésekkel kapcsolatos rugalmasság. 

A felsoroltak mellett egy kevésbé konkrét, azonban Románia esetében a 

gyakorlatban nyomon követhetı negatívumot is szükséges megemlítenünk. „A 

felosztó-kirovó rendszerek azáltal, hogy az ígérvényeket és azok fedezetnek 

megteremtését, illetve beváltását idıben szétválasztja, általában hajlamosak a 

túlígérkezésre, hiszen a mindenkori politikai osztály számára lehetıséget 

teremtenek a fedezetlen jövıbeni ígéretekkel történı szavazat vásárlásra.”201 

Amint azt dolgozatunk II. Fejezetének 3. pontjában már jeleztük, a 

politikai érdekeknek az egyértelmő megnyilvánulása tetten érhetı a romániai 

nyugdíjreform kapcsán az elsı pillér alapparamétereinek átalakítását célzó 

jogszabály kidolgozásában és különösképpen annak hatálybaléptetésében. 

Függetlenül a felmerülı hátrányos vonásoktól, szemben a Világbank által 

propagált nyugdíjbiztosítási modellel, az ILO (International Labour Organization) 

ezt a finanszírozási fajtát ajánlja, azzal a kiegészítéssel, hogy a megbízható 

mőködés érdekében a rendszer képezzen elegendı tartalékot, amelyet a 

költségvetéstıl elkülönítetten, alapszerően kell kezelni.202  

 Romániában az elsı pillért jelentı társadalombiztosítási nyugellátás az 

idıskori ellátásnak a meghatározó intézménye. Ennek keretében kapják az arra 

jogosultak a nyugdíjellátásuk túlnyomó részét, és ez a jövıben sem fog 

lényegesen megváltozni. A vegyes finanszírozású nyugdíjrendszerek bevezetése 

úgy tőnik nem képes pótolni a felosztó-kirovó rendszer hiányosságait, sıt 

egyértelmővé vált, hogy ugyanazok a hiányosságok a magánnyugdíjrendszerre is 

igazak lehetnek. Végsı soron el kell fogadni azt a tényt, hogy a nyugdíjrendszer 

                                                 
201 Banyár – Mészáros, 2003, 57 old. 
202 Barta, 2000, 23 old. 
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fenntarthatóságát egyik finanszírozási forma sem garantálhatja, ellenben 

megfelelı gazdasági, demográfiai, foglalkoztatottsági mutatók mellett mind a 

felosztó-kirovó, mind a tıkefedezeti nyugdíjrendszer mőködıképes lehet. 

 

2. A társadalombiztosítási nyugellátás rendszere a 2000 évi 19. számú 

nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási juttatásokat szabályozó 

törvény alapján 

 

2.1. A jogszabály szerkezete 

 

A társadalombiztosítás és azon belül a nyugdíjbiztosítás területén a 2000 

évi 19. számú törvény (Tny.) az elsı komplex jogszabály, amely a rendszerváltás 

utáni Romániában hatályba lépett. Ezt a véleményt támasztja alá az a tény is, 

hogy a Tny. záró rendelkezéseiben harmincöt olyan konkrét jogszabályt sorolt fel, 

amelyet hatályon kívül helyezett, illetve hallgatólagosan hatályon kívül helyezett 

minden olyan rendelkezést, amely ellentétes volt az új jogszabállyal. A jogalkotó 

eredeti elképzelése szerint, amint az a címében is megjelenik, a jogszabály célja 

az volt, hogy egységes keretben szabályozza a teljes román társadalombiztosítási 

rendszert.  

Véleményünk szerint a jogalkotónak ez a döntése nem volt szerencsés, 

helyesebb lett volna a nyugdíjrendszer szabályozását egy teljesen különálló 

törvényben megoldani. Annál is inkább mivel ez felelt volna jobban meg 

távlatilag is, kiindulva abból, hogy az egyéb, még a társadalombiztosítási alapból 

finanszírozott szolgáltatásokat fokozatosan leválasszák a nyugdíjrendszerrıl, 

kiemeljék a nyugdíjalapból. 

A jogalkalmazás során viszonylag hamar be is bizonyosodott, hogy a 

kitőzött célt nem sikerült a Tny. által megvalósítani. A nem eléggé átgondolt 

jogalkotási koncepció következtében, csupán néhány évnyi alkalmazás után, az 
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eredeti elképzeléssel ellentétben a Tny.-bıl kiemelték a más társadalombiztosítási 

jogosultságokra és intézményekre vonatkozó szabályozást. 2005-ben jelent meg 

az azóta hatályon kívül helyezett 148. számú, a családtámogatási és 

gyermeknevelési juttatásokra vonatkozó, valamint a 158. számú a 

társadalombiztosítási szabadságokra és juttatásokra vonatkozó sürgısségi 

kormányrendelet. A két jogszabály megjelenése következtében a következı év, 

2006. január elsejével kezdıdıen a Tny. azon fejezete, amely az anyasági, 

gyermeknevelési és beteg gyermek ápolása esetében járó juttatásokra, valamint az 

idıszakos munkaképtelenség esetében, illetve a munkaképesség visszanyerése 

érdekében járó juttatásokra vonatkozott, majdnem teljes egészében érvényét 

vesztette. A „más társadalombiztosítási juttatások” címő fejezet rendelkezései 

körül kizárólag a biztosított személy halálozása esetében járó temetkezési 

segélyre vonatkozó szabályozás maradt hatályban. 

Ennek következtében, annak ellenére, hogy címe szerint a Tny. a 

nyugdíjbiztosításra és más társadalombiztosítási jogokra vonatkozott, valójában 

már csak a nyugdíjbiztosítási rendszer elsı pillérének, az állami 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek a szabályozását tartalmazta.  

Tanulva a tapasztalatokból, a nyugdíjreform legutóbbi hullámában 

megalkotott Enyt. már nem célozta a teljes társadalombiztosítási rendszer, hanem 

csak az állami nyugdíjrendszer átalakítását. Mellette továbbra is külön 

jogszabályok vonatkoznak az egyes társadalombiztosítási juttatásokra, illetve 

2011 végére sikerrel zárult a kormánynak azon igyekezete, hogy külön egységes 

kerettörvényben rendezze a szociális segélyezési rendszert is.203 

A jogalkalmazás egy évtizede során a Tny. szabályozásának 

nyugdíjbiztosításra vonatkozó része tekintetében is több hiányosságra és 

                                                 
203 2011 évi 292. számú törvény a szociális segélyezésrıl. Megjelent a Hivatalos Közlöny 2011 évi 905. 
számában.  
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ellentmondásra derült fény. Ennek köszönhetı, hogy alkalmazása során a Tny. 

több jelentıs módosításon és kiegészítésen esett át.204 

A Tny. megjelenését követı egy évben a szaktárca kidolgozta az 

alkalmazási rendelkezéséket tartalmazó Határozatot, amelyek néhány héttel az 

alapjogszabály hatályba lépése után jelent meg Románia Hivatalos 

Közlönyében.205 

Szerkezetét tekintve a Tny. tíz fejezetet tartalmazott, amelyeket hét 

melléklet egészített ki: 

- I. Általános rendelkezések (társadalombiztosítási jogelvek, valamint a 

biztosítottak körére és a hozzájárulási idıre vonatkozó általános 

szabályok) 

- II. A társadalombiztosítási költségvetés 

- III. A társadalombiztosítási járulék (a járulékfizetésre kötelezett személyek 

köre, a járulék mértékére, a munkacsoportokra és a hozzájárulási idınek 

számító egyéb idıszakokra vonatkozó rendelkezések) 

- IV. Nyugdíjbiztosítás 

- V. Más társadalombiztosítási juttatások 

- VI. Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár 

- VII. Jogi felelısség 

- VIII. Jogorvoslat 

- IX. Átmeneti rendelkezések 
                                                 
204 A jelentısebb módosító és kiegészítı jogszabályok száma meghaladta a negyvenet. Ehhez kapcsolható 
még több tucat Alkotmánybírósági döntés, amelyeknek rendkívül nagy száma jelzi a jogszabály 
ambiguitását. A Tny.-hoz kapcsolódó jogszabályok egy része csak apróbb változtatásokat vezetett be, 
azonban volt néhány novelláris jellegő kiegészítés is, többek között a 2007 évi 91. számú sürgısségi 
kormányrendelet hatálybalépését követıen. A módosításoknak és kiegészítéseknek ez a jelentıs tömege 
sajnálatos módon nehézkessé teszi a jogalkalmazást és a jogszabály értelmezését, nem csupán az egyszerő, 
adott esetben érintett állampolgárok számára, de a jogalkalmazásért felelıs szervek szempontjából is. A 
jogbizonytalanságot fokozta, hogy néhány módosító jogszabályt késıbb, újabb jogszabályok által, ismét 
módosított a jogalkotó. Különösen igaz ez a sürgısségi kormányrendeletek esetében, amelyeket a 
Parlament vagy egyenesen elutasított, vagy csak módosításokkal fogadott el, fokozva az amúgy is 
nehézkes jogértelmezést és alkalmazást. 
205 Az alap jogszabályhoz hasonlóan az alkalmazási rendelkezéseket tartalmazó minisztériumi Rendelet is 
több módosítást és kiegészítést szenvedett a hatályba lépése óta, hiszen tartalmában értelemszerően 
követnie kellett a Tny. változásait. A 39 mellékletet tartalmazó jogszabály elsıdleges célja a technikai és 
eljárási kérdéseket tisztázása. 
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- X. Záró rendelkezések 

A mellékletek a különbözı korkedvezményes nyugdíjazásra jogosító 

szakmák, a nyugdíjátszámításhoz szükséges éves országos átlagbérek és 

minimálbérek, valamint az átmeneti idıszakban nık, illetve férfiak esetében 

érvényes, teljes és elırehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idı és 

korhatár felsorolását tartalmazták.206 

 

2.2. A román társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapelvei 

 

A Tny. 1. szakasza értelmében a társadalombiztosításhoz való jogot az 

állam garantálja, és a nyugdíjbiztosítási rendszer és más társadalombiztosítási 

jogok rendszerének keretében gyakorolható. 

A jogszabály szellemében a román társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

hét alapelvet vett figyelembe, amelyek a rendszer szerkezetét és mőködésének 

alapját teremtették meg. Az említett alapelvek a következıek voltak: 

a.) Az egységesség elve: a román állam által megszervezett és 

garantált társadalombiztosítási nyugdíjrendszer azonos jogi 

normákra épül. 

b.) Az egyenlıség elve: a rendszer minden résztvevıje, 

járulékfizetık és kedvezményezettek egyaránt, minden 

diszkriminációtól mentes bánásmódban részesülnek a törvény 

által elıírt jogaik és kötelezettségeik tekintetében. 

c.) A társadalombiztosítási szolidaritás elve: a rendszerben 

résztvevı személyek kölcsönösen vállalják a kötelezettségeket 

és részesülnek a jogokban, annak érdekében, hogy megelızzék, 

korlátozzák és elhárítsák a társadalmi kockázatokat. 

                                                 
206 A jogszabály részletes elemzésével kapcsolatban lásd még Hurbean, 2006, 26-80 old., Gâlcă, 2003, 7-
218 old., Bădică – Brezeanu, 2003, 15-80 old., Anghel-Gheorghe, 2002, Lambru-ChiriŃoiu-Gregoire, 
2002, 33-49 old.  
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d.) A kötelezı részvétel elve: a fizikai és jogi személyek számára 

kötelezı a társadalombiztosítási rendszerben való részvétel, a 

jogok gyakorlása párhuzamosan zajlik a kötelezettségek 

teljesítésével. 

e.) A hozzájárulás elve: a társadalombiztosítási alap a rendszerben 

résztvevı fizikai- és jogi személyek hozzájárulásából jön létre, a 

társadalombiztosítási jogosultságok alapját az elızetesen 

kifizetett járulékok jelentik. 

f.) Az újrafelosztás elve: a befizetésekbıl létrejött 

társadalombiztosítási alapot a törvényesen elıírt folyó kiadások 

finanszírozására használják fel. 

g.) Az önkormányzatiság elve: a társadalombiztosítási rendszer 

igazgatását, a törvény értelmében, teljes autonómia jellemzi.   

Az állami nyugdíjbiztosítás általános alapvetı elvrendszere megfelelı 

módon tükrözıdött a Tny. felsorolásából. A felsorakoztatott elvek a Tny. további 

szabályozását vizsgálva ugyanakkor részben célkitőzésnek tőnnek, elsı sorban az 

egységesség elve, amely még az Enyt. körülményei között sem valósult meg 

teljes mértékben. A nyugdíjbiztosítási alapelvek változatlanok maradtak az azóta 

hatályba lépett új szabályozásban is, azzal a különbséggel, hogy kibıvítette 

sorukat a nyugdíjjogosultság elidegeníthetetlenségének és elévülhetetlenségének 

elvével is.  

 

2.3. A Tny. nyugdíjbiztosításra vonatkozó általános rendelkezései 

  

A Tny. hangoztatott célja az volt, hogy minél szélesebb réteget, sıt, az 

egységesség és kötelezı részvétel elvét figyelembe véve, gyakorlatilag az ország 

teljes lakosságát felölelje.  Ennek a jogalkotói célnak a következménye, hogy a 

biztosítottak körére vonatkozóan a törvény részletes felsorolást tartalmaz, 
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amelybıl viszont egyértelmően látszik, hogy ez a cél csak deklaratív maradt, a 

szabályozásban csak részben tükrözıdik.  

 A Tny. 4. szakasza értelmében a törvény hatálya alá tartozó fizikai 

személyek, továbbiakban biztosítottak a román állampolgárok, illetve külföldi 

állampolgárok és hontalanok, amennyiben és mindaddig, amíg Románia területén 

van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük.  

 A biztosítottak körének meghatározása egyértelmő, ugyanakkor 

véleményünk szerint aggályosnak nevezhetı az a fogalmi zavar, amit a szakasz 

további bekezdéseinek tartalma keltett. A következıkben ugyanis kijelenti a 

törvény, hogy a biztosítottak kötelesek társadalombiztosítási hozzájárulást fizetni, 

amely a társadalombiztosítási juttatásokhoz való jogosultság feltételét jelenti. 

Nem sokkal utána viszont a „társadalombiztosítási juttatások” meghatározásakor 

a nyugdíj mellett a „juttatások, segélyek, egyéb szolgáltatások” jelennek meg a 

felsorolásban. Elsı olvasatra egyértelmő, hogy ezeknek egy része nem 

biztosítottsági alapon jár, súlyos pontatlanságot eredményezve e jogszabály 

megfogalmazásában. 

 Mindazon felsorolt személyeken kívül, akik számára kötelezı, bármely 

más személy köthetett biztosítási szerzıdést, és biztosítottként részt vehet a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben. Erre a lehetıségre alapozott az az 

állítás, amely az állami nyugdíjpillér univerzalitását hangsúlyozta, és amellyel 

nem tudunk egyetérteni, mivel véleményünk szerint egy kötelezı rendszerben 

való biztosítottság lehetısége nem nevezhetı univerzalitásnak. A Tny. keretén túl 

továbbra is külön nyugdíjrendszerben biztosítottak több szakmai kategória tagjai 

(honvédelmi erık, rendırség, bíróság, ügyvédek, stb.). Az a lehetıség, hogy 

bármely személy kiegészítı biztosítási szerzıdést köthetett a Tny. szabályozása 

alapján, még nem azonos azzal, hogy ezek a személyek valóban tagjaivá is váltak 

a rendszernek, mint ahogy legtöbb esetben nem is történt meg.  

 Annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási rendszerben való kötelezı 

részvételt ellenırizni lehessen, a Tny. elıírta, hogy minden munkáltató havonta 
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névleges nyilvántartást nyújtson be a kifizetett járulékokról, illetve az 

önfoglalkoztatók, és önálló biztosítási szerzıdéssel rendelkezık a munkavégzés 

elkezdésétıl számított harminc napon belül hasonló tartalmú biztosítási 

nyilatkozatot kellett benyújtsanak a területileg illetékes Nyugdíj- és 

Társadalombiztosítási Pénztárhoz. 

 Véleményünk szerint, bár ez a rendelkezés valóban fontos volt a biztosítási 

fegyelem erısítése érdekében, semmiképpen sem oldhatta meg a 

társadalombiztosítási rendszerben való kötelezı részvétel kitőzött célját, többek 

között a járulékfizetés elkerülésének jelenségére nem gyakorolt érezhetı hatást. 

Ezzel kapcsolatban a hatékonyabb ellenırzésre és szankcionálásra kellett volna 

fektetni a hangsúlyt. 

 Hozzájárulási, azaz biztosítottsági idınek tekintett a Tny. 8. szakasza 

minden olyan idıszakot, amely alatt az adott személyek a román 

társadalombiztosítási rendszerben hozzájárulást fizettek.207 Hasonlóképpen abban 

az esetben is, ha a befizetés más országban történt, a Románia által aláírt 

nemzetközi egyezmények és szerzıdések által meghatározott módon. 

 A Romániában szerzett társadalombiztosítási jogosultságok más 

országokba is átvihetıvé váltak, abban az esetben, ha a jogosult személy 

ideiglenes vagy állandó lakhelye ott található, úgyszintén a Románia által aláírt 

nemzetközi egyezmények és szerzıdések által meghatározott módon. 

  Külön vitát váltott ki Romániában a társadalombiztosítási nyilvántartás 

megszervezésének és vezetésének kérdése. A Tny. által szabályozott megoldás 

szerint a nyilvántartás a társadalombiztosítási szám alapján történt, amely 

azonban csak névleges kategória, hiszen a jogszabály explicite kijelenti, hogy ez 

a szám azonos a biztosított személyi számával.208  

                                                 
207 A szakirodalomban elterjedt „biztosítottsági” vagy „szolgálati idı” kifejezés a romániai Tny.-ban és 
általában a hazai szakirodalomban „hozzájárulási idı”-ként jelenik meg. Dolgozatunkban minden esetben, 
amikor a Tny. szakaszait idézzük, vagy elemezzük, a törvény szellemét követve az utóbbit fogjuk 
elınyben részesíteni. 
208 A személyi szám Romániában a nem jelölésébıl, a születési idıpontból (év, hónap, nap), a születés 
szerinti megye, egy személyes sorszámból valamint egy kontrolszámból, azaz összesen 13 számból áll. A 
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2.4. A társadalombiztosítási költségvetés 

 

A társadalombiztosítási költségvetéssel a Tny. II. Fejezete foglalkozott, 

viszonylag röviden, a 11-tıl a 17-ig terjedı szakaszokban. A csupán 

általánosságokat tartalmazó szabályozás oka az volt, hogy a részletes 

rendelkezéseket az évente megjelenı társadalombiztosítási költségvetési törvény 

határozta és határozza meg.  

A társadalombiztosítási költségvetési törvényt a Nemzeti Nyugdíj- és 

Társadalombiztosítási Pénztár (NNYTP) javaslatai alapján a Kormány vitatja meg 

és dolgozza ki, majd a Parlament hagyja jóvá. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, 

hogy a költségvetés kidolgozásában az NNYTP szerepe teljesen marginalizált, 

javaslatokat tehet ugyan, azonban a Kormány nem köteles azokat megfogadni. 

Véleményünk szerint ez semmiképpen sem felelt meg az autonómia elvének, 

amelyet a jogszabály a korábbiakban hangoztatott. 

Amint azt a felosztó-kirovó rendszer jellemzésénél megállapítottuk, az 

ilyen jellegő nyugdíjbiztosítási rendszerben az ILO ajánlása szerint is nagy 

jelentısége van annak, hogy az alap megfelelı nagyságú tartalékot képezzen. 

A román Tny. expresis verbis rendelkezett arról, hogy a 

társadalombiztosítási költségvetés bevételeibıl évente legtöbb 3%-ot kötelezı 

elkülöníteni a tartalékalap fenntartásának érdekében. A képzett a tartalékalapnak 

a mértéke nem haladhatta meg az adott költségvetési évben esedékes kiadások 

mértékét.  

Az így létrehozott tartalékból finanszírozhatta a Nemzeti Nyugdíj- és 

Társadalombiztosítási Pénztár az esetlegesen kialakuló deficitet, illetve jól 

                                                                                                                                                
lakosság-nyilvántartásra vonatkozó 1996 évi 105. számú törvény értelmében a személyi szám (CNP – Cod 
Numeric Personal) az egyetlen és egységes személyes azonosító szám minden olyan számítógépes 
adatbázis számára, amely egy fizikai személyre vonatkozó adatokat tárol és dolgoz fel. Bár az említett 
jogszabály az elmondott módon rendezi a személyi szám kérdését, a Tny. megjelenésekor egyes 
szakemberek azt javasolták, hogy a társadalombiztosítási- és egészségügyi nyilvántartás számára egy 
külön személyes azonosító kódot kellene bevezetni. Érvelésük szerint azáltal, hogy a személyi szám 
(CNP) szerepel minden nyilvántartásban, megnövekszik a személyes adatokkal való visszaélések 
lehetısége. 
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megalapozott esetben és jogszabályi jóváhagyás mellett felhasználható volt 

különbözı társadalombiztosítási juttatások kifizetésére. Amennyiben a 

tartalékalap nem bizonyult elegendınek a deficit fedezésére, a fennmaradó hiány 

pótlására állami szubvenció lehívására kerülhetett sor. A tartalékalapból 

felhasználásra nem került összeg tovább halmozódott a következı költségvetési 

évre.209 

A tartalékalap képzésének szabályozását általában pozitívan értékelte a 

román szakirodalom. Kritikai hangok is elhangzottak ugyanakkor, elsı sorban azt 

hangoztatva, hogy a rendelkezés akkor lett volna valóban lényeges, ha ezt 

megalapozza egy olyan jogszabály, amely legalább részben visszaszolgáltatja a 

Nyugdíjbiztosító Intézet 1948/1949-ben elállamosított vagyonát.210 

A tartalékalapra vonatkozó rendelkezés a nyugdíjalap elmélyülı deficitje 

mellett anakronisztikussá vált. A szükségesnek ítélt korrigálásokat az Enyt. 

realitásoknak sokkal jobban megfelelı szabályozásában vezette be a jogalkotó. 

Ennek értelmébe csak azokban az években kötelezı a költségvetés 3%-át jelentı 

összegnek a tartalékalap finanszírozása érdekében való elkülönítése, amelyekben 

a költségvetési év többlettel zárul.  

 A tartalékalap szabályozásának bevezetése véleményünk szerint 

kifejezetten szükséges és jó lépés volt a jogalkotó részérıl, azonban mőködése 

nem volt megvalósítható, mivel egy olyan pillanatban történt, amikor már nem 

volt mibıl tartalékot képezni, mivel a nyugdíjalap már évek óta állami 

beavatkozásra szorult a deficitje kezelése érdekében. A szabályozás változatlan 

formában való fenntartásának feleslegességét maga a jogalkotó is belátta. Ezt 
                                                 
209 A társadalombiztosítási költségvetés a rendszerváltás utáni elsı pár évet leszámítva, egészen 2006-ig 
veszteséges volt. A teljes deficit a GDP százalékában mért aránya 1998-ban érte el a mélypontot, a GDP 
1,6%-át. Ez az arány a továbbiakban javult, és 2006, 2007-ben sikerült egyensúlyban tartani a 
társadalombiztosítási költségvetést. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között a Tny. által szabályozott 
tartalékalap általában kimerült a deficit finanszírozásában, és nem volt a következı évre átvihetı 
halmozott összeg. Forrás: www.cnpas.org  
210 Nistorescu, 2007, 60-74 old. A pénzalap mellett jelentıs ingatlanvagyonnal is rendelkezı 
Nyugdíjbiztosító Intézet vagyonának elállamosítására fokozatosan, három különbözı jogszabály 
életbeléptetésével érték el (1948 évi 417. és 421. számú rendeletek, illetve az 1949 évi 10. számú törvény), 
elıbb csak nettó jövedelemnek az államkasszába való átutalását tették kötelezıvé, majd a teljes vagyon a 
Pénzügyminisztérium kezelése mellett az állam tulajdonába került.   
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érzékelteti az Enyt.-ben megvalósított hozzáállása a kérdéshez, amikor mintegy 

tabula rasaként kezeli a Tny. soha alkalmazásra nem kerülhetett rendelkezéseit. A 

megfelelı szakaszokat érintetlenül átveszi ugyan az új normaszövegbe, azonban 

egy nagyon fontos kiegészítı rendelkezést tesz melléjük, amelybıl egyértelmően 

kiderül, hogy a tartalékalap képzésére egyelıre csak majdani lehetıségként tekint. 

Ezek szerint a tartalékalap felhasználására csak a majdani elsı három 

tartalékképzési évet követıen kerülhet sor, a késıbbi deficitek fedezése 

érdekében. Amennyiben a tartalékalap nem elegendı a költségvetési évben 

képzett deficit kezelésére, továbbra is a központi költségvetés terhére fogják 

kiegyenlíteni azt. 

 Hasonló, a központi költségvetésre alapozó állami garancia a legtöbb 

ország nyugdíjrendszerében megtalálható, így a magyar nyugdíjrendszerben is. A 

magyar nyugdíjbiztosítási jog legutóbbi folyamatai ugyanakkor az állami 

garancia felszámolása felé mutatnak. „Vannak lépések, amelyek abba az irányba 

mutatnak, hogy az állami nyugdíjak mögött ırt álló állami garancia is 

megszőnhet. A nyugdíjreform végrehajtásának koncepcionális irányairól és a 

szabad nyugdíjpénztár-választással összefüggı feladatokról szóló 1281/2010 

(XII. 15.) Korm. határozat 1. d) pontjában a Kormány rögzítette, hogy nyugdíjat 

csak nyugdíj célra befizetett összegekbıl lehet finanszírozni, a költségvetés egyéb 

bevételei terhére nyugdíj nem fizethetı.”211 

 A nyugdíjak kifizetésének állami garanciája úgy gondoljuk 

elengedhetetlen feltétel olyan körülmények között, amikor a nyugdíjasok egyetlen 

jövedelemforrását a társadalombiztosítási nyugdíjjáradék képezi. Nem tartjuk 

tanácsosnak a szabályozás megváltoztatását. 

 

 

                                                 
211 Barta, 2011, 15 old.  
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2.5. A társadalombiztosítási hozzájárulás 

 

A Tny. III. Fejezetében, a 18.-39. szakaszokban külön tárgyalta a 

társadalombiztosítási hozzájárulás kérdését. A Tny.-nak ez a fejezete az egyik 

legtöbbet módosított része a jogszabálynak. A módosítások többnyire a 

hozzájárulás mértékére, illetve a kiszámítás módjára és a fizetésalapra 

vonatkoztak. Jelentıs módosításokat vezetett be ezen a téren a 2007 évi 91. 

számú sürgısségi kormányrendelet, amely 2008. január 1.-ével lépett hatályba. 

Problémásnak találjuk a többszörös módosítások által teremtett 

jogbizonytalanság mellett azt a tényt, hogy a szabályozásból teljes mértékben 

kimaradtak olyan jelentıs kérdések, mint például a hozzájárulás törvényes 

fogalmának pontos meghatározása vagy a hozzájárulás mértékének kiszámítására 

vonatkozó konkrét metodológia.  

A hozzájárulás mértékét az éves társadalombiztosítási költségvetésre 

vonatkozó törvény határozta meg,212 mértéke eltérı volt annak függvényében, 

hogy az adott munkaköröket normális, különleges vagy speciális 

munkakörülmények kategóriájába sorolta a jogszabály.213 

                                                 
212 Romániában a társadalombiztosítási hozzájárulás mértéke a rendszerváltás után folyamatosan nıt, 
amint arra dolgozatunkban már rámutattunk.  
 2008-al kezdıdıen a Kormány választási ígéreteinek megfelelıen, elkezdıdött a hozzájárulás mértékének 
csökkentése. A 2007 évi 387. számú törvény 16 szakaszának 1. bekezdése rendelkezett errıl a kérdésrıl, a 
következı módon: 
„2008 évre vonatkozóan a társadalombiztosítási járulék mértékét a következık szerint kell megállapítani: 
 A. 2008. január 1. – november 30. közötti idıszakban: 
  a.) normális munkakörülmények esetében: 29% 
  b.) különleges munkakörülmények esetében: 34% 
  c.) speciális munkakörülmények esetében: 39% 
 B. 2008. december 1.-el kezdıdıen: 
  a.) normális munkakörülmények esetében: 27,5% 
  b.) különleges munkakörülmények esetében: 32,5% 
  c.) speciális munkakörülmények esetében: 37,5%” 
213 A Tny. 19 szakasza értelmében különleges munkakörnek tekintendı minden olyan munkahely, amely 
állandó jelleggel vagy idıszakosan, a nagyfokú rizikófaktor miatt hatással lehet a biztosított személy 
munkavégzési képességére. A munkaköröknek különleges kategóriába való besorolásának kritériumairól a 
munkaügyi szaktárca rendelkezik, és a Munkaügyi Felügyelıség jóváhagyása mellett a kollektív 
munkaszerzıdés tartalmazza. 
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A Tny. hatálybalépésének pillanatában a társadalombiztosítási 

hozzájárulás egyharmad-kétharmad arányban oszlott meg a munkavállaló és a 

munkáltató között. Kivételt képeztek a biztosítási szerzıdéssel rendelkezı 

önfoglalkoztatók, illetve a nyilvántartott munkanélküliek, mivel az elıbbiek a 

teljes hozzájárulást maguk állták, az utóbbiak számára pedig a teljes összeget a 

munkanélküli biztosítási költségvetésbıl finanszírozták. 

Az egyéni hozzájárulás mértéke a Tny. megjelenésekor 11,67% volt, ez 

csökkent le mindenki számára egységesen 9,5%.214 A munkaköri besorolás 

függvényében meghatározott teljes hozzájárulásig fennmaradó összeg befizetése 

a munkáltató kötelezettsége maradt.  

A társadalombiztosítási hozzájárulás összegére adómentességet írt elı a 

törvény. 

A nyilvántartott munkanélküliek számára a munkanélküli biztosítási 

költségvetésbıl befizetett hozzájárulás alapját a havi munkanélküli segély 

összege képezte.215 A szabályozás pozitívumaként értékeljük, hogy nem csupán a 

nyugdíjhoz szükséges biztosítottsági idı szempontjából volt érvényes a 

hivatalosan regisztrált munkanélküliségi periódus, hanem valós befizetés történt 

minden egyes személy után. A finanszírozásra az FNH költségvetésének, végsı 

soron az állami költségvetésnek a terhére került sor.  

                                                                                                                                                
A Tny. 20 szakasza értelmében speciális munkaköri besorolást élveznek a bányászati ágazat, nukleáris 
kutatás és fejlesztés, polgári repülés, illetve egyes mővészeti ágazatok munkakörei, a törvényben 
meghatározott feltételek mellett. 
214 A 2007 évi 387. számú törvény 16 szakaszának 2. bekezdése alapján. 
215 A munkanélküli segély összege a vizsgált periódusban a nemzeti bruttó minimálbér 75%-a volt. 
Mindazoknak a személyeknek az esetében, akik több mint három év hozzájárulási idıvel rendelkeznek, 
ehhez hozzátevıdött egy bizonyos százalék, a hozzájárulási idı függvényében, a következık szerint: 

- 3%, legkevesebb 3 év hozzájárulási idı esetében; 
- 5%, legkevesebb 5 év hozzájárulási idı esetében; 
- 7%, legkevesebb 10 év hozzájárulási idı esetében; 
- -10% legkevesebb 20 év hozzájárulási idı esetében. 

Úgyszintén a teljesített hozzájárulási idı volt az irányadó arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig jogosult 
egy személy munkanélküli segélyre, a következık szerint: 

- 6 hónap legkevesebb 1 év hozzájárulási idı esetében; 
- 9 hónap legkevesebb 5 év hozzájárulási idı esetében; 
- 12 hónap legkevesebb 10 év hozzájárulási idı esetében. 

(2002 évi 76. számú törvény a munkanélküliségi segélyre vonatkozóan, 39 szakasz 1,2,3 bekezdése). 
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Hasonló megoldás bevezetését tartjuk indokoltnak a gyermeknevelési 

szabadságon töltött idıszak esetében is, mind a tényleges befizetés, mind a 

hozzájárulási alap meghatározása tekintetében. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a jogosultsághoz szükséges 

szolgálati idı azoknak a periódusoknak az összességébıl tevıdik össze, 

amelyekre a biztosított befizette a megfelelı hozzájárulásokat. Ilyen értelemben 

indokoltabbnak tartjuk a magyar szakirodalomban is használt biztosítottsági idı 

kifejezés használatát, habár a román szakirodalom a hozzájárulási idı 

terminológiáját használja. 

A Tny. 38 szakasza három olyan esetet sorol fel, amely a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idınek számit, noha a biztosított nem 

fizetett hozzájárulást az adott idıszakban. A következı jogosultságszerzı 

idıszakokat vezette be a törvény: 

a.) azt az idıszakot, amely alatt az érintett személy valamilyen 

társadalombiztosítási juttatásban részesült (ideiglenes munkaképtelenség alatt járó 

juttatás, betegség megelızése és munkaképesség visszaszerzése esetén jár 

juttatás, szülési szabadság és gyermeknevelési juttatás); 

b.) azt az idıszakot, amely alatt az érintett személy egy törvényesen 

elismert felsıoktatási intézményben nappali tagozatos hallgató volt, a törvényes 

tanulmányi idıtartamra és azzal a feltétellel, hogy befejezze tanulmányait;216  

c.) törvényes katonai szolgálat, mozgósítás vagy hadifogság idıszakát. 

A jogszabály által szolgálati idınek tekintett, a fentiekben felsorolt 

esetekre vonatkozóan két szabályt vezet be a Tny. Ezek a következık: 

Egyrészt csak abban az esetben érvényesíthetı a társadalombiztosítási 

jogosultsághoz az ilyen idıszak, ha az érintett személy ugyanakkor nem volt 

olyan helyzetben, ami rendes hozzájárulási idıszaknak számít. Ellenkezı esetben 

a törvényes körülmények között fizetett társadalombiztosítási járulék az irányadó. 

                                                 
216 Azok a személyek, akik egynél több felsıoktatási intézményben végeztek nappali képzésben 
tanulmányokat csak egy ilyen idıszak beszámítására jogosultak, azonban választhatnak, hogy a képzési 
periódusok közül melyiket tekintsék az ı esetükben szolgálati idınek. (38. szakasz 2. bekezdés)  
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Másrészt nem érvényesíthetı az elırehozott nyugdíj, illetve a csökkentett 

összegő elırehozott nyugdíj megszerzéséhez a tanulmányi idı, a katonai szolgálat 

illetve a rokkantsági nyugdíj idıszaka. 

A szolgálati idıvel kapcsolatban a Tny. tartalmaz egy olyan technikai 

jellegő rendelkezést, amely sok vitát eredményezett a jogszabály hatályba lépését 

követıen, azonban megfelelı megoldása a problémának nem született. A Tny. 39 

szakasza elıírta, hogy a NNYTP-nak kötelezettsége minden biztosítottat évente 

hivatalosan értesíteni arról, hogy az elızı naptári év végéig mennyi szolgálati 

idıvel és hány nyugdíjponttal rendelkezik.217 Az igazolás kiadási határideje 

minden év március 31-e. Kérés esetén az okirat kibocsátására vonatkozó 

kötelezettség független az idıponttól.218  

A rendelkezés célja a jogalkotó indoklása szerint az volt, hogy ezáltal is 

elısegítsék a befizetési fegyelmet, hiszen minden biztosított pontosan 

ellenırizhette, hogy munkaadója eleget tett-e kötelezettségének. Véleményünk 

szerint önmagában ez a célkitőzés pozitívan értékelendı. Azonban a Nemzeti 

Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár nem tett eleget ennek az elıírásnak. A 

gyakorlat azt mutatta, hogy sem az évenkénti értesítés, sem a minden biztosított 

értesítése nem valósult meg. Minden rendszert mellızve teljesen véletlenszerő 

volt, hogy pontosan hány biztosított, kicsoda és mikor kapta meg a törvényben 

elıírt dokumentumokat. Ilyen körülmények között úgy gondoljuk, hogy ez a 

rendelkezés semmilyen visszatartó erıt nem jelentett a befizetések átutalását 

elmulasztó munkáltatók számára. 

Azt mondhatjuk, hogy a Tny. ezen rendelkezése tipikus romániai példa 

arra, hogy nem elegendı a jogalkotói munka, a meghozott jogszabályi 

                                                 
217 Az igazolásnak tartalmaznia kell az elızı naptári évre vonatkozóan az egyéni- és a munkáltató által 
befizetett járulék pontos összegét, havi lebontásban a megszerzett nyugdíjpontokat, az adott periódusban 
érvényes bruttó nemzeti átlagfizetés összegét, a Tny. hatálybalépése után megszerzett szolgálati idınek és 
összesen megszerzett nyugdíjpontoknak a megjelölését. 
218 Március 31. elıtti kérés esetében az igazolás kibocsátása ingyenes, ellenkezı esetben térítési 
kötelességet írt elı a jogszabály. 
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rendelkezés, ha az állam nem ellenırzi kellıképpen annak betartását, és nem 

szankcionálja a kötelességmulasztást. 

 

2.6. A saját jogú nyugellátás 

 

„A nyugellátás általános fogalmát akként határozhatjuk meg, hogy az 

olyan keresettıl, jövedelemtıl függı rendszeres pénzbeli ellátás, amely 

meghatározott szolgálati idı megszerzése esetén jár a biztosítottnak (volt 

biztosítottnak), illetve hozzátartozójának.”219 

A nyugellátásokat a szakirodalom általában két nagy csoportra osztja, a 

saját jogon járó ellátások és a hozzátartozói nyugellátások csoportjára. „Közös 

vonásuk, hogy általában idıbeli korlátozás nélkül – rendszerint a 

kedvezményezett élete végéig – folyósítják ıket, és általában az ellátásban 

részesülık megélhetésének fı forrását adják.”220 

A román Tny. IV. Fejezete rendelkezett a nyugdíjbiztosítás konkrét 

szabályozásáról, a nyugdíjjogosultságok fajtáiról, a nyugdíjjáradék 

kiszámításának módozatáról, illetve a folyósításra vonatkozó eljárási 

rendelkezésekrıl. 

A román társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben megtalálhatóak 

mindazok a nyugellátási kategóriák, amelyek az európai államok rendszereiben 

általában szerepelnek: 

- öregségi nyugdíj; 

- elırehozott nyugdíj; 

- csökkentett összegő elırehozott nyugdíj; 

- rokkantsági nyugdíj; 

                                                 
219 Prugberger – Fabók, 2005, 111 old. 
220 Czúcz, é.n., 213 old. 
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- hozzátartozói nyugellátás.221 

 

2.6.1. Az öregségi nyugdíj 

Az öregségi nyugdíj intézményét a nyugellátás legjelentısebb elemeként 

szokták jellemezni.  

„Az idısebb személyekrıl általában feltételezik, hogy egy bizonyos 

életkor elérése után már nem bírják a rábízott termelıeszközöket az elvárt 

hatékonysággal mőködtetni, és emellett a további munkavégzésük az egészségük 

rovására is mehet. Ezért rendszerint valamennyi (biztosítási típusú és egyéb 

alapon szervezett) rendszerben rögzítenek egy meghatározott életkort, amelytıl 

kezdve az érintettet nyugdíjra jogosultnak tekintik. Ezen életkor 

meghatározásában számos más tényezı is szerepet játszik. Az adott ország 

demográfiai helyzetét, gazdasági teherbíró képességét, esetleg munkaerı-

gazdálkodási megfontolásokat szoktak e körben említeni, s emellett nyilván 

hatással vannak erre az adott ország tradíciói is.”222 

Az öregségi nyugellátásnak a román jogszabály értelmében is két alapvetı 

feltétele van, a törvényes biztosítottsági idı, illetve a megfelelı standard 

nyugdíjazási korhatár elérése. 

A Tny. mind a biztosítottsági idı, mind a korhatár tekintetében a 

nemzetközi tendenciáknak megfelelı változást vezetett be. A kötelezı 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapparamétereinek megreformálásában 

nem csak a közép-kelet európai államokban, hanem szerte a világon az egyik 

jellemzı lépés a nyugdíjazási korhatár, illetve a szükséges szolgálati idı 

felemelése volt, és ez alól Románia sem lehetett kivétel. Elsı szakaszban a Tny., 

második szakaszban az Enyt. szabályozása által valósult meg a korhatárra és 

biztosítottsági idıre vonatkozó feltételek szigorítása. 

                                                 
221 A nyugellátások fajtáit a Tny. 40 szakasza sorolta fel. 
222 Czúcz, é.n., 213 old. 
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A Tny. 41 szakaszának 2. bekezdése alapján a teljes öregségi nyugdíjhoz 

szükséges korhatár nık esetében 60 év, férfiak esetében 65 év volt. A korhatár 

szabályozásának változására vonatkozóan három jellemzıt figyelhetünk meg:  

a.) továbbra is eltérı a nyugdíjkorhatár a nık és a férfiak esetében; 

b.) a nık és a férfiak nyugdíjazási korhatára ugyanakkora mértékben 

emelkedett, összesen három évvel (57-rıl 60 évre, illetve 62-rıl 65 évre); 

c.) a nyugdíjkorhatár megemelését fokozatosan, 13 év alatt tervezték 

megvalósítani, a Tny. hatálybalépésének idıpontjával, 2001-el kezdıdıen (2001 

április – 2015 március).223 

A teljes szolgálati idı illetve a minimális szolgálati idı szabályozása 

hasonló paraméterek szerint változott: 

a.) a minimális szolgálati idı mind nık, mind a férfiak számára egységesen 

öt évvel, 10 évrıl 15 évre emelkedett; 

b.) a teljes szolgálati idı úgyszintén öt évvel nött, azonban ennek mértéke 

eltérı marad, nık számára 30 év, férfiaknak 35 év; 

c.) a szolgálati idı emelésének megvalósítását is fokozatosan, 13 év alatt 

tervezték elérni, a Tny. már említett mellékleteiben leírtaknak megfelelıen. 

A 41. szakasz utolsó, 5. illetve 6. számú, bekezdései két olyan rendelkezést 

tartalmaztak, amelyeket feltétlenül szükségesnek tartunk kiemelni. 

Az elsı rendelkezés a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez közel álló 

személyek érdekeinek védelmében született. A szabályozás lényege az volt, hogy 

felbonthatatlannak nyilvánította a munkaszerzıdését, illetve a munkavégzés 

alapját képezı más hasonló jellegő szerzıdését azoknak a személyeknek, akik a 
                                                 
223 A nyugdíjkorhatár fokozatos emelésének konkrét megvalósítását a Tny. 3. számú melléklete 
tartalmazta, nık és férfiak esetében külön-külön táblázatban sorolva fel pontosan, hogy melyik évben és 
hónapban milyen korhatár, mennyi teljes, illetve minimális szolgálati idı szükséges az öregségi 
nyugdíjhoz. Ezt a mellékletet egészítette ki az alkalmazási rendelkezéseket tartalmazó 2001 évi 340. 
számú rendelet, amely a 9. számú mellékletében születési év és hónap szerint osztályozva sorolta fel, nık 
és férfiak esetében külön-külön, hogy pontosan mikortól és mekkora teljes, vagy minimális szolgálati 
idıvel jogosult valaki az öregségi nyugellátásra. A Tny. alkalmazási rendelkezéseiben található táblázat 
értelmében az alaphelyzetet nık esetében az 1944-ben születettek jelentették, akik a jogszabály 
megjelenésekor 57 évesen, 25 év teljes szolgálati idıvel vagy 10 év minimális szolgálati idıvel 
vonulhattak nyugdíjba, míg a férfiak esetében ugyanez az 1939-ben születettekre vonatkozott, akik még 62 
évesen, 30 év teljes szolgálati idıvel vagy 10 év minimális szolgálati idıvel vonulhattak nyugdíjba. 
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Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár területileg illetékes 

intézményénél iktatták a nyugdíjazási kérelmüket, mindaddig, amíg a 

nyugdíjazási határozatot kézhez nem veszik. Ez, a véleményünk szerint helyes és 

megalapozott szabályozás biztosította azt, hogy a nyugdíjazás elıtt álló, 

értelemszerően idıskorú személyek folyamatos jövedelemhez jussanak, és ne 

válhassanak munkanélkülivé a nyugdíjazási kérelem iktatása, illetve a 

nyugdíjazási határozat kézhezvétele közötti idıszakban. 

A második rendelkezés lényege az volt, hogy azok a személyek, akik 

teljesítették a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges feltételeket, mind a korhatár, 

mind a szolgálati idı szempontjából, csak a munkáltató beleegyezése mellett 

folytathatták tevékenységüket. 

Nyilvánvaló, hogy ez a rendelkezés a megemelkedett munkanélküliségi 

ráta féken tartása érdekében született, és bár egyes vélemények szerint nem 

illeszkedett teljes mértékben az európai normákhoz, véleményünk szerint ez a 

kritika nem volt megalapozott. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1976-

ban elfogadott 32. számú határozata az olyan nyugdíjasok vagy nyugdíjkorhatár 

feletti személyek érdekében teendı intézkedésekrıl szól, akik ezt követıen is 

aktív foglalkoztatottak maradnak. „A határozat azt ajánlja a tagállamoknak, hogy 

hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek elısegítik az érintettek szabad 

választását annak eldöntésében, hogy nyugdíjba vonulnak vagy továbbra is 

aktívak maradnak, továbbá amelyek segítik a rugalmas nyugdíjba vonulást.”224 A 

román jogban választott megoldás nem ellenkezik a fenti elıírással, és a 

munkaszerzıdés jogi természetébıl fakadóan egyértelmőnek tartjuk, hogy a 

munkáltatónak lehetısége kell legyen dönteni arról, hogy tovább foglalkoztatja-e 

vagy a nem csupán nyugdíjjogosultsági feltételeknek eleget tevı, de azt 

konkrétan igénybe is vevı alkalmazottját.  

                                                 
224 Czúcz, é.n., 287 old. Románia 1993. október 7.-tıl tagja az Európa Tanácsnak, amelyhez 32-ik 
tagállamként csatlakozott. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 134 

A korkedvezmény intézményének kérdését részletesen szabályozta a Tny. a 

42.-tıl 48^2-ig terjedı szakaszaiban. A korkedvezményre jogosító eseteket négy 

külön csoportba sorolhatjuk: 

a.) A román jogszabály értelmében is, amint az a legtöbb európai ország 

nyugdíjrendszerében megtalálható, azok a személyek, akik hosszabb vagy 

rövidebb ideig a szervezet fokozott igénybevételével járó, illetve az egészségre 

különösképpen ártalmas munkát végeztek korkedvezményre jogosultak. 

A korkedvezmény mértéke eltérı az adott munkakörülmények, illetve a 

teljesített szolgálati idı függvényében.  

Az ilyen módon legtöbb nyolc évvel csökkentett nyugdíjazási korhatár 

azonban nem lehetett kevesebb, mint 50 év nık esetében, illetve 55 év férfiak 

esetében. 

A következı szakasza a Tny.-nek munkakörülményekre lebontva is 

felsorolta a speciális szabályozás jogosultjait.  

- Azok a bányaiparban dolgozó alkalmazottak, aki a rendes munkaidejük 

legkevesebb felét földalatti munkavégzéssel töltötték, és ilyen körülmények 

között szereztek 20 év szolgálati idıt, öregségi nyugdíjra voltak jogosultak már a 

45 életévük betöltését követıen. 

- Azok a polgári repülés, illetve bizonyos mővészeti ágak egyes, 

törvényben meghatározott munkaköreiben dolgozó alkalmazottak, akik az adott 

körülmények között 25 év szolgálati idıt teljesítettek, a standard nyugdíjazási 

korhatárhoz képest 15 év korkedvezményre voltak jogosultak. 

Úgy a bányászatban, mint a polgári repülésben vagy bizonyos mővészeti 

ágakban szolgálati idıt szerzett személyek, amennyiben a jogszabályban 

megjelöltnél kevesebb szolgálati idıvel rendelkeztek a korkedvezményre jogosító 

munkakörülményekben, az öregségi nyugellátás eléréséhez arányosan kisebb 

korkedvezményre voltak jogosultak. 

- Azok a nukleáris energiát felhasználó kísérleti és egyéb, a jogszabályban 

meghatározott munkakörökben alkalmazott személyek, akik I. osztályú sugárzási 
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kitettségi munkakörben dolgoztak legkevesebb 15 évet, illetve akik II. osztályú 

sugárzási kitettségi munkakörben dolgoztak legkevesebb 17 évet, függetlenül az 

életkoruktól korkedvezményes nyugdíjra voltak jogosultak.225 

A különbözı különleges vagy speciális, korkedvezményre jogosító 

munkakörökben eltöltött szolgálati idı után járó korkedvezmény halmozható volt, 

azonban a teljes kedvezmény nem haladhatja meg a 12 évet. 

b.) Korkedvezményre jogosultnak tekintette a törvény azokat a 

személyeket, akik valamilyen elızetesen meglevı fogyatékosság megléte mellett 

szereztek szolgálati idıt, a fogyatékossági szintek függvényében. 

c.) Hat hónap korkedvezményre voltak jogosultak minden 1944. augusztus 

23. után fogságban, külföldi deportálásban vagy szabadságvesztésben töltött év 

után azok a személyek, akik teljes szolgálati idıvel rendelkeztek.226 

d.) Legtöbb két év korkedvezményre voltak jogosultak azok a teljes 

szolgálati idıvel rendelkezı nık, akik három vagy annál több gyermeket szültek 

és/vagy neveltek legkevesebb tíz éves korukig. Ez a korkedvezmény nem volt 

halmozható más korkedvezményre jogosító esetekkel, és a nyugdíjba vonuláskor 

a jogosultnak az életkora nem lehetett kevesebb, mint 55 év. 

A gyermeknevelés korkedvezményre jogosító tényezıként való 

szabályozása a Tny. hatályon kívül helyezésével eltőnt a román jogból, az Enyt. 

már nem veszi figyelembe azt. Ebbıl a szempontból az elsı nyugdíjtörvény 

szabályozását tartjuk a méltányosabbnak. Annál is inkább, mivel a 

gyermeknevelés kedvezményekre jogosító lehetıségként való szabályozása más 

európai országok jogrendjében is megtalálható különbözı formákban, illetve 

ösztönzı hatással lehet a gyermekvállalásra, amely a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának egyik sarkalatos pontja. A francia szabályozás értelmében 
                                                 
225 Az I. osztályú, illetve II. osztályú sugárzási kitettségi munkakörök pontos jegyzékét a Munka-, 
Szociális Szolidaritás és Családügyi Minisztérium valamint a Nukleáris Tevékenységeket Ellenırzı 
Nemzeti Bizottság közösen dolgozta ki és nyújtotta be a Kormánynak, amely Határozatban fogadta el azt. 
226 1944. augusztus 23-án, a szovjet hadsereg Iaşi–Kisinyov offenzívájának sikere nyomán Románia 
hivatalosan kapitulál, és megtámadja addigi szövetségeseit, a német és magyar csapatokat. I. Mihály 
román király a politikai pártok és a hadsereg támogatásával sikeresen végrehajtotta a kiugrást, Ion 
Antonescut letartóztatta és Constantin Sănătescu vezetésével új kormányt alakított. 
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például, amely más jogterületeken is hagyományosan mintaként szolgált a román 

jogrendszer kialakításában, a 60. életév betöltésével teljes nyugdíjra jogosultak a 

három gyermeket felnevelı olyan anyák, akik az utolsó egy évben munkában 

voltak. Az osztrák jogban a biztosítottsági idı kiszámításában van jelentısége a 

gyermeknevelésnek, mivel a nık minden gyermek után a mérési alapösszeg, azaz 

a bázis összeg 3%-nak megfelelı kiegészítést kapnak.227 

 

2.6.2. Az elırehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegő elırehozott 

öregségi nyugdíj 

„Az elırehozott öregségi nyugdíj intézményével a jogalkotó azokat a 

dolgozókat kívánja kedvezményben részesíteni, akik kiemelkedıen hosszú 

szolgálati idıvel rendelkeznek, figyelembe véve azt is, hogy a nyugdíjkorhatár 

elérése elıtt sokan kikerülnek a munkaerıpiacról, hiszen általánosan ismert tény, 

hogy az 50 év fölötti korosztály nehezebben talál munkát, mint a fiatalabbak. 

Ezen hátrányos helyzeten a jogalkotó társadalombiztosítási eszközzel, az 

elırehozott öregségi nyugdíjjal és a csökkentett összegő elırehozott nyugdíjjal 

(is) kíván segíteni.”228 

A Tny. szabályozása, bár nyilatkozat szintjén az elınyugdíjazás 

gyakorlatának visszaszorítását célozta, véleményünk szerint meglehetısen 

engedékeny volt. Azok a biztosítottak, akik legkevesebb 10 évvel meghaladták a 

teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idıt, legtöbb öt évvel a törvényes 

nyugdíjkorhatár elıtt teljes összegő elırehozott öregségi nyugdíjra voltak 

jogosultak. A biztosítottsági idınek ennél kevesebbel való meghaladása 

csökkentett összegő elırehozott nyugdíj igénylésére adott lehetıséget, amelynek 

összegét a teljes öregségi nyugdíj összegébıl kiindulva számították ki 0,05-0,50 

közötti értékő  büntetıszázalékok alkalmazása mellett. 

                                                 
227 Prugberger, 2008, 113-119 old.  
228 Prugberger – Fabók, 2005, 113 old. 
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A nyugdíjazási korhatár betöltése után az elırehozott öregségi nyugdíj, 

illetve a csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj teljes öregségi 

nyugdíjként élt tovább. Ezért a törvényes korhatár elérésekor a nyugdíjjáradék 

összegét újraszámolták, figyelembe véve az esetleges további hozzájárulásokat, 

illetve a be nem számított, a Tny. által szolgálati idınek tekintett periódusokat. 

Mindkét esetben a nyugdíjjáradék újraszámolására csak kérelemre kerülhetett sor. 

 

2.6.3. A rokkantsági nyugdíj 

Szemben már európai rendszerekkel, a román Tny., illetve a késıbbi Enyt. 

nem különítette el a rokkantsági-, illetve baleseti nyugdíj intézményét.229 „A 

rokkantsági nyugdíj közel áll a baleseti nyugdíjhoz. A kettı közötti elhatároló 

különbség azonban az, hogy míg a baleseti nyugdíj esetében a munka, ill. a 

keresıképtelen helyzetet az üzemi, azaz a munkahelyi élettel összefüggı baleset 

vagy foglalkozási betegség váltja ki, addig a rokkantsági nyugdíj esetében a 

munka, ill. keresıképtelenséget bárminemő betegség, baleset vagy körülmény 

kiválthatja. Ez utóbbi esetben tehát a tény a fontos, a tény bekövetkezésének 

helye, ill. körülményei azonban már nem.”230 

A román jogban a rokkantsági nyugdíj feltétele, hogy a biztosított a 

munkaképessége legkevesebb felét elveszítse, függetlenül attól, hogy a 

munkaképesség csökkenését munkabaleset, foglalkozási betegség, tuberkulózis, 

egyszerő betegség, vagy a munkavégzéstıl független baleset váltotta ki. 

A jogosultak személyi körét vizsgálva fedezhetünk fel egyetlen fontos 

különbségtételt, ugyanis a kötelezı sorkatonai szolgálatot teljesítık, diákok, 

inasok vagy egyetemi hallgatók csak abban az esetben jogosultak rokkantsági 

                                                 
229 A 2002 évi 346. számú törvény szabályozza a munkabalesetek és foglalkozási betegség elleni védelem 
kérdését, amelyen belül rendelkezik a biztosítottak számára elérhetı szolgáltatásokról és juttatásokról. 
Ezek között megtalálható az orvosi és szakmai rehabilitáció, ideiglenes munkaképtelenségi és más 
munkakörbe való áthelyezésért járó juttatás, halálozás esetére járó juttatás (gyakorlatilag a temetési segély 
megfelelıje), illetve különbözı költségtérítéseknek a szabályozása. Hosszú távú, nyugdíj jellegő 
jogosultságról az említett jogszabály nem rendelkezik. 
230 Prugberger, 2008, 125 old.  
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nyugdíjra, ha a munkaképesség csökkenése valamilyen szakmai betegségnek 

vagy munkabalesetnek tudható be. 

A Tny. szabályozása egy speciális kategóriát is bevont a rokkantsági 

nyugdíjra jogosultak körébe, mégpedig azoknak a személyeknek a körét, akik az 

1989-es rendszerváltás alkalmával a forradalmi események következtében 

megsérültek, és ennek következtében csökkentett munkaképességőek lettek, azzal 

a feltétellel, hogy az érintettek az elızı társadalombiztosítási rendszerben 

biztosítottak voltak. 

A rokkantságot kiváltó oknak a jelentısége egyedül a rokkantsági 

nyugdíjra való jogosultságot meghatározó biztosítottsági idı tekintetében 

figyelhetı meg.231  

Függetlenül a teljesített szolgálati idıtıl rokkantsági nyugdíjra volt 

jogosult minden olyan személy, akinek a rokkantsága munkabaleset, szakmai 

betegség, illetve a jogszabály által meghatározott bizonyos betegségek 

(tuberkulózis, AIDS, stb.) következtében lépett fel. Hasonlóképpen független volt 

a teljesített szolgálati idıtıl a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság a sorkatonák 

esetében, amennyiben megrokkanásuk a katonai kötelezettségeik teljesítése 

közben és miatt lépett fel. 

Minden más esetben a rokkantsági nyugdíjra való jogosultságot az 

életkornak megfelelı szolgálati idı meglétéhez köti a Tny., a következık szerint: 

A biztosított életkora a rokkantság 
bekövetkeztekor 

A szükséges biztosítottsági idı (évek) 

25 év alatt 5 
25 – 31 év között 8 
31 – 37 év között 11 
37 – 43 év között 14 
43 – 49 év között 18 

                                                 
231 A szakirodalomban felhívják a figyelmet arra, hogy „A munkaképesség csökkenés mértékének 
megállapítása mellett a rokkantsági nyugdíjjal kapcsolatos további probléma az, hogy milyen mértékben 
kössük azt az elızetes szolgálati idıhöz, illetve az az alatt az idı alatt fizetett járulékok mértékéhez. 
A probléma itt abból keletkezik, hogy a munkavállaló megrokkanása egészen fiatal korban is 
bekövetkezhet, így a megélhetéshez elégséges szintő ellátást nem lehet a megrokkanásig befizetett járulék 
összegéhez kötni. A másik oldalon viszont, ha a rokkantsági ellátást a társadalombiztosítás – és nem a 
segélyezés – keretében oldjuk meg, természetesen a biztosítási elvnek is érvényesülnie kell, hiszen a 
jogosultak közötti igazságosság megköveteli, hogy a magasabb szolgálati idıvel rendelkezık magasabb 
összegő ellátást kapjanak.” Prugberger – Fabók, 2005, 119 old. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 139 

49 – 55 év között 22 
55 év felett 25 

 

A fentiekhez képest kedvezményt biztosított a Tny. azoknak a számára, 

akik már meglevı fogyatékosság mellett teljesítettek szolgálati idıt, ebben az 

esetben ugyanis a rokkantsági nyugdíjra való jogosultsághoz elegendı volt a 

táblázatban felsorolt szolgálati idı felének a teljesítése. 

A munkaképesség csökkenésének függvényében a Tny. három külön 

kategóriáját különböztette meg a rokkantságnak, s ez a besorolás az Enyt. hatálya 

alatt is változatlan maradt. A rokkantsági kategóriába való besorolás kihatással 

volt a rokkantsági nyugdíj megszerzésére vonatkozó, elsı sorban eljárási 

kérdésekre és az érintettek számára eltérı jogosultságokat eredményezett.232 

A rokkantsági fokozatoknak a felosztása nem a román jog sajátossága, 

hasonló szabályozással találkozhatunk sok más ország, többek között 

Magyarország társadalombiztosítási rendszerében is. A rokkantsági fok 

megállapítására általában valamilyen százalékos megoldást alkalmaz a jogalkotó. 

„(…) európai viszonylatban a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság 50-70%-os 

mértékő munkaképesség csökkenés révén keletkezik.”233  

Megállapíthatjuk, hogy a romániai szabályozás megfelelıen illeszkedett és 

illeszkedik ebbe az irányzatba. 

A rokkantság megállapítása, illetve a rokkantási kategóriába való besorolás 

természetesen orvosszakértıi hatáskörbe tartozott, amelynek érdekében külön 

orvosi szakintézményt állított fel a törvény. A Tny. terminológiájával élve 

„társadalombiztosítási szakorvos” által kiállított rokkantsági nyugdíjra való 

besorolási határozat ellen az érdekeltek 30 napos határidın belül a területileg 

illetékes Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztárhoz fordulhatnak 

                                                 
232 A három rokkantsági kategóriába való besorolás pontos normáit a Nemzeti Nyugdíj- és 
Társadalombiztosítási Pénztár javaslatai alapján a Munka-, Szociális Szolidaritás és Családügyi 
Minisztérium dolgozta ki, és a Kormány külön határozatban fogadta el. 
233 Prugberger – Fabók, 2005, 119 old. 
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fellebbezésükkel. Ennek a döntése ellen azonban már csak a területileg illetékes 

Bírósághoz lehetett jogorvoslatért fordulni. 

A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megállapításához speciális 

szabályokat állított fel a Tny., bevezetve a „potenciális (lehetséges) szolgálati 

idı” fogalmát. A potenciális szolgálati idı gyakorlatilag az öregségi nyugdíjhoz 

szükséges teljes szolgálati idı és a megrokkanás elıtt megvalósított szolgálati idı 

különbségét jelenti. Azoknál a biztosítottaknál, akik a rokkantsági nyugdíjhoz 

szükséges szolgálati idı felét teljesítették, a potenciális szolgálati idı a teljes és a 

szükséges szolgálati idı közötti különbséget jelenti. Az így kiszámított 

potenciális szolgálati idı nem lehet nagyobb, mint az a szolgálati idı, amit a 

biztosított szerezhetett volna a megrokkanás pillanatától a teljes öregségi 

nyugdíjhoz szükséges életkor betöltéséig. 

Mivel különösen a III. és II. fokozatba sorolt rokkantnyugdíjasok esetében 

elıfordulhat az állapotuk javulása, de akár jelentıs romlása is, a Tny. értelmében 

a rokkantnyugdíjasok állapotát 6-12 havonta ellenırizte az ezért felelıs 

társadalombiztosítási orvos szakértı, mindaddig, amíg azok a teljes öregségi 

nyugdíjhoz szükséges életkort el nem érték. Az ellenırzés eredményeként 

rokkantsági besorolásuk azonos maradhatott, illetve változhatott, adott esetben a 

munkaképesség helyreállásával meg is szőnhetett. 

A rendszeres idıközönkénti orvos szakértıi ellenırzésre kötelezettek 

sorából kivételt képeztek a következı személyek: 

a.) mindazok, akiknek rokkantsága visszafordíthatatlanul hatással van a 

munkaképességükre; 

b.) azok a biztosítottak, akik betöltötték a teljes öregségi nyugdíjhoz 

szükséges korhatárt; 

c.) azok a biztosítottak, akinek a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges 

korhatár eléréséig kevesebb, mint öt évük volt hátra, és teljes szolgálati idıvel 

rendelkeztek. 
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Az I. fokú rokkantsági kategóriába tartozó személyek a rokkantsági 

nyugdíjon kívül jogosultak voltak egy fix összegő gondozói juttatásra is. Ennek 

konkrét összegérıl az éves társadalombiztosítási költségvetésrıl szóló jogszabály 

rendelkezett, azonban a Tny. értelmében nem lehet kevesebb, mint a hazai bruttó 

minimálbér összege. A gondozói juttatást az Enyt. szabályozása is megırizte, 

véleményünk szerint méltányosabban rendezve ezt a kérdést, azáltal, hogy 

finanszírozását kivette a nyugdíjalapból, illetve a jogosultság közvetlen módon 

azt érinti, aki a gondozói feladatot ellátja. 

Az öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár elérésekor a rokkantsági 

nyugdíjas kérhette az öregségi nyugdíjra való áttérését. Ez azonban nem kötelezı, 

a nyugellátásra jogosult személynek joga volt továbbra is a számára elınyösebb 

nyugdíjazási formát választani. Ugyanakkor azok a személyek, akik már 

betöltötték a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges törvényes korhatárt, nem 

kérhették a rokkantnyugdíjazásukat, hanem kötelezı módon csak öregségi 

nyugellátásban részesülhetnek. 

 

2.7. A hozzátartozói nyugellátás 

 

A román Tny. által szabályozott nyugdíjjogosultságok közül a 

hozzátartozói nyugellátások köre az, amely véleményünk szerint pontosabb és 

árnyaltabb kidolgozásra szorult volna, jelenlegi formájában ugyanis a szabályozás 

meglehetısen szőkös és nem felel meg az európai normáknak. 

A Tny. alapján a hozzátartozói nyugdíjak terén az egy személy – egy 

nyugdíj elv érvényesül, ami azt jelenti, hogy amennyiben egy személy többféle 

nyugdíjra is jogosult lenne, választania kell, melyik a számára legelınyösebb, 

nyilván a legnagyobb összegő nyugellátás, és azt fogják számára folyósítani. 

A Tny. szabályozása értelmében az elvált házastárs semmilyen esetben 

nem lehetett jogosult özvegyi nyugdíjra, akkor sem, ha az elvált házastárstól 
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annak halálig tartásdíjban részesült. A szabályozás hiányossága, hogy nem 

rendelkezik az élettársi kapcsolat esetlegesen jogszerzı hatásáról sem. Mindez 

ellentétes a nyugat-európai szabályozásra jellemzı szemlélettel, ahol egyre 

gyakoribb a bejegyzett élettársi kapcsolat elismerése, illetve ahol „figyelemmel 

arra, hogy még ma is általános a feleségek egzisztenciájának a hiánya, több 

államban özvegyi nyugdíj nemcsak az elhalt özvegyének, hanem új házasságot 

nem kötött volt házastársának is jár.”234  

A konzervatív vonalat követı szabályozás maradt az Enyt. jellemzıje, és 

ezt erısíti az új román Polgári Törvénykönyv is.235 Az új Pt. 277. szakasza 

egyértelmően kijelenti, hogy a román jog nem ismeri el az élettársi kapcsolatot, 

mint ahogy az azonos nemőek közötti házasságot sem, még akkor sem, ha az 

olyan országban jött létre, ahol a törvény elismeri ezeket az együttélési formákat. 

Ugyancsak nem ismeri a romániai szabályozás a szülıi nyugdíj 

intézményét sem. 

Egy másik értelmezési probléma abból adódik, hogy az árvaellátás 

kapcsán hiányzik bármilyen utalás arra, hogy a természetes gyermeken kívül, az 

örökbefogadott gyermeknek milyen jogosultsága van, illetve, hogy a közösen 

nevelt gyermek jogosult-e árvaellátásra. 

Annak alapján, hogy a román Családjogi Kódex, majd az azt felváltó és a 

családjogi szabályozás rendelkezésit is magába foglaló Polgári Törvénykönyv is 

kijelentette, hogy az örökbefogadott gyermeknek azonos jogai vannak a 

természetes gyerekekével, a joggyakorlatban ezt az analógiát használják az 

árvaellátás kapcsán is. 

Az özvegyi nyugdíjra és árvasági ellátásra egyaránt érvényes szabály az, 

hogy hozzátartozói nyugellátásra jogosult a túlélı házastárs, illetve a 

gyermek(ek), amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt, vagy teljesítette a nyugdíjba 

vonuláshoz szükséges feltételeket. 

                                                 
234 Prugberger, 2008, 133 old.  
235 2009 évi 287 számú törvény, újraközölve a Hivatalos Közlöny 2011 évi 505. számában, 
hatálybalépésének idıpontja 2011 október 1. 
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2.7.1. Az özvegyi nyugdíj 

Élete végéig özvegyi nyugdíjra jogosult a túlélı házastárs, a nyugdíjazási 

korhatár betöltésekor, amennyiben a házasság idıtartalma legkevesebb 15 év volt. 

Hasonlóképpen jogosultsággal rendelkezik az az özvegy is, akinek a 

jogszerzıvel való házassága kevesebb, mint 15 év, azonban több mint 10 év volt. 

Ebben az esetben azonban az özvegyi nyugdíj összege csökkeni fog minden 

hiányzó hónap miatt 0,5%-al, vagyis 6%-al egy teljes év után. 

Özvegyi nyugdíjra jogosult az elhunyttal legkevesebb egy évet 

házasságban töltött túlélı házastárs, függetlenül a korától, amennyiben az I. vagy 

II. fokú rokkantsági kategóriába sorolható. 

Teljes mértékben független a túlélı házastársnak az életkorától és a 

házasságban töltött idıtıl az özvegyi nyugdíjra való jogosultság abban az 

esetben, ha a jogszerzı házastárs halála munkabaleset, szakmai betegség vagy 

tuberkulózis következménye, és az özvegy nem rendelkezik biztosításra kötelezı 

havi jövedelemmel, vagy a jövedelmének az összege kevesebb, mint az aktuálisan 

megállapított nemzeti bruttó átlagjövedelem egy negyede. 

A fenti szabályozást egészítette ki az ideiglenes özvegyi nyugdíj 

intézménye, amely hat hónapig volt folyósítható. Ennek feltétele az volt, hogy a 

kérelmezı ne rendelkezzen biztosításra kötelezı havi jövedelemmel, vagy a 

jövedelme összege kevesebb legyen, mint az aktuálisan megállapított nemzeti 

bruttó átlagjövedelem egy negyede. Ebben a formájában az ideiglenes özvegyi 

nyugdíj gyakorlatilag megfelel a magyar jogban is ismert „átállási segély” 

intézményének. 

Ideiglenes özvegyi nyugdíjra volt jogosult továbbá az az özvegy, aki 

házastársa halálakor egy vagy több hét évesnél kisebb gyermeket nevelt, 

mindaddig, amíg a legkisebb gyermek is be nem tölti a hét évet. Ebben az esetben 

is csak akkor járt az ideiglenes özvegyi nyugdíj, ha az özvegy nem rendelkezett 

semmilyen biztosításra kötelezı havi jövedelemmel, illetve jövedelme mértéke 

nem haladta meg az aktuálisan megállapított nemzeti bruttó átlagjövedelem egy 
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negyedét. Ez a jogosultság a legkisebb gyermek hét éves koráig bármikor 

feléledhetett, amennyiben az özvegy jövedelme a jogszabályban meghatározott 

szint alá esett. 

Az a túlélı házastárs, aki saját jogú nyugellátással rendelkezett, vagy aki 

eleget tett a saját jogú nyugellátáshoz szükséges feltételeknek, választhatott, hogy 

az özvegyi nyugdíjra, vagy a saját jogú nyugellátásra tart igényt. 

 

 2.7.2. Az árvasági nyugellátás 

Az árvaellátás egyetlen feltételét a jogosult életkora képezte, amely nem 

lehet nagyobb a törvényben meghatározottnál. 

A Tny. értelmében árvaellátásra jogosultak a jogszerzı személy gyermekei 

16 éves korukig, illetve amennyiben folytatják tanulmányaikat, akkor 

tanulmányaik befejezéséig, de nem tovább, mint 26 éves korukig, vagy speciális 

esetben mindaddig, amíg rokkantságuk tart, amennyiben a megrokkanás a fenti 

idıszakok alatt következett be. 

A jogalkotó nem tett különbséget az oktatási formák között, csupán annyit 

jelentett ki, hogy törvényesen mőködı oktatási intézményrıl legyen szó, 

függetlenül attól, hogy nappali, vagy más képzési formáról van-e szó. Az sem 

volt mérvadó, szemben a saját jogú nyugellátásnál szolgálati idınek beszámított 

felsıfokú tanulmányokkal, hogy az árvaellátásra jogosult személy befejezze a 

megkezdett tanulmányait. Véleményünk szerint ez a tágabb értelmezés jól 

jellemzi a szabályozás szellemiségét, azonban szükségesnek látom megjegyezni, 

hogy magában hordozta a visszaélések lehetıségét, és nem elınyös a fenntartható 

nyugdíjrendszer megvalósulása szempontjából. 

 

2.7.3. A hozzátartozói nyugdíj alapja és mértéke 

A hozzátartozói nyugdíj alapját képezte: 
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a.) a teljes öregségi nyugdíj, amely az elhunytat halála pillanatában 

megillette, vagy megillette volna; 

b.) az I. fokú rokkantsági nyugdíj, amennyiben az elhalálozásra a teljes 

öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeinek teljesítése elıtt került sor, 

azonban az elhunytat bármilyen fokú rokkantsági nyugdíj, elırehozott öregségi 

nyugdíj vagy csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj illette, vagy 

illethette volna meg. 

A hozzátartozói nyugdíj összegét az arra jogosultak számának 

függvényében határozták meg, a számítás alapját képezı nyugdíjhoz szükséges 

évi átlagos nyugdíjpontok százalékában, a következık szerint: 

a.) egy jogosult esetében 50%; 

b.) két jogosult esetében 75%; 

c.) három vagy annál több jogosult esetében 100%. 

Két fontos szabályt állított még fel a hozzátartozói nyugdíj összegének 

kiszámításával kapcsolatban a Tny. Az elsı az, hogy a hozzátartozói nyugdíjra 

való jogosultak számának változása természetesen a hozzátartozói nyugdíj 

összegének az újraszámolását eredményezte. 

A másik szabály az, hogy ha az árva mindkét szülı után jogosult volt az 

árvaellátásra, akkor hozzátartozói nyugdíjának összegét a mindkét elhunyt 

jogszerzıt megilletı öregségi vagy rokkantsági nyugdíj alapján számolják ki, 

vagyis a két nyugdíj összege halmozódik. Véleményünk szerint ez a halmozásos 

megoldása a román jogalkotónak helyénvaló, és igazságosabb, mint az a rendszer, 

amelyben ilyen esetben az árva a magasabb összegő nyugdíjat veheti igénybe. A 

mindkét szülıjét elveszítı gyermek helyzete fokozottan hátrányosabb, ezért 

véleményünk szerint jogosan megilleti a nagyobb összegő hozzátartozói nyugdíj. 
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2.8. A nyugellátásra vonatkozó eljárási kérdések 

 

2.8.1. A nyugdíjjáradék összege és kiszámításának módszere 

A nyugdíjjáradék összegének kiszámítására vonatkozó alapszabályok 

elemzése esetében általában megállapíthatjuk, hogy „a törvényi szabályokban 

mindig két tényezı keveredik, amelyek egymás ellen hatnak. Az elsı az, hogy az 

állam igyekszik a szociális biztonság megteremtése érdekében felvállalt feladatait 

teljesíteni, másrészt pedig a rendszer pénzügyi stabilitását is biztosítani kell, 

illetıleg azt, hogy az ellátások mértéke igazodjon a gazdaság 

teljesítıképességéhez, valamint a járulékterheket viselık teljesítıképességéhez 

is.”236 

A román nyugdíjreformnak az elsı pillért, a kötelezı állami 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszert érintı rendelkezései közül a Tny.-nek 

talán legjelentısebb újítása és módosítása a nyugdíjjáradék kiszámításának terén 

figyelhetı meg. A korábbi jogszabályok alapján a nyugdíjjárulékot az utolsó tíz 

munkaévbıl tetszés szerint kiválasztott öt legjobb év jövedelme alapján 

számították ki. Ez a módszer azonban sok visszaélésre adott okot, egyrészt az 

utolsó években mesterségesen felpumpált fizetések miatt, másrészt különösen az 

inflációs körülmények között, jelentıs és méltánytalan különbségeket 

eredményezett a különbözı idıpontokban nyugdíjba vonuló személyek között. 

Éppen azért a pontrendszerő nyugdíjszámítás bevezetésére vonatkozó 

reformintézkedések voltak azok, amelyek a legnagyobb népszerőségnek 

örvendtek, és a szakirodalom is általánosan a Tny. pozitív eredményei között 

tartja számon. A 2001-ben hatályba lépı Tny. által bevezetett pontrendszeres 

nyugdíjkiszámítás módozatát az Enyt. is változatlan formában megırizte. 

Véleményünk szerint is ez a rendszerváltás után kialakult román nyugdíjrendszer 

egyik erıssége, mivel átláthatóságot és kiszámíthatóságot teremtett. Botos Katalin 
                                                 
236 Prugberger – Fabók, 2005, 114 old. 
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és Botos József megfogalmazását használva a pontrendszeres nyugdíjrendszerhez 

azért is célszerő ragaszkodni, mert – s ez döntı fontosságú – hozzáilleszthetı egy 

megfelelı munkaerı piaci ösztönzés.237  Ez pedig a fenntartható nyugdíjrendszer 

megteremtésének alapfeltétele. 

A Tny. értelmében a nyugdíjjáradék összegének kiszámítása a német 

nyugdíjrendszerben mőködı számítási módszerhez hasonló pontrendszer alapján 

történik.238 

Az új számítási rendszerben az alapszabály az, hogy a nyugdíjjárulék 

összegét a biztosítottsági idı alatt szerzett nyugdíjpontok, valamint az érvényes 

nyugdíjpontérték szorzatából lehet kiszámítani. Az így megállapított 

nyugdíjjáradék összegéhez hozzáadódott az egészségbiztosítási járulék összege.  

Annak érdekében, hogy a pontrendszerő számítás érthetı és könnyebben 

alkalmazható legyen, a Tny.-be a jogalkotó pontos fogalmi meghatározásokat is 

beillesztett, tisztázva az éves átlagpont, éves pontszám törvényes fogalmát, illetve 

az egy adott hónapban megszerzett pontszám kiszámításának módját.239 

                                                 
237 Botos-Botos, 2010 

238 „A nyugdíjformulában mutatkozó eltérések elsısorban a rendszerek jellegétıl függnek. Az 
alapnyugdíjat alkalmazó rendszerek körében a jövedelemtıl függı nyugdíjrész jelenleg már általános, és 
ez utóbbinak a mértéke csökkentheti az alapnyugdíjat. A kizárólag a jövedelemtıl függı rendszerek 
esetében különbség van a nyugdíj-megállapítás alapjául szolgáló jövedelem átlagának meghatározásához 
figyelembe veendı évek számában és abban, hogy „alulról” vagy „felülrıl” építik-e fel a nyugdíjat. Az 
elıbbi esetben az elıírt jogosultsági idı megléte esetén a biztosítási idı meghatározott százalékkal növeli 
a nyugdíjat. A szolgálati idı és a nyugdíj összege közötti kapcsolatot kifejezı skálák egy része lineáris 
(például Portugália), más része degresszív (például Ausztria). A felülrıl számolt rendszerekben a 
különbözı szabályok szerint meghatározott teljes nyugdíjból vonnak le a teljes nyugdíjhoz szükséges 
jogosultsági idı hiányának megfelelı részt (például a teljes nyugdíj 40 év biztosítási vagy helyben lakási 
idı után jár, és ebbıl annyiszor 1/40-ed részt vonnak le, ahány év hiányzik a 40-bıl). Országonként 
nagyon különbözı, hogy hány év átlagkeresetét veszik figyelembe a nyugdíj megállapításához. Ezen 
idıtartam legrövidebb Görögországban (öt év), leghosszabb pedig Németországban (a biztosítás teljes 
ideje, pontrendszer keretében számolva). Nem mondhatjuk jellemzınek, de több országban tízéves 
beszámítási idıszakot rögzítettek. Ezt tekinthette példának Finnország, ahol a munkahelyi 
nyugdíjrendszerben a korábbi négy évrıl fokozatosan emelik tízre a beszámítási idıszak“ Gerencsér, 
2000, 6-7 old.  

239 A biztosítottsági idı alatt a biztosított által megszerzett éves átlagpont (punctaj mediu anual) értékének 
kiszámításához a teljes hozzájárulási idı alatt megszerzett nyugdíjpontok számát el kell osztani (öt 
tizedesnyi pontossággal) a teljes hozzájárulási idı éveinek számával. A biztosított éves pontszámának 
(punctaj anual) meghatározására a havonként elért pontszámok összegét kell elosztani a hozzájárulási 
hónapok számával, ami átlagos esetben 12. 
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Az egy hónapnak megfelelı pontszám kiszámításának alapját a biztosított 

bruttó fizetésének (beleértve a különbözı pótlékokat és egyéb juttatásokat) vagy 

más, a nyugdíjjárulék alapját képezı jövedelme és az adott idıpontban érvényes 

nemzeti bruttó átlagfizetés aránya képezi.240 

 A nyugdíjpont kiszámításának az alapját tehát a biztosított jövedelem, 

vagyis az az összeg képezi, amely a járulékfizetés alapját is jelentette. A 

jogszabály által hozzájárulási idınek tekintett egyéb periódusok esetében az éves 

pontszám meghatározásához a következı számítási alapot írta elı a törvény: 

 a.) a rokkantsági nyugdíj vagy más társadalombiztosítási juttatás összegét, 

azokra az idıszakokra, amikor a biztosított rokkantsági nyugdíjjal vagy más 

társadalombiztosítási juttatással rendelkezett; Ha a rokkantsági nyugdíj mellett a 

biztosított munkavégzésbıl származó keresete alapján is fizetett nyugdíjjárulékot, 

akkor a két jövedelem halmozása képezi a nyugdíjpontszám meghatározásnak az 

alapját. 

 b.) az adott periódusban érvényes nemzeti bruttó átlagfizetés 25%-át, 

azokra az idıszakokra vonatkozóan, amikor a biztosított felsıfokú tanulmányait 

végezte vagy sorkatonai szolgálatot teljesített, illetve azoknak a diákoknak és 

inasoknak az esetében, akik szakmai gyakorlatuk folytatása alatt szenvedtek 

munkahelyi balesetet vagy szakmai betegséget; 

 c.) a munkanélküli segély összegét a nyilvántartott munkanélküliek 

számára a segélyezési periódusra vonatkozóan. 

 A már folyósított nyugellátásokat minden országban általában vagy a 

bérek, vagy a fogyasztási árak alakulásához kötve emelik, s az emelés mértékét 

vagy automatikusan, vagy külön döntés alapján állapítják meg. E megoldások 

árnyaltabb formája jelenik meg Belgiumban, ahol az életszínvonal és 

Olaszországban, ahol a megélhetési költségek alakulásához kötik az emelést. 

                                                 
240 A nemzeti bruttó átlagfizetés értékét minden hónapban közzé teszi a Román Nemzeti Statisztikai 
Hivatal. Azokra a periódusokra vonatkozóan, amikor a RNSH nem közölt havonkénti lebontásban 
adatokat a nemzeti bruttó átlagfizetésrıl, az éves érték havi átlagát kell számolni. Azokra a hónapokra, 
amelyekre vonatkozóan a RNSH még nem közölte a nemzeti bruttó fizetés hivatalos értékét, az utolsó 
hivatalosan közzétett havi adatot kell felhasználni. www.insse.ro  
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Finnországban az állami nyugdíjakat a fogyasztói árak növekedésével emelik, a 

munkahelyi nyugdíjak esetében pedig az ár- és bérnövekedés átlagával számított 

vegyes indexálást alkalmaznak. Ezen általános elvő emelések mellett idınként 

mérlegelt emeléseket hajtanak végre a nyugdíjasok helyzetére és a gazdasági 

lehetıségekre való tekintettel.241 

 A nyugdíjpont értékének meghatározására évente, a társadalombiztosítási 

költségvetésre vonatkozó jogszabályban kerül sor. Az aktuális érték alapját az 

elızı év decemberében érvényes értéke képezi, amelyet minimálisan a következı 

évre tervezett infláció mértékével arányos mértékben megemelnek. A 

makrogazdasági mutatók és a létezı pénzügyi alapok függvényében a 

nyugdíjpont értékét év közben is emelheti a kormány a társadalombiztosítási 

költségvetésre vonatkozó jogszabály kiegészítésérıl szóló törvényben. Erre 

gyakorlatban még nem került sor. 

 A fenti szabályok szerint meghatározott nyugdíjpont értéke 2008. január 

1.-el kezdıdıen nem lehet kevesebb, mint a bruttó nemzeti átlagfizetés 37,5%-a, 

majd 2009. január 1.-el kezdıdıen, mint a bruttó nemzeti átlagfizetés 45%-a.242 

                                                 
241 Gerencsér, 2000, 7 old. 
242 A társadalombiztosítási költségvetésrıl szóló 2007 évi 387. számú törvény 14. szakasznak 1. bekezdése 
értelmében 2008. január 1-el kezdıdıen, a folyó évre vonatkozóan, a Tny.-ban rögzített szabály szerint 
kiszámított nyugdíjpont értéke 581,3 lej volt. Ugyanerre az évre, 2008-ra vonatkozóan a nemzeti bruttó 
átlagfizetés értéke 1550 lej volt. A nyugdíjpont értéke tehát 2008-ban azonos volt a jogszabályban 
meghatározott minimumértékkel. 
2008 decemberének utolsó napján, az újonnan alakult Boc kabinett egyik elsı intézkedéseként a Hivatalos 
Közlöny 2008 évi 899. számában megjelenı 226. számú sürgısségi kormányrendelet 6. szakasza 
értelmében „2009. január 1-el kezdıdıen a 2000 évi 19. számú törvény által szabályozott nyugdíjpont 
értéke 697,5 lej. A nyugdíjpontnak az 1. bekezdésben megjelölt értéke a 2009 évi társadalombiztosítási 
költségvetésrıl szóló törvény Hivatalos Közlönyben való megjelenését követı hónap január 1-ig 
alkalmazandó.” Az idézett jogszabályi rendelkezés azért is érdekes, mivel olyan körülmények között 
született meg, amikor az új kormány Románia irányítását a nemzetközi gazdasági válság hatása, illetve a 
hazai gazdasági mutatók gyengülése következtében viszonylag nehéz helyzetben vette át, ráadásul a 
következı évi költségvetési törvények gyors megszavazására nem sok kilátás volt. Ilyen körülmények 
között meglepınek mondható ez a rendelkezés, amely a nemzeti bruttó jövedelem alakulásától függetlenül 
megemelte a nyugdíjpont értékét.  

Alig néhány héttel késöbb azonban, még mielött megjelent volna a társadalombiztosítási 
költségvetésrıl szóló törvény, amely meghatározta a 2009-re alkalmazandó bruttó átlag jövedelem értékét, 
amelynek 45%-nál, a Tny. 80 szakasza értelmében, nem lehet kevesebb a nyugdíjpont értéke, 2009. 
február 11-én egy újabb sürgısségi kormányrendeletet hozott a kormány „Egyes költségvetési 
intézkedések szabályozásáról” címmel. (2009 évi 4. számú sürgısségi kormányrendelet, megjelent a 
Hivatalos Közlöny 2009 évi 92. számában) 
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Nagyon sok kritika érte ezt a jogszabályi rendelkezést, amelynek ellenzıi azt 

hangoztatták, hogy semmi nem indokolja éppen ennek a két határértéknek a 

bevezetését, s amennyiben a jogalkotó nem támaszkodik pontos elıszámításokra 

ezzel kapcsolatban, tulajdonképpen bármilyen más értékeket is szabályozhatna a 

törvény.243 

 Véleményünk szerint ezek a határértékek, bár valóban nem született 

magyarázat arra vonatkozóan, milyen számítás alapján került sor éppen ezeknek a 

bevezetésére, reálisnak mondhatóak. A szabályozás ilyen szempontból illeszkedik 

abba a nyugat-európai jogban is fellelhetı szemléletbe, amely a nyugdíj 

összegének megállapításakor a középszintő megélhetés biztosítását tartja szem 

elıtt (bár természetesen egyelıre egészen mást jelent a középszintő megélhetés a 

nyugat-európai, illetve a romániai gazdasági körülmények között). „Ezért a 

nyugdíjrendszerek a nyugdíjösszegek megállapításánál, ill. a kiszámítási módnál 

szigorúan olyan háztartásökonómiai tényezıket vesznek alapul, amelyek 

középszinten jómódú megélhetést biztosítanak, de fényőzı megélhetést nem. Ha 

a nyugdíjas ilyen jövedelemmel rendelkezik, a nyugdíj összegét törvényben 

rögzített elvek alapján levonással leszorítják, ezen kívül az elérhetı nyugdíjak 

összege is maximálva van. Ily módon nyílik lehetıség arra, hogy 

                                                                                                                                                
A jogszabály preambuluma kijelentette, hogy: „Számításba véve a belsı és külsı gazdasági 

folyamatok által keltett nyomást és kockázatokat, a gazdasági fejlıdés fenntartásának és az infláció 
csökkentésének szükségességét, valamint az infrastrukturális fejlesztésekhez, az európai alapokból 
finanszírozott beruházások önrészéhez, illetve a közösségi költségvetésbe Románia számára kötelezı 
befizetésekhez szükséges pénzügyi források biztosításának prioritását; figyelembe véve az Európai 
Bizottság és a nemzetközi pénzügyi intézmények költségvetési megtakarításokra vonatkozó ajánlásait, 
egyértelmően következik, hogy a jelzett kockázatok, közvetve a túlzott mértékő deficit elkerülésének 
érdekében szükségszerő egy megszorító költségvetési politika bevezetése.” A különbözı költségvetési 
intézkedések között a jogszabály 8. szakasza gyakorlatilag befagyasztotta a nyugdíjpont értékének 
változását, de legalábbis csökkentette annak a lehetıségét, hogy az bruttó átlagjövedelem növekedésével a 
nyugdíjpont értéke is a Tny. által elıírt mértékben változzon. A szabályozás szerint ugyanis a Tny. 80 
szakaszának 3. bekezdésében található rendelkezés, miszerint a nyugdíjpont értéke nem lehet kevesebb  a 
társadalombiztosítási költségvetési törvényben meghatározott bruttó átlagjövedelem 45%-a, 2009 évben 
nem alkalmazandó. 
Végezetül 2011-el kezdıdıen az Enyt. szabályozása ismét módosította a nyugdíjpont kiszámításának 
módját, ahogy azt a késıbbiekben látni fogjuk. 
243 Nistorescu, 2007, 100-101 old. 
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minimumnyugdíjban részesülhessenek azok is, akik járulékfizetésre 

képtelenek.”244  

 

2.8.2. Felelısségi szabályok és jogorvoslat 

A társadalombiztosítási ellátások körében a felelısségi viszonyok között 

elsı sorban három kérdéskört szoktak tárgyalni a szakirodalomban: 

a.) a visszafizetési kötelezettséget a jogalap nélkül igénybe vett 

ellátásokért; 

b.) a foglalkoztató megtérítési kötelezettségét a mások által jogalap nélkül 

felvett ellátásokért; 

c.) a foglalkoztató megtérítési kötelezettsége az általa okozott kár esetében 

(elsı sorban a baleseti ellátás keretében).245 

A nyugellátásra vonatkozóan a fenti esetekbıl az elsı kettı az, amelyet a 

felelısségi szabályoknál tárgyalni szükséges.  

A román Tny. szerkezetileg nem tárgyalta külön részben a jogalap nélkül 

felvett nyugellátások esetében követendı eljárási szabályokat. Mi több, a „Jogi 

felelısség” címő VII. Fejezetben egyáltalán nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. A 

kérdéses fejezet részletes felsorolását tartalmazta a Tny. rendelkezéseinek 

áthágása esetében felmerülı bőncselekményeknek és szabálysértéseknek, illetve 

az ezekre vonatkozó büntetési tételeknek. 

A jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozóan az 

utolsó, „Záró rendelkezések” címő X. Fejezet tartalmazott összesen két szakaszt 

(187. és 188. szakaszok), egységesen tárgyalva a kérdést minden 

társadalombiztosítási ellátás, és nem csak a nyugellátás vonatkozásában. 

Az a személy, aki jogalap nélkül részesült valamilyen 

társadalombiztosítási ellátásban, az általános, 3 éves elévülési idı letelte elıtt 

kötelezhetı annak a megtérítésére és visszafizetésére. A joglap nélkül felvett 
                                                 
244 Prugberger, 2008, 120-121 old. 
245 Czúcz, é.n., 229 old. 
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nyugellátások visszafizetésére a területileg illetékes nyugdíjpénztár szervein 

keresztül kerül sor. A nyugdíjpénztár ilyen irányú határozata végrehajtási 

okiratnak tekintendı. A jogalap nélkül nyugellátáshoz jutott személy halála után 

az így elnyert összegek visszafizetésére az örökösök nem kötelezhetıek. 

 A jogalap nélkül felvett összegeket, hogyha azokhoz valamilyen 

bőncselekmény elkövetése révén jutott az érintett személy, kamatokkal együtt 

kell megtéríteni. Ebben az esetben a nyugellátást jogtalanul felvevı személy 

halála után annak örökösei is kötelezhetıek a kérdéses összeg visszafizetésére. 

„A jogorvoslat a társadalombiztosítás területén is arra szolgál, hogy az 

ügyben hozott döntést sérelmesnek érzı fél ezen lehetıségek segítségével 

kiküszöbölhesse az esetlegesen ıt ért jogsérelmet.”246 

A Tny. elsı sorban a külsı, bírói jogorvoslat szabályairól rendelkezett, és 

nem tette expresis verbis annak kötelezı elıfeltételévé a közigazgatási rendszeren 

belüli, úgynevezett belsı jogorvoslatot. Ennek ellenére természetesen lehetıség 

volt a jogorvoslatnak erre az elsı lépcsıjére is, amelynek keretében a 

társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos határozat ellen a kibocsátó intézmény 

felettes szervéhez lehetett fellebbezéssel fordulni. 

Társadalombiztosítási ügyekben elsı fokon a felperes lakhelye szerinti 

törvényszékek (Tribunal), fellebbezési fórumként a táblabíróságok (Curtea de 

Apel) illetékesek eljárni. A Tny. hatályba lépését követıen a törvényszékek és 

táblabíróságok keretén belül társadalombiztosítási szekciók megszervezésére 

került sor, amelyek a továbbiakban az ilyen jellegő keresetekkel foglalkoznak. A 

társadalombiztosítási perek esetében, éppen úgy, mint a munkaügyeknél, az 

eljárás bélyegilletékektıl mentes. 

 

 

                                                 
246 Czúcz, é.n., 236 old. 
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2.9. A Nemzeti Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztár  

 

A Tny. értelmében a nyugellátással és más társadalombiztosítási 

juttatásokkal kapcsolatos kérdések megszervezéséért és végrehajtásáért a Nemzeti 

Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztár (NNYTP) lett a felelıs.  

A NNYTP „nemzeti jelentıségő, jogi személyiséggel rendelkezı autonóm 

közintézmény”, amely a társadalombiztosítási- és nyugdíjrendszer igazgatását és 

vagyonkezelését végzi. Az intézmény székhelye Bukarestben, Románia 

fıvárosában van. Helyi közigazgatási szinten a megyei és bukaresti 

Nyugdíjpénztárakon keresztül végzi a feladatait. 

A Tny. értelmében ez az új intézmény, a NNYTP a rendszerváltás elıtt, 

illetve a Tny. hatályba lépéséig mőködı Központi Társadalombiztosítási Pénztár 

(KTP)247 jogutódjaként jött létre, amelynek egyaránt átvette feladatait és 

vagyonát, valamint kormányhatározat alapján megkapta KTP használatában lévı 

és addig állami tulajdonú ingatlanjai nagy részét. Ugyancsak a NNYTP 

feladatkörébe kerül számtalan olyan feladat, amelyet a Tny. megjelenése elıtt a 

Munka- Szociális Szolidaritás- és Családügyi Minisztérium erre szakosodott 

osztályai láttak el, elsı sorban az adatkezelés és a járadékok folyósítása terén. 

A NNYTP munkájának irányítását négy éves mandátumokra egy elnök és 

a 19 tagú igazgatótanács látja el. Tagjai között mindössze három képviselıvel 

rendelkeznek a nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetei.  

Bár a Tny. a NNYTP autonóm jellegét igyekszik hangsúlyozni, 

véleményünk szerint maga a jogszabályi rendelkezés ezt nem támasztja alá. Az 

igazgatótanács tagjait a Kormány, a munkáltatók, és a biztosítottak 

érdekképviselete nevezi ki, 5-5-8 arányban (a biztosítottak érdekképviseletében 5 

tagot a szakszervezetek, míg 3 tagot a nyugdíjasok szervezetei jelölnek ki). 

Ugyanakkor a NNYTP elnökét a Munka- Szociális Szolidaritás és Családügyi 

Minisztérium javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és funkciója államtitkári 
                                                 
247 Casa Centrală a Asigurărilor Sociale 
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rangnak felelt meg. Összevetve ezt azokkal a rendelkezésekkel, amelynek 

értelmében a NNYTP feladatainak elvégzését a Munka- Szociális Szolidaritás és 

Családügyi Minisztérium ellenırzi, amely elsıdleges vagyonkezelınek is számít, 

illetve statútumát a Kormány hagyja jóvá, úgy gondoljuk, hogy az autonómia 

ilyen körülmények között értelemszerően nem tud megvalósulni. 

A Tny. VI. Fejezetének II. Része részletes felsorolását tartalmazta a 

NNYTP feladatainak. Ezek a feladatok sokrétőek, a hozzájárulások 

begyőjtésében, a társadalombiztosítási költségvetés kidolgozásában, a 

vagyonkezelésben, adatfeldolgozásban vállalt szerepétıl, a más állami szervekkel 

és egyéb hazai és külföldi intézményekkel való kapcsolattartásig terjedtek. 

Azonban a törvényben felsorolt  

A Világbank véleményezése szerint a NNYTP számára a legnagyobb 

kihívást az adatbegyőjtés és az adatfeldolgozás jelentette. A folyamat 

optimizálása céljából a Világbank finanszírozása mellett a Tny. hatálybalépésekor 

megkezdıdött a „Társadalmi szektor fejlıdése” címő projekt lebonyolítása, 

amelynek célja egy olyan adatbázis elkészítése volt, amely tartalmazza a 

biztosítottakra és a munkáltatókra vonatkozó adatokat, összeköttetésben a 

Pénzügyminisztérium és a Kereskedelmi Kamara által mőködtetett 

adatbázisokkal.248 

A Világbanknak a romániai nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatban 

elkészült általános elemzı tanulmányában több kritikai észrevételt is 

megfogalmazott a NNYTP mőködésével kapcsolatban. Az említett tanulmányban 

a Világbank elsı sorban arra hívja fel a figyelmet, hogy a NNYTP nem csak a 

számítástechnikai berendezések beszerzésére kellene, hogy kiemelt gondot 

fordítson, hanem sokkal inkább az általános átszervezésre, különben 

mőködésének hiányosságait nem lehet kiküszöbölni. Másrészt azt is 

nehezményezte a világbanki dokumentum, hogy mőködése elsı idıszakában a 

                                                 
248 Lambru-ChiriŃoiu-Gregoire, 2002, 33 old. 
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NNYTP képtelen volt szakmailag felkészült személyzetet alkalmazni, 

különösképpen a nem elégséges anyagi juttatások következtében.249  

Különösen nagy gondot jelentett a NNYTP mőködésének elsı idıszakában 

a társadalombiztosítási hozzájárulások begyőjtésének megszervezése, ellenırzése, 

illetve mulasztások esetében a hatékony szankcionálás. A Világbank szakértıi 

által elkészített dokumentum is ezt tartotta az egyik legsúlyosabb problémának.250  

A Világbank által megfogalmazott kritikák hatására, illetve a felsorolt 

problémák kezelése érdekében lépett hatályba 2001-ben a kormánynak a 1317. 

számú Határozata, amelyben a Munka- Szociális Szolidaritás és Családügyi 

Minisztérium keretében mőködı egységes intézményi struktúra hatáskörébe 

vonta a hozzájárulások begyőjtésére vonatkozó ellenırzési jogkört.  

 

3. A garantált összegő minimális szociális nyugdíj251 szabályozása 

Romániában 

 

A garantált összegő minimális szociális nyugdíj intézménye 2009-ben 

jelent meg elıször a román társadalombiztosítási jogban.252  

                                                 
249 Világbank, 2001, 8 old. 
250 Világbank, 2001, 9 old. 
251 2010-ben a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó 118 számú törvény 7. szakasza a garantált 
összegő szociális nyugdíj elnevezést „nyugdíjasok szociális juttatása” elnevezésre cserélte fel, azonban a 
szabályozás változatlan maradt. A juttatás kifejezés használata egyértelmően jelzi, hogy ez az intézmény 
nem biztosításon alapul, ezért ilyen értelemben nem tekinthetı nyugdíj jellegőnek.  
252 Néhány évvel korábban, 2005-ben már történt kísérlet a minimális nyugdíj intézményének 
bevezetésére, amikor tíz szenátor erre vonatkozó törvényjavaslatot terjesztett a Parlament elé. A 
törvényjavaslat a minimális nyugdíj összegét a mindenkori bruttó minimálbér 75%-ban állapította volna 
meg, finanszírozása pedig, a társadalombiztosítási költségvetés terhére történt volna. A törvénytervezet 
kidolgozói a minimális nyugdíj bevezetésének szükségességét azzal indokolták, hogy a 2005-2008-as 
ciklusra szóló Kormányprogram társadalombiztosításra vonatkozó 7. Fejezete ígéretet tett a szegénység és 
a társadalmi marginalizáció felszámolására valamint az idıskorúak életszínvonalának javítására. A 
Tăriceanu kormány azonban nem támogatta a benyújtott törvénytervezetet. Elutasító álláspontját a 
Szenátusnak benyújtott véleményezésében egyrészt azzal indokolta, hogy a jogharmonizációs 
követelmények között nem szerepel a minimális nyugdíj bevezetése, és ez az intézmény nem is található 
meg minden tagállam nyugdíjrendszerében, másrészt a felosztó-kirovó típusú nyugdíjrendszernek a 
lényege éppen abban áll, hogy a juttatásokat a kötelezı befizetésekhez köti. Ilyen értelemben a Tny. 
meghatározza a minimális nyugdíjat is, amennyiben elıírja azt a legkevesebb hozzájárulási idıt, amely a 
nyugdíjjogosultság megszerzéshez szükséges. Forrás: www.senat.ro  
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Hivatkozva a 2009-2012 évekre szóló Kormányprogramban tett ígéretre, 

amelyben a garantált összegő minimális szociális nyugdíj bevezetése a 

szegénység elleni küzdelem és a lakosság életszínvonalának emelése érdekében 

tett intézkedések között szerepelt, 2009 februárjában alkotta meg a kormány a 6. 

számú sürgısségi kormányrendeletet, amely április 1.-el kezdıdıen lépett 

hatályba.253 

A jogszabály preambulumában a jogalkotó négy alapvetı indokot sorolt 

fel, amelyek szükségessé tették a garantált minimális összegő szociális nyugdíj 

bevezetését: 

- A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben folyósított nyugdíjak egy 

része annyira alacsony, hogy nem teszi lehetıvé a méltányos életfeltételek 

biztosítását. 

- A szociális biztonsági rendszert a nemzeti prioritásokkal összefüggésben 

szükséges javítani, támogatva a legsérülékenyebb kategóriába tartozó 

személyekkel való szolidaritást. 

- Az intézkedés bevezetése segít megelızni a társadalombiztosítási 

nyugdíjasok egy részének a társadalmi kirekesztettségét, különösen a fennálló 

gazdasági krízis körülményei között. 

- Az intézkedés egy olyan személyi körre vonatkozik, amelynek jövedelme 

a minimális küszöb alatt van, amely szegénységgel és a társadalom peremére való 

kiszorulással fenyeget. 

Maga a jogszabály összesen hét szakaszból áll, kijelentve, hogy a 

rendelkezései kiegészítendık a Tny. szabályozásával. 

Garantált összegő minimális szociális nyugdíjra jogosultak azok a 

romániai lakhellyel rendelkezı társadalombiztosítási nyugdíjasok, függetlenül a 

nyugdíjba vonulás idıpontjától, akiknek a folyósított nyugdíjjáradéka kevesebb, 

mint a mindenkori garantált minimális összegő szociális nyugdíj összege.  

                                                 
253 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2009. évi 107. számában. 
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A garantált minimális szociális nyugdíj összegét 2010-el kezdıdıen 

minden évben az aktuális költségvetési törvény határozza meg, azzal a 

pontosítással, hogy a költségvetés kiegészítésére vonatkozó jogszabályok nem 

csökkenthetik, legfeljebb növelhetik a meghatározott összeget a rendelkezésre 

álló pénzügyi források és a makroökonómiai mutatók függvényében. 2009 évre 

vonatkozóan két külön összeget írt elı a jogszabály: április 1-el kezdıdıen 300 

lej, október 1-el kezdıdıen pedig 350 lej a garantált minimális szociális nyugdíj 

értéke. A juttatás összege napjainkig nem változott, 2013 évre is változatlanul 

350 román lej.254   

A jogosultaknak folyósítandó szociális nyugdíjjáradék tényleges 

esetenkénti összegét a társadalombiztosítási nyugdíjjáradék és a garantált 

minimális szociális nyugdíj aktuális értéke közötti különbség jelenti. 

Hozzátartozói nyugellátás esetében minden jogosultra külön-külön érvényes a 

minimálisnak meghatározott nyugdíjösszeg. Amennyiben valaki többféle 

nyogdíjjáradékot halmoz, a garantál minimális szociális nyugdíj megállapításához 

a halmozott összeget veszik alapul.  

 A kifizetendı összegek finanszírozása nem a társadalombiztosítási 

költségvetést terheli, mivel erre külön keretet különítettek el a mindenkori 

Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium költségvetésébıl, a folyósítása 

azonban a Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár hatáskörébe 

tartozik, területi illetékesség függvényében.255 

Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztárra ugyanakkor 

koordinációs feladatok is várnak a jogszabály végrehajtása során, mivel a Tny. 

által szabályozott rendszertıl független nyugdíjrendszerek (a katonaság, 

rendırség és az ügyvédek társadalombiztosítási rendszere) által kötelezıen 
                                                 
254 2013 évi 5 számú törvény az állami költségvetésrıl, 47 szakasz. 
255 Figyelembe véve többek között a garantált összegő minimális szociális nyugdíj bevezetését, 2009 
tavaszán a költségvetés kiigazítása alkalmával 1,3 milliárd román lejt különítettek el a szaktárca számára. 
Az elızetes felmérés szerint a nyugdíj kiegészítés kb. 435.000 nyugdíjast érint, akiknek járadéka átlagosan 
78 lejjel, majd októbertıl az érintettek száma megközelíti a 700.000 személyt, átlagosan 95 lejjel növelve 
nyugdíjuk összegét. Forrás: http://www.ziare.com/stiri/frauda/ministerul-muncii-primeste-1-3-miliarde-
lei-in-plus-pentru-pensii-719591  
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rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozása és a garantált minimális szociális 

nyugdíjra jogosultak nyilvántartásba vétele is reá hárult.  

Elıre láthatóan a garantált minimális szociális nyugdíjra jogosultak 

legnagyobb tömege a volt mezıgazdasági dolgozók körébıl fog kikerülni.256 

 

4. A nyugdíjbiztosítási és más társadalombiztosítási jogosultságokra 

vonatkozó törvénnyel kapcsolatos Alkotmánybírósági döntések 

 

A román Alkotmánybíróság 1991-ben alakult, az elsı demokratikusan 

megszavazott Alkotmány életbelépését követıen, mint minden más hatalmi 

intézménytıl független, autonóm szerv, amelynek feladata a „az Alkotmány 

felsıbbségének” biztosítása. 

Az Alkotmány V. Címében részletezett feladatkörök közül természetesen 

az elızetes, illetve utólagos normakontroll a legfontosabb. „A hatályos törvények 

és rendeletek, valamint házszabályok alkotmányellenesnek talált rendelkezései az 

Alkotmánybíróság döntésének közzétételétıl számított 45 napon belül 

megszőnnek joghatást kiváltani, amennyiben a Parlament vagy a Kormány ebben 

az idıszakban nem hozza összhangba az alkotmányellenes elıírásokat az 

Alkotmány rendelkezéseivel. Ezen idıszak alatt az alkotmányellenes 

rendelkezések a jog szerint fel vannak függesztve. 

                                                 
256 2001-ben a legszegényebb rétegek legalapvetıbb szükségleteinek fedezése érdekében, a társadalmi 
szolidaritás elve alapján bevezették Romániában a garantált minimum jövedelem intézményét. Ennek 
összege 2009. január 1.-én egy kétszemélyes család számára havi 196, egyedülálló személyek számára 
havi 108 lej volt. A garantált minimális jövedelemre a nyugdíjasokat is jogosultak voltak. Az elızı év 
decemberére érvényes statisztikai adatok alapján azt láthatjuk, hogy a nyugdíjasok 10,58%-a rendelkezett 
a garantált összegő minimális nyugdíjnál kisebb nyugdíjjal. Ha a garantált minimum jövedelmet vesszük 
alapul, csupán a nyugdíjasok 0,38%-ának a jövedelme volt ezalatt a küszöbérték alatt. Ebbıl is látható a 
garantált összegő minimum nyugdíj bevezetésének jelentısége, annak ellenére, hogy ennek összege a 
vizsgált évre vonatkoztatva csupán a minimálbér 50%-a, illetve az átlagbér 17,72%-a.  FiŃ, 2009b, 138-
139 old.  
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Az Alkotmánybíróság döntéseit közzéteszik Románia Hivatalos 

Közlönyében. A közzététel dátumától a döntések általánosan kötelezıek, és csak 

a jövı tekintetében bírnak erıvel.”257 

A nyugdíjrendszer szabályozásával kapcsolatban azt láthatjuk, hogy az 

Alkotmánybíróság tevékenysége nem bírt jelentıs befolyással erre a területre. A 

Tny. rendelkezéseivel kapcsolatban több tucat alkotmánybírósági döntés született, 

közülük az elsık már közvetlenül a jogszabály megjelenését követıen. Ennek 

ellenére úgy gondoljuk, hogy bár egyes szakértık szerint ez a jelentıs joganyag a 

jogszabály sérülékenységét jelzi, valójában az Alkotmánybíróságnak nem volt 

jelentıs hatása a Tny. tartalmára, illetve rendelkezéseinek idıbeli változásaira. 

Véleményünket elsı sorban az támasztja alá, hogy a több tucat alkotmánybírósági 

kifogás elbírálása során az Alkotmánybíróság mindmáig csupán egyetlenegy 

olyan nagy jelentıségő döntést hozott, amelyben a Tny. egy rendelkezését 

alkotmányellenesnek nyilvánította. Minden más esetben elutasította a döntésre 

kerülı alkotmányossági kifogást.  

Ugyanakkor az Enyt. kapcsán több olyan döntés is született, amelyek nagy 

hatással voltak/vannak, mind az új szabályozással összefüggı joggyakorlat, mind 

az elméleti szintő jogértelmezés tekintetében, mint ahogy azt a késıbbiekben 

majd látni fogjuk. 

Általános következtetésként megfigyelhetı, hogy a Tny.-al összefüggı 

alkotmányellenességi kifogások legnagyobb hányada eljárási kérdésekkel 

kapcsolatosan merült fel. Különösen sok alkotmányossági kifogás érte a Tny. 

164. és 180. szakaszainak rendelkezéseit, amelyek a Tny. hatálybalépését 

megelızıen nyugdíjba vonult személyek nyugdíjpontszámának megállapítására 

vonatkozó szabályait, illetve ennek alapján a nyugdíjösszeg kiszámításának 

szabályait pontosítja. 

 Hasonlóképpen sok alkotmányossági kifogás merült fel a 167., 168. és 

169. szakaszok rendelkezéseivel kapcsolatban. Ezek a szakaszok a 

                                                 
257 Románia Alkotmánya, 147. szakasz 1. és 4. bekezdése.  
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nyugdíjjáradékoknak az új számítási rendszer alapján történı átszámítására, 

illetve a nyugdíjátszámítási eljárásnak a Kormány általi ütemezésére 

vonatkoznak. 

A nyugdíjpontrendszerre való áttérés nem csak a már folyósítás alatt levı 

nyugdíjjáradékok tekintetében vetett fel alkotmányossági kérdéseket. Több 

alkalommal is alkotmányellenességi kifogással éltek az éves átlagpontszám és az 

éves nyugdíjpont meghatározására vonatkozó 77. és 78. szakaszok 

rendelkezéseivel kapcsolatban. 

A fenti esetek mindegyikében azonban az Alkotmánybíróság elutasító 

döntést hozott, megerısítve a Tny. által bevezetett pontszámításos módszer 

rendelkezéseit.258 

A normatív rendelkezések közül elsı sorban a 38. szakasz tartalmára 

vonatkozóan merült fel több alkotmányossági kifogás is. Valójában azt 

mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a kérdéses szakasz szinte minden bekezdésére és 

pontjára vonatkozóan született Alkotmánybírósági véleményezés, valamennyi 

esetben elutasító, vagyis magát a törvényszöveget alkotmányosnak kimondó 

döntés formájában. 

A Tny. 38. szakasza sorolja fel azokat az eseteket, amelyekben egy 

bizonyos nem kontributív idıszakot szolgálati idınek ismer el a törvény, a 

jogszabályi feltételek teljesítése esetében. Ilyen, a dolgozatunkban már 

részletesen ismertetett helyzetek, amikor az érintett személy valamilyen más, az 

öregségi nyugellátástól különbözı társadalombiztosítási ellátásban részesül, 

felsıfokú tanulmányait végzi, vagy sorkatonai szolgálatot teljesít.  

Figyelemre méltó az Alkotmánybíróság 2004 évi 405. számú döntése a 

Tny. 38. szakaszának 4. bekezdésére vonatkozóan. Ez a bekezdés mondja ki, 

hogy a jogszabályban felsorolt szolgálati idınek számító periódusok 

felhasználhatók a Tny. által szabályozott társadalombiztosítási jogosultságok 

                                                 
258 Lásd elsı sorban a 103/2002, 342/2002, 476/2003, 125/2004, 255/2004, 301/2004, 356/2004, 
500/2004, 105/2005, 586/2005, 263/2006, 1233/2007 számú Alkotmánybírósági döntéseket. 
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elnyeréséhez. Az alkotmányossági kifogással élı felperes véleménye szerint ez a 

rendelkezés diszkriminatív, mivel csak azokra a személyekre vonatkozik, akik a 

Tny. hatálya alatt vonulnak nyugdíjba, míg az elızı jogszabályok hatálya alatt 

nyugdíjba vonulók nem használhatják fel a nyugdíjjáradékuk újraszámolásának 

érdekében. 

Az Alkotmánybíróság elemezve az ügyiratot, a Kormány és a Nép 

Ügyvédje259 által benyújtott véleményezést is, elutasította az alkotmányossági 

kifogást. Indoklásában azonban nem elemezte érdemben a kifogásolt 

törvényszöveg alkotmányos vagy alkotmányellenes jellegét. Döntésének alapját 

az a tény képezte, hogy az alkotmányossági kifogás benyújtása és annak 

tárgyalása közötti idıszakban hatályba lépett a 276. számú törvény, amely bár 

nem módosította a kifogásolt szakaszt, de a 169. szakaszhoz egy új bekezdést 

illesztett, 1^1 jelöléssel. Ez a kiegészítı rendelkezés kimondja, hogy a Tny.-t 

megelızı jogszabályok hatálya alatt nyugdíjba vonult személyek által is 

kérelmezhetı a nyugdíjjáradék újraszámolása a 38. szakaszban felsorolt 

idıszakok szolgálati idıként való érvényesítése érdekében. 

Több szempontból is alkotmányellenesnek tekintették különbözı konkrét 

esetek tárgyalása alkalmával a 38. szakasz 1. bekezdésének b.) pontját, amelynek 

értelmében szolgálati idınek számít a nappali képzésben végzett felsıfokú 

tanulmányok idıszaka, a tanulmányok befejezésének feltételével. Az egyik 

alkotmányossági kifogás azt sérelmezte, hogy a jogszabály szövege nem 

vonatkozik a látogatás nélküli oktatási formákra (távoktatás, levelezı oktatás, 

stb.), ezért sérti az állampolgárok jogegyenlıségének alkotmányos elvét.260 A 

másik felmerült kifogás szerint alkotmányellenes az említett rendelkezés, mivel 

nem vonatkozik egy esetleges második (vagy akár harmadik) képzés idıszakára, 

                                                 
259 Romániában a Nép Ügyvédje (Avocatul Poporului) az ombudsman szerepét tölti be. 
260 2007 évi 771. számú AB döntés 
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ezáltal diszkriminatív és sérti az állampolgárok jogegyenlıségének alkotmányos 

elvét.261  

Mindkét esetben az Alkotmánybíróság elutasító döntést hozott, 

alkotmányosnak ítélve a Tny. kérdéses rendelkezését. Indoklásában rámutatott 

arra, hogy a nem nappali tagozaton tanuló hallgatóknak lehetısége van 

munkaviszonyt létesíteni és így biztosítottá válni és szolgálati idıt szerezni. 

Hasonlóképpen az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy az Alkotmány 

garantálja az állampolgárok nyugdíjbiztosításra és más társadalombiztosítási 

formákra való jogát, azonban a jogalkotónak lehetısége van arra, hogy annak 

tartalmát és megszerzésének feltételeit a jogszabályokon keresztül meghatározza. 

Egyik esetben sem jogos a jogegyenlıség elvének megsértésére 

hivatkozni, és a 38. szakasz vitatott pontja nem tekinthetı diszkriminatívnak, 

jelenti ki indoklásában az Alkotmánybíróság, s ez a nézıpont egyezik a mi 

álláspontunkkal is. 

Az Alkotmánybíróságnak az egyetlen olyan döntése, amelyben jóváhagyta 

a tárgyalt alkotmányossági kifogást, és ezáltal módosította a Tny. szövegét 

érvénytelenítve annak a vitatott rendelkezését, az a 2007 évi 264. számú döntés. 

Az alkotmányossági kifogás tárgyát a Tny. 95 szakaszának 1. bekezdése 

képezte, amelynek értelmében azok a személyek, akik öregségi nyugdíjba való 

vonulásuk után is fizetik a nyugdíjjárulékot, 12 hónap elteltével kérhetik a 

járadékuk újraszámolását.  

Az alkotmányossági kifogással a Maros megyei Törvényszék fordult az 

Alkotmánybírósághoz, egy a nyugdíjátszámolásra vonatkozó peres eljárás 

kapcsán, a következı indokokra támaszkodva: 

- a vitatott rendelkezés önkényesen és törvénytelenül rekeszti ki a 

nyugdíjjáradék újraszámolására való jogától azokat a személyeket, akik 

nyugdíjba vonulásukat követıen kevesebb, mint 12 hónapig fizetnek 

további hozzájárulást; 

                                                 
261 2007 évi 1139. számú AB döntés 
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- ez a rendelkezés diszkriminatív és ellentmond a jogegyenlıség 

alkotmányos elvének; 

- a rendelkezés ellentmond a tulajdon védelmének alkotmányos elvével is, 

mivel a jogosan megszerzett jövedelemtöbbletet nem ismeri el, annak 

ellenére, hogy a nyugdíjas arra jogot szerzett a hozzájárulás fizetésével; 

- a rendelkezés sérti a nyugdíjhoz való jog alkotmányos elvét, és semmibe 

veszi az államnak az állampolgárairól való gondoskodásának 

kötelezettségét, illetve Románia szociális állam jellegét. 

Hasonlóképpen, az alkotmányellenességet alátámasztó indoklást nyújtott 

be az Alkotmánybíróságnak a Nép Ügyvédje is, míg a Parlament két házának 

elnökei nem nyújtották be hivatalos véleményüket az ügyben. 

Döntésének indoklásában az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a Tny. 

által bevezetett új társadalombiztosítási rendszer egyik alapelve az, hogy a 

nyugdíjjáradék objektíven tükrözze a teljes életpálya alatt fizetett 

hozzájárulásokat. Azt a személy, aki nyugdíjba vonulása után a továbbiakban is 

jövedelemszerzı tevékenységet folytat, a törvény kötelezi arra, hogy a jövedelme 

után fizesse a nyugdíjjárulékot. Ennek a „többlet szolgálati idınek” a 

hasznosítására a nyugdíjjáradék átszámítása során van lehetıség. A megfelelı 

pontszám kiszámítására akkor is van lehetıség, ha a kérdéses szolgálati idı 

kevesebb, mint 12 hónap volt.  

Éppen ezért a nyugdíjátszámításra való jogosultságnak a hozzájárulási idı 

hosszától való függıvé tétele ellentétes az állampolgárok jogegyenlıségének 

alkotmányos elvével és diszkriminatív jellegő. A nyugdíjazás utáni hozzájárulási 

idı hossza nem méltányos és objektív kritérium az állampolgárok 

megkülönböztetésének, és nem indokolja a különbözı elbánást. 

Ugyanakkor az alkotmánybírák véleménye szerint a Tny. 95. szakaszának 

1. bekezdésébe foglalt rendelkezés nem sérti a tulajdonhoz való jogot, mivel a 

felosztó-kirovó nyugdíjrendszer elvei szerint a befizetett hozzájárulás nem képezi 
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a biztosított személyes tulajdonát, hanem az a szolidaritásra alapuló társadalmi 

kötelesség megnyilvánulása. 

Úgyszintén nem sérti a fenti rendelkezés a nyugdíjbiztosításhoz való jog 

elvét, illetve Románia szociális állam jellegét. 

Az Alkotmánybíróság 2007 évi 264. számú döntése Románia Hivatalos 

Közlönyének 2007. április 27.-i 283. számában jelent meg. A döntés általánosan 

kötelezı jellege miatt a Tny. érintett rendelkezése hatályon kívül helyezettnek 

tekintendı, és a jövıben nem volt alkalmazható. 

Habár közvetlenül nem vonatkozik a Tny. alkotmányossági vizsgálatához, 

azonban mivel szorosan kötıdik a nyugdíjjogosultságok kérdéséhez, fontosnak 

tartjuk megemlíteni az Alkotmánybíróság 2009 évi 82. számú döntését, amely 

hatályon kívül helyezte a 2008 évi 230. számú sürgısségi kormányrendeletet, 

illetve ezen belül annak a Tny. módosítására vonatkozó rendelkezéseit.262 

Az említett sürgısségi kormányrendelet a 2008 utolsó heteiben alakult, 

Emil Boc által vezetett koalíciós kormány egyik elsı megszorító intézkedéseket 

tartalmazó törvénykezdeményezése volt. A jogszabály a jövıre nézve megtiltotta, 

hogy az állami intézmények alkalmazottai halmozhassák a teljes öregségi 

nyugdíjukat a munkavégzésért járó fizetéssel.263 Az intézkedés elsı sorban az 

oktatási, egészségügyi és kulturális intézmények dolgozóit érintették, éppen 

azokat a szektorokat, ahol amúgy is folyamatos elégedetlenség volt 

megfigyelhetı az alacsony bérek miatt. A jogszabály elıírta, hogy az 

érintetteknek 15 napos határidın belül választaniuk kell az öregségi nyugellátás 

                                                 
262 Az Alkotmánybíróság 2009 évi 82. számú döntése a Hivatalos Közlöny 2009 évi 33. számában jelent 
meg. A 2008 évi 230. számú sürgısségi kormányrendelet a Hivatalos Közlöny 2009 évi 4. számában 
jelent meg. 
263 A sürgısségi kormányrendelet I. szakasza kiegészítette a Tny.-nak a nyugdíj folyósításának 
felfüggesztési indokait felsoroló 92 szakaszát, bevezetve egy g. pontot, amely szerint felfüggesztettnek 
tekintendı a nyugdíjjogosultsága „a teljes öregségi nyugdíjban részesülı személynek, aki egy fizetett 
tisztségbıl, amelyet egy állami hivatalban, intézményben, országos társaságban, vagy bármely más olyan 
társaságban tölt be, amelynek egyetlen vagy többségi tulajdonosa az állam vagy egy területi-közigazgatási 
egység, jövedelmet szerez.” 
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és a munkavégzésbıl származó fizetés között, és döntésüket jelezniük kell a 

területileg illetékes Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztárnál.264  

A Sürgısségi kormányrendelet 2009. január 5-én jelent meg, és óriási 

sajtóvisszhangja lett. Részben ezzel is magyarázható, hogy a Nép Ügyvédje 

azonnal elkezdte az ügy hivatalból való kivizsgálását, és alkotmányossági 

kifogást nyújtott be a jogszabály ellen. Indoklásában rámutatott arra, hogy a 

kérdéses normaszöveg ellentmond az Alkotmány 115. szakasz 6. bekezdésének, 

mivel olyan alapvetı alkotmányos jogokat korlátoz, mint a munkavégzéshez való 

jog (41. szakasz), illetve a nyugellátáshoz való jog (47. szakasz, 2. bekezdés). 

Továbbá a sürgısségi kormányrendelet ellentétes az Alkotmány 135. szakasz, 2. 

bekezdés f. pontjával, amelynek a román államnak az életszínvonal 

emelkedésének biztosítására vonatkozó kötelezettségét írja elı. Ugyanakkor egy 

jogszabály nem szüntethet meg már megszerzett jogosultságokat, mint amilyen a 

kérdéses esetekben a nyugellátáshoz való jog. Végezetül pedig, a Nép Ügyvédje 

arra is rámutatott, hogy a pénzügyi nehézségek nem indokolhatják az Alkotmány 

megsértését, ilyen szempontból pedig, a sürgısségi kormányrendelet ellentmond 

az Alkotmány 1. szakasza 5. bekezdésének, amely kijelenti, hogy „Romániában 

az Alkotmánynak, a felsıbbségének, és a törvényeknek a betartása kötelezı.”265 

Állásfoglalásában a kormány természetesen alkotmányosnak tartotta a 

meghozott sürgısségi kormányrendeletet, rámutatva arra, hogy az intézkedés 

egyszerően egy választási kötelezettséget vezet be, és ez nem sérti sem a 

munkához, sem pedig a nyugellátáshoz való jogot. 

A Parlament két Házának elnökei nem nyújtottak be hivatalos 

állásfoglalást a kérdéssel kapcsolatban. 

A probléma megkülönböztetı fontosságának bizonyítéka véleményünk 

szerint, az az operativitás is, amellyel az Alkotmánybíróság eljárt, hiszen 

                                                 
264 VII. szakasz, 1. bekezdés. 
265 Dr. Varga Attila és dr. Veress Emıd fordítása, 2003. 
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meglehetısen ritkán fordult elı, hogy alig tíz nappal valamely kifogásolt 

jogszabály megjelenését követıen már döntés szülessen az ügyben.  

Elemezve a Nép Ügyvédje által benyújtott alkotmányossági kifogást, az 

Alkotmánybíróság megállapította, hogy a sürgısségi kormányrendelet több 

szempontból is ellentmond az alaptörvény 41. és 47. szakaszaiba foglalt 

rendelkezéseinek, mivel az elıírt választási kötelezettség egyaránt korlátozza a 

munkához és a nyugellátáshoz való jogot. Figyelembe véve ezt a megállapítást, 

az Alkotmánybíróság úgy találta, hogy a további kifogások elemzése már nem 

szükséges, és hatályon kívül helyezte a kifogásolt sürgısségi kormányrendeletet. 

A határozott és egyértelmő indoklást követıen véleményünk szerint 

legalábbis meglepı a döntés záró szakaszának a tartalma. Ebben ugyanis az 

Alkotmánybíróság szükségesnek tartotta pontosítani, hogy a tárgyalt sürgısségi 

kormányrendelet alkotmányellenesnek való nyilvánítása nem akadályozhatja meg 

a Kormányt abban, hogy hasonló jellegő megszorító intézkedéseket hozzon, azzal 

a feltétellel, hogy azok ne sértsék a döntésben említett alkotmányos jogokat, 

illetve a diszkrimináció tiltására, a jogegyenlıségre és a törvény visszaható 

jellegének tilalmára vonatkozó alkotmányos elveket. 

Az Alkotmánybíróság bemutatott döntésével kapcsolatban azonban nem 

hagyható figyelmen kívül néhány olyan észrevétel, amely álláspontunk szerint 

egyértelmően a döntés hiányosságára mutat rá. 

Maga a döntés terjedelmileg viszonylag hosszú, elsı látásra egy nagyon 

alapos véleményezésnek tőnik. Azonban rögtön az elsı olvasatra kitőnik, hogy 

ugyanakkor tartalmilag meglehetısen semmitmondó. Véleményünket 

alátámasztja az a tény, hogy a döntés teljes szövegébıl mindaz, amit az 

Alkotmánybíróság elmondani kívánt a kérdéssel kapcsolatban csupán néhány sor, 

amely valójában csak egyetlen megállapítást tartalmaz (azt, hogy sürgısségi 

kormányrendelet által elıírt tilalmak és kötelezettségek ellentmondanak a 

nyugellátáshoz és a munkához való alkotmányos jogoknak), minden indoklás 

nélkül. Hasonlóképpen érdekes az is, hogy az alkotmánybírák, a fenti érv alapján 
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alkotmányellenesnek ítélve a szóban forgó jogszabályt, a továbbiakban nem 

kívántak véleményt mondani a Nép Ügyvédje által felvetett többi 

alkotmányossági kifogással kapcsolatban.  

A társadalombiztosítással foglalkozó szakemberek, de az egyszerő 

jogalkalmazó szempontjából is legalábbis sajnálatos ez a hozzáállás. Úgy 

gondoljuk, hogy mind a fenti esetben, mint a korábban említett és bemutatott 

2004 évi 405. számú döntés esetében hasznos lett volna kitérni mindazokra a 

jogdogmatikai kérdésekre, amelyek az alkotmányossági kifogások alapját 

képezték. Valószínőnek tőnt ugyanis már akkor, s a feltevés hamarosan be is 

igazolódott, hogy különösen a nyugdíjjáradék és a munkavégzésbıl származó 

jövedelem halmozásának kérdése körüli vita nem zárult le ennyivel, és várhatóan 

lesznek további jogalkotási kísérletek valamilyen korlátozó intézkedés 

bevezetésére.  

Az elsı törvénytervezet, amely ismét elıtérbe helyezte az említett kérdést, 

2009 szeptemberében már meg is jelent. Az Európai Bizottsággal és a 

Nemzetközi Pénzügyi Alappal kötött keret-megállapodás betartásának érdekében 

szükséges gazdasági és pénzügyi intézkedések szabályozására vonatkozó 

rendelkezések között helyet kapott egy tíz szakaszból álló külön fejezet (IV. 

Fejezet, 17-26 szakaszok), „A költségvetési kiadások csökkentése érdekében 

bevezetendı intézkedések a nyugdíjak és a munkabérbıl származó jövedelem 

halmozásának rendszerére vonatkozóan” címmel.266 A tervezett szabályozás 

újdonsága az volt, hogy csak bizonyos jövedelemhatár felett tervezte megtiltani a 

nyugdíj és a fizetés halmozását, azaz csak abban az esetben, ha nettó 

nyugdíjjáradék összege meghaladta a nemzeti bruttó átlagfizetés törvényben 

meghatározott aktuális értékét. Azonban az intézkedés továbbra is csak a 

közszférában dolgozó személyekre vonatkozott, és ugyanúgy, mint a sürgısségi 

kormányrendelet szabályozása, egy rövid, 15 napos döntési határidıt ír elı azok 

                                                 
266Forrás:http://www.gov.ro/upload/articles/106607/LEGE-privind-reorganizare-unor-autoritatii-si-
institutii-publice.pdf  
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számára, akik a jogszabály hatálybalépésekor a leírt helyzetben voltak, vagy a 

késıbbiek során váltak érintetteké.  

Párhuzamosan a nyugdíjat fizetéssel halmozó alkalmazottak választási 

kötelezettségével bevezeti a törvénytervezet a munkáltató kötelezettségét arra 

vonatkozóan, hogy az adott intézményben elıforduló eseteket kövesse és 

amennyiben az alkalmazott nem élt döntési lehetıségével, de iure felbontsa az 

érintett személy egyéni munkaszerzıdését. Ennek a kötelezettségnek az 

elmulasztása szabálysértésnek minısül, és 5000 lejig terjedı pénzbírsággal 

büntethetı. 

Álláspontunk szerint a jövedelemhalmozás tilalmának egy bizonyos 

értékhatárhoz való kapcsolása nem oldja meg a korábban felmerült 

alkotmányossági kifogást. Indoklásában a román Kormány, mint 

törvénykezdeményezı, visszautalt az Alkotmánybíróság 2009 évi 82. számú 

döntésére, amely utolsó bekezdésében nyitva hagyta annak a lehetıségét, hogy az 

alkotmányos rendelkezések betartása mellett korlátozó intézkedéseket hozhasson. 

Az indoklás 2.c.3. pontjában hivatkozási alapnak az Alkotmány 53. szakaszát 

tekinti, amelynek értelmében, bizonyos esetekben az állampolgári jogok 

korlátozása megengedhetı.267 Ez a hivatkozási alap azonban véleményünk szerint 

nem állja ki az alkotmányosság próbáját. Nem hisszük ugyanis, hogy 

Romániának a mégoly nehéz gazdasági helyzete is indokolná azt, hogy a 

jövedelemhalmozás tilalmát például „rendkívül súlyos katasztrófa 

következményeinek megelızése”-ként lehessen kezelni. Ez esetben viszont 

továbbra is fennáll az a tény, hogy a bevezetni kívánt korlátozás sérti a 

munkához-, valamint a nyugellátáshoz való jog alkotmányos elıírását.  
                                                 
267 Románia Alkotmánya az 53. szakaszban a következıkrıl rendelkezik: 
(1) Egyes jogok vagy szabadságok gyakorlása kizárólag törvénnyel korlátozható, ha ezt, az eseteknek 
megfelelıen, a nemzetbiztonságnak, a közrendnek, a közegészségnek vagy a közerkölcsnek, az 
állampolgárok jogainak és szabadságjogainak a védelme; a bőnügyi eljárás lebonyolítása; valamely 
természeti csapás vagy valamely rendkívül súlyos katasztrófa következményeinek megelızése 
megköveteli.  
(2) A korlátozást csak akkor lehet elrendelni, ha az egy demokratikus társadalomban szükséges. Az 
intézkedésnek arányosnak kell lennie a kiváltó helyzettel, és diszkriminációmentes módon, a jog vagy 
szabadság létének érintése nélkül kell alkalmazni. 
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A 2009 év elején közzétett döntésében az Alkotmánybíróság irányvonalat 

szabhatott volna nem csupán az elméleti értelmezéseknek, de a gyakorlatban 

megnyilvánuló törvénykezdeményezéseknek is, amennyiben legalább visszautal a 

2007 évi 264. számú döntésére, amelyben kifejtette az álláspontját a 

nyugdíjalaphoz való hozzájárulás és a tulajdonjog közötti kapcsolatról. 

Hasonlóképpen kiindulási pontot jelenthetett volna, ha a már említett utolsó 

bekezdését a döntésnek, amelyben fenntartotta a lehetıséget arra, hogy a 

késıbbiekben, olyan formában szabályozzák a nyugdíj és munkabér halmozását, 

amely nem sérti az Alkotmány elıírásait, valamilyen magyarázattal látja el. 

Analógiaként használható lett volna az a már meglevı szabályozás, amely 

megtiltja a korhatár elıtti nyugdíjazás és a munkaviszony együttes folytatását, 

vagy akár a bizonyos értelmiségi szakmákra jellemzı visszavonulási nyugdíj 

intézménye, amelynek fı jellemzıje, hogy a nyugdíjba vonulás feltételét képezi a 

szakma gyakorlásával való felhagyás. 

Mindezek hiányában azonban a nyugdíjjáradék és a munkabér 

halmozásának a kérdése ismételten alkotmányossági vizsgálat tárgyává vált, 

miután a fentiekben bemutatott tervezet változatlan formában, a 2009 évi 329. 

törvény („Törvény egyes közhatóságok és közintézmények átszervezésérıl, a 

közköltségek ésszerősítésérıl, az üzleti szféra támogatásáról valamint az Európai 

Bizottsággal és a Nemzetközi Valutaalappal kötött Keretegyezmények 

tiszteletben tartásáról”) IV. Fejezeteként hatályba lépett.268 

A százegy parlamenti képviselı és szenátor által benyújtott 

alkotmányossági kifogás ismét az Alkotmány 41. és 44. szakaszainak 

megsértésére hivatkozik, s véleményezésében egyetértését tolmácsolta a Szenátus 

elnöke is.  

Az újabb, 2009 évi 1414. számú, alkotmánybírósági döntés az indoklás 

szintjén nem hozott jelentıs újdonságot, mégis egészen más eredményre 

                                                 
268 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2009 évi 761. számában. 
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vezetett.269 Az alkotmánybírák gyakorlatilag visszautalnak az elızı, 82. számú 

döntésükre, amelyben fenntartották annak a lehetıségét, hogy a Kormány olyan 

intézkedéseket hozzon, amelyek az alkotmányosság szellemében ugyan, de 

korlátozásokat vezessenek be a munkabér és a nyugdíj halmozása tekintetében. 

Az új rendelkezés, amely csak bizonyos értékhatár felett tiltja a kétféle jövedelem 

halmozását, az Alkotmánybíróság véleménye szerint megfelel ennek a 

követelménynek, hiszen egyenlı bánásmódot ír elı minden érintett állampolgár 

számára. A plafonálás mértéke ugyanakkor, figyelembe véve az ország gazdasági 

helyzetét és lehetıségeit, objektív, ésszerő és arányos az intézkedést kiváltó okok 

mértékével, tehát megfelel az alkotmányos követelményeknek.  

A döntés bevezetett ugyanakkor egy, az alkotmánybírák szempontjából 

éppenséggel elınyösnek nevezhetı kivételt. Ennek értelmében ugyan általában 

véve alkotmányos a kétféle jövedelem halmozásának bizonyos értékhatárban való 

korlátozása, azonban ez a korlátozás nem lehet érvényes azokban az esetekben, 

amikor egy érintett személy mandátumának idıtartalmát éppen maga az 

Alkotmány szabályozza. A két jövedelem közötti választási kötelezettség, illetve 

értelemszerően a nyugdíjjáradék folyósításának felfüggesztése ebben az esetben 

ellentmondana az Alkotmánynak. 

A szakirodalomban több, meglehetısen éles hangvételő kritika jelent meg 

az alkotmánybírósági döntésnek ezzel a tételével kapcsolatban, úgy gondoljuk 

teljesen jogosan. Nem lehetséges ugyanis az, hogy minden különösebb indoklás 

és jogi érvvel való alátámasztás nélkül egy rendelkezés az Alkotmánybíróság 

döntése következtében egyesekre érvényesebb legyen, mint másokra. Valóban, 

miért lenne sértıbb a kétféle jövedelem plafonálása abban az esetben, ha egy 

személy mandátumának idıtartalmát maga az Alkotmány határozza meg? 

Semmilyen érv nem támasztja alá azt, hogy ilyen esetben az érintett személy nem 

dönthetne ugyanúgy, mint bárki más, vagy a nyugdíjjáradék folyósításának 

felfüggesztése, vagy a mandátumáról való lemondása mellett. Másrészt, ha már 

                                                 
269 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2009 évi 796. számában. 
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az Alkotmánybíróság a korlátozás alóli kivételeket szeretne felállítani, akkor 

feltétlenül szükséges lenne valós szakmai és jogi érvekkel alátámasztani, miért 

pont az adott kategóriára ne legyen érvényes az általánosan bevezetett szabály. 

Az alkotmánybírósági döntés ugyanis egyértelmően diszkriminatív, hiszen 

minden törvényes indok nélkül egy speciális szempont szerint tesz különbséget a 

nyugdíjasok között.  

Egyes szerzık azt javasolták, hogy inkább bizonyos szakmai kategóriákat, 

például a felsıoktatásban dolgozó személyek helyzetét kéne külön szabályozni, 

hiszen a felsıoktatásban gyakran elıfordulhat, hogy valaki nyugdíjas ugyan, de 

oktatóként továbbra is ellátja munkáját.270  

A fentiekben bemutatott döntés nem csak a szakirodalmat, de magukat az 

alkotmánybírákat is megosztotta, a kilenc alkotmánybíróból három 

különvéleményt csatolt a döntés mellé, amelyben a 2009 évi 82. számú döntés 

érvrendszerét felidézve a nyugdíjjáradéknak a munkabérbıl való jövedelemmel 

való halmozásának bármiféle tilalmát alkotmányellenesnek minısítette.271 

Mindazonáltal a szakmai viták hamarosan elültek, a szabályozás és az 

alkotmánybírósági döntés azonban érvényes maradt, bár a szakirodalomban a 

nyugdíjbiztosításra vonatkozó egyik legnagyobb jelentıségő és legvitatottabb 

döntésként tartják számon.272  

 

                                                 
270 Lásd: Dabu-Rorza, 2010, 32-39 old, valamint Motică-Medeanu, 2010, 25-39 old., Medeşan, 2010, 26-
29 old. 
271 A döntéshez mellékelt különvéleményt Cojocaru Aspazia, Toader Tudorel és Puskas Valentin Zoltan 
alkotmánybírák írták alá.  
272 Az öregségi nyugdíj és a munkaszerzıdés alapján fizetett bér halmozásának a kérdését végül az Enyt. 
rendezte, amely egyértelmően lehetıvé teszi ezt a megoldást. A jogszabály 118. szakasza felsorolja milyen 
esetekben halmozható a nyugdíjból származó jövedelem más, biztosítási kötelezettséget jelentı 
jövedelemszerzéssel. Ezek az esetek a következık: a.) teljes öregségi nyugdíjasok, b.) vakok, c.) III. fokú 
rokkantsági nyugdíjasok, d.) 16 évnél fiatalabb, vagy tanulmányaikat folytató 26 évnél fiatalabb, illetve 
III. fokú rokkantsági kategóriába sorolt árvasági nyugellátásban részesülı személyek, valamint a 2. 
bekezdés értelmében a törvényben meghatározott jövedelemplafon alatt a hozzátartozói nyugellátásban 
részesülı túlélı házastárs. Lásd ezzel kapcsolatban még Motică-Medeanu, 2011, 121-129 old. 
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5. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszert kiegészítı nyugdíjrendszerek 

 

A Tny. által meghatározott társadalombiztosítási rendszer mellett három 

olyan, szakmai szempontok szerint szervezett és mőködı társadalombiztosítási 

rendszer létezett, amelyet a jogalkotó nem rendelt az általánosan érvényes 

jogszabály hatálya alá. Ez a három különálló, bár a Tny. rendszerére sok 

szempontból hasonlító és azzal összefüggésben mőködı rendszer az ügyvédek, a 

román haderık, a titkosszolgálat és a belügyminisztérium kötelékében szolgáló 

személyek valamint a rendırség társadalombiztosítási rendszere.  

Az Enyt. hatálybalépése nem érintette az ügyvédek nyugdíjbiztosítási 

rendszerét, a másik két speciális rendszer azonban megszőnt, beolvadt az 

egységes állami nyugdíjbiztosítási pillérbe.  

Különleges helyzetben voltak az államilag elismert egyházak is, akik 

számára az 1956 évi 718 számú rendelet273 kötelezıvé tette az állami rendszerbıl 

való kiválást és a saját nyugdíjbiztosító és segélyezı intézetek záros határidın 

belüli létrehozását. Az így alakult Nyugdíjpénztárak számára a jogszabály 

lehetıvé tette, hogy saját belsı szabályzatukban határozzák meg a tagjaik 

bérezése alapján számolt hozzájárulások mértékét. Mivel a belsı szabályzatukat a 

Vallásügyi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium is jóvá kellett hagyja, illetve 

a jogszabály kötelezte ıket arra, hogy az állami rendeszerben nyújtott minden 

nyugdíjszolgáltatást lefedjenek, általánosan megfigyelhetı volt, hogy ezek az 

aktuális nyugdíjtörvény rendelkezéseinek hő utánzatait tartalmazták. 

Kiemelkedıen fontosnak tartjuk ugyanakkor azt, hogy a jogszabály lehetıséget 

teremtett arra, hogy az egyházak által mőködtetett nyugdíjpénztárak saját 

vagyonnal rendelkezzenek, „pihenı házakat” tartsanak fenn, amelyeket akár más 

intézmények számára is kiadhattak. A rendszerváltást követıen, 1992-ben a 

Romániában legnagyobb számarányt jelentı ortodox egyházat kormányhatározat 

alapján visszacsatolták az állami társadalombiztosítási rendszerbe, az ortodox 
                                                 
273 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 1597 évi 2. számában. 
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egyházi nyugdíjpénztár vagyonát pedig átvette a Munkaügyi Minisztérium. 

Néhányan a kisebb egyházak közül követte az ortodox egyház példáját, azonban a 

zömmel a magyarságot tömörítı egyházak, például a református vagy unitárius 

egyházak megtartották a saját nyugdíjrendszerüket, igazodva természetesen a 

változó jogszabályi rendelkezésekhez. Napjainkban elmondhatjuk, hogy bár 

szerepük, tagjaik kis létszáma miatt, elenyészı ezek a nyugdíjpénztárak a 

fenntarthatóság szempontjából sokkal jobb helyzetben vannak, mint az állami 

társadalombiztosítási nyugdíjalap. Ennek véleményünk szerint két alapvetı oka 

van: az egyik, hogy sikerült megırizniük sıt gyarapítaniuk az ötvenes évektıl 

kiépített önálló vagyont, így megfelelı tartalékalappal rendelkeznek, másrészt 

mivel a rendszerváltást követıen megnıtt a papság létszáma, így sokkal jobb az 

eltartottsági arány.274 

 

5.1. Az ügyvédek társadalombiztosítási nyugellátása 

 

Az ügyvédi gyakorlatot folytató személyek esetében a 

társadalombiztosítási nyugellátáshoz való jogot a 2000 évi 221. sürgısségi 

kormányrendelet,275 valamint az Ügyvédek Biztosító Pénztára (ÜBP)276 által 

elfogadott alapszabályzat rendelkezései alapján lehet gyakorolni. A rendszer tagja 

minden szakmáját gyakorló ügyvéd, nyugdíjas ügyvéd, valamint hozzátartozóik. 

Az Ügyvédi Kamara tagsága számára az ÜBP-be való hozzájárulás kötelezı 

jellegő, ezen felül lehet további biztosítást kötni az Enyt. körülményei között, 

vagy valamely önkéntes nyugdíjbiztosítási pénztárral.  

                                                 
274 A Romániai Református Egyház Nyugdíj- és Segélyintézetének adatai szerint 2060 alkalmazottra 600 
nyugdíjas jut.  
Forrás: http://www.reformatus.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=161:tudnivalk-a-
romniai-reformtus-egyhz-nyugdj-s-seglyintzetrl&catid=31&Itemid=186  (2012.05.31) 
275 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2000 évi 610. számában. 
276 Casa de Asigurări a AvocaŃilor. Az alapszabályzatot a Romániai Ügyvédek Egyesületének Tanácsa 
2001 májusában fogadta el. Forrás: www.caav.ro  
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Az ügyvédek társadalombiztosítási rendszere, néhány sajátosságtól 

eltekintve, gyakorlatilag a Tny. által szabályozott társadalombiztosítási és 

nyugdíjrendszer mintájára épült fel.277  

A nyugdíjrendszer mőködésének alapelvei is megtalálhatóak voltak a Tny. 

szövegében. Ezek az elvek a következık: autonómia, szolidaritás, kötelezı jelleg, 

hozzájárulás, deszcentralizáció és újraosztás. 

Az ügyvédek társadalombiztosítási rendszerére vonatkozó jogszabály a 

következı nyugellátási fajtákat szabályozza: 

- öregségi nyugellátás; 

- végleges visszavonulási nyugellátás; 

-  elırehozott végleges visszavonulási nyugellátás; 

- rokkantsági nyugellátás; 

- hozzátartozói nyugellátás. 

A Tny. által szabályozott társadalombiztosítási nyugellátásokra jogosító 

feltételekkel analóg módon az ügyvédek nyugellátásának is a jogszabályban elıírt 

szolgálati idı valamint életkor elérése a feltétele. Az analógia a szolgálati idı és a 

nyugdíjazáshoz szükséges életkor emelésének tekintetében is felfedezhetı, 

ugyanis ebben az esetben is 13 éves folyamatban fokozatosan történik az emelés.  

Az öregségi nyugdíjazáshoz szükséges életkor azonos a Tny. által 

szabályozott életkorral, 60 év a nık és 65 év a férfiak számára. Hasonlóképpen 

azonos a szükséges szolgálati idı is, amelyet nık számára 30, férfiak számára 35 

évben állapít meg a jogszabály, míg a minimális szolgálati idı 15 év.  

Végleges visszavonulási nyugdíjat a fenti körülmények között azzal a 

feltétellel kérhet az érintett személy, hogy a továbbiakban nem folytat majd 

szakmai tevékenységet. 

Elırehozott végleges visszavonulási nyugellátásra jogosultak azok az 

ügyvédek, akik legkevesebb öt évvel meghaladták a szükséges szolgálati idıt, és 

                                                 
277 Lásd. Moroşan - Schmutzer, 2007, 180-184 old., Giurumescu – Tufan, 2002, 171-200 old.  
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az öregségi nyugdíjhoz szükséges életkor betöltéséig kevesebb, mint öt év van 

hátra. 

A rokkantsági nyugellátás feltételei és körülményei teljes mértékben 

megegyeznek a Tny. által bevezetett szabályozással, azzal a különbséggel, hogy 

ebben az esetben az illetékes intézmény az Ügyvédek Biztosító Pénztára. 

A hozzátartozói nyugellátások közül az árvasági nyugdíjra való 

jogosultságnak a körülményei is azonosak a Tny. által szabályozott 

nyugdíjrendszerben megismertekkel. Az özvegyi nyugdíj tekintetében azonban 

megfigyelhetı néhány különbség. Ezek a különbségek azt mondhatjuk, hogy nem 

lényegiek, inkább formaiak. Például az özvegyi nyugdíjra való jogosultsághoz 

elegendı 10 év házasság az elhunyttal, ugyanakkor a nyugellátás folyósításának a 

feltétele az, hogy semmilyen jövedelemszerzı tevékenységet ne folytasson az 

özvegy.  

A társadalombiztosítási hozzájárulás mértékét nem a jogszabály határozza 

meg, hanem a Romániai Ügyvédek Egyesületének Tanácsa, ezért ez változó, 

jelenleg a bruttó kereset 10%-a.278 

Szemben a katonaság és a rendırség nyugdíjrendszerével, az ügyvédek 

nyugdíjrendszere átvette a Tny. szabályozásából a pontrendszer szerint 

járadékszámítást, illetve megırizte azt az Enyt. hatálybalépését követıen. Az 

egységes nyugdíjbiztosítási törvény életbe lépése ugyanakkor furcsa helyzetet 

eredményezett, mivel az Enyt. nem helyezte hatályon kívül az ügyvédek 

társadalombiztosítására vonatkozó alapjogszabályt, nem született új törvény, 

amely a rendszert az Enyt. szabályozásához közelítette volna. Ilyen körülmények 

között változatlanul megmaradtak ebben a speciális rendszerben a Tny. alapján 

meghatározott nyugdíjazási feltételek, mind a korhatár, mind a szükséges 

                                                 
278 A Romániai Ügyvédek Egyesületének Tanácsa által meghatározott hozzájárulás nem haladhatja meg a 
szintén elıre meghatározott maximális hozzájárulás mértékét, és nem lehet kevesebb, mint a minimális 
hozzájárulási érték. A minimális értékő hozzájárulást ügyvédjelöltek számára 80 lejben, végleges 
ügyvédek számára 230 lejben határozták meg. A hozzájárulás maximális értéke egységesen 1150 lej. Lásd 
a Romániai Ügyvédek Egyesületének Tanácsának 2010. március 20.-i 722 számú Határozatát. Forrás: 
http://www.caav.ro/download/2010.pdf  
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szolgálati idı tekintetében, miközben az egységes állami nyugdíjrendszerben 

mindkettı további emelése következik. 

 

5.2. A katonaság társadalombiztosítási nyugellátása 

 

A Tny. által szabályozott társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerrel 

párhuzamosan mőködött a román haderık, a titkosszolgálat és a 

belügyminisztérium kötelékében szolgáló személyek társadalombiztosítási és 

nyugdíjrendszere, amelyet a 2001 évi 164. számú törvény szabályozott. Az 

említett jogszabály több novelláris értékő módosítást szenvedett hatályba lépését 

követıen, 2002-ben újraközölték, azonban azt követıen is több módosító és 

kiegészítı jogszabály jelent meg az állami katonai nyugellátással kapcsolatban, 

mígnem az Enyt. a rendszerre vonatkozó teljes szabályozást hatályon kívül 

helyezte.279 

A jogszabály a Tny. szabályozását követte, a benne felsorolt elvekre 

alapult, azonban tartalmazott néhány olyan jellegzetességet, amelyeknek a 

bemutatását szükségesnek tartjuk.280  

A rendszerben biztosítottak köre értelemszerően az aktív és tartalékos 

katonai személyekbıl tevıdött össze, valamint ezek hozzátartozóiból, függetlenül 

attól, hogy az Államvédelmi Minisztérium,281 Belügyminisztérium282 vagy a 

Román Hírszerzı Szolgálat283 kötelékében szolgálnak.284 

                                                 
279 Az állami katonai nyugellátásról címet viselı 2001 évi 164. számú törvényt a Hivatalos Közlöny 2002 
évi 748. számában közölték újra. 
280 Lásd még: Giurumescu – Tufan, 2002, 154-170 old. 
281 Ministerul Apărării NaŃionale 
282 Ministerul de Interne 
283 Serviciul Român de InformaŃii 
284 A hivatalos statisztikai adatok alapján (Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár, 2007) a 
rendszerben biztosítottak az összes nyugdíjas mintegy 2,2-2,5%-át jelentették. Balan, 2007 
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Az állami katonai nyugdíjrendszer három alapvetı nyugellátási fajtát 

tartalmazott, a szolgálati nyugellátást, a rokkantsági nyugellátást, valamint a 

hozzátartozói nyugellátást. 

A szolgálati nyugdíj lehetett öregségi nyugdíj, elırehozott öregségi nyugdíj 

vagy csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj. 

A nyugdíjjogosultság feltétele, hasonlóképpen a Tny. szabályozásához, az 

elıírt szolgálati idı teljesítése és az elıírt életkor betöltése volt. A katonai 

nyugdíjrendszerben megfigyelhetı jellegzetesség az, hogy itt a jogszabály nem 

tett különbséget férfiak és nık között, sem az életkor, sem a szükséges szolgálati 

idı tekintetében.285 

Öregségi nyugdíj esetében a nyugellátáshoz 25 év szolgálati idıre volt 

szükség, amelybıl legkevesebb 15 év a katonai erık kötelékében teljesített 

szolgálat kellett legyen. A nyugellátáshoz szükséges életkor 55 év volt. 

Elırehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságot szereztek azok a 

személyek, akik: 

a.) teljesítették a szolgálati idıre vonatkozó feltételt, és betöltötték az 50 

életévüket, és tartalékos állományba helyezték ıket a katonai rangjuknak 

megfelelı korhatár betöltését követıen; 

b.) tartalékos állományba helyezték ıket a katonai szolgálatra való 

képtelenségük okán, amelyet katonai orvoszakértı bizottság állapított 

meg.  

Csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjra való jogosultságot 

szereztek azok a személyek, függetlenül az életkoruktól, akik legkevesebb 20 év 

szolgálati idıvel rendelkeztek, és: 

a.) tartalékos állományba helyezték ıket a katonai rangjuknak 

megfelelı korhatár betöltését követıen; 

                                                 
285 Chiriac – Chinole, 2007 
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b.) tartalékos állományba helyezték ıket a katonai szolgálatra való 

képtelenségük okán, amelyet katonai orvoszakértı bizottság 

állapított meg.  

Azok a személyek, akik a tartalékos állományba való áthelyezésük 

pillanatában nem teljesítették valamely nyugellátásra jogosító feltételeket, 

azonban legkevesebb 15 év szolgálati idıvel rendelkeztek állami nyugellátásra 

lehettek jogosultak az 55 életévük betöltését követıen. 

A rokkantsági nyugellátásra és a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó 

szabályozása a jogszabálynak kevés eltéréssel megegyezett a Tny. 

szabályozásával, ezért külön nem is elemezzük ezeket. 

Jellegzetes és a Tny. által bevezetett szabályozástól eltérı volt a 

nyugdíjjáradék kiszámításának módozata, ugyanis a katonai nyugdíjrendszer nem 

vette át a pontszámításos módszert. 

A nyugdíjjáradék kiszámításának az alapját a nyugdíjba vonulás elıtti 

utolsó hónapban kapott zsold bruttó összege képezte, amely tartalmazta a katonai 

rangnak megfelelı összes pótlékot is. Amennyiben az utolsó hat hónapban 

változott a zsold összege (kivételt képeznek azok a változások, amelyeket 

valamilyen jogszabály eredményezett), a nyugdíjjáradék kiszámításának az 

alapját a zsoldnak az utolsó félévre számolt átlagos összege képezte. Az öregségi 

nyugdíjjáradékot a számítási alap bizonyos százalékában határozták meg, a 

következık szerint: 

a.) normális munkakörülmények esetében 60%; 

b.) különleges munkakörülmények esetében 62%; 

c.) speciális munkakörülmények esetében 64%. 

A különleges vagy speciális munkakörülmények besorolását a Kormány 

jogszabályban pontosította. Ahhoz, hogy a munkakörülménynek megfelelı 

besorolásra jogosult legyen valaki, különleges munkakörülmények esetében 20 

évet, speciális munkakörülmények esetében 15 évet kellett az adott körülmények 

között végzett szolgálatban teljesíteni. 
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A munkakörülmények besorolása a szolgálati idıre is hatással volt, 

ugyanis a különleges és speciális munkakörülmények között teljesített katonai 

szolgálat többletidıt eredményezett, a következık szerint: 

a.) minden különleges munkakörülmények között teljesített szolgálati év 1 

év 3 hónapot jelentett; 

b.) minden speciális munkakörülmények között teljesített szolgálati év 1 

év 6 hónapot jelentett; 

c.) háborús körülmények között minden katonai szolgálatban töltött év 2 

év szolgálati idıt jelentett. 

További kedvezményt eredményezett minden katonai szolgálatban töltött 

év, amelyet a 25 éves szolgálati idın túl teljesített valaki. Ebben az esetben 

minden plusz évért a számítási alapot jelentı összeg 2%-ának megfelelı 

összeggel nıtt a jogosult nyugdíjjáradéka. 

Véleményünk szerint az a tény, hogy a nyugdíjjáradék kiszámításának 

alapját jelentı zsold összege a fizetésekkel és bérekkel összevetve viszonylag 

magas, valamint a százalékos nyugdíjszámítási mód alkalmazása eredményezte 

azt, hogy az állami katonai nyugdíjak lényeges magasabbak, mint amilyenekkel a 

Tny. által szabályozott társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben találkozhattunk. 

A katonai nyugdíjak 2010-ben elrendelt átszámítása és a pontrendszerő 

kiszámításra való áttérés csak részben korrigálta az egyenlıtlenségeket, azonban 

úgy gondoljuk, a lehetséges megoldások közül a román jogalkotó a lehetı 

legkézenfekvıbbet és legindokoltabbat választotta.  

 

5.3. A rendırség társadalombiztosítási nyugellátása 

 

A harmadik olyan társadalombiztosítási és nyugdíjrendszer, amely nem 

tartozott a Tny. hatálya alá, a rendırség számára szervezett társadalombiztosítási 

rendszer, amelyet a megjelenését követıen többször módosított és kiegészített, a 
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rendırök állami nyugellátására és más társadalombiztosítási jogosultságaira 

vonatkozó 2004 évi 179. törvény szabályozott.286 

Hasonlóképpen a román haderık nyugellátását szabályozó törvény 

rendelkezéseihez, a rendırségre vonatkozó jogszabály is a Tny. szabályozását 

követte, a kialakított nyugdíjrendszer a Tny. által megfogalmazott alapelvekre 

támaszkodott. 

A törvény hatálya alatt biztosított személyek köre kiterjedt mindazokra a 

speciális jogállású köztisztviselıkre, aki a Belügyminisztérium különbözı 

egységeiben dolgoznak, a rendırök jogállásáról szóló 2002 évi 360. törvény 

hatálya alá tartoztak és a továbbiakban „rendıröknek” nevez a törvény.287  

A nyugellátáshoz való jogot és más társadalombiztosítási jogosultságok 

alapját az állam garantálta, azok nem a biztosítottság elvén alapultak. A rendszer 

finanszírozását az állami költségvetésbıl a Belügyminisztérium számára erre a 

célra elkülönített alapból fedezték. A jogszabály a nyugellátást, valamint a 

rokkantság, balesetek, betegségek, gyermekszülés és elhalálozás okozta 

jövedelemkiesés kárpótlását célzó juttatások rendszerét szabályozta. A 

nyugellátásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának végrehajtása és 

felügyelete a Belügyminisztérium feladatát képezte. 

A rendırség állami nyugdíjrendszere is három alapvetı nyugellátási fajtát 

tartalmazott a szolgálati nyugellátást, a rokkantsági nyugellátást, valamint a 

hozzátartozói nyugellátást.  

A szolgálati nyugdíj lehetett öregségi nyugdíj, elırehozott öregségi nyugdíj 

vagy csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj. 

                                                 
286 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2004 évi 485. számában. A legfontosabb módosításokat a 2005 évi 185. 
számú és a 2007 évi 83. számú sürgısségi kormányrendelet (megjelentek a Hivatalos Közlöny 2005 évi 
1171. számában és a 2007 évi 445. számában), valamint a 2007 évi 355. számú törvény (megjelent a 
Hivatalos Közlöny 2007 évi 839. számában) vezette be. 
287 A román Belügyminisztérium pontos elnevezése a rendszerváltás óta többször változott: 1989-el 
kezdıdıen Belügyminisztérium (Ministerul de Interne), 2003-tól Közigazgatási és Belügyminisztérium 
(Ministerul AdministraŃiei şi Internelor), 2007 óta Közigazgatási Reform- és Belügyminisztérium 
(Ministerul Internelor şi Reformei Administrative). Mivel a pontos elnevezésnek a dolgozatunk 
szempontjából kevés jelentısége van, minden alkalommal a „Belügyminisztérium” kifejezést használjuk. 
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A nyugdíjjogosultság feltétele, hasonlóképpen a Tny. szabályozásához, az 

elıírt szolgálati idı teljesítése és az elıírt életkor betöltése volt. A rendırség 

nyugdíjrendszerében, a katonai erıkre vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan, 

megfigyelhetı jellegzetesség volt az, hogy a jogszabály nem tett különbséget 

férfiak és nık között, sem az életkor, sem a szükséges szolgálati idı tekintetében. 

Öregségi nyugdíj esetében a nyugellátáshoz 25 év szolgálati idıre volt 

szükség, amelybıl legkevesebb 15 évet a rendırség vagy a katonaság kötelékében 

teljesített szolgálatban kellett eltölteni. A teljes öregségi nyugellátáshoz 

szükséges életkor 55 év volt. A jogszabály pontosan meghatározta, melyek azok a 

tiszti rangok, amelyek esetében magasabb (57 illetve 60 év) lehetett a 

nyugdíjazási korhatár. 

Elırehozott öregségi nyugdíjra voltak jogosultak azok a személyek, akik 

teljesítették a szolgálati idıre vonatkozó feltételeket, és: 

a.) betöltötték 50 életévüket, és megszőnt a munkaviszonyuk a 

munkáltató által végzett átszervezések miatt, de nem volt 

lehetıség arra, hogy az elızı munkaköréhez hasonló 

munkakörbe áthelyezzék; 

b.)  katonai orvosszakértıi igazolással bizonyítottan elvesztették 

a munkaképességüket, és emiatt megszőnt a 

munkaviszonyuk. 

Csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíjra voltak jogosultak azok 

a személyek, függetlenül az életkoruktól, akik legkevesebb 20 év szolgálati idıvel 

rendelkeztek, amelybıl legkevesebb 10 évet a rendırség vagy a katonaság 

szolgálatában töltöttek, és 

a.) megszőnt a munkaviszonyuk a munkáltató által végzett 

átszervezések miatt, és nem volt lehetıség arra, hogy az 

elızı munkaköréhez hasonló munkakörbe áthelyezzék; 
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b.) katonai orvoszszakértıi igazolással bizonyítottan 

elvesztették a munkaképességüket, és emiatt megszőnt a 

munkaviszonyuk. 

A munkaképesség elvesztésének esetében az érintetteknek lehetıségük 

volt választani az elırehozott öregségi nyugdíj, illetve csökkentett összegő 

elırehozott öregségi nyugdíj és a rokkantnyugdíj között, annak függvényében, 

hogy melyiket tekintették elınyösebbnek. 

Azok a rendırök, akik 20, illetve 15 szolgálati évbıl legkevesebb 10 évet 

különleges munkakörülmények között teljesítettek, az 50 életévük betöltése után 

elırehozott, illetve csökkentett összegő elırehozott nyugdíjra voltak jogosultak. 

A törvény értelmében szolgálati idınek tekintették a követezıket: 

- rendıri szolgálat, vagy az az idıszak, amely alatt az érintett különleges 

jogállású köztisztviselıi státusban dolgozott a törvény által megjelölt 

intézmények egyikében; 

- hivatásos katonai szolgálat; 

- kötelezı sorkatonai szolgálat; 

- rendıri vagy katonai oktatási intézmények keretében töltött tanulmányok 

idıszaka; 

- tartalékosként való mozgósítás periódusa; 

- fogságban töltött idıszak. 

A katonaság nyugdíjrendszeréhez hasonlóképpen a rendırség 

nyugdíjrendszere esetében is a nyugdíjjáradék kiszámításának módozata eltért a 

Tny. által bevezetett pontrendszerő járadékszámítási módszertıl.  

A nyugdíjjáradék kiszámításának az alapját a nyugdíjba vonulás elıtti 

utolsó hónapban kapott fizetés bruttó összege képezte, amely tartalmazta a tiszti 

rangnak megfelelı összes pótlékot is. Amennyiben az utolsó hat hónapban 

változott a fizetés összege (kivételt képeznek azok a változások, amelyeket 

valamilyen jogszabály eredményezett), a nyugdíjjáradék kiszámításának az 

alapját az utolsó félévre számolt átlagos összeg jelentette. A teljes vagy 
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elırehozott öregségi nyugdíjjáradékot a számítási alap bizonyos százalékában 

határozták meg, a következık szerint: 

a.) normális munkakörülmények esetében 60%; 

b.) különleges munkakörülmények esetében 62%; 

c.) speciális munkakörülmények esetében 64%. 

A különleges vagy speciális munkakörülmények besorolását a Kormány 

jogszabályban pontosította. Ahhoz, hogy a munkakörülménynek megfelelı 

besorolásra legyen jogosult valaki, különleges munkakörülmények esetében 20 

évet, speciális munkakörülmények esetében 15 évet kell az adott körülmények 

között teljesíteni. 

A munkakörülmények besorolása a szolgálati idıre is hatással volt, 

ugyanis a különleges és speciális munkakörülmények között teljesített rendıri 

szolgálat többletidıt eredményezett, a következık szerint: 

a.) minden különleges munkakörülmények között teljesített szolgálati év 1 

év 3 hónapot jelentett; 

b.) minden speciális munkakörülmények között teljesített szolgálati év 1 

év 6 hónapot jelentett; 

c.) háborús körülmények között minden katonai szolgálatban töltött év 2 

év szolgálati idıt jelentett. 

További kedvezményeket eredményezett minden rendıri szolgálatban 

töltött év, amelyet a 25 éves szolgálati idın túl teljesített valaki. Ebben az esetben 

minden plusz évért a számítási alapot jelentı összeg 2%-ának megfelelı 

összeggel nıtt a jogosult nyugdíjjáradéka. 

A rendırség állományában dolgozók rokkantsági és hozzátartozói 

nyugellátása nem mutatott jelentıs eltéréseket a Tny. által szabályozott 

rendszertıl, ezért ezt dolgozatunkban a továbbiakban nem fogjuk külön tárgyalni. 
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6. Egyéb nyugellátás jellegő juttatások a román nyugdíjrendszerben 

 

A hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek nyugdíj kiegészítése, 

valamint a mővészeti alkotói szövetségek tagjainak nyugellátás jellegő juttatásai 

nem tartoznak szorosan a társadalombiztosítási nyugellátáshoz, elsı sorban azért, 

mert szabályozásuk nem a biztosítás elvén alapszik. Ennek ellenére néhány 

jellemzıjük tekintetében kapcsolódnak a nyugdíjrendszerhez, ezért szükségesnek 

tartjuk röviden bemutatni mindkét speciális nyugellátás jellegő juttatást. 

 

6.1. A hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek nyugellátás jellegő juttatásai 

 

A hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek nyugdíj kiegészítésére 

vonatkozóan közvetlenül a rendszerváltás után született meg az elsı jogszabály, 

az 1991 évi 49. számú törvény „a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek 

juttatásairól”,288 amely a hatálya alá tartozó személyek számára egy fix összegő 

havonta folyósítandó összeget utalt ki. Erre a kárpótlás jellegő illetményre azok 

tarthattak igényt, akik egyrészt háborús veteránok, hadirokkantak, hadiárvák vagy 

hadiözvegyek voltak, másrészt tagjai voltak a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszernek. Az általános esetben ezek a jogosult személyek már 

nyugdíjasok voltak, és a jogszabályban „IOVR nyugdíjnak”289 nevezett juttatást 

ennek a speciális kategóriának méltányossági szempontokra alapuló nyugdíj 

kiegészítéseként értelmezhetjük. 

Ezt a jogszabályt követte a szintén 49. számot viselı 1999 évi törvény,290 

amely már címében is („Az IOVR nyugdíjakról”) a nyugellátások rendszeréhez 

kapcsolta a hadirokkantaknak, hadiárváknak és hadiözvegyeknek ezt a juttatását.  

                                                 
288 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 1991 évi 162 számában. 
289 IOVR: Invalizi, orfani şi văduve de război (hadirokkantak, árvák és özvegyek) kifejezés rövidítése. 
290 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 1999 évi 135 számában. 
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A nyugdíjjáradék jogalapját nem a biztosítottság képezi, mint a 

társadalombiztosítási nyugellátás esetében, hanem bizonyos személyi feltételek. 

Ennek értelmében IOVR nyugdíjra jogosultak a hadirokkantak, függetlenül attól, 

hogy megrokkanásuk elıtt biztosítottak voltak-e, vagy sem, a háborúban elesett 

vagy eltőntnek nyilvánított személyek utódai, valamint a volt IOVR nyugdíjasok 

utódai. 

A jogszabály 3., 4. és 5. szakasza kimondja, hogy a fix összegő IOVR 

nyugdíj halmozható a munkavégzésbıl származó bérrel vagy fizetéssel, illetve a 

társadalombiztosítási nyugdíjjal is.  

Az IOVR nyugdíjak finanszírozása is különbözik a társadalombiztosítási 

nyugdíjak finanszírozásától, mivel ez nem a nyugdíjalapot terheli, hanem a 

központi költségvetésbıl erre a célra elkülönített alapból történik.291  

 

6.2. A mővészeti alkotói szövetségek tagjainak nyugellátás jellegő juttatásai 

 

A mővészeti alkotói szövetségek tagjainak nyugellátás jellegő juttatása 

viszonylag új kelető intézmény a román nyugdíjrendszerben. A jogszabályi alapot 

a 2006 évi 8. számú törvény jelenti, amelyet hatályba lépése óta már három 

alkalommal módosított a jogalkotó, valamint az alkalmazási rendelkezéseket 

tartalmazó 2006 évi 1650. számú kormányhatározat.292 

A jogszabály által bevezetett speciális nyugellátásra való jogosultságnak 

két feltétele van. Az egyik az, hogy a kérelmezı tagja legyen valamilyen 

törvényesen elismert mővészeti alkotói szövetségnek. A másik feltétel az, amely 

                                                 
291 A Nemzeti Nyugdíj- és Társadalombiztosítási Pénztár 2008 elsı negyedévére vonatkozó adatai szerint 
folyó év március 31-én 14.085 IOVR nyugdíjast tartottak számon. Ezek nagyobb hányada, 10.070 
személy hozzátartozóként, a további 4.015 személy hadirokkantként tartott igényt a juttatásra. Az IOVR 
nyugdíjak átlagos havi összege 246 lej volt a megadott idıpontban. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy 
egy év leforgása alatt, 2007. március 31. adataihoz viszonyítva a jogosultak száma erıteljes csökkenı 
tendenciát mutat (2.387 személlyel kevesebb). Ez a tendencia továbbra is folytatódni fog mindaddig, amíg 
a II. világháborúban harcoló katonák generációi még életben vannak. Forrás: 
http://www.mmssf.ro/website/ro/statistici/pensii%202(62).pdf  
292 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2006 évi 39. számában. 
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ezt a nyugellátást valójában az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez 

kapcsolja, ugyanis a jogszabály 1. szakasza értelmében az a személy jogosult 

alkotói nyugellátásra, aki az állami társadalombiztosítási rendszerben öregségi 

nyugellátásban részesül. 

Az alkotói nyugellátást az összege tekintetében is a társadalombiztosítási 

nyugdíjhoz köti a jogszabály, ugyanis az 1. szakasz 2. bekezdése értelmében az 

alkotói nyugdíj összege egyenlı az öregségi nyugdíjjáradék összegének felével, 

és természetszerőleg a társadalombiztosítási nyugdíj összegnek változása maga 

után vonja az alkotói nyugdíj módosulását is. A számítási szabály 

kiegészítéseként a jogszabály meghatározta az alkotói nyugdíj maximális 

összegét is, amely nem lehet több mint a nemzeti bruttó minimálbér kétszerese. 

Az alkotói nyugdíjat az arra jogosult személy kérvénye, és az alkotói 

szövetség tagságot igazoló okirata alapján a területileg illetékes nyugdíjpénztár 

folyósítja az öregségi nyugdíjjal együtt, azonban finanszírozása nem a 

társadalombiztosítási alapból, hanem a Munka-, Szociális Szolidaritás és 

Családügyi Minisztérium költségvetésébıl elkülönített alapból történik. Mivel a 

folyósításhoz szükséges eljárás a nyugdíjpénztárak feladatkörébe tartozik, a 

jogszabály 9. szakasza értelmében az alkotói nyugdíj megállapítására, 

felfüggesztésére, folyósítására illetve annak megszőnésére, a jogi felelısségre és 

a jogorvoslatra vonatkozó kérdésekben a Tny. (értelemszerően annak hatályon 

kívül helyezését követıen az Enyt.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

7.  A 13. havi nyugdíj bevezetésére tett kísérletek 

 

A román nyugdíjrendszer nem ismeri a tizenharmadik havi nyugdíj 

intézményét. Az állami nyugdíjrendszer kialakítása óta mindmáig soha nem 

került sor a bevezetésére, azonban az elmúlt pár évben két kísérlet is történt arra, 
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hogy meghonosítsák ezt a több európai uniós országban is, adott idıszakokban 

mőködı, napjainkra többnyire megszüntetett intézményt. 

Ahogyan azt a szakirodalomban egyértelmően aláhúzták a tizenharmadik 

havi nyugdíj elemzése kapcsán, ennek az intézménynek a jogi jellegét 

meglehetısen nehéz meghatározni, hiszen nem nevezhetı fedezett ellátásnak, 

ugyanakkor nem sorolható a biztosítási típusú ellátások közé sem.293  

A tizenharmadik havi nyugdíj bevezetésére és szabályozására vonatkozó 

mindkét próbálkozás a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 

szorosabban Becsek-Garda Dezsı-Kálmán parlamenti képviselı nevéhez 

főzıdik.294 A javaslatok terminológiájukban és az intézmény struktúrájában is a 

kidolgozásukkor hatályos magyarországi szabályozás mintáját követték, annak 

közvetlen hatását bizonyítják, többek között ezért is tartottuk indokoltnak a 

törvényjavaslatok rövid bemutatását. 

Az elsı törvényjavaslat beterjesztésére 2007-ben került sor.295 A 

törvényhozási eljárás a Szenátusban kezdıdött, majd a javaslat átkerült a 

Képviselıház elé. 

Jogtechnikailag a javaslat nem önálló törvényként rendezte volna a 

tizenharmadik havi nyugdíj szabályozását, hanem a Tny. kiegészítéseként vezette 

volna be azt, egyetlen (97¹ jelzéső), négy bekezdésbıl álló szakasszal kiegészítve 

a Tny. IV. Fejezetének („Nyugdíjak”) 7. Részét („A nyugdíjak megállapítása és 

                                                 
293 Menyhárt, 2009, 273-274 old., Barabás-Bodor-Erdıs-Fehér-Hamecz-Holtzer, 2006, 6-9 old. Radnay, 
2006, 22 old. Menyhárt Szabolcs idézett munkájában a következıképpen fogalmaz: „Egy szóval úgy 
jellemezhetı ezen járadékforma, hogy rendszeridegen. A 13. havi nyugdíj nem sorolható sem a sajátjogú, 
sem pedig a hozzátartozói ellátások körébe, tekintve, hogy mindegyik ellátástípus tipikus, vagy atipikus 
jogosultsági feltételén kívül esik. Nem tekinthetı fedezett ellátásnak sem, mert bevezetésekor a jogalkotó 
nem jelölte meg a finanszírozás forrását sem, ugyanakkor a jelenlegi ellátottak vonatkozásában a 13. havi 
nyugdíj nem minısül biztosítási típusú ellátásnak sem, mert a jogviszony biztosítási létszaka során 
ismeretlen volt, fedezésére nem kerültek jövedelmek elkülönítésre, így kívül esik a nyugdíjbiztosítás 
territóriumán, de szociális ellátásnak sem tekinthetı, mert nem rászorultsági alapon jár.” 
294 Becsek-Garda Dezsı-Kálmán 1996-2008 között három ciklusban is képviselte Hargita megyét a román 
Képviselıházban, az RMDSZ színeiben, majd függetlenként. Mindkét törvényjavaslat benyújtója 
egyénileg, egyetlen képvislıként Becsek-Garda Dezsı-Kálmán volt. Nincs okunk feltételezni, hogy ez 
eredményezte a tervezet sikertelenségét, mivel a parlamenti szavazás során saját pártján belül is csak 
kevesen támogatták azt. 
295 A törvényjavaslatot a Szenátus 486/19.06.2007, a Képvieslıház 773/12.11.2007 számmal iktatta. 
Forrás: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=8357  
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kifizetése”). Ugyanez a megoldás volt megtalálható a magyarországi 

szabályozásban is, amely, mint jeleztük, sok szempontból mintát jelentett a 

javaslat kidolgozásakor. 

A javaslat értelmében minden olyan személy jogosult lett volna a 

tizenharmadik havi nyugdíjra, aki folyó év októberéig nyugdíjba vonult és a Tny. 

40. szakaszának a) – e) pontjai által meghatározott nyugellátások valamelyikére 

jogosult volt.296  

A tizenharmadik havi nyugdíj összege a Tny. körülményei között 

megállapított havi nyugellátás 75%-nak felelt volna meg. Nyugdíjhalmozás 

esetében a jogosult számára elınyösebb nyugdíjjáradék összegét tekintették volna 

számítási alapnak. 

A tizenharmadik havi nyugdíj kifizetésére évenként egyszer, egy 

részletben, december hónapban került volna sor, egyszerre az esedékes 

folyósítandó nyugdíjjáradékkal, szemben a magyarországi rendszerrel, ahol a 

folyósításra évente két részletben történt. 

A tizenharmadik havi nyugdíj bevezetését célzó második törvényjavaslat 

beterjesztésére egy évvel késıbb, 2008-ban került sor.297 

A törvénykezdeményezı ekkor már egy külön organikus jogszabályban 

kívánta rendezni a tizenharmadik havi nyugdíj kérdését, és a javaslat több 

pontban is eltért az elızıtıl. 

A jogosultsági feltételeket illetıen nem történt volna lényegi változás, bár 

az új javaslat megfogalmazása lényegesen általánosabb volt. A tizenharmadik 

havi nyugdíjra való jogosultság egyetlen feltétele, hogy az érintett a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer, vagy a valamikori mezıgazdasági 

dolgozók nyugdíjrendszerének nyugdíjasa legyen. Ellentétben az elsı javaslattal, 

amely a folyó év október hónapját jelölte meg a nyugdíjazás határidejének, 

                                                 
296 A Tny. 40 szakasza az a) – e) pontjaiban a következı nyugellátás fajtákat sorolja fel: öregségi nyugdíj, 
elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj és 
hozzátartozói nyugdíj. 
297 A törvényjavaslatot a Szenátus 493/03.09.2008, a Képviselıház 84/11.02.2009 számmal iktatta. Forrás: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=9376  
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ahhoz, hogy az érintett az adott évben jogosult legyen a tizenharmadik havi 

nyugdíjra, a második törvényjavaslat nem tartalmazott ilyen kikötéseket. 

Ugyanakkor a második szakaszban arról rendelkezett, hogy azok a személyek, 

akik az adott évben mentek nyugdíjba, a nyugellátásban töltött idıvel arányosan 

csökkentett összegő tizenharmadik havi nyugdíjat kaphattak volna. 

A tizenharmadik havi nyugdíj kifizetésére továbbra is évenként egyszer, 

egy részletben, december hónapban került volna sor, egyszerre az esedékes 

folyósítandó nyugdíjjáradékkal, és nyugdíjhalmozás esetében a jogosult számára 

elınyösebb nyugdíjjáradék összegét tekintették volna számítási alapnak. 

A tizenharmadik havi nyugdíj összege azonban az elsı javaslatban 

foglaltakhoz képest nagyobb lett volna, mert egy havi nyugellátás teljes 

összegének felelt volna meg. 

Függetlenül attól, hogy milyen formában kívánta rendezni a tizenharmadik 

havi nyugdíj intézményét, végül mindkét törvényjavaslatnak hasonló sorsa lett. 

A javaslatok beterjesztése mellett megfogalmazott indoklásában az 

indítvány beterjesztıje mindkét esetben arra hivatkozott, hogy egy olyan széles 

társadalmi kategória szükségleteirıl van szó, amelynek az anyagi helyzete 

Romániában legalábbis aggályos, s ezért teljes mértékben indokolt a törvényhozó 

beavatkozása. Ugyanakkor a tizenharmadik havi nyugdíj több Európai Uniós 

tagállam jogrendszerében ismert intézmény, tehát a bevezetésével Románia 

közeledne a közösségi társadalombiztosítási normákhoz.  

A törvényjavaslatot véleményezı intézmények hozzáállása a javaslathoz 

egyértelmően negatív volt. Az egyetlen kivételt a Törvényhozási Tanács 

jelentette, amely mind a két alkalommal kedvezı véleményezést készített, annak 

ellenére, hogy felhívta a figyelmet a javaslatok hiányosságaira, terminológiai 

problémákra,298 sıt a költségvetési vonzatok miatt esetlegesen felmerülı 

finanszírozási gondokra is. 

                                                 
298 A különbözı nyelvtani, megfogalmazási pontosítások mellett a Törvényhozási Tanács felhívta a 
figyelmet arra, hogy a román társadalombiztosítási rendszer, illetve a Tny. terminológiája nem ismeri a 
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A Kormány, valamint a többi véleményezı bizottság álláspontja 

egyértelmően kedvezıtlen volt.299 A negatív véleményezések alapvetıen két 

indokra támaszkodtak. Az elsı és legfontosabb finanszírozási jellegő volt, hiszen 

minden alkalommal megjelent az az ellenérv, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj 

kifizetése elfogadhatatlan mértékben megterhelné az amúgy is mélyülı deficittel 

küszködı NNYTP költségvetését, és végsı soron a többletkifizetésekre nincs 

anyagi keret.300 

A másik ellenérv, amely hangsúlyosan megjelent a véleményezésekben 

arra hivatkozott, hogy a tizenharmadik havi nyugdíj intézménye ellentmond a 

Tny. által leszögezett hozzájárulás elvének, amely meghatározza a 

társadalombiztosítási szolgáltatásokat. Ezért ez az intézmény csupán a 

segélyezési rendszeren belül képzelhetı el, azonban abban az esetben a javasolt 

szabályozás nem megfelelı, s ezért elfogadhatatlan. 

Álláspontjában a Kormány felhívta a figyelmet arra is, hogy a 

nyugdíjreform eredményeként átalakult a nyugdíjszámítás módozata, a bevezetett 

rendszer igazságosabb, és fokozatosan sor került a nyugdíjpont értékének 

emelésére is. A tizenharmadik havi nyugdíj bevezetése így elsı sorban a nagyobb 

nyugdíjjal rendelkezık számára lenne elınyös, mivel a juttatás összegét a 

folyosítandó nyugdíjjáradák összegéhez köti, és éppen azt a célt nem érné el, 

amelyre a javaslat beterjesztıje hivatkozott a mellékelt indoklásaiban: a 

                                                                                                                                                
„nyugdíjhalmozás” intézményét, csak a nyugdíjnak a bérrel történı halmozása esetére vonatkozóan, 
amennyiben egy teljes öregségi nyugdíjjal vagy, bizonyos esetekben, rokkantnyugdíjjal rendelkezı 
személy munkaszerzıdéses jogviszonyra alapuló munkavégzésbıl származó rendszeres jövedelemmel 
rendelkezik. 
299 Véleményezést nyújtottak be a törvényjavaslatokkal kapcsolatban a Szociális és Gazdasági Tanács, 
valamint a Parlament Házainak különbözı bizottságai (Munka-, családügyi és szociális biztonságügyi, 
Költségvetési, pénzügyi, bankügyi és tıkepiaci, Emberjogi, vallásügyi és kisebbségügyi, valamint az 
Esélyegyenlıségi Bizottság). 
300 Románia Alkotmányának 138. szakasza az 5. bekezdésében elıírja, hogy „egyetlen költségvetési 
kiadás sem hagyható jóvá a finanszírozási forrás megállapítása nélkül”.  
A közpénzügyekrıl szóló 2002 évi 500. számú törvény 15. szakasza pedig kijelenti, hogy „minden 
esetben, amikor olyan jogszabály tervezetek kidolgozására kerül sor, amelyek alkalmazása a 
költségvetésben jóváhagyott bevételek csökkenését vagy a kiadások növekedését eredményezné, kötelezı 
módon meg kell jelölni a hiány pótlásának vagy a kiadások növekedésének ellensúlyozására szánt 
eszközöket.” 
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veszélyeztetett társadalmi kategóriának tekintett kisjövedelmő nyugdíjasok 

támogatását. 

Álláspontunk szerint a kormányzat által benyújtott véleményezés 

indoklása jogilag helytálló. Tagadhatatlan, hogy a nyugdíjasok társadalmi 

kategóriája sok szempontból veszélyeztetett, azonban a szegénységi mutatókat 

figyelve azt mondhatjuk, hogy nem indokolt az általános nyugdíjkiegészítés. 

Tizenharmadik havi nyugdíj bevezetése helyett olyan céltámogatásokra lenne 

inkább szükség, amely kifejezetten a szegénység kockázatának leginkább kitett 

nyugdíjasokra (egyedül élı idısek, illetve mezıgazdasági nyugdíjasok) fektetné a 

hangsúlyt. Természetesen a jövedelemkiegészítésnek az így elképzelt formája 

nem a biztosítási rendszeren belül lenne megvalósítható, hanem a segélyezési 

rendszer részeként. Úgy gondoljuk, hogy létminimum alatti jövedelemmel 

rendelkezı kisnyugdíjasok helyzetének rendezésére 2009-ben bevezetett garantált 

összegő szociális nyugdíj szabályozása hatékonyabb és indokoltabb volt, mint a 

13. havi nyugdíj tervezett szabályozása. 

Hasonlóképpen érthetı és valós a pénzügyi érv az is, amely szerint a 

román társadalombiztosítási kasszát nem szabad extra költségvetési tételekkel 

tovább terhelni. A vizsgált idıszakban Románia több mint 10 milliárd eurót 

fordított évente nyugdíjakra, amely a GDP 7,3%-át, az ország legnagyobb 

költségvetési tételét jelentette, miközben 2006-ban társadalombiztosításra a GDP 

14%-át fordították, aminél kevesebb csak a balti államok esetében volt 

megfigyelhetı. Ebbıl az összegbıl a nyugdíjak és egészségügyi biztosítások 

fedezése közel 80%-ot tett ki.301 

A jelenlegi gazdasági körülmények között, és figyelembe véve azt is, hogy 

a mintaként szolgáló magyarországi szabályozás is 2009. július 1.-el kezdıdıen 

megszüntette a tizenharmadik havi nyugdíjat, illetve helyette bevezette a 

                                                 
301 Az adatok az Elnöki Hivatal Társadalmi és Demográfiai Kockázatokat Elemzı Bizottsága által 2009 
ıszén közzé tett „Kockázatok és társadalmi méltánytalanságok” címő jelentésébıl származnak. Forrás: 
Balázsi-Pál Elıd: „Szex, drog, statisztika: a jelentés, ami nemcsak a drogokról és prostikról szól.” 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=10252  
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nyugdíjprémium intézményét, amelynek az összege csak akkor éri el majd a 

tizenharmadik havi nyugdíjnak megfelelı összeget, ha a gazdasági növekedés 

eléri a 7,5%-ot,302 továbbra sem látjuk indokoltnak a tizenharmadik havi nyugdíj 

romániai bevezetését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Forrás: MTI, „Július 1-tıl megszőnik a 13. havi nyugdíj – Új nyugdíjszabályok” 
http://jogiforum.hu/hirek/20631  
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B. A parametrikus reform folytatása: a kötelezı állami nyugdíjrendszer 

átalakítása a 2010. évi 263. számú egységes állami nyugdíjrendszer 

bevezetésérıl szóló törvény alapján. 

 

1. Az új nyugdíjtörvény bevezetésének elızményei és körülményei. 

  

1.1. „…erre megéri feltenni a mandátumom” 

 

A román nyugdíjrendszernek a Világbank által támogatott vegyes 

finanszírozású rendszerré való átalakítása 2008-ra valósult meg, a második és 

harmadik pillérre vonatkozó jogszabályok megalkotásával és a kötelezı 

magánnyugdíjbiztosítás bevezetésével.  

Úgy tőnik azonban, hogy a román politikai döntéshozók már ekkor sem 

tekintette prioritásnak a paradigmatikus átalakítást, erre utal a jogszabályi háttér 

megalkotásának hosszas késedelmi is. Véleményünket támasztja alá az a tény is, 

hogy bár eleget téve a Világbank nyomásának, maga a vegyes rendszer 

megalakult, az önkéntes biztosítási formával szemben meglehetıs érdektelenség 

volt megfigyelhetı, a politikai kommunikáció szintjén is alig-alig jelent meg, a 

kötelezı nyugdíjbiztosítás története pedig azzal kezdıdött, hogy a kormány 

intézkedése révén az indulási szinten befagyasztották a hozzájárulás mértékét. 

Elemezve a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos folyamatokat azt figyelhetjük 

meg, hogy a román politikai döntéshozatal mindvégig inkább a parametrikus 

reform folytatásában gondolkozott, a kötelezı társadalombiztosítási rendszer 

átalakítása révén látta kezelhetınek a nyugdíjrendszerben jelentkezı problémákat. 

Ezzel a gondolkodási móddal némiképp szembement a régióban megfigyelhetı 

általános tendenciákkal, azonban úgy tőnik a kivárásos politika a többi, vegyes 

nyugdíjrendszerre áttérı környezı állam tapasztalataiból való tanulás nem 
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bizonyult feltétlenül hibás taktikának a román állam részérıl. Mire Romániában 

egyáltalán sor került a vegyes rendszer elindulásához, a világbanki hatású 

reformban élen járó országokban már egyértelmően megfigyelhetıvé váltak az 

áttérés negatív hatásai és következményei is, sıt maga a Világbank is árnyalta a 

vegyes finanszírozású rendszerek bevezetésével kapcsolatos véleményét.303 

Figyelembe véve az állami nyugdíjrendszer mőködésének nehézségeit, a 

2008 decemberében megalakult (elsı) Boc kormány által kidolgozott 

kormányprogram társadalombiztosításról szóló fejezete tartalmazta a 

nyugdíjrendszer reformjának folytatására vonatkozó szándék megfogalmazását. A 

kormányprogram két alapvetı irányvonalat jelölt ki: elsı sorban a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer további átalakítását tartotta szükségesnek, a 

magánnyugdíjrendszerre vonatkozóan pedig a garanciaalap szabályozását és 

mőködését célzó intézkedéseket látta elsıdleges fontosságúnak. 

A kötelezı állami nyugdíjrendszer parametrikus átalakításában is 

egyértelmőek voltak a megjelölt prioritások: a „kiváltságos” helyzetet teremtı 

kiegészítı nyugdíjrendszerek megszüntetése, illetve beolvasztása az állami 

rendszerbe, valamint a nyugdíjjogosultsági feltételek szigorítása.  

A kormány szakértıi által kidolgozott törvénytervezet azonnal hatalmas 

sajtóvisszhangot kapott, és gyakorlatilag minden fronton erıteljes ellenállásba 

ütközött, különösen a megszüntetésre szánt nyugdíjrendszerek (katonaság, 

rendvédelmi és bírói testület, stb.) tagjai és várományosai részérıl. A tervezett 

rendelkezésekkel szembeni ellenállás gyakorlatilag általános volt, mivel a 
                                                 
303 A Világbank egy 2005-ben publikált terjedelmes tanulmányban vizsgálta felül a kötelezı tıkésített 
nyugdíjpénztárakra vonatkozó korábbi álláspontját. A tanulmány többször hangsúlyozza, hogy a 
Világbanknak a nyugdíjrendszerekre vonatkozó elképzelései nem tekinthetık követendı példának 
(blueprint) hanem csak viszonyítási alapnak (benchmark). Egy egész fejezeten keresztül bizonyítja, hogy a 
Világbank soha nem kényszerítette rá a nyugdíjrendszerre vonatkozó elképzeléseiket egyetlen országra 
sem. A bizonyítás lényege, hogy az 1984 és 2004 között 68 országnak nyújtott 204 nyugdíjrendszer-
fejlesztést támogató hitelbıl csak 43 vonatkozott kötelezı magánnyugdíjpénztárakra, s ezek nagy részét is 
csak azután nyújtották, hogy az ország már bevezette a rendszert. A tanulmány téziseit a Világbank 
igazgatótanácsa 2007-ben tárgyalta meg, s a vita jegyzıkönyve alapján készült összefoglaló lényegében 
megismétli a korábbi tanulmány téziseit. Mindkét tanulmány tartalmazza, hogy olyan országok, 
amelyeknek nagy az államadósságuk s nagy implicit államadósságot megtestesítı felosztó-kirovó 
nyugdíjrendszerrel rendelkeznek, ne térjenek át a magán nyugdíjpénztári rendszerre. Kun, 2010, 109 old, 
Holzmann-Hintz, 2005, 63-70 old.  

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 195 

nyugdíjrendszerben érintett minden társadalmi kategória számára kedvezıtlenebb 

helyzetet teremtettek a bevezetendı szigorítások. 

Ilyen körülmények között 2009 szeptemberében Emil Boc miniszterelnök 

bejelentette, hogy nyugdíjtörvény hatályba lépése érdekében élni fog a Parlament 

elıtt a kormányzati felelısségvállalás alkotmányos eszközével.304 Mint ahogy az 

várható volt, az ellenzék a nyugdíjtörvény elıterjesztését követıen azonnal 

kezdeményezte a kormány elleni bizalmatlansági indítvány benyújtását, amelyre 

október 8-án sor is került.305 A bizalmatlansági indítvány megszavazásának 

napján a Parlament házai elıtt tartott beszédében hangzott el a kormányfınek a 

román sajtóban gyakran emlegetett kijelentése, miszerint a nyugdíjtörvény 

hatályba lépésének az esélye megéri számára a mandátuma kockáztatását.306  

A „11-en Románia ellen” címet viselı bizalmatlansági indítvány 

tárgyalására október 13-án került sor. A több órás parlamenti ülés során sokszor 

személyeskedésig elmenı, éles hangú kritikája hangzott el az addigi kormányzati 

munkának, a bizalmatlansági indítvány megszavazása pedig az ellenzék elsöprı 

                                                 
304 Románia Alkotmánya: 113. szakasz – A bizalmatlansági indítvány (1) A Képviselıház és Szenátus, 
együttes ülésen, bizalmatlansági indítványnak a képviselık és a szenátorok szavazattöbbségével való 
elfogadásával visszavonhatja a Kormánynak nyújtott bizalmát. (2) A bizalmatlansági indítványt az összes 
képviselık és szenátorok legalább egynegyede kezdeményezheti és azt benyújtásának idıpontjában 
közölni kell a kormánnyal. (3) A bizalmatlansági indítványt a két ház együttes ülésén való bemutatásának 
idıpontjától számított 3 nap eltelte után kell megvitatni. (4) A bizalmatlansági indítványt elutasítása esetén 
az indítványt aláíró képviselık és szenátorok ugyanazon az ülésszakon többé már nem 
kezdeményezhetnek újabb bizalmatlansági indítványt, kivéve azt az esetet, amelyben a kormány 
felelısséget vállal a 114. szakasz szerint. 
114. szakasz – A kormány felelısségvállalása (1) A kormány a Képviselıház és a Szenátus elıtt, ezek 
együttes ülésén, felelısséget vállalhat magára egy program, egy általános politikai nyilatkozat vagy egy 
törvénytervezet tekintetében. (2) A kormányt leváltják, ha a programnak, az általános politikai 
nyilatkozatnak vagy a törvénytervezetnek az elıterjesztésétıl számított 3 napos határidın belül 
bizalmatlansági indítványt nyújtanak be és azt a 113. szakasz feltételei között megszavazzák. (3) Ha a 
kormányt nem váltották le a (2) bekezdésnek megfelelıen, az elıterjesztett törvénytervezet, az esetnek 
megfelelıen azokkal a módosításokkal vagy kiegészítésekkel, amelyekkel a Kormány egyetértett, 
elfogadottnak tekintendı és a program vagy az általános politikai nyilatkozat a kormányra nézve 
kötelezıvé válik. (4) Amennyiben Románia Elnöke a (3) bekezdés szerint elfogadott törvény 
felülvizsgálását kéri, a törvényt a két ház együttes ülésén kell megvitatni. 
305 A kormány elleni bizalmatlansági indítványt a Nemzeti Liberális Párt, valamint az RMDSZ 
kezdeményezte néhány, a Szociáldemokrata Párthoz tartozó képviselı támogatásával. 
306 „Nem félek mindaddig, amíg tudom, hogy a Kormány azt teszi, amit tenni kell. A nyugdíjtörvény 
olyan, amelyért megéri kockára tenni a mandátumod. Nem aggódom és optimista vagyok.” Emil Boc 
Parlament elıtti nyilatkozatának részlete. Forrás: http://www.mediafax.ro/politic/boc-nu-are-emotii-
pentru-legea-pensiilor-merita-sa-iti-pui-mandatul-la-bataie-4984378 
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gyızelmét hozta. Ennek következtében a rendszerváltás utáni Románia 

történelmében elıször, alig egy évvel megalakulását követıen a román kormány 

éppen a nyugdíjreformra vonatkozó lépése miatt belebukott a kormányzati 

felelısségvállalás gyakorlásába.307  

 

1.2. Az egységes állami nyugdíjrendszerrıl szóló törvény megjelenése 

 

Annak ellenére, hogy 2009 októberében az ellenzék által benyújtott 

bizalmatlansági indítvány következtében megbukott a kormány, a politikai 

döntések irányvonalában semmilyen különösebb változás nem történt. Nem is 

volt szükség erre, hiszen az új kormány megalakulásáig az elızı kabinet folytatta 

munkáját, majd több sikertelen próbálkozás után az államelnök újra Emil Boc 

személyét jelölte miniszterelnöknek, és az ı kormányalakítása immár sikeresnek 

bizonyult, a Parlament házai bizalmat szavaztak neki, mintegy elfelejtve, hogy 

pár hónappal elıbb éppen a Parlament kezdeményezésére bukott bele a 

kormányzásba.308 

                                                 
307 A „11-en Románia ellen” cím a Kormány tagjaira vonatkozik, akiket egy focicsapathoz hasonlítottak a 
bizalmatlansági indítvány megszövegezıi. Ez a focicsapat azonban, Traian Băsescu államelnök edzése 
mellett, Románia ellen játszik, hiszen minden intézkedésük ellentétes a román nép érdekeivel, állítják az 
ellenzéki politikusok. A dokumentum szövege rendkívül éles hangú és gúnyos, a Kormány szemére veti, 
hogy nem rendelkezik semmilyen önálló akarattal, csupán az államelnök érdekeit képviseli, és annak 
utasításait hajtja végre és egyedüli felelıse az országban eluralkodott gazdasági, politikai és morális 
krízisnek. „Itt az idı, parlamenter hölgyek és urak, hogy Băsescu úr szők körő kamarillája ellen 
szavazzatok. Itt az idı, hogy találjunk számukra, nem egy autóbuszt, csak egy mikrobuszt - hiszen 
elférnek abban is - Traian Băsescuval a kormány mellett, és egy hosszú szabadságra küldjük ıket. Nem 
kell aggódnunk: a benzinpénzt már biztosították maguknak.” A bizalmatlansági indítványt 254 szavazattal 
176 ellenében fogadták el a szenátorok és képviselık. Forrás: www.cdep.ro/motiuni/2009/1369.pdf, 
https://www.senat.ro/Start.aspx  
308 Az 2008. december 22. – 2009. december 23. között hatalmon levı elsı Boc kormány a Demokrata 
Liberális Párt (Partidul Democrat Liberal) és a Szociáldemokrata Párt (Partidul Social Democrat) 
koalíciójára alapult. A kormány bukását követıen az államelnök elıbb Lucian Croitorut (közgazdász, a 
Román Nemzeti Bank tanácsadója, a Nemzetközi Valutaalap munkatársa), majd a Demokrata Liberális 
Párt Bukaresti szervezetének elnökét, Liviu NegoiŃăt kérte fel kormányalakításra, azonban egyik kísérlet 
sem volt sikeres. Végül a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel és a független képviselık parlamenti 
csoportjával folytatott koalíciós tárgyalásokat követıen az államelnök ismét a Demokrata Liberális Párt 
elnökét Emil Bocot kéri fel kormányalakításra, és december 23-án a Parlament jóváhagyja az új román 
kormányt.  
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Kihasználva az új koalíciós kormányzás következtében kialakult 

parlamenti többséget, 2010 februárjában a román kormány gyakorlatilag 

változatlan formában a Parlament elé küldte az egységes állami nyugdíjrendszerre 

vonatkozó törvénytervezetét.309 Az ezt követı parlamenti eljárás, amelynek 

eredményeként végül megszületett az új román nyugdíjtörvény, az egyik 

legvitatottabb és ellentmondásosabb Románia rendszerváltás utáni történetében. 

Egyértelmőnek tőnik, hogy a Kormány minden áron ragaszkodott a jogszabály 

hatályba lépéséhez, és ennek érdekében a cél szentesíti az eszközt alapon 

hajlandó volt a tisztességesség és törvényesség szempontjából kifejezetten 

vitatható lépéseket is megtenni. 

Elsı lépésként véleményünk szerint már az sérelmezhetı, hogy egy ilyen 

jelentıségő organikus törvény esetében sikerült a Kormánynak elérni, hogy a 

Szenátus, az Alkotmány által elıírt határidık túllépése miatt úgy fogadta el a 

törvénytervezetet, hogy nem kerülhetett sor a vitájára, kijátszva ezzel éppen a 

bikameralizmus lényegét.310   

                                                 
309 A Kormány nyilvántartásában E22/10.02.2010 törvénytervezetet elıször megkeresett házként a 
Szenátus elé nyújtották be, ahol L124/16.02.2010 számmal iktatták. Innen került a Képviselıház, mint 
döntı ház elé, 323/17.05.2010 bejegyzési számmal. 
310 Románia Alkotmánya: 75. szakasz – A házak megkeresése (1) Megvitatásra és elfogadásra a 
Képviselıházhoz, mint elıször megkeresett házhoz nyújtják be a nemzetközi szerzıdések vagy más 
nemzetközi egyezmények ratifikálásáról szóló és ezen szerzıdések vagy egyezmények alkalmazásából 
fakadó törvényi intézkedésekrıl szóló törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat, valamint a 31. szakasz 
(5) bekezdésében, a 40. szakasz (3) bekezdésében, az 55. szakasz (2) bekezdésében, az 58. szakasz (3) 
bekezdésében, a 73. szakasz (3) bekezdés e), k), l), n), o) betőiben, a 79. szakasz (2) bekezdésében, a 102. 
szakasz (3) bekezdésében, a 105. szakasz (2) bekezdésében, a 117. szakasz (3) bekezdésében, a 118. 
szakasz (2) és (3) bekezdéseiben, a 120. szakasz (2) bekezdésében, a 126. szakasz (4) és (5) bekezdéseiben 
és a 142. szakasz (5) bekezdésében elıírt organikus törvények tervezeteit. A többi törvénytervezetet vagy 
törvényjavaslatot megvitatásra és elfogadásra, mint elıször megkeresett házhoz, a Szenátushoz nyújtják 
be. (2) Az elıször megkeresett ház 45 napon belül dönt. Törvénykönyvek és más jelentıs komplexitású 
törvények esetében a határidı 60 nap. Ezen határidık átlépése esetén a törvénytervezet vagy a 
törvényjavaslat elfogadottnak számít. (3) Az elıször megkeresett ház által történt elfogadás vagy elutasítás 
után a törvénytervezetet vagy a törvényjavaslatot átküldik a másik háznak, amely véglegesen dönt. (4) 
Abban az esetben, ha az elıször megkeresett ház olyan rendelkezést fogadott el, amely az (1) szakasz 
szerint a saját döntési hatáskörébe tartozik, a rendelkezést véglegesen elfogadják, ha a második ház is 
egyetért azzal. Ellenkezı esetben, csak a szóban forgó rendelkezésért, a törvény visszakerül az elıször 
megkeresett házhoz, amely sürgısségi eljárással véglegesen dönt. (5) A (4) bekezdésnek a törvény 
visszaküldésére vonatkozó rendelkezéseit megfelelıen kell alkalmazni abban az esetben is, amelyben a 
döntéshozó ház olyan rendelkezést fogad el, amelyben a döntési hatáskör az elsı házat illeti meg. 
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A törvénytervezetnek a Képviselıház elıtti vitája sem volt mentes a 

botrányoktól, különösen a végszavazás, s az eljárás több törvényességi és 

alkotmányossági problémát vetett fel. 

A nyugdíjtörvény tervezetét 2010 májusában terjesztette a Kormány a 

Képviselıház elé, kérve egyúttal az Állandó Bizottság jóváhagyását a sürgısségi 

eljáráshoz. Ennek köszönhetıen nem egészen egy hónap alatt elkészültek a 

szakbizottságok véleményezései, valamennyi jóváhagyó formában, esetlegesen 

kisebb módosításokat javasolva, és június 14-én a Képviselıház napirendjére 

tőzte a nyugdíjtörvény tervezetének tárgyalását.  

Elsı körben tehát valóban sikerült a sürgısségi kérelem szempontját 

figyelembe venni, azonban az elsı tárgyalási napon az ellenzéki és kormánypárti 

képviselık teljes egyetértésével megszavazták a törvénytervezet visszaküldését a 

Munka és Társadalombiztosítási Bizottság elé egy kiegészítı jelentés elkészítése 

érdekében. A jelentés elkészítésére eredetileg egy hetet hagyott jóvá a 

Képviselıház, majd ennek határidejét meghosszabbították szeptember elsejéig.  

Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvénytervezet plénum 

elıtti vitájára végül szeptember közepén, egyetlen ülésnap keretében került sor, 

amely az ellenzékben levı Szociáldemokrata, Konzervatív és Nemzeti Liberális 

pártok képviselıinek kivonulása után a tervezet elfogadásával végzıdött.311 A pár 

                                                 
311 Közvetlenül, ahogy a nyugdíjtörvény megtárgyalásának napirendi pontjára tért a Képviselıház, az 
ellenzék képviselıi kérték, hogy halasszák el a tervezet vitáját, mivel ellentétben a házszabállyal, amely 
elıírja, hogy a tárgyalandó tervezet szövegét legkevesebb 3 nappal az ülés elıtt el kell juttatni a 
képviselıkhöz, ebben az esetben közvetlenül az ülés elkezdése elıtt osztották azt ki a képviselıknek. Az 
ülést vezetı elnök (Roberta Alma Anastase) azonban visszautasította ezt a kérést, azzal a meglepı 
indoklással, hogy a halasztást kérı képviselı tagja a Munka- és Társadalombiztosítási Bizottságnak, tehát 
ismernie kell a tervezet szövegét, a parlamenti frakciók vezetıinek egyetértése mellett tőzték napirendre a 
nyugdíjtörvény vitáját és különben is már nagy késésben vannak a nyugdíjtörvény elfogadásával. Az 
érdembeli vita ezek után nagyjából kimerült a személyeskedésekben, az ülésvezetı lemondásra való 
felszólításával, éles hangú rendre utasításokkal, csalásra való utalásokkal különösen, amikor a szavazásra 
került sor. Konkrét, a tervezet szövegére alapuló vita mindössze néhány olyan valóban sarkalatos 
kérdésben volt megfigyelhetı, mint a hadsereg nyugdíjrendszerének integrálása és a nyugdíjak 
átszámolása, a nyugdíjpont meghatározásának kérdése, a nıkkel szembeni diszkrimináció problémája, 
amennyiben azonos korhatár és szolgálati idıt tesz szükségessé a nyugdíjjogosultsághoz a törvény. A 
teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatárra vonatkozóan a tervezet egységesen 65 évet írt elı, 
mindkét nem számára. A Munka és Társadalombiztosítási Bizottság véleményezésében a korhatár 
módosítását javasolta 63 évre a nık, és 65 évre a férfiak esetében. A képviselıházi vita során elıbb ezt a 
módosítást szavazták meg, majd az ülésvezetı rosszul számolta össze a leadott szavazatokat, bejelentette, 
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nappal késıbb lezajlott végszavazást követıen a nyugdíjtörvényt a Képviselıház 

tovább küldte kihirdetésre az államelnöknek.312  

Mire a törvény az államelnök elé került, a parlamenti eljárást kísérı 

botrányok sajtóvisszhangja akkorára dagadt, hogy mindenki azt várta, az 

államelnök nem kockáztatja meg a törvény kihirdetését, hanem visszaküldi azt a 

Parlament Házainak, s ezzel gyakorlatilag a Boc kormány ismét belebukik az 

állami nyugdíjrendszer megreformálásának kísérletébe. Azonban nem ez történt. 

Egy igen ügyes sakkhúzással az államelnök valóban visszaküldte a Parlament elé 

a törvénytervezetet, de kizárólag az egységesen nık és férfiak számára 65 évben 

meghatározott nyugdíjkorhatárra vonatkozóan kérte annak újratárgyalását. A 

politikai szándék egyértelmő volt, kompromisszumos ajánlatként a kormányerık 

lemondtak a korhatár egységes meghatározásáról, ugyanakkor ezzel a 

közvélemény lecsendesítése is megtörtént, mivel a sajtóban a törvénytervezetnek 

éppen ezt a rendelkezését támadták a legélesebben.  

Az újratárgyalási kérelem decemberben került a Parlament elé. A Szenátus 

visszautasította azt, a Képviselıház, mint döntı háza a Parlamentnek, két napot 

szánt az újabb vitára. Attól eltekintve, hogy az ellenzéki képviselık minden 

                                                                                                                                                
hogy a módosítási javaslatot nem szavazták meg, majd újraszámolták a szavazatokat, és bejelentették a 
megszavazását. Pár perccel késıbb, a kormányzati képviselık arra hivatkoztak, hogy nem volt egyértelmő, 
pontosan melyik Bizottsági javaslat szavazásánál tartanak, ezért az ülésvezetı elrendelte az újraszavazást. 
Ezek után már valóban a Kormány által elıterjesztett egységes nyugdíjkorhatárra vonatkozó szöveg 
maradt érvényben, az ellenzék felháborodása és csalásra vonatkozó bekiabálásai ellenére. A nyugdíjpont 
értékének meghatározása során az ellenzék kivonult az ülésterembıl, a végsı szavazásra már csak a 
kormánykoalíció tagjai maradtak a helyükön. Érdekes megfigyelni az állami nyugdíjrendszer reformjával 
kapcsolatosan az RMDSZ mennyire tisztán politikai jellegő állásfoglalást vállalt fel. Az elsı Boc kormány 
idején, ellenzéki pozícióból, kiemelt szerepe volt abban, hogy a fentiekben már elemzett bizalmatlansági 
indítvány a kormány bukását eredményezte. A második Boc kormány idején ugyanakkor, immár koalíciós 
partnerként, gyakorlatilag ugyanaz a törvénytervezet az RMDSZ képviselıinek szavazata mellett vált 
hatályos jogszabállyá. Forrás: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11088 
312 A végszavazás kérdését felvetı ülésnapon (szeptember 21.) teljesen elszabadultak az indulatok. Az 
ellenzék az addig lefolytatott eljárás megismétlését kérte, mivel véleményük szerint az elızı tárgyalási 
napon nem tartották be a Házszabály elıírásait. Az ülésvezetı elnököt bőnvádi eljárással fenyegették, 
hangsúlyozva a személyes felelısségét a csalás elkövetésében. Ezzel szemben a kormánypárti koalíció 
tagjai azzal vádolták az ellenzéket, hogy kenıpénzt kértek azért, hogy elhagyják a termet a szavazás 
kezdete elıtt, és hasonlóképpen bőnvádi eljárást helyeztek kilátásba. Végül, minden érdembeli tárgyalás 
és felvetés megvitatása nélkül a Képviselıház tagjai döntı többséggel megszavazták, hogy nem szükséges 
új szavazást tartani a nyugdíjtörvény tervezetére vonatkozóan, s ezzel érvényben maradt az elızı 
alkalommal tartott szavazás eredménye, vagyis az új nyugdíjtörvény tervezetének elfogadása. Forrás: 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11088 
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felszólalásuk végén azt kérték, hogy ne a Képviselıház elnöke vezesse az ülést, 

aki az elızı botrányos ülésnapokon is elnökölt, semmilyen lényegi felvetés nem 

történt. A végsı szavazásra névszerinti szavazást rendeltek el, amelynek 

eredményeként a törvény végleges formája minden tekintetben változatlan 

maradt, kivéve a nık teljes öregségi nyugdíjához szükséges korhatár 

meghatározását, amely 65 év helyett 63 évre csökkent.313  

A törvény egészét nézve azonban ezt nem tudjuk feltétlenül pozitív 

eredményként elkönyvelni. A jogszabály által bevezetett változások elemzésénél 

a késıbbiekben részletesebben kifejtjük álláspontunkat, azonban már itt jelezni 

szeretnénk, hogy a sajtóban „gyızelemként” hirdetett kompromisszum 

eredménye kérdéses mindaddig, amíg a minimális és a teljes szolgálati idı is 

egységesen ugyanaz maradt mindkét nem számára. Ennek a következménye nem 

lesz más, mint hogy a nık számára elérhetı nyugdíjpontok száma kevesebb lesz, 

s ennek következtében hosszabb ideig ugyan, de kisebb összegő nyugdíjat fognak 

kapni. Ha elfogadjuk mindazokat az érveket, amelyek amellett szólnak, hogy a 

nık hamarabb legyenek öregségi nyugdíjra jogosultak, akkor mindenképpen 

szükségesnek tartjuk arányosan csökkenteni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 

szolgálati idıt is.  

Az újratárgyalást követıen az államelnök immár kihirdethette a törvényt, 

amely megjelent Románia Hivatalos Közlönyében, és 2011. január 1.-el 

kezdıdıen hatályba lépett.  

 

                                                 
313 Az újratárgyalási vita során az ellenzék soraiban hangsúlyosan megfogalmazódott az a kritika, hogy a 
tárgyalt jogszabálynak valójában semmi köze a nyugdíjrendszer reformjához, pusztán a Nemzetközi 
Valutaalap nyomására került sor a megalkotására, és valójában nem sok értelme volt új törvényt alkotni, 
hiszen bıven elég lett volna néhány fontosabb pontban módosítani a hatályban levı Tny. szövegét.  
Forrás: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11088  
Függetlenül attól, hogy az új törvény mekkora lépésnek tekinthetı a nyugdíjreform útján azt gondoljuk, 
hogy az alkalmazása tíz éve során több mint száz módosítást szenvedett Tny. helyett hatályba lépı új 
törvény meghozatala, legalábbis a további jogértelmezések és nem utolsó sorban a jogalkalmazás 
megkönnyítése szempontjából hasznos lépés volt. Feltéve persze, hogy az elkövetkezı tíz év során az új 
nyugdíjtörvény nem fog hasonló mennyiségő kiegészítést és módosítást szenvedni. 
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1.3. Alkotmányossági kérdések az egységes állami nyugdíjrendszerrıl szóló 

törvény hatálybalépésével kapcsolatban 

 

Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény tárgyalása során 

két alkalommal is, októberben és decemberben, az Alkotmánybíróság a priori 

vizsgálatának tárgyát képezte, majd hatályba lépése után is emeltek ellene 

alkotmányossági kifogásokat, azonban az a posteriori döntések száma egyelıre 

elenyészı, mivel a jogszabállyal kapcsolatos joggyakorlat is még csupán 

kialakulóban van. 

A két a priori döntéssel kapcsolatban az érdekesség az, hogy az 

alkotmányossági kifogás ugyan pontokba szedve támadja a legfontosabb 

kérdéseket, azonban mindkét esetben a teljes törvényszövegre vonatkozóan 

kérték az alkotmányossági kifogás benyújtói a bírák véleményét. Míg az októberi 

döntésben egyetlen szavazaton múlt az Alkotmánybíróság elutasító döntése (a 

kilencbıl négy alkotmánybíró különvéleményt csatolt a döntéshez), addig a 

decemberi elutasító döntést már egyhangúan hozta meg az Alkotmánybíróság. 

A Képviselıház 55 tagja 2010. szeptember 23.-án alkotmányossági 

vizsgálatot kért az Alkotmánybíróságtól az egységes állami nyugdíjrendszerre 

vonatkozó törvénytervezettel kapcsolatban.314 Ugyanazon a napon, de külön 

dokumentumban hasonló kérést terjesztett az Alkotmánybíróság elé a 33 szenátor 

is.315 Tekintettel a két dokumentum tartalmának azonosságára, az 

Alkotmánybíróság összevonva tárgyalta azokat és egyetlen döntést hozott az 

ügyben. 

Az 1237/06.10.2010 számot viselı döntés a román nyugdíjrendszerrel 

kapcsolatos problémákra vonatkozóan valaha megjelent legalaposabb és 

legrészletesebb alkotmánybírósági döntés, amely köszönhetıen az 

alkotmányossági kifogásban pontosan és kimerítıen felsorolt kérdésköröknek, 

                                                 
314 3867A/2010 ügyirat, 13.853/23.09.2010 számmal iktatva az Alkotmánybíróságon. 
315 3870A/2010 ügyirat, 13.856/23.09.2010 számmal iktatva az Alkotmánybíróságon. 
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nagyon sok, a nyugdíjrendszerre és tágabb értelembe véve a román 

nyugdíjreformra vonatkozó elméleti fejtegetést tartalmaz. Véleményünk szerint 

tovább növeli a döntés jelentıségét az a tény, hogy a különvéleményt csatoló 

négy alkotmánybíró által megfogalmazott dokumentum értelemszerően 

ugyanazoknak a problémáknak más elméleti hátterő és szemlélető elemzését 

tartalmazza, hozzájárulva ezzel a román nyugdíjrendszer és nyugdíjreform 

kérdésének alaposabb vizsgálatához. 

Az alkotmányossági kifogás formai és tartalmi szempontból csoportosítja a 

törvénytervezettel kapcsolatos alkotmányossági problémákat.  

a.) A formai kifogások tekintetében a legsúlyosabb kifogást a szavazás 

érvényességéhez szükséges többség hiánya jelentette. A benyújtott dokumentum 

szerint a törvény elfogadásakor legtöbb nyolcvan képviselı volt jelen, vagyis nem 

volt meg az érvényességhez szükséges többség.316 Érvelésében az 

Alkotmánybíróság a Képviselıház ülésének hivatalos jegyzıkönyvét veszi alapul, 

elutasítva az alkotmányossági kifogáshoz mellékelt hat digitálisan tárolt felvételt, 

amelybıl kitőnik, nagyjából hány képviselı volt jelen a végsı szavazáson. A 

parlamenti ülés hivatalos jegyzıkönyve szerint azonban a 333 képviselıbıl 170 

szavazott a törvény elfogadása mellett, ezért a végszavazást érvényesnek kell 

tekinteni. Mellékes szempont, hogy a vita során a különbözı idıpontokban 

hányan voltak jelen az ülésteremben. Az ülés megkezdésekor ellenırzött létszám 

tekintendı a hivatalos jelenléti számnak, mivel a vita során sem az ülésvezetı 

elnök, sem a képviselık nem kérték a jelenlevık létszámának ellenırzését, amely 

lehetıvé tette volna, hogy a szükséges többség hiányában felfüggesszék, vagy 

elnapolják a törvénytervezet vitáját, majd ebbıl kifolyólag annak megszavazását.  

A döntéshez különvéleményt csatoló alkotmánybírák a jogszabály 

érvényességével kapcsolatban azonban éppen a törvényes többség kérdését 

tartották a legaggályosabbnak. Véleményükben kifejtik, hogy ugyancsak az ülés 

                                                 
316 Románia Alkotmánya 76. szakasz – A törvények és a határozatok elfogadása (1) Az organikus 
törvényeket és a házak szabályzataira vonatkozó határozatokat mindegyik ház tagjai többségének a 
szavazatával fogadja el. 
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hivatalos jegyzıkönyvét véve alapul (mivel valóban ez az egyetlen hivatalos 

dokumentum, amelybıl kikövetkeztethetı a jelenlevı képviselık létszáma), az 

ülés során egyrészt elektronikus szavazások voltak, másrészt kézfelemeléssel 

szavaztak a képviselık, mivel az ülés során többször jelezték, hogy az 

elektronikus szavazatokat számláló rendszer nem mőködött megfelelıen. 

Összevetve az ülés során megtörtént szavazások, valamint a végszavazás 

eredményeit látható, hogy minden alkalommal más számban voltak jelen a 

képviselık, s ez lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy valóban mindvégig 

megvolt-e egyáltalán az ülés folytatásához szükséges többség. Ilyen körülmények 

között szükség lett volna arra, hogy az elnök legalább a végsı szavazás elıtt 

elrendelje a jelenlét ellenırzését. Mivel ez nem történt meg, természetes módon 

merül fel a gyanú a közvéleményben arra vonatkozóan, hogy a kvórum és végsı 

soron a jogszabály elfogadása valamilyen törvénytelen befolyásolás eredményét 

tükrözi. 

Egy másik lényeges formai kifogás a Képviselıház szabályzatának 

megsértésére vonatkozik, mivel nem tartották be az öt napos határidıt, amelyet 

elıír arra vonatkozóan, hogy a tárgyalásra és szavazásra bocsátott törvénytervezet 

szövegét mikor kell a képviselıknek tanulmányozásra átnyújtani. Az 

Alkotmánybíróság azonban egyöntetően arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 

házszabály által elıírt határidık betartásának kérdése nem tartozik az 

illetékességi körébe, ezért döntésében erre az alkotmányossági kifogásra nem is 

tért ki. 

A formai alkotmányossági kifogások között szerepel még a 

bikameralizmus elvének megsértése is.317 Ezt súlyosbítja az Alkotmány egy 

másik szakaszának megsértése is azáltal, hogy mivel a Szenátus a határidı be 

nem tartása miatt érdemben nem tárgyalhatta a törvénytervezetet és a Kormány 

által benyújtott szövegváltozat tekintendı általa elfogadottnak, a két Ház által 

                                                 
317 Románia Alkotmánya 61. szakasz – A szerep és az összetétel (1) A Parlament a román nép legfelsı 
képviseleti szerve és az ország egyetlen törvényhozó hatósága. (2) A Parlament a Képviselıházból és a 
Szenátusból áll. 
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elfogadott szövegek között több lényegesnek mondott különbség figyelhetı meg, 

ezért a Törvényhozási Tanács újbóli megkeresésére lett volna szükség.318  

Az Alkotmánybíróság egyöntető döntése értelmében ez a kifogás is 

alaptalan, egyrészt mivel a Szenátus hallgatólagosan fogadta el a 

törvénytervezetet, tehát a szöveg semmilyen mértékben nem tükröz esetleges vita 

során kialakult véleményt, másrészt mert sem formai, sem tartalmi szempontból 

nem fedezhetıek fel lényegi különbségek a két szövegváltozat között.  

Az utolsó formai jellegő, külsı alkotmányossági kifogás, amely felmerült 

az elemzett törvénnyel kapcsolatban, a képviselık és szenátorok szolgálati 

nyugdíjának eltörlésére vonatkozik, mivel erre, a megkeresés benyújtói szerint az 

Alkotmány értelmében csak a két ház együttes döntése alapján kerülhetett volna 

sor.319 

 Ez az alkotmányossági kifogás ismét megosztotta a bírákat, és 

véleményünk szerint is a döntésben olvasható álláspont legalábbis felületesnek 

nevezhetı és éppen a probléma lényegére vonatkozóan nem tartalmaz valódi jogi 

érvelést.  

A probléma hátteréhez hozzátartozik az is, hogy egy korábban meghozott 

törvényben, 2010 júniusában, a képviselık és szenátorok, illetve más szakmai 

kategóriák szolgálati nyugdíjának intézményét már eltörölték és a Tny. 

                                                 
318 Románia Alkotmánya 79. szakasz – A Törvényhozási Tanács (1) A Törvényhozási Tanács a 
parlament tanácsadó szakosodott szerve, amely az összes jogszabály rendszeresítése, egységesítése és 
egybehangolása céljából véleményezi a normatív aktusok tervezeteit. Ez vezeti Románia jogszabályainak 
hivatalos nyilvántartását. 
319 Románia Alkotmánya 65. szakasz – A házak ülései (2) A kamarák együttes üléseken is 
tevékenykednek, a képviselık és a szenátorok többségének a szavazatával elfogadott szabályzat szerint, a 
következı esetekben: j) a képviselık és szenátorok jogállásának megállapítása, a díjazásaik és más jogaik 
megállapítása;  
73. szakasz – Törvénykategóriák (3) Organikus törvénnyel szabályozandó: c) a képviselık és szenátorok 
jogállása, a díjazásuk és más jogaik megállapítása; 
75. szakasz – A házak megkeresése (4) Abban az esetben, ha az elıször megkeresett ház olyan 
rendelkezést fogadott el, amely az (1) szakasz szerint a saját döntési hatáskörébe tartozik, a rendelkezést 
véglegesen elfogadják, ha a második ház is egyetért azzal. Ellenkezı esetben, csak a szóban forgó 
rendelkezésért, a törvény visszakerül az elıször megkeresett házhoz, amely sürgısségi eljárással 
véglegesen dönt. 
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értelmében vett nyugdíjakká minısítették át azokat.320 A döntésben olvasható 

érvelés szerint, mivel ezeket a nyugdíjakat egy, a Parlament által korábban 

elfogadott jogszabályban már gyakorlatilag megszüntették, nem ellenkezik az 

Alkotmány elıírásaival az, hogy az egységes állami nyugdíjtörvény elfogadása 

alkalmával nem tartották be a két ház közös döntésére vonatkozó eljárást.321  

Ezzel szembehelyezkedik a különvéleményt megfogalmazó bírák 

álláspontja, amely véleményünk szerint is a jogilag helyes érvelést tartalmazza. 

Ennek értelmében az alkotmányossági kifogás megalapozott. A parlamenti 

képviselık szolgálati nyugdíja elıbb a Tny. értelmében vett nyugdíjakká, majd a 

Tny.-t hatályon kívül helyezı új nyugdíjtörvény értelmében vett nyugdíjakká 

alakultak. Ugyanakkor az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény 

nem csupán a Tny. rendelkezéseit helyezi hatályon kívül, hanem külön 

megemlítve a benne található felsorolásban, a parlamenti képviselık szolgálati 

nyugdíját szabályozó jogszabály szolgálati nyugdíjakra vonatkozó rendelkezéseit 

is.322 Azonban megvizsgálva az Alkotmány rendelkezéseit, egy olyan jogszabályi 

rendelkezés, amelynek meghozatalához mindkét ház együttes szavazatára szükség 

van, nem helyezhetı hatályon kívül egy olyan jogszabállyal, amelyet csak a 

Képviselıház, vagy akár mindkét két ház, de külön-külön tárgyalt és fogadott el.  

b.) A belsı, tartalmi alkotmányossági kifogások köre lényegesen 

szélesebb, ezek jelentik a tárgyalt alkotmánybírósági döntés nagyobb részét. 

A pontszerően felsorolt kifogások többnyire az alapvetı jogok és 

szabadságok valamelyikének megsértésére vonatkoznak. Azonban nagyon 

érdekesnek tartjuk, hogy a tartalmi kifogások felsorolásában legelsı helyre egy 

olyan tág értelemben megfogalmazott kérdés került, amely bár általános 

alkotmányos elvek megsértését sérelmezi, valójában magának a jogszabálynak, 

létrehozásának és szükségességének kérdését teszi fel. A beadványt aláíró 

                                                 
320 2010 évi 119. számú törvény a nyugdíjakra vonatkozó néhány intézkedéssel kapcsolatban, megjelent 
Románia Hivatalos Közlönyének 2010 évi 441. számában. 
321 Szükségesnek tartjuk jelezni, hogy a hivatkozott 2010 évi 119. számú törvény kormányzati 
felelısségvállalással lépett hatályba, és nem érdemi tárgyalás és vita során fogadta el a Parlament. 
322 2006 évi 96. számú törvény a képviselık és szenátorok jogállására vonatkozóan, 59-51 szakaszok. 
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képviselık és szenátorok ugyanis abból indulnak ki, hogy amint azt a 

törvénytervezet vitája alkalmával is megfogalmazták, az egységes állami 

nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény nem jelenti a nyugdíjreform folytatását. 

Ebbıl kiindulva azt hangoztatják, hogy a Kormány által bevezetni kívánt 

szigorítások szabályozására nem volt indokolt egy külön törvényt hozni, hiszen 

abban szó szerint jelennek meg a Tny. egyes részei. Bıven elegendı lett volna a 

Tny. módosítása, s abban az esetben nem sérült volna a jogbiztonság, a jogok 

egyetemességének és az alkotmány felsıbbségének elve.323 

A különvéleményt megfogalmazó alkotmánybírák szerint mindez valóban 

a legkomplexebb alkotmányossági kérdést veti fel az egységes állami 

nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény egészével kapcsolatban, mivel a jogok 

egyetemességének elve magába foglalja a visszaható rendelkezések tiltását. 

Ugyanakkor a vitatott törvény egyes rendelkezései, hangoztatják a 

különvélemény szerzıi, felvetik a visszamenıleges hatás problémáját. Ilyen 

jellegő rendelkezés például az egyes szolgálati nyugdíjak átszámítása az új 

törvény alapján, vagy akár a nyugdíjpont számításának a Tny. rendelkezéseihez 

viszonyított módosítása, mivel a már megszerzett jogok tekintetében 

eredményeznek változásokat.324 Azonban „ha az új törvény nem tartja tiszteletben 

mindazt, ami a régi törvények eredménye, eltőnne a bizalom, és ezzel együtt 

sérülne a törvény autoritása” idézik a különvélemény szerzıi az egyik ismert 

román polgári jogi szerzı véleményét.325 

Véleményünk szerint azonban ez az indoklás nem megalapozott. Való 

igaz, hogy a jogbiztonság és a jogszabályok követhetısége rendkívüli 

fontossággal bír, különösen olyan helyzetben, amikor a román nyugdíjrendszert 

meghatározó jogszabályok állandó változásban vannak, s a Tny.-vel kapcsolatos 
                                                 
323 Románia Alkotmánya 1. szakasz – A román állam (5) Romániában az Alkotmánynak, a 
felsıbbségének, és a törvényeknek a betartása kötelezı. 
15. szakasz – A jogok egyetemessége (1) Az állampolgárok az Alkotmányban és más törvényekben 
szentesített jogokat és szabadságokat élvezik, és az ezekben elıírt kötelezettségek hárulnak rájuk. (2) A 
törvény csakis a jövı tekintetében rendelkezhet, kivéve a kedvezıbb büntetı vagy szabálysértési törvényt. 
324 Lásd Medeanu-Crăciunescu, 2011, 86-94 old. 
325 Ionescu, 1967, 77. old. 
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módosítások és kiegészítések száma egy szők évtized alatt megközelítették a 

százat. (!) Mondhatnánk azt, hogy ilyen szempontból egy újabb törvény hatályba 

léptetése már csak hab a tortán. Azonban úgy gondoljuk, hogy az állami 

nyugdíjrendszerre vonatkozó rendelkezések egyetlen törvénybe való összefogása, 

vagy legalábbis az erre való törekvés inkább hasznos, mint további 

jogbizonytalanságot szülı tényezı. Más kérdés, hogy ez az egységes keretbe való 

foglalás feltétlenül csak egy új törvényen keresztül volt-e lehetséges, vagy 

valóban célszerőbb lett volna a Tny. módosítása, majd szakaszainak új 

számozásával ellátott újraközlése, párhuzamosan természetesen az ellenkezı 

rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok hatályon kívül helyezésével.  

Az elemzett alkotmánybírósági döntés is azt hangoztatja, hogy egy, a 

lehetı legtöbb kérdést egységes keretbe foglaló törvény hatályba lépése éppen a 

nagyobb jogbiztonság érdekében nevezhetı indokoltnak. Ennek a törvénynek a 

rendelkezései ugyanakkor nem sértik a törvények visszamenıleges 

alkalmazásának tiltására vonatkozó alkotmányos elvet, mivel a már folyósított 

juttatásokat nem érinti, csak a jogszabály hatályba lépése utáni helyzetben fog 

adott esetben változásokat hozni. Ugyanúgy a nyugdíjpont jelenlegi értéke nem 

változik, az új jogszabály körülményei között csupán annak jövıbeli 

növekedésére vonatkozó szabályok lesznek mások.  

Az alkotmányossági kifogás benyújtói szerint a vitatott jogszabály sérti 

továbbá a magántulajdonhoz való jogot,326 a szabad munkaválasztás jogát,327 az 

életszínvonal garantálásának elvét,328 valamint különösképpen a 

nyugdíjkorhatárnak a nık és férfiak számára egységes szabályozása sérti a 

                                                 
326 Románia Alkotmánya 44. szakasz – A magántulajdonjog (1) A tulajdonhoz való jog, valamint az 
állammal szembeni követelések kielégítése garantált. E jogok tartalmát és korlátait törvény állapítja meg. 
(2) A magántulajdont, a tulajdonosoktól függetlenül, a törvény egyenlıen garantálja és oltalmazza. (…) 
(3) Senkinek a tulajdona sem sajátítható ki, csak a törvény szerint megállapított valamely közhasznú ügy 
esetében, igazságos és elızetes kártérítéssel. 
327 41. szakasz – A munka és a munka szociális védelme (1) A munkához való jog nem korlátozható. A 
szakma, mesterség vagy foglalkozás, valamint a munkahely megválasztása szabad. 
328 47. szakasz – Az életszínvonal (1) Az állam köteles az állampolgárok számára méltányos 
életszínvonalat biztosító gazdasági fejlesztési és szociális védelmi intézkedéseket foganatosítani. 
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diszkrimináció tilalmának elvét,329 miközben a bevezetett szigorítások 

törvényesen nem indokoltak.330 

Az elemzett alkotmánybírósági döntés részben összevonva kezeli ezeket a 

kifogásokat, felsorolva ellene szóló érveit, amelyeknek végsı konklúziója, hogy a 

bevezetett szigorítások éppen a jelenlegi és jövıbeli nyugdíjasok érdekeit 

szolgálják azáltal, hogy megpróbálják visszaállítani a rendszer egyensúlyát a 

hozzájárulók számának növekedése, illetve a különbözı nyugdíjrendszerekben 

fizetett járadékok azonos szempontok szerinti kiszámítása által.  

Saját korábbi ellentétes véleményt hangsúlyozó döntéseinek 

magyarázatából kiindulva, az Alkotmánybíróság részletes elemzésben tér ki a 

nyugdíjkorhatár kérdésére.  

A rendszerváltást követı idıszakban az Alkotmánybíróság többször is 

foglalkozott a nık és férfiak esetében eltérıen meghatározott nyugdíjkorhatár 

problémájával. Alkotmányossági kifogásként mindkét oldalról felmerült ennek a 

kérdésnek a vizsgálata: a férfiak szempontjából, mivel diszkriminatívnak tartották 

azt, hogy a nyugdíjjogosultsághoz magasabb korhatárt írt elı számukra a 

törvény,331 másik oldalról nézve ugyanakkor a nık azt nehezményezték, hogy 

mivel alacsonyabb korhatárt szab meg a törvény számukra, hamarabb nyugdíjba 

küldhetıek akkor is, ha esetleg tovább dolgoznának.332 Ez elsıdlegesen 

értelmiségi munkakörökben merült fel, különösen egészségügyi pályák, illetve a 

felsıoktatás területén.  

                                                 
329 16. szakasz – A jogegyenlıség (1) Az állampolgárok kiváltságok és diszkrimináció nélkül egyenlık a 
törvény és a közigazgatások elıtt. 
330 53. szakasz – Egyes jogok vagy szabadságok gyakorlásának korlátozása (1) Egyes jogok vagy 
szabadságok gyakorlása kizárólag törvénnyel korlátozható, ha ezt, az eseteknek megfelelıen, a 
nemzetbiztonságnak, a közrendnek, a közegészségnek vagy a közerkölcsnek, az állampolgárok jogainak és 
szabadságjogainak a védelme; a bőnügyi eljárás lebonyolítása; valamely természeti csapás vagy valamely 
rendkívül súlyos katasztrófa következményeinek megelızése megköveteli. (2) A korlátozást csak akkor 
lehet elrendelni, ha az egy demokratikus társadalomban szükséges. Az intézkedésnek arányosnak kell 
lennie a kiváltó helyzettel, és diszkriminációmentes módon, a jog vagy szabadság létének érintése nélkül 
kell alkalmazni. 
331 2006 évi 888. számú döntés, megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 évi 54. számában. 
332 1995 évi 107. számú döntés, megjelent a Hivatalos Közlöny 1996 évi 85. számában. 
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Az említett periódusban az Alkotmánybíróság minden alkalommal 

következetesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy a társadalmi realitások 

egyértelmően indokolják a megkülönböztetett bánásmódot. Romániában a nık 

sokkal több területen kell helyt álljanak, mint a nyugati társadalmakban, mivel a 

hagyományos mentalitásból eredıen a gyermeknevelés és háztartási munkák 

zömében a nık feladatát képezik, miközben a szakmai haladásuk nehézkesebb és 

sokszor azonos munkavégzésért kisebb juttatásban részesülnek.  

Az Alkotmánybíróság szemléletváltozásának elsı jelét egy 2008 évi 

döntésében figyelhetjük meg,333 amikor a következetesen hangoztatott 

nézıpontját kibıvítette azzal a megjegyzéssel, hogy a figyelembe véve az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát, a társadalmi körülmények változása 

indokolttá teheti a nyugdíjkorhatár azonos szinten való szabályozását nık és 

férfiak számára, mint ahogy az az Európai Unió egyes államaiban már 

bekövetkezett. Az egységes állami nyugdíjrendszert bevezetı jogszabály 

rendelkezése azt jelenti, hogy a román jogalkotó megfelelınek tartotta a 

társadalmi, gazdasági helyzetet arra, hogy Romániában is megkezdıdjön a nık és 

férfiak nyugdíjkorhatárának kiegyenlítése. Az Alkotmánybíróság kiemeli azért, 

hogy még ha a jelenlegi pillanatban a romániai nık helyzete nem is azonos a 

nyugati államokban élıkével, mire a fokozatos korhatáremelés befejezıdik 

remélhetıleg közel azonos helyzet lesz megfigyelhetı. A fentieket figyelembe 

véve nem tekinthetı az Alkotmány szellemével és rendelkezéseivel ellentétesnek 

a nyugdíjkorhatár nık és férfiak számára egységes módon való szabályozása.  

Miután az államelnök, a nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezések 

újratárgyalását kérve visszaküldte a Parlament elé a nyugdíjtörvény tervezetét, 

december 7-én végleges formájában, a nık számára 63, a férfiak számára 65 

évben meghatározott nyugdíjkorhatárt elıírva elfogadásra került az egységes 

állami nyugdíjrendszerre vonatkozó jogszabály. Rögtön a következı nap a 

képviselık egy csoportja újabb alkotmányossági kifogást nyújtott be az 

                                                 
333 2008 évi 191. számú döntés, megjelent a Hivatalos Közlöny 2008 évi 260. számában. 
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Alkotmánybírósághoz, amelyet két nappal késıbb más képviselık által 

megfogalmazott és aláírt, de közel azonos tartalmú alkotmányossági kifogás 

benyújtása követte.334 A két dokumentumot ismét összevonva tárgyalta az 

Alkotmánybíróság, december 15-én meghozva az 1612 számú döntését.335   

Ennek a második döntésnek lényegesen kisebb jelentıséget 

tulajdoníthatunk, mint az elızınek, ugyanis egyetlen kivételtıl eltekintve az 

összes alkotmányossági kifogás esetében nem tesz mást, mint visszautal az elızı 

döntésére. Érdekes ugyanakkor, hogy azok a bírák, akik az elızı döntés esetében 

egyet nem értésüknek különvéleményben adtak hangot, ezt az újabb alkalmat már 

nem használták fel arra, hogy álláspontjukat ismét kihangsúlyozzák. 

Az egyetlen olyan pont, amelyben újat hoz ez a második a priori döntése a 

román Alkotmánybíróságnak az ismét a nyugdíjkorhatár problémájához 

kapcsolódik. Mivel az államelnök kérését figyelembe véve újratárgyalását 

követıen a törvény végleges rendelkezése értelmében a nık 63, a férfiak 65 éves 

koruk elérésekor válnak öregségi nyugdíjra jogosultakká, a korhatár 

kiegyenlítésének kérdése immár nem merülhetett fel. Ez a szabályozás ellenben 

felveti a biztosítottsági idı meghatározásának a kérdését, amely nem változott, 

maradva a 35 év teljes, illetve 15 év minimális biztosítottsági idı követelménye 

mindkét nem számára. A rendelkezés alkotmányosságát vitató képviselık szerint 

ez egyértelmő hátrányos megkülönböztetést jelent a nık számára, mivel így a 

nıknek minden esetben alacsonyabb lesz az elért nyugdíjpontjaiknak a száma, s 

ebbıl következıen a nyugdíjjáradéka, mint a hasonló helyzetben levı férfiaké. 

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint azonban az alacsonyabb 

korhatár mellett megkövetelt azonos biztosítottsági idı megléte nem vonja maga 

után automatikusan az összegyőjthetı nyugdíjpontok kisebb értékét. Az államnak 

csak annyi kötelessége van, hogy méltányos biztosítottsági idıt határozzon meg, s 

az új nyugdíjtörvény rendelkezése ennek eleget tesz, mivel a nyugdíjazási 

                                                 
334 Az Alkotmánybíróságon 17.325/8.12. 2010 számmal iktatott 4.717A/2010 ügyirat, valamint a 
17.416/10.12. 2010 számmal iktatott 4.735A/2010 ügyirat. 
335 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2010 évi 888. számában. 
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korhatár eléréséig a nık számára is lehetıség van a teljes szolgálati idı 

megszerzésére.    

Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény, helyesebben az 

általa a román nyugdíjrendszerben meghozott parametrikus reformlépések 

jelentıségét hangsúlyozza az a tény, hogy a jogszabály két esetben is az 

Alkotmánybíróság a priori vizsgálatának tárgyát képezte. A jogszabály nyomán 

megjelenı joggyakorlat jelenleg még csak kialakulóban van, az utólagos 

alkotmányossági vizsgálatok köre viszonylag szőkös.336 Azonban a jövıben 

várhatóan újabb és újabb alkotmányossági vizsgálatokra kerül majd sor, 

amelyeknél az Alkotmánybíróság nagy valószínőséggel az elızetes 

alkotmányossági vizsgálat során hozott döntéseit fogja hivatkozási alapnak 

tekinteni. Ezért is tartjuk fontosnak az elemzett alkotmánybírósági döntések 

alaposabb ismeretét. 

 

2. Az állami nyugdíjrendszer paramétereinek változása az egységes állami 

nyugdíjrendszerre vonatkozó jogszabály bevezetését követıen 

 

2.1. Körülmények és elvárások. A jogszabály megszületésének indokai és 

bevezetésének várt hatásai 

 

Az egységes állami nyugdíjrendszer kialakítása óta eltelt idı rövidsége 

miatt nehéz lenne következtetéseket levonni arra vonatkozóan, vajon milyen 

hatással volt az új jogszabály a román nyugdíjrendszer fenntarthatóságára. Jelen 

pillanatban még csupán az látható, milyen indokok vezettek a jogszabályi keret 

                                                 
336 Példaként említhetjük az Alkotmánybíróság 2011 évi 287. számú döntését (megjelent a Hivatalos 
Közlöny 2011 évi 364. számában), amely a nyugdíjazási korkedvezménnyel járó munkacsoportokba való 
besorolás kérdését tárgyalja. 
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ilyen módon való átalakítására és ennek az átalakításnak a jövıben milyen 

elırevetített hatásai várhatóak.  

Annak ellenére, hogy a jogszabály megszületését megelızıen a 

nyugdíjrendszer, különösen az állami nyugdíjrendszer nehézségei a román sajtó 

egyik központi témáját jelentették, nem tudunk olyan összefoglaló nagyobb 

lélegzető tanulmányról, amely az átalakítás indokait és várható hatásait elemezte 

volna. A törvénytervezettel kapcsolatban különbözı fórumokon mindig ugyanaz 

a néhány kérdés merült fel, elsı sorban az állami nyugdíjrendszer mellett 

párhuzamosan mőködı nyugdíjrendszerek beolvasztásának és nyugdíjkorhatár 

emelkedésének a kérdése. Visszatekintve a törvénytervezet kidolgozása és a 

jogszabály hatálybalépése közötti idıszakra, egyértelmően azt mondhatjuk, hogy 

sajnálatos módon a nyugdíjreform folytatásának problémáját a különbözı 

romániai politikai erık leginkább csak a választási csatározások eszközének 

tekintették. Közrejátszott ebben az a tény is, hogy éppen erre az idıszakra estek 

Romániában az európai parlamenti választások,337 valamint az államelnök 

választás,338 ezért a nyugdíjreform kérdése is részben a kampány elemeként vált 

vitatémává. 

A fentiek következtében dolgozatunkban az új nyugdíjtörvény 

megalkotásának indokait valamint a rendszer átalakításának várt hatásait 

elsıdlegesen a kormányzati „hivatalos” dokumentumok tükrében tudjuk 

elemezni. Félretéve azt a tényt, hogy a kormány által közzétett anyagok nyilván a 

jogszabály megalkotásának szükségességét hangsúlyozzák és a várható hatásokat 

is ebbıl a szempontból mutatják be, elemzésük segíthet abban, hogy pontosabb 

képet kapjunk a román állami nyugdíjrendszer, de akár tágabban véve a román 

nyugdíjrendszer egészének pillanatnyi helyzetérıl. 

A törvénytervezetnek a Parlament elé való beterjesztésekor a Kormány 

által elkészített indoklása a társadalmi és makrogazdasági helyzettel magyarázta a 

                                                 
337 2009. június 7. 
338 2009. november 22. és december 6. 
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nyugdíjrendszer további átalakításának szükségességét, hangsúlyozva ugyanakkor 

azt is, hogy a tervezett intézkedések megfelelnek a Nemzetközi Valutaalap és a 

Világbank Romániával szembeni elvárásainak is.339  

Habár Romániában 2008-al kezdıdıen bevezetésre került a vegyes 

finanszírozású nyugdíjrendszer, az állami nyugdíjpillér szerepe meghatározó 

maradt, és megjósolhatóan rövid- és középtávon mindenképpen az is marad. A 

román jogalkotó és politikai döntéshozók részérıl a nyugdíjreform alatt 

mindvégig nem volt megfigyelhetı különösebb elkötelezettség a vegyes 

finanszírozású nyugdíjrendszer mellett. Az állami nyugdíjpillérnek a társadalmi-

gazdasági körülményeknek megfelelı átszabása véleményünk szerint lényegesen 

jobban illeszkedik a román nyugdíjreform eddigi menetébe, mint a 

magánbiztosítási pillérek szerepének megerısítése. 

A törvénytervezet kidolgozásának évében, 2009-ben, Románia a GDP 

nagyjából 8%-át fordította nyugdíjszolgáltatásokra. Ugyanakkor a 

társadalombiztosítási pénztár hiánya ekkorra elérte az 1,5 milliárd eurót olyan 

körülmények között, hogy az eltartottsági arány 0,98/1 volt. A helyzetbıl 

egyértelmően adódott, hogy az állami nyugdíjrendszernek mely elemeit 

szükséges és lehetséges átalakítani. A nyugdíjjárulék mértékének további emelése 

például nem tőnt járható útnak. Annál inkább a nyugdíjkorhatár fokozatos 

emelése, hiszen ez a Tny. körülményei között az Európai Unió államaiban 

szabályozott egyik legalacsonyabb mértékő volt. Nem beszélve a valós 

nyugdíjazási kor átlagos értékétıl, amely 54 év és 7 hónap volt, miközben a 

törvényes korhatár nık számára 58 év és 9 hónap, férfiak számára 63 év és 9 

hónap lett volna.  

Az állami nyugdíjpillér parametrikus reformjának másik logikus lépése a 

rendszerbe befizetık számának növelése, párhuzamosan a nyugdíjasok 

létszámának csökkentésével. Ennek legegyszerőbb módja az elıre hozott öregségi 

                                                 
339 A Nemzetközi Valutaalaptól Románia által 2009-ben igényelt kölcsönökre vonatkozó szerzıdések 
kikötik a társadalombiztosítási nyugdíjpillér parametrikus átalakításának folytatását. Ştefura-Chirleşan, 
2010, 42 old. 
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nyugdíj, valamint a rokkantnyugdíjazás jogszabályi feltételeinek megszigorítása. 

2009-ben közel 115.000 elırehozott nyugdíjban levı és 900.000 

rokkantnyugdíjas járadékának kifizetése terhelte a társadalombiztosítási 

pénztárat.340  

A társadalombiztosítási pénztár bevételeinek növelését célozta az állami 

rendszerrel még párhuzamosan mőködı egyéb nyugdíjrendszerek beolvasztása az 

egységes elsı pillérbe.341 Ennek az intézkedésnek a befizetık létszámának 

növelése mellett hivatalosan is hangoztatott célja egy igazságosabb 

nyugdíjrendszer kialakítása volt, amelyben a folyósított nyugdíjjáradék összege 

szorosabb összefüggésben álljon az aktív életszakaszban befizetett járulékok 

összegével. A speciális szolgálati nyugdíjak megszüntetésével kisebb lett a 

szakadék az átlagos, meglehetısen alacsony összegő, és a sokszor abszurd módon 

magas nyugdíjak között, amelyeket a különbözı párhuzamosan mőködı 

nyugdíjrendszerekben fizettek ki.342 Az egyes foglalkozásokkal járó szolgálati 

nyugdíjak problémája, mintegy a szocializmus korszakának reminiszcenciájaként, 

a környezı államokban parametrikus nyugdíjreformjának recens folyamataiban a 

legtöbb helyen megtalálható. Hasonló szabályozási változás történt Bulgáriában, 

de akár Lengyelországban is, annak ellenére, hogy az érintett szakmai kategóriák, 

(különösképpen a honvédelmi és rendvédelmi erık kötelékében szolgálatot 

teljesítık) hevesen tiltakoztak ellene.  

                                                 
340 Tudvalevı, hogy Romániában, hasonlóképpen a más környezı országokban is megfigyelhetı 
gyakorlattal, a rokkantsági-, valamint az elızetes nyugdíjazást a gyors iramban terjedı munkanélküliség 
elleni eszközként használták fel. Annak ellenére, hogy a szakértık már a Tny. hatályba lépésekor 
hangoztatták ennek a módszernek a társadalombiztosítási pénztár mőködésére gyakorolt negatív 
következményeit, az elırehozott öregségi nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj jogszabályi feltételei továbbra 
is lehetıvé tették ennek a „menekülési útvonalnak” a kihasználását. A Tny. utáni idıszakban, tova be az új 
törvény tervezetének kidolgozásáig közel 50%-al nıtt a rokkantsági nyugdíjasok száma (600.000 
személyrıl 900.000 személyre). Forrás: http://www.cdep.ro/proiecte/2010/300/20/3/em323.pdf  
341 Az állami nyugdíjrendszer mellett továbbra is külön rendszerként mőködik az ügyvédek és a 
törvényesen elismert vallási felekezetek papságának társadalombiztosítási rendszere.  
342 A vizsgált év hivatalos adatai alapján (2009) a legkisebb és a legnagyobb összegő nyugdíj között 
mintegy százszoros különbség volt. A legkisebb folyósított nyugdíj összege 350 román lej volt, míg a 
legnagyobbé meghaladta az állami rendszerben a 23.000 lejt, a párhuzamos rendszerekben folyósított 
szolgálati nyugdíjak esetében pedig a 35.000 lejt.  
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Az állami nyugdíjrendszer egységesítésének várható eredményeként a 

hozzájárulást fizetık számát 2011-ben 175. 000 fıvel, 2020-ig pedig még 529. 

000 fıvel tervezte növelni a Kormány, miközben az elınyugdíjazás és a 

rokkantsági nyugdíjazás feltételeinek megszigorításával a fenti idıszakokban 241. 

000, illetve 284. 000 fıvel kívánta csökkenteni a nyugdíjasok számát.343 

Úgy gondoljuk azonban, hogy a párhuzamos nyugdíjrendszereknek az 

egységes állami rendszerbe való beolvasztásának a társadalombiztosítási pénztár 

kiegyensúlyozására vonatkozó rövid- és középtávú hatásait óvatosan kell kezelni. 

Egyrészt igaz, hogy megnı azoknak a személyeknek a száma, akik befizetıi a 

rendszernek, és ezáltal a pénztár bevételei nıni fognak. Másrészt ugyanakkor 

nıni fog a kifizetések aránya is, hiszen a párhuzamos rendszerek nyugdíjasai 

átkerülnek az egységes állami rendszerbe és nyugdíjjárulékukat továbbra is 

folyósítani kell. A nyugdíjak átszámolása után fogjuk csak pontosabban látni a 

nyugdíjrendszer egységesítésének konkrét pénzügyi vonatkozású hatásait.344 

 

 

 

                                                 
343 Forrás: http://www.cdep.ro/proiecte/2010/300/20/3/em323.pdf 
344 Azt, hogy a nyugdíjrendszer egységesítésének hatásai mennyire nem egyértelmőek egyelıre, jelzik az 
elsı hónapok után napvilágot látott adatok. A nyugdíjkassza hiánya 2011 elsı félévében közel egy 
milliárd euróval nıtt, és a növekedési ütemet figyelembe véve év végéig a deficit elérheti a 3,5 milliárd 
eurót. Mihai Şeitan volt munkaügyi miniszter szerint ez a hiány csak átmeneti és abból adódik, hogy év 
elején nagyjából 200 ezer speciális nyugdíjas került a rendszerbe, ık az elsı hónapokban nem fizettek 
hozzájárulást, mert néhány hónapos késéssel kerültek nyilvántartásba. Emellett a hiányt az is mérsékelni 
fogja, hogy év végéig több katonának és rendırnek is csökkenni fog a nyugdíja az újraszámolás után. 
Forrás: http://:penzcsinalok.transindex.ro/hir/6685  
Ugyanakkor, ha a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatait megfigyeljük, látható, hogy az egységes rendszer 
kialakításának hatásait csak komplex módon lehet és érdemes vizsgálni. Például a munkanélküliségi arány 
a 2010. áprilisi 8,1%-ról 2011-re áprilisára ugyan 5,4%-ra csökkent, mégis a nyugdíjkassza hiánya az idei 
elsı négy hónapban a tavalyi hasonló periódushoz képest 1,6 milliárd lejjel növekedett. A magasabb hiány 
többek között azzal is magyarázható, hogy áprilisig 180.000 olyan nyugdíjas is bekerült a rendszerbe, 
akinek magas a juttatása, így nıttek a kiadások is.  
Forrás: http://www.insse.ro/cms/files\arhiva_buletine2011\bsl_7.pdf  
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2.2. Az egységes állami nyugdíjrendszerben a jogszabály hatására létrejött 

változások 

 

Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény (Enyt.) ellen 

megfogalmazott kritikák között elsı helyen szerepel az a vélemény, hogy a 

jogszabály megalkotása sem szükséges, sem hasznos nem volt, hiszen zömében a 

Tny. szó szerint átvett szabályozását tartalmazza, néhány olyan lényeges 

módosítással, amelyek a parametrikus reform szellemében a társadalombiztosítási 

nyugdíjpillér átalakítását célozták. A törvény ellenzıi szerint mindez megoldható 

lett volna a Tny. egyszerő módosításával is. Az Enyt. expozéjában hangoztatott 

kormányzati álláspont szerint egy önálló jogszabály megalkotása azonban jobban 

szolgálja a jogbiztonságot.  

Véleményünk szerint önmagában az a tény, hogy a kormányzati 

szándéknak megfelelıen nem a Tny. módosításával történt meg az állami pillér 

átalakítása, hanem egy új, önálló törvény szabályozza ezt a területet, még nem 

fogja automatikusan garantálni a jogbiztonságot. A Tny. alkalmazása során közel 

száz módosítása és kiegészítése született a törvénynek, a normaszöveg valóban 

lassan értelmezhetetlenné vált, mindenképpen szükséges lett volna legalább a 

Hivatalos Közlönyben való újraközlése. Az Enyt. vonatkozásában a lényeges az 

lenne, hogy ez a jogszabály ne jusson hasonló sorsra. Azonban a kezdés ilyen 

szempontból nem túl optimista, figyelembe véve, hogy mire a törvény hatályba 

lépett, már két alkalommal is szükségesnek találták a módosítását.   

A Tny. által szabályozott rendszerhez képest az Enyt. olyan szigorításokat 

vezet be, amelyek legfıbb célja a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának az elérése. A hozott intézkedések megfelelnek a régió és az 

EU országaiban általánosan megfigyelt tendenciának, mint például a nyugdíjazási 

korhatár emelése, az elırehozott öregségi nyugdíjra és a rokkantsági nyugdíjra 

való jogosultság feltételeinek a szigorítása. Ehhez járul még két olyan terület, 

amely a román nyugdíjrendszer szerkezeti sajátosságából adódik. Ezek közül az 
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elsı az állami rendszerrel párhuzamosan mőködı rendszerek beolvasztása az 

immár egységesnek nevezett elsı pillérbe, habár ez a pillér továbbra sem teljesen 

„egységes”, hiszen önállóan mőködik tovább az ügyvédek és az egyes államilag 

elismert egyházak társadalombiztosítása, s ezen belül a nyugdíjbiztosítás. Az 

egységes és univerzális nyugdíjrendszer gondolata jellemzıen megtalálható a volt 

szocialista országok nyugdíjbiztosítási struktúrájában. A nyugat-európai államok 

más hagyományokon fejlıdött nyugdíjrendszereire ez kevésbé jellemzı, sokkal 

nagyobb tere van, különösen a jövedelemforrás szerinti biztosítási rendszerekben, 

a munkahelyi és foglalkozási alapú széttagoltságnak.345 A második pedig a 

nyugdíjkiszámítás pontrendszeren alapuló módozatából következik, és a 

nyugdíjpont meghatározásának körülményeire vonatkozik. 

 

2.2.1. Biztosítottak köre 

Az Enyt. 2. szakaszában leszögezett alapelvek szerint Romániában az 

állami nyugdíjbiztosítási rendszer egységes és kötelezı. A jogszabály 6. szakasza 

értelmében kötelezıen tagjai a rendszernek: 

a.) az egyéni munkaszerzıdés alapján tevékenységet folytató személyek; 

b.) köztisztviselık; 

c.) katonai káderek, rendırök, büntetés végrehajtási, államvédelmi vagy 

közrendészeti intézményekben dolgozó speciális státussal rendelkezı 

köztisztviselık; 

d.) szakmai tevékenységbıl nem bér jellegő jövedelmet szerzı személyek, 

illetve azok, akik szerzıi jogokból vagy a Polgári Törvénykönyv 

alapján megkötött szerzıdések alapján jutnak jövedelemhez; 

e.) választott vagy kinevezett tisztséget betöltı személyek, mandátumuk 

ideje alatt; 

f.) szövetkezeti tagok; 

                                                 
345 Prugberger, 2008, 102-109 old.  
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g.) munkanélküli segélyben részesülı személyek; 

h.) azok az egy év leforgása alatt legkevesebb négy bruttó átlagbér 

értékének megfelelı jövedelmet szerzı személyek, akik:  

- vagyonigazgatási vagy management szerzıdés alapján végzik munkájukat; 

- egyéni vagy családi vállalkozók; 

- engedélyezett gazdasági tevékenységet folytatnak; 

- nemzetközi szervezetek munkatársai, amennyiben nem rendelkeznek 

külföldön nyugdíjbiztosítással; 

- más olyan személyek, akik szakmai tevékenységbıl származó 

jövedelemmel rendelkeznek; 

i.) tartalékos állományban levı katonák, rendırök, büntetés végrehajtási, 

államvédelmi vagy közrendészeti intézményekben dolgozó speciális 

státussal rendelkezı köztisztviselık, akiknek ezen a területen megszőnt 

a munkaviszonya, azonban állami költségvetésbıl folyósított segéllyel 

rendelkeznek. 

Nem kötelezı jelleggel ugyan, de biztosítási szerzıdés alapján tagjai 

lehetnek a rendszernek az ügyvédek és a  rendszerbe be nem tagolódott, államilag 

elismert egyházak papsága, illetve bármely más személy, aki nyugdíjbiztosítási 

szerzıdés alapján csatlakozni kíván az állami rendszerhez. 

Látható az Enyt. felsorolásából, hogy az állami nyugdíjbiztosítás valóban 

quasi-univerzális jellegő. A jogszabály tervezetében eredetileg a teljes 

univerzalitás volt a cél, az ügyvédek és a klérus párhuzamosan mőködı 

nyugdíjrendszerét is integrálni kívánták az egységes rendszerbe. Ez az érintettek 

részérıl erıteljes ellenállást váltott ki. Míg a katonaság, rendırség és a bírói 

testület tiltakozása nem hatotta meg a Kormányt, az ügyvédekre és a klérusra 

vonatkozó rendelkezést végül, minden különösebb magyarázkodás nélkül 

kihagyták a törvénytervezet végleges szövegébıl, illetve a normaszöveget 

átalakították, puhították, s a kötelezı beolvasztás helyett az önkéntes, biztosítási 

szerzıdésen alapuló tagságot tették lehetıvé számukra.  
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Az állami nyugdíjrendszer kiterjesztésének folyamata valójában már az 

Enyt. hatálybalépése elıtt elkezdıdött, s már ezekbıl az intézkedésekbıl is 

látszik, hogy nem volt valós kormányzati szándék arra, hogy az ügyvédek és a 

klérus nyugdíjbiztosítási rendszeréhez hozzányúljanak. 

Véleményünk szerint ugyanis a quasi-univerzális állami rendszer 

kiépítésének elsı lépését a speciális szolgálati nyugdíjjal rendelkezık 

juttatásainak átszámolása jelentette.346  

A 2010 évi 119. számú törvény, bár érintetlenül hagyta a különbözı, az 

állami rendszerrel párhuzamosan mőködı nyugdíjrendszereket, elrendelte, hogy 

az ezekbıl folyósított nyugdíjakat a Tny. nyugdíjszámítási rendelkezései alapján 

újra kell számolni, és a jövıben az átszámított összegő nyugdíjakat fogják 

folyósítani.347 Ezzel a rendelkezéssel kívánták elérni azt, hogy a speciális 

szolgálati nyugdíjak esetében is közelítsék a befizetett járulék és a folyósított 

járadék összegének szintjét.348 Az átszámolási eljárásról rendelkezı 

kormányrendelet349 2010 szeptemberében határozta meg a Tny. rendelkezései 

szerinti átszámítás megkezdését és öt hónapos határidıt tőzött ki annak 

befejezésére. Mire az érintett kategóriák szolgálati nyugdíjának átszámolása 

befejezıdhetett volna, a Tny. rendelkezéseit hatályon kívül helyezte az Enyt., 

amely az egységes szabályozás alá vonta az átszámolásban érintett párhuzamos 

nyugdíjrendszereket. Értelemszerően magát az átszámolási algoritmust is át 

                                                 
346 A párhuzamosan mőködı nyugdíjrendszerekben folyósított szolgálati nyugdíjak és az állami 
rendszerben létezı nyugdíjak közötti különbségek enyhítésének, a szolgálati nyugdíjak megszüntetésének 
és átszámolásának kérdése már jó egy évtizede felmerült a romániai szakirodalomban. Az aránytalanságok 
kiküszöbölését egyértelmően támogatta és a nyugdíjreform folytatásának fontos lépéseként tüntette fel a 
szakirodalom. Lásd. Grigorie-LăcriŃă, 2005, 70-71 old.  
347 Az átszámolási folyamat az érintett szakmai kategóriák heves tiltakozása mellett zajlott, illetve a 
jövıben kisebb összegő nyugdíjra jogosult személyek számtalan peres eljárást indítottak az állammal 
szemben. Lásd: Medeanu, 2011, 88-93 old., Medeanu-Oproescu, 2011, 113-118 old.  
348 A 2010 évi 119. számú törvény 1. szakaszának rendelkezése alapján a hozzájárulás elve szerinti 
nyugdíjátszámolás a katonaság, rendırség, a büntetés végrehajtási intézmények speciális státusban levı 
köztisztviselıinek, az igazságszolgáltatási intézmények és ügyészségek szakszemélyzetének és kiegészítı 
személyzetének, a diplomáciai testületnek, a Parlament köztisztviselıinek, a szentároknak és 
képviselıknek, a polgári repülés, valamint a Számvevıszék személyzetének szolgálati nyugdíját érintette.  
349 2010 évi 737. számú kormányrendelet, megjelent a Hivatalos Közlöny 2010 évi 528. számában. 
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kellett alakítani az új szabályozás szerint, ezért a megadott határidıhöz képest 

csak késve történt meg a szolgálati nyugdíjak új összegének megállapítása. 

Ezen a helyen szeretnénk megjegyezni, hogy a kötelezı állami 

nyugdíjpillér kiterjesztése szükségszerően bizonyos intézményi átalakításokat is 

maga után vont. A Nemzeti Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztár immár 

Nemzeti Társadalombiztosítási Nyugdíjpénztár (Casa NaŃională de Pensii Publice 

- CNPP) elnevezéssel mőködik tovább, és feladatainak köre kibıvült az ún. 

„körzeti nyugdíjpénztárak” (case de pensii sectoriale) mőködésének 

koordinálásával. A körzeti nyugdíjpénztárakat, mint önálló jogi személyeket, a 

Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium valamint a Román Hírszerzı 

Szolgálat köteles alapítani, s az alapító intézménynek alárendelve mőködnek. A 

törvény értelmében ezek a körzeti nyugdíjpénztárak a beolvasztott 

nyugdíjrendszerekben létezett pénztárak jogutódjaiként mőködnek a 

továbbiakban.350 

  

2.2.2. Nyugdíjjárulék 

Habár errıl nem sok szó esett az Enyt. hatályba lépése körüli média- és 

politikai botrányban, véleményünk szerint a legügyesebben keresztülvitt 

kormányzati intézkedés éppen a nyugdíjjárulék összegének szabályozását érinti. 

A jogszabály megırizte ugyanis a Tny.-nek azt a rendelkezését, miszerint a 

hozzájárulás összegét az aktuális társadalombiztosítási költségvetésre vonatkozó 

törvény határozza meg, de hatályát vesztette az a jogszabály, amely a 

hozzájárulás mértékének a társadalombiztosítási költségvetést szabályozó 

törvényhez való rögzítését mondta ki.  

A rendszerváltást követıen az éppen aktuális kormányzati erık a 

nyugdíjpénztár pénzügyi helyzetének kiegyensúlyozása érdekében folyamatosan 

használták a hozzájárulás mértékének növelését. Végül 2007-ben, némiképpen 

                                                 
350 Enyt. 131-132 szakaszok. 
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választási kampányfogásként ugyan, de megszületett a 387. számú törvény, amely 

elrendelte a nyugdíjjárulék fokozatos csökkentését, és annak érdekében, hogy a 

csökkentés folyamatosan megoldható legyen a Tny. módosítása nélkül, 

bevezették a társadalombiztosítási törvényben való évenkénti meghatározásának 

módszerét.  

Az Enyt. körülményei között maradt a nyugdíjjárulék kormányzati akarat 

szerinti évenkénti meghatározásának lehetısége, ugyanakkor ezt most szép 

csendben épp a járulék növekedésére használták ki, és ez a módszer a jövıben is 

bármikor felhasználható lesz. Felbomlott a nyugdíjjárulék munkavállaló-

munkáltató közötti megoszlásának eddigi, a francia jogból is ismert, egy harmad-

két harmados aránya is. Míg a normális munkakörülmények esetében ez még 

nagyjából megfelel a fenti aránynak, a speciális munkakörülmények esetében egy 

negyed-háromnegyed arány felé tolódik el.351 

Az egyéni hozzájárulásból utalják át a választott magánnyugdíj alaphoz a 

kötelezı hozzájárulást, amelynek mértéke 2011-ben 3% és legalábbis elméletileg, 

fokozatosan növekedni fog évi 0,5%-al mindaddig, amíg el nem éri a 6%-ot. 

 

2.2.3. Biztosítottsági idı és nyugdíjkorhatár 

A nyugdíjkorhatár elérése mellett az öregségi nyugdíjra való jogosultság 

másik feltétele a megfelelı biztosítottsági idı megszerzése. A hatályos román 

nyugdíjtörvény, ha szó szerinti fordítást szeretnénk használni, a „hozzájárulási 

idı” („stagiu de cotizare”) kifejezést alkalmazza, amely gyakorlatilag a 

biztosítottsági idıt jelenti. Habár a hazai szakirodalom gyakran használja a 

                                                 
351 A 2010 évi 287. számú törvény alapján 2011-re vonatkozóan a következı hozzájárulási ráták 
érvényesek:  
 a.) normális munkakörülmények esetében: 31,3%, amelybıl 10,5% a munkavállalót, 20,8% a 
munkáltatót terheli; 
 b.) különleges munkakörülmények esetében: 36,3%, amelybıl 10,5% a munkavállalót, 25,8% a 
munkáltatót terheli; 
 c.) speciális munkakörülmények esetében: 41,3%, amelybıl 10,5% a munkavállalót, 30,8% a 
munkáltatót terheli. 
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törvényben található kifejezés mellett a szolgálati idı terminológiát is, az elıbbit 

tartjuk helyesebbnek, mivel, amint arra Prugberger Tamás az európai szociális 

jogról írt munkájában is rámutatott, a szolgálati idı kifejezés nem fedi teljes 

mértékben a biztosítottsági idı jelentését.352 

Az Enyt. 53. szakasz 1. bekezdése értelmében a nyugdíjkorhatár férfiaknak 

65, nıknek 63 évben van meghatározva. A második és harmadik bekezdés 

rendelkezik a biztosítottsági idırıl, amely egységes a férfiak és a nık számára: 15 

év a minimális, 35 év a teljes biztosítottsági idı. Mind a korhatár, mind a 

biztosítottsági idı növekedésére fokozatosan kerül sor, a növekedés 2030 

januárjában éri majd el a fenti értékeket.353 Az Enyt. által meghatározott értékek 

az emelés ellenére sem tekinthetıek magasnak, összehasonlítva a többi Európai 

Uniós állam szabályozásával. Magyarországon például 20 és 40 év a 

nyugdíjjogosultsághoz szükságes minimális, illetve teljes biztosítottsági idı. 

Az általános szabályozástól eltérı követelmények teljesítése szükséges a 

katonaság esetében, ahol a nyugdíjazási korhatár nık és férfiak számára egyaránt 

                                                 
352 „A biztosítottsági idı – mint a nyugdíj másik feltétele teremti meg az öregségi gondoskodás anyagi 
feltételeit. A biztosítottsági idı ugyanis nem csak a „szolgálati idıt”, a munkaéveket, lakossági biztosítás 
esetén pedig a lakóéveket jelenti, hanem azt is, hogy ezalatt az idı alatt a biztosított hozzájárulást, azaz 
biztosítási díjat fizet, mintegy ezzel hozzájárulva az adott államnak a nemzeti jövedelem termelésében már 
részt nem vevı tagjainak és a saját hasonló passzív életidıszakában jelentkezı eltartásához.” Prugberger, 
2008, 115 old. 
353 Érdekes helyzet áll fenn a nyugdíjazási korhatár tekintetében a felsıoktatásban dolgozó oktatók és 
kutatók esetében. Szemben az Enyt. elıírásával, a 2011 évi 1. számot viselı oktatási törvény 289. szakasza 
kijelenti, hogy „a felsıoktatásban dolgozó oktatók és kutatók 65 évesen vonulnak nyugdíjba.” Az idézett 
normaszöveg semmilyen további pontosítást nem tartalmaz. Függetlenül attól, hogy valódi jogalkotói 
szándékkal, avagy inkább jogalkotói következetlenséggel állunk szemben, a felsıoktatásban dolgozó 
oktatókra és kutatókra vonatkozóan a nık és férfiak számára egyforma nyugdíjkorhatár érvényességét kell 
szem elıtt tartanunk, mégpedig a jogszabály hatályba lépésével kezdıdıen, mivel az oktatási törvény nem 
beszél fokozatos korhatáremelésrıl. Véleményünk szerint az egységesen 65 évben meghatározott korhatár 
a kormányzati koncepciót tükrözi, figyelembe véve, hogy az oktatási törvény is kormányzati 
felelısségvállalást követıen lépett hatályba, mint ahogy az egységes nyugdíjrendszerre vonatkozó 
törvényt is elsı formájában így próbálták hatályba léptetni. Az oktatási törvény 2010. december 14.-én 
átcsúszott a parlamenti eljáráson, majd azt követıen az Alkotmánybíróság is alkotmányosnak ítélte, így 
benne maradt a nyugdíjkorhatárra vonatkozó rendelkezés, miközben az ugyanazon napokban 
újratárgyalásra a Képviselıháznak visszaküldött nyugdíjtörvényben éppen ez az egy rendelkezés, ami 
megváltozott. Minden bizonnyal innen adódik a két normaszöveg közötti eltérés. Lásd még Beligrădeanu, 
2011, 11-23 old.  

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 223 

60 év, a minimális biztosítási idı 20 év, a teljes biztosítottsági idı viszont csak 30 

év.354 

A teljes biztosítottsági idı megszerzésének feltétele mellett 

korkedvezményes öregségi nyugdíjra jogosultak azok a személyek, akik a törvény 

meghatározása szerinti különleges vagy speciális munkakörülmények között 

dolgoztak. Korkedvezményes nyugdíjazásra jogosult védett személyi körbe 

tartoznak továbbá a II. világháborús hadifoglyok és deportáltak közül azok, akik 

1944. augusztus 23-a után legkevesebb egy évet töltöttek ilyen körülmények 

között.355 A román szabályozáshoz hasonlót a francia jogban is ismerünk, ahol 

korhatár elıtti nyugdíjba menetelre jogosultak többek között a deportáltak, 

internáltak, az ellenállásban részt vett, illetve hadifogollyá vált személyek, 

valamint azok, akik a II. világháborúban a francia hadseregben harcoltak.356  

Kivételes szabályozás érvényes a munkaidejük minimum 50%-át földalatti 

munkavégzéssel töltı bányászok és egyes mővészeti ágakban biztosítottsági idıt 

szerzı személyekre vonatkozóan.357 Az adott munkakörökben eltöltött legalább 

20 évnyi biztosítottsági idı jelentıs korkedvezményre jogosít, amely elérheti a 20 

évet a bányászati ágazatban, illetve a 15 évet a mővészeti tevékenységek 

esetében. Azonban a legalacsonyabb nyugdíjazás kor nem lehet kevesebb, mint 

45 év az elsı, és 50 év a második esetben. Kivételt képeznek a balett táncosok, 

mivel az ı esetükben az alsó korhatárt a jogszabály 40 évben határozza meg a 

nık, és 45 évben a férfiak számára.358 

                                                 
354 Enyt. 54. szakasza. 
355 Enyt. 55. szakasza. Különleges munkakörülmények esetében legkevesebb hat év így ledolgozott 
szolgálati idı szükséges a korkedvezményhez, amely legtöbb nyolc év lehet, amennyiben a teljes 
szolgálati idıt (35 év) különleges munkakörülmények mellett szerezte valaki. Speciális 
munkakörülmények esetében két év ilyen körülmények között szerzett szolgálati idı már elegendı a 
korkedvezményhez, amely legtöbb 13 év lehet, amennyiben valaki 26, vagy annál több évet dolgozott 
speciális körülmények között. II. világháborús hadifoglyok és kitelepítettek esetében minden így eltöltött 
év 6 hónap korkedvezményt von maga után.  
356 Prugberger, 2008, 113 old. 
357 Az Enyt. 4. melléklete a következı mővészeti munkaköröket sorolja fel a korkedvezményre jogosító 
tevékenységek között: balett táncos, táncos, akrobata, zsonglır, bohóc, cirkuszi lovas, állat idomár, opera 
vagy operett szólóénekes, fúvós hangszeren játszó zenész, kaszkadır.   
358 Enyt. 56. szakasza. 
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Nincs korhatárra vonatkozó követelmény azokban a munkakörökben, 

amelyek a jogszabályban felsorolt I. vagy II. fokozatú sugárzásnak kitett 

tevékenységet feltételeznek. Ezekben a kivételes esetekben az öregségi nyugdíjra 

való jogosultsághoz elegendı a 15, illetve 17 év biztosítottsági idı elérése. 

Hasonlóképpen csak a teljes biztosítottsági idı két harmadának a megszerzése 

szükséges az öregségi nyugdíjhoz a vakok esetében is.359  

Az Enyt. és a Tny. normaszövegét összehasonlítva látható, hogy a korhatár 

és a biztosítottsági idı emelésén túl nincs lényeges eltérés a régi és a hatályos 

szabályozás között. A jogszabály elleni médiakampány is ezt a két rendelkezést 

kritizálta a legtöbbet. Érdekes módon nem kifejezetten a korhatáremelést 

sérelmezték, hanem azt a tényt, hogy ezt a korhatárt nık és férfiak számára 

egyformára kívánták módosítani.  

Magyarországon ugyanakkor sokkal korábban felmerült már a 

nyugdíjazási korhatár kiegyenlítése, pedig a társadalmi, gazdasági helyzet, a nık 

munkaerıpiacon és háztartásban való szerepére vonatkozó felfogás sok 

hasonlóságot mutat a romániában megfigyelhetıvel. Mégis ott már 1995-ben a 

nyugdíjakkal foglalkozó szakemberek a nık és férfiak differenciált 

nyugdíjkorhatárának a felszámolását javasolták, és az ilyen irányú lépések már 

2007-ben megkezdıdtek.360 

Ha a régi és új szabályozást összehasonlítjuk, valójában azt láthatjuk, hogy 

míg a nık nyugdíjjogosultságának feltételei megszigorodtak, addig a férfiak épp 

fordítva, bizonyos szempontból kedvezıbb helyzetbe kerültek. A nık számára a 

nyugdíjkorhatár 3, a teljes biztosítottsági idı 5 évvel emelkedett. A férfiak 

esetében mindkettı ugyanaz maradt, mint amit az elızı szabályozás elıírt, azzal 

a különbséggel, hogy a Tny. körülményei között 2013-ban zárult volna le a 

szükséges korhatár és a biztosítottsági idı fokozatos emelés. Az Enyt. ehhez 

képest két évvel meghosszabbította a korhatár és biztosítottsági idı 

                                                 
359 Enyt. 57. és 59. szakaszai. 
360 Rab, 2012, 3 old.  
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emelkedésének folyamatát. A teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges 65 évben 

meghatározott korhatár és 35 év biztosítottsági idı 2015 márciusától lesz 

érvényes. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy nem áll meg teljesen az a 

kormányzati kommunikáció, miszerint igazából jelen pillanatban nem is lehet 

korhatáremelésrıl beszélni, hiszen mindkét nem esetében csak nagyon lassan 

haladó folyamatról van szó, amely 2030-ban fog lezárulni. Ez a tétel csak az 

egységesbe beolvasztott nyugdíjrendszerek esetében (katonaság, rendırség, stb.) 

érvényes, ahol valóban 2030-ban kell majd elérni a kitőzött nyugdíjkorhatárt és 

biztosítottsági idıt. Igaz azonban az is, hogy ezekre a szakmai kategóriákra 

vonatkozóan lényegesen nagyobb emelésrıl rendelkezik az Enyt. mint általános 

esetben, ahol, mint láttuk, valójában csak a nıkre érvényes paraméterek 

változnak. 

A nıkre vonatkozó nyugdíjkorhatár emelésének kérdése jelentette a 

törvény parlamenti, helyesebben képviselıházi vitájának is a legkritikusabb 

pontját.361 A parlamenti eljárás során két bizottsági módosító javaslat is született a 

                                                 
361 A parlamenti vita során az ellenzék hevesen támadta a nıkre vonatkozó nyugdíjkorhatár emelését. Az 
éles hangvételő hozzászólások elsı sorban azt emelték ki, hogy a romániai nık helyzete nem hasonlítható 
a nyugat-európai országokban élıkéhez, ahol magasabb korhatárt ír elı a szabályozás.  
„Teljesen igazságtalan és, ıszintén szólva, szemétség megtenni a nıi lakossággal, aki Románia 
lakosságának több mint felét jelenti, ezt a rossz szolgálatot. Mondat, hogy a romániai nık nem olyan 
körülmények között élnek, mint a nyugatiak. És még mondok valamit: akkor fogjuk elfogadni a romániai 
nık nyugdíjkorhatárának a nyugati mértékre való emelését, amikor egy nı Romániában ugyanolyan 
jogokkal és szociális infrastruktúrával fog rendelkezni, amely lehetıvé teszi a családi és szakmai élet 
összehangolását, ahogyan az a nyugati országokban történik. Mert ma még csak beszélünk az 
esélyegyenlıségrıl és egyenlı bánásmódról, azonban ez a valóságban nem létezik. És azt hiszem nem 
kéne a szép szavak és az ujjunk mögé bújnunk.” (Cristina-AncuŃa Pocora, Nemzeti Liberális Párt) 
„Nem fogok sokat beszélni, de fel szeretném hívni a miniszter úr és a Demokrata Liberális Pártbeli 
kollegák figyelmét, hogy jelen pillanatban a munkanélküliek sorait a nık bıvítik, a nık találnak 
nehezebben munkát. És kérdem én a miniszter urat, ha ı most igazgató lenne, mondjuk egy üzemben, és 
jönne egy 61 éves nı, hegesztı munkás, alkalmazná ıt, látva, hogy milyen erınlétben van. Vagy ha jönne 
egy asztalos? Tud egy 61 éves nı deszkákat cipelni, egy üzemben kétkezi munkás tevékenységet végezni? 
Mi, amikor egy hatvan valahány éves nıre gondolunk, mit tudom én, orvosnak vagy irodai alkalmazottnak 
látjuk. De, tisztelt kollegáim, meg kell mondanom, hogy a legtöbb nı olyan körülmények között dolgozik, 
amit Önök elképzelni sem tudnak.” (Aurelia Vasile, Szociáldemokrata Párt) 
„Miniszter úr, látom távozott. Nem hivatkozik a Képviselıház elıtt Romániának olyan kötelezettségeire, 
amelyek nem léteznek. Nem kötelességünk nyugdíjkorhatárt megállapítani, egyenlıvé tenni, 65 évben 
meghatározni. Nem kívánom tárgyalni, hogy az Európai Parlament milyen döntéseket hoz. (…) Ne 
tévesszék össze a rendeleteket az irányelvekkel és ne hintsenek port a parlamenterek szemébe. Ez egy. 
Kettı. Romániában a férfiak várható élettartama kevesebb, mint 69 év, a nıké is csak 70 év körül van. Az 
EU átlagánál legalább 3,5%-al vagyunk lemaradva. Nem lehet nem figyelembe venni ezt a tényt, mert 
különben kedveseim, azt javaslom ne a nyugdíjtörvényt, hanem a Büntetı törvénykönyvet tárgyaljuk a 
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nık nyugdíjazási korhatárát 65 évben meghatározó kormányzati normaszövegre 

vonatkozóan: az egyik javaslat 60, a másik 63 évben kívánta leszögezni azt. A 

hatályos változatban szabályozott korhatár azonban nem valamelyik bizottsági 

javaslat alapján, hanem az államelnöki újratárgyalási kérelem nyomán született. 

Éppen ezért a korhatár mellé rendelt biztosítottsági idı nem változott, szemben a 

bizottsági javaslatokkal, ahol az öregségi nyugdíjhoz szükséges teljes 

biztosítottsági idı is arányosan kisebb mértéken volt meghatározva.  

Úgy gondoljuk, önmagában a nyugdíjazási korhatár emelése a 

parametrikus reform logikus és szükségszerő lépését jelenti, amely jelen 

pillanatban általánosan elfogadott, sıt ajánlott.362 A szakirodalom és a hivatalos 

                                                                                                                                                
továbbiakban, hogy vezessék vissza az életfogytig tartó kényszermunka büntetését, mert a valóságban, ha 
még egy kicsit emeljük a nyugdíjkorhatárt, egyetlen román sem éri meg a nyugdíjat és hiába fizeti a 
hozzájárulását.” (Ludovic Orban, Nemzeti Liberális Párt) 
„Mondom én, emelhetitek 80 évre a nyugdíjkorhatárt, köthetitek az átlagbér 60%-hoz a nyugdíjpont 
értékét, de mondom én, milyen átlagbér, ki járuljon hozzá az önök nyugdíjköltségvetéséhez, az 
egészségbiztosítási költségvetéshez, ki adjon pénzt mindarra, amire a költségvetésbıl költeni kell, utakra, 
kórházakra, iskolákra és így tovább, amikor a gazdaságot tönkre tettétek. Honnan jöjjön pénz a 
költségvetésbe, ha nincsenek munkahelyek, ha a pénzügyi politikával tönkre tettétek a gazdasági 
környezetet? (…) S most vonogatjátok a vállatokat, hogy nincs pénz, hogy tönkrement, hogy nagyon sok a 
nyugdíjas. Miért, nem tudtátok?” (Andrei Dominic Gerea, Nemzeti Liberális Párt)  
„Amint azt tudják, a románok nagytöbbsége nem engedhet meg magának egy gyermekfelvigyázót, és 
szükségük van a nagymamákra, akik neveljék a gyerekeket. Romániának, az összes nemzetközi intézmény 
adatai szerint 18 millió lakósa lesz 2030-ban és 17 millió 2040-ben. (…) Rendkívül fontos, hogy 
támogassuk a gyerekeket, a gyermekek megszületését és nagymamák általi felnevelését. Ezért is fontos, 
hogy a nık 63 évesen nyugdíjba menjenek.” (Doru-Claudian Frunzulică, Szociáldemokrata Párt)  
Forrás: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=6 
362 „A nyugdíjkorhatár megemelése indokolt, és nem elsısorban azért, mert a születéskor várható 
élettartam lényegesen megemelkedett az elmúlt évtizedekben. Szükségszerő, mert nem a parlament és nem 
a kormány kényszeríti ki, hanem a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Ki kell mondanunk, hogy nem 
a politika eszközei határozzák meg ennek a lépésnek a meghozatalát, hanem az a közgazdasági tény, hogy 
egy ország aktív korú népességének foglalkoztatási aránya miként viszonyul az idıskorúak arányához. 
Szépíthetjük a képet a foglalkoztatási viszonyok és jövedelmek kifehérítésével, a járulékfizetési 
hajlandóság kikényszerítésével, a foglalkozások járulékminimumának tételes meghatározásával, de 
az arányok így sem fogják kedvezıen befolyásolni a jelenlegi rendszer fenntarthatóságát.” Zentai, 2009, 5. 
old. 
Botos Katalin és Botos József 2007-ben megfogalmazott véleménye szerint: „A rendszerek fenntartható 
egyensúlyát, a tisztességes öregkori jövedelmek biztosítását csak olyan drasztikus lépések segíthetik elı, 
mint a korhatáremelés, az elınyugdíjazás szigorítása, vagy a járulékok emelése. Ezek mindegyike nehezen 
járható út. Nem csak azért, mert politikai ellenállást vált ki. Azért is, mert a nemzetközi verseny például 
aligha teszi lehetıvé a járulékemelést, éppen ellenkezıleg. A korhatár-meghosszabbítás pedig nem biztos, 
hogy az idısebbek esetében azt jelenti, lesz munkájuk. Gyorsabb a technikai haladás, mint az emberi 
alkalmazkodóképesség. Ennek ellenére minden fejlett országban fontolgatják a változtatásokat. Japánban 
például azt tervezik, hogy 2025-tıl csak 65 év felett lehet majd nyugdíjat kapni. Csaknem mindenütt 
valami bónusszal jutalmazzák a tovább dolgozást. Angliában különbséget tesznek, ha valaki maga megy 
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álláspontok már évekkel korábban hangoztatták ennek szükségszerőségét, 

különösen a közép-kelet európai régió államaiban, ahol szocialista 

nyugdíjrendszerek generózus szabályozásainak hatása erıteljesen érzıdik még 

mindig ezen a területen.363 Egyes vélemények szerint éppen a nık 

esélyegyenlıségének a hatásos eszköze a nyugdíjazási korhatárnak a férfiakéhoz 

való közelítése vagy azzal való kiegyenlítése, mivel ellenkezı esetben a rövidebb 

hozzájárulási idı kisebb összegő nyugdíjat fog eredményezni számukra.364 

Való igaz azonban, hogy nagyon sok érv szól az ellen, hogy éppen a nık 

nyugdíjazás utáni helyzete romoljon. Annál is inkább, mivel a szakértık és 

elızetes hatástanulmányok szerint a vegyes finanszírozású nyugdíjrendszerre való 

átállásnak is a nık lesznek az elsıdleges vesztesei. Egyes számítások szerint a 

vegyes finanszírozású rendszerben, köszönhetıen a kevesebb tényleges 

munkaévnek, a kisebb munkabéreknek és a magasabb várható élettartamnak, a 

tisztán a társadalombiztosítási rendszerbıl megszerezhetı nyugdíjjáradékhoz 

képest a nık nagyjából 34%-al fognak kisebb nyugdíjat kapni.365 

A hivatalos kormányzati álláspont szerint mire a megemelt 

nyugdíjkorhatár 2030-ra megvalósul, addigra a romániai társadalmi-gazdasági 

                                                                                                                                                
nyugdíjba, vagy ha elküldik a munkából. Svédországban 60%-al nıhet a nyugdíjad, ha 70 éves korodig 
dolgozol.” Botos-Botos, 2007. 
A német nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatban is javasolt korhatáremelésrıl Martin Hüfner 
tanulmányában azt írja, hogy kiindulva abból, hogy az elsı német nyugdíjbiztosítási szabályozás 70 éves 
korhatárt írt elı, miközben az átlagos várható élettartam valahol 72 év körül volt, ha Otto von Bismarck 
kancellár a mostani körülmények között kellene meghatározza, a nyugdíjkorhatár 75-78 év között lenne. 
Ehhez képest a jelenlegi nyugdíjrendszerek szabályozása sokkal kedvezıbb, azonban el kell gondolkozni 
rajta, hogy a várható élettartam növekedése mellett mi az a nyugdíjkorhatár, ami valóban reális és 
fenntartható. Hüfner, 2003. A képhez természetesen az is hozzátartozik, hogy bár a nyugdíjkorhatár a 
várható élettartamhoz mérve valóban nagyon magas volt, „az 1889-ben elfogadott német 
nyugdíjbiztosítási törvény (amelynek hatálya az ország lakosságának egynegyedét jelentı munkásságra 
terjedt ki) átmeneti rendelkezésként az akkor 40. életévüknél idısebbek számára csökkentett szolgálati 
idıt határozott meg. (…) Vagyis a 70 éves munkások és munkásnık azonnal nyugdíjat kaptak. Ez 
körülbelül 115 ezer fıt jelentett. Egy évvel késıbb már rokkantnyugdíjat is folyósítottak, körülbelül 117 
ezer fınek. A törvény az elfogadása elıtt úgy módosult, hogy könnyebben lehessen rokkantnyugdíjba 
vonulni. Ez tudatos döntés volt, mellyel az idısek egy részét a fiatalabb korosztályok érdekében kivonták 
a munkaerıpiacról, annak konkrét helyzetére reagálva.” Németh, 2008, 93 old.  
363 Egyes dokumentumok egyenesen a régióban végbemenı parametrikus reformfolyamatok legfontosabb 
elemeként tekintenek a korhatáremelésre. Lásd. pl. World Bank, 2007, 163-164 old. 
364 Chiriac-Chinole, 2007, 34-35 old., Popescu, 2004, 57-58 old. 
365 Cristea-Drăcea-Mitu, 2007, 197 old. Lásd még: Cristea-Drăcea-Buziernescu, 2007. 
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helyzet is hasonló lesz a fejlettebb, nyugat-európai államokéhoz. Csakhogy ez a 

válasz elbeszélés a probléma mellett. Köztudomású, hogy a nık hátrányba 

kerülése, mindaz ami kisebb fizetést, kevesebb munkaévet, másképp mondva 

kevesebb nyugdíjpontot és majd kisebb nyugdíjjáradékot eredményez, az nem 

hatvan vagy hatvanöt éves korukban következik be, hanem a gyermekvállalás 

idıszakában. Lehetséges, hogy 2030-ban lényegesen jobb gazdasági, társadalmi 

körülmények lesznek Romániában, azonban akkor azok a nık vonulnak majd 

nyugdíjba 63 évesen, akik 1967-ben születtek, és éppen a rendszerváltás utáni 

nehéz gazdasági helyzetben voltak gyermekvállalási korban. 2030-at követıen 

még jó pár ilyen évjárat nyugdíjba vonulása következik.366 

A nıkre érvényes nyugdíjkorhatár emelése önmagában semmiképpen nem 

oldja meg a társadalombiztosítási nyugdíjpillér egyensúlyi problémáit. 

Elfogadhatónak tartjuk ezt az intézkedést, hangoztatva azonban azt, hogy 

                                                 
366 Romániában a szülési és gyermeknevelési szabadságra vonatkozó szabályozás (2010. évi 111. számú 
sürgısségi kormányrendelet a gyermeknevelési szabadságról és juttatásról) viszonylag „nagylelkő”. Az 
elsı három gyermek után a szülı (az anya vagy az apa) választás szerint egy vagy két év (fogyatékos 
gyermek esetében 3 év) fizetett gyermeknevelési szabadságra jogosult. Ehhez járul még egy fix összegben 
meghatározott (200 lej) gyermeknevelési támogatás. Az egy vagy két év fizetett szabadság után lehetıség 
van még egy év szabadság igénybevételére, amelyre azonban már semmilyen juttatás nem jár. A 
gyermeknevelési szabadság lejárta után az állam gyakorlatilag kivonul a családtámogatásból. A 
továbbiakban az 1993. évi 61. számú törvény alapján minden gyermek 18 éves koráig, vagy a rendes 
középiskolai képzés befejezéséig úgynevezett havi állami juttatásban részesül, amelynek az értéke 
legfeljebb szimbolikusnak nevezhetı. Jelen pillanatban a törvény 42 lejben határozza meg ezt a 
támogatást, amely nem egészen 10 eurónak felel meg. A helyzet további árnyalásához hozzátartozik, hogy 
Romániában a gyermekek 3 éves koruk után kerülhetnek be az óvodai rendszerbe, miközben a bölcsıdei 
helyek száma nem elegendı és állami szinten egyáltalán nem megoldott az anyanyelvi bölcsıdék helyzete. 
Mindezt összevetve a gyermeket vállaló anyáknak általában nagyon kevés választása marad. Igénybe 
veheti a harmadik év gyermeknevelési szabadságot, ezzel azonban vállalja, hogy ez a jövedelem nélküli 
idıszak hátrányosan érinti majd a nyugdíjjáradékának kiszámításakor. Amennyiben két év leteltével újra 
munkába áll, és nem sikerült bölcsıdei helyet szerezzen gyermeke számára, vagy megpróbálja a 
gyermekfelügyeletet családon belül megoldani (de hogyan, hiszen a nagymamák általában még 
dolgoznak), vagy a fizetése jelentıs részét feláldozva keres megfelelı személyt erre, nyilván 
feketemunkában, mivel hivatalosan, az alkalmazás után járulékokat is fizetve gyakorlatilag a legtöbb 
család számára megfizethetetlenné válik ez a megoldás. A gyermeket vállaló nık nyugdíjvárományára 
mindenképpen negatív hatással van a hosszabb ideig (esetleg a maximális két vagy három évig) igénybe 
vett gyermeknevelési szabadság igénybe vétele. Ennek legfıbb oka, hogy függetlenül a kapott 
gyermeknevelési juttatás összegétıl, az öregségi nyugdíj összegének meghatározásakor az így eltöltött 
periódusra vonatkozóan a megszerzett nyugdíjpontok kiszámításánál az adott idıszakban érvényes 
átlagbér 25%-át számolják. A fentiekbıl egyértelmően látszik, hogy a szülési-, és két év alatti gyermekek 
nevelése esetén járó juttatások viszonylag nagylelkő szabályozása ellenére Romániában a 
családtámogatási rendszer nem felel meg a nyugdíjjáradékok megtermeléséhez szükséges humántıke 
létrehozásának ösztönzésére. 
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korhatáremelés háttereként komplex családpolitikai változtatásokra van szükség, 

amint arról a késıbbiekben még szólni fogunk.  

 

2.2.4. Elırehozott öregségi nyugdíj és részleges elırehozott öregségi nyugdíj 

A rendszerváltás után a munkanélküliség elleni kézenfekvı megoldásként 

használt elınyugdíjazás napjainkra elfogadhatatlan mértékővé duzzadt. Ez az 

elsıdleges oka a törvényes nyugdíjkorhatárnál lényegesen kisebb reális nyugdíjba 

vonulási kornak. A jelenség nem egyedülálló, és nem is feltétlenül csak a 

rendszerváltó közép-kelet európai államokat jellemezte és részben jellemzi 

napjainkban is. A nyugat-európai országokra jellemzı magasabb 

nyugdíjkorhatárhoz képest már a hetvenes, nyolcvanas években megfigyelhetı 

volt, hogy a nyugdíjkorhatár elıtt levı személyek munkapiaci jelenléte csökkenı 

tendenciát mutat.367 Ennek a tendenciának a felismerése ugyanakkor haszonnal 

járhat Románia, és más hasonló helyzetben levı országok számára, amikor a 

parametrikus nyugdíjreform lépéseként a nyugdíjkorhatár emelését az 

elınyugdíjazás szabályozásának szigorításával egy ütemben vezetik be.  

A rendszerváltás utáni elsı idıszakban érvényes szabályozáshoz képest 

már a Tny. rendelkezései is szigorításként értelmezhetıek, azonban, figyelembe 

véve az elmúlt évtizedben elınyugdíjat igénylık számát, ez a szigorítás 

korántsem tudta visszavetni a köztudatba már erıteljesen beépült gyakorlatot. 

                                                 
367 „A fejlett nyugati társadalmakban a nyolcvanas évek végére világosan kirajzolódott a korai 
kivonulással leírható trend. A Nyugat-Európára jellemzı magas nyugdíjkorhatárhoz képest – amely több 
országban a nıknél is 65 év volt – az 55-59 évesek, ill. a 60-64 évesek munkaerı-piaci jelenléte 1965 és 
1988 között jelentısen csökkent. Egyes országok „ráálltak” a korai kivonulásra: Németország, 
Franciaország és Hollandia 23 év alatt vezetı kivonuló országgá vált. (…) A volt szocialista országokban 
a rendszerváltás elıtti megszokott kivonulás a „normális” nyugdíjkorhatár elérésekor zajlott, de ez a 
korhatár nıknél 55, férfiaknál 60 év volt. (…) A piacgazdaságra való átálláskor megjelenı tömeges és 
addig teljesen ismeretlen munkanélküliség sok volt szocialista országban egyszerre jelentett gazdasági és 
társadalmi kihívást. Ezek megoldásában a foglalkoztatáspolitika nélkülözhetetlennek tartotta a „humánus” 
kezelést. Ilyen utat járt be Magyarország és Szlovénia is. Mindkét országban lehetségessé vált az ún. 
elınyugdíj azok számára, akik a nyugdíjkorhatár elıtt munkanélkülivé váltak és nem volt esélyük 
munkavégzésre. (…) mindkét országban rövidült az aktív életszakasz, és nemcsak az új, korai kivonulási 
lehetıségek, de a hagyományos rokkant nyugdíjazási csatorna felduzzadása miatt is.” Széman, 2008, 6-8 
old. 
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Az Enyt. indoklásában kiemelt pontként jelenik meg az elınyugdíjazás 

feltételeinek szigorítása, s ennek szükségességét kivételesen az ellenzék sem 

vitatta.  

Az Enyt. körülményei között az elırehozott öregségi nyugdíjra való 

jogosultság feltétele a teljes szolgálati idıt legkevesebb nyolc évvel meghaladó 

szolgálati idı megszerzése. A nyugdíjba vonulás korhatára ebben az esetben is 

legtöbb öt évvel csökkenhet.  

Ha az Enyt. fenti rendelkezését a Tny. hasonló szabályozásával 

összevetjük, máris felmerül a kérdés, miben rejlik egyáltalán a szabályozás 

szigorítása, hiszen az elızı jogszabály körülményei között a teljes szolgálati 

idınél legalább tíz évvel nagyobb szolgálati idıre volt szükség az elırehozott 

öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz.  

A feltételek szigorítását csak abban látjuk, hogy a jövıben a teljes 

szolgálati idı nık és férfiak számára egyaránt 35 évre emelkedik, és így az 

elınyugdíj lehetısége valójában csak azok számára áll fenn, akik nagyon korán 

munkába állnak, és egész aktív életüket folytonos munkaviszonyban töltik. 

Gyakorlatilag nem létezik ez a lehetıség a diplomások számára, mivel az Enyt. 

következı szakaszában azt is kijelenti, hogy elınyugdíjazáshoz nem számít 

jogszerzı idınek az öregségi nyugdíjjogosultsághoz egyébként a biztosítottsági 

idıvel azonosként kezelt periódusok közül a felsıfokú tanulmányokkal, katonai 

szolgálatban vagy rokkantnyugdíjasként töltött idıszak. Pozitívan értékeljük 

viszont, hogy hasznosítható a legtöbb két, vagy adott esetben három évig tartó 

gyermeknevelési szabadság periódusa.368  

A részleges elırehozott nyugdíj feltételei hasonlóak, különbség csak a 

teljes biztosítottsági idıt meghaladó idıtartamban van, amely nyolc évnél 

kevesebb is lehet. Ebben az esetben sem lehet érvényesíteni viszont azokat a 

periódusokat, amelyeket az elırehozott nyugdíjazás esetében sem fogad el a 

törvény.  

                                                 
368 Enyt. 62. szakasza, 1-4 bekezdések. 
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Szemben az általános elırehozott nyugdíjjal, amelynek összege megfelel 

az öregségi nyugdíj összegének, a részleges elırehozott nyugdíj esetében minden 

hónapért, amennyivel az igénylı a teljes öregségi nyugdíjhoz szükséges 

korhatárnál hamarabb kérte a nyugdíjazását 0,75% büntetıpontot vonnak le.  

A standard korhatár elérésekor az elırehozott nyugdíjnak mindkét fajtája 

teljes öregségi nyugdíjjá változik, amely, amennyiben szükséges, automatikusan 

maga után vonja a nyugdíj összegének büntetıszázalék nélküli átszámolását is.369 

Amellett, hogy az Enyt. megszigorította az elırehozott nyugdíjazás 

feltételeit, abszolút újdonságként bevezetett egy elınyugdíjra jogosító speciális 

kategóriát is. Két évvel a korhatár elıtt kérhetik nyugdíjazásukat, és a teljes 

öregségi nyugdíj összegére jogosultak azok a személyek, akik legkevesebb 30 

évet éltek Nagybánya (Baia Mare), Kiskapus (Copşa Mică) vagy Zalatna (Zlatna) 

helységekben, illetve azok 8 kilométeres körzetében. Ezeken a területeken 

évtizedek óta rendkívül magas a réz, ólom, kén, kadmium, arzén, cink, mangán, 

fluor és klór tartalmú környezetszennyezettség, elsı sorban légszennyezettség, 

mivel az említett helységeken olyan ipari létesítmények mőködtek és mőködnek, 

amelyek színesfém kitermeléssel és feldolgozással foglalkoztak. A kedvezményre 

jogosító rendelkezés 2030. december 31-ig alkalmazandó.370 

A rendelkezés jogosultsága megkérdıjelezhetetlen, véleményünk szerint is 

méltányos mivel ezeken a területeken az országos átlagnál lényegesen kisebb a 

lakósság várható élettartama, ugyanakkor rendkívül rosszak a munkapiaci 

kilátások is.  

A negatív ösztönzık, a büntetıpontok levonása mellett ugyanakkor olyan 

pozitív ösztönzık beépítésére is szükség lenne, amelyek érdekeltté tennék azokat 

az idıskorúakat, akiknek erre lehetıségük van, hogy továbbra is a 
                                                 
369 Enyt. 65. szakasza, 1-4 bekezdések. 
370 Enyt. 65. szakasza, 5-6 bekezdések. Egyes felmérések szerint Kiskapus Európa legszennyezettebb 
települése. Nagybányán a rendszerváltás elıtt az országos átlagnál közel egy évtizeddel volt kisebb a 
várható élettartam, ami ha nem is ilyen drasztikus mértékben, de napjainkban is megfigyelhetı. A 
parlamenti vita során a WHO adataira hivatkozva a Gheorghe Zoicaş, a Szociáldemokrata Párt képviselıje 
arról számolt be, hogy az adott területeken a várható élettartam 6-12 évvel van az országos átlag alatt. 
Forrás: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=6 
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munkaerıpiacon maradjanak. Erre vonatkozóan a nemzetközi példák se 

sokrétőek. Amint azt Simonovits András egy tanulmányában megjegyzi, 

„Tudomásunk szerint az összes társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

szakaszonként lineáris szabályokon keresztül tompított ösztönzıket alkalmaz: 

minden ledolgozott többlethónapért/évért ad valamennyi százalékot.”371 Ebbe az 

irányzatba illeszkedik a román szabályozás is. Az Enyt. 99 szakasza értelmében 

0,5% többletpont jár minden korhatáron túl ledolgozott hónapért. Véleményünk 

szerint azonban ez a gyakorlatban nem bír megfelelı ösztönzı erıvel. Annál is 

inkább, mivel az említett szakasz utolsó bekezdése a többletpontra jogosultak 

körét leszőkíti azokra a munkavállalókra, akik a nyugdíjkorhatár elérése után úgy 

dolgoznak tovább, hogy fizetésüket nem halmozzák nyugdíjból szerzett 

bevételekkel.  

A romániai megoldáshoz nagyban hasonlít a magyarországi szabályozás is, 

amelyre vonatkozóan Rab Henriett egy tanulmányában a következıket jegyzi 

meg: „A törvényi nyugdíjkorhatáron túli nyugdíjba vonulásra a nyugdíjrendszer 

tulajdonképpen jelenleg semmilyen ösztönzıt nem tartalmaz. Beépítésre került a 

nyugdíjrendszerbe olyan elem, amely alapján a korhatáron túli nyugdíjazás 

esetében arányosan magasabb összegő nyugdíj kerül megállapításra, azonban 42 

éven felüli szolgálati idı megszerzését követıen effektív ösztönzés nincsen.”372 

Hasonló ösztönzık beépítése figyelhetı meg többek között a svéd, a 

svájci, osztrák, és más nyugdíjrendszerekben. Azonban ezekben az esetekben 

általában nagyobb összeggel jutalmazza a törvény a korhatár után is munkát 

vállalókat, Franciaországban például évente 10%-al, az osztrák jogban 2-5%-al 

emelkedhet.373 

 

 

 

                                                 
371 Simonovits, 2001, 394 old. 
372 Rab, 2012, 5 old. 
373 Prugberger, 2008, 111-114 old. 
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2.2.5. Rokkantsági nyugdíj 

A rokkantsági nyugdíjazás feltételeinek változása elsı sorban egy 

igazságosabb és arányosabb rendszer kiépítésének elképzelésével történt, 

amelyben könnyen kiszőrhetıvé váljanak a visszaélések, illetve azok az esetek, 

amelyek valójában nem betegséget, rokkantságot, hanem a munkanélküliség 

elfedését szolgálták.374 Ezt szolgálja az Enyt. normaszövegében a 

társadalombiztosítási szakorvosi szolgálatra vonatkozó rendelkezések átdolgozása 

is, illetve a visszaélések esetére érvényes szigorúbb szankciórendszer bevezetése. 

Szemben a nyugat-európai szabályozással, a román hatályos szabályozás 

terminológiai szinten legalábbis továbbra sem tesz semmi különbséget 

munkaképtelenség és foglalkozásra képtelenség között, és a munkaerıpiac 

telítettségének fokát sem vizsgálja a jogosultság megállapításakor.375 

A rokkantsági nyugellátásra való jogosultság feltétele a legalább 50%-os 

munkaképesség csökkenés. A munkaképesség csökkenésének alapján a hatályos 

rendszerben is megmaradt a Tny.-bıl ismert három rokkantsági fokozat 

szabályozása:  

- I. fokozat esetében a munkaképesség teljes elvesztése az önellátás teljes 

elvesztésével jár együtt,  

- II. fokozat esetében a teljes munkaképtelenség ellenére megmaradt az 

önellátás képessége,  

- a III. fokozat pedig azt jelenti, hogy a legalább 50%-os munkaképesség 

csökkenés ellenére megmaradt annak a lehetısége, hogy az érintett felére 

csökkentett idıben (napi 4 órában) munkavégzést folytathasson.  

                                                 
374 A rokkantsági nyugdíjak jogszerő vagy jogellenes igénybevételének vizsgálata már az Enyt. hatályba 
lépése elıtt megkezdıdött. A 2010 évi 199. számú törvény 6. szakasza elrendelte az összes rokkantsági 
nyugdíj felülvizsgálatát, amelynek befejezésére egy éves határidıt írt elı a jogszabály hatálybalépésétıl 
számítva. Amennyiben a felülvizsgálat eredményekén más rokkantsági fokozatba való besorolásra vagy 
jogtalan folyósításra derülne fény, amelyet bőncselekmény elkövetésével értek el, a jogi felelısség 
egyaránt terheli a nyugdíjast és a nyugdíjjogosultság megállapításában szerepet játszó személyeket. Ezt a 
jogszabályt egészítette ki a 2010 évi 1418. számú rendelet, amely újraszabályozta a rokkantsági 
fokozatokba való besorolás eljárását, illetve rendelkezett a folyósítás alatt levı rokkantsági nyugdíjak 
felülvizsgálatának menetérıl. 
375 Lásd részletesebben: Prugberger, 2008, 125-126. old. 
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A rokkantsági fokozatba való besorolás a társadalombiztosítási szakorvos 

feladata, aki a rokkantságot kiváltó októl függıen 1 és 3 év közötti 

periódusonként kötelezı felülvizsgálatot is ellátja. A munkaképtelenség 

felülvizsgálatának kötelezı mivolta megszőnik, ha: 

- a rokkantság jellegébıl adódóan teljes mértékben visszafordíthatatlan; 

- a rokkantnyugdíjas elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt; 

- a rokkantnyugdíjas teljes biztosítottsági idıvel rendelkezik, és a teljes 

öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár eléréséig kevesebb, mint öt év van 

hátra.376 

A felülvizsgálatra kötelezett kategóriákra vonatkozóan a nyugdíjjáradék 

folyósításának feltételeként írja elı a román szabályozás a rehabilitációban való 

részvételt. Szemben a német jogból ismert, orvosi és szakmai rehabilitációt 

egyaránt magába foglaló rendszerrel,377 a román szabályozás csak a 

munkaképesség orvosi helyreállításában gondolkozik. Hasznosnak látnánk a 

német rendszer szerinti kétirányú, orvosi és szakmai szinten zajló rehabilitációnak 

a román jogba való átültetését, annak ellenére, hogy ez a megoldás csak 

intézményi átalakítások mellett lenne megoldható, mivel a román 

társadalombiztosítási intézményi struktúrában nincs olyan szerv, amely ezt a 

feladatot önmagában el tudná látni. Javaslatunk szerint a szakmai rehabilitáció 

koordinálásában a Nemzeti Munkaerı Ügynökség (AgenŃia NaŃională pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă - ANOFM) területi egységeinek lehetne központi 

szerepe, együttmőködésben a Megyei Nyugdíjpénztárakkal, illetve az Országos 

Nyugdíjpénztár mellett mőködı Országos Orvosszakértıi és Rehabilitációs 

Intézettel (Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii 

de Muncă - INEMRCM), amely a munkaképesség orvosi rehabilitációjával is 

foglalkozik. 

                                                 
376 Enyt. 69., 71., 79. és 81. szakaszai.  
377 Prugberger, 2008, 131-132. old. 
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A munkavégzéssel összefüggésben elszenvedett betegség vagy baleset 

következtében fellépı, törvényben meghatározott mértékő munkaképesség 

csökkenés önmagában elegendı a rokkantnyugdíjra való jogosultsághoz. 

A nem munkavégzéssel összefüggı okok miatt bekövetkezı 

munkaképesség csökkenése mellett a rokkantnyugdíjra való jogosultság másik 

feltétele az életkornak megfelelı, idıarányos biztosítottsági idı megléte.  

Az Enyt. 73. szakaszában található táblázat alapján meghatározott 

biztosítottsági idınek a fele is elegendı a rokkantnyugdíjra való jogosultsághoz a 

súlyos vagy kiemelt fogyatékossággal élı személyek valamint a vakok 

esetében.378  

A nyugdíjjáradék kiszámítása az ún. „potenciális szolgálati idı” alapján 

történik. Ez a svéd jogból is ismert „hozzászámítási idı” vagy „valószínősítési 

pont” intézményének felel meg a román jogban, és a teljes biztosítottsági idı és a 

lerokkanásig elért biztosítottsági idı közötti különbséget jelenti. Az Enyt. 75. 

szakasza szerint kiszámított potenciális szolgálat idı nem lehet több mint az az 

idıszak, amely a biztosítási eseménytıl a teljes öregségi nyugdíjkorhatár 

eléréséig eltelik.  

Az Enyt. szabályozásának újszerősége elsı sorban éppen a potenciális 

szolgálati idı meghatározásában rejlik, amelynek hangoztatott célja a rendszer 

                                                 
378 Az életkornak megfelelı biztosítottsági idıt a következı táblázat szerint határozza meg az Enyt. 73. 
szakasza: 
A kérelmezı életkora  Szükséges biztosítottsági idı (év) 
20 évnél kevesebb 1 
20-23 év 2 
23-25 év 3 
25-29 év 6 
29-33 év 9 
33-37 év 11 
37-41 év 14 
41-45 év 17 
45-49 év 20 
49-53 év  23 
53-57 év 25 
57-60 év 26 
60 év fölött 27 
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igazságosabbá tétele volt. Úgy gondoljuk, hogy a Tny. szabályozásához 

viszonyítva az Enyt. rendelkezései valóban megfelelıbbek. Elsı sorban értékelni 

kell azt, hogy a 73. szakaszban meghatározott táblázat alapján az Enyt. 

körülményei között azok is jogosultak lehetnek rokkantsági nyugdíjra, akik 

például a felsıfokú tanulmányaik végzése alatt válnak munkaképtelenné. Az 

elızı szabályozás legkevesebb 5 év biztosítottsági idıt kért, kizárva ezzel a 

rokkantnyugdíjazás lehetıségébıl a fenti kategóriát. Az elızı szabályozáshoz 

képest, szigorúbbnak ugyan, de helyesebbnek és igazságosabbnak találjuk az 

Enyt. által bevezetett, fokozatosan meghatározott biztosítottsági idı bevezetését 

is, mivel ez szorosabb kapcsolatot teremt a rokkantsági nyugdíj és a megszerzett 

biztosítottsági idı között.  

A potenciális szolgálati idıre számolt nyugdíjpontok összege a rokkantsági 

fokozat alapján változik, a következık szerint:  

- I. rokkantsági fokozatnál 0,70 pont; 

- II. rokkantsági fokozatnál 0,55 pont; 

- III. rokkantsági fokozatnál 0,35 pont; 

Az I. rokkantsági fokozat esetében, amely az önellátásra való 

képtelenséget feltételezi, a nyugdíjjáradék mellett a rokkantnyugdíjas 

gondozójának külön jár az ún. „kísérıi juttatás”, amelynek értékét az Enyt. a 

mindenkori nyugdíjpont összegének 80%-ban határozza meg. Az öregségi 

nyugdíjkorhatár elérésekor a rokkantnyugdíj öregségi nyugdíjjá változik, azonban 

a továbbiakban a nyugdíjas számára elınyösebb összegő járadékot fogják 

folyósítani. A kísérıi juttatás az öregségi nyugdíj mellett is jár az I. fokozatú 

rokkant gondozójának.379 

A kísérıi juttatás tulajdonképpen nem valódi társadalombiztosítási 

intézmény, habár összefügg azzal. Alapját ugyan a rokkantnyugdíjas 

jogosultságának megszerzése jelenti, azonban folyósításának nem feltétele, hogy 

a gondozó személy is rendelkezzen valamilyen biztosítottsági idıvel, a juttatás 

                                                 
379 Enyt. 77. szakasz, 1-3 bekezdések, valamint 82. szakasz 1-3 bekezdések. 
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finanszírozása pedig nem a társadalombiztosítási, hanem az állami 

költségvetésbıl történik.  

 

2.2.6. A nyugdíj összegének kiszámítására vonatkozó szabályok és a nyugdíjpont 

értékének meghatározása 

A területi nyugdíjpénztár illetékes szerve határozatban fogadja el, vagy 

utasítja vissza a nyugellátás iránti kérelmet. A határozatot minden esetben 

indokolni kell, kiadására a kérelem iktatásától számított 45 napos határidıt írt elı 

a törvény (106. szakasz). Az általános indoklási kötelezettséget már a Tny. 

szabályozásában is változatlan formában megtalálható volt. Az indoklási 

kötelezettségnek az általánossá tétele viszonylag ritka, a legtöbb ország, így a 

magyar jog esetében is, csak az elutasító határozatot szükséges indokolni, a 

teljesítıt nem.  

Az öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár emelése mellett az Enyt. 

legvitatottabb rendelkezését a nyugdíjpont kiszámításának kérdése jelentette. A 

szándék egyértelmő, a cél a nyugdíjak összegének, s ezáltal a nyugdíjpénztár 

kiadási oldalának csökkentése volt. Természetesen ez visszamenıleges hatállyal 

nem volt megoldható, viszont a nyugdíjpont értékének kiszámítására vonatkozó 

rendelkezés megváltoztatásával a jövıre nézve komoly spórolásra nyílik 

lehetıség. 

A Tny. hatályba lépésével kezdıdıen, és az Enyt. rendszerében is, 

Romániában a nyugdíjak összegének meghatározása az egész aktív életpálya alatt 

megszerzett nyugdíjpontok alapján történik. Konkrétan a nyugdíjjáradék összegét 

az éves átlagpontoknak a nyugdíjpont aktuális értékével való szorzata adja 

meg.380  

Az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után folytatott munkavégzést az adott 

hónapokban szerzett pontok 0,5%-al való növelésével honorálja a törvény, kivéve 

                                                 
380 Enyt. 94. szakasza, 1. bekezdés. 
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azokat az eseteket, amikor a munkavégzés az öregségi nyugdíjjal való 

halmozásként történik.381 Hasonlóképpen a nyugdíjpontok növelésével 

kompenzálja a törvény a különleges és speciális munkakörülmények között 

végzett munkát is. Ebben az esetben a nyugdíjpontok számának növekedése 25-

50% lehet.382  

A nyugdíjpont alapú számításos rendszer tehát nem jelent újdonságot a 

román jogban. Teljesen átalakult azonban az Enyt. rendelkezései alapján a 

nyugdíjpont értékének meghatározása, amely a törvény tervezetének napvilágra 

kerülését követıen heves szakmai és politikai vitát eredményezett.383  

Az új szabályozás radikális váltást jelent az eddigi rendszerhez képest, 

mivel fokozatosan ugyan, de teljes mértékben elválasztja a nyugdíjpont értékét, 

közvetve a nyugdíjjáradék összegét, a mindenkori országos átlagfizetéstıl. A 

nyugdíjpont kiszámítására vonatkozóan a jövıben az Enyt. 102 szakasza 1-6 

bekezdéseinek rendelkezése az irányadó: 

1.) A jogszabály hatálybalépésekor a nyugdíjpont értéke 732,8 román lej.  

2.) A nyugdíjpont értéke évente nı az inflációs ráta 100%-val, valamint az 

elızı évi reálbér növekedés 50%-val.  

3.) Amennyiben egy évben a két fenti mutató közül valamelyik negatív 

értéket ér el, a nyugdíjpont értékének meghatározásához csak a pozitív mutatót 

használják.  

                                                 
381 Enyt. 99. szakasza, 1. és 3. bekezdések. 
382 Enyt. 100. szakasza. 
383 Az Enyt. parlamenti vitaindítójában Emil Boc miniszterelnök a nyugdíjpont értékének meghatározásra 
vonatkozóan arra hivatkozott, hogy miközben a nyugdíjjárulék 31,3%, a Tny. szabályozása alapján a 
nyugdíjpont értéke a bruttó átlagbér 39,9%-a, ami egyenesen eredményezi a nyugdíjkassza deficitjének 
folyamatos mélyülését, ezért elengedhetetlen valamilyen korrekciós beavatkozás. A Szociáldemokrata 
Párt képviselıi ragaszkodtak hozzá, hogy a nyugdíjpont értékét a bruttó átlagbér 45%-ban határozzák 
meg. Érvelésüket arra alapozták, hogy szakértıik számításai szerint tíz éven belül a nyugdíjpont értéke 
30%-ra csökkenne, sıt, évi 2%-os inflációval és 4%-os átlagbér növekedéssel számolva az eredmény 2040 
perspektívájában már csak 13,8%. Ilyen körülmények között a nyugdíj összege a megélhetési minimumot 
sem tudná fedezni. Továbbá a nyugdíjpont értékének az inflációs rátához való rendelése torzulásokat 
eredményez hosszú távon, mivel a különbözı generációk ugyanolyan nyugdíjpont megszerzése ellenére 
különbözı értékő nyugdíjra lennének jogosultak, ami mindenképpen diszkriminatív jellegő. Hasonló 
érvelések mellett a nyugdíjpontnak a bruttó átlagbér 45%-ban való meghatározását támogatta a Nemzeti 
Liberális Párt is. Forrás: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6890&idm=6 
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4.) A nyugdíjpont értéke változatlan marad abban az esetben, ha a 

kiszámításához használt mindkét mutató negatív elıjelő.  

5.) 2021-el kezdıdıen a nyugdíjpont értékének kiszámolásához az 

inflációs ráta 100% mellett az elızı évi reálbér növekedésnek már csak a 45%-át 

veszik figyelembe, és ez az arány évi 5%-al csökken. 

6.) 2030 után a nyugdíjpont értékének korrigálása már egyedül az elızı 

évi inflációs ráta alapján történik. 

Nem pontosan érthetı, hogy milyen meggondolásból éppen oda, de jó pár 

fejezettel arrébb, az átmeneti rendelkezések közé is „elrejtett” a jogalkotó egy 

szakaszt, amelynek a nyugdíjkiszámítással kapcsolatban van szerepe, és 

egyáltalán nem átmeneti jellegő, hanem az új szabályozás szerves részét képezi. 

Az Enyt. 170. szakasza arról rendelkezik, hogy a jogszabály hatálybalépését 

követıen egyszeri alkalommal, közvetlenül a nyugdíjba vonuláskor, a 95. szakasz 

alapján meghatározott éves átlagpont kiszámításakor egy korrekciós mutatót kell 

alkalmazni, amelynek értékét az elızı évi bruttó átlagbér 43,3% és az 

ugyanakkor érvényes nyugdíjpont közötti arány adja meg. 

Minden társadalombiztosítási rendszerrel rendelkezı országban felmerül 

az igény arra, hogy az állam gondoskodjon valamilyen formában a folyósítás alatt 

levı nyugdíjak értékmegırzésérıl. Ennek a módja napjainkban különösképpen 

égetı problémát jelenthet, egyrészt mert a nyugdíjban töltött idıszak, még a 

nyugdíjkorhatár emelkedését is figyelembe véve, egyre hosszabbra nyúlik, 

másrészt a gazdasági és pénzügyi folyamatok gyors változásai gyakran negatív 

hatással vannak a nyugdíjak eredetileg megállapított értékére. A nyugdíjak 

rendszeres emelését leggyakrabban az inflációhoz, a bérnövekedéshez, vagy e 

kettı kombinációjához kötik.384 A nyugdíjnövelésre vonatkozó döntések 

tekintetében is többféle módszerrel találkozhatunk. „A legegyszerőbb módszer 

természetesen a kormányzat által meghatározott esetenkénti emelés. Ettıl egy 

szinttel magasabb szintő megoldás, amikor jogszabályban kerül meghatározásra 

                                                 
384 Prugberger, 2005, 103 old. 
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az, hogy a kormányzatnak évente, vagy évente többször döntést kell hozni az 

emelésrıl. A harmadik lehetséges mód, amikor már jogszabályban kerül 

meghatározásra az emelés mértéke is, minimális értékkel, vagy konkrét 

összeggel.”385 

Mint láthatjuk, a román szabályozás, a magyarországi szabályozáshoz 

hasonlóan, ezt az utóbbi módszert használja, belefoglalva magába az Enyt. 

normaszövegébe a nyugdíjak emelésének szabályait. A rendelkezés elınye, hogy 

minden bizonytalanságot kizáróan hosszú távra intézkedik a nyugdíjkorrekció 

módszerérıl. Úgy gondoljuk viszont, hogy ha nem is az Enyt. szövegében, de 

legalább az alkalmazási rendelkezésekben pontosítani kellett volna a mindenkori 

kormányzat számára a korrekció megejtésének határidejét, ezáltal kötelezve a 

döntéshozókat a nyugdíjak emelésére úgy, hogy az valóban korrekt módon, s ne 

esetleg több hónap késedelemmel történjen meg, amely tovább rontaná a 

nyugdíjasok helyzetét.386  

Gyakran találkozhatunk azzal a megállapítással, miszerint a nyugdíjemelés 

módszerének változtatását a mindenkori kormányzat a nyugdíjkiadások 

összegének csökkentésére szokta felhasználni.387 Ezt látszik igazolni az a tény is, 

hogy a román jogban akkor jelent meg az inflációkövetı nyugdíjkorrekció 

gondolata, amikor történelmi pillanatot jelentett be az RNSH. Az adatok szerint a 

rendszerváltás óta (1990) a legalacsonyabb éves inflációs rátát 2011-ben sikerült 

elérni, szeptember hónapban ez 3,45% volt, és a végsı éves adatot is 4,6% körüli 

értékre becsülik, további csökkenı tendenciát prognosztizálva a következı évekre 

is, ami egyben európai uniós elvárás is.388  

Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy a tisztán inflációkövetı 

nyugdíjkorrekciós rendszerre való átállást folyamatosan vezeti be a törvény, 
                                                 
385 Idem., 104 old. 
386 Az Enyt. alkalmazási rendelkezéseit a 2011 évi 257 számú kormányhatározat tartalmazza, amely a 
Hivatalos Közlöny 2011 évi 214 számában jelent meg.  
387 Piros, 2010 
388 Forrás: http://www.zf.ro/eveniment/cea-mai-mica-inflatie-de-dupa-1990-rata-anuala-a-coborat-la-3-45-
in-septembrie-8855354, http://www.bnr.ro/Proiectii-BNR-4351.aspx, http://www.bnr.ro/Publicatii-
periodice-204.aspx  
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viszonylag hosszú távon, közel két évtized alatt kell ezt a célt elérni. Addig 

egyfajta hibrid módszert alkalmaznak, amely a svájci indexáláshoz hasonlít 

annyiban, hogy az inflációs ráta mellett, egyre csökkenı arányban, de 

megtalálható benne a nominális keresetnövekedés mértéke is.  

A magunk részérıl nem tartjuk jónak az Enyt. nyugdíjkorrekcióra 

vonatkozó rendelkezését. Úgy gondoljuk, hogy ennyire hosszú távra ilyen 

mereven nem volna szabad leszabályozni ezt a területet, mivel nem lehet húsz 

évre elıre megjósolni a gazdasági folyamatokat, amelyek hatással lesznek a 

romániai inflációra, fogyasztói árindexre vagy a bérekre. Abban az esetben, ha az 

infláció tovább csökken, miközben a keresetek növekednek, a nyugdíjak és 

keresetek közötti szakadék tovább mélyülhet. Félı, hogy a bevezetett 

nyugdíjkorrekciós mechanizmus hatására a következı években a nyugdíjak értéke 

még nagyobb mértékben lemarad a keresetek értéke mögött, miközben a 

helyettesítési ráta jelen pillanatban is az Európai Unió országainak átlaga alatt 

van.  

A nyugdíjak indexálásának a lényege az lenne, hogy ha a járadék összege 

nem is nı, de legalább ırizze meg az induló értékét, és ne lépjenek fel 

indokolatlan különbségek a más-más idıpontban nyugdíjba vonuló személyek 

nyugdíjjáradéka között. Romániában a rendszerváltást követıen olyan mértéket 

öltött a különbözı idıpontban nyugdíjba vonult személyek járadéka közötti 

aránytalanság, hogy elkerülhetetlen volt a nyugdíjak átszámolása, amely valóban 

enyhítette a méltánytalanságokat. Véleményünk szerint a cél az, hogy bár a 

helyzet most sem tökéletes, legalább az elért színvonalat ebbıl a szempontból is 

tartani lehessen.  

Figyelembe véve a fentieket, nem tudjuk pozitívan értékelni az Enyt.-ben 

bevezetett új nyugdíjkorrekciós rendszert. Méltányosabb és igazságosabb lenne 

továbbra is megırizni a bérkövetı elemét a korrekciós rendszernek, s csak abban 

az esetben áttérni az inflációt követı indexálásra, ha a nyugdíjak helyettesítési 

rátája elér egy bizonyos, akár elıre meghatározott mértéket. 
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2.3. Az egységes állami nyugdíjrendszert szabályozó törvény: reform vagy 

átalakítás? 

 

A román szakirodalomban és politikai küzdıtéren az Enyt. Hatályba 

lépését követıen is változatlanul vita tárgyát képezte, vajon mennyiben volt 

szükség a bevezetni kívánt parametrikus változtatások érdekében egy új 

jogszabály megalkotására. Az ellenzık legerısebb érvei között szerepel az, hogy 

az Enyt. normaszövegébe zömmel a Tny. rendelkezéseit ültették át, minden 

változtatás nélkül. Ezen kívül valóban nem teljesen érthetı, miért ragaszkodott 

annyira a kormány egy új jogszabály megalkotásával járó parlamenti eljáráshoz, 

mikor elsı alkalommal, amint az elıre megjósolható volt, az egész kormány 

bukását eredményezte, másodszor pedig a csalás és manipuláció gyanúja lengte 

be a parlamenti vitát és végszavazást. Minden valószínőség szerint kisebb port 

kavart volna a kormányzati szándék megvalósítása abban az esetben, ha a kívánt 

változtatásokat a Tny. szövegébe illesztik be, egyszerő törvénymódosítással (akár 

a román kormányok által olyan szívesen használt sürgısségi kormányrendelet 

eszközét felhasználva). 

Az alkotmányossági vizsgálat alkalmával két ízben is kifogást emeltek a 

törvény, illetve annak tervezete ellen, vitatva magának a jogszabálynak a 

szükségességét is. Ha megfigyeljük a kérdésben született döntéseket látható, hogy 

az Alkotmánybíróság maga sem kívánt állást foglalni a kérdésben, azzal érvelve, 

hogy nem illetékes ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítani. 

Véleményünk szerint nem érdemes vitatni az Enyt. megalkotásának 

idıszerőségét vagy célszerőségét. Az ugyanis vitathatatlan, hogy a 

nyugdíjrendszer átalakítása nem csak idıszerő, de szükségszerő is volt. 

Függetlenül attól, hogy maguk a hozott intézkedések mennyire voltak vagy 

lesznek hasznosak a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának szempontjából, 

mennyire váltják be vagy sem a hozzájuk főzött reményeket, úgy gondoljuk, hogy 

román kormány a formai megoldás szempontjából a jobbik utat választotta. Tény, 
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hogy jobb lett volna, ha a kormány el tudja kerülni a szavazás törvénytelen 

befolyásolásának gyanúját és vádját. Az is tény viszont, hogy az Enyt. 

hatálybalépésével végre egyértelmő helyzet jött létre a nyugdíjrendszer 

szabályozása tekintetében, megoldódott a rengeteg módosítás, újabb és újabb 

jogszabály bevezetése miatt átláthatatlan joganyag problémája. Jogtechnikai 

szempontból pedig még mindig jobbnak találjuk a kormányzati felelısségvállalás 

vagy a sürgısségi parlamenti eljárás módszerét, mint a sürgısségi 

kormányrendelet intézményével való visszaélést, amelyet a rendszerváltást 

követıen valamennyi román kormány elıszeretettel használt és kihasznált (más 

esetekben akár az elsı vagy második Boc kormány is). 

Az Enyt. által az elızı szabályozáshoz képest bevezetett változtatásokat 

nézve azt láthatjuk, hogy a román nyugdíjrendszerben zajló folyamatok 

beilleszkednek a nemzetközi, illetve európai uniós trendekbe. A 

társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszerek válságának megoldására meglehetısen 

hasonló intézkedéseket hoznak a különbözı államok. Régiónk rendszerváltó 

államaiban az elsı hullámot a kilencvenes években (Romániában ehhez képest 

némileg megkésve) a hárompilléres nyugdíjrendszer bevezetése jelentette. 

Napjainkban azt láthatjuk, hogy a korábban egyedül üdvözítınek kikiáltott 

magánbiztosítási rendszerek buktatóit is egyre inkább megtapasztalva az 

érdeklıdés újra az állami, társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben rejlı 

lehetıségek felé fordul. Egybehangzóak azonban a vélemények, hogy a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerek is átalakításra szorulnak annak 

érdekében, hogy mőködıképes(ebb)ek és fenntarthatóak legyenek. A román 

kormány által az Enyt. hatályba léptetésével meghozott intézkedések, a 

különbözı nyugellátásokra való jogosultság feltételeinek szigorítása, a 

hozzájárulási elv határozottabb érvényre juttatása, mind beilleszkednek a vázolt 

nemzetközi tendenciába. 

Feltéve a kérdést, hogy az Enyt. megszületése paradigmatikus reformként 

értékelhetı-e, véleményünk az, hogy nyilvánvalóan nem. Mindaz, ami a román 
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nyugdíjrendszer elsı pillérében történt, csupán parametrikus átalakítás, 

semmiképp sem egyéb reform törekvés. A román kormány részérıl semmilyen 

jele nem figyelhetı meg annak, hogy tervei szerint feladná a hárompilléres, 

„világbanki” modell szerint felépített nyugdíjrendszert. Való igaz, hogy a 

magánnyugdíj rendszer jelentıségének növelése sem tartozik a törekvései közé. A 

kötelezı magánnyugdíj biztosítás támogatása leginkább a politikai nyilatkozatok 

szintjén jelenik meg, miközben a magánnyugdíj alapokba utalandó hozzájárulás 

mértékét rögtön az elsı év után befagyasztották. Évek óta tartó huzavona tárgya 

az önkéntes biztosítási pillér, amellyel kapcsolatban idırıl idıre felröppen az 

elképzelés, hogy foglalkoztatási rendszerré kéne átalakítani. A teljes 

bizonytalanság eredménye ugyanakkor többek között az, hogy a román 

nyugdíjrendszernek ez a pillére inkább csak elméletben, mint gyakorlatban 

mőködik. Úgy tőnik, a rendszerváltás utáni román kormányok számára a 

prioritást voltaképpen a társadalombiztosítási nyugdíjpillér jelentette. Ennek a 

pillérnek a változó gazdasági és társadalmi helyzethez való igazítása valósult meg 

az Enyt. megalkotásával. 

Véleményünk alátámasztására szeretnénk Botos József és Botos Katalin 

tanulmányát idézni, amely ugyan nem a román, hanem a magyarországi 

nyugdíjrendszer reformjának kérdését tárgyalja, azonban aktualitása és 

érvényessége a romániai folyamatokkal kapcsolatban ugyanúgy megállja a helyét.  

„Annak érdekében, hogy a társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatóvá 

váljanak, Európa-szerte számos reformjavaslat látott napvilágot. Ezek 

legfontosabb elemei a következık: 

- emelni kell a nyugdíjkorhatárt (ez szinte általános); 

- ahol még van különbség a férfi és nıi nyugdíjkorhatár közt, ott 

egységesíteni kell azokat, az általános emeléssel egybekötve; 

- mérsékelni kell a járulékokat, melyek közvetlenül terhelik a vállalkozók, 

munkáltatók költségeit; 
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- a nyújtott szolgáltatások mértékét, színvonalát csökkenteni kell (pl. a 

nyugdíjak bérekhez viszonyított mértékét mérsékelni, az egészségügyben 

az ingyenes ellátások körét, a gyógyszertámogatás mértékét, az anyasági 

segélyek és családi pótlékok nagyságát csökkenteni, a rokkantnyugdíjazást 

megszigorítani, a munkanélküli-segélyre való jogosultságot szőkíteni kell 

stb.). 

Ezek a lépések, intézkedések kiforgatják a reform szó eredeti jelentését, 

amely szerint, ha valamit megreformálunk, akkor az jobb lesz, mint elızıleg. 

Legalábbis a munkavállalók ezt nem így fogják érezni. (…) 

Summázva: ezek a reformlépések tehát csak a rendszer 

finanszírozhatóságát szolgáljak, de gyökeres ösztönzést a társadalom 

makrofolyamatainak megváltoztatására nem adnak. S ráadásul csak ott járhatók, 

ahol a költségeknek a dolgozókra hárítása lehetséges, mivel az életszínvonal 

kellıen magas szinten van, s vannak még igénybe vehetı tartalékok a 

lakosságnál.”389 

Nyilvánvaló, hogy a román nyugdíjrendszer átalakítását folyamatában kell 

tekinteni, s mint ilyen, semmiképpen sem nevezhetı lezártnak. A 2012 évre szóló 

kormányprogramban gyakorlatilag nem esett szó a nyugdíjrendszerrıl, a Victor 

Ponta miniszterelnök által vezetett kabinet nem foglalkozott ezzel a kérdéssel.390 

Igaz, az a tény, hogy mindössze néhány hónapra szólt a Kormány mandátuma 

elırevetítette azt, hogy rövid távon a hatalom megszilárdítása mellett sem kellı 

idı, sem politikai akarat nem lesz más, különösen a szociális szférát érintı 

intézkedések meghozatalára.  

A 2012 december 9-i választásokat követıen megalakult második Ponta 

kormánynak a 2013-2016 ciklusra tervezett kormányprogramja viszont a 

                                                 
389 Botos-Botos, 2006, 4-5 old. 
390 Románia 2012 évre szóló kormányprogramja, 14. Fejezet „Munka, család, szociális védelem”. Forrás: 
http://www.gov.ro/upload/articles/117011/programul-de-guvernare-2012.pdf  (2012 július 31.) Victor 
Ponta az USL választási gyızelmét követıen kapott újabb kormányalakítási megbízást. USL – Uniunea 
Social Liberală (Szociál-liberális Unió), 2011 februárjában a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális 
Párt és a Konzervatív Párt által létrehozott koalíciós párt elnevezése. 
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fenntartható nyugdíjrendszer fontosságnak minden különösebb tartalom nélküli 

hangoztatása mellett a további fejlıdés irányát a IV. pillérként funkcionáló 

foglalkoztatói nyugdíjrendszer bevezetésével kívánja meghatározni. Mariana 

Câmpeanu munkaügyi miniszter sajtónyilatkozataiban a foglalkoztatói 

nyugdíjrendszert megalapozó jogszabályok megalkotásának határidejét 2013 

nyarára teszi, és elsıdleges prioritásként kezeli.  
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IV. A KÖTELEZ İ ÉS AZ ÖNKÉNTES MAGÁNBIZTOSÍTÁS – A 

ROMÁN NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI RENDSZER MÁSODIK ÉS 

HARMADIK PILLÉRE 

 

1. A magánnyugdíjbiztosítás általános jellemzıi, elınyei és hátrányos vonásai 

 

A biztosítási típusú rendszerek finanszírozása esetében a felosztó-kirovó 

finanszírozású struktúrák mellett a másik nagy csoportot a tıkésítı finanszírozási 

eljárások jelentik.391 

„Az alapvetı különbség abban áll a két említett finanszírozási eljárás 

között, hogy alkalmaznak-e – és ha igen, milyen mértékben – a folyó kiadások 

fedezetére valamilyen nyílt vagyoni tartalékképzést vagy sem. Ha élni kívánnak 

ezzel a lehetıséggel, ez nyilvánvalóan azt igényli, hogy az adott intézménynél a 

folyó kiadásokat meghaladó bevételi többletet képezzenek.”392 

A tıkésítı finanszírozási eljárás esetében a hangsúly a tartalékképzésen 

van, amely a késıbbi szolgáltatásigények fedezetére szolgál, s jellegzetességei 

leginkább a várományfedezeti módszerek esetében figyelhetıek meg.393  

A II. világháború után általánossá vált felosztó-kirovó 

nyugdíjrendszerekkel szemben „a tıke- vagy várományfedezeti 

                                                 
391 A „tıkésítı finanszírozási eljárás” kifejezést Czúcz Ottó nyomán dolgozatunkban mi is 
győjtıfogalomként kezeljük több, egymástól lényegesen eltérı változat összefoglaló elnevezéseként. 
392 Czúcz, é.n., 173-174 old. 
393 „A várományfedezeti rendszer tulajdonképpen a tıkefedezeti rendszer hosszú távú tıkésített változata, 
amely az ember életútját zárt ciklusnak vélelmezi és a statisztikai adatok (törvényszerőségek) alapján 
meghatározott idıszakokra meghatározott várományokat állapít meg, és ezekhez a várományokhoz rendeli 
a fedezethez szükséges pénzeszközöket.” Balogh, 1999, 183 old. 
Czúcz Ottó a fentiekben már idézett munkájában a következı összefoglaló jellemzését adja a 
várományfedezeti rendszernek: „Ezeknél minden egyes biztosított egyéni igényeit külön-külön 
tartalékokkal fedezik, mégpedig úgy, hogy a képzett tartalékoknak – hozzászámítva a kamatokat, valamint 
kamatos kamatokat – a biztosítási viszony minden egyes pillanatára nézve egyensúlyban kell lenniük a 
megszerzett várományokkal. Ez tehát egy egyéni takarékoskodási formának és a biztosítási elveken 
nyugvó kockázatmegosztásnak a kombinációja.  
Ezeknél a rendszereknél a képzett tartalékok is a késıbbi szolgáltatások közötti megfelelıségi viszony 
(vagyis az ún. ekvivalenciakapcsolat) képezik a fı szervezı elvet. Ennek segítségével számítják ki az 
egyéni hozzájárulási mértéket is, és a késıbbi ellenszolgáltatások nagyságát.” Czúcz, é.n., 174-175 old. 
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nyugdíjrendszerrel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a 

nyugdíjbiztosításnak ez a természetes formája. (…) a nyugdíjbiztosítás az állam 

részvétele nélkül, az alanyok kezdeményezésébıl indult ki, és ezekben a 

rendszerekben a pénztárakban történı befizetéseket a polgárosodás korától 

befektetés útján igyekeztek növelni.”394 

A tıkésítı finanszírozási módot tipikusan a privát biztosítások 

alkalmazzák. Ezeknek ugyanis nem feladata a szolidaritási megfontolások 

alkalmazása, (a biztosítástechnikai szintet meghaladó mértékő) személyek közötti 

újraelosztás.395  

Ugyanúgy, ahogy a felosztó-kirovó finanszírozási módra vonatkozóan a 

szakirodalomban nagyon sok pozitív és negatív vélemény megtalálható, a tıkés 

finanszírozási móddal kapcsolatban is megtalálható több érv és ellenérv, 

amelyekbıl, a teljesség igénye nélkül, a következıket tarjuk érdemesnek 

felsorolni.396 

a.) Elınyös vonások:397 

- a tıkésítı rendszerek alkalmazása hozzájárulhat a gazdasági növekedés 

gyorsításához; 

- kevésbé jelentkezik a hozzájárulások növelésével szembeni ellenállás; 

- ez a finanszírozási mód megváltoztatja a terhek megosztásának idıbeli 

lefutását, a tartalékképzés lehetıvé teszi, hogy késıbb kisebb terhelés háruljon az 
                                                 
394 Prugberger – Fabók, 2005, 130 old. A szerzık véleménye szerint „ezen a finanszírozási szisztémán 
belül tıkefedezetinek azokat a rendszereket nevezzük, amelyekben az ellátás mértékét kizárólag a 
biztosított vagy tag befizetései határozzák meg, míg várományfedezeti rendszerekben a pénztár elıre 
garantálja a járadék mértékét, azt némileg elszakítva a járadék jogosultjának korábbi befizetéseitıl.” 
395 Czúcz, é.n., 175 old. 
396 Természetesen a szakirodalomban leggyakrabban megtalálható, és a fentiekben felsorolt elınyös 
vonásokkal kapcsolatban jelenleg már nagyon sok ellenpélda és cáfolat is napvilágot látott. 
Dolgozatunknak ebben a szakaszában a célunk csupán az általános jellemzık bemutatása. 
397 A tıkés finanszírozási rendszerek jellemzésével, elınyeivel és hátrányaival kapcsolatban lásd 
bıvebben:  
- Prugberger – Fabók, 2005, 130-131 old. 
- Prugberger – Pongrácz, 1999, 150-152 old. 
- Banyár – Mészáros, 2003, 52-56 old. 
- Czúcz, é.n., 175-178 old. 
- Czúcz, 1994, 59-69 old. 
- Barta, 2000, 22-27 old. 
- Mackenroth, 1952, 42 old. 
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akkori aktív korosztályra, így egészségesebbé teheti a generációk közötti 

tehermegosztást is; 

- a tıkésítı finanszírozási módok kevésbé érzékenyek a demográfiai 

változásokra; 

- a jelenlegi gazdasági viszonyok között a tıkefedezeti rendszer magasabb 

összegő ellátást tud biztosítani; 

- a fedezett rendszerek ösztönzı hatásúak a munkaerıpiacra; 

- a fedezett rendszerek világossá teszik a nyugdíjrendszerekben levı 

pénzügyi összefüggéseket (azaz azt, hogy az egyéni befizetések, és a késıbb 

kapott nyugdíj között összefüggés van), ezáltal ösztönzik a biztosítottakat 

teljesítményeik növelésére; 

- a fedezett magánnyugdíjrendszerek csökkentik a kormányzat nem 

kívánatos aktivitását a nyugdíjrendszerben. 

b.) Hátrányos vonások: 

 - a hátrahagyott hozzátartozókról nem gondoskodik megfelelı módon; 

 - a rendszer érzékeny a gazdasági változásokra, egy szabad 

piacgazdaságban nem lehet hosszú idıre garantálni az összegyőjtött tıke 

reálértékét; 

- az egész népességet átfogó rendszerben, ha a nyugdíjasok száma 

erısebben növekszik, mint az újonnan belépı befizetıké, a növekvı 

nyugdíjkifizetések erısödı inflációs nyomást eredményeznek, s ez az idıskori 

megtakarítás reálértékének leértékelıdéséhez vezethet; 

- egy kiterjedt tıkefedezeti rendszerben fennáll a kockázata annak, hogy a 

nemzetgazdaság nagy része biztosítási alapok tulajdonába vagy irányítása alá 

kerül, ami kiszámíthatatlan gazdasági mellékhatásokkal járna; 

- nehezebben követi a társadalombiztosítási nyugdíjkorhatár esetleges 

változásait; 

Az EU államainak kiegészítı nyugdíjrendszereit elemzı tanulmányában 

Hajdú József külön rendszerezi a fedezett rendszerként mőködı második és 
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harmadik pillér elınyös és hátrányos vonásait. Összefoglalva a következı 

következtetések vonhatóak le.398 

Az általában kötelezı jellegő második pillér elınyei közé sorolhatóak a 

következık: 

- a befizetések és ellátások közötti kapcsolat – különösen a 

járulékmeghatározott rendszerben teszi lehetıvé a munkavállalók számára, 

hogy különbséget tegyenek a nyugdíj alapjául szolgáló befizetések és az 

egyéb szociális ellátások finanszírozására befizetett általános adók között; 

- jól képes kezelni a demográfiai változásokat; 

- az ún. járulékmeghatározott rendszerben az ellátások közvetlenül 

kapcsolódnak a befektetési alap befektetéseinek a teljesítményéhez; 

- az ún. járulékmeghatározott rendszerben a munkáltatói garancia 

rendszerint védelmet nyújt a rossz befektetésekkel szemben; 

A hátrányos vonások ugyanakkor a következık lehetnek: 

- a tagállamokban a rendszer által lefedett személyek köre nem teljes körő; 

- néhány tagállamban az elızetes kötelezı felhalmozási idıszak nagyon 

hosszú; 

- a kockázatok egységesítésével szembeni ellenállás miatt nagyon nehéz a 

férfiak és a nık közötti egyenlı esélyek megteremtése; 

- az ún. járulékmeghatározott rendszerben a rendszert korábban elhagyó 

személyek esetében elvégzett ellátás-becslés azt mutatja, hogy a 

jogosultság megnyílása elıtti kilépés hátrányosan befolyásolja az ellátások 

összegét, ez a tény pedig visszafogja a munkavállalók mobilitását; 

- az ún. járulékmeghatározott rendszerben a befektetés kockázatát a 

pénztártag viseli; 

- a munkáltató által vállalt garancia csak addig áll fenn, amíg maga a 

munkáltató fizetıképes; 

                                                 
398 Hajdú, 1998, 138-141 old. 
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- a jövedelemfüggı járulékmeghatározott rendszerekben az ellátások külsı 

tényezıktıl is függnek (infláció, jövedelemváltozás, stb.); 

- a kötelezı alapon szervezett második pillér eltorzíthatja a munkaerı 

piacot; 

- nincs garancia a rendszerben az infláció ellen. 

Az önkéntes részvételen alapuló harmadik pillér esetében a rendszer 

elınyös vonásai a következık: 

- amennyiben a felhalmozott vagyon befektetése jó, akkor ez magas szintő 

nyugellátást eredményez; 

- a rendszer befizetései könnyen hozzáigazíthatók egy esetleges 

munkaerıpiaci töréshez vagy a részmunkaidıs foglalkoztatáshoz; 

- jól ellenáll a demográfiai változásoknak; 

- közömbös az esetleges munkahelyváltásokkal szemben; 

- amennyiben egy életbiztosítási kötvény keretében kötött 

nyugdíjbiztosításról van szó, akkor itt a szolgáltatások szabad mozgása is 

szóba kerül, és vonatkozik rá az életbiztosításról szóló irányelv; ez azzal a 

következménnyel jár, hogy a biztosítást kötı személy bármely tagállamban 

mőködı biztosító társasággal szerzıdést köthet. 

Az idézett szerzı a harmadik pillér rendszerének hátrányos vonásai közé 

sorolja a következıket: 

- a befektetés tényleges hozama nem minden esetben felel meg a tagok 

elvárásának; 

- nincs garancia az infláció káros hatásaival szemben; 

- nem érvényesül a generációk közötti és generációkon belüli szolidaritás; 

- a mőködési költségek általában magasabbak, összehasonlítva az elsı vagy 

második pillérrel; 

- a rendszer prosperitása bizonyos vonatkozásban az adóváltozásoktól is 

függ; 
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- a nyújtott szolgáltatás nem minden esetben felel meg az egyéni 

kockázatnak. 

A magánnyugdíj biztosítási rendszernek a felosztó kirovó rendszerrel 

szembeni elınyeinek hangoztatását erıteljesen támogatta a világbanki 

propaganda, különösen a rendszerváltást követı évtizedben, amikor közép-kelet 

európai régiónk legtöbb országa átalakította nyugdíjrendszerét a vegyes 

finanszírozású hárompilléres modell szerint. A rendszer elınyeiként bemutatott 

tulajdonságok nagy részérıl azonban idıvel kiderült, hogy nem feltétlenül igazak. 

Az egyik legtöbbet hangoztatott érv a magánnyugdíj biztosítás bevezetése mellett 

az volt, hogy ez a rendszer jól ellenáll a demográfiai változásoknak. 

Figyelmesebben vizsgálva azonban a kérdést azt láthatjuk, hogy „hiába 

a felhalmozott tıke, ha (…) nincs, aki magas hozamot – megfelelı idıskori 

anyagi biztonságot – állítson elı belıle, vagyis rossz demográfiai folyamatok 

esetén a felhalmozott tıke leértékelıdik. Ezt elvileg úgy lehetne ellensúlyozni, ha 

a tıkefedezeti pillérben összegyőlı vagyont (egyelıre még) megfelelı 

születésszámokkal rendelkezı országokban fektetnénk be – ám ez elviselhetetlen 

mértékben növelné a tb-bıl elvont járulékok pótlására kényszerülı költségvetés 

külföldi forrásszükségletét, de a befektetés kockázatait is, tehát nem ajánlható 

út.”399  

A magánnyugdíj pénztáraknak a gazdasági növekedést elıidézı 

tényezıként való bemutatása sem állta meg a helyét, napjainkra ugyanis 

„világosan látható, hogy egy gazdasági válságban a pénzpiaci hatások 

kiszámíthatatlansága miatt a nyugdíjrendszernek ez a pillére senki számára sem 

biztosít kiszámítható öregkort.”400 

A magánnyugdíjrendszer bevezetését követı idıszak leszőrhetı 

tapasztalatai alapján érdemes lenne újragondolni, de legalábbis árnyalni az 

elınyös és hátrányos vonások listáját. Végsı soron úgy tőnik, bármelyik rendszer 

                                                 
399 Morvayné, 2010 
400 Zentai, 2009 
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életképes lehet és egy fenntartható nyugdíjrendszert eredményezhet, ha megfelelı 

gazdasági és demográfiai mutatók mellett mőködik, ugyanakkor a 

magánnyugdíjrendszer, éppen úgy mint a felosztó-kirovó nyugdíjrendszerek, nem 

védettek a gazdasági, pénzügyi, demográfiai válságokkal szemben.  

  

2. A román magánnyugdíjrendszer jogtörténeti elızményei 

 

Annak ellenére, hogy a magánnyugdíjrendszer romániai története csak 

rövid múltra tekint vissza, a kiegészítı nyugdíjbiztosítás intézménye nem teljesen 

új a hazai szabályozásban. Ez utóbbinak bizonyos kezdetleges formái már a múlt 

század hetvenes éveiben megjelentek, s bár ezek a mai értelembe vett 

magánnyugdíjrendszerrel viszonylag kevés rokon vonást mutatnak, jogtörténeti 

elızményként foghatjuk fel ıket. 

Az elsı ilyen jellegő részletesebb rendelkezésre az 1977 évi 3. számú 

törvényben került sor, amely egy teljes fejezetet szánt a kiegészítı 

nyugdíjbiztosítás intézményének szabályozására. Ennek értelmében a kiegészítı 

nyugdíjbiztosítás alapját biztosított személyek közötti kölcsönösség elve jelenti. 

A kiegészítı biztosítás részben kötelezı, részben önkéntes volt. A kötelezı 

kiegészítı biztosítás mértéke a kereset 2%-a volt, amihez önkéntes alapon még 

2% járulék kapcsolódhatott. Ebben az esetben a majdani nyugdíjjáradék mértéke 

is magasabb volt.  

A kiegészítı nyugdíjra való jogosultság feltételei megfeleltek az állami 

felosztó-kirovó rendszerben ismert feltételeknek, mivel egy adott életkor, illetve a 

törvényben meghatározott szolgálati idı teljesítése volt az irányadó. Mindazok, 

akik hozzájárultak a kiegészítı nyugdíjalaphoz a törvényes nyugdíjkorhatár 

elérésével kezdıdıen juthattak hozzá a kiegészítı nyugdíjjáradékhoz. A korhatár 

mellett a jogszabály legkevesebb öt év hozzájárulási idıt tett kötelezıvé. Azok a 

biztosított személyek, akik ennél az öt évnél kevesebb ideig fizettek kiegészítı 
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nyugdíjjárulékot, a nyugdíjkorhatár elérésekor egyszeri kifizetésben 

részesülhettek. Kiegészítı nyugdíjra voltak jogosultak a nyugdíjkorhatár elérése 

elıtt elhunyt biztosítottak hozzátartozói is. 

A kiegészítı nyugdíj másik jellegzetessége, amely viszont 

megkülönböztette az állami felosztó-kirovó rendszertıl, illetve némiképpen 

közelítette a magánnyugdíjrendszerek ideológiájához az volt, hogy a befolyó 

összegeket a kötelezı állami nyugdíjalaptól elkülönülten kezelték, függetlenül 

attól, hogy kötelezı, avagy önkéntes befizetésrıl volt szó. A kiegészítı 

nyugdíjalapot a CEC401 (Takarékpénztár) kezelte, évi 3% kamat biztosítása 

mellett. Természetesen, amennyiben azt vesszük figyelembe, hogy maga a 

Takarékpénztár is állami tulajdonban volt, nyilvánvaló, hogy ezt a biztosítási 

formát nem nevezhetjük magánnyugdíjbiztosításnak.402 

Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy az állami nyugdíjbiztosítási 

törvényhez hasonló szabályozás jelent meg a hivatásos katonák, ügyvédek, illetve 

a mezıgazdaságban dolgozók esetében is, ahol a kiegészítı nyugdíjbiztosítást, 

mind a kötelezı, mind az önkéntes formájában megjelent. 

A kiegészítı nyugdíjbiztosításnak ez a formája majdnem egy évtizedig, 

1986-ig állt fenn, amikor hatályba lépett a 232. számú rendelet, amely 

módosította a kiegészítı biztosításra vonatkozó szabályozást.403 

A módosítás már csak a kötelezı jellegő kiegészítı biztosítást tartotta meg, 

azonban annak az arányát felemelte 3%-ra, és nemcsak az alapkeresetet, hanem a 

régiségi pótlékot is figyelembe vette a százalék kiszámításakor, de a 

nyugdíjalapot továbbra is a CEC kezelte, formálisan elkülönítve azt az állami 

nyugdíjalaptól. 

                                                 
401 Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni 
402 Sălăgean, 2009, 43 old. Ez utóbbi szerzı véleménye szerint az egyetlen lényegi különbség a kötelezı 
nyugdíjbiztosítás és a kiegészítı nyugdíjbiztosítás között abban volt megfigyelhetı, hogy míg az elıbbi a 
munkáltató hozzájárulásán alapult, az utóbbi finanszírozására a munkavállaló egyéni hozzájárulása volt 
szükséges. Azonban mindkettıt a munkabér mértékéhez igazították. 
403 Megjelent a Hivatalos Közlöny 1986 évi 40. számában. 
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A rendszerváltást követıen 1992-ben változott megint a kiegészítı 

biztosításra vonatkozó szabályozás, igaz lényegi módosításra nem került sor. 

Minden munkáltatónak kötelessége volt a CEC speciális számlájára utalni az 

alkalmazottaik kiegészítı nyugdíjjárulékát, amelyet a teljes fizetés (vagyis az 

alapfizetés és az összes pótlék és juttatás) alapján számoltak. A kiegészítı 

nyugdíjalap kezelése a Munka- és Szociális Biztonság Minisztériumának 

feladatkörét képezte.404 

1998 novemberével kezdıdıen a kiegészítı nyugdíjbiztosítási alapot 

beleolvasztották a társadalombiztosítási költségvetésbe, illetve a hivatásos 

katonaság esetében az állami költségvetésbe. A kiegészítı nyugdíjjáradékot 

összevonták az állami nyugdíjjáradékkal, míg a hozzájárulás mértéke 1999. 

január elsejével kezdıdıen 5%-ra nıtt.405 

A jelenlegi formájában létezı magánnyugdíjrendszer bevezetésének 

jogszabályi alapjait a Tny. vetette meg, amely 10. szakaszában kijelentette, hogy 

Romániában lehetıség van magánbiztosítási intézmények mőködésére, másrészt 

az addig létezı különbözı nyugdíjalapok többségét (köztük a kiegészítı 

nyugdíjalapot is) egységesítette az állami nyugdíjbiztosítási alapba, amely az új 

nyugdíjrendszer I. pillérét volt hivatott kiszolgálni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
404 Megjelent a Hivatalos Közlöny 1992 évi 107. számában. 
405 Az 1998 évi 31. számú sürgısségi kormányrendelet a Hivatalos Közlöny 1998 évi 419. számában jelent 
meg. 
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3. A magánnyugdíjrendszer bevezetésének körülményei Romániában 

 

3.1. Általános jellemzık. A romániai magánnyugdíjbiztosítás bevezetésének 

jellemzıi a magyar reformfolyamatok és az Európai Uniós elvárások tükrében. 

 

Ellentétben a magyarországi nyugdíjreformmal, a román nyugdíjreform 

folyamatának megfigyelhetı jellemzıje volt, hogy a döntéshozói oldalon, 

függetlenül a hatalmon levı politikai erık színezetétıl, gyakorlatilag nem került 

szóba más alternatíva, mint a Világbank által javasolt vegyes finanszírozású 

rendszer bevezetése.406 

A világbankinak nevezett modell bevezetése, mint tudjuk nem romániai 

sajátosság, gyakorlatilag a kelet-közép európai országok nyugdíjreformjára 

erıteljesen rányomta a bélyegét a vegyes finanszírozású rendszernek a Világbank 

általi propagálása. Ennek elsıdleges indoka a rendszerváltó államok gazdasági, 

pénzügyi helyzetében keresendı, hiszen a különbözı mértékben ugyan, de 

egyaránt eladósodott államok számára a modell bevezetésének gondolata már a 

kölcsönszerzıdésekben megtalálható volt. 

Hasonlóképpen alakult ez Magyarországon is, ahol szintén megfigyelhetı, 

hogy a reform megvalósításával kapcsolatban jelentıs külpolitikai nyomást 

gyakorolt a Világbank.407 

                                                 
406 Nyilvánvaló, hogy a szakirodalom már nem volt ennyire egységes a tervezett vegyes finanszírozású 
nyugdíjrendszer bevezetésének támogatásában. Ugyanakkor, furcsa módon, bár több szerzı is kritikai 
véleményt fogalmazott meg a tervezett nyugdíjreformmal kapcsolatban, nem jelentek meg javaslatok arra 
vonatkozóan, hogy milyen más nyugdíjrendszer lenne mőködıképes és elınyös Románia számára. Ezt 
azért is találjuk érdekesnek, mivel az elsı pillér átalakítására vonatkozóan viszont több tervezet is 
napvilágot látott, sıt törvényjavaslatok is születtek, amelyek azonban elbuktak a törvényhozási 
folyamatban. Lásd pl. Mărginean, 1999, 184-185 old., Frunzaru, 2006, 1-11 old., Vasile-Uegaki, 2003, 15-
18 old. 
407 „A Világbank az általa ideálisnak tartott három pillérre épülı nyugdíjkoncepcióját s kilencvenes évek 
elején dolgozta ki, azt a nemzetközi közvélemény számára 1994-ben publikálták. Az elsı pillér a kötelezı 
állami felosztó-kirovó típusú rendszer, melynek célja, hogy az idıskori szegénység enyhítésére szolgáló – 
vagyontól függı – nyugdíjminimumot biztosítsa. A második pillér a kötelezı tıkésített – egyénileg, vagy 
foglalkozási csoportok szerint mőködtetett – magánynyugdíj-rendszer. A harmadik pillérhez az önkéntes 
nyugdíj-megtakarítások tartoznak. A nyugdíjkoncepció elınye, hogy a kormányzati részvétel korlátozott 
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A Világbank álláspontját maguk az alkotói is „radikális alternatívaként” 

nevezték, és abból indultak ki, hogy a kelet-európai államokhoz hasonló közepes 

jövedelmő országokban az állam átfogó szociális biztonsági rendszerének 

nincsenek egyértelmő, sikeres modelljei. „A radikális alternatíva lényege tehát az, 

hogy a segélyezésben rászorultsági elvet kell alkalmazni, a szociális ellátás többi 

részében pedig (különösen az egészségügyben és a nyugdíjrendszerben) a cél a 

magánszektor jelentıs térnyerésének elısegítése.”408 A három pilléren alapuló 

nyugdíjrendszer létrehozásáról szóló döntés jól jelzi ezt a törekvést mind 

Magyarország, mind Románia esetében.409 

Egy másik hasonló vonás a magyarországi és a romániai nyugdíjreform, de 

a többi rendszerváltás után levı közép-kelet európai állam nyugdíjreformja, ezen 

belül a magánnyugdíjrendszer bevezetésével kapcsolatban az volt, hogy ezek az 

államok az Európai Unióhoz való csatlakozást tőzték ki célul. Ennek egyik 

feltétele viszont, többek között, az államháztartás racionalizálása, az államadóság 

és ezzel együtt a kiadások csökkentése volt, amely kihatással volt a 

nyugdíjkiadásokra is.410 

Ebben a kontextusban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy maga 

az Európai Unió is támogatta, a magánnyugdíjrendszerek fejlıdésének 

alternatíváját.411  

Az Uniós támogató álláspont napjainkban még hangsúlyosabban 

jelentkezik, következtében annak, hogy a nyugat-európai államok a régiónkénál 
                                                                                                                                                
benne, a piac szerepe pedig megnı. A világpolitika fintora, hogy a Világbank egyes elképzelései – 
különösen a szociális intézmények fontosságáról vallott felfogása – melyek a hazai nyugdíjrendszer 
alakulására is nagy hatással voltak, idıközben változásokon mentek keresztül.” Barta, 2001, 23 old. 
408 Fóti, 1997, 43 old. 
409 Több szerzıvel együtt ugyanakkor jogosnak találjuk azokat a kételyeket, amelyek megkérdıjelezik, 
mind a rászorultsági elv szinte kizárólagos érvényre juttatását, mind pedig azt, hogy a magánszektor igen 
jelentıs mértékő bevonása minden területen és feltétlenül hatékonyabbá teszi-e a jóléti rendszert. „A 
nyugati tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy például a nyugdíjrendszerben a magánbiztosítások 
elterjedése, léte igen sok bizonytalanságot hordoz, elsısorban a gazdaság konjunkturális hullámzása miatt. 
Nem egyértelmő az sem, hogy így valóban jelentıs mértékő költségvetési megtakarítás érhetı el, mivel a 
magánnyugdíjalapokba való befizetés – adókedvezmények formájában történı – ösztönzése bevételkiesést 
eredményez. A fenti bizonytalanságok miatt ráadásul az állami garancia elengedhetetlen.” Fóti, 1997, 43 
old. Lásd még: Ferge, 1994, 15-16 old. 
410 Barta, 2001, 23 old., Barta, 2012, 1 old. 
411 Hajdú, 2004, 131 old. 
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erıteljesebb demográfiai kihívással kell szembenézzenek, különösen mivel a 

demográfiai robbanás idején született generációk elsı korcsoportjai hamarosan 

nyugdíjba vonulnak, miközben a születések száma továbbra is csökken, olyan 

körülmények között, hogy ezekben az országokban a születésszám erıteljes 

csökkenése évtizedekkel hamarabb megkezdıdött, mint Közép-Kelet Európában, 

a várható élettartam pedig az utóbbi 50 évben 5 évvel nıtt meg, s további 

növekedés várható. A demográfiai folyamatoknak és a foglalkoztatás gyengülı 

arányainak övetkeztében az EU-ban az idıskori függıségi ráta várhatóan meg fog 

kétszerezıdni. Ezek a folyamatok a felosztó-kirovó finanszírozású 

nyugdíjrendszerekre hatalmas terhet fog rakni, ugyanakkor kiadásuk drasztikusan 

nem növelhetı, ami a nyugdíjövedelem csökkenésével fog járni.412 Éppen ezért az 

Unióban „egyre erıteljesebben kap hangot, hogy az állami felosztó-kirovó 

finanszírozású nyugdíjrendszereket – ahol ez még nem történt meg – ki kell 

egészíteni tıkefedezeti finanszírozás elemmel, mely megvalósulhat az állami 

opilléren belül, vagy egy második kiegészítı pillér keretében.”413  

Ez az álláspont jelenik meg az Európai Bizottság által 2010-ben 

kidolgozott „A megfelelı, fenntartható és biztonágos európai nyugdíjrendszerek 

felé” címő Zöld Könyv, majd a 2012-ben elfogadott „A megfelelı, biztonságos és 

fenntartható európai nyugdíjak menetrendje” címő Fehér Könyv 

következtetéseiben is, amelyekre a késıbbiekben dolgozatunkban visszatérünk. 

 

3.2. A magánnyugdíjrendszer bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatok, és azok 

vitája 

 

A második és harmadik pillért jelentı tıkealapú magánnyugdíjrendszer 

kialakításáig szinte ugyanannyi idıre volt szükség, mint amennyi a rendszerváltás 

és az elsı pillér átalakítása között eltelt. Mindez különösen furcsának tőnhet 
                                                 
412 Barta, 2012, 9 old. 
413 Idem. 
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tudva azt, hogy a magánnyugdíjrendszerre vonatkozó törvénytervezetek 

kidolgozása nagyjából egy idıszakra esik az elsı pillér átalakítását célzó 

jogszabályi keret kidolgozásával. Véleményünk szerint ennek az oka abban 

keresendı, hogy Románia fenntartásokkal viszonyult a magánnyugdíjrendszer 

bevezetéséhez. Tette mindezt úgy, hogy rendelkezésre álltak már a 

paradigmatikus nyugdíjreformot korábban bevezetı államok, köztük 

Magyarország tapasztalatai, amelyek nem mutattak egyértelmően pozitív képet. A 

jogszabályi háttér megalkotásának hosszasabb periódusa lehetne pozitívan is 

értékelhetı, amennyiben ez az átgondolt, hatástanulmányokkal megalapozott, a 

fenntarthatóság vizsgálatára és a jogi garanciák kiépítésére való odafigyelést 

jelentené. Úgy tőnik azonban, hogy a román nyugdíjreform esetében nem errıl 

volt szó. Az átmeneti évek során egymást váltották a különbözı 

törvénytervezetek, sorra születtek az újabb és újabb módosítások, késett a 

rendszer mőködéséhez szükséges normatívák és az intézményi keret létrehozása, 

egyfajta ide-oda kapkodás volt a jellemzı.  

 

3.2.1. A román magánnyugdíjrendszerre vonatkozó Fehér Könyv 

Hasonlóképpen a felosztó-kirovó rendszer átalakításával, a 

magánnyugdíjrendszer bevezetésének elsı lépését is egy Fehér Könyv 

kidolgozása jelentette. A kezdeményezı ebben az esetben is a Munka- és 

Szociális Szolidaritás Minisztériuma volt, a kivitelezı pedig a Pro DemocraŃia 

civil szervezet, amelynek a javaslatai az elsı pillér reformjának alkalmával is 

elıtérbe kerültek. 

Az 1998-ban közreadott tanulmány három törvénytervezetet tartalmazott, a 

következı szabályozási körökre vonatkozóan: 

 1. a II. pillért képezı magánbiztosítási rendszer, amely minden 

alkalmazott számára kötelezı jellegő; 
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 2. a III. pillért képezı, fakultatív jellegő foglalkoztatói 

nyugdíjrendszer; 

 3. egy kiegészítı juttatásokat szolgáltató rendszer, amely a jelenlegi 

nyugdíjasok, valamint a II. pillérben részt nem vevı leendı nyugdíjasok 

minimális jövedelmének biztosítását szolgálta volna (alapnyugdíj formulának 

megfelelı intézmény).414 

Az elkészült Fehér Könyv alapján került sor 1999-ben Bukarestben két 

fontosabb konferencia-sorozat megszervezésére, amelyek fı témáját a majdani 

magánnyugdíjrendszer szerkezete jelentette. A jelenlévı szakemberek nem 

csupán a magánnyugdíjrendszer szabályozásának kérdéseit tárgyalták meg, 

hanem a nyugdíjreform területén Románia elıtt járó országok tapasztalatait is 

igyekeztek részletesebben elemezni. 

Bár valójában azt mondhatjuk, hogy a nyilvánosság bevonása nagyobb 

mértékő volt, mint az I. pillért szabályozó társadalombiztosítási törvénytervezet 

kidolgozása esetében, mégis a szakirodalom erıteljesen kifogásolta, hogy a 

döntéshozó mellızte a szélesebb társadalmi vitát.415 

A Fehér Könyv, illetve a bukaresti konferenciák eredményeképpen 

született meg 1999-ben az elsı konkrét törvényjavaslat, amely azonban végül 

nem került a Parlament elé. 

 

3.2.2. A kötelezı kiegészítı magánnyugdíjra vonatkozó tiszavirág élető 2000 évi 

230. számú sürgısségi kormányrendelet  

A következı év februárja és júniusa között a Parlament napirendre tőzte a 

magánnyugdíjrendszerre vonatkozó törvényjavaslatot. A nyári parlamenti szünet 

után azonban, azzal az indokkal, hogy közelegnek az általános választások, s 

                                                 
414 Pop-Călugăru, 2004, 53-54 old. 
415 Pop-Călugăru, 2004, 54 old., MihuŃ – Lauritzen, 1999, 294 old. 
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ezért egy ekkora jelentıségő jogszabály tárgyalása nem aktuális, a tervezet 

további tárgyalása lekerült a napirendrıl.416  

A nyilvánvaló politikai hatalmi játszma következı lépéseként a koaliciós 

kormányerık sürgısségi kormányrendelet útján próbálták életbe léptetni a 

törvénytervezetet, miután azt három kormányülésen (2000 augusztusa és októbere 

között) újratárgyalták és véglegesítették, majd november folyamán elfogadták. 

Ennek eredményeképpen jelent meg Románia Hivatalos Közlönyének 2000. 

december 4.-i számában a 230. számú sürgısségi kormányrendelet a 

magánnyugdíjalapok mőködésére vonatkozóan. Címével ellentétben ez a 

jogszabály valójában csak a kötelezı kiegészítı magánnyugdíjrendszernek a 

szabályozását tartalmazta, illetve a szabályozás kereteit próbálta kijelölni. Azt, 

hogy maguk a törvénykezdeményezık is tisztában voltak a ténnyel, hogy a sietve 

kidolgozott és hatályba léptetett jogszabály nagyon sok tisztázandó kérést hagyott 

még maga után, egyértelmően jelzi magának az új jogszabálynak a tartalma. 

Egyrészt rögtön a törvényszöveg elején kijelenti, hogy „a jelen sürgısségi 

kormányrendelet a nyugdíjreformra vonatkozó jogszabályok összességének egy 

elemét képezi”, illetve a „jelen sürgısségi kormányrendelet, együttesen az 

alkalmazása érdekében majdan elfogadandó egyéb jogszabályokkal, 

meghatározza a magánnyugdíjrendszer kialakításának, szervezésének és 

mőködésének jogi keretét”.417  

Másrészt feltőnı, hogy a jogalkotó milyen tág idıkereteket határozott meg 

a jogszabály alkalmazásához szükséges további normák kidolgozására.418 A tág 

idıkeretek magyarázatát abban látjuk, hogy bár a koalíciós erıkbıl álló kormány 

igyekezett kifelé azt kommunikálni, hogy fontosnak tartja a törvénykezési 

                                                 
416 Pop-Călugăru, 2004, 54-55 old. 
417 Az 1. szakasz, 1. és 2. bekezdése. Saját fordítás. 
418 „A nyugdíjpénztárak megalakulásának határidejét a Parlament határozza majd meg”(140. szakasz, 2. 
bekezdés), „mőködésük elkezdésének idıpontjáról a Nyugdíjpénztárak Felügyelı Bizottsága dönt a 
késıbbiekben” (140. szakasz, 3. bekezdés), „a jelen sürgısségi kormányrendelet Hivatalos Közlönyben 
való megjelenésétıl számított két éven belül a Nyugdíjpénztárak Felügyelı Bizottsága kidolgozza a 
rendelkezések alkalmazásának érdekében szükséges összes további szabályozást” (142. szakasz, 1. 
bekezdés), stb. 
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folyamatnak az elkezdését, nem volt kellı motivációja ahhoz, hogy reálisan 

mérlegelve a gazdasági-társadalmi helyzetet, véghezvigye a kötelezı kiegészítı 

magánnyugdíj rendszer azonnali bevezetését. Véleményünk szerint egyértelmően 

jelzi ezt a hozzáállást a sürgısségi kormányrendelet 140. szakasza. Ennek a 

szakasznak a második bekezdésébıl kiderül, hogy a Parlament akkor jelölheti 

majd ki a nyugdíjpénztárak megalakulására vonatkozó eljárások kezdetét, ha 

jóváhagyta a társadalombiztosítási költségvetés éves mérlegét, és annak 

eredménye azt jelzi, hogy deficitje, beleszámolva a magánnyugdíj pénztárak 

bevezetése miatti bevételkiesést is, kevesebb, mint a GDP 1%-a. Ezt a 

rendelkezést még azzal a homályos ígérettel is kiegészítette a jogalkotó, hogy 

„mindaddig, amíg a fent jelzett helyzet be nem következik, a Román Kormány 

megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy elhárítsa azokat a 

nehézségeket, amelyekkel a román tıkepiac küzd.”419 

 A jogszabályon véleményünk szerint túlságosan érzıdik a sietség, amivel 

megalkotói dolgoztak rajta, s ez a sietség nem csupán terminológiai 

következetlenségeket eredményezett, hanem tartalmi szempontból is rányomta 

bélyegét. A jogalkotó igyekezete, hogy gyorsított eljárásban egy olyan nagy 

terület szabályozását átfogja, mint amit a magánnyugdíjrendszer jelent, 

egyértelmően azt eredményezte, hogy végül a jogszabály egyfajta kirakat-

szabályozássá silányult, a részletes és konkrét rendelkezések kidolgozását 

késıbbi jogszabályok feladatkörébe utalva át.420  

 A 143. szakaszt számláló sürgısségi kormányrendelet szerkezetét tekintve 

17. fejezetre oszlott, átfogva a magánnyugdíjpénztárakra, alapításuk és 

                                                 
419 A jogszabály 143. szakasza, saját fordítás. 
420 Ezzel természetesen nem azt akarjuk kijelenteni, hogy a magánnyugdíjrendszer szabályozását 
lehetetlen feladat egyetlen jól megalkotott és részletes jogszabályban rendezni. Romániában azonban 
tendenciaként figyelhetı meg (és volt megfigyelhetı, különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás 
tárgyalásainak idıszakában), hogy bizonyos területeken elsı látásra igen hatékonyan és gyorsan 
megszülettek a jogszabályok, azonban rövidesen kiderült, hogy az átgondolatlan törvényalkotás 
következményeként a megszületett jogszabály önmagában életképtelen, és végül több, akár tucatnyi 
kiegészítés, eljárási rendelkezés, stb. megalkotását vonta maga után. Ilyen körülmények között azt 
mondhatjuk, hogy hasznosabb lenne, és inkább szolgálná a jogbiztonságot a lassabb ütemő, azonban 
átgondoltabb törvényalkotási folyamat. 
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engedélyeztetésük feltételeire, vagyonukra, mőködésükre, befektetéseikre, 

szolgáltatásaikra, a tagsági jogviszonyra, a Nyugdíjpénztárak Szabályozó- és 

Felügyelı Bizottságára, valamint a magánpénztárak mőködésének 

garanciarendszerére vonatkozó szabályozást. 

 Anélkül, hogy részletesen kitérnénk a sürgısségi kormányrendelet által 

körvonalazott magánnyugdíjrendszer bemutatására, elmondhatjuk, hogy ez az 

elsı elképzelés szélesebb szerepet szánt a magánnyugdíjrendszernek, mint ami a 

késıbbiekben konkrétan megvalósult. 

A magánnyugdíjrendszert bevezetı sürgısségi kormányrendelet még be 

sem került a köztudatba, alkalmazásának érdekében még el sem kezdıdtek az elsı 

lépések, mikorra már aktualitását is vesztette. A 2000 év decemberében tartott 

általános választások a szociáldemokrata párt újbóli kormányra kerülését 

eredményezte, az új kormány pedig azzal kezdte el mőködését, hogy egy újabb 

sürgısségi kormányrendeletben 2001. január 1.-i hatállyal felfüggesztette 

mindazoknak a sürgısségi és egyszerő kormányrendeleteknek az alkalmazását, 

amelyeket az elızı kormány mőködésének utolsó idıszakában adott ki, 

mindaddig, amíg a Parlament nem hoz elfogadó vagy visszautasító határozatot 

velük kapcsolatban.421  

A magánnyugdíjrendszer bevezetését célzó sürgısségi kormányrendeletet 

azonban nem csupán beláthatatlan idıre felfüggesztette, hanem második 

szakaszában expresis verbis hatályon kívül helyezte azzal az indoklással, hogy 

hiányzik azoknak a forrásoknak a meghatározása, amelyek pótolnák a 

magánnyugdíjpénztárak mőködése miatt a társadalombiztosítási költségvetésben 

keletkezı, illetve elmélyülı hiányt.422  

                                                 
421 A 295. számot viselı sürgısségi kormányrendelet Románia Hivatalos Közlönyének 2000. december 
30.-i 707. számában jelent meg. A mindössze négy szakaszból és két mellékletbıl álló sürgısségi 
kormányrendelet a magánnyugdíjrendszerre vonatkozó jogszabály eltörlése mellett két mellékletben 
felsorolva ıket, huszonkét egyéb kormányrendelet hatályát függesztette fel. Ezek a jogszabályok többek 
között az állami monopólium, a hadseregnek beszállító egyes cégek adósságainak eltörlése, a 
Büntetıtörvénykönyv és a Polgári Perrendtartás kiegészítése, közjegyzıi tevékenység, kis és 
középvállalatok mőködésének támogatása, illetve felsıoktatás kérdéseire vonatkoztak. 
422 Pop-Călugăru, 2004, 54 old. 
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3.2.3. A szociáldemokrata kormányzás alatt született magánnyugdíjrendszerre 

vonatkozó jogszabályok kidolgozása 

A romániai nyugdíjreform gyakorlatban való elindulása éppen a 

szociáldemokrata kormányzás idejére tehetı, amelynek kezdete egybeesik a Tny. 

alkalmazásának kezdetével.423 

A magánnyugdíjrendszer szabályozásához való hozzáállást azonban már 

nem jellemzi egyértelmően támogató politikai akarat, s a hazai szakirodalom elsı 

sorban éppen ezt a bizonytalanságot, illetve az egyértelmő állásfoglalás hiányát 

sérelmezte leginkább.424  

A kormányzás elsı éve, 2001, a tárgyalások jegyében telt el. A szaktárca 

felelıse több nyilatkozatban is hangsúlyozta, hogy a magánnyugdíjrendszer 

bevezetése nem a politikai akarattól függ, hanem Románia gazdasági helyzetétıl, 

és különösképpen a társadalombiztosítási pénztár pénzügyi helyzetétıl, konkrétan 

a jelentkezı deficit mértékétıl.425Ilyen körülmények között készült el az új 

törvénytervezet a magánnyugdíjrendszer bevezetésérıl, amelyet októberben 

terjesztett be a kormány a Parlament elé. A következı évben, 2002-ben, többször 

is napirendre került a törvénytervezet, azonban minden eredmény nélkül. 

Ugyancsak abban az évben a kormány megrendelésére elkészült egy 

közvélemény kutatás, amely azt mutatta ki, hogy a lakosság pozitívan áll(na) 

hozzá a nyugdíjreform folytatásához. Mindennek ellenére a következı évben is 

„mély csend borította a nyugdíjreform kérdését”.426  

2003 novemberében terjesztette a Parlament elé a kormány a fakultatív 

magánnyugdíjak rendszerére vonatkozó törvénytervezetét, amelyet „az elızı 

lépésekhez hasonlóképpen mély csend és titkolózás jellemzett.”427 

A kormányzás utolsó éve jelentette az áttörést a magánnyugdíjrendszer 

szabályozásának területén. Ekkor, 2004-ben, gyors egymásutánban jutott át a 
                                                 
423 A 2000 évi 19. törvény alkalmazására 2001. április 1.-ével került sor. 
424 Pop-Călugăru, 2004, 54 old. 
425 Pop-Călugăru, 2004, 54-55 old. 
426 Pop-Călugăru, 2004, 55 old. 
427 Pop-Călugăru, 2004, 55 old. 
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parlamenti törvényhozási eljáráson és látott napvilágot a fakultatív jellegő 

foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó 249. számú törvény,428 valamint a kötelezı 

kiegészítı magánnyugdíjbiztosítás rendszerét szabályozó 411. számú törvény.429 

 

3.2.3.1. A fakultatív jellegő, foglalkoztatói nyugdíjsémákra vonatkozó 

2004 évi 249. számú törvény 

A magánnyugdíjak rendszerét szabályozó két jogszabály közül néhány 

hónappal korábban, elsıként a fakultatív jellegő magánnyugdíjbiztosításra 

vonatkozó jogszabály jelent meg. Az eredeti elképzelés értelmében ez a 

biztosítási rendszer a következı év, 2005. január elsejével már életbe lépett volna. 

Jellemzıen a romániai nyugdíjrendszer reformjának már említett 

összevisszaságaira és következetlenségeire, ez a határidı fokozatosan kitolódott, 

a jogszabály alkalmazását felfüggesztették, majd anélkül, hogy valaha is sor 

került volna az alkalmazására, két év elmúltával egy újabb jogszabály 

megalkotását követıen hatályon kívül helyezték. 

A kialakítandó nyugdíjrendszer harmadik pillérét, a fakultatív 

magánbiztosítási rendszert, foglalkoztatói nyugdíjsémák létrehozásával képzelte 

el a román jogalkotó. A 2004 évi 249. számú törvény tervezete, majd a Parlament 

által megszavazott végsı formája is tartalmazta a foglalkoztatói nyugdíjsémák és 

nyugdíjalapok létrehozásának alapelveit, a vagyonkezelık mőködési és szervezési 

alapelveit, illetve más hasonló alapvetı intézkedéseket.430 

                                                 
428 Megjelent a Románia Hivatalos Közlönyének 2004 évi 600. számában 
429 Megjelent a Románia Hivatalos Közlönyének 2004 évi 1033. számában 
430 A törvénytervezetet a Kormány E341/24.10.2003 számmal nyújtotta be a Parlement alsó házába, amely 
679/28.10.2003 számmal iktatta azt. A Képviselıházi eljárás közel öt hónapot vett igénybe, beleértve a 
szakbizottságok jelentésének megtételét és a plénumn elötti szavazást is. A Képvieslıház által 
továbbküldött törvénytervezetet a Szenátus L86/19.02.2004 számmal iktatta, és három hónappal késöbb 
sor került a plénum elötti szavazásra is. Mivel a Parlament Házai által megszavazott végleges 
szövegváltozat eltérı volt, 2004. május 13-án az eljárás az egyeztetı bizottság összehívásával folytatódott. 
Az egyeztetı bizottság összetétele természetesen tükrözte a parlamenti politikai erıviszonyokat: három 
kormánypárti (szociáldemokrata) képviselı vett részt benne, valamint egy-egy képviselıje a Nagyrománia 
Pártnak, a Nemzeti Liberális Pártnak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek, valamint a nemzeti 
kisebbségeknek. Az egyeztetı bizottság jelentését 2004 júniusáig mindkét Ház elfogadta. A véglegesített 
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A törvénytervezet Parlament elé terjesztésekor megfogalmazott indoklás 

nagyon optimista hangvétellel sorolta fel a megszavazandó fakultatív 

nyugdíjbiztosítási törvény remélt pozitív hozadékait. Mi több, az elıterjesztett 

tervezet elkészültét a „társadalompolitikai irányzat radikális módosulásaként” 

értékelte, kijelentve, hogy „az ilyen módon megkezdett nyugdíjreform célja 

megfelelı választ találni a létezı gazdasági-társadalmi realitásokra, amelyekkel a 

nyugdíjrendszer küzd, a nyugdíjjáradékok összegének javítása által, amely így 

jobban megközelítené a jogosultak igényeit és szükségleteit.”431 

A fakultatív nyugdíjsémák létrehozása a munkavégzés folyamatával áll 

összefüggésben, amennyiben a pénztártagság korlátozott jellegő, csak bizonyos 

ágazatokban, terülteken tevékenykedı alkalmazottakra vonatkozik. A tervezet 

értelmében foglalkoztatói nyugdíjséma létrehozását kezdeményezhette a 

munkaadó vagy a szakszervezet, az adott munkahelyen vagy az ágazatban 

érvényes kollektív munkaszerzıdés alapján. Kivételt képeztek a közintézmények, 

függetlenül a finanszírozási formájuktól, illetve azok a munkáltatók, amelyek 

költségvetési adóságot halmoztak fel az elızı költségvetési év végére. 

 Egy nyugdíjpénztár mőködéséhez legkevesebb 100 személy részvételére 

lett volna szükség. A hozzájárulás alapját az alkalmazott adóköteles béralapja 

képezte volna, és mértéke nem haladhatta meg az évi 200 eurónak megfelelı 

összeget. Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyék a pénztáralapítást, a megadott 

értékhatárt tiszteletben tartva a munkáltató által kifizetett járulékok levonhatóak 

lettek volna az adózandó profit kiszámításakor. 

A foglalkoztatói nyugdíjsémában biztosítottak pénztártagsági jogviszonyát 

rugalmasan kezelte a törvény, amennyiben bármikor módosítható, felfüggeszthetı 

vagy megszüntethetı volt anélkül, hogy a már megszerzett jogosultságok 

elvesztek volna.  

                                                                                                                                                
törvényt az Államelnök a 2004 évi 438 Rendeletben hirdette ki, majd ezt követıen jelent meg Románia 
Hivatalos Közlönyében. 
431 A törvénytervezet indoklása, saját fordítás. Forrás: www.cdep.ro  
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A vagyonkezelı társasági tıkéjének minimumát tízmillió eurónak 

megfelelı lej értékben határozták meg, a Román Nemzeti Bank hivatalos 

devizaárfolyamát véve alapul.  

 A jogszabály pontosan meghatározta, hogy a vagyonkezelı társaság az 

aktívum mekkora hányadát fektetheti be és mibe, annak érdekében, hogy 

garantálni lehessen egyrészt a megfelelı hozamot, másrészt a befizetések 

biztonságát. A garanciális eszközök mellett a jogszabály a pénztárak mőködését a 

Biztosításfelügyeleti Bizottság (BB)432 ellenırzése alá helyezte. 

 A nyugdíjkasszába befizetett összegeket kizárólag nyugdíjkifizetésre volt 

szabad felhasználni, miután legkevesebb hatvanhónapnyi járulékot halmozott fel 

a pénztártag. Ugyanakkor a nyugdíjjogosultság feltételei a korhatár tekintetében 

megegyeztek a Tny. által elıírtakkal.433 

 Az törvénytervezet elıterjesztésekor megfogalmazott indoklás szerint a 

jogszabály teljes mértékben megfelelt a Tanács 1998. június 29-i 98/49/EK a 

Közösség területén lakhelyet változtató alkalmazottak és önálló vállalkozók 

kiegészítı nyugdíjra való jogosultságának védelmérıl szóló Irányelvének. 

 A foglalkoztatói nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabály, illetve a teljes 

foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási rendszerre vonatkozó elképzelés hamvába halt. 

Eredetileg a törvény 2005. január 1.-ét jelölte meg, mint a rendelkezései 

                                                 
432 Comisie de Supraveghere a Asigurărilor. A Biztosításfelügyeleti Bizottság (BB) 2001-ben jött létre, 
mint jogi személyiséggel rendelkezı autonóm közigazgatási szerv (2001 évi 20. számú Kormányhatározat, 
megjelent a Hivatalos Közlöny 2001 évi 355. számában). A BB eleinte öt, majd a 2006 évi 113. törvény 
megjelenésért követıen hét tagjából hármat, az elnököt és a két alalenököt a Parlament két háza közös 
tanácskozás keretében nevezi ki. Minden biztosítási tevékenység ellenırzésével, jogalkotási 
javaslattétellel, jóváhagyással kapcsolatos jogkör a törvény értelmében a BB-t illeti meg. A 2004 évi 249. 
törvény a BB hatáskörébe utalta a foglalkozási nyugdíjbiztosítással kapcsolatos ellenırzési jogkört is, 
azzal a pontosítással, hogy a Hivatalos Közlönyben való megjelenését követı 30 napon belül egy 
különálló ügyosztály létrehozását rendelte el a BB keretein belül. A 2004 évi 249. számú jogszabály 
alkalmazására valójában nem került sor. Elsı lépésben a 2005 évi 141. törvény elrendelte az 
alkalmazásának felfüggesztését 2005. július 1.-ig, kivéve a jogszabály 93. szakaszát, amely éppen a már 
említett nyugdíjbiztosítással foglalkozó ügyosztály felállítását rendelte el. Ezt a határidıt 
meghosszabbította a jogalkotó, majd a 2006 évi 204. törvény által hatályon kívül helyezte a teljes 
jogszabályt. Közben 2005 júniusában hatályba lépett az 50. számú sürgısségi kormányrendelet a 
Magánnyugdíjrendszert Felügyelı Bizottság létrehozásáról, szervezésérıl és mőködésérıl. Az új 
Bizottságnak 2005. május 15.-ig való létrehozása követelményként jelent meg a Világbankkal kötött 
4616RO számú támogatási szerzıdésben. 
433 Preda-Doboş-Grigoraş, 2004, 52 old. 
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alkalmazásának kezdeti idıpontját. Nem sokkal késıbb, a 2005 évi 141. számú 

törvény434 fél évvel elhalasztotta a megjelölt dátumot. Kivételt képezett a törvény 

93. szakaszának alkalmazása, amely a BB-n belül egy külön osztály felállítását 

rendelte el a magánnyugdíjbiztosítási rendszer felügyeletének érdekében. 

 A foglalkoztatói nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény alkalmazásának 

felfüggesztése részben az aktuális politikai konjunktúrának volt a hatása. A 

baloldali kormányzás utolsó idıszakában született jogszabályt az új kormány nem 

tartotta megfelelınek, és ilyen irányú véleményének már a törvény kidolgozása 

alkalmával hangot adott. Félretéve mindazt, ami a jogbizonytalanság negatív 

hozadékaként megjelenik, elfogadhatónak tartjuk ha egy, az elızıtıl különbözı 

politikai erıkbıl álló kormány, teoretikus jellegő ellenvetéseket tesz, vagy akár 

egy számára elfogadhatatlannak ítélt jogszabály alkalmazásának 

megakadályozására különbözı legális eszközöket felhasznál. Elfogadhatatlannak 

és jogilag elhibázottnak vélem azonban azt a módot, ahogyan a Tăriceanu 

kormány megindokolta a foglalkoztatói nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabály 

alkalmazásának felfüggesztésére vonatkozó döntését.435 

 A foglalkoztatói nyugdíjbiztosításra vonatkozó törvény felfüggesztését 

elrendelı jogszabály tervezetének Parlament elé beterjesztett indoklása ugyanis 

abból indult ki, hogy a 2005 – 2008 idıszakra vonatkozó kormányprogram egy 

olyan intézkedéscsomag bevezetését tőzte ki célul, amely biztosítani tudja a 

nyugdíjasok életszínvonalának növekedését, olyan mértékben, hogy az 

megközelítse az aktív életszakaszban megszokottat, mégpedig a 

társadalombiztosítás keretének tágítása, a kötelezı és önkéntes magán 

nyugdíjbiztosítási rendszer bevezetése által. Mindez semmiképpen sem tekinthetı 

újdonságnak, hiszen az elızı kormány is hasonló ígéretet fogalmazott meg, 

ugyanakkor egyértelmő, hogy nem jogi, hanem politikai-konjunkturális jellegő 

                                                 
434 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2005 évi 430. számában. 
435 A törvénytervezet indoklását saját fordításban ismertetem. A hivatalos szöveg forrása: www.cdep.ro, 
illetve www.senat.ro.  
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indok, hiszen nem derül ki belıle, miért van szükség akkor a már meghozott 

foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási jogszabály alkalmazásának felfüggesztésére. 

 Még furcsább azonban az indoklás további része. Abban ugyanis két 

pénzügyi – technikai érvet sorakoztat fel a jogszabály kezdeményezıje. Egyrészt 

arra hivatkozik, hogy a BB keretein belül létrehozott, a magánnyugdíjrendszer 

felügyeletével foglalkozó osztály nem tudta elkezdeni feladatai teljesítését, a 

megfelelı pénzügyi háttér biztosítása nélkül. Ennek egyenes következménye 

viszont az, hogy hiányoznak azok az alkalmazási rendelkezések, amelyek 

kidolgozásában a BB is részt kellett volna vegyen. Másrészt a megfelelı 

alkalmazási rendelkezések nélkül, a megfelelı biztonsági garanciális eszközök 

hiányában mőködıképtelen a foglalkoztatói nyugdíjrendszer, annak ellenére, 

hogy elméletileg 2005. január 1.-én hatályba lépett, „tehát szükségszerő és 

indokolt az erre vonatkozó jogszabály alkalmazásának felfüggesztése”. 

Végigolvasva a beterjesztett indoklást és ismerve a foglalkoztatói 

nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény további sorsát felmerül a kérdés, vajon 

miért nem rendelkezett a BB olyan mértékő pénzügyi erıforrásokkal, amelyek 

lehetıvé tették volna mőködésének elkezdését, megakadályozva ezzel, hogy 

alkalmazási rendelkezések hiányában mőködıképtelenné váljon maga a 

foglalkoztatói nyugdíjrendszer, ahogyan azt a jogszabály felfüggesztését 

kezdeményezık nehezményezték?436 

Anélkül, hogy egyáltalán sor került volna a tényleges alkalmazására, és 

beindulhatott volna a foglalkoztatói nyugdíjbiztosítás rendszere, az önkéntes 

                                                 
436 Mire a foglalkozási nyugdíjakra vonatkozó jogszabály alkalmazásának felfüggesztésérıl rendelkezı 
törvény megszületett, a hazai szakirodalomban több elemzés is napvilágot látott a körvonalazódó 
foglalkozási nyugdíjrendszer szabályozásának elınyös és hátrányos vonásaival kapcsolatban. Ez is 
megerısíti azt a már hangoztatott véleményünket, hogy a meglehetısen furcsa egy olyan hivatalos 
indoklás, amely kizárólag pénzügyi, technikai jellegő érveket sorakoztatott fel, egy mélyrehatóbb elemzés 
és indoklás helyett.  
Késıbb, amikor 2006-ban megszületett az önkéntes nyugdíjbiztosításra vonatkozó törvény, már nem 
követte el ugyanezt a hibát a törvénykezdeményezı szerepében ismét fellépı Kormány, hanem a 
Parlament elé terjesztésekor a törvényjavaslatához részletesebb indoklást csatolt, amelyben kifejtette, 
milyen változásokat vezet majd be az új jogszabály a hatályon kívül helyezendı foglalkozási nyugdíjakra 
vonatkozó jogszabállyal szemben. 
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nyugdíjbiztosításra vonatkozó 2006 évi 204. törvény végül hatályon kívül 

helyezte a teljes jogszabályt.437 

A politika szerepe az egyik legbefolyásolóbb tényezıje volt a román 

magánnyugdíjrendszer kialakításának. Úgy látjuk azonban, hogy mindez nem 

változott, különösen ha az önkéntes nyugdíjalapok szabályozásának további 

történetét vizsgáljuk, amelyben folyamatos vitatéma a különbözı politikai erık 

között, hogy vissza, illetve áttérjenek-e a foglalkozási alapú önkéntes kiegészítı 

biztosításra.438 

 

3.2.3.2. A magánnyugdíjalapokra vonatkozó 2004 évi 411. számú törvény 

A második jogszabály, amely a szociáldemokrata kormányzás utolsó 

évében látott napvilágot, a kötelezı kiegészítı magánbiztosítás rendszerét 

szabályozó 2004 évi 411. számú törvény volt. Ez a törvény, bár napjainkig már 

több jelentıs módosításon és kiegészítésen esett át, jelenleg is hatályban van és 

meghatározza a romániai nyugdíjrendszer második pillérének mőködését.439 

                                                 
437 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2006 évi 470. számában. 
438 A nyugdíjak alakulásában meghatározó a politika szerepe. (…) Ugyanakkor megfigyelhetı, hogy a 
kormányzati váltásokkal nem csak a szerepek, de a nyugdíjpolitikai nézetek is többnyire együtt 
cserélıdtek. A nyugdíjak és a nyugdíjemelés szabályai mind a mai napig s párt- és ideológiai csatározások 
egyik kedvelt terepe maradt. Gallai, 1999, 188 old.  
439 A legfontosabb módosítások rendje a következı volt:  
- 2005 évi 313. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2005 évi 1010. számában),  
- 2007 évi 23. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 évi 61. számában),  
- 2007 júliusában, a 482. számú Hivatalos Közlönyben újraközölték a jogszabályt a megjelent 
módosításoknak köszönhetıen új számozást alkalmazva.  
- 2007 évi 112. számú sürgısségi kormányrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 évi 710 
számában),  
- 2007 évi 387. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 évi 901. számában),  
- 2008 évi 201. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2008 évi 728. számában), 
- 2008 évi 226. számú sürgısségi kormányrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 2008 évi 899. 
számában),  
- 2009 évi 4. számú sürgısségi kormányrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 2009 évi 92. számában), 
- 2009 évi 19. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2009 évi 122. számában), 
- 2010 évi 241. számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2010 évi 828. számában), 
- 2011 évi 98. számú sürgısségi kormányrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 2011 évi 827. 
számában), 
- 2011 évi 294 számú törvény (megjelent a Hivatalos Közlöny 2011 évi 913. számában), 
- 2012 évi 29 számú sürgısségi kormányrendelet (megjelent a Hivatalos Közlöny 2012 évi 415. 
számában). 
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A kormány által a Parlament két házának 2004. június hónapjában 

benyújtott törvénytervezetét440 a parlamenti szakbizottságok gyorsított eljárásban 

tárgyalták, majd sor került a jogszabály parlamenti vitájára.441  

A parlamenti vita gyakorlatilag már csak formai jellegő volt, érdembeni 

felszólalásokra nem került sor, legfeljebb megfogalmazási, nyelvtani kifogásokat 

emeltek és a plénum elıtt azoknak a megvitatására került sor. A jogszabálynak a 

Parlamentben elfogadott változata zömében megegyezik a törvénykezdeményezı 

(szakminisztérium) által megalkotott normaszöveggel, a Törvényhozási Tanács 

jelentésében javasolt egyes módosítások figyelembevételével, kiegészítve néhány 

olyan módosítással, amelyet a szakbizottságok javasoltak és fogadtak el.442  

                                                 
440 A törvénytervezetet a Szenátusnál L455/14.06.2004, a Képviselıháznál PL-x-424/29.06.2004 számmal 
iktatták.  
441 Dr. Varga Attila alkotmányjogász (1990 – 2008 között az RMDSZ Szamár megyei képviselıje a 
Román Parlamentben) a következı általános elemzést írja le a román törvényhozási eljárásban a 
törvényjavaslatok tárgyalásával kapcsolatban: „A törvényjavaslat tárgyalásának menetét a parlament belsı 
struktúrája, tanácskozási rendje, a plenáris ülésen és a bizottságokban folyó tárgyalások, a parlament egyes 
szervei közötti munkamegosztás határozza meg. A törvényjavaslatok tárgyalásának menete több 
fordulóban (olvasatban) és eltérı vitaformákban (általános és részletes vita) zajlik. (…)  
Egyik megoldás szerint a javaslat tárgyalása a plenáris ülésen kezdıdik, ahol a kezdeményezı indokolja a 
javaslatot, annak szükségességét.  
Döntés születik, hogy mely bizottságok illetékesek a tervezetet megvitatni, a plenáris ülésre elıkészíteni. 
Más megoldás szerint, például a román tárgyalási rendben, ilyen formában az elsı olvasat nem létezik, 
mivel a tervezetet a házbizottság egybıl kiosztja az illetékes szakbizottságoknak.  
A bizottsági tárgyalás a legfontosabb, itt történik meg a plénum döntéshozatalának tényleges elıkészítése. 
A bizottság(ok) javaslatokat fogalmazhatnak meg elsı sorban szakmai szempontok figyelembevételével. 
A bizottság jelentése ajánlásértékő, ami azt jelenti, hogy nem kötelezi jogilag a plénumot. A bizottságon 
belül is létezik egy általános vita és egy részletes cikkelyenkénti vita. 
Amennyiben elkészült a bizottsági jelentés, a törvényjavaslat a plénum napirendjére kerül, és a plénumban 
megkezdıdik a tényleges általános vita, amikor a frakciók vezérszónokai elmondják véleményüket a 
tervezetrıl. 
Az általános vita után megkezdıdik (…) a tervezet részletes vitája. 
Általában a bizottságban elfogadott módosító javaslatokat bocsátják szavazás alá.” Varga, 2003, 192-193 
old. 
442 Románia Alkotmányának 79. szakasza értelmében „A Törvényhozási Tanács a parlament tanácsadó 
szakosodott szerve, amely az összes jogszabály rendszeresítése, egységesítése és egybehangolása céljából 
véleményezi a normatív aktusok tervezeteit. Ez vezeti Románia jogszabályainak hivatalos 
nyilvántartását.” A fordítás Dr. Varga Attila és Dr. Veress Emıd alkotmányjogászok munkája. Románia 
Alkotmányának magyar nyelvő fordítása a Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2003 évi 2. 
számának Mellékletében jelent meg. Varga Attila – Veress Emıd, 2003 
A Törvényhozási Tanács (Consiliul Legislativ), hasonlóképpen ahhoz, ahogy a parlamenti szakbizottságok 
a késıbbiekben eljártak, meglehetısen operatívan és gyorsan látta el tanácsadói feladatát a tárgyalt 
törvényjavaslat véleményezése alkalmával. A Kormány fıtitkársága által 2004. április 21.-én a 76/2004 
bejegyzési számmal továbbított törvényjavaslat szövegé a Törvényhozási Tanács egy hét leforgása alatt 
tárgyalta és véleményezte. A 2004. április 29.-én, 730/2004 számmal kiadott jelentése 79 pontban sorolta 
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A parlamenti vitát megnyitó felszólalásában Ion Giurescu, a Munka-, 

Szociális Szolidaritás- és Családügyi Minisztérium államtitkára felhívta a 

figyelmet a törvénytervezet jelentıségére, elsı sorban arra, hogy ez a jogszabály 

fekteti le a nyugdíjrendszer második pillérének alapjait, meghatározva a 

magánnyugdíjalapok létrehozásának, szervezésének és mőködésének 

körülményeit, a garanciális eszközöket, illetve a Magánnyugdíjrendszert 

Felügyelı Bizottság alapvetı feladatkörét.443 

A Kormány a parlamenti vitára elıterjesztett törvényjavaslatát részletes, 

több oldalas indoklással látta el. Ebbıl is érezhetı, hogy nagyobb hangsúlyt 

fektettek a nyugdíjrendszer második pillérének megvalósítására, mint a harmadik 

pillért jelentı önkéntes nyugdíjbiztosítási rendszerre, amely törvénytervezetének 

az indoklása csak a legalapvetıbb információkra szorítkozott.444 

                                                                                                                                                
fel módosítási javaslatait, amelyek között egyaránt megtalálhatók nyelvtani, megfogalmazásra vonatkozó 
észrevételek valamint lényegi, tartalmi kifogások és javaslatok. Forrás: www.senat.ro  
443„A jelen magánnyugdíj alapokra vonatkozó törvénytervezet kidolgozásának indokát a 
nyugdíjreformmal kapcsolatban a 2000 évi 19. számú nyugdíjrendszerre és más társadalombiztosítási 
jogokra vonatkozó törvény alkalmazása során összegyőlt tapasztalat, a nyugdíjrendszer hosszú távú 
pénzügyi fenntarthatóságának, a felosztó-kirovó rendszerben elérhetı járadéknál nagyobb összegő 
nyugdíjak folyósításának szükségessége, valamint az a lehetıség, hogy a hazai piacra való jelentıs 
tıkebehozatal pozitív hatást gyakoroljon a gazdasági növekedésre és közvetve a teljes lakosság 
életszínvonalára.  
Jelen törvénytervezet kidolgozására egy közel egy éves szakmai tanácskozás nyomán került sor, amelyet a 
társadalmi partnerekkel – szakszervezetek és munkáltatók képviselıi – valamint pénzügyi intézetek és a 
román piacon részt vevı biztosítási intézmények képviselıivel folytattunk. (...) 
Az elsı befizetések tervezett határideje 2008. január 1-e.”  
Részlet Ion Giurescu felszólalásából. Forrás: www.cdep.ro  
444 A több oldalas hivatalos indoklás kiindulópontját a 2001 - 2004 évekre szóló kormányprogram 
társadalombiztosításra vonatkozó fejezete képezte, amelynek értelmében a Kormány ígéretet tett arra, 
hogy a nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében megkeresi az adott gazdasági-szociális helyzetben 
lehetséges legjobb eszközöket.  
„A jelenlegi nyugdíjjáradékok szintjének emelkedését azonban korlátozza a járulékfizetı aktív munkaerı 
és a nyugdíjra jogosult személyek arányának alakulása, amely negatívan befolyásolja az állami 
nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságát. A román társadalombiztosítási rendszer ilyen irányú 
alakulása szükségessé tette a jogszabályi és intézményi keret átalakítását, magának a nyugdíjrendszernek a 
reformja által, beleértve nem csupán az állami rendszer átalakítását, de egy kiegészítı, tıkésített 
magánrendszer kialakítását is, amelynek pénzügyi fedezetét az egyéni nyugdíjjárulék egy részének 
átutalása és befektetése képezi, úgy hogy az új rendszerbe belépı hozzájárulók az állami nyugdíj mellett 
egy kiegészítı nyugdíjra is jogosultak legyenek.  
Az új rendszer így már három pillérre támaszkodik (I.: állami felosztó-kirovó komponens, II.: kötelezı, 
kiegészítı, tıkésített jellegő komponens, illetve a III. pillért jelentı önkéntes foglalkozási 
nyugdíjkomponens). (…) 
A jogszabály kidolgozásakor figyelembe vette a Kormány a Biztosításfelügyeleti Bizottság, a Román 
Nemzeti Bank és az Országos Tıkepiac-felügyeleti Bizottság szakértıi javaslatait és észrevételeit is.  
A magánnyugdíj alapokra vonatkozó törvénytervezet kidolgozásának indoka a következıkbıl ered: 
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Míg a parlamenti vita alkalmával újabb javaslatok vagy ellenvélemények 

már nem merültek fel, a Törvényhozási Tanács jelentésében több módosítási 

javaslat is szerepelt, amelyek közül azonban keveset vett figyelembe a 

törvénykezdeményezı, így kevés olyan lényegi változtatást iktatott be a 

benyújtott törvényszövegbe, amely ennek a szaktestületnek az ajánlását tükrözte 

volna. Ezzel ellentétben a törvénykezdeményezık több pontban is elfogadták a 

Törvényhozási Tanács terminológiai javaslatait, kezdve mindjárt magának a 

jogszabálynak a címével, amely az eredeti javaslatban „Törvény a kötelezı 

magánnyugdíjalapokról” formában szerepelt.445  

Anélkül, hogy részletesen elemeznénk a megszavazott törvényjavaslat 

tartalmát, mivel a kialakult magánnyugdíjrendszer ismertetésekor ezt majd 

megtesszük, a továbbiakban csupán néhány olyan kérdésre hívnánk fel a 

figyelmet, amely a törvénytervezet megszületését megelızıen vitát keltett a 

szakirodalomban, s magunk is a tervezet problémás pontjainak tekintünk.  

                                                                                                                                                
- a nyugdíjrendszer hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságának szükségessége; 
- a felosztó-kirovó rendszerben folyósított nyugdíjaknál nagyobb járadék szükségessége; 
- a hazai piacra való jelentıs tıkebevonás igénye, amelynek pozitív hatása legyen a gazdasági 

növekedésre és ezáltal a teljes lakosság életszínvonalának javulására; 
- a nyugdíjreform folyamatában felgyőlt tapasztalat a 2000 évi 19. számú az állami 

nyugdíjrendszerre és más társadalombiztosítási jogokra vonatkozó törvény alkalmazását követıen; 
- az Európai Unió államaiban mőködı, valamint a hasonló gazdasági helyzetben levı tagjelölt 

államokban bevezetendı magánnyugdíjrendszerek elemzése. 
A törvénytervezet az új rendszerhez való kötelezı hozzájárulás, egyenlı elbánás, hozzájárulás, tıkésítés, 
hatékony és biztonságos befektetés valamint a garantált fizetıképesség elvét helyezi elıtérbe. 
Az új rendszer célja az állami felosztó-kirovó rendszerben szolgáltatott nyugdíjjáradék kiegészítése, a 
rendszerbe belépı tagok által és nevében fizetett nyugdíjjárulék egy részének begyőjtése és befektetése 
által.” 
A törvénytervezet indoklásának részletét saját fordításban idéztem. Forrás: www.cdep.ro  
445 A Törvényhozási Tanács indoklása szerint „egy nyugdíjalap felfogható egyrészt egy pénzösszegként, 
másrészt egy entitásként, azonban egyik felfogás szerint sem lehet „kötelezı”, vagy „fakultatív”. 
Ugyanakkor a „kötelezı alap” kifejezés nem található meg sem az európai jogban, sem az Európai Unió 
államainak törvénykezésében, ezért feltétlenül mellızni kell a törvényjavaslat terminológiájából. Sıt, egy 
ilyen alapban való tagsági részvétel csak a személyek egy bizonyos kategóriája, a 35 évnél fiatalabb, az 
állami társadalombiztosítási rendszerben elsı alkalommal biztosítottá válók számára kötelezı, mások 
számára, a 45 évnél fiatalabb, az állami nyugdíjrendszerben már biztosított személyek számára fakultatív 
jellegő, és a 45 évnél idısebb, az állami nyugdíjrendszerben biztosított személyek számára kifejezetten 
tiltott. (…) 
A fenti logika alapján a törvényjavaslat szövegében többször elıforduló, jogilag hibás és kétértelmő 
„kötelezı nyugdíj” kifejezést minden alkalommal fel kell cserélni a „magánnyugdíj” kifejezéssel.” 
A Törvényhozási Tanács javaslatának részletét saját fordításban idéztem. Forrás: www.clr.ro  
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a.) Az egyik ilyen sarkalatos pontot a magánnyugdíjrendszerben kötelezı 

jelleggel résztvevı személyek csoportjának meghatározása jelentette.  

Erre vonatkozóan két nézet ütközött egymással. Az egyik szerint kötelezı 

jelleggel tagja kell legyen egy magánnyugdíj alapnak minden 35 év alatti 

személy, aki tagja a kötelezı állami társadalombiztosítási rendszernek. A 36-45 

év közötti korosztály számára a tagság nem lenne kötelezı, de választható opciót 

jelentene, míg a 45 évnél idısebbek már ne vehessenek részt a kiegészítı 

magánbiztosítási rendszerben. A törvénytervezet kidolgozása során végül, más 

közép-kelet európai államok, többek között Magyarország akkori 

szabályozásához hasonlóan az az álláspont került elıtérbe, hogy azon 35 év alatti 

személyek számára legyen kötelezı a tagság, akik elsı alkalommal válnak 

biztosítottá.  

A törvény hatálybalépésével nem szőntek meg az elméleti viták a kötelezı 

tagsággal kapcsolatban. Mire a jogszabály alkalmazása megkezdıdött, az 

alaptörvény már több módosítást is szenvedett, amelyek közül a legjelentısebbet 

a 2007 évi 23. törvény által bevezetett rendelkezések jelentették.446 A módosítás 

következtében, annak érdekében, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az 

emberek a kötelezı kiegészítı magánnyugdíj rendszerben, a törvény 30. szakasza 

végül a 35 évnél fiatalabb korcsoport minden tagja számára kötelezıvé tette a 

valamely magánnyugdíj alaphoz való csatlakozást.  

b.) A hozzájárulás mértékére vonatkozóan is több nézet állt szemben 

egymással. Egyrészt, annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyék a biztosító 

társaságok számára a román magánbiztosítási piacon való részvételt, illetve, hogy 

nagyobb mértékő nyugdíjszolgáltatást lehessen majd nyújtani a tagok számára 

minél nagyobb mértékő járulék megállapítására lett volna szükség. 

Természetesen ezzel az érdekkel szemben állt az a szükségszerőség, hogy a 

kötelezı állami nyugdíjpénztár továbbra is mőködıképes maradjon, ezért 

kockázatos lett volna túlzottan nagymértékő forráselvonást intézményesíteni. A 

                                                 
446 Megjelent a Hivatalos Közlöny 2007 évi 61. számában. 
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törvény végül a havi bruttó jövedelem 2%-ban állapította meg a kezdeti járulék 

mértékét, azzal a kiegészítéssel, hogy minden év január elsejével 0,5%-os 

növekedés következik be, mindaddig, amíg nyolc év alatt a járulék mértéke majd 

el nem éri a havi bruttó jövedelem 6%-át.447 Véleményünk szerint a hozzájárulás 

mértékének viszonylag alacsony volta egyértelmően tükrözi a törvénytervezetet 

benyújtó kormányerık óvatosságát és az állami nyugdíjpénztár pénzügyi 

helyzetének fokozott figyelembevételét.448 

c.) A harmadik sokat vitatott kérdés az egyes nyugdíjpénztárak 

mőködéséhez szükséges minimális taglétszámra vonatkozott.  

A törvénytervezet kidolgozása alatt többféle elképzelés is felmerült a 

minimális létszámmal kapcsolatban, amelyet a pénztár mőködésének elkezdésétıl 

számított két éven belül kell elérni: 

- 1998-ban: 500.000 pénztártag 

- 1999-ben: 300.000 pénztártag 

- 2001-ben: 150.000 pénztártag beiratkozását javasolták a mőködéshez. 

Ehhez képest rendkívül nagy meglepetést jelentett a törvénytervezet 

rendelkezése, amely egyrészt három éves idıszakot írt elı a minimális taglétszám 

elérése érdekében, másrészt az alsó határt 50.000-es létszámban határozta meg, és 

ez a létszámküszöb került be a jogszabály végleges szövegébe is. A meglepetés 

azért is érthetı, mivel 2003-ban kormányzati kezdeményezésre elkészült egy 

                                                 
447 A rendelkezés értelmében a befizetések 2008-ban a számítási alap 2%-os mértékével indultak. 2009 
január 1.-el kezdıdıen a befizetések értéke 2,5%-ra kellett volna növekedjen, azonban a 2009 évi 4. 
számú sürgısségi kormányrendelet ideiglenes jelleggel felfüggesztette a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezést. A sürgısségi kormányrendelet 9. szakasz értelmében: „Kivételes jelleggel, eltérıen a 
magánnyugdíj alapokra vonatkozó 2004 évi 411. törvény újraközölt formájának 43. szakasza 3. 
bekezdésének rendelkezésétıl, 2009-ben a nyugdíjalapba való hozzájárulás mértéke a törvényesen 
megállapított számítási alap 2%-a.” A rendkívüli intézkedésre ugyan 2009 februárjában került sor, 
azonban visszaható jelleggel a teljes naptári évre érvényesnek kell tekinteni. 2011-ben is még csak 3% 
hozzájárulást utaltak a magánnyugdíj alapokba, a hivatalos kormányzati álláspont szerint 2012-vel 
kezdıdıen megszakítás nélkül fog folytatódni a tervezett évenkénti emelés. 
448 Közép és Kelet Európa egyes államaiban mőködı nyugdíjrendszerek második pilléreinek adatait 
megfigyelve azonban azt láthatjuk, hogy a Romániában bevezetett hozzájárulás mértéke nem 
egyedülállóan alacsony. A nyugdíjjárulék mértéke a román kötelezı magánnyugdíjbiztosítás 
bevezetésekor a bruttó jövedelem 7,3 %-a volt Lengyelországban, 8%-a Magyarországon, 5%-a 
Bulgáriában, 9%-a Szlovákiában, 4%-a Lettországban, 5%-a Horvátországban (eredetileg 10%-ra 
tervezték a hozzájárulás mértékét), 6%-a Észtországban és 5,5%-a Litvániában. Forrás: www.csspp.ro  
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felmérés arra vonatkozóan, hogy figyelembe véve a romániai piaci viszonyokat 

melyik lenne az ideális létszám egy nyugdíjpénztár számára.449 Az elemzés 

kimutatta, hogy ha egy nyugdíjpénztárnak a mőködéshez szükséges minimális 

létszámát 150.000 és 200.000 között állapítják meg, az körülbelül huszonöt 

pénztár létrehozását és mőködését tennék lehetıvé. A romániai pénzügyi piac 

helyzetéhez viszonyítva azonban ez a szám túlságosan nagy lenne. Ilyen 

körülmények között az ideálisnak az mutatkozna, ha egy nyugdíjpénztár 

minimális taglétszámát 300.000 - 400.000 közötti értékben határoznák meg. A 

jogszabály által bevezetett ötvenezres minimum tagsági létszám harmincnál több 

nyugdíjpénztár létrehozását teszi lehetıvé, amely a hazai elemzık szerint túlzott 

számot jelentett. Természetesen a nyugdíjpénztárak nagyobb száma nagyobb 

piaci versenyt is eredményezhetett, azonban ha a romániai pénzügyi piac nincsen 

felkészülve az ilyen mértékő befektetések fogadására, az nagyobb befektetési 

kockázatot eredményez.450  

A taglétszám szabályozásából ugyanakkor egyértelmően látszik, hogy a 

magyarországi szabályozáshoz hasonló önkormányzatiságnak nem volt helye a 

román jogalkotó elképzelésében. Igaz a magánpénztárak szerkezeti felépítése és 

mőködési formája Magyarországon sem bizonyult hatékonynak, valódi 

önkormányzatiságról nem lehetett beszélni.451  

Az alacsony számban meghatározott minimális pénztártagsági létszám, 

valamint a befizetendı alacsony nyugdíjjárulék eredményeként félısnek tőnt, 

                                                 
449 Pop - Călugăru, 2004, 59 old. 
450 A túl kicsi piac gátolja a választást. Túl nagy piacon viszont azért csökken a választási lehetıségekkel 
élık aránya, mert túl nagy a „zaj”, mely nehezíti a biztos információk megszerzését. (…) A 
nyugdíjszolgáltatók számának bıvülése egy ponton túl annyira megnöveli az érintettek tájékozódásának 
költségeit, hogy a status quo választása marad a legvonzóbb alternatíva. Így a kínálatbıvülés csak 
bizonyos piaci mérethatárig növeli az átlépési hajlandóságot, ettıl a ponttól az emelkedı görbe 
visszafordul. Janky, 1999, 21 old.  
451 „A kötelezıen elıírt minimum 2000 fıs taglétszám mellett, a pénztár legfıbb szerveként mőködı 
küldöttgyőlés létszámát a törvény 25-100 fıben maximalizálta. Ugyanakkor a piaci viszonyok úgy 
alakultak, hogy 10.000 fı alatt szinte nem is mőködött pénztár, de jó néhány taglétszáma meghaladta a 
100.000 fıs nagyságrendet. Ilyen számarányok mellett reprezentatív tulajdonosi képviseletrıl nem 
szólhatunk, ráadásul a laikus küldöttek nem tudnak ténylegesen felelıs döntéseket hozni a pénztárak 
mőködését, befektetéseket érintı szakmai kérdésekben. A pénztártagok irányítása formális maradt, a 
tényleges hatalom a professzionális háttér kezében van.” Barta, 2012, 3 old. 
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hogy létrejöhet egy olyan helyzet, amely a nyugdíjbiztosításban tapasztalattal 

rendelkezı nagy európai és nemzetközi biztosító társaságoknak a romániai 

piacról való távolmaradását eredményezte. Ebbıl a szempontból nézve a romániai 

nyugdíjpénztárak eredményességének jövıje meglehetısen bizonytalan.452 

d.) A negyedik olyan terület, amelyre vonatkozóan több elképzelés váltotta 

egymást a törvénytervezet kidolgozása során a vagyonkezelı intézet minimális 

alaptıkéjének mértékére vonatkozott. Mivel a román törvény értelmében a 

nyugdíjpénztár polgári jogi társaságként jön létre és mőködik, kötelezı jelleggel 

mőködnie kell mellette egy vagyonkezelı intézménynek is. A törvénytervezet 

kidolgozásakor, illetve a reformelképzelések felvázolásakor több elképzelés is 

létezett arra vonatkozóan, mennyi legyen a minimális alaptıke-követelmény a 

vagyonkezeléssel foglalkozó társaságok esetében. A törvénytervezet végsı 

formája végül 5 millió euróban határozta meg az alaptıke minimumát.453 A 

korábbi tervezetek azonban ennél sokkal magasabb értékeket írtak (volna) elı: 

1998-ban: 40 millió amerikai dollárt, 1999-ben: 10 millió eurót, 2000-ben: 9 

millió eurót, 2001-ben: 10 millió eurót. Figyelembe véve azonban Románia 

gazdasági és pénzügyi helyzetét, ez a követelmény irreálisnak tőnt, ezért a 

Kormány a törvénytervezet végleges szövegében már egy alacsonyabb minimális 

értéket határozott meg.454 

A kötelezı magánnyugdíjrendszerre vonatkozó törvény ugyan 2004-ben 

megjelent, azonban a 183. szakasza455 értelmében csak 2006. július elsejével 

lépett hatályba. A kiegészítı jogszabályok meghozatalára, illetve a szükséges 

intézményi keret kialakítására is viszonylag hosszú határidıket szabott meg a 

jogalkotó. Az átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmazó utolsó fejezet (173.-

                                                 
452 Pop - Călugăru, 2004, 8 old. 
453 Pontosabban 5 millió eurónak megfelelı román lej, a Román Nemzeti Banknak a vagyonkezelı 
társaság bejegyzési napjának hivatalos devizaárfolyamán. 
454 Összehasonlításként megemlíthetjük Lengyelország példáját, ahol ugyanabban az idıben a 
vagyonkezelı társaság minimális alaptıkéjét 4 millió euróban határozta meg a törvény. Pop - Călugăru, 
2004, 61 old. 
455 Jelenleg 155. szakasz. 
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183. szakaszok)456 rendelkezett a Magánnyugdíjrendszert Felügyelı Bizottság 

megalakulására és mőködésére vonatkozó céldátumokról, a nyugdíjalapok 

létrehozásának, illetve a kiegészítı joganyag létrehozásának kötelezı 

határidejérıl, és végezetül Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását 

követıen esedékes különbözı intézkedésekrıl. 

A legtöbb elıre maghatározott határidıt nem sikerült betartani, csúszott az 

intézményi keret kialakítása és mőködésének beindítása, a kiegészítı joganyag 

sem készült el teljes mértékben. A 175. szakasz 6. bekezdésében az elsı 

befizetéseknek megszabott határidı, 2008. január 1. sem valósult meg, ezért ezt a 

rendelkezést a jogszabály módosítása során már 2007-ben törölték a törvény 

szövegébıl.  

 

3.2.4. A fakultatív nyugdíjbiztosításra vonatkozó 2006 évi 204. számú törvény 

kidolgozása  hatályba lépése 

A jogszabály elızményét a foglalkoztatói nyugdíjsémákra vonatkozó 

törvény jelentette, amelyet 2004-ben hozott meg a román jogalkotó, de 

gyakorlatilag soha nem lépett hatályba, mivel elıbb felfüggesztették a 

hatálybalépését, elhalasztva az alkalmazásának a kezdetét, majd az önkéntes 

nyugdíjbiztosításra vonatkozó törvény hatályon kívül helyezte a teljes 

jogszabályt. A foglalkoztatói nyugdíjbiztosításra vonatkozó törvény 

felfüggesztésének indoklásában már megjelent az a gondolat, amely szerint a 

jogszabály szabályozási köre azért nem megfelelı mert túlságosan restriktív. 

Ugyanez az érvrendszer figyelhetı meg az önkéntes nyugdíjbiztosítási 

törvénynek a Parlament elé terjesztésekor benyújtott indoklásában is. 

A második és harmadik pillérhez tartozó többi alapjogszabálytól eltérıen a 

fakultatív nyugdíjbiztosításra vonatkozó jogszabály kidolgozására már a 

                                                 
456 A jogszabály többszörös módosításának eredményeként az eredetileg 22. Fejezet jelenleg a törvény 20. 
Fejezete, így a különbözı határidıket meghatározó részt, módosított formában, a 149-155 szakaszok 
tartalmazzák.  
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kormányzati ciklus elején sor került, és a ciklus végére, még ha csupán nagyon 

korlátozott mértékben is, de megkezdıdött a rendszer mőködése.  

A törvényhozási eljárás is meglepıen operatív volt, annak ellenére, hogy 

nem sürgısségi eljárásban történt a törvény hatályba léptetése. A Parlament házai 

elé 2005 novemberében beterjesztett törvényjavaslatot következı év májusában 

már kihirdette az államelnök és a 204. számú törvény megjelenhetett Románia 

Hivatalos Közlönyében.457 

Hasonlóképpen az elızı alfejezetekben elemzett törvényjavaslatok 

indoklásának kiindulási pontjaihoz, a törvénykezdeményezı szerepében a 

Kormány ebben az esetben is az aktuális kormányzati ciklus programját vette 

alapul, amely tartalmazta a magánbiztosítási rendszer jogszabályi, intézményi és 

igazgatási hátterének javításának ígéretét. 

Az expresis verbis hatályon kívül helyezendı foglalkoztatói biztosítás 

rendszerét szabályozó törvény kritikája azonban teljes mértékben általános és 

homályos, ami véleményünk szerint az indoklás legsúlyosabb hiányossága.  

„A 2005. január 1.-én hatályba lépett 2004 évi 249. számú törvény 

mőködésképtelennek bizonyult, az alkalmazási rendelkezései megjelenésének 

hiányában, valamint egyes kétértelmő rendelkezései miatt, amelyek zavart 

keltettek a bevezetésének folyamatában. Mi több, az említett törvény egy sor 

olyan feltételt tartalmazott, amelyek eredményeként az új rendszer csak egy 

nagyon kis létszámú potenciális haszonélvezı számára vált elérhetıvé. Ilyen 

módon a rendszer teljesen érdektelenné vált mind a résztvevık, mind a tapasztalt 

és megbízható biztosítási intézmények számára. Továbbá, a törvény olyan 

                                                 
457 A Kormány által E388/17.11.2005 számmal benyújtott törvénytervezetet elıbb a Szenátus tárgyalta 
(iktatási száma L698/30.11.2005), majd 2006 februárjában a Képviselıház is napirendre tőzte (iktatási 
száma PL-x 53/15.02.2006). A szakbizottságok véleményezései nem tartalmaztak különösebb módosítási 
vagy kiegészítési javaslatokat, a Parlament mindkét háza azonos formában fogadta el az elıterjesztett 
törvényszöveget, így nem volt szükség további egyeztetı eljárásra, ez a két tényezı is hozzájárult ahhoz, 
hogy viszonylag gyorsan megszülessen a jogszabály. Forrás: www.cdep.ro, www.senat.ro  
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rendelkezéseket tartalmazott, amelyekre az Európai Unió szakértıi a szabad 

tıkeáramlás akadályaként tekintettek.”458 

Kétségtelen, hogy az említett jogszabálynak voltak kritizálható 

rendelkezései, az is egyértelmő, hogy magának a nyugdíjbiztosítási rendszer 

harmadik pillérének bevezetésével és milyenségével kapcsolatban is többféle 

vélemény elhangzott az adott idıben, azonban úgy gondoljuk, hogy az 

indoklásban a homályos célzások helyett tanácsos és helyesebb lett volna 

konkrétabb megfogalmazást alkalmazni.  

Ezt a hiányosságot pótolja részben az indoklásnak az a része, amelyben a 

Parlament elé terjesztett törvénytervezet által bevezetésre kerülı legfontosabb, 

újdonság jellegő rendelkezések felsorolását tartalmazza. A felsorolás 

természetesen nem taxatív, csupán példákat sorakoztat fel arra vonatkozóan, hogy 

a foglalkoztatói nyugdíjrendszerhez viszonyítva milyen változtatásokat jelent az 

új jogszabály. 

Ilyen, a rendszer hatékony és biztonságos mőködését elısegíteni hivatott 

intézkedések többek között a következık: 

- a résztvevık körének lényeges kitágítása a foglalkoztatói nyugdíjsémák 

mőködésével párhuzamosan az egyéni önkéntes biztosítás lehetıségének 

bevezetése által; 

- a nyugdíjpénztárak engedélyezésének és mőködésének pontosabb 

szabályozása; 

- egységes és meghatározott terminológia bevezetése; 

- a befektetésre vonatkozó szabályozás átdolgozása; 

- adómentesség bevezetése a nyugdíjalapok befektetéseire vonatkozóan a 

felhalmozási idıszakban; 

 - szigorúbb garanciális rendelkezések bevezetése; 

- a vagyonkezelı intézmények alaptıkéjének mértékére vonatkozó 

rendelkezések enyhítése; 

                                                 
458 Forrás: www.cdep.ro  
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- a nemek közötti egyenlı elbánás elvének alkalmazása a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges korhatár tekintetében (mindkét nem számára 60 

éves kortól elérhetı legyen a magánnyugdíjrendszerbıl származó nyugdíjellátás). 

A tervezet kidolgozásakor a Kormány figyelembe vette a 

Biztosításfelügyeleti Bizottság, a Román Nemzeti Bank és az Országos Tıkepiac-

felügyeleti Bizottság szakértıi javaslatait és észrevételeit, valamint a vonatkozó 

közösségi irányelvek elıírásait is.459  

A 2006 évi 204. számú törvény alapján a fakultatív magánbiztosítási 

pillére a román nyugdíjrendszernek 2008 májusában kezdte el a mőködését.  

Egyelıre azonban úgy látjuk, hogy a nyugdíjreformnak ez a része sem 

tekinthetı még lezártnak és további jogszabályi változások várhatóak. Ezt a 

véleményünket támasztja alá az a tény is, hogy a 2008 utolsó napjaiban 

megalakult Boc kabinet 2008 – 2012 ciklusra vonatkozó kormányprogramjának 

társadalombiztosításra vonatkozó tervei között is szerepelt a foglalkoztatói 

nyugdíjsémák szabályozásának átdolgozása, igaz anélkül, hogy megvalósult 

volna.460 Ugyanezt a gondolatot vette át a 2012 tavaszán hatalomra kerülı Ponta 

kormány is, amely a 2016-ban lezáruló kormányzati ciklus végéig ígéri a 

foglalkoztatói nyugdíírendszer bevezetését, mintegy negyedik pilléreként a román 

nyugdíjrendszernek. 

 

 

                                                 
459 A megfelelıségi hivatkozásoknál a törvényjavaslat indoklása elsı sorban a Tanács 98/49/EK a 
Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók kiegészítı nyugdíjra való jogosultságának 
védelmérıl szóló irányelvet, az Európai Parlament és a Tanács 2003/41/EK a foglalkoztatói nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységérıl és felügyeletérıl szóló irányelvet, valamint a Tanács 
85/611/EGK az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló irányelvet említi. 
460 A 2008 – 2012 kormányzati ciklusra vonatkozó Kormányprogram társadalombiztosításra vonatkozó 8. 
Fejezete. 
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 4. A kötelezı magánnyugdíjbiztosítás rendszere a 2004 évi 411. számú 

törvény alapján. 

 

4.1. A jogszabály szerkezete 

 

A kötelezı kiegészítı jellegő magánnyugdíjbiztosítás napjainkban is még 

formálódó és folyamatos változásokat szenvedı jogszabályi keretének alapját a 

magánnyugdíjalapokról szóló 2004 évi 411. törvény jelenti. (Mny.)461. Ezt a 

jogszabályt egészíti ki a Magánnyugdíjrendszert Felügyelı Bizottság (MFB) által 

kidolgozott több tucat, az alapjogszabály alkalmazását elısegítı határozat.  

Jelenleg hatályos formájában a Mny. 155. szakasza 20. fejezetre oszlik,462 

a következık szerint: 

- I. Általános rendelkezések (szabályozási terület, meghatározások) 

- II. A nyugdíjalap (nyugdíjpénztár) 

- III. A nyugdíjalap és a nyugdíjséma engedélyezése 

- IV. A nyugdíjalap befektetései 

- V. Tagok 

- VI. Hozzájárulás 

- VII. A tagok egyéni számlája 

- VIII. A vagyonkezelı 

- IX. A vagyonkezelık engedélyeztetése 

- X. A vagyonkezelı bevételei 

- XI. A rendkívüli felügyelet 

- XII. A rendkívüli vagyonkezelés 

                                                 
461 A romániai jogszabály következetesen nem a magyar terminológiában általános „nyugdíjpénztár” (casa 
de pensii), hanem a „nyugdíjalap” (fond de pensii) kifejezést használja. Dolgozatunkban ezt a jogszabályi 
terminológiát fogjuk a következıkben is használni. A hazai szakirodalomban nyugdíjpénztár kifejezés 
alatt az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszerének a dolgozatunkban korábban már bemutatott (III 
Cím, 2 Fejezet) intézménye értendı.  
462 A törvényszöveg jelentıs változásának érzékeltetése kedvéért megjegyezzük, hogy eredeti, 
megjelenésekori formájában közel kétszáz szakaszt tartalmazott, amelyek 22 fejezetre tagolódtak.  
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- XIII. A pénzügyi belsı ellenırzés (audit) 

- XIV. Átláthatósági kötelezettségek 

- XV. A nyugdíjalapok marketingje 

- XVI. A letétkezelı 

- XVII. A magánnyugdíj 

- XVIII. Garanciák rendszere 

- XIX. Jogi felelısség 

- XX. Átmeneti és záró rendelkezések 

 

4.2. A magánnyugdíjalap jogi szabályozása 

 

A Mny. 2. szakaszának 18. pontjában rögzített meghatározás értelmében a 

magánnyugdíjalap, azaz nyugdíjalap, a Polgári Törvénykönyv és a Mny. alapján a 

tagság által megkötött társasági szerzıdéssel létrehozott alapot jelenti.  

Szemben a Magyarországon bevezetett (majd megszüntetett) rendszerrel, 

Romániában a jogszabály nem határozott meg pénztáralapításra kötelezett 

entitásokat, a nyílt, illetve zárt pénztár fogalmát sem ismeri, és az 

önkormányzatiság elvét sem alkalmazza. 

A nyugdíjalap mőködéséhez legkevesebb 50.000 személy csatlakozása 

szükséges, azzal a pontosítással, hogy a meghatározott taglétszámot az alap 

létrehozásának elsı három évében kell elérni. A kötelezı nyugdíjbiztosítás 

bevezetését követıen Romániában 14 nyugdíjalap kezdte el a mőködését, majd a 

három éves határidı lejártát követıen 9 nyugdíjalap maradt mőködıképes.463  

Az alap pénzügyi forrásait a tagok nettó hozzájárulása, a 

kedvezményezettek elévülési idın belül nem követelt járandóságai, késedelmi 

kamatok, valamint a fentiek befektetésébıl származó jövedelem alkotja. A 

                                                 
463 Forrás: http://www.csspp.ro/registru/pilonul-ii/fonduri-de-pensii/2, http://www.apapr.ro/client-
center.html, 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 284 

nyugdíjalap képviseletét harmadik személyekkel szemben a vagyonkezelı látja 

el.  

A nyugdíjalap mőködésének feltétele az MFB általi engedélyeztetés, 

amelyre csak azok után kerülhet sor, hogy az MFB engedélyezte a vagyonkezelı 

mőködését és jóváhagyta a leendı nyugdíjséma vagyonkezelı által kidolgozott és 

beterjesztett változatát. Hasonlóképpen a MFB hatáskörébe tartozik minden, az 

alap mőködése közben elıforduló módosítás jóváhagyása, illetve adott esetben a 

mőködési engedély megvonása. Mind a nyugdíjséma, mind a vagyonkezelıi 

szerzıdés tartalmi és formai követelményeit a MFB dolgozza ki és hozza 

nyilvánosságra Románia Hivatalos Közlönyében. A jogszabályban rögzített 

elıírásoktól való eltérés a mőködési engedély visszautasítását eredményezi. 

Befektetési politikájára vonatkozóan minden vagyonkezelı köteles írásos 

nyilatkozatot készíteni, amelynek módosítására úgyszintén csak a MFB 

engedélyével van lehetıség, háromévente egyszer, vagy különleges esetekben, 

amennyiben annak jelentıs mértékő változása azt megköveteli.  

A pénztár mőködésének átláthatósága és a befektetési kockázat 

minimalizálása, illetve az egyoldalú függıség megelızése érdekében a törvény 

pontos szabályrendszert állít fel arra vonatkozóan, hogy a pénztár milyen 

eszközcsoportokba milyen arányban helyezheti befektetéseit. Egy nyugdíjpénztár 

a jegyzett tıke legtöbb 20%-át fektetheti be román jogi személyek, vagy 

Romániában engedélyezett külföldi hitelintézmények pénzpiaci eszközeibe, 

legtöbb 70% fektethetı be hazai vagy Európai Uniós állampapírokba, illetve a 

törvényben meghatározott kisebb százalékokban más pénzügyi eszközökbe. 

Minden esetben alapfeltétele a befektetésnek, hogy az adott gazdálkodó 

szervezet ne legyen csıd- vagy felszámolási eljárás alatt, és a befektetés 

megfeleljen a befektetési szabályoknak, amelyeket a törvény elıír. Ezek közül a 

fontosabbak: 

- a befektetés kizárólag a tagok és a kedvezményezettek érdekeit veheti 

figyelembe, 
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- a befektetésre olyan módon kerüljön sor, amely biztosítja annak 

biztonságát, minıségét, folyósíthatóságát és nyereségét, 

- a befektetések túlnyomó többségére elismert értékpapír piacokon kerüljön 

sor, a nem elismert értékpapír piacokon való befektetés mértéke ne haladja 

meg a biztonságos mértéket, 

- a befektetési kockázat minimalizálása és az egyoldalú függıség elkerülése 

érdekében célszerő a befektetések diverzifikálása. 

Jogszabályilag meghatározottak a befektetési tilalom esetei is. Többek 

között fennáll a befektetési tilalom elidegeníthetetlen aktívák, antik tárgyak, 

mőtárgyak, gépjármővek, ingatlanok, a vagyonkezelı által kibocsátott részvények 

vagy kötvények esetében, de a MFB rendelkezhet további esetek bevezetésérıl is. 

Ugyanakkor az abszolút semmisség szankciója mellett a pénztár aktívái nem 

használhatóak fel garanciaként vagy hitelszerzés céljára.  

További összeférhetetlenségbıl eredı tilalmak állnak fenn a pénztár 

aktíváinak elidegenítésével kapcsolatban. A törvény értelmében a pénztár 

aktíváiból nem vásárolhat a vagyonkezelı, a belsı ellenır, a letétkezelı, a 

rendkívüli vagyonkezelı, a MFB tagjai, illetve bármilyen a fentiekkel 

kapcsolatban álló vagy a MFB rendelkezéseiben, a továbbiakban meghatározott 

személy. 

 

4.3. A tagsági jogviszony, a magánnyugdíj pénztárba fizetendı járulék és az 

egyéni számla 

 

A nyugdíjalap tagságára vonatkozó rendelkezéseket a Mny. 5. Fejezete 

tárgyalja a 30. – 41. szakaszaiban. A jogszabály szőkszavúságához híven a 

tagsági jogviszonyra vonatkozóan is csupán a legszükségesebb rendelkezések 

kerültek be a törvénybe, viszont ez a fejezetet apró kivételektıl eltekintve teljes 

egészében a 2004-ben megfogalmazott normaszöveget tartalmazza ma is, 
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szemben más részekkel, amelyeket az elmúlt években a jogalkotó szinte teljes 

mértékben megváltoztatott. Ugyanakkor szorosan kötıdik a tagsági jogviszony 

kérdéséhez a Mny. 6. és 7. fejezete, amelyben a hozzájárulásra, illetve az egyéni 

számlára vonatkozó rendelkezések kaptak helyet.   

 

4.3.1. A tagsági jogviszony 

Mivel a romániai kötelezı magánnyugdíjrendszer, szemben a korábbi 

magyarországi rendelkezésekkel, nem különböztet meg nyílt és zárt pénztárakat 

(nyugdíjalapokat), bármelyik alapnak a tagja lehet az a személy, aki kötelezı 

módon vagy önkéntesen a rendszerbe belép. Amennyiben a törvényes 

feltételeknek megfelel, a nyugdíjalapnak nincs lehetısége elutasítani a belépési 

kérelmet. 

A törvényben található szőkszavú meghatározás értelmében a tag az a 

személy, aki hozzájárulást fizet, vagy akinek a nevében hozzájárulást fizetnek egy 

adott nyugdíjalapba, és akit ezért megillet a jövıbeni nyugellátásra való 

jogosultság.464 

Bár a törvény nem különbözteti meg konkrétan, az alaphoz való 

csatlakozás függvényében a tagoknak két csoportja különíthetı el. A tagokká 

válók zöme kötelezı módon csatlakozott a rendszerhez. A jogszabály értelmében 

minden, a társadalombiztosítási rendszerben biztosított 35 év alatti személy 

számára kötelezı volt a csatlakozás. Ugyanakkor lehetıvé tette a törvény minden 

45 év alatti, a társadalombiztosítási rendszerben részt vevı személy számára az 

önkéntes csatlakozást. A felsı korhatár meghatározása biztosításmatematikai 

számítások szerint történt, ennél idısebb korban már semmiképpen nem lehet 

kifizetıdı a magánnyugdíj rendszerbe való belépés.  

Egy személy csak egyetlen nyugdíjalapnak lehet a tagja, és csak egyetlen 

számlának lehet a tulajdonosa. Kivételt képez a kedvezményezett esete, aki 

                                                 
464 Mny. 2 szakasz, 24. pont 
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örökölheti a hozzátartozója számláján felgyőlt vagyonrészt, s ezáltal két 

különbözı számla tulajdonosává válhat. 

A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírásával jön létre. Mindazok 

számára, akiknek kötelezı a nyugdíjalapba való belépés, a törvényes feltételek 

meglététıl számított négy hónap áll rendelkezésre annak érdekében, hogy 

valamelyik nyugdíjalaphoz csatlakozzanak. Amennyiben az érintettek ennek a 

törvényes kötelezettségüknek a megadott határidın belül nem tesznek eleget 

véletlenszerően valamelyik nyugdíjalaphoz osztja ıket a MFB.  

A törvény nem részletezi a tagsági jogviszony megszőnésének eseteit sem, 

azonban a normaszöveget elemezve azt láthatjuk, hogy ezeknek a köre nagyon 

korlátozott, gyakorlatilag a megszőnésnek két esetérıl beszélhetünk: a más 

nyugdíjalapba való átlépés esetét, illetve az elhalálozást. A román szabályozás 

körülményei között, szemben az egykori magyarországi rendszerrel, nincs 

lehetıség a társadalombiztosítási rendszerbe való visszalépésre azok számára, 

akik egyszer már a magánnyugdíjrendszer tagjaivá váltak. A kötelezı 

hozzájárulás befizetésének elmulasztása nem vonja maga után a tagsági 

jogviszony megszőnését. 

A hozzájárulás fizetése folyamatos kötelezettséget jelent a tagok számára, 

mindaddig, amíg a társadalombiztosítási járulék befizetésére is kötelezettek. 

Ebbıl értelemszerően következik, hogy azokban az idıszakokban (sorkatonai 

szolgálat, szülési és gyermeknevelési szabadság, stb.), amikor szünetel a 

társadalombiztosítási járulék fizetésének kötelezettsége, a magánnyugdíjalapba 

való hozzájárulásra sem kerül sor. 

A rokkantnyugellátásra való jogosulttá válás sem jelenti a tagsági 

jogviszony automatikus megszőnését. Amennyiben a rokkantság teljes 

munkaképtelenséget eredményez, két lehetıség állhat fenn: 

- amennyiben a rokkantság bekövetkeztének pillanatáig befizetett járulék 

összege elegendı a minimális nyugdíj folyósítására, a rokkantnyugellátásra 

jogosult személy számára megkezdıdik a magánnyugdíj kifizetése; 
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- amennyiben a rövidebb hozzájárulási idıszak következtében a felgyőlt 

hozzájárulás összege nem elegendı a nyugdíjfolyósításhoz, a tag egyéni döntése 

alapján egyszeri kifizetésre, vagy egy legtöbb öt évre elosztott havonkénti járadék 

kifizetésére lesz jogosult. 

A tagsági jogviszony elhalálozással való megszőnése esetében a 

kedvezményezett vagy kedvezményezettek számára az adott nyugdíjalapnál 

külön számlát nyitnak, amelyre átutalják a hátrahagyott összeget. Ha a 

kedvezményezett a magánnyugdíj rendszer tagjaként maga is rendelkezik egyéni 

számlával, kérheti a két számla összeolvasztását a kettıbıl az egyik 

nyugdíjalapnál. Ellenkezı esetben a kedvezményezett egyszeri, vagy legtöbb öt 

évre elosztott rendszeres kifizetésekre lesz jogosult. Az elsı kifizetés 

folyósítására a kérvényezéstıl számított 10 napon belül sort kell keríteni. 

A tagsági jogviszonynak másik alaphoz való átlépéssel való megszőnésére 

vonatkozóan kevés rendelkezést tartalmaz a Mny. Ezek értelmében az átlépési 

szándékról 30 nappal az átlépés dátuma elıtt a nyugdíjalap tagja írásban köteles 

értesíteni a nyugdíjalap vagyonkezelıjét, mellékelve az új alapba való belépési 

nyilatkozatának másolatát. A tagsági jogviszony megszőnésére az egyéni számlán 

levı összegnek az átlépési költségek levonása utáni átutalásának pillanatában 

kerül sor. Az átutalásra az említett 30 napos határidı leteltét követı elsı 

munkanapon kerül sor. 

Míg Magyarországon a nyugdíjreformmal kapcsolatos elképzelések 

változása a magánnyugdíjrendszer megszőnését eredményezte, addig 

Romániában, éppen a társadalombiztosítási nyugdíjpillér kiigazításáank 

következményeként megnövekedett a tagsági jogviszonyra kötelezettek létszáma. 

Az Enyt. rendelkezései nyomán a magánnyugdíjrendszerbe az ismert feltételek 

mellett kötelezıen részt kell vegyenek az egységes állami nyugdíjalapba integrált 

szakmai kategóriák képviselıi is. Egyetlen kivétel létezik a kötelezettség alól, 

azok számára akiknek identitása minısített információnal tekinthetı az erre 

vonatkozó jogszabály értelmében. Elsı sorban a jelzett jogszabályi változásoknak 
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köszönhetıen a tagság létszáma a 2009 év decemberében jegyzett 4,91 millióról 

2012 június 30-ára elérte az 5,66 millió fıt.465 

 

4.3.2. A magánnyugdíjalaphoz való hozzájárulás 

A tagsági jogviszonyból következı egyik legfontosabb kötelezettség a tag 

számára a hozzájárulás kifizetése. A magánnyugdíjalapba fizetendı járulékot a 

társadalombiztosítási járulékból levont hozzájárulás rész képezi, amelyet a tag 

havi bruttó jövedelme alapján számítanak ki, hasonlóan a társadalombiztosítási 

kasszába fizetendı járulékhoz. 

A jogszabály ennél lakonikusabban határozza meg a hozzájárulás 

fogalmát, miszerint hozzájárulásnak nevezzük a tag által, vagy annak nevében, 

egy magánnyugdíj alapba befizetett összeget.466 

A tagdíj mértékére vonatkozóan a Mny. csak az általános rendelkezéseket 

tartalmazza, miszerint a rendszer életbelépésekor ez a 2000 évi 19 számú nyugdíj 

és más társadalombiztosítási jogosultságokról szóló törvény által meghatározott 

nyugdíjjárulék alap 2%, majd fokozatosa, minden további év január elsejével 

kezdıdıen évi 0,5%-os növekedéssel nyolc év alatt eléri a 6%-ot. A terv szerinti 

növekedés esetében 2016-ra érné el a tagdíj mértéke a 6%, ami nemzetközi 

összehasonlításban nem jelentett egy különösebben nagy százalékot. A közép-

kelet európai régió országaiban a kötelezı második pillérek bevezetésekor a 6% 

általában az alsó határát jelentette a hozzájárulás mértékének.467  

Amint azt a korábbiakban már tárgyaltuk, a tagdíj mértékének emelését az 

elsı év után, 2%-on tartva befagyasztotta a román kormány, arra hivatkozva, 

hogy az ország súlyos gazdasági nehézségei nem teszik lehetıvé a tervezett 

                                                 
465 http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-2 (2012. 08.01) 
466 Mny. 2 szakasz, 16. pont 
467 A MFB adatai szerint a hozzájárulás mértéke 2008/2009 években 5% (Bulgária) és 9% (Szlovákia) 
között mozgott. Tegyük hozzá, az adatok közlésének idıpontjában, Romániában a hozzájárulás mértéke 
még csupán 2% volt. http://www.csspp.ro/uploads/files/20-martie-2009-pensii-private-ue_jlej.pdf  
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emelést.468 2011-re érte el a hozzájárulás mértéke a 3%-ot, majd az eredetileg 

tervezett fél százalékos emelést betartva 2012-ben 3,5%, 2013-ban 4% lett a 

hozzájárulás mértéke.  

Hasonló tendencia volt megfigyelhetı Magyarországon, ahol már a 

bevezetését követıen 1998-ban 6%-on fagyasztották be a tagdíj mértékét, annak 

ellenére, hogy fokozatos emelés volt elıirányozva.469  

Ha a magánnyugdíjrendszerben történı recens folyamatokat nézzük, azt 

mondhatjuk, hogy Románia eljárása csupán illeszkedik abba a tendenciába, ami a 

környezı országokban is megfigyelhetıvé vált. A lényegi különbség azonban az, 

hogy a hasonló gyakorlatot felmutató országokban a tagdíj mértékét az évek óta 

használt tagdíj mértékrıl csökkentették le idılegesen egy bizonyos alacsonyabb 

mértékre.470 Ezzel szemben, véleményünk szerint Romániában a tagdíjnak ilyen 

alacsony szinten való befagyasztása gyakorlatilag a kötelezı 

magánnyugdíjrendszer létének és értelmének a megkérdıjelezését 

eredményezte.471  

 

                                                 
468 A magánnyugdíj kasszába átutalásra kerülı hozzájárulásnak a 2%-on való tartása azt jelentette, hogy 
Romániában világviszonylatban is a legkisebbek között maradt ennek a mértéke. 2009 teljes idıszaka alatt 
az állami nyugdíjalap tervezett deficitjének mindössze 5%-át sikerült így megspórolni. Ştefura-Chirleşan, 
2010, 45-46 old. 
469 Barta, 2000, 114-118 old. 
470 Észtországban 2009 júniusától a következı év végéig 4-rıl nulla százalékra csökkentették a kötelezı 
magánnyugdíjalapokba szánt munkáltatói befizetéseket. Az így nyert összegeket átmenetileg 
visszairányították a társadalombiztosítási alapba. Litvániában hasonlóképpen 2009 júliusától 5,5%-ról 2%-
ra csökkentették a magánnyugdíjalapba való befizetéseket. Lettországban pár hónappal korábban 8%-ról 
2%-ra csökkentették a tagdíj mértékét. Lásd. Molnár – Papp, 2010 
471 Figyelembe véve a korábbiakban már bemutatott jogalkotási huzavonát, amely megelızte Romániában 
a kötelezı magánnyugdíjrendszer bevezetését, már önmagában azt az érzést kelti, hogy a politikai 
döntéshozók „nem viselték szívükön” a hárompilléres rendszer megszilárdítását. Több olyan vélemény is 
elhangzott, hogy a hazai pénzügyi és gazdasági körülmények között ennek a rendszernek a bevezetése 
nem járna pozitív eredménnyel. Mire a nyugdíjrendszer második pillére egyáltalán megkezdhette 
mőködését, Románia számára már rendelkezésre áll a környezı, a rendszert már évekkel korábban 
bevezetı államok tapasztalata. A késıbbiekben erre még részletesebben kitérünk, itt csupán jelezni 
akartuk, hogy a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos romániai folyamatok részben az idıbeni 
eltolódások eredménye is lehet. 
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4.3.3. Az egyéni számla 

A Mny. nem határozza meg az egyéni számla fogalmát, csupán annyit 

jelent ki, hogy a nyugdíjalap minden tagja egyéni számlával rendelkezik. A 

nyugdíjalap tagja saját számlájának a tulajdonosa és erre az egyéni számlára 

utalnak át minden általa vagy számára a nyugdíjalapba befizetett hozzájárulást.  

Az egyéni számlán nyilvántartott összeg nem képezheti végrehajtás 

tárgyát, nem ruházható át, más kötelezettség fejében nem zárolható, nem 

foglalható le és sem a személyes hitelezık, sem a nyugdíjalap hitelezıi nem 

tarthatnak rá igényt, mivel az kizárólag csak a számlatulajdonos követeléseinek 

kielégítésére használható fel. 

Az egyéni számlára beérkezı hozzájárulásokat legtöbb két munkanapban 

meghatározott határidı alatt elszámolási egységekre konvertálják.472 Ennek az 

értékét 10 román lejben határozta meg a törvény.  

  Amennyiben egy nyugdíjalapba legkevesebb 24 hónapig történnek 

befizetések, az alapot gondozó vagyonkezelınek kötelessége trimeszterenként 

kiszámítani és a MFB számára megküldeni a hozamrátára vonatkozó adatokat.  

  

4.4. A magánnyugdíjalap vagyonkezelése 

 

A magánnyugdíjalap vagyonkezelésére vonatkozó rendelkezések a Mny. 

talán legrészletesebben kidolgozott részét képezik. A különleges felügyelet és 

vagyonkezelés témakörét is beleértve a vagyonkezelés kérdését öt fejezetben (8-

12 Fejezetek, 55-104 szakaszok) tárgyalja a törvény. 

 

                                                 
472 Az elszámolási egység értékét a Mny. 2 szakaszának 38. pontja a nyugdíjalap nettó aktívumának és az 
alap ugyanazon idıpontban vett egységeinek arányaként határozza meg. 
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4.4.1. A vagyonkezelı 

A törvény értelmében a magánnyugdíjalap nem végezheti saját 

vagyonának kezelését, hanem azt egy olyan, a kereskedelmi törvénynek 

megfelelıen létrejött és mőködı részvénytársaságnak kell átadnia, amelynek 

kizárólagos tevékenységi körét képezi a magánnyugdíjalapok vagyonkezelése. 

Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozását követıen vagyonkezelıi 

feladatokat láthat el minden olyan entitás, amely az EU vagy az EGT államaiban 

erre vonatkozó engedéllyel rendelkezik. 

A vagyonkezelı elnevezésében kötelezı módon szerepelnie kell a 

„nyugdíjalap” kifejezésnek, ezzel is egyértelmően jelezve tevékenységi körét és 

megkülönböztetve magát a kereskedelmi törvény hatálya alatt mőködı más 

részvénytársaságoktól. 

A nyugdíjalap vagyonkezelésével összefüggı konkrét feladatok körét csak 

részben határozza meg a törvény, amely ezek meghatározásában széles teret 

enged a MFB rendelkezései számára. A jogszabályi felsorolásban többek között a 

vagyonkezelı következı feladatai szerepelnek: 

- a nyugdíjalap vagyonának befektetése és kezelése; 

- a hozzájárulások elszámolási egységgé való konvertálása; 

- a tagok és a kedvezményezettek jogosultságainak kifizetése; 

- az egyéni számlák nyilvántartása és folyamatos aktualizálása, valamint 

naprakész dokumentumok kiállítása a hozzájárulásról, más alapba való átlépésrıl, 

egyéb információkról; 

- a nyugdíjalap napi tevékenységének lebonyolítása; 

- a nyugdíjalap marketing ügynökei által végzett tevékenységnek a 

nyomon követése; 

- a pénzügyi kimutatások, valamint a Mny. által kötelezıen elıírt 

jelentések elkészítése, közzététele és a MFB-hez való benyújtása; 

- a nyugdíjalap mőködésével összefüggı dokumentumok archiválása és 

megırzése. 
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A törvény értelmében a vagyonkezelı a kötelezı magánnyugdíjrendszeren 

belül csupán egyetlen alap vagyonát gondozhatja, ugyanakkor vállalhatja viszont 

más, fakultatív nyugdíjalapok vagyonkezelését is. Az átláthatóság és biztonság 

érdekében a Mny. kimondja, hogy minden esetben a különbözı nyugdíjalapok és 

a vagyonkezelı saját vagyonának nyilvántartása és kezelése egyértelmően 

elkülönítve kell történjen, és nem lehetséges a különbözı alapok közötti, vagy 

valamely alap és a vagyonkezelı közötti átutalás. 

A vagyonkezelı számára tilos a vagyonkezelés felelısségének más 

személyekre való átruházása és abban az esetben sem mentesül a 

felelısségvállalás alól, ha bizonyos kötelezettségek ellátását harmadik 

személyeknek adta át.  

Bár a vagyonkezelı maga a kereskedelmi törvény szabályai szerint 

mőködı részvénytársaság, a Mny. bizonyos többletkövetelményekrıl is 

rendelkezik, amelyek a nyugdíjalap biztonságát hivatottak szolgálni. Ilyen 

értelemben az alaptıke nem valósítható meg és nem növelhetı nyilvános 

részvényjegyzés útján, a kibocsátott részvények kötelezıen névre szólóak és nem 

lehetnek elsıbbségi részvények. A nyugdíjalap vagyonkezelését vállaló 

részvénytársaság alaptıkéje legkevesebb 4 millió euró összegnek kell 

megfeleljen, a napi hivatalos árfolyam alapján román lejbe átszámolva. 

Megalakuláskor a teljes összeget készpénzben kell jegyezni és befizetni egy 

román jogi személyiséggel rendelkezı banknál, vagy egy Romániában 

hivatalosan mőködı külföldi bank romániai fiókjánál nyitott folyószámlára, s ez 

az összeg nem származhat kölcsönbıl vagy hitelbıl. 

Egy fizikai vagy jogi személy csak egyetlen vagyonkezelınél lehet 

részvényes, ugyanakkor a társasági tıke legtöbb 5% lehet fizikai személyek 

tulajdonában. 

A vagyonkezelı mőködésére vonatkozó döntéseket az igazgató tanács 

hozza, ez dönt a befektetési és pénzügyi politikáról, illetve minden olyan 
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feladatot ellát, amelyre a kereskedelmi törvény és az MFB rendelkezései alapján 

jogosult. 

A kereskedelmi és a kötelezı magánnyugdíj rendszerre vonatkozó 

jogszabályok együttes figyelembe vételére van szükség a vagyonkezelı 

tevékenységének engedélyezéséhez is. Ahhoz, hogy egy nyugdíjalap 

vagyonkezelıjeként mőködhessen egy részvénytársaság nem elegendı feltétel, 

hogy a kereskedelmi törvény keretei között megalakuljon és mőködjön. Szükség 

van továbbá arra is, hogy vagyonkezelıi tevékenységének megkezdése elıtt 

eleget tegyen az MFB általi engedélyeztetési eljárásnak. Az eljárás részletes 

szabályozását a Mny. 9 Fejezete tartalmazza, illetve ezeket a rendelkezéseket az 

MFB által kidolgozott további normák egészítik ki. 

Amennyiben egy részvénytársaság magánnyugdíjalap vagyonkezelıjeként 

szeretne mőködni, a cégjegyzékbe való bejegyzésének feltételét jelenti a MFB 

által kibocsátott megalakulási engedély megszerzése. A cégjegyzékbe való 

bejegyzés után az adott részvénytársaságnak a vagyonkezelési engedélyt is meg 

kell szereznie, amelynek kiállítására úgyszintén az MFB jogosult. Az 

engedélyezési eljárást újbóli lefolytatására van szükség minden alkalommal, 

amikor a vagyonkezelı kereskedelmi társaság összeolvadás vagy szétválás alanya 

lesz.  

A megalakulási- és a vagyonkezelési engedély kiállításában a MFB, a 

törvényes keretek figyelembevétele mellett, igen széles hatáskörrel rendelkezik. 

A Mny. taxatív felsorolásban ismerteti az engedélyeztetéshez szükséges 

dokumentumok listáját (72. szakasz), azonban következı szakaszában hozzáteszi, 

hogy az MFB az engedélyezési kérelem letételétıl számított 30 napon belül 

bármilyen szükségesnek vélt információt vagy dokumentumot is bekérhet a 

kérvényezıtıl, amelynek nincs lehetısége azt megtagadni, hanem újabb 30 napos 

határidı áll rendelkezésére a kért dokumentumok benyújtására. Ezt a rendelkezést 

egészíti ki a Mny. még azzal a továbbival is, hogy a MFB az engedélyezési 

kérelemmel kapcsolatban bármilyen aspektust megvizsgálhat és a döntése 
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érdekében az illetékes hatóságokhoz fordulhat, bármilyen relevánsnak vélt 

dokumentum vagy információ megszerzése érdekében.  

Az információk és dokumentumok elemzését követıen újabb 30 napos 

határidı áll az MFB rendelkezésére, hogy írásos és indoklást is tartalmazó döntést 

hozzon a megalakulási engedéllyel kapcsolatban. Pozitív elbírálás esetén a 

részvénytársaság alapítói bejegyezhetik cégüket az Országos Cégbíróságon.473 

A megalakulási engedély megszerzése elsıdleges, de nem elégséges 

feltétele a vagyonkezelési engedély megszerzésének, amelyhez további 

dokumentumok benyújtását írja elı a Mny., illetve írhatja elı a MFB. 

Amennyiben újabb 30 napos határidın belül írásban és indoklással ellátott 

döntésében az MFB jóváhagyta a vagyonkezelési kérelmet, a vagyonkezelı 

megkezdheti tevékenységét. 

A MFB felügyelete azonban továbbra sem szőnik meg. A vagyonkezelési 

engedély jóváhagyását megalapozó dokumentumok módosulása esetén a 

vagyonkezelınek kérni kell a módosítás engedélyezését, és a Mny. által 

szabályozott estekben az MFB jogosult visszavonni a vagyonkezelési engedélyt, 

amely maga után vonja a különleges vagyonkezelés életbe lépését. Az MFB 

döntései ellen a vagyonkezelı jogorvoslati kérelemmel élhet az illetékes 

közigazgatási bíróságon. 

A vagyonkezelı jövedelme három forrásból tevıdik össze: a 

vagyonkezelési díjból, az átlépési díjból és a kérelemre nyújtott szolgáltatásokért 

számolt díjból.  

A vagyonkezelési díj a befizetett hozzájárulásból elkülönített összegbıl, 

(amely nem haladhatja meg a 2,5%-ot, azzal a feltétellel, hogy a levonást az 

elszámoló egységgé való konvertálás elıtt kell megejteni) valamint a 

magánnyugdíjalap nettó összvagyonának legtöbb 0,05%-át jelentı havonta levont 

összegbıl tevıdik össze. 

                                                 
473 Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului 
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Átlépési díjat csak akkor számolhat a vagyonkezelı, ha az átlépésre a 

nyugdíjalapba való belépéstıl számított két éven belül kerül sor, késıbb már nem. 

A díj mértékét az MFB határozza meg. 

A kérelemre nyújtott szolgáltatásokért számolt díj összegével kapcsolatban 

csak annyit határoz meg a törvény, hogy mértéke nem haladhatja meg az 

információszolgáltatás effektív költségeit. 

 

4.4.2. A különleges felügyelet és vagyonkezelés 

A különleges felügyelet célja a kockázatok mérséklésének, a nyugdíjalap 

helyreállításának, a tagok és kedvezményezettek érdekeinek védelmére hozott 

többletintézkedések meghozatala és életbe léptetése, azokban az esetekben, 

amikor az MFB által végzett ellenırzések a vagyonkezelés hiányosságait 

állapították meg, amelyek azonban még nem teszik szükségessé a különleges 

vagyonkezelés bevezetését. 

A különleges felügyelet életbe lépésérıl a MFB dönt, döntésérıl köteles 

írásban értesíteni a vagyonkezelıt, mellékelve a döntést megalapozó 

dokumentumokat és indokokat. Az MFB hatáskörébe tartozik a felügyeletet 

végzı Bizottság kinevezése is. A kinevezett Bizottság a bizalmas eljárás feltétele 

mellett jogosult hozzájutni a nyugdíjalap és a vagyonkezelı bármilyen 

dokumentumához és nyilvántartásához, azonban nem léphet a vagyonkezelı 

vezetı szerveinek a helyébe, nem veheti át ezek feladatait és szerepét, csak 

segítséget nyújt és felügyeli a vagyonkezelı tevékenységét.  

 Ennek a rendelkezésnek némileg ellentmond a következı szakasz utolsó 

bekezdése (95. szakasz, 2. bekezdés), amely kijelenti, hogy a különleges 

felügyelet teljes idıtartalma alatt a Bizottság véleményezi és jóváhagyja a 

vagyonkezelı vezetıségi szerveinek döntéseit. 

A fentiekben már jelzettek mellett a különleges felügyeletet végzı 

Bizottság a következı feladatokat látja el: 
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- elemzi a nyugdíjalap és a vagyonkezelı pénzügyi helyzetét, és errıl 

jelentést tesz az MFB felé; 

- követi a vagyonkezelı számára a hiányosságok orvoslása érdekében 

elıírt rendelkezések betartását; 

- rendelkezik a vagyonkezelı által hozott intézkedések felfüggesztésérıl 

vagy eltörlésérıl, amennyiben ezek nem felelnek meg a körültekintı gazdálkodás 

követelményeinek vagy súlyosbítják a nyugdíjalap pénzügyi helyzetét; 

- szankcionálási javaslatokat tesz az MFB felé, amennyiben a 

vagyonkezelı nem tartja be a Bizottság által hozott rendelkezéseket. 

A különleges vagyonkezelés célja a tagok és kedvezményezettek 

érdekeinek védelme, a nyugdíjalap vagyonának megırzése és a veszteségek 

korlátozása által. A különleges vagyonkezelés bevezetésére a vagyonkezelési 

engedély felfüggesztése vagy visszavonása esetében, illetve a nyugdíjalap 

mőködési engedélyének visszavonása esetében kerül sor.  

A különleges vagyonkezelést egy ideiglenes vagyonkezelı végzi, 

amelynek kiválasztását az erre jelentkezık közül a MFB végzi, illetve jelentkezık 

hiányában az MFB nevezi ki. A rendkívüli vagyonkezelés bevezetésérıl az MFB 

értesíti a nyugdíjalap tagjait, akiknek 90 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy egy 

általuk kiválasztott nyugdíjalapba lépjenek át, ellenkezı esetben a határidı 

leteltével az MFB tetszılegesen és véletlenszerően kiválasztott nyugdíjalaphoz 

osztja be ıket. A kiválasztott vagy kinevezett vagyonkezelı legtöbb 12 hónapig 

gondoskodhat a nyugdíjalap vagyonának gondozásáról, beleértve a befizetett 

hozzájárulások kezelését is.  

  

4.4.3. A belsı pénzügyi ellenır 

A vagyonkezelı auditálására vonatkozóan nagyon kevés rendelkezést 

tartalmaz a Mny.474 Ennek értelmében az MFB engedélyeztetése, felügyelete és 

                                                 
474 Mny. 13 Fejezete, 105-110 szakaszok. 
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ellenırzése alatt álló entitások pénzügyi és könyvelési jelentéseit hivatalosan 

mőködı, természetes vagy jogi személy könyvvizsgálók ellenırzik. A törvény 

rendelkezéseinek konkrét megvalósítása a MFB és a Román Könyvvizsgálói 

Kamara475 között létrejött jegyzıkönyv alapján történik. 

A könyvvizsgálat költségei a vagyonkezelıt terhelik, amelyet az az adott 

nyugdíjalap vagyonából fedez. 

A könyvvizsgálat eredményérıl éves jelentés készül. Egy bizonyos 

könyvvizsgáló legtöbb öt évig mőködhet egy adott nyugdíjalap belsı pénzügyi 

ellenıreként, a feladattal járó felelısségét nem terhelheti harmadik személyre, 

illetve bizonyos feladatok harmadik személy általi elvégzése nem mentesíti a 

felelısségvállalás alól. 

 

 4.4.4. A letétkezelı 

 A nyugdíjalap vagyonának letétkezelési feladatait a vagyonkezelı által 

kijelölt letétkezelı végzi, a vagyonkezelıvel megkötött letétkezelési szerzıdés 

alapján, amelynek jóváhagyása a MFB jogkörébe tartozik. Egy letétkezelı több 

nyugdíjalappal is állhat szerzıdéses jogviszonyban, azzal a feltétellel, hogy a 

különbözı alapokra vonatkozó ügyletek egyértelmően el legyen különítve. 

 Az érdekellentétek elkerülése miatt a letétkezelı nem lehet tulajdonosa a 

vagyonkezelı által kibocsátott részvényeknek, és nem állhat kapcsolatban a 

vagyonkezelıvel együttmőködı más entitásokkal sem. Tevékenységének 

folytatásához a MFB engedélyére van szükség. Az engedély megadásához pedig 

a következı feltételek együttes megléte szükséges: 

 - a Román Nemzeti Bank által jóváhagyott tevékenységi kör konkrétan 

tartalmazza a nyugdíjalap letétkezelıi feladatot; 

 - ne legyen folyamatban ellene elindított különleges banki felügyeleti vagy 

vagyonkezelési eljárás; 

                                                 
475 Camera Auditorilor Financiari din România 
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 - nem lehet más kapcsolatban a nyugdíjalappal vagy a vagyonkezelıvel; 

 - szükséges továbbá az engedélyezési eljárás díjának kifizetése is. 

 A törvényes feltételek körét tovább bıvítheti az MFB, ebben az esetben a 

további feltételeknek is eleget kell tenni ahhoz, hogy a letétkezelési engedélyt a 

kérvényezı megszerezhesse. 

 A letétkezelı egyaránt felelısséggel tartozik kötelességének elmulasztása 

vagy helytelen elvégzése miatt okozott károkért a vagyonkezelıvel, valamint a 

tagokkal és azok kedvezményezettjeivel szemben. Amennyiben a letétkezelı 

tevékenysége veszélyezteti a nyugdíjalap vagyoni helyzetét, a MFB kötelezheti a 

vagyonkezelıt arra, hogy új letétkezelıt válasszon, és az ı jogkörébe tartozik a 

letétkezelési engedély visszavonása is. 

 

 4.4.5. A nyugdíjalapra vonatkozó marketing tevékenység476  

 A nyugdíjalapra vonatkozó marketing tevékenység megszervezése és 

vezetése a vagyonkezelı feladata, szabályozását elsı sorban a MFB által 

kidolgozott rendelkezések tartalmazzák, a Mny. csupán annak általános törvényes 

keretét szabja meg. 

 A nyugdíjalapba való belépési nyilatkozat megszerzése a vagyonkezelı 

vagy a marketing ügynökök feladata. A vagyonkezelı felel az ügynökök 

toborzásáért, képzéséért, tevékenységük felügyeletéért valamint kifizetéséért. 

Marketing ügynöknek azt a jogi vagy fizikai személyt nevezzük, aki a fenti céllal 

folytatja tevékenységét a MFB által kiadott mőködési engedély alapján. Munkája 

elvégzéséért az ügynökök jutalékban részesülnek. 

 A nyugdíjalap marketing ügynökének feladatát képezi a nyugdíjalapra 

vonatkozó releváns információkat bemutatása a lehetséges ügyfeleknek számára, 

a belépés nyilatkozatok megszerzése, a belépési nyilatkozatoknak a 

vagyonkezelıhöz való eljuttatása. 

                                                 
476 Mny. 15. Fejezet, 115-118 szakaszok. 
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 Tevékenységük végzésében az ügynököknek tilos hamis vagy megtévesztı 

adatokat közölni, amelyek a nyugdíjalappal vagy a vagyonkezelıvel 

kapcsolatosan valótlan benyomás keltését eredményeznék, egy nyugdíjalap 

jövıbeni helyzetére vonatkozó kijelentéseket vagy feltételezéseket hangoztatni 

valamint a belépésre való meggyızés céljából kedvezményeket felajánlani a 

lehetséges ügyfélnek. Abban az esetben, ha az ügynökök által használt bemutató 

és reklámanyagok megtévesztı jellegőek, a MFB betilthatja ezek kiadását, 

terjesztését és helyesbítés közlésére kötelezheti a vagyonkezelıt.  

 

4.5. A nyugdíjszolgáltatás 

 

Habár egyértelmő, hogy a nyugdíjalap legfontosabb feladata maga a 

nyugdíjszolgáltatás biztosítása kell legyen, a román Mny. mintegy „mellékesen” 

kezeli ezt a kérdést, egyrészt szétszórva különbözı fejezetekben az erre 

vonatkozó rendelkezéseket, másrészt egy nagyon rövid és semmitmondó 

meghatározását adva a nyugdíjszolgáltatásnak. Tartalmaz ugyan a törvény egy 

egészen rövid, mindössze négy szakaszból álló fejezetet (17. Fejezet, 134-137 

szakaszok), amelynek „A magánnyugdíj” a címe, azonban ez is csak a 

legfontosabb rendelkezéseket sorolja fel. 

A Mny. 2. szakasza 25. pontjában található meghatározás értelmében 

magánnyugdíjnak nevezzük azt az összeget, amelyet a tag vagy 

kedvezményezettje számára rendszeresen, az állami rendszerben fizetett 

járadéktól elkülönítve és azt kiegészítve fizetnek.477 A meghatározás 

                                                 
477 Összehasonlításképpen, az 1997 évi LXXXII törvény a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról 
a következı meghatározását tartalmazta a nyugdíjszolgáltatásnak: „nyugdíjszolgáltatás: a nyugdíjkorhatár 
elérésekor, vagy a pénztártag kérése alapján a nyugdíjkorhatár elérése után, továbbá ha a pénztártag 
munkaképesség-csökkenése eléri a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges mértéket vagy 
egészségkárosodása eléri a rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges mértéket és nem 
rehabilitálható, illetıleg a pénztártag elhalálozása esetén hozzátartozója részére, az egyéni számláján 
nyilvántartott összeg, mint fedezet alapján megállapított, a pénztártag által választott szolgáltatáshoz 
tartozó szolgáltatási tartalékból folyósított nyugdíjjáradék, a hozzátartozó, illetve kedvezményezett (a 
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véleményünk szerint több szempontból is hiányos. Egyrészt nem tudjuk meg 

belıle, hogy ki is fizeti azt a bizonyos összeget, amelyrıl beszél. Másrészt a 

meghatározás körén kívül marad a nyugdíjszolgáltatásnak az egyösszegő 

kifizetésként való nyújtása. 

A meghatározás szelleméhez híven az említett fejezet kizárólag a 

járadékszolgáltatás eseteirıl és szabályairól beszél. Az egyösszegő kifizetésként 

nyújtott nyugdíjszolgáltatásra vonatkozóan csupán azok a rendelkezések 

maradnak irányadóak, amelyeket a tagsági jogviszony és egyéni számla 

tárgyalásánál már említettünk, a kedvezményezettnek vagy a rokkantsági ellátásra 

jogosult tagoknak való nyugdíjkifizetéssel kapcsolatban. 

 A nyugdíjszolgáltatásra jogosult személy a magánnyugdíj szolgáltatás 

folyósítását a társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultság feltételeinek 

teljesítésével kezdıdıen kérheti. A nyugdíjalap tagjának legfontosabb 

jogosultsága ettıl a pillanattól kezdve, hogy maga választhatja ki a 

nyugdíjszolgáltatót, aki járadékát folyósítani fogja. A kiválasztott 

nyugdíjszolgáltató, amennyiben a törvényes követelményeknek a 

nyugdíjszolgáltatásra jogosult személy eleget tesz, nem utasíthatja vissza a 

szolgáltatási kérelmet. A kiválasztott szolgáltató az egyéni számlán felhalmozott 

összeg alapján biztosításmatematikai számítások szerint határozza meg a 

nyugdíjjáradék pontos összegét. A magánnyugdíj folyósítására szolgáló összeg 

nem lehet kevesebb, mint az évek során járulék formájában befizetett összeg a 

vagyonkezelési díj és más törvényes díjak (pl. átlépési díj) levonása után.  

  Az egyéni számlán levı összeg kizárólag nyugdíjszolgáltatásra 

használható fel. Ha a meglevı összeg túl alacsony ahhoz, hogy rendszeres 

nyugdíjszolgáltatást biztosítson, sor kerülhet az egyösszegő kifizetésre vagy a 

legtöbb öt évre elosztott havonkénti járadékfolyósításra.  

                                                                                                                                                
továbbiakban: kedvezményezett) járadéka, és az e törvényben szabályozott egy összegben történı pénzbeli 
kifizetés”. 
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A szabályozás egyértelmő hiányosságnak tartjuk, hogy a 

nyugdíjszolgáltató intézmány további szabályozására vonatkozóan semmilyen 

rendelkezést nem tartalmaz, ezt egy késıbbi kidolgozandó jogszabály 

hatáskörébe utalta. 

 

4.6. A kötelezı magánnyugdíjrendszer mőködésének garanciális eszközei 

 

Mind a kötelezı, mind az önkéntes román magánnyugdíjrendszer talán 

legproblémásabb részét véleményünk szerint éppen a nyugdíjalapok 

mőködésének garanciális eszközei jelentik. A Mny. szabályozási körén 

gyakorlatilag kívül maradt a garanciális eszközök kérdése, azzal az indoklással, 

hogy egy majdani törvény fog rendelkezni a Magánnyugdíjak Garanciális 

Alapjáról, amely megalapításához és mőködéséhez minden vagyonkezelı és 

nyugdíjszolgáltató köteles lesz csatlakozni.  

A Mny. csupán a nyugdíjalapok tartalékképzési kötelezettségét 

szabályozza egyetlen, habár nyolc bekezdést is tartalmazó szakaszban (18. 

Fejezet, 138. szakasz). Az említett törvényi rendelkezés értelmében a 

vagyonkezelı feladatkörébe tartozik az, hogy pénzügyi kötelezettségeiknek 

megfelelı biztonsági tartalékokkal rendelkezzen. A képezendı tartalék mértékét 

illetve minimumát évente egyszer elvégzett aktuáriusi számítások alapozzák meg, 

az MFB által kibocsátott eljárási rendelkezések alapján.  

A Mny. 2008 évi módosítása alkalmával478 került a törvénybe a 139. 

szakasznak az a rendelkezése, amely kijelenti, hogy a nyugdíjalap tagjai és 

kedvezményezettjei érdekeinek védelmében a vagyonkezelık és 

nyugdíjszolgáltatók részt vesznek a Magánnyugdíjak Garancia Alapjában, amely 

                                                 
478 2008 évi 201. számú törvény. 
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az erre vonatkozó törvény alapján jön majd létre.479A Magánnyugdíjak Garancia 

Alapjára vonatkozó törvény azonban csak 2011 októberében született meg, habár 

a rendszer már több éve mőködött.480  

Az Alap célja a tagok vagy kedvezményezettek által a vagyonkezelı vagy 

a nyugdíjszolgáltató fizetésképtelensége miatt elszenvedett károk kompenzálása, 

úgy a felhalmozási, mind a nyugdíjszolgáltatási idıszakban. Minden 

vagyonkezelı és nyugdíjszolgáltató számára kötelezı az Alaphoz való 

hozzájárulás, amelynek három formáját különbözteti meg a törvény: kezdı 

hozzájárulás, éves hozzájárulás, illetve emelt összegő hozzájárulás. 

A kezdı hozzájárulás értelemszerően magának az Alapnak a 

megteremtéséhez szükséges, ez a hozzájárulásra kötelezettek számára a minimális 

alaptıkéjük 1%-át kitevı, de 50.000 eurónál nem kevesebb értékő lejben számolt 

összeg befizetését jelenti. 

Az éves hozzájárulás összegét minden tagja számára külön, a benyújtott 

dokumentáció figyelembe véve481 aktuáriusi számítások alapján állapítja meg 

maga az Alap, azonban a MFB jóváhagyása mellett.  

Az Alap jogkörét tovább tágítja az a rendelkezés, miszerint „különleges és 

indokolt esetekben” jogában áll a megállapított éves hozzájárulás mértékét 

legtöbb duplájára növelni. Kérdés azonban, milyen esetekben fordulhat ez elı. 

Úgy gondoljuk, egy ilyen rendelkezés esetében sokkal pontosabb szabályozásra 

lenne szükség, a homályos megfogalmazás túlzott bizonytalanságoknak lehet a 

táptalaja és éppen a nyugdíjalap tagjainak felhalmozásait, jogosultságait 

veszélyeztetheti. 

Az Alap ellen csıdeljárás nem indítható, és vagyona nem képezheti 

végrehajtás tárgyát. 

                                                 
479 Habár a Mny. 2004-ben jelent meg, mint már említettük hatálybalépése folyamatosan kitolódott, míg 
végül maga a kötelezı magánnyugdíj rendszer, amelynek szabályozását tartalmazza, 2008-ban kezdte meg 
mőködését. A Garancia Alap létrehozására végül a 2011 év végén megjelent törvény teremtett keretet. 
480 2011 évi 187 törvény, megjelent a Hivatalos Közlöny 2011 évi 766 számában. 
481 A törvény nem határozza meg, mibıl is kellene álljon ez a bizonyos dokumentáció. 
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A törvénytervezet Szenátus elıtti, mellesleg teljesen szimbolikusnak 

mondható, nyilvános vitája alkalmával két alapvetı kritika hangzott el. Az egyik, 

hogy az Alapnak túl nagy szabadsága van a saját mőködésének és szervezeti 

rendszerének kialakítása terén, hiszen a legtöbb ilyen jellegő kérdésben maga 

dönt, még ha adott esetben a MFB ellenırzése mellett is. A másik, hogy 

amennyiben az Alapnak lényegi funkciója a magánnyugdíjrendszer biztonsági 

garanciájának megoldása, miért szükséges további állami garanciavállalás 

beépítése. A törvény ugyanis kijelenti, hogy amennyiben az Alap vagyona nem 

elegendı ahhoz, hogy a tagok és kedvezményezettek nyugdíjköveteléseit 

kiegészítse a megfelelı mértékre, a hiányt az állam által garantált hitelekbıl 

pótolják. A parlamenti felszólalások során egyenesen olyan vélemény is 

elhangzott, hogy amennyiben végsı soron úgyis maga az állam vállal felelısséget 

a magánnyugdíjak kifizetéséért, mi szükség van a társadalombiztosítási rendszer 

magánnyugdíj rendszerrel való bıvítésére. A társadalombiztosítási kassza hiányai 

tovább fognak nıni azáltal, hogy a hozzájárulás egy részét elvonják a 

magánnyugdíjrendszer mőködése érdekében. Ugyanakkor, ha a magánnyugdíj 

szolgáltatás nem megfelelı, akkor mégis az állam az, aki garanciát vállal a 

kifizetésekért.482 Ezzel a véleménnyel azonban nem tudunk egyetérteni. 

Figyelembe véve azt, hogy közel 6 millió hozzájáruló várományairól 

                                                 
482 „Minekutána azok a társaságok, amelyek a magánnyugdíj alapokat kezelik, tíz-tizenöt év múlva csıdbe 
juthatnak, s habár a törvény az államot a vagyonkezelésbıl kihagyja, mégis ha az említett társaságok 
„pénzügyi kellemetlenségbe” kerülnek, az államnak vannak kötelességei. Véleményem szerint nem 
korrekt, hogy a magánnyugdíj alapoknak utalt pénzeket teljes mértékben a román állam garantálja. Ebbıl 
kifolyólag, véleményem szerint ez a bekezdés megváltoztatja a teljes törvény filozófiáját és 
következésképpen nem értünk egyet a törvénytervezettel.” Gheorghe Marcu, a Szociáldemokrata Párt 
szenátora. 
„A kötelezı magánnyugdíjrendszert bevezetı törvény alapvetıen hibás, ezért minden, ami belıle 
származik, eszerint értelmezhetı. Országunk történetében elıször fordult elı, hogy Románia lakosságának 
jelentıs hányada számára kötelezı egy magánnyugdíj alaphoz való hozzájárulás. (…) S mindez mikor? 
Egy olyan helyzetben, amikor Romániának hiánya van a társadalombiztosítási költségvetésben. (…) 
Ezekbe a nyugdíjalapokba az államnak nagyon kevés beavatkozási lehetısége van. Most a 12-ik órában a 
román állam megpróbál egy garancia alapot létrehozni, de megint csak a román állam garantálásával. (…) 
Ebbıl a szempontból nézve a törvényben elfogadásától kezdve egy alapvetı hiba van, az, hogy kötelezi a 
lakosságot arra, hogy egy magánbiztosítási alapban részt vegyenek, ahelyett, hogy csupán a lehetıséget 
adná meg erre.” Toni Greblă, a Szociáldemokrata Párt szenátora. 
Forrás: https://www.senat.ro/Start.aspx  
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gondoskodnak a kötelezı magánnyugdíj alapok, nélkülözhetetlen a végsı állami 

garanciavállalás. 

A romániai szabályozással szemben a Magyarországon kialakított rendszer 

véleményünk szerint hatékonyabb volt. Itt a tıkefedezeti pillér várományait 

többelemő biztonsági rendszer volt hivatott védeni: állami felügyelet, a 

mőködésre, gazdálkodásra, befektetésre vonatkozó szigorú szabályok, 

fizetésképtelenség esetén a létrehozott Garancia Alap, legvégsı esetben az állami 

garancia. A magyarországi szabályozás pozitívum, hogy itt a Pénztárak Garancia 

Alapja ipso iure, az már az Mpt. Hatálybalépésével (1997. szeptember 1.) 

egyidejőleg létrejött, biztosítva a kifizetések teljesítését abban az esetben is, ha a 

pénztártag követelése befagyott, a pénztár azt valamiért nem volt képes kifizetni, 

vagy ha a nyugdíj folyósításának idıszakában  szolgáltatási tartalék kimerült.483 

 

5. Az önkéntes magánnyugdíjbiztosítás rendszere a 2006 évi 204. számú 

törvény alapján. 

 

Romániában az önkéntes nyugdíjbiztosításnak egyelıre teljesen marginális 

szerepe van, és a jelenlegi szabályozás mellett, figyelembe véve a gazdasági, 

pénzügyi és nem utolsó sorban társadalmi hátteret, a munkaerıpiacot és a 

keresıkorú személyek mentalitását, nem is várható, hogy a közeljövıben 

jelentısége növekedni fog.484 

                                                 
483 Barta, 2011, 16-17 old.  
484 A MFB által hivatalosan közzétett statisztikák alapján 2007. decemberében kevéssel több, mint 50.000 
személy rendelkezett valamilyen önkéntes nyugdíjbiztosítással. 2008-al kezdıdıen, amikor a 
magánnyugdíjbiztosítási rendszer a maga teljességében mőködésbe lépett az önkéntes biztosítást (is) kötı 
személyek száma növekedésnek indult. A növekedés arányában viszonylag kicsi, habár folyamatos (az 
adott év decemberében közzétett adatokat vesszük figyelembe): 2008 – 150.745 személy, 2009 – 187.172 
személy, 2010 -  221.600 személy, 2011 – 260.379 tag. A 2012 július 31.-én rendelkezésre álló adatok 
szerint jelenleg 278.838 tagja van az önkéntes magánnyugdíj rendszernek. Forrás: 
http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-3/2012-07-31  (2012 augusztus 7.) 
A legutolsó népszámlálási adatok szerint (2002) Románia lakossága 21.680.974 fı, az aktív lakosság 
száma 8.851.831 fı. Új, naprakész adatok a 2011. október 20-31 között zajló népszámlálás adatainak 
feldolgozása után állnak majd rendelkezésre (2012 augusztusában ezek az adatok még nem szerepelnek a 
Nemzeti Statisztikai Hivatal honlapján). Forrás: http://www.insse.ro/cms/files/rpl2002rezgen1/27.pdf  
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Szemben a kötelezı magánnyugdíjbiztosítást szabályozó törvénnyel, 

amelyet megjelenése óta már többször módosítottak és újra is közöltek, az 

önkéntes biztosításról rendelkezı jogszabállyal kapcsolatban mindössze két 

módosítási és kiegészítési rendelkezés született: a 2007 évi 112. számú sürgısségi 

kormányrendelet, valamint egy évvel késıbb, a 2008 évi 201. számú törvény. 

Mindkét rendelkezésrıl elmondhatjuk, hogy csak apróbb változásokat 

eredményezett, gyakorlatilag érintetlenül hagyva az eredeti törvény tartalmát és 

szerkezetét, ezért egyelıre újrapublikálásra sem volt szükség. Ugyanakkor 

viszont idırıl idıre, gyakorlatilag minden új kormányprogram közzétételekor 

felmerül annak a gondolata, hogy az önkéntes nyugdíjbiztosítás szabályozása 

teljes átalakítást igényelne, legerıteljesebb vélemények szerint a rendszernek a 

foglalkoztatói biztosítás felé való átszervezésével.485  

Annak ellenére, hogy az önkéntes biztosításra vonatkozó törvény a Mny. 

megjelenése után két évvel látott napvilágot, elsı olvasatra feltőnı, hogy habár 

természetesen nagyon sok átfedés van a két szabályozás között, a terminológia 

szempontjából a jogalkotónak nem sikerült következetesnek lenni.486  

A jogszabály második szakaszában a használt fontosabb fogalmak 

részletes magyarázatát tartalmazza, amely egyértelmően, és véleményünk szerint 

nagyon helyesen, a Mny.-ben található magyarázatokra épül, sokszor szó szerint 

átvéve azokat.  

                                                 
485 Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó 2010 évi 263. számú törvény 194. szakasza például 
konkrétan rendelkezik arról, hogy 2010 év végéig a román Kormány kidolgozza és a Parlament elé 
terjeszti a foglalkoztatási nyugdíjakra vonatkozó törvény javaslatát, amelyre azonban nem került sor. A 
2013-2016 kormányzati ciklusra szóló Kormányprogramja a Ponta kabinettnek ismét prioritásként kezeli a 
foglalkoztatói nyugdíjrendszer bevezetését, a jogszabály kidolgozását 2013 nyarára ígérve. 
486 A kötelezı és az önkéntes magánnyugdíj biztosításra jogszabályok kidolgozásával két, eltérı 
összetételő bizottság foglalkozott, habár a szakirodalommal együtt úgy gondoljuk, hogy indokolt lett volna 
ugyanazokat a szekértıket bevonni a jogalkotási munkálatokba, ami a nyugdíjbiztosítási rendszert 
egészére vonatkozó egységes elképzelés szabályozását eredményezhette volna. Lásd részletesen Major, 
2009, 179-180 old. 
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5.1. Az önkéntes nyugdíjalap megalakítása és engedélyezése 

 

A törvény értelmében az önkéntes magánnyugdíj alap a Polgári 

Törvénykönyv elıírásai szerint, polgári jogi társasági szerzıdéssel létrejött alapot 

jelenti. A törvény 2. Fejezete értelmében az önkéntes nyugdíjalapok 

vagyonkezelésével nyugdíjtársaságok, befektetési társaságok valamint biztosító 

társaságok foglalkozhatnak, amennyiben az MFB ezt a tevékenységi kört 

jóváhagyta számukra.  

A befektetési és biztosító társaságok létrejöttét és mőködését a területet 

meghatározó jogszabályok határozzák meg. A nyugdíjtársaságok létrejöttének és 

mőködésének feltétele az MFB általi engedélyezési eljárás lefolytatása. Ezek a 

társaságok részvénytársaságként jöhetnek létre, hasonlóképpen a kötelezı 

magánnyugdíjrendszerben mőködı vagyonkezelı társaságokhoz. Habár az MFB 

meglehetısen széles jogkörrel rendelkezik, az engedély kiadásának vagy 

elutasításának feltételeit maga a jogszabály határozza meg, s ezek kötelezı 

érvényőek számára.487 Az elutasításról való döntést öt napos határidıvel, írásban 

és indoklással ellátva kell a kérvényezı tudomására hozni. Az alapítási engedély 

megszerzését, valamint a társaságnak az Országos Cégbíróságon való 

                                                 
487 A következı feltételek együttes megléte esetében a vagyonkezelési engedély kiadására vonatkozó 
kérelem nem utasítható vissza: 
- az alapítóknak nincsen adósságuk az állami költségvetés, társadalombiztosítási költségvetés, helyi 
költségvetés vagy speciális alapok költségvetése felé; 
- a részvényesek és az igazgatói tanácsba javasolt személyek minısége garantálja a nyugdíjalap 
vagyonának korrekt és körültekintı kezelését; 
- az alapító tagok valamint az igazgatói tanácsba javasolt személyek ellen nincs folyamatban csıdeljárás 
vagy újjászervezési eljárás, nem járultak hozzá, közvetve vagy közvetlen módon valamely jogi személy 
csıdbejutásához és nem keveredtek bele semmilyen pénzügyi botrányba; 
- az igazgatói tanácsba javasolt személyek rendelkeznek a tisztségük betöltéséhez szükséges képzettséggel 
és szakmai tapasztalattal; 
- a nyugdíjtársaság elnevezése a lehetséges ügyfelek számára nem megtévesztı jellegő; 
- az alapítók teljes mértékben és készpénzben befizették az alaptıke összegét; 
- befizetésre került az alapítási engedélyezés díjának összege. (7. szakasz, a.)-g.) pontok) 
Az MFB visszautasítja az alapítási engedély kiadására vonatkozó kérelmet abban az esetben, ha: 
- a benyújtott dokumentáció nem teljes vagy nem a törvényes elıírásoknak megfelelı; 
- a 7. szakaszban elıírt feltételek közül valamelyik nem valósult meg. (8. szakasz, a.) és b.) pontok) 
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bejegyeztetését követıen kerülhet sor a vagyonkezelési engedélyezési eljárás 

megkezdésére, amely úgyszintén a MFB jogkörébe tartozik.488  

Hasonlóan a kötelezı magánnyugdíj rendszerben mőködı nyugdíjalaphoz, 

az önkéntes nyugdíjalap esetében is kötelezıen szerepel a társaság elnevezésében 

az erre vonatkozó egyértelmő megjelölés. A jogszabály eredeti szövege a 

„fakultatív nyugdíjalap” kifejezés meglétét tette kötelezıvé az elnevezésben, ezt 

késıbb, a 2008 évi módosítás során változtatták meg, amikor bevezették az 

elnevezésre vonatkozó, a kötelezı rendszerbıl már ismert rendelkezést. 

A vagyonkezelési tevékenység gyakorlatilag megfelel a kötelezı 

magánnyugdíj alapoknál már bemutatottal. Hasonló a vagyonkezelı jogköre, 

feladatainak és kötelességeinek szabályozása is.  

A vagyonkezelı szervezeti felépítésére vonatkozóan a jogszabály elıírja 

egy belsı könyvvizsgálói igazgatóság megszervezését, valamint egy másik, a 

befektetési lehetıségek elemzésével foglalkozó ügyosztály létrehozását. Ugyanaz 

a vagyonkezelı több önkéntes nyugdíjalap gazdálkodását is irányíthatja, azonban 

a felelısséget egyetlen esetben sem ruházhatja más szervezetekre.  

A vagyonkezelı társaság részvényei mindig névre szólóak, nem válthatók 

át bemutatásra szóló részvényekre és nem lehetnek elsıbbségi részvények.  

A részvénytársaság alaptıkéjének minimális értékét a törvény 1,5 millió 

eurónak megfelelı, a Román Nemzeti Bank hivatalos árfolyamán számolt román 

lejben határozza meg, s ez az összeg nem származhat kölcsönbıl és nem 

fedezhetı hitelbıl. 

                                                 
488 A vagyonkezelési engedélyre vonatkozó kérvényhez a következı iratok csatolására van szükség:  
- az Országos Cégjegyzékbe való beiktatást igazoló okirat; 
- a teljes alaptıke befizetésére vonatkozó igazolás; 
- a letétkezelési szerzıdés tervezete; 
- a polgári jogi társasági szerzıdés tervezete; 
- a befektetési politikára vonatkozó nyilatkozat; 
- három évre elıre elkészített üzleti terv; 
- a nyugdíjséma tervezete; 
- engedélyeztetési díj befizetését igazoló irat; 
- bármilyen más, az MFB által kért dokumentum vagy információ. (10 szakasz, 2. bekezdés, a.) – i.) 
pontok) 
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A vagyonkezelı társaságon belüli túlzott befolyás elkerülésének érdekét 

szolgálja az a rendelkezése a törvénynek, amelynek értelmében egy fizikai vagy 

jogi személy egyetlen vagyonkezelınek lehet csak a részvényese, s annak sem 

akármilyen mértékben, az 5% feletti tulajdonszerzéshez a MFB jóváhagyása 

szükséges. 

A vagyonkezelı mőködésére, valamint a nyugdíjsémára vonatkozó 

engedély megszerzése után kerülhet sor magának az önkéntes magánnyugdíj 

alapnak az engedélyezésére, amely esetében úgyszintén az MFB illetékességét 

rendeli el a jogszabály. Az önkéntes magánnyugdíj alap társasági szerzıdéssel jön 

létre, mőködéséhez legkevesebb száz személy csatlakozására van szükség.  

A nyugdíjalapot harmadik személyekkel való jogviszonyokban, beleértve 

az igazságszolgáltatás szerveit is, kizárólag a vagyonkezelı képviselheti, s ı 

jogosult az alapra vonatkozóan információkat szolgáltatni.  

A befektetésre, letétkezelésre, tartalékképzésre vonatkozó szabályrendszer, 

a különleges megfigyelés és vagyonkezelés esetei és körülményei azonosak a 

kötelezı magánnyugdíjrendszer elemzésekor leírtakkal, ezért ezekre a 

következıkben már nem térünk ki. 

 

5.2. A tagsági jogviszony, az egyéni számla és a nyugdíjszolgáltatás az önkéntes 

nyugdíjalapok esetében 

 

Míg a fakultatív magánnyugdíjalapokra vonatkozó elsı, soha hatályba nem 

lépett jogszabály ellen éppen az volt a leghangosabb kritika, hogy túlságosan szők 

a lehetséges tagság köre, a jelenlegi szabályozás szerint gyakorlatilag bárki 

csatlakozhat valamely önkéntes magánnyugdíj alaphoz. A törvény 74. szakasza 

értelmében: „Az önkéntes magánnyugdíj alap tagja az alkalmazott, köztisztviselı, 

egyéni tevékenység folytatására vonatkozó engedéllyel rendelkezı személy, 

végrehajtói, igazságszolgáltatói vagy törvényhozói tisztségbe választott vagy 
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kinevezett személy a mandátuma ideje alatt, valamely szövetkezetnek a tagja 

vagy olyan személy, aki mezıgazdasági vagy más szakmai tevékenységbıl 

származó jövedelemmel rendelkezik, aki csatlakozik egy önkéntes 

nyugdíjalaphoz, önmaga, vagy az ı nevében egy más személy eleget tesz a 

járulékfizetési kötelességnek és jövıbeli nyugdíjszolgáltatási jogosultsággal 

rendelkezik.” 

A tagsági jogviszony a tag által aláírt belépési nyilatkozattal veszi 

kezdetét. A belépési nyilatkozatot egy kötelezıen írásos formában a tag és a 

vagyonkezelı között megkötött szerzıdés, amely tartalmazza a tagnak a társasági 

szerzıdés és a nyugdíjséma tartalmára vonatkozó beleegyezését, valamint annak 

az igazolását, hogy az említett dokumentumok egy-egy másolatát kézhez vette, 

tartalmi elemeit ismeri és elfogadta.489  

A tagok toborzása kizárólag a nyugdíjalap marketing ügynökeinek a 

feladata, a vagyonkezelı pedig nem utasíthatja el egyetlen személy belépési 

nyilatkozatát sem, amennyiben a törvényes feltételeknek eleget tesz.490 

A nyugdíjalaphoz való hozzájárulás konkrét mértékét a nyugdíjsémában 

határozza meg a vagyonkezelı, befizetése közvetlenül a tag, adott esetben a 

munkáltató feladata, aki a kötelezı társadalombiztosítási járulékkal egy idıben 

utalja át az adott összeget a munkavállaló által megjelölt nyugdíjalapba. A 

jogszabály értelmében azonban a fizetendı járulék nem haladhatja meg a havi 

bruttó bér vagy egyéb jövedelem 15%-át.491 A megállapított összeg terhelheti 

csak a munkavállalót, de az érvényes kollektív munkaszerzıdés rendelkezései 

alapján megosztható a munkavállaló és a munkáltató között. Az önkéntes 

magánnyugdíjalaphoz való hozzájárulás minden belépı tagra számolva 200 euró 

                                                 
489 74.-75(1). szakaszok 
490 74^1 és 75(2). szakaszok 
491 Egyes szerzık szerint a 15%-ban megállapított hozzájárulási limit erıteljesen túlzó. Mivel a számítási 
alap ugyanaz, mint a társadalombiztosítási, illetve a kötelezı magánnyugdíj rendszerhez való hozzájárulás 
esetében, ha valaki önkéntes nyugdíjbiztosítást is szeretne kötni és a maximális járulékértéket választja, 
bruttó jövedelme közel felét kellene nyugdíjbiztosításra költenie. Major, 2009, 177 old. 
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összegig leírható a munkáltató adott pénzügyi évre számolt profitadójából,492 és 

hasonlóképpen a munkavállaló jövedelemadójából is.493 

Az önkéntes magánnyugdíjalap tagjai egyéni számlájuk felett 

tulajdonjoggal rendelkeznek. A számlán felgyőlt vagyon a semmisség terhe 

mellett nem képezheti végrehajtás tárgyát, nem ruházható át, nem szolgálhatja 

hitelfelvétel alapját, nem használható fel semmilyen más célra, mint a 

nyugdíjszolgáltatás.  

Szemben a kötelezı nyugdíjalapokra vonatkozó szabályozással, az 

önkéntes magánnyugdíjrendszerben egy személy több nyugdíjalap tagja, s ebbıl 

kifolyólag több egyéni számla tulajdonosa is lehet. Ebben az esetben a különbözı 

számláin felgyőlı összegeket csak a nyugdíjszolgáltatás megkezdésekor 

szükséges összesíteni.494  

Az önkéntes magánnyugdíjrendszerben a nyugdíjszolgáltatás feltételei 

nem azonosak azokkal, amelyeket a kötelezı magánnyugdíjrendszerre 

vonatkozóan, a társadalombiztosítási rendszer feltételeire épülve felállít a Mny.  

 A jogszabály 93. szakasza értelmében az önkéntes biztosítási alapból való 

nyugdíjszolgáltatásra a nyugdíjkérelem benyújtását követıen kerülhet sor, a 

következı feltételek együttes megléte mellett: a kérvényezı betöltötte a 60. 

életévét, legkevesebb 90 hónapig fizette a nyugdíjjárulékot és a személyes 

aktívumának összege eléri a MFB által meghatározott minimális fakultatív 

nyugdíjhoz szükséges összeget. 

A következı, 94. szakasza a törvénynek öt kivételes esetet szabályoz, 

amelyek a következık: 

1. A nyugdíjszolgáltatást igénylı személy helyzete nem felel meg az elsı 

két feltétel valamelyikének. Ebben az esetben, egyéni opciója alapján, egyösszegő 

                                                 
492 A biztosító társaságok elégedetlenségüket fejezték ki ezzel a plafonértékkel kapcsolatban, amelyet túl 
alacsonynak tartanak, elsı sorban a munkavállaló szempontjából, de a munkáltatónak is csak nagy létszám 
esetében érné meg alkalmazottaink az önkéntes nyugdíjbiztosítás rendszerbe való belépését támogatni. 
Major, 2009, 176 old. 
493 76. szakasz 
494 71. szakasz 
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kifizetésként megkaphatja a számláján felgyőlt pénzösszeget, illetve legtöbb öt 

évre kiterjedı havonkénti kifizetésekre tarthat igényt. 

2. A nyugdíjszolgáltatást igénylı személy a Tny. meghatározása szerinti 

munkaképtelenséget eredményezı bántalmak miatt rokkantsági ellátásban 

részesül. Ebben az esetben, ha a rendelkezésére álló összeg nem elegendı a 

minimális nyugdíjszolgáltatáshoz, az érintett személy egyösszegő kifizetésre, 

vagy legtöbb öt évre elosztott járadékszolgáltatásra tarthat igényt. Amennyiben az 

összeg megfelel a MFB által meghatározott minimum értéknek, a jogszabály által 

meghatározott fakultatív magánnyugdíj szolgáltatásra lesz jogosult. 

3. A fakultatív nyugdíjalap tagjának a nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó 

kérelem benyújtása elıtti elhalálozása esetében az egyéni számlán levı összeget a 

kedvezményezetteknek fizetik ki, a belépési nyilatkozatban rögzített feltételek 

mellett. 

4. A nyugdíjszolgáltatás megkezdése utáni elhalálozás esetében a számlán 

megmaradt összeget a tag által kijelölt személynek fizeti ki a nyugdíjszolgáltató. 

5. Amennyiben az elhunyt nem jelölt meg kedvezményezettet, az egyéni 

számlán levı összeg a törvényes örökösöket illeti. 

A fakultatív nyugdíjbiztosításnak Romániában egyelıre nincs jelentıs 

szerepe. Az MFB által végzett, reprezentatívnak nevezett felmérések eredményei 

azt mutatják, hogy a lehetséges biztosítottak 62%-a egyértelmően nem akar 

önkéntes magánnyugdíj biztosítást kötni, és a fennmaradó személyek között is 

sokan vagy nem gondolkoztak ezen a lehetıségen, vagy bizonytalanok a válaszuk 

tekintetében, s csupán 28% jelezte, hogy kötne önkéntes nyugdíjbiztosítást, 

amennyiben erre lehetısége lenne. Felmerül természetesen a kérdés, az említettek 

személyek hány százaléka az, akinek megadatik az bizonyos „lehetıség”, 

tekintetbe véve a pénzügyi forrásaikat és egyéb kiadásaikat. Az önkéntes 
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biztosítást esetlegesen választók is átlagosan legtöbb 8%-ot áldoznának erre, ami 

messze alulmarad a 15%-ban meghatározott hozzájárulási plafonértéknek.495  

Az optimistának kikiáltott piackutatási felmérései ellenére a MFB elismeri, 

hogy Románia a régió országaival összehasonlítva a legkisebb önkéntes 

nyugdíjbiztosítási szektorral rendelkezı országok között helyezkedik el, egy 

csoportban Litvániával és Észtországgal.496 Ezt a helyzetet támasztja alá nagyon 

sok hazai biztosítási szakértı is, akik egyértelmően, már az elsı önkéntes 

nyugdíjbiztosítási formát bevezetı jogszabály megszületésekor jelezték, hogy 

véleményük szerint Romániában a pénzügyi piac nem kellıképpen felkészült a 

harmadik pillér mőködéséhez.497 

Nehézséget jelentenek a fakultatív magánnyugdíjbiztosítás mőködése 

szempontjából más tényezık is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni például, 

hogy éppen azokon a területeken (informatikai cégek, biztosítási és bankszféra, 

egyetemi oktatók, illetve EU tisztviselık), ahol a magasabb jövedelem lehetıvé 

tenné az önkéntes nyugdíjbiztosítási alapokhoz való csatlakozást, a 

szakszervezetek és más munkavállalói képviseleti formák szerepe 

elhanyagolható. Az erıs munkavállalói érdekképviselettel rendelkezı szakmák 

esetében viszont, különösen az állami szektorban, az alacsonyabb bérezés nem 

segíti elı az önkéntes nyugdíjbiztosítás terjedését.498 

Ugyanakkor nem ismeretlen a romániai szakirodalomban az a nézet sem, 

amely éppen a harmadik pillért jelentı önkéntes nyugdíjbiztosításban látja a 

nyugdíjrendszer jelenlegi problémáinak egyik lehetséges megoldását, a 

„nyugdíjreform motorját”.499 Az idézett szerzı véleménye szerint a 

nyugdíjrendszer megmentıjeként propagált kötelezı nyugdíjbiztosítási rendszer 

nem vezet máshoz, mint az állam eladósodásához, ellenben az önkéntes 

                                                 
495 www.csspp.ro, DirecŃia Comunicare, 2008 július 
496 http://www.csspp.ro/uploads/files/20-martie-2009-pensii-private-ue_jlej.pdf  
497http://cariereonline.ro.s30824.gridserver.com/index.php/articles/Pensiile_private_de_maine,_colacul_de
_salvare_al_angajatilor_de_azi, Aldea, 2004, FiŃ, 2009a,b, Cenar, 2006, 205-209 old. 
498 Dobrescu – Şeitan, 2005, 62-64 old. 
499 Major, 2009, 178-180 old. 
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nyugdíjbiztosítás, amennyiben a munkáltatókat sikerül érdekeltté tenni benne, 

idıvel a leendı nyugdíjak összegének valós és jelentıs növekedését 

eredményezheti.500 

A fenti véleménnyel egyetértve úgy gondoljuk, a kötelezı 

magánnyugdíjbiztosítást fenntartó politika helyett Romániának inkább az 

önkéntes rendszer megerısítésében kellene gondolkodni. Ehhez azonban teljes 

szemléletváltásra van szükség a nyugdíjreform folyamatának tekintetében. A 

nemzetközi példák adottak, a közép-kelet európai régióban elegendı a 

Magyarországon végbement változásokra gondolni, ahol a teljes kötelezı 

magánbiztosítási rendszer felszámolására került sor. De hasonló irányvonalat 

próbál követni Bulgária is, illetve a régió más államaiban is feltőnik a kötelezı 

magánbiztosítási pillér felszámolásának vagy erıteljes visszaszorításának terve. 

Romániában jelenleg éppenséggel nem a kötelezı magánbitosítás 

megszüntetése merült fel, hanem egy negyedik magánbiztosítási pillér 

bevezetése, foglalkoztatói nyugellátás formájában. Ez egészítené ki az önkéntes 

biztosítást egy olyan formával, amelyet az Európa Unió is kifejezetten preferál, és 

a nyugat-európai államokban komoly hagyománnyal rendelkezik. A IV. pillér 

bevezetése egyelıre csak szándéknyilatkozat szintjén jelent meg, azonban 

kormányzati források szerint folyamatban van a jogszabály tervezetének 

kidolgozása. A munkaügyi tárcát vezetı Mariana Câmpeanu szerint a rendszer 

2016-ra mőködésbe léphet, egy olyan, francia mintára felépített szerkezettel, 

amelyben elsı sorban a mezıgazdasági dolgozók lesznek biztosítottak, azonban 

további szakmai kategóriák (katonaság, ügyvédek, bírói testület, orvosok) is 

létrehozhatnak majd foglalkoztatói nyugdíjpénztárakat. A befizetett járulékokat 

az állami költségvetésbıl fogják kiegészíteni, további adókedvezményeket is 

                                                 
500 A II. pillér, hatékonyságának prognosztizálása szerint, a nyugdíjak összegének a bruttó átlagbér 10%-át 
jelentı összeggel való növekedését eredményezné. Mindez abban az ideális esetben, ha az eszközölt 
befektetések nyereségesek lesznek és sikerül elérni a megfelelı hozamelvárást. Ennek ára azonban az 
állam többmilliárd eurónyi értékre való eladósodása. A III. pillér mőködéséhez ugyanakkor nincs szükség 
az állam eladósodására, ugyanakkor (a szerzı számításai szerint) az átlagnyugdíj értékének a bruttó 
átlagbér akár 30%-ával való növekedése érhetı el. Major, 2009, 179 old. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 315 

alkalmazva, amelyekre vonatkozó konkrét elképzeléseket azonban egyelıre nem 

hozták nyilvánosságra. 

A kiegészítı foglalkoztatói nyugdíj intézményesítése egybecseng az 

Európai Uniós tenenciákkal. Az erre vonatkozó irányelv (IORP irányelv) 

kidolgozására 2003-ban már sor került, ezzel együtt megfogalmazva azt is, hogy 

a szociális biztonsági rendszerekre fokozódó nyomás következtében a jövıben 

nagyobb szerep kell jusson a kiegészítı rendszerknek, így a foglalkoztatói 

nyugdíjnak is, amelyet szükséges közösségi szinten támogatni.501 A foglalkoztatói 

rendszerek fokozódó kiegészítı szerepét hangsúlyozza a megfelelı, biztonságos 

és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjét tartalmazó Európai Bizottság által 

kidolgozott Fehér Könyv is.  

Az IORP irányelv meghatározza a nyugdíjszolgáltató intézményekkel és a 

nyújtott szolgáltatással kapcsolatos alapvetı elvárásokat, amelyeknek a leendı 

román jogszabály is meg kell, hogy feleljen. Ezek a következık: 

- megfelelı védelmet nyújtson a biometrikus kockázatokkal szemben; 

-  lehetıleg nyújtsanak túlélı hozzátartozói ellátást; 

- nyújtsanak élethosszig tartó nyugdíjszolgáltatást is; 

- a foglalkoztató és a nyugdíjszolgáltató intézmény egyértelmően különüljön 

el, így csökkentve a foglalkoztató fizetésképtelensége miatt a tagokra 

háruló kockázatot.502 

Az irányelv kötelezı implementálásának következményeként fogadta el a 

magyar jogalkotó a foglalkoztatói nyugdíjra vonatkozó törvényt, amelynek 

következtében Magyarországon 2008 óta lehetıség van ilyen nyugdíjszolgáltató 

alapítására.503 Az irányelv rendelkezéseihez való felzárkózás jegyben tervezi 

Románia is a foglalkoztatói nyugdíjrendszer bevezetését. 

 

                                                 
501 Barta, 2013, kézirat 
502 Barta, 2013, kézirat 
503 Idem. 
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V. ZÁRÓ GONDOLATOK. A MAI ROMÁN NYUGDÍJRENDSZER 

TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI, DE LEGE 

FERENDA JAVASLATOK 

 

1. A román nyugdíjrendszer jelenlegi helyzete és fenntarthatóságának 

kérdése  

 

 Mindabból, amit dolgozatunkban a korábbiakban vizsgáltunk és 

ismertettünk világosan látható, hogy több mint húsz évvel a rendszerváltás után a 

nyugdíjrendszer reformjának kérdése Romániában korántsem zárult le, és más-

más hangsúllyal-mértékkel, de a vázolt problémák változatlanul aktuálisak. 

Ennek elsı sorban két alapvetı okát látjuk. Egyrészt az elmúlt idıszak gazdasági 

és demográfiai változásai a világ minden táján a meglevı nyugdíjrendszerek 

válságát, de legalábbis újragondolásának szükségességét eredményezték, s ez alól 

Románia sem képez kivételt. Másrészt úgy gondoljuk, hogy Románia 

szempontjából külön nehézséget okoz az a tény, hogy szemben például a 

hagyományos nyugati demokráciákkal, a nyugdíjbiztosítás területén viszonylag 

kevés tapasztalattal rendelkezik, miközben a lakosság mentalitásában is kevés 

változás figyelhetı meg.504 

 A II. világháborút követıen kialakult állami, felosztó-kirovó elven 

mőködı nyugdíjrendszer a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények 

                                                 
504 A romániai szakirodalom egy része elsı sorban a politikai tényezıkkel magyarázza a nyugdíjreform 
folyamatának ilyen mértékő elhúzódását. Simona FiŃ például öt késleltetı, akadályozó tényezıt sorol fel, 
amelyekkel egyetértünk, azonban úgy gondoljuk, a hazai nyugdíjreform alakulását nem csupán ezek a 
belsı, politikai gyökerő tényezık befolyásolták és befolyásolják. A felsorolt okok a következık: 
- a nyugdíjreformra vonatkozó önálló szemlélet hiánya, mivel az a nemzetközi fórumok nyomására és 
elképzelései szerint valósult meg; 
- politikai konszenzus hiánya, legalább az új nyugdíjrendszer struktúrája tekintetében; 
- következetesség hiánya a nyugdíjreform bevezetésében; 
- az egyeztetés hiánya a reformban érintett felek képviselıivel (szakszervezetek, munkáltató szervezetek, 
nyugdíjasok érdekvédelmi szervezetei, biztosítási intézmények); 
- a hazai nyugdíjrendszer sebezhetısége a politikai kockázattal szemben. FiŃ, 2009a, 115 old. 
Hasonló tényezıket sorolnak fel a nyugdíjreform folyamatának elemzésekor más román szerzık is. Lásd: 
Constantinescu-Constantinescu, 2005, 63-65 old.  
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között is tartotta magát, szinte napjainkig, és hasonlóképpen tartja magát az a 

mentalitás is, hogy a nyugdíjról való gondoskodás egyedüli letéteményese az 

állam, s elképzelhetetlen, hogy az állam egyszer csak „magára hagyja” az 

idıseket, függetlenül attól, hogy azok aktív idıszakukban részt vettek-e, vagy 

milyen mértékben vettek részt a nyugdíjrendszer fenntartásában. Ennek a 

gondolatmenetnek a visszaigazolása látszik jogszabályi szinten is, elegendı ha a 

Mny. azon rendelkezésére gondolunk, amely állami garanciavállalást helyez a 

kötelezı magánnyugdíjrendszer mőködése mellé. 

 Mindez erıteljesen megjelenik a 2000 utáni években munkába álló fiatalok 

körében végzett felmérésekben is. Erre vonatkozó kutatásait összegezve a 

Nemzeti Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztár fıtitkári tisztségét is betöltı 

Ştefana Aghergheloaei, a terület elismert hazai kutatója, az alábbi kijelentést tette: 

„Általánosságban véve úgy gondolom, hogy nem létezik sem egyéni sem 

kollektív szinten egy implicit és közvetlen törekvés a nyugdíjrendszerre 

vonatkozó jogszabályok ismerete tekintetében.”505 Idézett tanulmányában a 

szerzı úgy látja, hogy a fiatalok számára a nyugdíj kérdése figyelemre legkevésbé 

sem érdemes távoli perspektívaként tőnik fel, ezért nem jelent gondot számukra 

olyan helyzeteknek az elfogadása, amelyek késıbb negatív kihatással lehetnek és 

lesznek a nyugdíjjogosultságukra. Példaként említhetı: 

- a munkapiacon (és biztosítottságban) való csupán idıszakos részvétel;  

- az „egyéni vállalkozó” státus (miközben a tanulmány születésének 

idıszakában az ilyen státusban levıknek alig 7%-a kötött 

nyugdíjbiztosítási szerzıdést);  

- a külföldi munkavállalás, anélkül, hogy ez az adott ország 

nyugdíjbiztosítási rendszerébe való bekapcsolódást is jelentené;  

- a feketegazdaságban való munkavállalás; 

                                                 
505 Aghergheloaei, 2006, 5 old. 
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- legális munkavégzés olyan körülmények között, hogy a hivatalos 

jövedelem a minimálbéren van megállapítva, s ennek alapján számolják az 

érintett hozzájárulásait is;  

- a munkanélküli státus elfogadása, amely ugyan biztosítotti idınek számít, 

azonban jelentıs kihatással lesz a majdani nyugdíj összegére.506 

Az Európai Bizottság kérésére az Unió országaiban a Gallup Intézet által 

2009 tavaszán a nemzedékek közötti szolidaritás témakörében végzett 

Eurobarométer felmérés eredményeit vizsgálva egy másik hazai kutató, Simona 

FiŃ is azt a következtetést vonta le, hogy Romániában az Európai Uniós átlagnál 

nagyobb mértékben gondolja úgy a lakosság, hogy az államnak kell elsıdleges 

szerepet vállalni a nyugdíjrendszerben, annak fenntartásában, illetve az államnak 

kötelessége lenne nagyobb pénzalapot biztosítani az idıskorúak ellátása 

érdekében.507 

Véleményünk szerint mindez azonban nem az államba vetett feltétlen hit 

és bizalom jele, hanem a megszokásé, a szocialista diktatúra korszakából örökölt 

mentalitásé és az öngondoskodási kultúra hiányáé, miközben nem lehet attól sem 

eltekinteni, hogy a romániai lakosság zömében nincs is olyan gazdasági-pénzügyi 

helyzetben, hogy a napi megélhetésen kívüli takarékoskodásra is gondolhasson.  

Romániában jelenleg a világbanki ihletéső hárompilléres nyugdíjrendszer 

mőködik, azzal a pontosítással, hogy a pillérek között egyértelmő aránytalanság 

van: az állami társadalombiztosítási nyugdíjpillér jelenti a rendszer gerincét, 

kiterjedve (kevés törvényes kivétellel) az aktívnak tekinthetı korosztály quasi-

egészére. Ezt egészíti ki a 2008-ban bevezetett magánnyugdíj rendszer két pillére, 

a kötelezı jellegő második pillér, amelynek tagjává válik minden 35 év alatti 

személy, aki a társadalombiztosítási elsı pillérben is biztosított, valamint az 

önkéntes magánnyugdíjbiztosítási harmadik pillér. Ez utóbbi jelentıségében 

                                                 
506 Idem.  
507 FiŃ, 2009b, 70-74. old. 
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elhanyagolható a társadalombiztosítási, de akár a kötelezı magánnyugdíj 

biztosítási pillérhez viszonyítva is.508 

A nyugdíjrendszer folyamatos átalakulásának mérföldköve az Enyt. 

megjelenése és hatályba lépése 2011. január 1-el kezdıdıen, de napirenden van 

az önkéntes nyugdíjbiztosítás átalakítása, valamint a kötelezı magánbiztosítás 

szabályozásának továbbfejlesztése is. 

 A korábbiakban már hangot adtunk annak a véleményünknek, hogy bár a 

nemzetközi elvárásnak megfelelıen Románia bevezette a 

magánnyugdíjbiztosítást, a hangsúly a politikai döntéshozók szemében is, nem 

csupán a lakosság körében, egyértelmően a társadalombiztosítási rendszeren 

maradt. Érdekes módon tükrözi ezt a szemléletet a román szakirodalom is, amikor 

bár általánosságban nem száll vitába a magánbiztosítási rendszer bevezetésének 

szükségességével, erıteljesen képviseli azt az álláspontot, hogy a 

társadalombiztosítási pillér mőködésének az egyensúlyba hozatala a prioritás.509 

Mi több, egyenesen ennek függvénye az is, hogy a nyugdíjrendszer 

finanszírozásának diverzifikálása egyáltalán sikeres lesz-e vagy sem, érdemes 

volt-e bevezetni vagy sem.510   

 Az okok, amiért a magánnyugdíjrendszer bevezetésétıl függetlenül a 

társadalombiztosítási nyugdíjpillér további átalakítása, illetve a nyugdíjreform 

egészének folytatása sürgetınek látszik nem sokat változtak a rendszerváltás óta, 

annak ellenére, hogy a reform elsı hullámaiban megtörtént (Romániában immár 
                                                 
508 A legutolsó (2012. július 31.) adatok alapján a kötelezı magánnyugdíjbiztosításban 5.67 millió személy 
vesz részt, a pillérben felhalmozott és kezelt nettó vagyon pedig 8.210,8 millió lej összegő, míg 
ugyanabban az idıpontban önkéntes magánnyugdíj biztosítással 278.838 személy rendelkezik, és a 
felhalmozott vagyon értéke 527,6 millió lej. Forrás: http://www.csspp.ro/date-statistice-pilonul-2#  
(letöltve 2012. augusztus 7.) 
509 Érdekes megfigyelni, hogy a magyarországi nyugdíjreform tekintetében részben épp fordított helyzet 
állt fent. Az Aktív Társadalom Alapítvány által kiadott „A (magán)nyugdíjrendszer szociológiai-
demográfiai vizsgálata” címő tanulmánya ezt a következıképpen fogalmazta meg: „A magyarországi 
nyugdíjreform egyik – bizonyos szempontból sajnálatos – vonása hogy a nyugdíjkérdésben többé-kevésbé 
jártas kutatói-szakértıi réteg, tágabb értelemben a társadalomtudományi értelmiség többé-kevésbé 
határozott ellenvéleménye ellenére hozták létre. Éppen ezért a vitákat még ma is az uralja, vajon 
szükségünk van-e a több pilléres rendszerre, illetve mi módon lehetne a több pilléres rendszer 
„nyilvánvaló” alapvetı problémáit az elsı pillér megerısítésével semlegesíteni.” Habicsek, 2003, 79 old. 
510 Constantinescu-Constantinescu, 2005, 75-77 old., Ştefura-Chirleşan, 2010, 38 old., Dobrescu-Şeitan, 
2005, 34 és 100 old.  
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két nagyszabású törvény megalkotásával) a társadalombiztosítási rendszer 

kiigazítása, illetve a magánnyugdíj rendszer bevezetésével a finanszírozás 

diverzifikálása. Mindezek ellenére egyöntető álláspontként jelenik meg az, hogy a 

román nyugdíjrendszer a jelenlegi körülmények között fenntarthatatlan pályán 

mozog.  

 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának veszélyeztetı tényezıi közül elsı 

sorban a demográfiai tényezıt szokták említeni. A népességfogyás és elöregedés 

problémája a világ nagyon sok államát érinti, és Európában a nyugdíjreform 

kapcsán az egyik legjelentısebb tényezıként merül fel. Románia tekintetében a 

lakosság elöregedését az átlagnál nagyobb mértékben súlyosbítja a kivándorlás 

problémája, mivel éppen az aktív korosztály az, amelyik tömegében hagyja el az 

országot külföldi munkalehetıséget keresve, hátrahagyva nagyon sok esetben az 

eltartottakat: kiskorú gyermekeket a nyugdíjas nagyszülık felügyelete alatt. Igaz 

ugyan, hogy a külföldön megkeresett pénz egy része visszatér Romániába, mivel 

a kint dolgozók haza küldik, és itt költik el azt, azonban a társadalombiztosítási 

rendszerhez nyilván nem történik belıle hozzájárulás.511  

 Románia népességváltozásának elırejelzése tekintetében létezik 

optimistább és pesszimistább verzió, azonban 2050-re átlagosan 16-17 millió 

közötti népességgel számolnak a szakértık, miközben a rendszerváltáskor az 

országnak megközelítıleg 23 millió lakosa volt.512  

                                                 
511 Európa demográfiai összeroppanását felvázoló könyvében Pokol Béla a romániai helyzetet az egyik 
legsúlyosabbnak tartja, az okok között jelentıs szerepet tulajdonítva a kivándorlásnak. A romániai 
kivándorlók legfontosabb célországai Olaszország és Spanyolország, ahol (2010 évi adatok alapján) a 
románság létszáma megközelítette az 1 milliót, illetve meghaladta a 800.000-t. Pokol, 2011, 114 és 119 
old.  
Teljesen pontos hivatalos statisztika hiányában, 2010-es kiadású könyvében Marc Cristiana 3 millióra 
teszi a külföldön dolgozó román állampolgárok számát. Marc, 2010, 173 old. 
Miközben a külföldön dolgozó román állampolgárokat jelentıs létszámuk miatt a nyugdíjalap deficitjének 
egyik kiváltó okaként és súlyosbító tényezıjeként tartják számon, ezek az emberek, a Világbank és a 
Román Nemzeti Bank adatai alapján, a hazai GDP 3,3%-ának megfelelı összeget jutattak vissza az 
országba. Forrás: http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/7475 (2011. december 21) 
512 A romániai népességcsökkenésre vonatkozóan a legpesszimistább jóslata az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Banknak van. Prognózisa szerint Románia lakossága 2050-ben már nem fogja elérni a 13,5 
milliót. Ehhez képest az ENSZ, a Román Tudományos Akadémiához tartozó Országos Gazdasági 
Kutatóintézet (Institutul NaŃional de Cercetări Economice), illetve a Világbank és a Nemzetközi 
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 Az ENSZ prognózisát véve alapul, amelyet Simona FiŃ korábban már 

idézett tanulmánya használ, 2050-re a további mutatók a következıképpen fognak 

alakulni:  

- a születéskor várható átlagos élettartam meghaladja a 79 évet, ami közel 

tíz éves növekedést jelent a 2000-ben érvényes adatokhoz képest; 

- a születési ráta enyhe növekedésének köszönhetıen ez a mutató eléri az 

1,7-et, miközben 2000-2005 közötti idıszakban csupán 1,29 volt; 

- az idıskorúak eltartottsági rátája erıteljesen fog növekedni, a 2005-ben 

jegyzett 21%-ról 49%-ra;513   

Románia EU-s konvergencia programja szerint a 65 év felettiek száma 

2050-ig megduplázódik, miközben a 20-55 év közötti korosztályé tovább 

csökken.514 

A nyugdíjalap deficitjére vonatkozóan rendelkezésre álló adatok egyelıre 

a Tny. szabályozása alapján számolt prognózisokat tartalmazzák, az Enyt. által 

bevezetett parametrikus reformintézkedések várhatóan valamelyest javítani 

fognak a mutatókon. A Világbank számításai szerint a nyugdíjalap deficitje 2050-

re meghaladja a GDP 6%-át. Ennél lényegesen pesszimistább az Európai 

Bizottság elırejelzése, amely ugyanarra az idıpontra közel 8%-os deficitet 

jósol.515 

A fenti mutatók alapján készült számításokból az derül ki, hogy a román 

nyugdíjrendszer változatlan formában akkor lenne fenntartható, ha a nyugdíjazási 

korhatárt 70 évre emelnék vagy a folyósított nyugdíjjáradékok összegét átlagosan 

59%-al csökkentenék.516 Reálisan nézve mindkét megoldás kivitelezhetetlen és 

elfogadhatatlan. Ugyanakkor szem elött kell tartani azt is, hogy a jelenlegi 

                                                                                                                                                
Valutaalap által közzétett elırejelzések Románia lakosságát az említett idıpontban 16-17 millióra teszi. 
Forrás: http://www.apapr.ro/reforma.html (letöltve 2011. december), FiŃ, 2009a, 115-116 old. 
513 A tanulmány idıskorúaknak a 65 év, azaz a 2050-ben várhatóan érvényes nyugdíjkorhatár feletti 
személyeket számítja. FiŃ, 2009a, 116-117 old. 
514 http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/8383  
515 FiŃ, 2009a, 119-120 old. 
516 Iderm. 
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körülmények között, az elırejelzett mutatók bekövetkezte esetében a 

nyugdíjrendszer szolgáltatásai a mai formájukban fenntarthatatlanok.  

Figyelembe véve a Romániát jellemzı demográfiai, gazdsági mutatókat, 

valamint a nyugdíjrendszer hatályos szabályozását, az Európai Bizottság által 

megfogalmazott, a megfelelı, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak 

menetrendjét tartalmazó Fehér Könyv a következı ajánlásokat tette a román 

nyugdíjreform feltételrendszerével kapcsolatban: 

- az állami nyugdíjakat ne a bérekhez, hanem a fogyasztói árakhoz 

indexálják; 

- korlátozzák a nyugdíjemelések leetıségeit; 

- bevezetésre kerüljön a közalkalmazottak olyan csoportjainak 

járulékfizetése, akik jelenleg ki vannak zárva ennek kötelezettsége alól; 

- 2015-ben fokozatosan emeljék a nyugdíjkorhatárt, különösen a nık 

esetében, figyelembe véve a várható élettartamot, a kiszolgáltatott helyzető 

nyugdíjasok védelmét és azt, hogy az átlagosan 45%-os helyettesítési 

arányt elérjék a nyugdíjasok körében.517 

Heim Péter, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. Magyarország 

vonatkozásában tett megfogalmazását Románia esetében is érvényesnek 

tekinthetjük. „Szembe kell nézni azzal, hogy az elöregedı társadalom miatt nincs 

lehetıség a gazdasági növekedés generálta többletjövedelem egészét kifizetni 

nyugdíjakra. Ha folytatódik az elöregedés, akkor a most 30-40 éves 

munkavállalók vagy nagyon késın mehetnének nyugdíjba – a nyugdíjkorhatárt 65 

évrıl tovább kellene emelni, annak megfelelıen, ahogy a születéskor várható 

átlagos élettartam növekszik -, vagy a jövıbeni nyugdíjunk a bérünknek csak 65-

70 százalékát érheti majd el 30 év múlva.”518 

                                                 
517 Európai Bizottság, 2012, 34 old.  
518 http://origo.hu/gazdasag/20120711-legyen-tobb-nyugdija-aki-tobb-gyereket-vallal-interju-heim.html 
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Ha tágítani szeretnénk a képet a román nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságának problémáira vonatkozóan, a teljesség igénye nélkül a 

következı tényezıket lehetne még felsorolni: 

- a román nyugdíjrendszer nem biztosít megfelelı színvonalú jövedelmet a 

nyugdíjasok számára, a helyettesítési ráta a társadalombiztosítási és a 

magánnyugdíj biztosításból együttesen sem megfelelı; 

- a rendszer nem támogatja kellıképpen a munkaerıpiacon minél hosszabb 

ideig való megmaradást; 

- hiányoznak a járulékbefizetésre való ösztönzés eszközei, a megfelelı 

fegyelem, ellenırzés és adott esetben a járulék befizetésének 

kikényszerítése; 

- az Enyt. hatályba lépésével a parametrikus reform fontos lépései 

valósultak meg, azonban még mindig alacsony a reális nyugdíjkorhatár és 

komoly megterhelést jelent a nyugdíjalap számára a nagyszámú 

elınyugdíjban, illetve rokkantsági nyugdíjban levı személy járadékainak a 

folyósítása. 

Eltekintve az egyes országokra jellemzı specifikus problémáktól a 

nyugdíjrendszer fenntarthatósága a világ nagyon sok országában, s minden 

kétséget kizáróan a közép-kelet-európai térségben hasonló kihívás elé állítja a 

döntéshozókat és a társadalom egészét. A magyarországi helyzetet elemzı 

tanulmányában Rab Henriett, Prugberger Tamás korábbi tanulmányát is idézve a 

következıket írja: „A nyugdíjrendszer jelenleg fenntarthatatlan pályán mozog, 

hiszen a nyugdíjrendszerekbıl a GDP 2%-át meghaladó, a 3%-ot már majdnem 

elérı hiány keletkezik évente, ami a költségvetés szempontjából államadósságot 

termel. Ez a szám összevethetı az euró bevezetéséhez szükséges mutatószámmal, 

amely szerint a költségvetési hiányt a GDP 3%-a alá kell csökkenteni, és akkor 

megállapíthatjuk, hogy a nyugdíjrendszer jelenlegi finanszírozási formája 

egymagában alkalmas arra, hogy az euró bevezetését lehetetlenné tegye. (…) A 

fenntarthatóság kérdése természetesen több dimenzióból vizsgálható, így külön 
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szempont lehet a járulékfizetık körének kérdése, amely egyrészt demográfiai 

probléma, másrészt a már említett járulékfizetési hajlandóság kérdése, de mindkét 

irányból nézve a kérdést a rendszer fenntarthatóságának ügyéhez jutunk. A 

járulékfizetık szők köre egyszerően fogalmazva abban nyilvánul meg, hogy 

kevesen dolgozunk, keveset dolgozunk és sokakat tartunk el. (…) A 

járulékkerülés eredménye vagy következménye, hogy nem jól használjuk a 

gazdasági tartalékainkat, az emberi erıforrásainkat, így ma Magyarországon az 

effektív nyugdíjkorhatár jóval a törvényes nyugdíjkorhatár alatt van. Ez 

egyrészrıl jelenti azt, hogy a növekvı várható életkorral nem tartunk lépést, 

másrészrıl, hogy abban a feltevésben élünk, hogy az idısebb korosztály 

munkában tartása a fiatalok foglalkoztatási lehetıségeit csökkenti, mellyel 

szemben számos felmérés eredménye szól, miszerint az idısebb munkavállalók 

munkaerıpiacon tartása nem a fiatalok körében észlelt munkanélküliséget, hanem 

a teljes foglalkoztatottságot növeli.”519 

 

 2. A nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának érdekében tett lépések 

egyes szomszédos államokban 

  

 Miközben azt láthatjuk, hogy a világ minden táján a nyugdíjrendszerek 

meglehetısen hasonló gondokkal küzdenek, a problémák megoldására hozott 

intézkedések is sok hasonlóságot mutatnak, különösen a közép-kelet európai 

régió országaiban. Ennek okát elsı sorban abban látjuk, hogy az országok 

társadalmi-gazdasági specifikumaitól nem eltekintve, a rendszerváltás után 

beindult nyugdíjreform törekvések is nagy vonalakban hasonló utat jártak be.  

 Elsı sorban a parametrikus reformintézkedések meghozatala jellemzı, s 

eltekintve attól, hogy ezeket valóban reformnak tekintjük-e, vagy csupán a 

meglevı rendszer átszabásának, a legtöbb állam elıször ezekhez a 

                                                 
519 Rab, 2010, 64-65 old., Prugberger, 2006, 3 old.  
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kiigazításokhoz folyamodik. Ilyen intézkedés a nyugdíjkorhatár emelése, adott 

esetben a nık és férfiak számára elıírt nyugdíjkorhatár azonos szintre hozása, a 

korhatár elıtti nyugdíjazás lehetıségeinek és feltételeinek a szigorítása, a 

különbözı kedvezményekre feljogosító helyzetek eltörlése, esetleg szigorúbb 

feltételek szerinti újra szabályozása. Romániában mindez egy nagyszabású 

jogalkotási tevékenységben, az Enyt. megalkotásában nyilvánult meg, máshol a 

parametrikus kiigazításokra törvénymódosítások által került sor. 

 A másik jellemzı intézkedéscsoport a paradigmatikus reform felé mozdult 

el, hosszabb vagy rövidebb távra átalakítva a kötelezı magánnyugdíjbiztosítási 

rendszer és a társadalombiztosítási pillér viszonyát. A Baltikum államaiban 

(Észtország, Litvánia, Lettország) a magánpénztári befizetések mértékének 

csökkenésére került sor a 2009-es év folyamán, akár a teljes megszüntetésig (pl. 

Észtország), viszont ezt a módszert terv szerint csak átmeneti intézkedésként 

vezették be, amíg a válság kezelhetı és ellensúlyozható nem lesz.  

 Szlovákiában és Horvátországban ugyancsak 2009-ben születtek olyan 

intézkedések, amelyek lehetıvé teszik a visszalépést a magánnyugdíj rendszerbıl 

az állami nyugdíjrendszerbe, továbbá a pályakezdık számára már nem kötelezı a 

belépés a magánnyugdíj rendszerbe.  

 Bulgáriában a magánnyugdíj pénztári vagyon közel negyedének állami 

ellenırzés alá vonását tervezte a kormány 2014-ig, ezzel próbálva csökkenteni a 

súlyosbodó költségvetési hiányt, azonban ez a lépése az Alkotmánybíróság 

döntését követıen nem tudott megvalósulni.520 

 Lengyelországban drasztikus korhatáremelést vezetnek be, a nık és férfiak 

számára egyaránt 67 év lesz szükséges az öregségi nyugdíjjogosultsághoz. 

Különbség csak a 2013-tól kezdıdı emelés fokozatosságában lesz, mivel a 

férfiaknak a két évvel való korhatáremelés (65-rıl 67-re) 2020-ra, míg a nıknél a 

hét (!) évvel (60-ról 67-re) való korhatáremelés 2040-re fog megvalósulni. A 

lengyel nyugdíjreform lépései érintik a katonaság és rendırség nyugdíjazási 

                                                 
520 Novoszáth, 2011, 38 old.  
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körülményeit is, azonban a feltételek szigorítása csak hosszabb távon fog 

érvényesülni, mivel azok csak a 2012 után szolgálatba lépıkre érvényesek. 

Esetükben a legalacsonyabb nyugdíjkorhatár 55 év lesz, a szolgálati idı 

minimuma pedig 25 évre emelkedik. A román Enyt. szabályozásával szemben 

Lengyelországban bevonják az állami nyugdíjrendszerbe felekezettıl függetlenül 

a teljes klérus képviselıit, esetükben nyilván ez elsı sorban a katolikus papságot 

érinti. Hasonlóképpen a romániai megoldáshoz, amely az Enyt. megjelenését 

követıen se változtatott a mezıgazdasági dolgozók nyugdíjrendszerén, a lengyel 

kormány is külön nyugdíjrendszerben hagyta az egyéni gazdákat, azonban ennek 

a feltételit is megszigorítanák az új rendelkezések.521  

Romániában a nyugdíjpillérek közötti súlyozás gyakorlatilag elmaradt, 

mivel különösebben lehetıség sem volt rá. Ennek az oka nyilvánvalóan az, hogy 

a kötelezı magánnyugdíjbiztosítás szerepe 2009-ben eleve csekély volt még, és a 

hozzájárulás mértékét már induláskor a kezdı szinten, 2%-on befagyasztotta a 

kormány, de a törvényben rögzített éves 0,5%-os emelések következetes betartása 

mellett is csak 6%-os maximális hozzájárulás érhetı majd el.522   

 A paradigmatikusnak nevezhetı reform-forgatókönyvek közül 

Magyarország vállalta a leghatározottabb hozzáállást, mikor szakítva a környezı 

országokban változatlanul érvényes világbanki modellel, a 2010 decemberében 

bevezetett szabályozás által visszatért az egypilléres kötelezı nyugdíjrendszerhez. 

 

 

                                                 
521 Nagy, 2011, 32. old. 
522 Az összehasonlítás kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon a jogszabályban a tagdíj 
eredetileg meghatározott mértéke volt 6% 1998-ban, majd, 7% 1999-ben, míg 2000-tıl kezdıdıen 8% lett 
volna. Itt azonban a tagdíj mértékét 1999-tıl kezdıdıen 6%-on tartották, egészen 2003-ig. A magyar 
Kormány a románhoz hasonlóan a társadalom és a költségvetés teherbíró képességének csökkenésével 
érvelt. Barta, 2011, 12 old.  
A különbség alapvetıen abban áll, hogy Romániában a végleges hozzájárulási mértéket is csupán 6%-ra 
tervezik, a befagyasztás pedig már 2%-on történt. 
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 2.1. Reformlépések a magyar nyugdíjrendszerben 

  

A magyarországi nyugdíjrendszer ilyen radikális módon való 

átalakításának kiinduló pontjaként rögzíti a szakirodalom 2010 nyarát, amikor 

„kilenc tagország levélben fordult az Európai Unióhoz, hogy vizsgálja felül a 

stabilitási és növekedési egyezményt, mivel az általuk végrehajtott nyugdíjreform 

rövid távú hatása miatt magasabb lett az államháztartás folyó deficitje, s reform 

„elismeréseként” engedjen számukra magasabb deficitet. Az érv szerint az 

egyezmény jelen formájában nem igazságos, hiszen a (részleges feltıkésítést 

célzó) nyugdíjreformokat végrehajtó tagországok kedvezıtlenebb helyzetbe 

kerülnek, mint az ilyet végre nem hajtók. Emiatt kérték, hogy az ilyen reformot 

végrehajtó tagállamok deficitkorlátja magasabb lehessen. A kérést az Európai 

Unió lényegében elutasította, s a magyar döntéshozók ebbıl radikális 

következtetéseket vontak le a magyar magánnyugdíjrendszerre vonatkozóan.”523 

Ennek eredményeként, ahogyan azt Prugberger Tamás a Polgári Szemle, 

illetve a Gazdaság és Jog címő folyóiratokban megjelent tanulmányaiban 

összefoglalta, „Selmeczi Gabriella, a Fidesz országgyőlési képviselıje 2010. 

október 26-án benyújtotta a Parlamentben a magánnyugdíjpénztár intézményének 

módosítására vonatkozóan azt a törvényjavaslatot, melynek értelmében:  

1. a magánnyugdíjpénztáraknak a tagoktól járó tagdíj 14 hónapon keresztül 

az állami nyugdíjbiztosítási intézethez kerül átirányításra;  

2. azok, akik még a régi rendszer szerint teljes mértékben az állami 

nyugdíjrendszerben voltak biztosítva, de 1998 után önként átléptek 

a magánnyugdíjpénztárakba, ismét visszaléphetnek az állami nyugdíjrendszerbe; 

3. azok pedig, akikre koruknál fogva kötelezıvé vált a magánnyugdíjrendszerbe 

                                                 
523 Banyár, 2011, 666 old. A kilenc tagország Bulgária, Románia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia és Svédország. 
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való belépés, dönthetnek arról, hogy továbbra is ott maradnak vagy teljes 

mértékben az államit választják.524  

Ennek a javaslatnak az alapján született meg a 2010. évi CLIV. tv. 

a nyugdíjreform és az adósságcsökkentı alapról és a szabad pénztárválasztás 

lebonyolításáról, amelynek értelmében az állami nyugdíjrendszerbe visszalépı 

pénztártag portfólióját képezı eszközöket a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentı 

Alapnak kell átadni, kezelıje pedig az Államadósságkezelı Központ Zrt. (ÁKK). 

A magánnyugdíj-pénztári tagoknak az állami nyugdíjrendszerbe történı át-és 

visszalépésébıl származó pénzeszközöket a Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetének 

és a központi költségvetésnek kell befizetni, amit az államadósság csökkentésére 

kell fordítani. Az alap mőködése és gazdálkodása a Számvevıszék ellenırzése alá 

tartozik. 

A jövıben az állami nyugdíjrendszer tagjainak megtakarítását egyéni 

számlaegyenlegen fogják nyilvántartani. Ennek figyelembevételével az át-, illetve 

a visszalépı az elszámolás fordulónapjára vonatkozó piaci értékelés szerint 

számított követelésének az értékét adja át az alapnak a befektetési eszközarány 

szerint. Mindazok, akik a magánnyugdíjpénztár tagjai kívánnak maradni, 

követelésüket felvehetik, bennhagyhatják abban a magánnyugdíjpénztárban, 

amelynek tagjai, illetve átvihetik egy másik magánnyugdíjpénztárba.525  

 A jelenlegi magyarországi nyugdíjrendszer jellemzésében továbbra is 

Prugberger Tamás tanulmányaira alapozunk, amikor a következı összefoglalást 

idézzük:  

„A jelenlegi joghelyzet tehát az, hogy Magyarországon párhuzamosan 

egymás mellett mőködı két egypillérő kötelezı nyugdíjrendszer van. Egy állami 

és egy magán. Az állami nyugdíjrendszerben lévık, valamint az oda belépık és 

visszalépık a többszörösen módosított 1997. évi LXXXI. tv. alapján kapnak 

nyugdíjba vonulásuk után életük végéig szóló nyugdíjjárulékot, 

                                                 
524 Prugberger, 2011, 15 old. 
525 Idem, 16 old. 
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a magánnyugdíjpénztárból átlépık, valamint visszalépık részére pedig egyéni 

számlán kell áthozott reálhozamukat kamatozásukkal együtt nyilvántartani.”526 

 A magyarországi nyugdíjreform ilyen módon való átalakítására 

vonatkozóan a fentiekben is idézett szerzı úgy látja, hogy a jogszabály 

megfelelıen hangolta össze az állami rendszerbe át- vagy visszalépık, valamint a 

magánpénztárban maradók érdekeit, meghagyva ez utóbbi két körnek a 

megtakarításait. A jövıre nézve ugyanakkor azt javasolja, hogy a 

reformtörekvésekkel az egyéni számlás rendszer kiterjesztése irányában kéne 

továbbmenni, illetve „…az államháztartás és a költségvetés megszilárdulását 

követıen gondolkozni lehetne azon, hogy a Nyugat-Európában kialakított, a 

kontinentális jogrendszerekben önkormányzati alapon mőködı nyugdíjrendszerek 

valamelyike irányában kerüljön továbbfejlesztésre a kormány által eddig kiépített 

reform.”527 

 Novoszáth Péter tanulmányában az argentin nyugdíjreformmal hasonlítja 

össze a magyarországi reform folyamatokat.528 Argentína 2005-ben hajtott végre 

jelentıs átalakításokat a nyugdíjrendszerében, amikor lehetıvé vált a pályakezdık 

számára, hogy beléphessenek az állami pillérbe, illetve megnyílt annak is a 

lehetısége, hogy a magánpénztárakból átlépjenek a dolgozók az állami 

nyugdíjrendszerbe. A reform következményeként jelentısen megnıtt az állami 

pillér tagjainak száma, párhuzamosan a magánnyugdíj rendszer tagjainak 

számbeli csökkenésével, és nyugdíjak forrását jelentı bevételek a GDP 2,8%-ról 

4,1%-ra nıttek.529 A tanulmány szerzıje egyértelmően úgy látja, hogy 

„amennyiben Magyarország is az argentin utat választja 2008 ıszén, akkor az 

IMF-, EU-gigahitelt nem kellett volna felvennie, és ma az ország 

adósságállománya mintegy 25 milliárd dollárral lenne kisebb, és ennek 
                                                 
526 Idem, 17 old.  
527 Idem, 18 old. 
528 Az argentin nyugdíjreform példájának magyarországi átültethetıségének gondolata egyébként 
Menyhárt Szabolcs egyik korábbi tanulmányában is felmerül, amikor kijelenti, hogy „Ha hazánk 
fizetésképtelenné válna, akkor a válságból való kiút elsı lépéseként – Argentína mintájára – államosítani 
kell a magánnyugdíjpénztárakban kezelt vagyont” Menyhárt, 2009 
529 Novoszáth, 2011, 27 old. 
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megfelelıen lényegesen kevesebb kiadást jelentene a költségvetésnek az újabb 

hitelek törlesztése.” Ugyanakkor „fontos különbség a két ország között, hogy 

Argentína valóban államosította a magánnyugdíjalapokat, Magyarország ezzel 

szemben nem államosította a magánpénztári vagyont, bárki tagja maradhat, ha 

maradni szeretne. De a pályakezdıknek ma már nem kötelezı belépnie a 

magánnyugdíj-pénztárakba, és megteremtıdött a korábbi magánnyugdíj-pénztári 

tagok visszalépésének is a lehetısége az állami nyugdíjrendszerbe.”530 

A magyarországi nyugdíjreformot bevezetı új törvénycsomagot elemzı 

tanulmányában Barta Judit végezetül arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

magánpénztárat választók, intézményi szinten, bizonytalan rendszerben 

maradnak, ugyanis a magánnyugdíj pénztárak további helyzetének alakulása 

jelentıs mértékben függ a visszalépık számától, ugyanakkor az új 

nyugdíjstruktúrában a magánpénztári rendszer elınyeiként felhozható érvek is 

meggyengültek. Bár az állami nyugdíjrendszer intézményi oldalról nézve 

stabilnak mutatkozik, és mőködése is olcsóbbnak várható, mint a 

magánpénztáraké, azonban ez a rendszer is ki van téve a különféle gazdasági és 

demográfiai veszélyeknek. Ilyen körülmények között „az idıskori öngondoskodás 

lehetıségét még inkább nem szabad szem elıl téveszteni.”531  

A kötelezı magánnyugdíjbiztosítás megszüntetését követıen sem 

tekinthetı lezártnak a magyarországi nyugdíjreform, ugyanakkor a folytatás 

egyelıre nem egyértelmő. Az Orbán kormány az egyéni számlás rendszer 

bevezetésére tett ígéretet, azonban annak konkrét módozatára vonatkozóan több 

javaslat is napvilágot látott már. Elıbb a svéd modell bevezetésének gondolata 

merült fel, majd a német mintájú pontrendszer átvételének terve került elıtérbe. 

Mindezt kiegészítené valamilyen gyermekfedezető nyugdíjelem beépítése a 

rendszerbe, amely többletpontok jóváírása révén is ösztönözné a 

gyermekvállalást. 

                                                 
530 Idem, 30 old. 
531 Barta, 2011, 14-15 old.  
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 2.2. A bulgáriai és moldovai nyugdíjreform folytatásának irányvonalai 

  

Dolgozatunkban már bemutattuk, hogyan alakult át a rendszerváltás utáni 

idıszakban Bulgária és Moldovai Köztársaság nyugdíjrendszere. Mindkét ország 

esetében megfigyelhetı, hogy a reformfolyamatok, különbözı okokból kifolyólag 

„elakadtak” az elsı hullám után, azonban éppen jelenleg került mindinkább a 

politikai érdeklıdés és a közbeszéd elıterébe a nyugdíjreform folytatásának a 

szükségszerősége.  

 Magyarország mellett vizsgáltunk tárgyául választott másik két ország is 

Románia közvetlen szomszédja, és jelentıs gazdasági, külkereskedelmi, 

diplomáciai kapcsolat van közöttük, de Moldova esetében a közös nyelv és a 

történelmi kölcsönhatások is jelentısek. Bulgária példáját Románia 

szempontjából továbbra is azért találjuk érdekesnek, mert ez a két ország 

egyszerre csatlakozott az Európai Unióhoz, nagyjából egy utat jártak be a 

reformfolyamatok megvalósításában. Moldovai Köztársaság, szovjet 

utódállamként, meglehetısen más alaphelyzetbıl indult, ugyanakkor Románia 

példáját igyekszik követni nagyon sok területen, így a társadalombiztosítási 

berendezkedés, a nyugdíjrendszer kialakításában is. Ez a hatás a legtöbb 

jogterületen erıteljesen megfigyelhetı, már a jogszabályok szerkezeti és tartalmi 

elemeiben is. 

 Ugyanakkor úgy látjuk, hogy bár a nyugdíjrendszer fenntarthatósága 

érdekében Románia is feltétlenül további lépéseket kell még megtegyen, az 

elemzésre kerülı két szomszédos országhoz képest részben, de Moldovához 

képest midnenképp, legalábbis a parametrikus átalakítások tekintetében elıbbre 

jár egy hatékony és fenntartható nyugdíjrendszer kialakításában. 
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 2.2.1. Moldovai Köztársaság nyugdíjreformjának aktuális kihívásai 

 A moldovai nyugdíjreform alapját az 1998 évi 156-XIV számú törvény 

jelenti, amely az állami társadalombiztosítási nyugdíjakat szabályozza. A 

jogszabály 1999. január elsejével lépett hatályba, és kisebb-nagyobb 

módosításokkal jelenleg is meghatározza a dolgozatunkban már korábban 

bemutatott moldovai nyugdíjrendszert.  

Pusztán a jogszabály megalkotását véve figyelembe azt mondhatjuk, hogy 

a nyugdíjreform elkezdésének területén Moldova megelızte Romániát. 

Közelebbrıl megvizsgálva azonban úgy gondolom, hogy az állami 

társadalombiztosítási nyugdíjakra vonatkozó törvény hatályba lépése akkor 

jelentett volna valódi reformot, ha azt további lépések követik, amelyekre viszont 

napjainkig nem került sor, sıt az alaptörvény egyes módosításai valójában 

visszalépésnek tekinthetık. 

 Moldovának jelenleg egy erıteljes egypilléres nyugdíjrendszere van, 

amely mellett létezik a jelentıségében teljesen elhanyagolható fakultatív 

magánnyugdíj biztosítás lehetısége is.  

 Az állami nyugdíjpillér felosztó-kirovó elven mőködik, gyakorlatilag a 

szovjet idıszakból örökölt szabályozás továbbfejlesztésérıl van szó, amelyet 

megpróbáltak átalakítani a megváltozott gazdasági, demográfiai helyzetnek 

megfelelıen. Az 1998 évi törvényben lefektetett parametrikus intézkedések egy 

része nem került megvalósításra, a tervezett korhatáremelést például nem sokkal a 

folyamat megkezdése után (2002-vel kezdıdıen) ideiglenesen felfüggesztették, 

de sor került a jogszabály által törölt egyes nyugdíjazási kedvezmények ismételt 

bevezetésére is. Moldova egyértelmően nem tudta tartani a kitőzött minimális 

reformlépések megvalósítását sem.532 

 A nemzetközi pénzintézetek nyomására Moldovában egyre erıteljesebben 

jelentkezik a reformok folytatásának a kérdése, elsı sorban a politikai 

döntéshozók körében. 2011-re a kormány kidolgozott és közzétett egy cselekvési 
                                                 
532 Arhangeliskii et al., 2007, 5-6 old.   
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tervet, amelynek a nyugdíjrendszerre vonatkozó fejezete felsorolja a jelenlegi 

rendszer fenntarthatóságát megkérdıjelezı tényezıket, és nagyon röviden és 

általánosságban ugyan, de felvázolja a tervezett változtatásokat. A „Moldova 

2020” címet viselı dokumentum a kormány honlapjáról szabadon elérhetı és 

véleményezhetı.533  

 A hivatalos kormányzati dokumentum értelmében a moldovai 

nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kiemelkedı problémái a következık:534 

1. Alacsony szintő szolgáltatások, alacsony helyettesítési ráta. 2010-ben a 

moldovai öregségi nyugdíjasok 90,1%-ának a létminimumot jelentı összegnél 

kisebb nyugdíjjáradékot folyósítanak.535 Az átlagos öregségi nyugdíj és az 

átlagjövedelem aránya alapján számolt helyettesítési ráta 28,2%, amely a 

nyugdíjrendszer jelenlegi paramétereinek a fennmaradása mellett 2020-ra 23%-ra, 

2040-re pedig 14%-ra csökkenhet. Véleményünk szerint ennek alapvetıen két 

oka lehet. Folyamatos értékcsökkenéshez vezethet egyrészt a használt indexálási 

mechanizmus, amely a fogyasztói árindex és az elızı évi átlagbér emelkedésének 

átlagát veszi figyelembe. A másik kiváltó ok, amely egyben a különbözı 

idıpontokban nyugdíjba vonult személyek járulékai közötti aránytalanságot is 

eredményezi abban áll, hogy nyugdíjazáskor nem aktualizálják a különbözı 

életszakaszokban szerzett jövedelem értékét. 

                                                 
533 Kérdés persze, hogy mennyire hatékony ez a megoldás és hány emberhez jutnak el a közzétett 
információk egy olyan országban, ahol (a Nemzetközi Távközlési Egyesület és a Moldovai Nemzet 
Elektronikus Kommunikációs és Információs Technológia Hivatal - ANRCETI adatai szerint) a lakosság 
nagyjából 40%-a rendelkezik internet csatlakozással, szélessávú internet csatlakozásra pedig elsı sorban a 
fıváros és néhány nagyobb város körzetében van egyelıre lehetıség. Megjegyzendı, hogy megnyitása óta 
a weboldal látogatóinak a száma 2011 végére meghaladta a 13 ezret, azonban, az összes véleményezhetı 
témakörre vonatkozóan is mindössze 27 beírásra került sor, és azok is mind ugyanattól a pár személytıl 
származnak.  
Forrás: http://anrceti.md/bandalarga, http://particip.gov.md/categorylistcom.php?l=ro#disqus_thread 
(2011. december 15.) 
534 A következıkben az említett dokumentum adatait használjuk forrásként. Lásd. 
http://particip.gov.md/categoryview.php?cat=204&l=ro (2011. december 15.) 
535 A felhasznált dokumentum nem pontosítja, milyen tényezıket használ fel a létminimum, vagy 
szegénységi küszöb megállapításánál. Ugyanakkor 2009-es adatok alapján az átlagnyugdíj összege 775,5 
moldovai lej volt, míg a létfenntartáshoz szükséges egy fıre jutó minimális jövedelmet 1187,8 moldovai 
lejben határozták meg.   
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2. A hozzájárulást fizetık alacsony száma, eltartottsági ráta romlása. Az 

elmúlt tíz évben (2001-2010) az aktív korú lakosság számának a csökkenése 

meghaladta a 400.000 fıt. Ez egy olyan kis ország esetében, mint Moldova,536 azt 

eredményezte, hogy a társadalombiztosítási kassza befizetıinek a száma 

nagyjából 860.000-re csökkent. A jelenséget súlyosbítja, hogy a közölt adatok 

szerint 300.000 fınél többre tehetı a külföldön dolgozók száma, és legalább 

400.000-en dolgoznak a feketegazdaságban. Köszönhetıen a földrajzi 

szomszédságnak, illetve Romániának a moldovai állampolgárokkal szembeni 

kedvezményes honosítási és munkavállalást támogató politikájának, a külföldön 

dolgozók egy része éppen Romániában él és dolgozik, de jelentıs a moldovai 

diákság létszáma is, amelyet a felsıoktatásban biztosított speciális ösztöndíjak, 

ingyenes vagy kedvezményes kollégiumi ellátás tesz lehetıvé. A román 

felsıoktatási képzésben résztvevı diákok és fiatal diplomások, ha csak tehetik, a 

romániai munkaerıpiacon próbálják kamatoztatni tudásukat, közülük kevesen 

térnek vissza hazájukba. 

Az aktív lakosság és a valamilyen nyugellátásban részesülık aránya a 

közölt adatok szerint 2011 évben 2:1 volt.  

A moldovai nyugdíjrendszer egyik legnagyobb problémáját az alacsony 

foglalkoztatottsági mutató jelenti, amely alig haladja meg a 42%-ot. 

Összehasonlításként jelezzük, hogy Romániában ugyanakkor ez az arány 58,8% 

volt, az Európai Unióban mért átlag pedig 65,4%.537 

3. Demográfiai folyamatok, a népesség elöregedése. A népesség 

elöregedése egyértelmő tendencia Moldovában is, ahol 2010-ben a hatvan évnél 

idısebbek aránya meghaladta a 14%-ot az összlakosság körében. Ez az arány a 

vidéki, falusi környezetben rosszabb, 15,2%-os. Az elızetes számítások szerint az 

elkövetkezı évtizedekben ez a folyamat erısödni fog, 2050-ben a munkaképes 

korúak csoportja 57% fele fog csökkenni. 

                                                 
536 2011. január 1.-i hivatalos adatok alapján Moldova Köztársaság lakóssága 3.560.400 fı. Forrás: 
Cesnakova-Isai-Valcov, 2011, 4 old.   
537 Lupuşor, 2009, 5 old. A szerzı 2007 évi adatokat közölt. 
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4. Alacsony és egyenlıtlen nyugdíjazási korhatár és biztosítottsági idı. 

Moldovában az öregségi nyugdíjhoz szükséges korhatár és szolgálati idı 

rendkívül alacsony: nıknek 57 év, férfiaknak 62 évben meghatározott, a 

minimális biztosítottsági idı 15 év, a teljes biztosítottsági idı 30,5 év.  

Kézenfekvı módon az egyik legelsı parametrikus reformlépés, amelyet 

Moldova a közelmúltban meglépett, éppen a nyugdíjazási korhatár emelésére 

vonatkozik. A moldovai kormány ígérete szerint a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer parametrikus kiigazítását célzó jogszabály hatályba léptetésére 

2010 végéig sor kellett volna kerüljön, azonban a tervezett határidı egyre 

csúszott, a törvénytervezet parlamenti vitájának megkezdésére csak az idei évben 

került sor (2011). A tervezet a nyugdíjazáshoz szükséges korhatár emelését csak 

az eddig kivételezett kategóriák számára írja elı, míg a biztosítottsági idı 

gyakorlatilag mindenki számára emelkedni fog, jelentısebb mértékben itt is a már 

említett kivételezett kategóriák esetében. Ugyanakkor a tervezett emelést olyan 

hosszú idı alatt kívánja a kormány megvalósítani, amely véleményünk szerint 

megkérdıjelezi a politikai akarat valódiságát.538  

 A nyugdíjazási korhoz, elsı sorban az európai átlagnál jóval gyengébb 

várható élettartam mutatókra hivatkozva kormányzati szinten egyelıre nem 

kívánnak hozzányúlni. Egyre erıteljesebben fogalmazódik meg azonban a 

vélemény a szakértık között, hogy az ennyire alacsony nyugdíjazási korhatár 

tarthatatlan lesz, amivel teljes mértékben egyetértünk. Véleményünk szerint is 

reálisnak tőnik a nyugdíjazási korhatár legalább három évvel való fokozatosan 

bevezetett emelése, illetve a nık és férfiak nyugdíjkorhatárának, ha nem is 

kiegyenlítése, de közelítése. Ugyanis ahogyan Romániában is, az egységesen 

meghatározott biztosítottsági idı és a különbözı szinten elıírt nyugdíjazási 

korhatár valójában egyenlıtlenségeket eredményez. Figyelembe véve azt is, hogy 

a várható élettartam a nık esetében mindig magasabb, a jelenlegi moldovai 

                                                 
538 A köztisztviselık esetében 2020-ra kell elérni a tervezett biztosítottsági idıt, azonban az ügyészség és 
bíróság esetében ez a határidı 2034, azaz a folyamat több mint húsz évet fog igénybe venni! Az öregségi 
nyugdíjhoz szükséges teljes biztosítottsági idı 35 évre fog emelkedni. 
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rendszerben (de az Enyt. körülményei között Romániában is) hátrányos helyzetbe 

kerülhetnek és kisebb összegő nyugdíjra lesznek jogosultak. 

5. A nyugdíjalap deficitje. Moldovában a nyugdíjalap pénzügyi 

deficitjének problémája viszonylag késın jelent meg, 2005-ig pozitív mutatókat 

jegyeztek, és késıbb is ingadozó volt a mérleg (2008-ban például ismét nagyobb 

volt az alap bevétele, mint a kiadásai). Mindez a nyugdíjalap meglevı 

tartalékainak volt köszönhetı, amelyekkel a hiányokat finanszírozták, 2009-ig, 

amikoris ezek a tartalékok kimerültek, és azóta állami költségvetési eszközökre 

van szükség a nyugdíjalap kiegyensúlyozására. 2010-ben a nyugdíjalap deficitje 

elérte a 213,3 millió moldovai lejt.  

A probléma okai között egyaránt megtalálható a fentebb már 

ismertetetteken kívül a hozzájárulások befizetésének elkerülése, illetve a 

„borítékba fizetés” jelenségének elterjedése, amikor a minimálbérre bejelentett 

alkalmazottak a jövedelmük egy részét feketén kapják.   

6. Egyenlıtelen és igazságtalan újraelosztás. A moldovai nyugdíjrendszer 

szakmai alapon számos kiváltságos csoportot különböztet meg, amelyek az 

általánosan szabályozottnál lényegesen rövidebb szolgálati idı (20-25 év) és 

alacsonyabb korhatár (50-52 év) követelménye mellett jogosultak kiemelkedıen 

nagy összegő öregségi nyugdíjra. Ami még szokatlanabb a rendszerben az az, 

hogy elegendı akár kétévnyi, az adott munkakörben eltöltött szolgálati idı ahhoz, 

hogy a kedvezményeket érvényesíteni lehessen. Ilyen kiváltságos szabályok 

érvényesek egyes köztisztviselıkre, katonaság, rendırség, büntetı-végrehajtási 

egységek, vámhivatalok alkalmazottaira, ügyészekre és bírákra, de a kormány 

tagjaira, parlamenti és helyi képviselıkre is. Mindmostanáig egyetlen moldovai 

kormánynak sem volt kellı elszántsága hozzányúlni ehhez a rendszerhez és 

nyilvánvaló, hogy különösebb érdeke sem főzıdik hozzá. A legfıbb érv 

mindmostanig az volt, hogy az ilyen kiváltságos nyugdíjasok száma elenyészı az 

összes nyugdíjas száma mellett, 2010-ben a hivatalos jelentés szerint csak a 

nyugdíjasok 1,1%-t tette ki és a nyugdíjköltségek mindössze 2%-át fordítják 
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járadékuk folyósítására. Ennek ellenére egyre élesebben kritizálják ezt a 

rendszert, annál is inkább, mert az átlag nyugdíjakhoz viszonyítva ezek a 

járadékok valóban hihetetlen aránytalanságot mutatnak.539  

2011-re érett meg a helyzet arra, hogy, elsı sorban a nemzetközi pénzügyi 

szervezetek sürgetése miatt, az új nyugdíjrendszer tervezetében megjelenjen a 

kiváltságok megnyirbálásának a szabályozása, azonban mint jeleztük, mindez 

csak hosszabb távon fog megvalósulni.540 

A parametrikus reform egyelıre erıtlen lépései mellett egyetlen elképzelés 

merült fel, mind kormányzati, mind szakirodalmi szinten, a moldovai 

nyugdíjrendszer egyensúlyának fenntartása érdekében: a magánnyugdíjbiztosítási 

intézményesítése. Ez jelenik meg a „Moldova 2020” stratégiai tervezetben is, 

amely a „klasszikus” világbanki hárompilléres modell bevezetését vázolja fel.541 

Ebben természetesen nagyon nagy szerepe van a nemzetközi pénzintézetek 

nyomásának is, illetve a nemzetközi példáknak. Elsı sorban éppen Romániát 

emlegetik a különbözı stratégiai tervekben és dokumentumokban, ami 

meglehetısen érdekes, hiszen Romániában éppenséggel csak viszonylag késın 

vezették be a kötelezı és fakultatív magánnyugdíj biztosítást, és annak a 

nyugdíjrendszer egészében betöltött szerep sem kiemelkedıen magas. Annak 

ellenére, hogy mind a latin-amerikai, mind az európai országok példájából immár 

a magánnyugdíj biztosítással kapcsolatos negatív tapasztalatok kezdenek 

túlnyomó többségben lenni, Moldovában nem hallani kritikus felhangokat. Még a 
                                                 
539 2008-ban az Expert Group Moldova nevő független, gazdasági, társadalmi és politikai kérdések 
elemzésével foglalkozó szervezet adatai szerint az államelnök nyugdíja 7500 lej, egy volt parlamenti 
képviselı nyugdíja 4300 lej, miközben egy tanár 360 lej nyugdíjra jogosult. Forrás: http://www.expert-
grup.org/index.php?go=news&n=77  
540 Jellemzınek találjuk Valentina Buliga moldovai munka- és családügyi miniszter asszony újságíróknak 
adott válaszát arra a kérdésre, miért csak 2034-re valósul meg a szolgálati idı emelésére vonatkozó 
intézkedés. A miniszter asszony így nyilatkozott: „Teljesen igaz. Csak 2034-re. Ezért azt szeretném, ha 
ezek a kategóriák nem lennének megharagudva, nem stresszelnének emiatt, mert csak fokozatosan valósul 
meg, és végsı soron az ı érdekükben. Mert hát mit jelent a nyugdíjazási kor? Azt a kort, amikor egy élet 
munkája után elmész a jól megérdemelt pihenıre. És a nyugdíj, ami helyettesíti a fizetést olyan értékő 
kell, hogy legyen, ami lehetıvé teszi, hogy éljél. Éppen azért, hogy biztosítani tudjuk ezeket a 
helyettesítési rátákat, és a nyugdíjnak ezt az értékét, kényszerültünk rá a reformok meghozatalára.” Szabad 
Európa Rádióban 2011. március 16-án elhangzott interjú.  
Forrás: http://www.europalibera.org/content/article/2339623.html   
541 Ennek a modellnek a támogatottsága a legnagyobb a szakirodalomban is. Lásd. Lunga, 2010, 138 old. 
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szkeptikusabb szakértık is csupán azt emlegetik, hogy nem kell sietni a 

magánbiztosítási rendszer bevezetésével, hiszen annak megvalósítása lám még 

Romániában is közel egy évtizedet vett igénybe, illetve, hogy a moldovai 

pénzügyi- és biztosítási piac helyzete nem megfelelı még egy ilyen jellegő lépés 

megtételére. Igaz, a kritikus hangok hiánya részben a társadalmi vita hiányával 

magyarázható, a lakosság nagyobb részéhez el sem jutnak a megfelelı 

információk.  

Mindent összevetve, a moldovai nyugdíjrendszer fejlıdése tekintetében, 

ismerve a romániai nyugdíjrendszer fejlıdésének történetét és körülményeit, 

valójában deja vu érzéssel szembesülhetünk. Moldova ugyanazon az úton próbál 

elindulni, amelyre Románia is lépett jó tíz évvel ezelıtt, és amelynek sikerei 

napjainkban nem egyértelmőek, annak ellenére, hogy mind a gazdasági, mind a 

pénzügyi, társadalmi kiindulási helyzet lényegesen jobb volt. Figyelmeztetésként 

kellene, hogy álljon mindez Moldova elıtt, mikor saját nyugdíjrendszere 

reformjának útját tervezi.  

Véleményünk szerint a moldovai nyugdíjreform folytatásaként a jelenleg 

egyetlen pillérként mőködı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

szabályozásának átdolgozására volna szükség. Ilyen téren valóban példaértékőek 

lehetnének Moldova számára a román Enyt. rendelkezései. Valós és következetes 

intézkedésekre lenne szükség a nyugdíjkorhatár emelése, a nyugdíjjogosultság 

feltételeinek egységesítése tekintetében. Szükségesnek látjuk továbbá a nyugdíjak 

összegének kiszámítására vonatkozóan egy olyan rendszer bevezetését, amely 

valós kapcsolatot teremtene a befizetett járulékok és a majdani nyugdíj összege 

között. Ez lehetne akár a román pontrendszerhez hasonló számítási módozat, 

amely a teljes keresı életpályát figyelembe veszi. Mindennek a megvalósítása 

csak akkor lehetne eredményes, ha Moldovában is sor kerülne a különbözı 

idıszakokban nyugdíjba ment személyek járadékainak egységes szempontok 

szerinti újraszámolására. Végül, de nem utolsó sorban, elengedhetetlennek 
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találjuk az önálló nyugdíjalap megteremtését, annak az egyéb szolgáltatásokat és 

juttatásokat is kezelı társadalombiztosítási alaptól való leválasztását.  

A parametrikus reform meglépéséhez és következetes véghezviteléhez 

persze elıször is szükség lenne Moldovában egy olyan kormányra, amely 

megfelelı támogatottságnak örved és ugyanakkor vállalja annak kockázatát, hogy 

ezt a támogatottságot a népszerőtlen intézkedések meghozatalával esetleg 

elveszítheti. És nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a nyugdíjrendszerre 

vonatkozó intézkedések sikeressége a tágabb gazdasági, munkapiaci, 

családpolitikai intézkedések kontextusában valósulhat csak meg. 

Az állami társadalombiztosítási nyugdíjrendszer megerısítését követıen 

megtörténhet a magánnyugdíj biztosítás lehetıségének a megteremtése is, elsı 

lépésben az önkéntes biztosítás formájában, amely lehetıvé tenné, hogy a 

magasabb jövedelmőek ilyen formában kiegészítsék nyugdíjukat.  

Erre történt már kísérlet 1999-ben, amikor megjelent a „nem állami” 

nyugdíjalapok szabályozására vonatkozó törvény. Ez azonban teljes fiaskó volt, 

gyakorlatban nem indult be a rendszer, mindössze két magánnyugdíjalap 

bejegyzésére került sor, amelyek azonban végül semmilyen tevékenységet nem 

folytattak. A sikertelenség okait a „Moldova 2020” címő dokumentum abban 

látja, hogy a lakosság jövedelme nem teszi lehetıvé a kötelezı biztosításon felüli 

költségeket, ugyanakkor a szabályozás nem tette érdekelté a munkáltatókat sem a 

magánnyugdíj biztosítás lehetıségének kihasználásban. 

Az elsı próbálkozás sikertelensége után a közelmúltban került sor a 

fakultatív magánnyugdíjbiztosítás bevezetésének újabb kísérletére, amikor a 

Világbank és az Európai Bizottság ösztönzésére 2011 ıszén a moldovai kormány 

kidolgozta a vonatkozó jogszabály tervezetét. A törvénytervezet mintáját részben 

a romániai jogszabály jelentette, bár lényeges különbségek is megfigyelhetık, 
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például, szemben a romániai rendszerrel, a hozzájárulás mértéke nem 

maximált.542 

Nem egyértelmő egyelıre, hogy Moldova mikortól kívánja bevezetni a 

magánnyugdíj biztosítás rendszerét. A „Moldova 2020” dokumentumban a 

kormány kijelenti, hogy a tıkésített biztosítási formák szabályozásának 

kidolgozása alapos elıkészítést igényel, ezért semmiképpen sem várható, hogy 

2015 elıtt bevezetésre kerüljön. 

 

2.2.2. A bulgáriai nyugdíjreform aktuális kihívásai 

 A bulgáriai nyugdíjreform elsı hulláma nagyon sok szempontból 

rokonítható a romániai folyamatokkal. A két szomszédos állam egyszerre 

csatlakozott az Európai Unióhoz és hasonló elvárásoknak hasonló ütemezéssel 

kellett eleget tegyen ennek érdekében, többek között a szociális, ezen belül a 

nyugdíjbiztosítási kérdések területén is. Ugyanúgy, mint a környezı országokra, 

Bulgáriára is erıs hatással volt a nemzetközi pénzintézetek befolyása, és többek 

között ennek eredményeként alakult ki a hárompilléres nyugdíjbiztosítási 

rendszere.543 Az elsı pillért egy quasi-univerzális kötelezı társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer jelenti, amelyet kiegészít a tıkefedezeti finanszírozású második 

pillér, illetve a kiegészítı jellegő önkéntes magánnyugdíj biztosítást jelentı 

harmadik pillér. Szemben a Romániában intézményesített, lényegesen egyszerőbb 

felépítéső magánnyugdíj pillérekkel, Bulgáriában a kötelezı magánnyugdíj 

biztosítási pillérhez két nyugdíjalap tartozik: a Szakmai Nyugdíjalap, amely 

alapján a magas kockázatú munkakörben (I. és II. munkacsoport) dolgozó 

munkavállalók korábban mehetnek nyugdíjba és az Általános Nyugdíjalap, 

amelybe az 1959. december 31-ét követıen született gazdaságilag aktív népesség 

biztosított. Hasonlóképpen két részre tagolódik az önkéntes nyugdíjbiztosítási 

                                                 
542 Forrás: http://www.pensiileprivate.ro/Moldova-pregateste-lansarea-pensiilor-facultative-articol-17,9-
42504.htm (2011. december 15.) 
543 Vö. Sotiropoulos, Neamtu, Stoyanova, 2003, 656-673 old. 
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pillér is, amely a Magán Kiegészítı Nyugdíjalapot és a kollektív munkaügyi 

megállapodás alapján mőködı Szakmai Nyugdíjalapot foglalja magába.544 

 A paradigmatikus nyugdíjreform megvalósítását követıen az elmúlt 

idıszakban, Bulgáriában is központi kérdéssé vált a társadalombiztosítási 

nyugdíjpillér kiegyensúlyozásának kérdése. Az ennek érdekében megtehetı 

lépések egyértelmőnek tőntek: a nyugdíjazáshoz szükséges korhatár és szolgálati 

idı felemelése, a nyugdíjjárulék emelése (28%-ról 30%-ra), a különbözı szakmai 

kategóriákra érvényes nyugdíjazási kedvezmények eltörlése. Bulgáriában a magas 

kockázatúnak minısített munkakörökben dolgozókra, illetve a katonaságra és a 

rendırségi állományban szolgálókra érvényesek kedvezményes nyugdíjazási 

feltételek, de a tanárok is kedvezményes feltételek mellett vehetik igénybe az 

elınyugdíj lehetıségét. A reform véghezvitele ugyanakkor nem kis feladatot 

jelentett és jelent a bolgár kormány számára, mivel éppen a reformban leginkább 

érintett munkakörökben erıs a szakszervezeti érdekvédelem.  

A 2010-es év során folytatott tárgyalások és egyeztetések eredményeként a 

kormány ígéretet tett a szakszervezeteknek arra, hogy a nyugdíjazási korhatár, 

illetve a szolgálati idı szabályozása hosszú távon fog változni. Az október hónap 

végén bejelentett egyezség értelmében a változásra két lépcsıben került volna 

sor, illetve külön szabályok lettek volna érvényesek a kiemelt kockázatú (1. és 2.) 

munkakörökben dolgozók és az általános, 3. munkakörben dolgozók számára.  

A.) Az 1. és 2. munkakörök esetében:  

- 12%, illetve 7%-al nıtt volna a nyugdíjjárulék; 

                                                 
544 Mircea Oancea, a Magánnyugdíjrendszert Felügyelı Bizottság elnöke éppen a bulgáriai 
magánnyugdíjrendszer üzemi nyugdíj szegmensét tartja követendı példának Románia számára. 
Véleménye szerint a bulgáriai kötelezı magánbiztosítás magas kockázatú munkakörökben dolgozók 
számára kiépített rendszerét lenne tanácsos átültetni a román nyugdíjbiztosítási rendszerbe, ám nem a 
kötelezı második pillérbe, hanem önkéntes biztosítás formájában a fakultatív harmadik pillérbe. Mint már 
korábban jeleztük, Romániában folyamatosan napirenden van az önkéntes magánnyugdíjbiztosításnak a 
szakmai alapon való átszervezésének kérdése. Forrás: http://www.pensiileprivate.ro/OANCEA-Bulgaria-
ar-fi-un-model-bun-pentru-un-eventual-sistem-de-pensii-ocupationale-in-Romania-articol-17,9-34383.htm 
(2011. december 15) 
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- 2015-el kezdıdıen az 1. kategóriában dolgozó férfiak 58, a nık 55 évesen, 

a 2. kategóriához tartozó férfiak 62, a nık pedig 60 évesen mehetnek 

korkedvezményes nyugdíjállományba; 

- a 2014-ig nyugdíjállományba kerülık befizetéseit átirányítják a 

magánnyugdíjpénztárak számláiról az állami nyugdíjkassza számlájára. A 

2014 után nyugdíjba lépık továbbra is maradhatnak a 

magánnyugdíjpénztáraknál, de lehetıség lesz kedvezıbb feltételek mellett 

az állami pénztárba történı átlépésre is. 

B.) A 3. munkakörök esetében: 

- Az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idı 2015-el kezdıdıen 

évenként négy hónappal fog növekedni. A folyamat 2024-ig fog tartani, 

amikor a szükséges szolgálati idı eléri férfiaknál a 40 évet, nıknél a 37 

évet. 

- A nyugdíjkorhatár 2024 után a férfiaknál évente 6 hónappal emelkedik 

2027-ig, amikor is eléri a 65 évet. A nık esetében ez a folyamat 2029-ig 

fog tartani, amikor a korhatár 63 év lesz. 

A szakszervezetekkel való korábbi megegyezés ellenére, a 

nyugdíjrendszernek a jelenlegi körülmények közötti további fenntarthatóságára 

hivatkozva Bojko Boriszov kormánya az idei év végén bejelentette, hogy a 

reformintézkedéseket 2012. január 1-vel el kell kezdeni, decemberben pedig a 

parlament megszavazta az erre vonatkozó törvényt. 

Az új szabályozás értelmében: 

- a nyugdíjkorhatár évi négy hónapos emelkedése mindhárom munkakörben 

dolgozó alkalmazottak számára már 2012. január 1-vel megkezdıdik; 

- katonaság és rendırség állományában dolgozók szolgálati ideje 25-rıl 27 

évre nı; 

A parametrikus reform meghozatalának útja sokban követi a romániai 

folyamatok mintáját. Romániában az Enyt. kihirdetése elıtt az államelnök 

visszaküldte azt a Parlament elé, kérve a nyugdíjazási korhatárra vonatkozó 
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szakasz újratárgyalását. Mint láttuk ez valójában az okos kompromisszum 

jegyében történt, annak érdekében, hogy ezen az áron a törvény maga hatályba 

léphessen, hiszen valójában Traian Băsescu államelnök teljes mértékben 

támogatta a jogszabály megalkotását. Bulgáriában Georgi Parvanov államelnök 

ugyancsak élt erre vonatkozó alkotmányos lehetıségével és, hivatkozva a 

társadalmi párbeszéd hiányára, illetve pénzügyi és szociálpolitikai érvekre, az új 

nyugdíjtörvényt kihirdetés helyett felülvizsgálatra visszaküldte a Parlament elé. A 

lényegi különbség Romániával összehasonlítva a politikai háttérbe gyökerezik. 

Romániában a kormány és az államelnök azonos politikai érdekcsoportot 

képvisel, mi több Emil Boc kormányfıvel szemben a legtöbbet hangoztatott 

bírálat, hogy nem egyéni elképzelések, hanem Băsescu elnök utasításai szerint 

hozza meg döntéseit. Bulgáriában a kormányt és a parlamenti többséget a 

Polgárok Bulgária Európai Fejlıdéséért (GERB) jobbközép politikai irányzatot 

képviselı párt adja. Ezzel szemben az államelnök a ellenzékben levı Bolgár 

Szocialista Pártot (BSZP) képviselte. 

A tervezett 2012 január 1-hez képest a parametrikus nyugdíjreform lépései 

valamelyest késni fognak Bulgáriában, mivel a Parlament újra napirendre kell 

tőzze, és felül kell vizsgálja a jogszabályt, ezért pontosan nem mondható meg, az 

intézkedések mikortól fognak életbe lépni. A késedelem ellenére tartalmi 

változásokra nem lehet számítani. A bolgár Parlament a megfelelı többséggel 

újra meg fogja szavazni a jogszabályt, amelyet immár az államelnöknek 

kötelessége aláírni. Ennek valójában már nincs is különösebb jelentısége, mivel 

2012 januárjában Georgi Parvanov elnök távozik posztjáról, utódja, Roszen 

Plevneliev, aki a kormánypárt színeiben nyerte meg a választásokat, 

egyértelmően támogatja a nyugdíjreformmal kapcsolatos intézkedéseket.545 

                                                 
545 Kormányzati információk szerint a nyugdíjreform bevezetésének az államelnöki vétó miatti késedelme 
30-50 millió leva bevételkiesést fog jelenteni az államkasszának. Forrás: 
http://kitekinto.hu/europa/2011/12/15/az_allamf_es_a_kormanyf_haboruja/ (2011. december 15) 
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A bolgár társadalombiztosítási nyugdíjrendszer új gazdasági, demográfiai 

helyzethez való hozzáigazításának lépései tehát idıben pár hónappal késıbb 

ugyan, de hasonló folyamatok eredményeként valósultak meg, mint Romániában. 

Bulgária ugyanakkor a román jogból ismertnél szélesebb 

reformelképzeléseket próbált megvalósítani amikor, Magyarországhoz hasonlóan, 

a magánnyugdíjbiztosítás szabályozását is módosítani kívánta, felszámolva 

részben a kötelezı magánnyugdíjbiztosítást. Erre a lépésre ugyanúgy, mint 

Magyarország esetében azok után került sor, hogy 2010 augusztusában, kilenc 

Európai Uniós tagország a már említett levélben kérte az EU pénzügyi biztosát 

arra, hogy adjanak könnyítéseket a maastrichti hiánycélok teljesítése alól azoknak 

a tagállamoknak, amelyek magánpénztári számlákon elıtakarékoskodnak a 

jövıben csökkenı népesség miatt várható nyugdíj-deficitre.546 

Bulgária válasza a kérés elutasítására a Szociális Biztonsági Kódex 

kidolgozása volt, amely az állami nyugdíjpillérre vonatkozó kiigazítások mellett a 

magánnyugdíjpénztári rendszert is módosította. Ennek értelmében a magasabb 

kockázatú munkakörökben (1. és 2. csoport) dolgozók esetében a 2014-ig 

nyugdíjállományba kerülık befizetéseit átirányítják a magánnyugdíjpénztárak 

számláiról a Nemzeti Biztosító Intézet (NOI) közös számlájára. A 2014 után 

nyugdíjba lépık továbbra is magánnyugdíjpénztári tagok maradtak, de 

lehetıséget kaptak arra, hogy kedvezı feltételek mellett átlépjenek az állami 

pénztárba. A paradigmatikusnak nevezhetı változások tehát különböznek a 

Magyarországon választott megoldástól, ahol a tagoknak a két kötelezı biztosítási 

pillér közül kellett valamelyiket választani, és a továbbiakban mindenki csak a 

választott rendszernek maradhatott a tagja. Bulgáriában gyakorlatilag megmaradt 

a hárompilléres rendszer, azonban a tagok egy jól meghatározott csoportját 

kötelezı módon visszaléptették az állami rendszerbe, és megnyitották a 

lehetıséget a további átlépésekre.  

                                                 
546 http://www.euractiv.hu/bovites/hirek/nyugdijreformmal-csokkentett-koltsegvetesi-szigor-a-bizottsag-
komolyan-veszi-de-a-tanacs-dont-002937 (2011. december 16)  
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A bolgár Szociális Biztonsági Kódex 2011. március 31-én lépett életbe, de 

már január 1-i hatállyal megtörtént a befizetések átirányítása. Az ellenzék már a 

tervezet megalkotásakor jelezte, hogy alkotmányossági kifogást fog benyújtani a 

jogszabály ellen, s erre a törvény elfogadását követıen azonnal sor is került. Az 

Alkotmánybíróság két hónapig tartó kivizsgálás után kihirdette, hogy a törvény 

alkotmányellenes, mivel sérti a jogállamiságot és a lakosság szabad 

tulajdonjogának a gyakorlását.547 

Véleményünk szerint részben éppen az Alkotmánybírósági ellenállás miatt 

ellehetetlenül reformlépések ellensúlyozása miatt döntött úgy a bolgár kormány, 

hogy elıbbre hozza az állami rendszerben tervezett szigorítások bevezetését. 

Bulgária példája Románia számára is példaértékő. A megtett intézkedések 

bizonyítják, hogy a nyugdíjreform megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 

a következetesség, mind a koncepció kidolgozásában, mind annak 

kivitelezésében. Nem szabad ugyanakkor azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy 

Bulgária a nyugdíjrendszer kérdését nem elszigetelt területként kezeli, hanem 

kinyilvánított célja szerint a jelenlegi válsághelyzetben is, illetve ebben a 

helyzetben még inkább, egy tágabb, gazdasági, pénzügyi stratégiába ágyazva 

igyekszik megvalósítani. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547http://kitekinto.hu/europa/2011/06/08/alkotmanyellenes_a_magannyugdijak_allamositasa_bulgariaban/ 
(2011. december 16) 
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3. A román nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdése. De lege ferenda 

javaslatok. 

 

3.1. Reform vagy átalakítás? Állami nyugdíjrendszer vagy 

magánnyugdíjrendszer? 

 

Az 1989 decemberében Romániában végbement, vagy talán helyesebben 

mondva elkezdıdött, rendszerváltás óta eltelt több mint két évtizedben 

folyamatosan megoldandó problémaként merült fel a nyugdíjrendszer 

megreformálásának kérdése. A Ceauşescu diktatúra idıszakából örökölt 

társadalombiztosítási, ezen belül nyugdíjbiztosítási struktúra az új gazdasági és 

társadalmi, demográfiai folyamatok mellett pillanatokon belül erodálódott, de 

elvesztette ideológiai alapját is, amely a teljes foglalkoztatásra, folyamatos 

népességnövekedésre és mindenekfeletti állami ellenırzésre és a magántulajdon 

gyakorlatilag teljes hiányára épült. 

A nyugdíjreform szükségességét, annak minél elıbbi megkezdését tova be 

a kilencvenes évek közepéig Romániában még a szakirodalom se hangoztatta, és 

a politikai döntéshozatal sem kezelte prioritásként. Az elsı erre vonatkozó 

hangokat, amelyek intézkedéseket sürgettek csupán a társadalombiztosítási kassza 

összeomlását, az egyre nagyobb deficit kialakulását követıen lehetett hallani. 

Egyértelmően kimutatható ez a nyugdíjbiztosítási jog alakulásának vizsgálatakor, 

hiszen a rendszerváltást követı elsı tíz évben továbbra is az elızı rendszertıl 

„örökölt” jog maradt hatályban, s csak néhány, az igazságosság és méltányosság 

szellemében fogant intézkedés történt.  

Normatív intézkedések szintjén csak tőzoltás jellegő jogszabályok hatályba 

léptetésének lehettünk tanúi, illetve a hatalmon levı kormányok a nemzetközileg 

is bevett gyakorlat szerint az új gazdasági körülmények között helyüket a 
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munkapiacon nem találók helyzetének enyhítésére használta fel a nyugdíjrendszer 

kínálta lehetıségeket. 

A román nyugdíjreform elsı valós lépését a Tny. kidolgozása és hatályba 

lépése jelentette 2001-ben, amelynek célja az állami társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer konszolidálása volt. Az elsı fázisban társadalombiztosítási, majd 

idıvel már csak nyugdíjbiztosítási jogszabály tartalmazta mindazokat az 

intézkedéseket, amelyek a többi posztszocialista állam nyugdíjbiztosítási 

jogalkotásában is megfigyelhetıek voltak: a nyugdíjalap különválasztása az 

állami költségvetéstıl, nyugdíjazáshoz szükséges feltételek (korhatár, szolgálati 

idı) szigorítása, elınyugdíjazás, korkedvezményes nyugdíjazás körülményeinek 

pontosabb meghatározása. Román specifikumként jelenik meg ebben a 

rendszerben a pontrendszerő számítás bevezetése a nyugdíjak összegének 

megállapítására, illetve az a komplex, és meglehetısen nehézkesen végbement 

folyamat elrendelése, amelyet a nyugdíjaknak az új rendszer szerinti átszámítása 

jelentett. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez a lépés, a pontrendszerre való 

áttérés bevezetése már ebben a fázisban a román nyugdíjreform egyik jelentıs 

pozitív eredménye volt. 

Annak ellenére, hogy a Tny. megjelenésekor Románia már elkötelezte 

magát a reform paradigmatikus folytatása mellett, a világbanki hárompilléres 

nyugdíjbiztosítási modell bevezetésére csak 2008-al kezdıdıen került sor. Ennek 

okát a román szakértık a hazai pénzügyi piac felkészületlenségével indokolta, 

azonban véleményünk szerint politikai szinten is hiányzott a valós 

elkötelezettség. A dolgozatunkban több helyen hangoztatott véleményünk 

alátámasztására már a korábbiakban hoztunk fel érveket. De ezt támasztja alá a 

környezı országok közül utolsóként bevezetett, új nyugdíjbiztosítási struktúra is. 

A világbanki koncepciót erıteljesen jellemzi az a gondolat, hogy függetlenül az 

elsı pillérnek a formájától (minimális nyugdíjszolgáltatás, alapnyugdíj), a 

hangsúlyt a magánbiztosítási pillérekre, elsı sorban a kötelezı második pillérre 
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kell fektetni.548 Hogyha végignézzük a román nyugdíjreform eddigi történetét, azt 

láthatjuk, hogy az a gondolat, miszerint az állami pillérnek a nyugdíjbiztosításban 

betöltött szerepét kiválthatja a magánbiztosítási pillérek valamelyike, esetleg 

együttese, legfeljebb elméleti fejtegetések szintjén merült fel.549 Romániának a 

nyugdíjreform megvalósításában, a régió többi államához viszonyítva, 

„sereghajtó” szerepe ebbıl a szempontból elınyös volt:  felkínálta a lehetıségét 

annak, hogy tanuljon a rendszert jóval korábban bevezetı szomszédos országok 

tapasztalataiból, amelyek nem voltak egyértelmően pozitívak. A román 

magánnyugdíjbiztosítás rendszerének elindulásakor már bıven találkozhatunk a 

szakirodalomban olyan tanulmányokkal, amelyek a világbanki modellel 

kapcsolatban negatív kritikát tartalmaznak, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy 

ez a modell valójában a dél-amerikai államokban sem volt feltétlenül sikeres, és 

kétséges, hogy a közép-kelet európai viszonyok között érdemes és szükséges-e 

bevezetni. Ennek ellenére a román nyugdíjszakértık írásaiban kevéssé jelennek 

meg a magánnyugdíjrendszerrel kapcsolatos aggodalmak, és a várható 

hatásoknak közgazdasági szempontú modellezése sem történik. 

A paradigmatikus reform szabályozásának megvalósítása után a román 

jogalkotás ismét visszatért az állami pillér parametrikus reformjának 

problémájához, amelynek eredményeként, a dolgozatunkban korábban ismertetett 

módon 2011-el kezdıdıen hatályba lépett az Enyt. Az egységes nyugdíjtörvény 

bevezetésétıl azt lehetett remélni, hogy jelentıs szerepe lesz a nyugdíjkiadások 

megfékezésében, s amennyiben ezt sikerülne elérni úgy gondoljuk, hogy egyúttal 

a román nyugdíjrendszer fenntarthatóságának megvalósításában is alapvetı 

szerepet tölthet be.  

Az Enyt. bevezetése nyomán véleményünk szerint a jelenleg a román 

nyugdíjrendszer viszonylag stabil és átlátható normatív háttérrel rendelkezik. 

Ennyire tiszta a rendszerváltás óta még nem volt a nyugdíjrendszer 

                                                 
548 Major, 2009, 158-159 old.  
549 Major, 2009, 161-163 old.  
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szabályozásának a helyzete, habár a fenntarthatóság kérdése folyamatosan 

napirenden tartja a reform folytatásának a gondolatát.  

Augusztinovics Mária fogalmakat pontosító gondolatát idézve, 

„különbséget kellene tenni a nyugdíjrendszer paradigmatikus (lényegi, minıségi) 

és parametrikus (mennyiségi, arányossági) vonásai között.550 Az ötletelés és 

kinyilatkoztatás többnyire az utóbbiakról szól, az elıbbiekrıl szinte sohasem 

beszélünk.”551 S habár az idézett szerzı a magyarországi folyamatokkal 

kapcsolatban teszi fel a kérdést, hogy mit reformáljon a nyugdíjreform, 

megállapításai általánosan érvényesek a romániai folyamatokkal kapcsolatban is. 

„(…) néhány paradigma és sok paraméter felülvizsgálatra szorul. Csakhogy 

bármely, vagy akárhány paraméter módosítgatása, néhány milliárd megspórolása 

önmagában nem reform. Egy rendszer megreformálása a rendszer lényegi 

jellemzıinek változtatását, a paradigmák módosítását jelenti. Elıször beszéljük 

meg, hogy ki mit tekint a nyugdíjrendszer lényegének, mit várunk a 

társadalombiztosítástól, mit a magánpillértıl és mit a kettıtıl együtt. Ki mihez 

ragaszkodik és mirıl hajlandó lemondani? Ha ebben konszenzus alakul ki, ahhoz 

tartozhatnak értelemszerően együtt járó paraméter-változások is, de a kabáthoz 

kell gombot választani, nem fordítva. A nyugdíjreformnak a kabát átszabásával 

kell foglakoznia, mindenekelıtt a kettıs funkció helyreállításával.”552 

Egy a közelmúltban megjelent tanulmányában Menyhárt Szabolcs is 

Augusztinovics Mária korábban megfogalmazott véleményére alapozva jelenti ki, 

hogy a nyugdíjrendszerrel szemben támasztott követelmények a következık: 

nyújtson öregkori biztonságot, legyen igazságos, legyen rugalmas és legyen 

                                                 
550 A Botos házaspár megfogalmazásában: parametrikus reformnak nevezzük azokat a kisebb 
változtatásokat, amelyek nem érintik a rendszer mőködésének alapját, például a nyugdíjkorhatár kitolása. 
Paradigmatikus reform esetén a mőködtetés elvén változtatunk. Példa volt erre a részleges áttérés a 
tıkefedezeti rendszerre.” Botos-Botos, 2011, 158 old. 
551 Augusztinovics, 2006 
552 Idem. Az idézett tanulmányban a szerzı a nyugdíjrendszer kettıs funkcióját a következık szerint 
határozza meg: „A nyugdíjrendszertıl két alapvetı feladat teljesítését várjuk: (a) Idıskorban tisztes 
mértékben pótolja a tisztes munkában töltött élet keresetét, és (b) akadályozza meg a végletes idıskori 
szegénységet, a nyomort.”  

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 350 

kiszámítható.553 Ebbıl kiindulva „egy nyugdíjrendszer akkor mőködik a 

legtökéletesebben, ha képes biztosítani az idısek számára a tisztes megélhetést, 

illetve legalábbis azt az ellátási színvonalat, amelyet ígért”.554  

Találónak találjuk a megfogalmazást, miszerint a nyugdíjreformnak arra 

kellene választ adnia, hogy kinek, milyen forrásból, mennyit és milyen 

feltételekkel biztosítson a nyugdíjrendszer.555 A nyugdíjrendszert érintı 

bármilyen reformnak, avagy átalakításnak ez kell tehát, hogy a célja legyen, 

ezekre a kérdésekre kell választ adnia.556 

 A román nyugdíjrendszer további reformjával kapcsolatban az elmúlt 

idıszakban két alapvetı irányvonal mutatkozott: egyrészt a kötelezı állami 

nyugdíjbiztosítási rendszer parametrikus átalakításának lehetısége, amelynek 

eredményeként könyvelhetjük el az Enyt. megalkotását, másrészt a 

magánnyugdíjbiztosítási rendszer átalakítása, azzal a jellemzı gondolattal, hogy a 

jövıben a hangsúlyt az önkéntes biztosításra kell fektetni. A fentiekben jelzett 

megkülönböztetést követve nevezhetjük ezt egyfajta paradigmatikus átalakításnak 

is habár, mint azt már korábban jeleztük, a kötelezı magánnyugdíjbiztosítás 

esetleges megszüntetésének gondolata, egy radikális átalakítás terve jelen 

pillanatban nem jellemzi sem a politikai döntéshozók, sem a terület szakértıinek 

különbözı fórumokon megfogalmazott reformkoncepcióit.  

A kötelezı állami nyugdíjbiztosítási pillér további átalakítására 

vonatkozóan úgy gondoljuk, hogy ezt a kérdést pillanatnyilag lezártnak kellene 

tekinteni. Véleményünk szerint az Enyt.-ben lefektetett szabályozás a jelenlegi 

gazdasági, demográfiai körülmények között tovább nem szigorítható, legfeljebb 

bıvíthetı különbözı, akár a román jogban újszerőnek nevezhetı elemekkel, mint 

                                                 
553 Augusztinovics, 1993, 415 old.  
554 Menyhárt, 2011, 7 old. 
555 Réti, 1992, 69-81 old.  
556 Rab Henriett korábban már idézett tanulmányában úgyszintén Réti János megfogalmazását idézi, 
miszerint: „A nyugdíjreform célja elméletileg jól körvonalazható: a gazdaság mindenkori fejlettségéhez 
jobban alkalmazkodó, az idıskori szociális biztonság követelményét hatékonyabban kiszolgáló, az egyes 
funkciókat kiszámíthatóan és átláthatóan megjelenítı nyugdíjrendszer mőködjön, ami egyszerre kell, hogy 
igazságos, értéktartó és stabil legyen.” Rab, 2010, 50 old., Réti, 1995, 927 old.  
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amelyek valamilyen formában honorálnák a gyermeknevelés érdekében tett 

erıfeszítéseket. Távolról sem jelenti ez azt, hogy véleményünk szerint az állami 

nyugdíjpillér romániai szabályozása tökéletes lenne, illetve az Enyt. megalkotása 

önmagában garanciát jelentene a nyugdíjrendszer fenntarthatósága 

szempontjából. Azonban úgy gondoljuk, hogy az erıfeszítéseket jelen pillanatban 

inkább arra kellene irányítani, hogy az Enyt. által létrehozott szabályozás valóban 

érvényesülni tudjon. Csak így lenne lemérhetı az intézkedések rövid vagy akár 

hosszabb távú valós hatása. 

A nyugdíjjárulék mértéke véleményünk szerint tovább nem emelhetı 

anélkül, hogy az a feketegazdaság még nagyobb térnyerését ne eredményezné, 

hogy ne növekedne tovább a minimálbérre bejelentett munkavállalók száma.557 

Viszont nagyobb pénzügyi fegyelem és fıleg a járulékok tényleges és határidıben 

való utalására vonatkozó figyelem által növelhetı a nyugdíjkassza bevétele.558 

Nem célszerő tovább emelni a nyugdíjazáshoz szükséges korhatárt és szolgálati 

idıt sem, ugyanakkor el kellene érni, hogy a reális nyugdíjazási korhatár jobban 

                                                 
557 Emlékeztetıül pontosítjuk ezen a helyen, hogy Romániában a 2011 évre érvényes nyugdíjjárulék 
mértéke 31,3 és 41,3 között van.  Egyetértünk Augusztinovics Máriával, aki arra hívta fel a figyelmet a 
nyugdíjjárulék arányának meghatározásával kapcsolatban, hogy „…nem a rövid távú versenyképesség 
célja alá rendelve kell meghatározni ennek arányát. Szakmailag megalapozott aktuáriusi számítások 
alapján kellene azt kidolgozni, hogy adott várható élettartamok, adott foglalkoztatottsági lehetıségek 
mellett mi az a nyugdíjjárulék, amelyet idıs korra félre kell tenni.” Augusztinovics, 2003, Forrás: 
http://bazs111.uw.hu/Augusztinovics.pdf  
558 A romániai társadalombiztosítási helyzetét aprólékosan feltáró, a bukaresti székhelyő „Szegénység és 
társadalmi kirekesztettség elleni bizottság” számára készült elemzésében a terület elismert román kutatója, 
Ion Mărginean, által vezetett munkacsoport már 2001-ben erre a következtetésre jutott. „A szociális 
programokhoz szükséges finanszírozási források növelésének nem a jövedelmek adójának és/vagy a 
járulékoknak az emelése az eszköz. Sokkal inkább a társadalombiztosítási költségeknek a központi 
költségvetésen belüli helyzetének átgondolására lenne szükség, illetve ezen belül arányainak növelésére. 
Az ehhez szükséges források a járulékfizetésre kötelezettek által folyósítandó összegek nagyobb arányú 
valós befizetésébıl származhatnának.” Mărginean, 2001, 8 old.   
Mindez természetesen nem csak Románia esetében van így. Nagyon hasonló jelenséget ír le Magyarország 
tekintetében sok szerzı, például Morvayné Bajai Zsuzsanna, aki így fogalmaz: „(…) a kilábaláshoz – 
a nagy tb követelményeinek és szolgáltatásainak korszerősítése révén is – elfogadható idıskori 
létfeltételeket, tisztességes szolgáltatásokat biztonságosan kellene garantálni, hogy mindenkit 
járulékfizetésre, éspedig a teljes jövedelmük utáni járulékfizetésre ösztönözzenek. Ezt támogatná az is, ha 
a kellı gyakoriságú és szigorú ellenırzés következtében mindenki biztos lehetne benne, hogy 
a járulékfizetés alóli kibújás esetén a (tıle tb-be a továbbiakban teljesítendı befizetéseket sem kizáró) 
büntetés elkerülhetetlen, azonnali és súlyos.” Morvayné, 2010 
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megközelítse a törvényes értéket.559 Ahhoz, hogy a reális nyugdíjazási korhatár 

emelkedjen, nem elegendı a jogszabályi háttér megteremtése.560 A reális 

nyugdíjkorhatár emelkedése elsı sorban egyéb külsı tényezık feltétele, mint 

amilyen a munkaviszonyok és a lakosság általános egészségi állapotának 

javulása, a folyamatos képzés és átképzés gondolatának fokozatos térnyerése a 

munkavállalók mentalitásában, a munkáltatók által szisztematikusan szervezett 

szakmai továbbképzések elterjedése.561 

 A parametrikus kiigazításoknál lényegesebb, de legalábbis többféle 

nézıpontból vizsgálható és vizsgálandó a román nyugdíjrendszer szerkezeti 

                                                 
559 A nyugdíjazáshoz szükséges korhatár gondos meghatározásának fontosságára hívja fel a figyelmet 
Prugberger Tamás, amikor egyik tanulmányában a korhatáremelés, mint a nyugdíjreform általánosan 
ismert és használt lépésének eredményeit ismerteti. „Miként a nyugat-európai államokban, így 
Magyarországon sem hozott ez a megoldás érzékelhetı eredményt sem a munkanélküliség csökkenése, 
sem a nyugdíjalapok feltöltése terén. Sıt a reformnak ez a része a társadalmi konfliktusokat tovább növeli. 
Azáltal ugyanis, hogy az idısebb generáció a nyugdíjkorhatár meghosszabbítása következtében tovább 
dolgozik, a pályakezdı ifjúság marad munka nélkül. A nyugat-európai államokban ezáltal nem csökken 
a munkanélküli-segélyek összege, de növekszik a fiatalság kilátástalan helyzetébıl eredı társadalmi 
konfliktus.” Prugberger, 2006. A meggondolatlan korhatáremelés következményeivel kapcsolatban 
Augusztinovics Mária a kérdésnek egy másik oldalát világítja meg. „Gazdagabb országokban a 70-80 
évesek vidáman utazgatnak, és a nyugdíjasok egyetemére járnak. Nálunk a 70-75 éves nagymamák és 
nagypapák fuvarozzák az unokákat az óvodába és haza, pótolják a megfizethetetlen bébiszittert. Ezért 
sokan képzelik, hogy mindent megoldó panácea lenne a nyugdíjkorhatár alapos felemelése. Csakhogy egy 
dolog a munkára való képesség és más dolog, hogy van-e keresetet biztosító munka. A ténylegesen keresı 
életszakasz felsı határát nem a demográfiai folyamatok szabják meg, hanem a munkaerıpiac.” 
Augusztinovics, 2005, 434 old.  
Korábban mások is felhívták a figyelmet arra, hogy a nyugdíjkorhatár emelése esetén azt is szükséges 
vizsgálni van-e kereslet az idıs munkavállalókra. „A szakirodalom általában csak a kínálati döntéssel 
foglalkozik. Az idıs munkavállalók munkája iránti kereslet témája alig kerül szóba.” Gál, 1996,131 old. 
Hasonló meggondolásokat szem elıtt tartva írtuk a fentiekben, hogy a jelenlegi nyugdíjazási korhatár 
további emelése Romániában nem javasolt.  
560 A hibás döntésekkel és a csalások ellenırzésének hiányával magyarázható az a helyzet, hogy az EU 
országaival összehasonlítva Romániában figyelhetı meg a legalacsonyabb reális nyugdíjazási korhatár. 
Dobre-Ioniță-Marinache, 2012, 13 old. 
561 Dobrescu-Şeitan, 2005, 17 old. Az idézett kötet mindkét szerzıje vezette a román munkaügyi tárcát, 
Smaranda Dobrescu 1999-2000, Mihai Şeitan 2009-2010 között. Ez utóbbi az Országos Nyugdíjpénztár 
elnöke is volt, illetve részt vett a román nyugdíjreform jogszabályi kereteinek megteremtésében. A 
szerzık adatai szerint, az általuk vizsgált idıszakban (2000-2005) a nyugdíjjárulékoknak a 
Nyugdíjpénztárba való utalásának valós aránya nem érte el a 70%-ot.  
Az idézett román szerzık által hangoztatotthoz hasonló véleményt fogalmazott meg a magyarországi 
viszonylatokra vonatkozóan Augusztinovics Mária is, amikor egy 2006-ban megjelent „Mit reformáljon a 
nyugdíjreform” címő írásában a következıképpen fogalmaz: „Ha néhány év alatt annyit el tudnánk érni, 
hogy az öregségi nyugdíjba vonulás tényleges korcentruma valóban a törvényes 62 éves kor közelébe 
kerüljön és rokkant nyugdíjba csak a valóban megrokkantak menjenek, már nagyon elégedettek lehetnénk. 
(…) A korhatáremelés pedig várhatna, amíg valóban sokkal tovább élnek egészségesen az emberek és 
valóban mutatkozik munkaerı-piaci kereslet a 62 évnél idısebb munkavállalók iránt.” Forrás: 
http://w3.enternet.hu/vativati/augusztinovics-nepszabi2006.doc  
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átalakításának témaköre.562 Felmerül a kérdés, vajon mennyiben járul hozzá a 

román nyugdíjrendszer fenntarthatóságához a jelenlegi, kötelezı állami 

nyugdíjbiztosítás – kötelezı magánnyugdíjbiztosítás – önkéntes 

magánnyugdíjbiztosítás pillérekre épülı, a világbanki modell alapján hosszas 

folyamat nyomán kialakított szerkezet.563  

2010 ıszén, „a kilencek” levelének Európai Bizottsági visszautasítását 

követıen, sajtóban jelentek meg arra vonatkozó spekulációk, hogy a román 

kormányfı és a Nemzetközi Valutaalap képviselıi közötti tárgyalásokon szóba 

került a kötelezı magánnyugdíjrendszer megszüntetése, de erre vonatkozó 

konkrét tervekrıl a kormány képviselıi hivatalosan nem nyilatkoztak.564  

Ellenben a Mediafax565 hírügynökség információi szerint Andreea Paul 

Vass miniszterelnöki tanácsos már 2011-ben kijelentette, hogy a 2012 évre szóló 

társadalombiztosítási költségvetési törvény tervezete tartalmazza a kötelezı 

magánpénztári járuléknak 3,5%-ra való emelését, annak érdekében, hogy a 

korábban elrendelt ideiglenes felfüggesztése ellenére tartani lehessen a 

hozzájárulás fokozatos emelésének Mny.-ben lefektetett határidejét.566 Az emelés 

mértéke 2013-ban tovább folytatódott, és elérte a teljes nyugdíjjárulék 4%-át.  

                                                 
562 Véleményünkkel egybecseng a Menyhárt Szabolcs által megfogalmazott nézet, miszerint: „Nem 
tekinthetı helyes szakmai hozzáállásnak az, ha csak a rendszer egyik pillérével foglalkozunk, mert ekkor a 
rendszer egyensúlya felborulhat, s lehet, hogy nem rövidtávon, de közép-, esetleg hosszútávon a II. Pillér 
gyenge teljesítménye ugyanazt az államháztartási hiányt fogja az egekbe emelni, melytıl most (is) 
görcsösen akarunk megszabadulni.” Menyhárt, 2007b, 125 old.  
563 A nyugdíjrendszerek fenntarthatósága érdekében tett parametrikus és paradigmatikus 
reformfolyamatainak összevetésébıl adódik az a bíztatónak nem nevezhetı észrevétel, miszerint „az 
elvonásokat csak kis mértékben fogja ellensúlyozni a magánnyugdíjalapból származó haszon, mert a 
közepes vagy alacsony jövedelemmel rendelkezık nem lesznek képesek jelentıs megtakarításra. Úgy 
tőnik, hogy ezeknek a reformoknak a vesztesei azok a középosztályhoz tartózó munkavállalók, akik 
korábban a legtöbb hasznot húzták a férfi kenyérkeresıkre alapuló, ipari jóléti államokban.” Häusermann, 
2010, 217-218 old.  
564 Forrás: http://www.businessmagazin.ro/actualitate/politic/cum-a-vrut-guvernul-boc-sa-nationalizeze-
pensiile-private-7701443,  
http://www.mediafax.ro/economic/cum-a-vrut-guvernul-boc-sa-nationalizeze-pensiile-private-7701923/ 
(2010. november 9) 
565 Az 1995-ben alapított Mediafax jelenleg a legnagyobb független román hírügynökség. 
www.mediafax.ro  
566 Forrás: http://admin.incont.ro/taxe-si-impozite/vass-contributia-la-pensiile-private-obligatorii-creste-la-
3-5-in-2012.html,  

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 354 

Míg Romániában legfeljebb elméleti fejtegetések, egyes környezı 

országokban konkrét intézkedések szintjén tevıdik fel egyre hangsúlyosabban a 

kérdés: az állami nyugdíjrendszer vagy a magánnyugdíjrendszer a megfelelı? 

Melyik, illetve ezeknek milyen kombinációja tud eleget tenni a 

nyugdíjrendszerrel szembeni korábban említett követelményeknek és 

elvárásoknak? Függetlenül azonban attól, hogy milyen konkrét reformlépésekre 

kerül sor, nem volna szabad figyelmen kívül hagyni Réti Jánosnak még a 

nyugdíjreform legelsı fázisában, 1992-ben tett kijelentésének igazát, amely mit 

sem vesztett az aktualitásából: „a nyugdíjbiztosítás fı problémáinak megoldására 

nincsenek lemásolható nemzetközi minták, bár rengeteg a hasznosítható 

nemzetközi tapasztalat. Minden országnak magának kell saját rendszerét - 

múltjából és hagyományaiból kiindulva - kialakítania.”567 

Az idıskorúak megélhetésének döntı faktora valamennyi fejlett 

gazdaságban a kiépített nyugdíjrendszer. Többféle intézményi megoldás alakult 

ki az egyes országokban, jegyzi meg „Vénülı Európa” címő írásukban Botos 

Katalin és Botos József. „S éppen itt érkeztünk el egy ponthoz, ahol szeretnénk 

eloszlatni egy hazánkban is meggyökeresedett tévhitet. Ez pedig az, hogy a 

felosztó-kirovó rendszer rossz, a tıkefedezeti rendszer pedig jó. Ha az utóbbit 

bevezetjük, minden rendbe jön, és a korábbi rendszer igazságtalanságai 

megszőnnek.”568 

A rendszerváltást követı évtizedben sor került a nyugdíjrendszernek a 

világbanki elképzelések szerinti magánosítására, arra a meggondolásra alapozva, 

hogy a felosztó-kirovó típusú állami rendszer fenntarthatatlan az új gazdasági és 

társadalmi, demográfiai körülmények között.569 A magánnyugdíjrendszer 

mőködésének története már régiónkban is meghaladta az egy évtizedet, de még 

hosszabb idıszak felhalmozott tapasztalatai vizsgálhatóak a világ más 

                                                                                                                                                
http://m.antena3.ro/economic/biz-news/consilierul-economic-al-lui-boc-cel-mai-probabil-bugetul-pe-
2012-va-fi-construit-fara-indexarea-pensiilor-141413.html (2011. október 25) 
567 Réti, 1992, 75 old. 
568 Botos-Botos, 2007 
569 Vö.: Barta, 2012, 1-17 old. 
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országainak, elsı sorban a latin-amerikai államoknak a példája alapján. Ezek a 

tapasztalatok egyértelmővé tették, hogy önmagában a magánosítás nem oldja meg 

a nyugdíjrendszer problémáit. Napjaink irányadó társadalombiztosítási 

szakemberei egyre inkább azon a véleményen vannak, hogy nem is csak 

önmagában a választott rendszertıl függ a nyugdíjreform kérdésének a sikere, 

hanem sokkal inkább attól, hogy milyen gazdasági, pénzügyi, társadalmi 

környezetben mőködik az adott rendszer, illetve mennyire sikerült a 

nyugdíjreform stratégiáját konszenzusra és hosszú távú tervezésre alapozni.570 

                                                 
570 „Röviden, lenne tehát bıven mit rendbe tenni kötelezı nyugdíjrendszerünk mindkét pillérében, meg a 
két pillér egymás közötti kapcsolataiban. A lényeg azonban, hogy ezek a pillérek minden látszat és 
tényleges különbség ellenére ikertestvérek. Mindkettı biztosítási jellegő munkanyugdíj, mindkettı csak a 
(legálisan) foglalkoztatottak (bevallott) bérébıl szed járulékot, illetve tagdíjat, és ennek alapján – ha nem 
is teljesen arányosan – csak nekik biztosít idıskori jövedelmet. Aki nem győjt elegendı 
nyugdíjjogosultságot a társadalombiztosításban, az nem győjt elegendı tıkét a magánpénztárban sem. Az 
„öngondoskodásnak” becézett privatizáció az alapvetı problémán semmit sem változtat. Az alapvetı 
kérdés ugyanis az, hogy hogyan függ az idıskori megélhetés a keresıkori foglalkoztatottságtól.” 
Augusztinovics, 2005, 443 old. 
„A felosztó-kirovó rendszerek és a tıkefedezeti rendszerek között sem a fenntarthatóság szempontjából, 
sem a hatékonyság szempontjából lényeges különbség nincs. Mindkettı csupán egy formája a jövıbeni 
javakra szóló ígérvények biztosításának. Reformnak nevezzük, ha egyikrıl a másikra áttérünk, pedig csak 
formaváltás történik.” Írja a Botos házaspár, Nicholas Barr korábban megfogalmazott gondolatára 
alapozva. Botos-Botos, 2006 
„Elméletileg egy hiányból finanszírozott reform csak idıben hozza elıre a költségvetés hiányát (más 
szavakkal explicitté teszi az implicit nettó kötelezettségeket), és így lehetıséget nyújt a kormányoknak 
arra, hogy (legalább részben) kiigazítás révén már ma kezeljék a hosszú távú fenntarthatóság problémáját. 
Eredményeink ezzel összhangban arra utalnak, hogy a második pillér bevezetése nem javítja a rendszer 
fenntarthatóságát, ha az átállási költségeket teljes mértékben többletadósságból finanszírozzák. Valójában 
éppen hogy súlyosbodik a fenntarthatósági probléma, mivel a jövıbeni hiányokat jelenlegi hiányokra 
váltják át, és a távoli jövıben jelentkezı megtakarítások jelenértékben nem fedezik a jelenben kiesı 
bevételeket. Mindezek ellenére nem állítható, hogy a második pillér bevezetése semmilyen haszonnal nem 
jár a nyugdíjrendszer és általában az államháztartás fenntarthatósága szempontjából. Ha a kormány 
hozzáigazítja a költségvetést az átmeneti idıszakban kiesı bevételekhez, amint azt az adóból való 
finanszírozáson alapuló esetben feltételeztük, a fenntarthatóság a GDP 22 százalékával javul az 
egypilléres esethez képest, vagyis fiskális szempontból érdemes volt a tıkefedezeti pillért bevezetni.” 
Orbán-Palotai, 2005, 23-24 old. 
„Az elıfinanszírozott nyugdíjak ugyanolyan kihívásokkal néznek szembe, mint a felosztó-kirovó 
rendszerben, és pontosan ugyanabból az okból kifolyólag: a termelés krízise miatt. Az egyetlen különbség 
az, hogy az elıbbieknél a folyamat kevésbé átlátszó, és talán ezért választják a politikusok, akik azt 
szeretnék, hogy a rossz híreket a piac hatásaként mutassák be, és nem a politikai döntések 
eredményeként.” Barr, 2006, 165 old.  
„Mind a kétpilléres, mind az egy pilléres osztott nyugdíj mellett tehetıek szakmai érvek: álláspontom 
szerint mindegy, hogy melyik megoldást fogadjuk el, hiszen mindkét esetben lehetıség van egy 
egységesen felépített rendszer kialakítására, amely következetes joggyakorlat révén képes az elérni kívánt 
célok teljesítésére. Ugyanakkor mindkét esetben azonosan jelentkezhet a hatékonyság hiánya, hogyha a 
változtatás nem következetes, és megbomlik a rendszer egysége. Ezért én elsıdlegesnek az egységes 
következetes, hatásvizsgálatokkal alátámasztott reformokat tartom elfogadhatónak, melynek fontos kulcs 
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A romániai elemzıknek az utóbbi idıszakban megjelent publikációit 

vizsgálva egy olyan kialakulóban levı véleményt vélünk felismerni, miszerint a 

kötelezı magánnyugdíjbiztosítási pillér kialakítása nem feltétlenül volt szerencsés 

választás, azonban ha már amúgy is kiépült és mőködik a rendszer, akkor nem 

célszerő annak visszasorvasztása vagy akár megszüntetése.571 Éspedig azért nem, 

mert a már kiépített rendszer megszőntetése újabb fedezet nélküli költségeket 

generálna, miközben a magánnyugdíjalapok államosítása amúgy is legfeljebb 

rövid levegıvételhez tudná juttatni az állami nyugdíjkasszát, mivel a nyugdíjalap 

deficitje közel háromszorosa a magánnyugdíj pénztárak által kezelt teljes 

vagyonnak.572 Úgy kéne tehát átszervezni a magánbiztosítási struktúrát, hogy az 

valóban a román nyugdíjbiztosítási rendszer fenntarthatóságának eszköze legyen. 

A hogyan továbbra vonatkozó elképzelések sokszínőek. Réti Jánost idézve 

„Nincs olyan ember, aki ne bírálná a meglevı nyugdíjrendszert, de nincs két 

olyan érintett, aki ugyanúgy változtatná meg. Sajnos, igaz ez a szakértıkre és a 

közvéleményre, a társadalombiztosítás problémáival elméletileg foglalkozó 

kutatókra és a gyakorlati munkában résztvevıkre, a döntés elıkészítı szakértıkre 

és a politikai döntéshozókra egyaránt. (…) Általában is elmondható: csak a 

problémák felismerésében van egyetértés, a javasolható megoldási módokból 

viszont éppen annyi van, ahány szereplı.”573 

                                                                                                                                                
eleme még, hogy az érintetteket érdekeltté kell tenni, akár már azáltal, hogy a szakmai szempontokkal 
egyidejőleg meghalljuk az általános igényeket és azokra próbálunk reflektálni.” Rab, 2010, 72 old.  
571 Lásd pld. Major, 2009, 160-165, 180-188, 226-234 old., FiŃ, 2009a, 115-123 old., Dobrescu-Şeitan, 
2005, 64-66, 100 old., Ştefura-Chirleşan, 2010, 38-42 old.   
Hasonló helyzetrıl számolt be 2010 elején Magyarország viszonylatában Rab Henrietta, többek között 
Prugberger Tamásnak a Magyar Közigazgatásban, igaz 2001-ben, megjelent tanulmányára, illetve 
Simonovits Andrásnak a véleményére alapozva, amikor így ír: „A magánnyugdíj pillér kapcsán számos 
kritika, javaslat fogalmazódik meg, abban viszont többnyire egységes az álláspont, hogy a magánnyugdíj-
pénztárak visszasorvasztása már nem célszerő lépés. Ennek ellenére a jelenlegi kormányzat 
intézkedéseinek iránya tekintetében ennek lehetıségét nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Azzal 
azonban számolnunk kell, hogy ha visszafordítjuk a reformot, akkor a rendszer kevésbé lesz áttekinthetı, 
mint valaha volt és sokkal költségesebb is lesz. A rendszer problémáinak megoldásával a második pillér 
hatékonyabbá tételére kell törekedjünk, a kulcskérdés a mőködési költségek minimalizálása.” Rab, 2010, 
69-70 old., Prugberger, 2001, 89 old. és Simonovits, 2008, 106 old.    
572 Az MFB adatai alapján: Rucăreanu, 2011  
573 Réti, 1992, 72 old. 
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Egyes romániai szakértık szerint a második pillér kötelezı jellegét meg 

kellene szüntetni és csak az önkéntes magánnyugdíjbiztosítási forma létezne 

tovább, vagy a mostani formájában, vagy egyféle üzemi biztosítási rendszerként. 

Mások azzal érvelnek, hogy a jelenlegi körülmények között inkább az önkéntes 

biztosítási pillér a felesleges, hiszen gyakorlatilag alig mőködik. Ellenben a 

kötelezı magánnyugdíjbiztosítási pillért valóban a meglevı szabályozás 

szellemében lehetne mőködtetni, elsı sorban komolyan véve a hozzájárulási ráta 

növekedésének ütemezését. Magunk is egyetértünk abban, hogy a kötelezı 

magánnyugdíj pillérnek ebben a formában való fenntartása nem rentábilis 

megoldás. Mégpedig azért nem, mert egy meglehetısen költséges vagyonkezelési 

apparátus fenntartását feltételezi, miközben az eddigi mértékő járulékaránnyal 

számolva (2008 és 2009 - 2%, 2010 - 2,5%, 2011 - 3%) minden számítás szerint 

valószínősíthetı, hogy a magánnyugdíjrendszerbıl folyósítandó majdani nyugdíj 

kisebb lesz, mint amit az állami rendszerbıl kaphattak volna az érintettek, 

amennyiben a teljes járulékot oda fizetik be.574  Valamelyik irányban minden 

bizonnyal el kéne indulni. 

Tudjuk, hogy a tıkefedezeti rendszerek bevezetésének szükségességét elsı 

sorban demográfiai tényezıkkel szokták indokolni. Egyértelmő ugyanakkor, és 

egyre több társadalombiztosítási szakember igyekszik felhívni a figyelmet arra, 

hogy nem önmagában a korunkat jellemzı demográfiai átalakulás, hanem a 

függıségi ráta (nyugdíjasok és járulékfizetık aránya) romlása az, ami 
                                                 
574 A Milliman Consultants & Actuaries számításait idézi Simona FiŃ, a következık szerint: amennyiben 
tartaná Románia a Mny.-ben tervezett hozzájárulási ráta emelkedését, a második pillérbıl folyósított 
nyugdíj akkor is mindössze 15,4%, illetve 17,6% lenne a nık, illetve a férfiak esetében. Ahhoz, hogy a 
teljes (elsı és második pillérbıl származó) nyugdíjjáradék összegét tekintve 70%-os helyettesítési rátát 
lehessen elérni, a magánnyugdíjrendszerbe utalt járulék 15%-nál nagyobb kellene, hogy legyen. FiŃ, 
2009a, 120 old. Pontosításra szorul, hogy a fenti számítások a Tny. körülményei között elérhetı 
nyugdíjjáradékra vonatkoznak, az Enyt. magasabb nyugdíjazási korhatárt és biztosítottsági idıt elıíró 
követelményei mellett ezek a számadatok valamelyest módosulnak, azonban a tendencia iránya nem 
változik. Természetesen elképzelhetı egy olyan rendszer is, amiben a tıkefedezeti elven mőködı 
biztosításnak csak olyan mértékő kiegészítı szerepe van, amelyben az alacsonyan tartott hozzájárulási ráta 
is megfelelı. Példa lehet erre a svéd nyugdíjreform 1996-ban bevezetett rendszere, amelynél az alapvetıen 
felosztó-kirovó elven mőködı nyugdíjrendszer mellett van egy kisebb tıkefedezeti elven mőködı 
komponense. A járulékarányt tekintve azt látjuk, hogy a 18,5%-ból csupán a nyugdíjalap 2%-át 
irányítottak át ebbe a rendszerbe, majd az így összegyőlı összegeket befektetik és a nyugdíjba vonuláskor 
a befizetett tıke valamint annak felgyőlt hozamai vehetıek fel. Lásd Semjén, 1999, 336 old.   
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veszélyezteti a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának.575 Ennek alakulása 

ugyanakkor nagyon sok külsı, nem demográfiai, hanem gazdasági, 

foglalkoztatottsági tényezıtıl függ, amelyek Románia tekintetében nem a 

legbíztatóbbak.576 A foglalkoztatottságot tekintve például, az EU országaival 

összehasonlítva azt láthatjuk, hogy ennek aránya Romániában (63,6% – 2010-

                                                 
575 Vö: Barabás, 2007, 1-19 old., Barta, 2013 kézirat, Prugberger, 2012, Giday, 2012 
576 „A tıkefedezeti rendszerek létrehozását általában demográfiai tényezıkkel szokták megindokolni. 
Öregszik a népesség, csökken az aktív korúak száma, egy idı után túl kevesen lesznek, hogy eltartsák az 
idıseket – így tehát a felosztó-kirovó rendszert át kell alakítani. Hangsúlyozni kell, hogy ez az érvelés 
egyoldalú. Nincs ugyanis ilyen egyértelmő kapcsolat a demográfiai trendek és a nyugdíjrendszerek 
fenntarthatósága, különösen pedig a finanszírozás módozatai között. A nyugdíjrendszerek helyzete, 
finanszírozása és finanszírozhatósága erısen függ a gazdasági tényezıktıl. A gazdasági tényezık közül is 
ki kell emelni a foglalkoztatottságot.” Hablicsek, 2003, 81 old. 
„A negatív demográfiai trendek részleges orvoslása szempontjából csak akkor jelent a vegyes rendszer 
elınyt, ha érdemleges mértékő nemzetközi kockázatmegosztásra is sor kerül olyan gazdaságokkal, 
amelyek gazdasági, növekedési, demográfiai jellemzıi eltérnek a magyarországitól.” Holtzer, 2010, 82 
old. 
„A hagyományos értelmezés szerint a társadalombiztosítási (felosztó-kirovó) nyugdíjrendszereket 
csapdába ejtette az öregedés, amibıl kikecmeregni csak a generációk közötti szolidaritás feladásával, az 
öngondoskodásra való áttéréssel lehet. Mindez azonban teljes mértékben hamis, nem állja ki a 
közgazdaság-elméleti kritikát.” Németh, 2008, 94 old.  
„Az elsı tanulság az, hogy a nyugdíjrendszerek jelenét és jövıjét a gazdasági változások mélyebben 
érintik, mint a demográfiai trend, a népesség öregedése. Az átmeneti országok esetében, az 1990-es 
években a rendszerfüggıségi ráta rendkívüli mértékő és drámai gyorsaságú romlását az úgynevezett 
tranzíciós válság idézte elı, a demográfiai arányok jelentıs változása nélkül. Az átmeneti gazdaságok 
helyreállításával a helyzet valószínőleg, legalábbis ideiglenesen, javulni fog. Könnyen lehet azonban, 
hogy a nyugdíjasok és járulékfizetı keresık közötti arányban hasonló változásokat hoz majd létre – ha 
nem is ilyen látványos ütemben, viszont tartósan – a munkapiaci viszonyok átalakulása. Ez pedig már nem 
csak, és nem is elsısorban, az átmeneti gazdaságok problémái. (…) A második tanulság, hogy a 
generációk közötti íratlan szerzıdés felrúgása ezt a problémát nem oldja meg.” Augusztinovics, 1999, 663 
old.  
„A rendszerfüggıségi ráta sokkal kevésbé függ az öregedéstıl és a demográfiai tényezıktıl – legalábbis 
ezen az idıtávon –, mint a foglalkoztatottságtól, tehát a munkaerıpiac helyzetétıl. A ráta szinten tartása 
2020-ig 900 ezer új munkahelyet kívánna, ami demográfiailag lehetséges. Abban, hogy gazdaságilag ez 
lehetséges-e, már nem annyira biztos, mert a munkaerı-piac jelenleg sokkal inkább „munkahely-leépítı”, 
mint „munkahely-teremtı” tendenciát mutat. Bármi lesz is azonban, az nem az öregedéstıl fog függeni.” 
Augusztinovics, 2003, 5 old.  
„Tartósan finanszírozható rendszer ugyanis csak a megfelelı „járulékfizetı utánpótlás” esetén mőködhet. 
És ez igaz lenne akkor is, ha maradna a jelenlegi vegyes rendszer. Elıbb-utóbb ugyanis minden rendszer 
felosztó- kirovóvá válik, abban az értelemben, hogy a bejövı járulékokból fizeti a járadékokat. Hiszen 
a portfólió mindig az éppen befizetık „vagyona”. Ha el kellene adni – mert kevés a beáramló 
járulékfizetés –, akkor könnyen találhatja magát a pénztár olyan helyzetben, hogy vevık – megtakarítók, 
befektetık – híján csak értékcsökkenéssel értékesítheti azt.” Botos, 2010 
„A demográfiai fejlıdés az egyik központi témája a nyugdíjreformnak, részben a népesség elöregedésére 
és annak a nyugdíjrendszerre vonatkozó hatásáról szóló nemzetközi viták következményeként, habár a 
közép-kelet európai demográfiai helyzet még mindig kevésbé fenyegetı, mint sok nyugat-európai 
államban, mivel a születésszám csökkenése késıbb kezdıdött. Mindamellett a közép-kelet európai 
országok is szembe kell, hogy nézzenek a népesség elöregedésével. (…) Az aktuális rövid távú pénzügyi 
gondokat sokkal inkább munkaerı-piaci problémák okozzák, mint demográfiaiak.” Schmähl – Horstmann, 
2008, 69-70 old.  
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ben) jóval elmarad az EU átlagától (70,6%), miközben az Európai Tanács által 

megfogalmazott Európa 2020 Stratégia az öt alapcél között sorolja fel a 75%-os 

foglalkoztatási arány elérését.577 

Kijelenthetjük, hogy a nyugdíjrendszer további reformjának irányvonalát 

csak szélesebb gazdasági, pénzügyi, munkaerıpiaci, családpolitikai keretben lehet 

helyesen kijelölni.578 Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy elkerülendı a kapkodva 

meghozott intézkedések gyakorlata, sokkal inkább elızetes vizsgálatok, 

közgazdasági modellezés és hatástanulmányok elkészítésére kéne alapozni, mint 

pillanatnyi politikai elképzelésre.579 Pozitív példák vannak, s az egyes országok 

tapasztalatai tanulmányozhatóak és felhasználhatóak, még akkor is, ha Románia 

gazdasági helyzete egyelıre, és elıre láthatóan a közeljövıben, nem mérhetı 

össze egyes nyugat-európai államokkal.580 

                                                 
577 Vö. Barta, 2012 
578 „Nem egyetlen reformot kell tekintetbe venni – fogalmaz a nyugat-európai nyugdíjrendszerek 
változását elemzı munkájában Häusermann - hanem a reform dinamikáját egy bizonyos területen, és egy 
hosszabb idı intervallum alatt. Az egyedülálló reformfolyamatok valójában a rejtett konfliktust hordozó 
erıvonalaknak és a különbözı szereplıknek a megnyilvánulásai. Azonban ez utóbbiak lassan változnak, 
mert növekedésük a fokozatos strukturális fejlıdéstıl függ. Ha csak egyetlen reform tanulmányozására 
fordítunk figyelmet, elıfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyjuk a mögötte rejlı sémát.” Häusermann, 
2010, 215 old.  
579 Lásd pl. Magyarország tekintetében Gál-Simonovits-Tarcali, 2001, 291-306 old. 
580 A holland nyugdíjrendszer reformjának tanulságait vizsgálta például Menyhárt Szabolcs, aki így 
összegezte elemzése Magyarország számára is adaptálható eredményét: „Hollandiában igazi intézményi 
reform még nem került bevezetésre, de a politika a szociális partnerek bevonásával elkezdte a hosszú távú 
nyugdíj stabilitást megalapozni. A hollandok ahelyett, hogy esztelen járulékemelésbe vagy szolgáltatás-
csökkentésbe kezdtek volna, a nyugdíjrendszer fundamentumának újbóli lerakását kezdték el. 
Megfogalmazták a „munkát, munkát és még több munkát” szlogenjét, és elkezdték az inaktív aktívkorú 
polgárokat a munkaerıpiacra reintegrálni. Ezek alapvetıen foglalkoztatáspolitikai intézkedések. De be 
kell látnunk, hogy nyugdíjrendszer megfelelı alapok nélkül nem mőködhet, és a jövıbeli nyugdíjak 
alapját, illetve a mostani nyugdíjkifizetések fedezetét minden esetben a mai foglalkoztatáspolitika 
határozza meg. Ugyanakkor azt is megállapítottuk a holland nyugdíjrendszer tanulmányozásakor, hogy a 
foglalkoztatás növelése nem elégséges feltétele a fenntartható nyugdíjrendszernek. Meg kell teremteni a 
nyugdíjrendszer „emberi” alapját is. A fogyatkozó népesség mellett, a jövı generációira sokkal nagyobb 
teher hárul a nagy létszámú idısebb generációk nyugdíjának megtermelése során. Ennek érdekében 
megfelelı adópolitikával (családi adózás), családtámogatással, illetve nem utolsó sorban az 
abortuszpolitika felülvizsgálatával meg kell teremteni a népességfogyás megállítását és elı kell segíteni a 
népszaporulatot.” Menyhárt, 2007, 424 old.   
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Az is egyértelmő, hogy bármiféle átalakításnak csak akkor van értelme, ha 

az az összeomláshoz vezetı alapvetı okokat megszünteti, de legalábbis mérsékli, 

és emellett nem állít elı a rendszert fenyegetı új problémákat.581  

A nyugdíjrendszer további átalakításánál alapvetı vezérlı elv kellene, 

hogy legyen az, hogy a kidolgozott stratégia hosszú távra tervezzen, és minél 

szélesebb konszenzusra alapuljon. Ennek a két tényezınek a hiányával 

magyarázható többek között az elmúlt több, mint két évtized 

reformfolyamatainak sikertelensége, amelyet a jövıbeli döntési mechanizmusok 

esetében hasznos lenne elkerülni. Réti János megfogalmazását idézve: „a 

nyugdíjrendszerben feltétlenül szükséges hosszú távú szemlélettel szemben egyre 

erıteljesebb a rövid távú szemlélet térhódítása. Némi túlzással úgy is 

fogalmazható: gyakorlatilag nem érdekes, hogy öt-tíz-tizenöt év múlva a 

döntéseknek mi lesz a következménye; csak az számít, hogy az idén mibe kerül. 

(…) Nem lehet az a döntés megalapozott, amely nem számol az esetleges késıbbi 

- sokszor nem számszerősíthetı, de átlátható - következményekkel. A döntési 

szemlélet "beszőkülésének" persze objektív alapja van: a gazdasági lehetıségek 

hosszú idı óta állandó szőkössége. A nyugdíjrendszer átalakíthatóságának 

csapdáját jelenti, hogy mindezt a döntési folyamat minden szereplıje pontosan 

tudja - és ha szükséges, ki is használja -, mégis változatlanul érvényes a 

"pillanatnyi szituációra való pillanatnyi reakció" alapképlete.”582 

Márpedig a jóléti reformok meghozatala és végrehajtása során 

elengedhetetlen a valós konszenzuskeresés, hiszen csak így lehet elkerülni a 

reformok kudarcát, s az ilyen kudarcok magas gazdasági és társadalmi 

költségeit.583 Különösen fontosnak gondoljuk ezt Románia esetében, ahol a 

nyugdíjreformmal szembeni kritikák között talán legelsı helyen szerepel a 

szociális partnerekkel, szakértıkkel való egyeztetés, a lakosság tájékoztatásának 

és általában véve a konszenzuskeresésnek a teljes hiánya. Sok román szakértı a 

                                                 
581 Morvayné, 2010 
582 Réti, 1992, 72 old., vö. Simonovits, 2003, 836 old. 
583 Tomka, 2008, 89 old.  
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hosszú távú nyugdíjstratégia kidolgozása mellett a legfontosabb célkitőzések 

között emeli ki a tájékoztatást és konszenzus kialakítását, amelyek nélkül esély 

sincs arra, hogy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának érdekében tett bármilyen 

lépés is sikeres legyen. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra is, hogy éppen az 

eddigi, sokszor kaotikus, átláthatatlan és pillanatnyi döntésekre alapozó 

nyugdíjreform negatív tapasztalatai miatt nem lesz könnyő a lakosság bizalmának 

a megnyerése és a konszenzus megteremtése.584 

 

3.2. A román nyugdíjrendszer mőködésének fenntarthatósága érdekében tett 

javaslatok.  

 

A romániai nyugdíjreform folytatása tehát elengedhetetlen. Fejlıdı 

gazdaságként Romániának meg kell küzdenie a mindazokkal a nehézségekkel, 

amelyeket a jelenlegi globális gazdasági válság teremt, miközben szembe kell 

néznie a kommunista rendszer évtizedeinek negatív örökségeivel, nem csupán 

gazdasági, de társadalmi szinten, a lakosság mentalitása, felkészültsége szintjén 

is. A nyugdíjrendszer általánosan bekövetkezett válságára még a fejlett nyugati 

demokráciák is keresik a megfelelı választ. Nem áll könnyő út Románia elıtt 

sem, de a társadalombiztosítási rendszer helyzete további halogatásokat nem tőr. 

A jelenleg hatályos nyugdíjstruktúrának pedig megvannak azok a pozitív elemei, 

amelyekbıl kiindulva, szem elıtt tartva a konszenzuskeresés szükségességét, 

amely megalapozhatná az elengedhetetlenül fontos társadalmi támogatottságot, 

valamint a hosszú távra való tervezés elvét, megközelíthetı lehet a fenntartható 

nyugdíjrendszer megvalósításának állapota. 

A jelenlegi román nyugdíjrendszer erısségei közé tartozik véleményem 

szerint az Enyt. által bevezetett parametrikus reformja az állami nyugdíjpillérnek, 
                                                 
584 FiŃ, 2009b, 60, 118-119, 149-150 old.  
A lakosság bizalmatlanságának a megnyilvánulása, hogy egyes adatok szerint a kötelezı módon a 
magánnyugdíjrendszerbe irányított biztosítottak közel 40%-a nem bízik az általa választott 
magánnyugdíjalapban! Sălăgean, 2009, 129 old.  
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a pontrendszerő nyugdíjkiszámítási mód, amely lehetıséget teremt arra, hogy a 

járulék és járadék között a teljes aktív életpályát felölelı, igazságosabb és 

átláthatóbb kapcsolat legyen. De paradox módon pozitívan értékelhetı akár az a 

tény is, hogy a magánnyugdíjrendszer mindkét pillére még nem csupán nagyon 

fiatal, de „leragadt” egyféle kezdeti fázisban, amikor még viszonylag könnyebben 

megszabható egy olyan irány, amely pozitívan hatást eredményezhet a 

nyugdíjrendszer egészének tekintetében. Ezekbıl a pozitív összetevıkbıl 

kiindulva kell tehát a mostani kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben egy 

kiszámítható és hatékony nyugdíjrendszert kiépíteni.  

Fontosnak tartom, hogy az átalakítás minél kevésbé legyen drasztikus vagy 

radikális, a tabula rasa hozzáállás a nyugdíjreform ügyéhez nem tőnik 

célravezetınek. A román közvélemény a rendszerváltást követı években mást 

sem tett, mint „kapkodta a fejét” a nyugdíjszabályozás hirtelen változásain. Soha 

senki nem lehetett biztos benne, hogy mikor nyugdíjba kerül, legyen az az 

idıpont bármilyen közel, a nyugdíjazási feltételek, a járadék összege az lesz, amit 

várt. Ebben a káoszban teremtett valamelyes irányvonalat a Tny. bevezetése, 

különösen a pontrendszer és a nyugdíjátszámítás bevezetése, majd szép lassan a 

több száz módosítás ezt a pozitívumokat részben erodálta, a jogbizonytalanság 

ismét fokozódott, részben a magánnyugdíjrendszer bevezetése miatt is, amelynek 

körülményeirıl a lakosság csak rendkívül hiányos tájékoztatást szerezhetett. 

Ennek egyenes következménye, hogy a tagság egy része azt sem tudja, melyik 

nyugdíjalaphoz tartozik, hova utalják a megtakarítását, milyen befektetéseket 

eszközölnek, milyen körülmények között jogosult majd nyugdíjra a 

magánpénztári rendszerbıl. Alapos szociológiai kutatások vizsgálatát tartalmazó 

könyvében Cristiana Marc például kimutatja, hogy a lakosság általában véve 

egyáltalán nem ismeri és bízik a magánnyugdíjalapokban, a politikumot 

hibáztatva azért, hogy rossz döntéseikkel tönkretették az állami rendszert, 
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amelyet most a magánnyugdíjrendszer bevezetésével próbálnak 

kiegyensúlyozni.585  

A már említett konszenzus és társadalmi támogatottság csak akkor 

szerezhetı meg, ha a politikai döntésekben következetesség lesz tetten érhetı, 

ezért is tartom szükségesnek, hogy a nyugdíjrendszer további reformja során 

amennyire csak lehet a már meglevı, ismert és elfogadott szabályozásra, elsı 

sorban az Enyt.-re kell alapozni. 

Elképzelésem szerint a fenntartható nyugdíjrendszer kialakítása érdekében 

tett lépések elsı sorban a következıkre kell, hogy vonatkozzanak: a minimális 

összegő szociális nyugdíj intézményének átalakítása, valamilyen 

gyermekfedezető elem beépítése a rendszerbe, amely ösztönözné a 

gyermekvállalási kedvet, s amely a pontrendszerő nyugdíjkiszámítás 

szabályozására épülne, erısítve azt, illetve a magánnyugdíjrendszer átszervezése. 

A legégetıbb kérdés, amelyre vonatkozóan a román politikában mihamarabb 

döntésre kell jutni, az a magánnyugdíjbiztosítás jelenleg létezı mindkét 

formájának a további sorsa.  

A szabályozás ilyen irányú módosításával a következı struktúra 

kialakítását látom kívánatosnak: az Enyt. szabályozására épülı, felosztó-kirovó 

elven mőködı erıteljes állami nyugdíjrendszer, amelyet a „0 pillérnek” szerepét 

betöltı alapnyugdíj formula teljesítene ki. Az erıteljes társadalombiztosítási pillér 

mellett továbbra is jól meghatározott szerepe maradna az öngondoskodást 

elısegítı tıkefedezeti elven mőködı önkéntes magánnyugdíjrendszernek. 

 

3.2.1. „0 pillér” a román nyugdíjrendszerben. A minimum nyugdíj hatályos 

szabályozásának javasolt átalakítása 

Romániában a minimum nyugdíj intézményének története rövid múltra 

tekint vissza, nem egészen három éve, 2009-ben vezették be a nyugdíjasok 
                                                 
585 Marc, 2010, 170-180 old. A szerzı elsı sorban Bihar megyei kérdıíves felmérések eredményeire 
támaszkodik, következtetéseit azonban az ország teljes területének vizsgálata alapján hozza. 
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legszegényebb rétegének megsegítését célzó kormányzati intézkedésként. 

Nézetünk szerint a szabályozás lényegi eleme az, hogy a nyugdíjjogosultak körét 

nem tágítja ki. A késıbb „nyugdíjasok szociális juttatása” névre keresztelt 

intézmény (véleményünk szerint ez az elnevezés valóban találóbb) azok számára 

nyújt többlet jövedelmet, akik öregségi nyugellátásban vannak, azonban 

járadékuk összege nem ér el egy bizonyos törvényesen meghatározott 

jövedelemplafont. Az állami költségvetésbıl finanszírozott kiegészítés nem 

hozzájárulás meghatározott, semmilyen formában nem kötıdik a befizetett 

korábbi járulékokhoz. Ugyanakkora rászorultási elem nem jelentkezik benne, 

folyósítása nem teszi szükségessé a jogosultak anyagi helyzetének semmilyen 

további vizsgálatát, a nyugdíjak meghatározott összegre való kiegészítése 

automatikusan történik. Ilyen formán ez a juttatási forma nem azonos az 

alapnyugdíj fogalmával, és nem tekinthetı a nyugdíjrendszer klasszikus 

értelemben vett nulladik pillérének. 

Az Enyt. 53. szakasza értelmében mind a nık, mind a férfiak számára 

egységesen meghatározott minimális, öregségi nyugdíjra jogosító biztosítottsági 

idı 15 év. Az ennél kevesebb ideig tartó biztosítottsági idı alatt kifizetett 

járulékok gyakorlatilag elveszettnek tekinthetıek az egyén számára, beolvadnak 

az állami nyugdíjalapba. Az a személy pedig, aki esetleg 14 évig és 11 hónapig 

fizette járulékait a segélyezési rendszer szolgáltatásait veheti csak igénybe. Ez a 

megoldás se nem igazságos se nem gazdaságos, figyelembe véve, hogy az állami 

segélyezési rendszert is finanszírozni kell, mégpedig az adóbevételekbıl.  

A magyarországi nyugdíjrendszerben fennálló hasonló problémának a 

megoldására Menyhárt Szabolcs a magánnyugdíj-pénztári rendszerbıl ismeretes 

egyösszegő kifizetést javasolja. Meglátása szerint a minimálnyugdíj rendszere 

igazságtalan jövedelemátcsoportosítást valósít meg, mivel egy személyi körnek 

mesterségesen felemelik a biztosítási elven járó ellátását egy szintre, ami 

szükségszerően maga után vonja mások ellátásának a csökkenését, hiszen a 

különbözetet a központi költségvetés nem fedezi, a Nyugdíjbiztosítási Alapból 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 365 

kell kigazdálkodni azt.586 A román rendszert ezzel szemben jobbnak és 

igazságosabbnak tartjuk olyan szempontból, hogy a többletkifizetések nem 

terhelik a nyugdíjalapot és a biztosítási elv sem sérül, de mégis rendezi azoknak a 

kisnyugdíjasoknak a helyzetét, akik számára nem nyújt még a létminimumhoz 

elegendı forrást sem a megszerzett öregségi nyugdíjuk. Javaslatunk szerint ez a 

jövedelemkiegészítı intézkedés része kell maradjon a román szabályozásnak. 

Ugyanakkor továbbra is megoldásra vár azon személyek helyzetének a 

megoldása, akiknek önhibájukon kívül nem sikerült megfelelı szolgálati idıt 

szerezni és kiszorultak a nyugdíjrendszerbıl, ezért javasoljuk a román 

rendszerben eddig még nem szabályozott „0 pillér”, az alapnyugdíj 

bevezetését.587  

Meglátásunk szerint ezt az alapnyugdíjat nem tanácsos pusztán a 

lakhatáshoz kötni, hanem svájci vagy dán minta alapján egy bizonyos számú 

adózott lakóév lenne szükséges hozzá, akkor is, ha ez valamelyest lecsökkenti az 

érintett személyi kört. Románia gazdasági helyzete véleményünk szerint egyelıre 

ezt a megoldást indokolja. A társadalombiztosítási rendszerben kifizetett 

járadékok értéke egyelıre nagyon alacsony, önmagában is sokszor éppen csak a 

megélhetést biztosítják. Mindazok, akik nem tudtak elégséges biztosítottsági idıt 

szerezni, legalább az adóterhekbıl ki kell vegyék a részüket a törvényben 

megszabott idıszak erejéig, ellenkezı esetben az alapnyugdíj bevezetésének 

üzenete az lenne, hogy valóban felesleges legálisan, a megfelelı járulékokat és 

adókat befizetve dolgozni.  

Külön kérdés az is, hogy milyen életkor elérésétıl tarthatna igényt valaki 

az alapnyugdíjra. Ez az életkor legalább az Enyt. által elıírt nyugdíjazási 

korhatárral kellene egyenlı legyen. Elképzelhetı az a megoldás is, hogy a 

standard korhatárnál két-három évvel magasabbat írjon elı a törvény, azonban ezt 

                                                 
586 Menyhárt, 2010, 14 old. 
587 Robert Holzmann 2009-ben, közvetlenül a garantált összegő minimális nyugdíjat szabályozó törvény 
megjelenését követıen megjelent munkájában „0 pillérnek” nevezi ezt az intézményt, amivel azonban a 
fentiekben kifejtett okokból kifolyólag nem értünk egyet. Holzmann-Guven, 2009, 215 old. Sajnálatos 
módon ezt a rendszerezést több hazai tanulmányban is átvették. Lásd FiŃ b, 2009, 89 old. 
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nem tartanánk jó megoldásnak, tekintettel arra, hogy jelenleg és a következı 

években még a standard korhatár is folyamatos változásban van. Mivel 

Romániában a munkanyugdíjként funkcionáló rendszerben folyamatos és még 

évekig tartó korhatáremelést irányzott elı az Enyt. szabályozása, az 

alapnyugdíjhoz szükséges korhatárt az éppen aktuális öregségi nyugdíjkorhatárral 

lenne célszerő koordinálni, vagy eleve egy olyan korhatárt meghatározni, ami 

megfelel a szabályozásban bevezetett végsı maximummal, ami 65 év férfiak és 

63 év a nık esetében.588  

A másik megfontolandó kérdés, hogyan határozza meg a szabályozás az 

alapnyugdíj összegét. Egyértelmő, hogy mivel az alapnyugdíj célja a minimális 

megélhetés biztosítása, finanszírozása pedig adójövedelembıl történik, annak 

összegét a létminimum és a minimálbér figyelembevételével kell valamilyen 

méltányosnak mondható fix összegben meghatározni. Véleményünk szerint 

azonban az alapnyugdíj összegének megállapításakor a garantált összegő szociális 

minimumnyugdíj mindenkori értékére is tekintettel kell lenni. Az alapnyugdíj 

intézményével szemben általában azt szokták felhozni, hogy a járulékfizetés 

ellenösztönzıje, s ez a veszély valóban fennáll, különösen abban az esetben, ha az 

alapnyugdíj összege megegyezik, vagy akár meg is haladja a garantált összegő 

minimumnyugdíj értékét. Ebben az esetben joggal kérdezhetné bárki, mi értelme 

a járulékfizetésnek, ha a minimális nyugdíjösszeg anélkül is megszerezhetı. 

A fenti kérdéskörrel kapcsolatban érdemes azt is végiggondolni a 

jogalkotónak, hogy a román nyugdíjrendszer szempontjából az alapnyugdíj vagy 

a rászorultsági nyugdíj bevezetése lenne indokoltabb. Magyarországi 

viszonylatban a keresetbevallás, megtakarítás és öregségi nyugdíj kapcsolatának 

                                                 

588 „Ha a két rendszer korhatára nincs kellıen összehangolva, nevezetesen az alapnyugdíj lényegesen 
szigorúbb feltételeket szab meg, a munkanyugdíjhoz viszonyítva kisebb lesz a terjedelme is. Ha azonban 
az alsó kocka szélessége jóval kisebb, a középen elhelyezkedı munkanyugdíj az egyik irányban 
kiszélesedik, a pillérek már nem tartják egymást, s az egész szépen felépített piramis összeomlik: a két 
összetevıre skálázott nyugdíjnak csak az egyik része önállóan nem funkcionálhat.” Réti, 1995, 232 old. 
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elemzésével és modellezésével Simonovits András foglalkozott részletesebben, 

azonban következtetései Románia tekintetében is helytállóak.589 Kiindulva abból, 

hogy a dolgozók három csoportra oszthatók (jól keresı járulékfizetık, jól keresı 

járulékkerülık, rosszul keresık), feltéve, hogy a járulékkerülık eltitkolt 

jövedelmük egy részét félreteszik idıs korukra, három nyugdíjrendszert hasonlít 

össze: a keresetarányost, az alapnyugdíjjal kiegészítettet és a rászorultsági 

nyugdíjjal kiegészített rendszert. A tanulmány fı eredménye az, hogy a leírt 

modellcsaládban, ahol a járulékkerülık megkülönböztethetıek és kizárhatóak, a 

rászorultsági rendszer jobb, mint az alapnyugdíjas. Ha azonban a járulékkerülıket 

nem lehet kizárni, akkor a bıkező rástorutsági rendszer rosszabb, mint az 

alapnyugdíjas, mivel kifejezetten jutalmazza a potyautast. Végezetül kicsi a 

különbség  a két rendszer fogyasztási vektora között, ha  a potyautas úgy takarít 

meg eltitkolt keresetébıl, hogy idıskori fogyasztása független legyen a 

nyugdíjrendszertıl. 

Az idézett tanulmányokban levont következtetésbıl kiindulva azt 

mondhatjuk, hogy Románia tekintetében a harmadik eset kevésé valószínő, a 

jelen gazdasági körülmények között kevéssé valószínősítjük azt, hogy a 

járadékkerülık az eltitkolt jövedelmükbıl jelentıs megtakarítást tudnának 

felhalmozni.590 Simonovits értékelése szerint minél kisebb a munkanyugdíj 

aránya a teljes nyugdíjon belül, annál nagyobb a járulékkerülık aránya a jól 

fizetett dolgozók között.591 Ebbıl Románia viszonylatában, a teljes életpályát 

figyelembe vevı pontrendszerő számítást alkalmazó nyugdíjrendszer ismeretében 

az következik, hogy viszonylag kis csoportot jelentı járulékkerülı dolgozókkal 

kellene számolni, azonban a román valóság ezzel ellenkezı képet mutat. 

Fennmaradt tehát az a kérdés, mennyire reális elképzelés egy olyan rendszernek a 
                                                 
589 Lásd: Simonovits, 2006, 1-12 old, Simonovits, 2009, 101-118 old. 
590 2010 adatai alapján a legális formák nélkül, vagy csak részben legálisan foglalkoztatottak száma 1,5 
millió és 3 millió dolgozó körül mozog.  Vö. Dobre-Ioniță-Marinache, 2012, 21 old, Stănculescu, 2009, 
Consiliul Fiscal, 2012. 
591 Az Expert Forum által végzett számítások szerint 2010-ben a járulékkerülés következtében a 
nyugdíjalapba be nem folyó összegek elérték a GDP 3,3%-át. Ugyanekkor a nyugdíjalap deficitje 11 
milliárd román lejre volt tehetı. Dobre-Ioniță-Marinache, 2012, 24 old. 
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felépítése, amely rászorultsági vizsgálatot alkalmazva hatékonyan ki tudná szőrni 

a „potyautasokat”. Mindaddig amíg ennek a megvalósulása nem látszik 

biztosítottnak, Simonovits András modellszámítását is figyelembe véve az 

alapnyugdíj intézményesítését tartjuk megfelelıbbnek. 

 

3.2.2. Gyermekvállalást ösztönzı elemek beépítése a nyugdíjrendszerbe 

A produktív generáció a nyugdíját két módon termeli ki: egyrészt a 

jövedelemteremtı munkájával, másfelıl azzal, hogy felneveli a következı 

generációt.592 Féloldalas a nyugdíjrendszer, ha eltekint a gyermekvállalásba 

fektetett szülıi pénz- és munkaráfordításoktól, summázza véleményét az 

elıbbiekben idézett szerzı.593  

A fenti megjegyzésbıl kiindulva megállapíthatjuk, hogy a román 

nyugdíjrendszer nem csak hogy féloldalas, de ami annál súlyosabb, 

„féloldalúságának” egyáltalán nincs is tudatában. A nyugdíjreform, a 

nyugdíjrendszer fenntarthatósága, a demográfiai problémák, népességcsökkenés 

és eltartottsági ráta romlása mind-mind viták és elemzések témája a hazai 

szakirodalomban, politikumban és közbeszédben. Ennek ellenére egyetlen olyan 

tanulmánnyal, kisebb vagy nagyobb lélegzető írással sem találkozhattam a román 

nyugdíjrendszer vizsgálata során, amely felvetette volna valamilyen 

gyermekfedezető nyugdíjelem beépítésének lehetıségét a meglevı rendszerbe. 

Még kevésbé találkozhatunk ilyen jellegő konkrét javaslatokkal. Éppen ezért 

elsıdleges feladatnak tekintjük, hogy a kérdés fontosságára felhívjuk a romániai 

társadalombiztosítási szakemberek, de a közvélemény figyelmét is.  

Romániával ellentétben Magyarországon komoly szakirodalma van a 

gyermekvállalást honoráló és egyúttal ösztönzı megoldásoknak, köszönhetıen 

olyan neves szakemberek vizsgálódásainak és publikációinak, mint Botos Katalin 

és Botos József, Giday András, Szegı Szilvia, Morvayné Bajai Zsuzsanna, 
                                                 
592 Giday, 2011, 30 old.  
593 Idem. 

DOI: 10.14750/ME.2013.004



 369 

Banyár József, a Brankovics Alapítvány szakértıi és mások. Ennek köszönhetıen 

a nyugdíjreform folytatásának módjára vonatkozó vitáknak is visszatérı eleme a 

gyermekfedezető nyugdíjelem beépítésének lehetısége a magyar 

nyugdíjrendszerbe. 

Ezen a területen Romániának bıven lenne mit tanulni és esetlegesen 

átvenni a magyarországi szakemberektıl. 

Az elıbbiekben felsorolt szerzık kiindulási pontját az a megállapítás 

képezi, hogy nem felel meg az igazságosság elvének az a tény, hogy a 

gyermekvállalás a szülık, különösképpen az anya nyugdíjlehetıségeinek a 

romlásához vezessen. Más szóval mondva, éppen azoknak jut a megélhetéshez 

sokszor alig elegendı, de mindenképpen az átlagnál kisebb nyugdíj, akik a 

következı járulékfizetı nemzedéket saját erıforrásaikat felhasználva felnevelték. 

A gyermeket vállalók körében a leggyakoribb, hogy a szükségesnél kevesebb 

munkaévvel rendelkeznek, kisebb jövedelmük után csak kisebb járulékot tudtak 

fizetni, illetve önkéntes takarékosságra sem futotta a jelentıs anyagi terhet jelentı 

gyermeknevelés miatt. Mégpedig „felnıtté vált gyermekeik minden idıs számára 

fizetik a nyugdíjjárulékot, amibıl éppen az ıket felnevelı idıs szülıjüknek, 

rendszerint az édesanyjuknak jut a legkevesebb, esetleg semmi.”594  

A nyugdíjrendszer egyensúlyi zavarainak egyik fı oka a függıségi ráta 

soha nem látott mértékő növekedése. Minden nyugdíjreform elsıdleges célja 

tehát azoknak az eszközöknek a megkeresése és intézményesítése, amelyek a 

függıségi ráta csökkenéséhez vezethetnek. Ennek alapvetıen két iránya 

lehetséges. Egyrészt csökken a függıségi ráta, hogyha növekszik a 

nyugdíjkorhatár, mivel a rendszer tagjai tovább fizetik a járulékaikat, ellenben 

kevesebb ideig tartanak igényt a nyugdíjjáradékra. Ugyanez a hatás érhetı el 

akkor is, ha az egymás után következı generációk létszáma nem csökken, feltéve 

hogy az új nemzedék tagjai is járulékfizetıi legyenek majd a rendszernek.595  

                                                 
594 Morvayné, 2010 
595 Banyár, 2011, 675-676 old.  
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A nyugdíjkorhatár emelése kézenfekvı megoldásnak tőnik, az elmúlt 

idıszak reformfolyamataiban általában élnek is vele, mint ahogy a román Enyt. 

kidolgozói is. Láttuk azonban, hogy a korhatáremelés önmagában még nem 

megoldás, sıt további gondokat gerjeszthet, elsı sorban azzal, hogy a még 

nyugdíjkorhatár alatt álló idısek nem találják helyüket a munkaerıpiacon, vagy 

munkában tartásuk támogatása a másik póluson, a fiatal korosztályokban növeli a 

munkanélküliséget. Érthetetlen számunkra, hogy nem a kézenfekvı megoldások 

helyett, de legalább azok mellett, a román jogalkotó figyelme miért nem fordul a 

függıségi ráta csökkentésének másik lehetısége felé. 

Az elmúlt két évtizedben a születésszám csökkenésére, a népesség 

elöregedésére az európai nyugdíjrendszerek kétféle választ adtak: 

1. a késıbbi nyugdíjak értékét csökkentették, különbözı módosításokkal;  

2. a nyugdíj-megállapítás során figyelembe veszik azt, hogy a 

gyermekvállalás miatt egy anya eleve kevesebb ideig lehet foglalkoztatott. Az 

európai országok nagyobbik hányadában ma már elismerik a nyugdíj értékének 

kiszámításakor a kisgyermek felnevelésével eltöltött idı egy részét. Erre a 

következı három módszer valamelyikét alkalmazzák: 

- az állam bizonyos szintig (például a minimálbér szintjéig vagy a korábbi 

kereset értékéig) az esedékes nyugdíjjárulékot befizeti az adott egyén helyett a 

nyugdíjalapba, 

- a kisgyermek nevelésével eltöltött idıbıl 1–3 évet úgy vesznek 

figyelembe, mintha az anya dolgozott volna. Ezekhez hasonló hatása van annak, 

hogy a nyugdíjat pontszámrendszer alapján megállapító országokban a 

gyermekneveléssel eltöltött idıbıl néhány (1–3) évet az egyébkéntinél magasabb 

szorzószámmal vesznek figyelembe. 

- a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges minimális idıbe 

beleszámít gyermekneveléssel töltött idıbıl (gyermekenként) 1–3 év.596  

                                                 
596 Szegı, 2011, 421 old. 
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Az ehhez hasonló megoldásokkal való próbálkozás nem ismeretlen a 

román jog számára, ahol a fizetett gyermeknevelési szabadság idejét (1 vagy 2 év, 

illetve fogyatékos gyermek esetében akár 3 év) biztosítottsági idınek tekinti a 

törvény és beszámít a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez szükséges szolgálati 

idıbe. Véleményünk szerint ez egyféle minimális szabályozási szint, amelyet ki 

kell egészíteni a gyesen levı szülı nyugdíjjárulékának a kérdéses idıre vonatkozó 

tényleges befizetésével az állami költségvetés terhére, úgy ahogy erre az 

idıszakra vonatkozóan az egészségbiztosítási járulékot is befizeti az állam.597 

Kevés kivétellel hátrányos helyzetet teremt a gyermeket vállaló nık számára a 

majdani nyugdíjjáradék kiszámításában az így eltöltött idı, mivel a 

gyermeknevelési szabadságon töltött hónapokra a nyugdíjpont értékét az Enyt. 49 

szakasz f. pontja, 97 szakasz b. pontja és 174(8) szakasza valamint a 

gyermeknevelési támogatásra vonatkozó 2010 évi 111. számú sürgısségi 

kormányrendelet 29(3) szakasza értelmében az adott idıszakra érvényes bruttó 

átlagbér 25%-a alapján számolják. Sok esetben lényegesen nagyobb értéket adna, 

ha a nyugdíjpontot a folyósított gyermeknevelési juttatás összege alapján 

számolnák ki, amely ugyanakkor méltányosabb és igazságosabb megoldás is 

lenne, mivel annak összege szorosan összefügg az elızı idıszakban keresett 

jövedelemmel. Figyelembe véve, hogy két gyermek vállalása esetében (ami egy 

házaspár esetében a demográfiai értelemben vett 2,1 értékő reprodukciós arányt 

közelíti) a szolgálati idıbıl négy (de akár hat!) évre vonatkozóan így sokkal 

kisebb értékő nyugdíjponthoz jutunk, mint amennyi akkor lehetne, ha valaki nem 

szakítja meg a munkában töltött éveket gyermekneveléssel, feltétlenül 

szükségesnek látjuk a román szabályozásnak ilyen irányba való elmozdulását.598 

                                                 
597 2010 évi 111. számú sürgısségi kormányrendelet 21. szakasza. 
598 Mint már említettük, Romániában jelenleg a gyermeknevelési szabadságra és juttatásra a 2010 évi 111. 
számú sürgısségi kormányrendelet vonatkozik. A 2011. január 1-e elıtt született gyermekekre 
ugyanakkor még a korábbi, 2005 évi 148. számú sürgısségi kormányrendelet szabályozása van 
érvényben. A juttatás összegét a szülés elıtti 12 hónap nettó átlagjövedelmének 75%-a jelenti. A 
gyermeknevelési juttatásra jogosult személy (általában az anya, de lehet az apa is) választhat, hogy egy 
vagy két éves szabadságot igényel. A juttatás összegének legkisebb értéke mindkét esetben 600 lej, 
azonban az összeg felsı plafonja változó, elsı esetben 3400, második esetben 1200 lej. Fogyatékos 
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 Túlmenıen azonban a fent jelzett korrekciós intézkedés bevezetésén, 

olyan intézkedések meghozatalát javasoljuk, illetve olyan elemek bevezetését a 

nyugdíjrendszer szabályozásába, amelyek a nyugdíj megállapításánál figyelembe 

veszik a felnevelt gyermekek számát. 

Banyár József a gyermekszám figyelembevételének három lehetséges 

módozatát látja: „Ez történhet úgy, hogy a gyermekszámtól függ: 

- egyáltalán maga a nyugdíj megléte, vagyis bizonyos számú (nem 

feltétlenül saját, felnevelt) gyermek hiányában nem jár nyugdíj (mondván, 

hogy a gyermekeken megtakarított pénzt mindenki tegye félre nyugdíjas 

éveire, s abból biztosítson magának nyugdíjat, de ekkor kérdés, hogy 

milyen alapon lesznek egyáltalán a gyermektelenek járulékbefizetık); 

- a nyugdíjkorhatár, vagyis a nyugdíjkorhatár csak bizonyos számú 

gyermek esetén érvényes, ennél kevesebb esetén magasabb korhatár; 

- a nyugdíj szintje, vagyis a normál nyugdíjszint csak bizonyos számú 

gyermek felnevelése után jár.”599 

Giday András a demográfiai összefüggéseknek az idıskori ellátásban való 

figyelembevételét javasló magyarországi elgondolásokat három csoportba osztja 

a következık szerint:600 

- Korrekciós tényezı beiktatása a nyugdíj kiszámításánál azok számára, akik 

egy vagy több gyermeket felneveltek. A korrekciós szorzó a felnevelt 

gyermekek számától, illetve azok végzettségétıl függene. Ezen túl a 

gyereket nevelık esetében a nyugdíjjárulék mértéke alacsonyabb lenne. 

(Botos Katalin és Botos József javaslata)601 

- A nyugdíjjárulék egy részének elkülönítése egy gyermekfedezető 

nyugdíjelem képzésére. Ebbıl minden felnevelt és dolgozó gyerek után 

                                                                                                                                                
gyermek esetében a gyermeknevelési szabadság három év, kiszámítása az elsı módszer szerint történik. 
Ikrek esetében a második, vagy többedik gyermek után 600 lejben meghatározott fix összegő 
gyermeknevelési juttatás jár a szülınek.  
599 Idem. 
600 Giday, 2011, 32 old. 
601 Botos-Botos, 2010 
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egy fix összegő juttatás járna a keresı személy idıskorú anyja számára. 

(Giday András és Szegı Szilvia javaslata)602 

- A személyi jövedelemadó egy részének (1,5% - 5% közötti számokról van 

szó) visszajuttatása a szülık részére. (Baranyi Károly és a Brankovics 

Alapítvány javaslata)603 

Többféle, alapos érvekkel és hatástanulmányokkal alátámasztott elképzelés 

létezik tehát Magyarországon, amelyek szerepet játszhatnának egy olyan 

szabályozás kidolgozásában, amely a romániai demográfiai és gazdasági 

helyzetben, és a nyugdíjrendszer többi eleméhez igazodva figyelembe venné a 

gyermeknevelés honorálását, elısegítve ezzel a jelzett pozitív hatás elérését. 

Véleményünk szerint a romániai viszonyokhoz és szabályozáshoz 

leginkább a Botos Katalin és Botos József nevével fémjelzett megoldás találna. 

Elképzelésük, amelyhez hasonló megoldásnak a román jogban való 

meghonosítását javasoljuk, röviden összefoglalva a következı.604 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében minden jelenleg aktív korú 

személynek legalább egy járulékfizetı polgárt kell maga mögé állítani. Így érhetı 

el a szükséges reprodukciós arányszám, amelynek értékét 2,1-ben szokták 

meghatározni, figyelembe véve a halandósági mutatókat is. Amennyiben egy 

szülıpár két gyermeket felnevel 18 éves koráig (a hangsúly a felnevelésen van, az 

örökbefogadás teljes mértékben azonos elbánásra jogosít), a nyugdíjat az egyéni 

számlájukon összegyőjtött pontszám alapján számítják ki. A csak egy gyermeket 

nevelı szülıknél a pontszám 75%-a, a gyermeket nem nevelı szülıknél a 

pontszám 50%-a szolgál a nyugdíj-megállapítás alapjául.605 (Ezek az arányok 

                                                 
602 Giday-Szegı, 2009, Szegı, 2011, 419-434 old. 
603 Brankovics Alapítvány, 2007 
Baranyi Károly, 2009. A szerzı több helyen ismertetett elképzelésérıl egyértelmően hangoztatja, hogy az 
nem képezi a nyugdíjrendszer részét. 
604 A Botos házaspár több tanulmányban is felmerülı módszerének ismertetésben a Pénzügyi Szemle 2011 
évi 2. számában megjelent cikkre alapozunk.  
605 A javasolt megoldás esetében felmerül a kritika, hogy a gyermeket (különbözı okokból) nem vállalók 
esetében a kialakuló pontszám nagyon alacsony nyugdíjat biztosítana. „Ezen vagy olyan módon lehet 
segíteni, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe többet fizet be, és ezáltal magasabb pontot szerez 
a polgár, vagy egyéni nyugdíj-takarékossági formák közül választ, például az önkéntes nyugdíjpénztári 
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csak példaszerőek, hosszabb idıszakonként a reprodukciós rátához igazíthatók.) 

A csökkentett pontok többi részét egy nemzeti nyugdíj-kiegyenlítı alapba 

helyeznék, amelybıl a három- vagy több gyermekesek nyugdíjpontjait növelnék. 

A felhasználás rendszere társadalompolitikai megfontolásoktól függ. Ésszerő 

lenne ugyanis egy optimális, két-, háromgyermekes családra való ösztönzést 

beépíteni a nyugdíjrendszerbe is. Mi történjék a gyesen, gyeden lévıkkel vagy a 

fıállású anyaságot vállalókkal? Megoldási lehetıség, hogy a mindenkori 

nemzetgazdasági átlagbér utáni pontszámokat írják jóvá nekik.606 

A fenti megoldásra alapozó szabályozás bevezetése melletti érveink a 

következık: 

a.) Ennek a bevezetése lehetne a legzökkenımentesebbnek, különösképpen 

hogy Románia eleve pontrendszerő számítást használ a nyugdíjjáradék 

kiszámolására, tehát nem lenne szükség semmilyen átalakításra ezen a téren, 

könnyedén felépíthetı a meglevı román nyugdíjrendszer szabályozására.  

b.) A másik fontos elınye a módszernek, hogy a biztosítottságra alapszik, 

ösztönözve a legális munkavégzést, illetve a teljes jövedelem utáni 

járulékfizetést. Ilyen meggondolásból a javasolt megoldást elınyösebbnek tartjuk, 

mint a fix összegő juttatás bevezetését.  

c.) Végül, de nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy a javasolt módszer 

mindkét szülı majdani nyugdíjjáradékának növekedését célozza. Való igaz, hogy 

a gyermekvállalás nyugdíjjárulékra kiható negatív következményei elsı sorban az 

anyákat sújtják. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a gyermeknevelés „közös ügy”, 

amelynek anyagi vonzatai túlmutatnak a gyermek elsı egy-két életévén. Sıt, ha 

úgy vesszük a „befektetés” még csak azután kezdıdik igazán, a felnövekvı 

gyermek egyre növekvı igényeinek fedezésével, taníttatásának költségeivel, ezért 

méltányosabb, hogy mindkét szülı ilyen irányban tett erıfeszítéseit szem elıtt 

                                                                                                                                                
rendszert. Látszatra a pontrendszer igazságtalanul sújtja a gyermeket önhibájukon kívül nem vállalókat, de 
lássuk be, hogy ebben az esetben sincs mögöttük járulékfizetı! S ha nem kell gyermekekre költeniük, 
akkor a megtakarítási lehetıség számukra elvileg önkéntes formákban adott.” Botos-Botos, 2011, 163-164 
old. 
606 Botos-Botos, 2011, 161-162 old. 
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tartsuk. Az anyák nyugdíjkilátásaira megkülönböztetetten hátrányos 

gyermeknevelési szabadság hatásának ellensúlyozására szolgálhatna a korábban 

jelzett javaslatunk a nyugdíjpontnak legalább a gyes összegéhez való arányítása. 

De elképzelhetınek tartjuk akár a svéd nyugdíjrendszerbıl ismert megoldás 

bevezetésével való korrekciót is, ahol a férj és feleség között lehetıség van a 

jövedelemnek, s ezáltal a szerzett nyugdíjpontoknak a megosztására úgy, hogy a 

nyugdíjjogosultságot szerzı jövedelmük erre az idıszakra vonatkozóan papíron 

kiegyenlítıdjön. 

A gyermekvállalás ösztönzésére bevezetendı szabályozás két alapvetı célt 

kell szem elıtt tartson: egyrészt a gyermeket vállalók majdani nyugdíjának 

növelését, másrészt a gyermekvállalás idején nyújtott segítség eszközeinek 

kiszélesítését. Az elsı cél elérésében, mint jeleztük, a Botos házaspár által 

felvázolt megoldásra alapozunk.  

A második cél elérésére szélesebb családpolitikai és foglalkoztatási 

intézkedésekre van szükség. A gyermekek két éves kora után jelenleg járó pótlék 

gyakorlatilag elhanyagolható összegő. Ennek méltányos szintre való emelése 

elengedhetetlen. Támogatni kell továbbá a gyermeknevelési szabadságról 

visszatérı nık foglalkoztatását, általánosan elfogadottá kell tenni a rugalmas 

munkavállalási lehetıségeket, részmunkaidıs foglalkoztatást, távmunkát, 

amelynek általános kerete benne van a Munka Törvénykönyvében, de a 

gyakorlatban nagyon kevéssé használják ıket. Egyetértünk Botos Katalinnak 

azon javaslatával is, hogy a munkahelybiztosítás ösztönzése érdekében, a 

vállalkozók számára differenciáltan csökkentett járulékteher bevezetésére 

kerüljön sor, amennyiben családos, gyermekeket nevelı munkavállalókat 

alkalmaznak. Ennek a megoldásnak a nagy elınye, hogy a társadalombiztosítási 

rendszeren belül is megvalósítható és nıkre és férfiakra egyaránt 

érvényesíthetı.607 

                                                 
607 Botos-Botos, 2011, 163-164 old. Vö. még az adórendszer tekintetében: Menyhárt, 2007, 134 old, 
Barabás, 2007, 1-19 old. 
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Botos Katalinnal együtt valljuk tehát, hogy „a társadalombiztosítási reform 

fókuszába kell, hogy kerüljön, miszerint nem csak a pénztıke, hanem a humán 

tıke újratermelése is szükséges a gazdaság zavartalan mőködéséhez, és így 

a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához is. Bármilyen 

technikai megoldást választunk is, bármilyen pénzügyi konstrukciót dolgozunk is 

ki, a következı generáció felnevelésére szükség van!”608 

 

3.3.3. A magánnyugdíjrendszer fejlıdésének lehetséges irányai 

A román nyugdíjreform folytatásának a következı idıszakban két alapvetı 

irányba kell elmozdulnia. Az egyik a társadalombiztosítási pillér 

kiegyensúlyozása, amelynek elsı fontos lépése az Enyt. megalkotása volt, a 

további lépések útját pedig a jelzett kiegészítési és átalakítási javaslataink 

jelölhetnék ki. Azt, hogy a román jogalkotó elıbb az állami rendszer 

parametrikus reformjának folytatásához kezdett hozzá véleményünk szerint 

helyes. Romániában a nyugdíjrendszernek ez a pillér a tartóoszlopa, a mostani 

körülmények között a nyugdíjjáradék döntı hányadát ez a rendszer szolgáltatja. 

Ugyanakkor elkerülhetetlen, és sajnálatos módon meglehetısen sürgıs eldönteni, 

mi legyen a magánnyugdíjrendszer további sorsa, milyen szerepet és jelentıséget 

szánjon a jogalkotó a rendszer egészében a tıkefedezeti komponensnek.     

A román magánnyugdíjrendszer nagyon fiatal, releváns tapasztalatok 

nincsenek arra vonatkozóan, milyen hatása van a tıkefedezeti pillérek, elsı 

sorban a kötelezı második pillér, mőködésének a nyugdíjrendszer egészének 

teljesítıképességére. Egyetértünk azzal a kijelentéssel, hogy minden országnak 

magának kell a saját nyugdíjrendszerét kialakítani, amely megfeleljen gazdasági, 

pénzügyi, társadalmi realitásainak úgy, hogy közben figyelembe vegye az 

esetleges hagyományokat, mentalitást. Azonban hiba lenne nem figyelembe venni 

a külföldi tapasztalatokat, elsı sorban a környezı, a magánnyugdíjrendszert 

                                                 
608 Botos, 2010 
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korábban bevezetı, adott esetben idıközben meg is szüntetı államok 

tapasztalatait. Sok helyen és sokan elmondták, hogy a rendszerváltó közép-kelet-

európai országokban az erıteljes nemzetközi ráhatás következményeként vezették 

be a hárompilléres, világbankinak nevezett nyugdíjrendszereket. Míg a 

paradigmatikus átalakításnak, a vegyes finanszírozású nyugdíjrendszernek 

nemzetközi és magyarországi szinten megvoltak az ellenzıi, a romániai 

szakirodalomban a propaganda hangja minden mást elnyomott, elvétve 

találkozhatunk csak szkeptikusabb véleményekkel. Hogy úgy mondjuk, a román 

politika, lassabb tempóban ugyan az átlagnál, de úszott az árral, egyéni 

elképzelések nem születtek.  

Most ismét döntési kényszerhelyzet elıtt áll az ország. A 

magánnyugdíjrendszert így, ebben a formában fenntartani inkább káros, mint 

hasznos. A jelek arra mutatnak, hogy a kormány a változatlan formula megtartása 

mellett tette le voksát, évi 0,5%-al tovább emelve a kötelezı magányugdíjbiztosí 

hozzájárulást. Jó lenne, ha mindez tudatos, hatásvizsgálatokra alapuló, hosszú 

távú nyugdíjstratégia részének megvalósításaként történt volna. Félınek tartjuk 

azonban, hogy nem errıl van szó.  

Függetlenül attól, hogy végsı soron Románia milyen felépítéső rendszer 

mellett kötelezi el magát, kiemelkedıen fontosnak tartjuk, hogy ez a döntés 

legalább most ne egy ad hoc politikai döntés legyen. Ne szüntessük meg a 

kötelezı magánnyugdíjrendszert, csupán abból kiindulva, hogy mások is ezt 

teszik, illetve szükség van a nyugdíjkassza deficitjének az enyhítésére. Ne 

döntsünk a kötelezı magánnyugdíjrendszerbe való hozzájárulási arányának a 

növelésérıl pusztán azért, mert ezt várja el a Nemzetközi Valutaalap Romániától. 

Nem volna szabad elfelejteni, hogy bármilyen döntés is szülessen, az több mint 

5,5 millió járulékfizetı állampolgár majdani nyugdíjának sorsát érinti. Olyan 
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rendszer kiépítésére van szükség, amely hosszú távon is figyelembe tudja venni 

az igényeket, még mielött a pénzügyi nyomás rendkívüli módon felerısödik.609  

Annak a modellezése, hogy a különbözı elképzelések milyen 

eredményekhez vezetnének egy külön értekezés témája lehetne, a jelen dolgozat 

témáját és kereteit mindenképpen meghaladja. A következıkben csupán arra 

vállalkozunk, hogy röviden felvázoljunk néhány olyan referencia pontot, amelyet 

meglátásunk szerint hasznos lehet a döntéshozatalkor figyelembe venni. 

A magánnyugdíjrendszer teljes megszüntetése nem célszerő. 

Mindenképpen szükséges egy tıkefedezeti elven mőködı magánbiztosítási pillér 

megtartása, amely az állami rendszerben lehetséges biztosításon túli 

öngondoskodásra is lehetıséget ad. Ennek a megléte alapvetıen fontos a 

pontrendszernek a gyermeklétszám szerinti átalakítására vonatkozó javaslatunk 

szempontjából is, ahogy azt a megfelelı helyen jeleztük.  

Kun János, „A tyúk nem tojik aranytojást” címő ismert tanulmányában 

Magyarország vonatkozásában ugyan, de általános is elfogadható 

következtetésként kijelenti, hogy a magánnyugdíjpénztárakat meg kell szüntetni, 

mert semmilyen szinten nem váltották be a hozzájuk főzött reményeket.610 

Hasonló véleménynek adott hangot a nyugdíjrendszer több elismert 

magyarországi szakértıje, mint Botos Katalin és Botos József, Prugberger Tamás, 

Menyhárt Szabolcs, Zentai László, Morvayné Bajai Zsuzsanna és sokan mások. 

Minden említett és a korábbiakban idézett szerzı egyetért ugyanakkor abban, 

hogy az öngondoskodásra lehetıséget adó magánbiztosításra továbbra is szükség 

van.  

                                                 
609 Diamond, 2003, 115-116 old.  
610„A magánnyugdíjpénztárak 1998. évi bevezetésekor feltételezettel szemben a pénztárak nem segítik a 
gazdasági fejlıdést, sıt, növelik az államháztartási hiányt, rontják a magyar gazdaságról alkotott képet, 
nehezítik a maastrichti kritériumok elérését, az euró bevezetését. Egyáltalán nem biztos, hogy a 
magánpénztárak tagjainak magasabb lesz a nyugdíja, mint azoknak, akik kívül maradtak. A világban 
paradigmaváltás megy végbe: több ország szőkíti vagy megszünteti a magán-nyugdíjpénztári rendszert, a 
Világbank átértékelte korábbi, a pénztárak létrehozását egyértelmően támogató álláspontját. Mai tudása 
alapján nem javasolná Magyarország számára a magánnyugdíjpénztárak létrehozását. A tyúk nem tojik 
aranytojást, a leghasznosabb az lenne, ha a magánnyugdíjpénztárakat megszüntetnék.” Kun, 2010, 101 
old.  
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Ez az egyik, lehetséges és valószínősíthetı útja a román 

magánnyugdíjrendszer továbbfejlesztésének. Ebben az esetben a magánbiztosítás 

kötelezı jellege megszőnne, a jelenlegi tagság pedig lehetıséget kapna arra, hogy 

döntsön, eddigi megtakarításait visszairányítja az állami rendszerbe, vagy 

önkéntes alapon marad a magánnyugdíjrendszer tagja (is). Nincsenek arra 

vonatkozó vizsgálatok, hogy amennyiben lehetıség volna rá hányan térnének 

vissza a tisztán felosztó-kirovó rendszerbe, azonban arra alapozva, hogy a 

lakosság körében végzett felmérések milyen bizalmatlansági indexet mutatnak a 

magánpénztárakkal szemben, úgy gondoljuk, hogy a többség így döntene. A 

kialakult nyugdíjrendszer ebben az esetben tartalmazna egy minimális 

létfenntartást biztosító nulladik pillért, egy erıteljes, állami, felosztó-kirovó elven 

mőködı munkanyugdíjat biztosító pillért és egy önkéntes megtakarításokat kezelı 

tıkefedezeti elven mőködı magánpénztári kiegészítı pillért. Amennyiben a 

kötelezı magánbiztosítást a tisztán önkéntes kiegészítı magánbiztosítás váltaná 

fel, célszerő lenne törölni a hozzájárulási arány plafonálását. Mindenki olyan 

mértékben vállalhatná a többletbiztosítást, amilyenre gazdasági helyzete 

lehetıséget ad. 

Elképzelhetı variáns lehetne a Bulgáriában tervezett szabályozáshoz 

hasonló intézkedés meghozatala, amely fokozatosan próbálta a kötelezı 

magánbiztosítási pillért megszüntetni azzal, hogy elsı lépésben csak a tagságnak 

bizonyos szempontok szerint meghatározott részét irányította volna vissza az 

állami rendszerbe. Ezt a meghatározást véleményünk szerint legfeljebb 

korcsoportok szerint lehetne megtenni, a nyugdíjhoz közelebb álló generációkkal 

kezdve a kötelezı magánnyugdíj pénztári tagság megszüntetését, azonban ennek 

értelmét nem látjuk, és ezt a formulát nem is javasoljuk. Nehéz lenne 

magyarázatot és érveket találni arra, hogy ilyen esetben a meghatározottnál 

fiatalabb generációkat miért kötelezze továbbra is a törvény a magánpénztári 

tagságra. Ugyanez a probléma a bulgáriai szabályozási kísérlet esetében is 

felmerült. 
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A másik, hivatalosnak tőnı elképzelés az, hogy a kötelezı magánbiztosítás 

a mostaninál lényegesen erıteljesebb szerepet kapjon a román 

nyugdíjrendszerben. Ezt alapozza meg az a döntése a román kormánynak, hogy 

2013-ban folytatta a magánpénztárakba való hozzájárulás fokozatos emelését. 

Ebben a rendszerben az önkéntes magánnyugdíj biztosításra gyakorlatilag nem 

marad gazdasági potenciál, a jelenlegi kisarányú magánnyugdíj-hozzájárulási ráta 

mellett is elhanyagolható szerepe van az önkéntes biztosításnak. 

Az Expert Forum szakértıi által elvégzett, 2012-2042 periódusra 

vonatkozó modellszámítások szerint, amennyiben alaphelyzetnek a hatályos 

szabályozás változatlanul maradását tekintjük, a II. pillérhez való hozzájárulásnak 

3,5%-on való befagyasztása a nyugdíjalap deficitjének csupán a GDP 0,4%-al 

való csökkenését eredményezné, párhuzamosan a nyugdíjáradék 12%-os 

csökkenésével. A magyarországi intézkedésekhez hasonló teljes megszüntetése a 

II. pillérnek a GDP 1%-val csökkentené a deficitet, miközben 33%-al 

csökkennének a nyugdíjövedelmek.611  

 Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy ez a döntés jelentıs 

kockázatokat hordoz magában, mivel a magánnyugdíjrendszerre vonatkozó 

jogszabályi keret még mindig átalakulóban van. Elég, ha a garancia alapra 

vonatkozó jogszabályt említjük, de egyelıre az sem tisztázott ki fogja fizetni a 

felhalmozott vagyonból a majdani járadékot, hogy fogja ezt a majdani nyugdíjas 

kiválasztani és milyen feltételeket szabhat majd a szolgáltatást végzı 

pénzintézmény. Rengeteg zavaros és tisztázatlan kérdése van a kötelezı 

magánnyugdíjrendszer szabályozásának, ezért nagyon gyors és határozott 

kormányzati beavatkozásra van szükség, amely megteremthetné a magánnyugdíj 

alapok biztonságosabb és átláthatóbb mőködésének szabályozását. 

A román kormány egyelıre a kötelezı magánbiztosítási pillér 

szabályozásának korrigálása helyett egy negyedik pillér bevezetését készíti elı, a 

foglalkoztatói nyugdíjpillér szabályozása által.  

                                                 
611 Dobre-Ioniță-Marinache, 2012, 27-49 old.  
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A döntést hamarosan meg kell hozni. Olyan megalapozott döntésre van 

szükség, amelyet a döntés meghozói alapos elıtanulmányok eredményeire 

támaszkodva, a romániai gazdasági, demográfiai folyamatokat figyelembe véve 

mernek és tudnak jó döntésnek nevezni. Változó világunkban, elismerjük, ez nem 

könnyő feladat, mert a döntés felelıssége nagy. Tudomásul kell venni, hogy egy 

globális gazdasági válság kellıs közepén kell ezt a döntést meghozni. Mégis, a 

nyugdíjrendszer reformja csak a megfelelı gazdasági, családtámogatási, 

foglalkoztatási politikába ágyazva vezethet eredményre  
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ÖSSZEGZÉS 
 

 Dolgozatom témájának kiválasztásakor úgy tőnt, egy lezárt folyamat 

elemzését lehet elvégezni, amelynek kiindulási pontját az 1989 év decemberében 

lezajlott rendszerváltás jelentette, s tartott egészen a paradigmatikus 

nyugdíjreform megvalósításáig, a Világbank által propagált három pilléres 

nyugdíjrendszer szabályozásának életbeléptetéséig. Kitőzött célom az lett volna, 

hogy ezt a  folyamatot mutassam be, egyrészt a hazai jogszabályi keret, másrészt 

a nemzetközi példák elemzésén keresztül, azzal a pontosítással, hogy a rendszer 

mőködésére vonatkozó konkrét tapasztalatok hiányában a jövıre nézve csak 

esetleges további irányvonalak meghúzása lett volna lehetséges.  

 A kutatásaim elırehaladtával azonban szembesülnöm kellett azzal, hogy a 

nyugdíjrendszer reformja korántsem tekinthetı lezártnak, hanem a napjainkban is 

erıteljesen formálódó, átalakuló szabályozás elemzésére van szükség. Igaz ez 

nem csupán Románia tekintetében, hanem a teljes közép-kelet európai régió 

vonatkozásában. Véleményem szerint jelenleg egy legalább olyan erıteljes 

reformhullámnak lehetünk a tanúi, mint amilyen a kilencvenes években volt 

megfigyelhetı, amikor a régió államai sorban tértek át a három pilléres 

nyugdíjrendszerre, bevezetve a kötelezı és az önkéntes magánnyugdíjbiztosítást.  

 Az öt fejezetre tagolt dolgozatom szerkezete tükrözi a román 

nyugdíjreform eddigi folyamatainak ezt az idırendben elkülöníthetı két hullámát. 

 Abból a feltevésbıl kiindulva, hogy a jogalkotási folyamatok megértését 

nagymértékben elısegíti a történelmi, jogtörténeti háttér ismerete, az elsı fejezet 

a román nyugdíjrendszer kialakulásának és fejlıdéstörténetének fıbb állomásait 

vázolja fel, az 1918 évi országegyesítést megelızı idıszaktól az 1989 évi 

rendszerváltásig. 

 A második fejezet a román paradigmatikus nyugdíjreform elemzését 

tartalmazza, annak okait, folyamatait, megvalósítására vonatkozó elképzeléseket 
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tartalmazza, kitekintve a környezı államokban végbement hasonló 

reformfolyamatokra. 

 A dolgozat harmadik fejezete az elsı pillér, a kötelezı állami biztosítás 

részletes elemzését foglalja magába. A fejezet elsı alpontja a 2000 évi 19 számú 

társadalombiztosítási törvény által megvalósított rendszert mutatja be, kitérve a 

jogszabály által tárgyalt összes területre, a nyugdíjbiztosítási alapelvektıl a 

nyugellátás fajtáin keresztül az eljárási kérdésekig. Bemutatásra kerülnek az elsı 

pillért kiegészítı jogszabályok és jogintézmények, a garantált összegő minimális 

nyugdíj, a 13 havi nyugdíj kérdése, a nyugdíjrendszer szempontjából releváns 

alkotmánybírósági döntések valamint a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert 

kiegészítı nyugdíjrendszerek és egyéb nyugellátás jellegő juttatásai a román 

nyugdíjrendszernek. A második alpont a nyugdíjreform legújabb parametrikus 

reformhullámának hatására végbement változásokat járja körül, az egységes 

állami nyugdíjrendszer bevezetésérıl szóló 2010 évi 263 számú törvény alapján. 

 A negyedik fejezet a román nyugdíjrendszer második és harmadik 

pillérének, a kötelezı és az önkéntes magánnyugdíj biztosításnak a bemutatását 

tartalmazza, kiindulva  rendszerváltás elötti jogtörténeti elızményekbıl, egészen 

a hatályos jogszabályi keretig, illetve annak kritikai és összehasonlító jellegő 

elemzéséig. 

 A dolgozat utolsó, ötödik fejezete a román nyugdíjrendszer fejlıdésének 

további irányvonalait körvonalazza, figyelembe véve a régió más államaiban 

megfigyelhetı tapasztalatokat, illetve a reform folytatására vonatkozó de lege 

ferenda javaslatokat, amelyek a nyugdíjrendszer hosszútávú fenntarthatóságát 

célozzák, mind az állami, mind a magánnyugdíj biztosítási pillérek tekintetében. 
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SUMMARY 
 

When I chose the subject of my dissertation I thought that I would have to 

analyze a closed process that had started in December 1989 with the changing of 

the political order and went on until the realization of the paradigmatic reform of 

the pension system, that is until the introduction of the regulation of the pensions 

laid on three pillars according to the suggestion of the World Bank. My initial 

target was to describe this process by presenting the provision of law in Romania 

and by analyzing some international examples, not forgetting about the fact, that, 

because of the lack of experience concerning the way this system works, when 

speaking about the future, we could only draw some vague tracks.  

However, while going ahead with my work I had to face the fact, that the 

reform of the system of pensions is far from being completed, so I would have to 

do the analysis of a process in full development. This is true not only in the case 

of Romania, but also for the whole Eastern-Central region of Europe. My opinion 

is that presently we witness a wave of reforms that is just as powerful as was the 

one rolling in the 1990s, when the states in the region, one after the other, adopted 

the three pillar pension system, introducing both the obligatory and the non-

obligatory private pension insurance. 

The structure of my dissertation, containing five chapters, presents in a 

chronological order the process of the Romanian pension reform, as it has been 

realized so far. 

Starting from the idea that law-making processes can be understood much 

better if we have a proper knowledge of history and history of the law, in the first 

chapter I describe the main steps in the formation and the development of the 

Romanian system of pensions beginning from the years preceding the unification 

of the country in 1918 until the changing of the political order in December 1989. 

The second chapter contains the analysis of the paradigm of the pension 

reform describing its causes, development and the ideas concerning its 
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achievements, while making a survey of the similar domain in the surrounding 

countries too. 

The third chapter is concerned with the first pillar containing the detailed 

analysis of the obligatory state pension insurance. The first subtitle of the chapter 

presents the system realized according to the social insurance law nr 19/2000 

including all the domains covered by the provision of law beginning from the 

basic principles of the insurance of pension until the problems of the procedure. 

Here I present the laws and the legal institutions which complete the first pillar: 

the guaranteed sum of the minimal pension, the question of the 13th month 

pension, those decisions taken by the constitutional court which are relevant from 

the point of view of the system of pension and the other systems of pension or 

kinds of allotments of the Romanian system of pensions.  The second subtitle 

describes those changes which took place because of the most recent parametric 

reforms of the reform of pensions, on the bases of the law 263/2010 concerning 

the introduction of the unified state pension system. 

The fourth chapter contains the presentation of the second and third pillars 

of the Romanian system of pensions, the obligatory and the non-obligatory 

private pensions, starting from the historical precedence from the years before the 

changing of the political order until the presently valid provision of law. I also do 

a critical and comparative analysis of the latter.  

The last chapter defines the main lines of direction of the further 

development of the Romanian system of pensions, taking into consideration the 

experiences of the other countries from the region. It also contains the de lege 

ferenda suggestions concerning the continuation of the reform, which are meant 

to ensure the maintenance of the system of pension in the long run both in the 

case of the state pensions and in the case of the private pension insurance.   
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

AB: Alkotmánybíróság 

ANOFM: AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (Nemzeti 

Munkaerı Ügynökség) 

BB: Biztosításfelügyeleti Bizottság 

CEC: Casa de Economii şi ConsemnaŃiuni (Takarékpénztár) 

Enyt: Az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó 2010 évi 263. számú 

törvény 

EU: Európai Unió 

EGT: Európai Gazdasági Térség 

ENSZ: Egyesült Nemzetek Szövetsége 

FNH: Foglalkoztatásügyi Nemzeti Hivatal 

GDP: Gross domestic product 

ILO: International Labour Organization 

INEMRCM: Institutul NaŃional de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii 

de Muncă (Országos Orvosszakértıi és Rehabilitációs Intézet) 

IOVR: Invalizi, orfani şi văduve de război (hadirokkantak, árvák és özvegyek) 

KTP: Központi Társadalombiztosítási Pénztár 

MFB: Magánnyugdíjrendszert Felügyelı Bizottság 

Mny: 2004 évi 411. számú törvény a magánnyugdíjalapokról  

NNYTP: Nemzeti Nyugdíj-és Társadalombiztosítási Pénztár 

NTNY: Nemzeti Társadalombiztosítási Nyugdíjpénztár (Casa NaŃională de Pensii 

Publice - CNPP) 

RMDSZ: Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

RNSH: Román Nemzeti Statisztikai Hivatal 

Tny: 2000 évi 19. számú törvény a nyugdíjbiztosításról és más 

társadalombiztosítási juttatásokról  

UNDP: Egyesült Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja  
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ÜBP: Ügyvédek Biztosító Pénztára  

WHO: World Health Organization  
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FELHASZNÁLT ROMÁN JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 

- 1868 évi  a nyugdíjtörvény a nyugdíjbiztosításról 

- 1890 évi törvény az egyházi személyek nyugdíjbiztosításáról 

- 1895 évi bányászati törvény 

- 1902 évi  „Missir törvény” a társadalombiztosításról 

- 1912 évi törvény a mesterségekrıl, hitelrıl és a munkásbiztosításról („NeniŃescu 

törvény”) 

- 1933 évi 55. számú törvény a társadalombiztosítás egységesítésérıl az ország 

valamennyi tartományában (“IoaniŃescu törvény”) 

- 1938 évi „Ralea törvény” a társadalombiztosításról 

- 1948 évi 417. számú rendelet  

- 1948 évi 421. számú rendelet 

- 1949 évi 10. számú törvény az állami társadalombiztosítás megszervezésérıl 

- 1956 évi 718 számú rendelet a Román Népköztársaság egyházainak segélyezési- 

és nyugdíjpénztárainak alapításáról 

- 1959 évi 292. számú rendelet az állami társadalombiztosítási 

nyugdíjjogosultságról 

- 1966. évi 27. számú törvény a társadalombiztosítási és a kiegészítı nyugdíjról 

- 1977 évi 3 számú törvény a társadalombiztosítási nyugdíjakról és a szociális 

segélyezésrıl 

- 1986 évi 232. számú rendelet a kiegészítı nyugdíj szabályozásának 

módosításáról 

- 1990 évi 60 számú törvényerejő rendelet egyes alkalmazottak korkedvezményes 

nyugdíjazásáról 

- 1990 évi 70 számú törvényerejő rendelet a nyugdíjakra, társadalombiztosításra 

és szociális védelemre vonatkozó szabályozás módosításáról és kiegészítésérıl 

- 1990 évi 98 számú törvényerejő rendelet a vasúti társaság személyzetét illetı 

egyes jogokról 
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- 1990 évi 118 számú törvényerejő rendelet az 1945 március 6-án kezdıdött 

diktatúrában politikai okokból üldözött személyek egyes jogosultságairól 

- 1990 évi 42. számú törvény az 1989 év decemberében zajlott forradalom 

mártírjainak tiszteletérıl, illetve azok hátramaradottainak, harcosainak, 

sérültjeinek járó jogosultságokról 

- 1991 évi 1. számú törvény a munkanélküliek szociális védelmérıl és munkába 

való visszahelyezésükrıl 

- 1991 évi 49. számú törvény a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek 

juttatásairól és pótlékairıl 

- 1992 évi 80. számú törvény a mezıgazdasági dolgozók társadalombiztosításáról 

- 1994 évi 44 számú törvény a veteránok, hadiözvegyek és hadirokkantak egyes 

jogosultságairól 

- 1998 évi 31 számú sürgısségi kormányrendelet az állami társadalombiztosítási 

költségvetéshez, valamint a honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági 

nyugdíjalapok egyesítésérıl 

- 1999 évi 49 számú törvény „Az IOVR nyugdíjakról” 

- 2000 évi 221. sürgısségi kormányrendelet az ügyvédek társadalombiztosítási 

nyugellátásáról 

- 2000 évi 230. számú sürgısségi kormányrendelet az általános 

magánnyugdíjalapokról 

- 2000 évi 19. számú törvény az állami nyugdíjrendszerrıl és más 

társadalombiztosítási jogosultságokról 

- 2001 évi 340 számú minisztériumi rendelet a Tny. alkalmazási 

rendelkezéseirıl 

- 2001 évi 1315. számú kormányhatározat a társadalombiztosítási nyugdíjak 

átszámításáról 

- 2001 évi 164. számú törvény az állami katonai nyugellátásról 

- 2002 évi 500. számú törvény a közpénzügyekrıl 
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- 2002 évi 76. számú törvény a munkanélküliségi biztosításra és a foglalkoztatás 

ösztönzésére vonatkozóan 

- 2002 évi 346. számú törvény a munkabalesetek és foglalkozási betegség elleni 

biztosításról 

- 2002 évi 360. törvény a rendırök jogállásáról 

- 2004 évi 179. törvény a rendırök állami nyugellátására és más 

társadalombiztosítási jogosultságaira vonatkozóan 

- 2004 évi 249. számú törvény a fakultatív jellegő, foglalkoztatói nyugdíjsémákra 

vonatkozóan 

- 2004 évi 411. számú törvény a magánnyugdíjalapokról 

- 2005 évi 148. számú sürgısségi kormányrendelet a családok gyermeknevelési 

támogatásáról 

- 2006 évi 8. számú törvény a mővészeti alkotói szövetségek tagjainak 

nyugellátás jellegő juttatásairól 

- 2006 évi 1650. számú kormányhatározat a mővészeti alkotói szövetségek 

tagjainak nyugellátás jellegő juttatásairól szóló törvény alkalmazási 

rendelkezéseirıl 

- 2006 évi 204. számú törvény az önkéntes nyugdíjbiztosításról 

- 2007 évi 387. számú törvény a 2008 évi társadalombiztosítási költségvetésrıl 

- 2008 évi 226. számú sürgısségi kormányrendelet egyes pénzügy-költésgvetési 

intézkedésekrıl 

- 2009 évi 6. számú sürgısségi kormányrendeletet a garantált összegő minimális 

szociális nyugdíjról 

- 2009 évi 4. számú sürgısségi kormányrendelet egyes költségvetési intézkedések 

szabályozásáról 

- 2010 évi 118 számú törvény a költségvetési egyensúly helyreállításához 

szükséges intézkedésekrıl 

- 2010 évi 119 számú törvény a nyugdíjakra vonatkozó egyes intézkedésekrıl 

- 2010 évi 287. számú törvény a 2011 évi társadalombiztosítási költésgvetésrıl 
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- 2010 évi 737 számú kormányrendelet a 2010 évi 119 törvényben szabályozott 

egyes nyugdíjak átszámításáról 

- 2010 évi 263 számú törvény az egységes állami nyugdíjrendszerrıl 

- 2010. évi 111. számú sürgısségi kormányrendelet a gyermeknevelési 

szabadságról és juttatásról 

- 2010 évi 1418. számú kormányrendelet a rokkantsági fokozatokba való 

besorolási eljárásról 

- 2011 évi 292. számú törvény a szociális segélyezésrıl 

- 2011 évi 1. számú oktatási törvény 

- 2011 évi 257 számú kormányhatározat az Enyt. alkalmazási rendelkezéseirıl 

- 2013 évi 1 számú sürgısségi kormányrendelet az egységes nyugdíjrendszerrıl 

szóló 2010 évi 263 számú törvény módosításáról és kiegészítésérıl 

- 2013 évi 5 számú törvény az állami költésgvetésrıl 
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