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I. A kutatási feladat összefoglalása, a kutatás célkitűzései 

 
A disszertáció célja a román nyugdíjrendszer 

rendszerváltást követő reformjának elemzése, figyelembe véve 
Románia jogharmonizációs törekvéseit és a közép-kelet 
európai régió szomszédos államainak hasonló 
reformtörekvéseit.  

Dolgozatom témájának kiválasztásakor úgy tűnt, 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. Kitűzött 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 működésére vonatkozó konkrét 
tapasztalatok hiányában a jövőre nézve csak esetleges további 
irányvonalak meghúzása lett volna lehetséges.  

A kutatásaim előrehaladtával azonban szembesülnöm 
kellett azzal, hogy a nyugdíjrendszer reformja korántsem 
tekinthető lezártnak, hanem a napjainkban is erőteljesen 
formálódó, átalakuló szabályozás elemzésére van szükség. 
Igaz ez nem csupán Románia tekintetében, hanem a teljes 
közép-kelet európai régió vonatkozásában. Véleményünk 
szerint jelenleg egy legalább olyan erőteljes reformhullámnak 
lehetünk a tanúi, mint amilyen a kilencvenes években volt 
megfigyelhető, amikor a régió államai sorban tértek át a 
három pilléres nyugdíjrendszerre, bevezetve a kötelező 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 megfigyelhető különbségeken, magában a 
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reform kivitelezésében is sajátságos jellemzőket figyelhetünk 
meg.  

A román nyugdíjrendszer vizsgálatakor választ kerestem 
arra a kérdésre, melyek azok a sajátságos vonások, amelyek 
megkülönböztetik a romániai rendszert a hasonló fejlődési 
állomásokon átment szomszédos államok rendszereitől. Ennek 
érdekében szükségesnek találtam nem csupán a jogszabályi 
háttér vizsgálatát, de a jogtörténeti előzmények, 
reformtervezetek, a sajátos gazdasági, társadalmi helyzet 
elemzését is, amelyek meghatározták a nyugdíjrendszer 
fejlődését, különös tekintettel az 1989 decemberi romániai 
rendszerváltást követően. 

A jogszabályi háttér kialakulásának elemzésekor 
hangsúlyt fektettem a jogalkotási folyamat vizsgálatára is, 
elemezve a különböző törvénytervezeteket, a parlamenti 
eljárás dokumentumait és a Román Alkotmánybíróság 
normaformáló szerepét is, amely különösképpen hangsúlyos 
az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó törvény 
esetében. 

A hatályos román nyugdíjrendszer vizsgálatakor 
elsődleges fontosságú kérdésként merül fel a rendszer 
fenntarthatóság, hiszen a nyugdíjrendszerek válsága a világ 
számos államában vált sürgős megoldásokat igénylő 
problémává. Annak érdekében, hogy a román nyugdíjrendszer 
szempontjából a legmegfelelőbb válaszok születhessenek a 
felmerülő kérdésekre, kutatásom során megvizsgáltam 
egyrészt a hasonló helyzetben levő államokban született 
megoldásokat, másrészt a romániai tendenciák alapján a 
várható és lehetséges irányvonalakat.  

Disszertációm céljai között szerepel annak a vizsgálata, 
hogy a román nyugdíjrendszer fenntarthatóságának elérése 
érdekében milyen parametrikus kiigazításokra van szükség az 
állami nyugdíjrendszer vonatkozásában, és milyen szerepet 
játszhatnak a különböző magánbiztosítási struktúrák. 

Az értekezés elsődleges célja tehát a román 
nyugdíjrendszer komplex szemponok szerinti bemutatása és 
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elemzése, kitekintve a nemzetközi tendenciákra és lehetséges 
irányvonalakat szabva a fenntartható nyugdíjrendszer 
kialakításának. 
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II.  A kutatás módszerei és forrásai 

 
A disszeráció elkészítésekor többféle kutatási módszer került 

alkalmazásra és komplex forrásbázis felhasználására került sor.  
A nyugdíjbiztosítás témakörének jellemzően 

interdiszciplináris jellegéből adódóan elengedhetetlennek 
bizonyult a közgazdasági, szociológiai, demográfiai szempontok 
figyelembevétele, ezen tudományágak eredményeinek 
felhasználása. 

A román jogredszer kevéssé ismert, és Magyarországon 
lényegesen kevésbé kutatott jogrendszer, mint a nagyobb nyugati 
jogrendszerek, amelyek különböző szempontú elemzéseivel 
részletesen foglalkozik a szakirodalom.  

Éppen ezért dolgozatom első részében, nagyobb hangsúlyt 
fektettem a történeti háttér felvázolására, illetve a jogtörténeti 
aspektusok bemutatására. Mindehhez olyan levéltári forrásokat, 
korabeli (XX század első éveiből származó) sajtókiadványokat, 
illetve szakirodalmat használtam fel, amelyek feldolgozása a 
magyar nyelvű jogi szakma számára mindmostanig teljességgel 
hiányzott, és a román szakirodalom sem kutatta a nyugdíjbiztosítás 
intézményének fejlődésében játszott szerepüket. 

Hasonlóképpen a deskriptív módszert alkalmaztam a 
nyugdíjreform megvalósításában szerepet játszó jogszabályok, 
illetve a velük összefüggésben megjelent alkotmánybírósági 
joggyakorlat részletes ismertetésekor, abból a meggondolásból, 
hogy a kritikai elemzés megalapozásához a román joganyag 
ismerete elengedhetetlen. 

Az értekezés második, harmadik és negyedik fejezetében, a 
romániai reformnak, illetve a kialakult nyugdíjrendszernek a 
különböző más országok nyugdíjrendszereivel való összevetését 
két szempont szerint végeztem. Egyrészt fontosnak tartottam a 
nyugat-európai államokban működő nyugdíjrendszerek egyes 
megoldásainak, intézményeinek párhuzamba állítását a romániai 
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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 végbemenő reformot.  

Mindez talán szokatlan megoldásnak tűnik, azonban 
választásom mellett véleményem szerint jelentős érveket lehet 
felsorakoztatni. A nagy nyugat-európai demokráciák 
példaértékűek 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 kiindulási alapról hasonló utat kellett 
bejárni, fontos szerepet játszhat a specifikus jellemzők, 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 előre.  

A Moldovai Köztársaság példája más szempontból érdekes. A 
történelmi, nyelvi, kulturális összefonódásoknak köszönhetően a 
két ország között jellegzetesen élénk a gazdasági, politikai 
kölcsönhatás, amely a jogalkotási folyamatokban is 
megfigyelhető, ugyanis a román jogrendszer a szovjet uralom alól 
való függetlenedést követően követendő példaként jelent meg a 
moldovai törvényhozás szemében. Ebben a kontextusban éppen 
annak konkrét leképezését lehet vizsgálni, hogyan válik egy 
országban végbemenő reform más országok reformfolyamatainak 
ihletőjévé. 

A rendszerváltás utáni nyugdíjbztosítási jogalkotás 
elemzésekor is részben az összehasonlítás módszerét alkalmaztam, 
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egymás viszonylatában elemezve az állami nyugdíjrendszert 
szabályozó két jelentős törvény rendelkezéseit. 

A reformfolyamatok és a hatályos joganyag bemutatását 
követően, illetve bemutatása mellett a kritikai szemléletmód is 
előtérbe került. Ennek eredményeként a problémás pontok 
meghatározását követően igyekeztem megoldási javaslatokat is 
megfogalmazni. A de lege ferenda javaslatok eredményeként 
felvázoltam egy olyan lehetséges nyugdíjrendszer modellt, amely 
elgondolásom szerint lehetővé tenné a rendszer 
fenntarthatóságának megkönnyítését. 

A kutatás elvégzését számos összetevő nehezítette. Egyrészt 
szembesülni kellett azzal, hogy szemben a Magyarországon 
dolgozó és publikáló szakemberekkel, Romániában 
nagymértékben hiányzik a nyugdíjreformra vonatkozó kritikai, 
vagy összehasonlító szemléletű 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 érintő 
központi apparátus tagjaiként nyilvánulnak meg. Ennek 
magyarázata talán abban keresendő, hogy a román jogi oktatásban 
a társadalombiztosítási jog csak mintegy mellékesen jelenik meg, 
ezért nagyon szűkkörű az a szakértői csoport, aki tudományos 
kutatás tárgyaként tekintene a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos 
kérdésre. Mindezekenek következményét jelentette az is, hogy 
kutatásaim során sokszor alapvetően csak hivatalos 
dokumentumokra, például parlamenti viták átirataira, illetve 
magára a létrejött joganyagra támaszkodhattam.  

Egy másik nehézséget a nyelvi problémák jelentettek olyan 
szempontból, hogy a romániai joganyag, hivatalos 
dokumentumok, forrásanyag értelemszerűen román nyelven áll 
rendelkezésre, anélkül hogy hivatalos magyar nyelvű fordításaik 
léteznének. Több helyen ezért a különböző 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 megfelelő fordítását 
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alkalmazni, abból a meggondolásból, hogy ez az a terminológia 
ami pontosabban fedi a szóban forgó jogintézményt is. Külön 
gondot jelentett a különböző 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 közreműködésével készült és 
folyamatosan frissített „Magyar neve? Romániai állami 
intézménynevek magyarul” című kiadványát használtam.1 

A Romániában fellelhető forrásanyagok tanulmányozásánál 
szélesebb kutatás elvégzésére a Magyar Tudományos Akadémia 
Domus Hungarica Junior ösztöndíjprogramjának keretében nyílt 
lehetőségem, amiért köszönettel tartozom mindazoknak, akik 
lehetővé tették és támogatták az így elvégzett munkámat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A kiadvány csak elektronikus formában létezik, szabadon 
felhasználható és elérhető a www.nyelvijogok.ro oldalon. 
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III.  A kutatás eredményei és hasznosítási lehetőségei 

 
1. A román nyugdíjreform folyamatának időrendi felosztása és a 
szakaszokra jellemzőinek azonosítása 

A román szakirodalomban megjelent elemzéseket vizsgálva 
úgy látjuk, hogy az 1989 decemberében megvalósult 
rendszerváltás óta eltelt időszakot a nyugdíjbiztosítási rendszer 
fejlődése szempontjából négy jól elhatárolható periódusra 
osztható fel. 

a.) Az első, nagyon rövid periódust, amely 1989 decemberének 
utolsó napjaitól az első szabad választások útján létrejött 
kormánynak a hatalomra lépéséig, vagyis 1990 júniusáig tartott, 
„jóvátételi periódusként” tarthatjuk számon. Ez alatt a rövid 
időszak 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 
jelentős növelését célozták.  

b.) A második szakaszt tekinthetjük az átmeneti időszaknak, 
amikor a teljes társadalombiztosítási, s ezen belül a 
nyugdíjbiztosítási rendszer reformjának előkészületei zajlottak. Ez 
a periódus egy teljes évtizedet ölel fel, 1990-től 2000-ig, az első 
átfogó társadalombiztosítási törvény kidolgozásáig és 
elfogadásáig. Ezt az időszakot a kommunista rendszertől 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 működnie.  

A rendszer működését alapvető nehézségek gátolták, amelyek 
elhárítása jelen pillanatban is gondot okoz Romániában, 
gondolunk itt első sorban a gazdasági és demográfiai 
nehézségekre. 

c.) A harmadik szakasz kezdetét a 2000 évi 19 számú 
társadalombiztosítási törvény megjelenése fémjelzi és felöleli a 
nyugdíjreform megvalósításának lépéseit, kezdve az említett 
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törvény hatályba lépésével és az új állami nyugdíjbiztosítási 
rendszer megindulásával (2001. január 1.), a hárompilléres 
nyugdíjbiztosítási rendszer bevezetésével, bezárólag a második 
pillért jelentő kiegészítő magánnyugdíjrenszer működésének 
elkezdéséig (2008. január 1.) 

d.) A negyedik szakaszt az 2011-ben hatályba lépő egységes 
nyugdíjbiztosítási törvény (Enyt.) megjelenésével a parametrikus 
reform felé való visszafordulás jellemzi, annak reményében, hogy 
az állami felosztó kirovó rendszer átalakítása jelenthet megoldást a 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságának válságára.   

2. A román nyugdíjrendszer egyes pilléreinek problémaköre 

2.1. Szabályozás 

A kötelező állami nyugdíjbiztosítás területén két alapvető 
fontosságú jogszabály váltotta egymást Romániában: a 2000 évi 
19 számú törvény az állami nyugdíjrendszerről és más 
társadalombiztosítási jogosultságokról (Tny.), valamint a 2010 évi 
263 törvény az egységes állami nyugdíjrendszerről (Enyt).  

A román nyugdíjrendszer fejlődésének kutatása során 
megállapításra került, hogy az egymást követő szabályozás 
szellemisége nem tér el egymástól. A jelenleg hatályos 
nyugdíjstruktúrának megvannak azok a pozitív elemei, amelyekből 
kiindulva, szem előtt tartva a konszenzuskeresés szükségességét, 
valamint a hosszú távra való tervezés elvét, megközelíthető lehet a 
fenntartható nyugdíjrendszer megvalósításának ideális állapota. 

Ezeket a pozitív elemeket első sorban a következőkben látjuk: 

- az Enyt. bevezetése az állami nyugdíjpillér szabályozására, 
amely a jelenlegi társadalmi, gazdasági és demográfiai 
realitásokhoz közelítette az állami nyugdíjrendszer szabályozását, 
első sorban a nyugdíjazási feltételek tekintetében; 
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- a pontrendszerű nyugdíjkiszámítási mód, amely lehetőséget 
teremt arra, hogy a járulék és járadék között a teljes aktív 
életpályát felölelő, igazságosabb és átláthatóbb kapcsolat legyen. 

A kötelező állami nyugdíjpillért a 2008-ban bevezetett 
magánnyugdíjrendszer két pillére, a 2004 évi 411 számú törvény 
által szabályozott kötelező, és a 2006 évi 204 számú törvény által 
szabályozott önkéntes magánnyugdíjbiztosítás.  

Az önkéntes nyugdíjbiztosítás rendszere jelentőségét tekintve 
(mind a taglétszám, mind a felhalmozott tőke szempontjából) 
elhanyagolható szerepet játszik a román nyugdíjrendszerben. 

A kötelező magánnyugdíjbiztosítás jelentőségét első sorban a 
közel hatmillió főt számláló taglétszámban látjuk, mivel a 
kezdetektől fogva nagyon alacsonyan (2%) tartott hozzájárulási 
ráta előrevetíti annak szomorú realitását, hogy a majdani 
nyugdíjak szintje a magánnyugdíjrendszerből folyosításra kerülő 
járadékkal együtt sem fogja elérni azt a szintet, ami a tisztán 
állami rendszerből lett volna elnyerhető. 

2.2. Kiegészítő rendszerek, juttatások 

A román állami nyugdíjbiztosítási rendszer elemzéséből 
egyértelműen levonható a következtetés, hogy tulajdonképpen 
nem beszélhetünk „egységes” rendszerről, az Enyt. 
hatálybalépésével is csupán egy kvázi egységes rendszer 
kiépítésére került sor.  

A Tny. hatálya alatt külön nyugdíjrendszerben voltak 
biztosítottak a hadsereg, rendvédelmi erők, ügyvédek, bírói 
testület tagjai, illetve részben az államilag elismert egyházak 
keretében tevékenykedő személyek. Az Enyt. tervezetében még a 
teljes egységesítés szabályozása került előtérbe, azonban a 
végleges változat érintetlenül hagyta az ügyvédek és a klérus 
tagjainak önálló biztosítási rndszerét, azzal a kitéttel, hogy ezek a 
személyek is önként, biztosítási szerződés alapján részt vehetnek 
az állami rendszerben.  
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A kiegészítő rendszerek mellett további nyugdíj jellegű 
juttatások szabályozása is megfigyelhető, amelyek valamely 
pontosan meghatározott személyi kör számára biztosít 
többletjuttatásokat. Ilyen juttatás a hadirokkantak, hadiárvák és 
hadiözvegyek nyugdíj kiegészítése („IOVR nyugdíjak”), amelyet 
az 1999 évi 49. számú törvény szabályoz, valamint a művészeti 
alkotói szövetségek tagjainak nyugellátás jellegű juttatásának 
alapját a 2006 évi 8. számú törvény jelenti.  

2.3. Alkotmányossági kérdések 

- A Tny. rendelkezéseivel kapcsolatban több tucat 
alkotmánybírósági döntés született, közülük az elsők már 
közvetlenül a jogszabály megjelenését követően. Ennek ellenére 
úgy gondoljuk, hogy bár egyes szakértők szerint ez a jelentős 
joganyag a jogszabály sérülékenységét jelzi, valójában az 
Alkotmánybíróságnak nem volt jelentős hatása a Tny. tartalmára, 
illetve rendelkezéseinek időbeli változásaira. Véleményünket első 
sorban az támasztja alá, hogy a több tucat alkotmánybírósági 
kifogás elbírálása során az Alkotmánybíróság mindmáig csupán 
egyetlenegy olyan nagy jelentőségű döntést hozott, amelyben a 
Tny. egy rendelkezését alkotmányellenesnek nyilvánította. 
Minden más esetben a meghozott döntés a jogszabály 
megerősítését eredményezte.  

- A magánnyugdíjrendszer pilléreinek szabályozási kérdései 
mindmáig nem képezték semmilyen alkotmányossági vizsgálat 
tárgyát. 

- Ugyanakkor az Enyt. kapcsán több olyan döntés is született, 
amelyek nagy hatással voltak/vannak, mind az új szabályozással 
összefüggő joggyakorlat, mind az elméleti szintű jogértelmezés 
tekintetében. 

2.4. A román nyugdíjrendszer fenntarthatóságnak kérdésköre, 
javaslatok 
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A témakör kutatásának eredményeiből 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 első sorban két alapvető okát látjuk.  

- Egyrészt az elmúlt időszak gazdasági és demográfiai 
változásai a világ minden táján a meglevő 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 figyelhető meg. 

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságához szükséges egyensúly 
megtalálását negatívan befolyásolják a megfigyelhető tendenciák, 
amelyek sajnálatosan jellemzik a  legfiatalabb munkavállalói 
korcsoportok gyakorlatát is. Ezek közül kiemelném a munkapiacon 
való csupán időszakos részvétel, az „egyéni vállalkozó” státus 
(miközben a tanulmány születésének időszakában az ilyen státusban 
levőknek alig 7%-a kötött nyugdíjbiztosítási szerződést), a külföldi 
munkavállalás, a feketegazdaság, a minimálbérre megkötött 
szerződések okozta problémákat. 

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának veszélyeztető tényezői 
közül első sorban a demográfiai tényezőt szokták említen: évről 
évre nő a negatív természetes szaporulat mértéke (2010: -47,5ezer, 
2011: -55,2 ezer) és Románia tekintetében a lakosság elöregedését 
az átlagnál nagyobb mértékben súlyosbítja a kivándorlás 
problémája. 

A nyugdíjalap deficitjére vonatkozóan rendelkezésre álló 
adatok egyelőre a Tny. szabályozása alapján számolt 
prognózisokat tartalmazzák, az Enyt. által bevezetett parametrikus 
reformintézkedések várhatóan valamelyest javítani fognak a 
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mutatókon. A Világbank számításai szerint a nyugdíjalap deficitje 
2050-re meghaladja a GDP 6%-át. Ennél lényegesen 
pesszimistább az Európai Bizottság előrejelzése, amely ugyanarra 
az időpontra közel 8%-os deficitet jósol. 

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. Reálisan nézve mindkét megoldás kivitelezhetetlen 
és elfogadhatatlan.  

Ugyanakkor szem elött kell tartani azt is, hogy a jelenlegi 
körülmények között, az előrejelzett mutatók bekövetkezte 
esetében a nyugdíjrendszer szolgáltatásai a mai formájukban 
fenntarthatatlanok. 

Ha tágítani szeretnénk a képet a román nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságának problémáira vonatkozóan, a teljesség igénye 
nélkül a következő tényezőket lehetne még felsorolni: 

- a román nyugdíjrendszer nem biztosít megfelelő 
színvonalú jövedelmet a nyugdíjasok számára, a 
helyettesítési ráta a társadalombiztosítási és a 
magánnyugdíj biztosításból együttesen sem megfelelő; 

- a rendszer nem támogatja kellőképpen a munkaerőpiacon 
minél hosszabb ideig való megmaradást; 

- hiányoznak a járulékbefizetésre való ösztönzés eszközei, a 
megfelelő fegyelem, ellenőrzés 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 előnyugdíjban, illetve 
rokkantsági nyugdíjban levő személy járadékainak a 
folyósítása. 
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A román nyugdíjrendszer további reformjával kapcsolatban az 
elmúlt időszakban két alapvető irányvonal mutatkozott: egyrészt a 
kötelező állami nyugdíjbiztosítási rendszer parametrikus 
átalakításának lehetősége, amelynek eredményeként 
könyvelhetjük el az Enyt. megalkotását, másrészt a 
magánnyugdíjbiztosítási rendszer átalakítása, azzal a jellemző 
gondolattal, hogy a jövőben a hangsúlyt az önkéntes biztosításra 
kell fektetni, illetve kívánatos lenne a foglalkoztatói 
nyugdíjrendszer bevezetése.  

A kötelező 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 bővíthető különböző, akár a román jogban újszerűnek 
nevezhető elemekkel, mint amelyek valamilyen formában 
honorálnák a gyermeknevelés érdekében tett erőfeszítéseket. Úgy 
gondoljuk, hogy az erőfeszítéseket jelen pillanatban inkább arra 
kellene irányítani, hogy az Enyt. által létrehozott szabályozás 
valóban érvényesülni tudjon. 

A parametrikus kiigazításoknál lényegesebb, de legalábbis 
többféle nézőpontból vizsgálható a román nyugdíjrendszer 
szerkezeti átalakításának témaköre. Felmerül a kérdés, vajon 
mennyiben járul hozzá a román nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságához a jelenlegi, kötelező állami nyugdíjbiztosítás 
– kötelező magánnyugdíjbiztosítás – önkéntes 
magánnyugdíjbiztosítás pillérekre épülő, a világbanki modell 
alapján hosszas folyamat nyomán kialakított szerkezet. 

Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a román 
szakirodalomban és politikai nyilatkozatokban jelenleg nem 
jelenik meg a kötelező magánnyugdíjbiztosítási rendszer 
felszámolásának gondolata. 
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Elképzelésem szerint a fenntartható nyugdíjrendszer 
kialakítása érdekében tett lépések első sorban a következőkre kell, 
hogy vonatkozzanak:  

- a minimális összegű szociális nyugdíj intézményének 
átalakítása, 

- valamilyen gyermekfedezetű elem beépítése a 
rendszerbe, amely ösztönözné a gyermekvállalási kedvet, s amely 
a pontrendszerű nyugdíjkiszámítás szabályozására épülne, erősítve 
azt, 

- a magánnyugdíjrendszer átszervezése.  

A szabályozás ilyen irányú módosításával a következő 
struktúra kialakítását látom kívánatosnak: az Enyt. szabályozására 
épülő, felosztó-kirovó elven működő erőteljes állami 
nyugdíjrendszer, amelyet a „0 pillérnek” szerepét betöltő 
alapnyugdíj formula teljesítene ki. Az erőteljes 
társadalombiztosítási pillér mellett továbbra is jól meghatározott 
szerepe maradna az öngondoskodást elősegítő tőkefedezeti elven 
működő önkéntes magánnyugdíjrendszernek. 

Dolgozatomban a román nyugdíjrendszer témakörének olyan 
részletes bemutatására törekedtem, amely romániai viszonylatban 
teljes mértékben hiánypótló. Hasonlóan széles kutatáson alapuló 
feltárása a román nyugdíjbiztosítási reform témájának nem 
született, különösen nem magyar nyelven.  

Ugyanakkor egyértelmű, hogy a nyugdíjrendszer reformjának 
kutatása a jövőben is kiemelt jelentőséggel fog bírni, s a további 
elemzéseknek megfelelő alapját képezheti a jelen értekezés. 

A gyakorlati felhasználásának alapvető módját jelenheti a 
kutatási eredményeknek és a felhalmozott széleskörű 
ismeretanyagnak a romániai felsőoktatási intézményekben zajló 
magyar nyelvű oktatásban való hasznosítása. Gondolunk itt nem 
csupán a Romániában gyerekcipőben járó magyar nyelvű 
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jogászképzésre, de az interdiszciplináris elemek meglétének 
köszönhetően más tudományterületek oktatására is (demográfiai, 
gazdasági, történeti aspektusok). 

A dolgozat záró fejezetében megfogalmazott de lege ferenda 
javaslatokat alkalmasnak találom arra, hogy hasznosíthatóak 
legyenek a további jogalkotás szempontjából is, különös 
tekintettel az olyan, a román jog számára újdonságnak számító 
intézményekre, mint például a gyermekfedezetű nyugdíjelem 
bevezetése. 

A kutatási folyamat alatt sor került az egyes részeredmények 
tudományos kiadványokban való közzétételére is, illetve további 
tanulmányok megjelenésére nyílik lehetőség. 
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