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Ismeretes, hogy a hatályos jog-
szabályok értelmében mind-
azon nyugdíjasok, akiknek 

járandósága meghaladja a havi 
740 lejt, 5,5 százalékos egészség-
biztosítási hozzájárulás fizetésére 
kötelezettek, de ezen kvóta alkal-
mazása nem eredményezhet 740 
lejnél kisebb nettó nyugdíjat. A 
nyugdíjpénztárakra hárul a szó-
ban forgó hozzájárulás beszedése 
és átutalása az egészségbiztosítási 
pénztárnak. A hazai köznyugdíj-
rendszer nyugdíjasai, amennyiben 
jövedelmük meghaladja a 740 lejt, 
egyaránt kötelezettek a hozzájáru-
lás-fizetésre.

Azoknak a nyugdíjasoknak 
egy része azonban jelenleg nem él 
Romániában, külföldön van lak-
helyük (domiciliu) vagy állandó 
tartózkodási helyük (reşedinţă). A 
külföldön élő nyugdíjasok között 
vannak olyanok is, akik kizárólag 
a romániai köznyugdíjrendszer 
révén részesülnek nyugdíjban, de 
olyanok is, akiknek más orszá-
gokban is van nyugdíjjogosultsá-
guk. Első látásra úgy tűnne, hogy 
a külföldön élő nyugdíjasok nem 
kötelezhetők romániai egészség-
biztosítási hozzájárulás-fizetésre. 
A dolog azonban nem ilyen egy-
szerű. Elméletileg ugyanis a tör-
vény szerint a szóban forgó kö-
telezettség esetükben is fennáll. 
Mi több, mindaddig, amíg nem 
tisztázzák az egészségbiztosításra 
vonatkozó jogállásukat, és ameny-
nyiben romániai nyugdíjjogosult-
ságuk meghaladja a már említett 
740 lejes értékhatárt, igenis visz-
szatartják a hozzájárulást. Hogy 
az alól mentesüljenek, eleget kell 
tenniük bizonyos nyilatkozási kö-
telezettségnek. Erről rendelkezik 
az Országos Nyugdíjpénztár és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár elnökeinek nemrég megjelent 
2011/1285/437-es közös rendele-
te. Ennek értelmében mindaddig, 

amíg nem tisztázzák helyzetüket, 
a romániai nyugdíjuk esetében 
alkalmazandó a hozzájárulás-fi-
zetési kötelezettség visszatartá-
sa. Országos viszonylatban több 
tízezer olyan nyugdíjast tartanak 
nyilván, akik a hazai nyugdíjbiz-
tosítási pénztártól kapják nyug-
díjukat. Hargita megye esetében 
számuk meghaladja a 800-at, s 
közülük mintegy 150–200-ra 
tehető azoké, akik nyugdíjának 
kvantuma nagyobb, mint 740 lej 
(számuk akár naponta is változ-
hat a bekövetkező nyugdíjazások 

vagy az elhalálozás okán vagy 
esetleg azért, mert felfüggesztésre 
kerül a nyugdíjfolyósítás).

Mi is az eljárás az ő esetükben? 
A rendelet melléklete tartalmaz-
za annak az értesítésnek a forma-
nyomtatványát, amelyet a nyug-
díjpénztáraknak kell elküldeniük 
az érintett külföldön élő nyugdí-
jasoknak, s abban többek között 
arra hívják fel figyelmét, hogy a 
hozzájárulás-befizetés alóli men-
tesülés érdekében tisztáznia kell 
helyzetét, s míg arra nem kerül 
sor, visszatartásra kerül ez a hoz-
zájárulás. Ugyancsak a melléklet 
tartalmazza annak a saját fele-
lősségre adott nyilatkozatnak a 
formanyomtatványát, amelyet az 
érintett külföldön élő nyugdíjas-
nak kell kitöltenie és eljuttatnia 
a területileg illetékes egészség-
biztosítási pénztárhoz. Ebben a 
nyilatkozatban fel kell tüntetnie 
azt, hogy rendelkezik-e egészség-
biztosítással abban az országban, 
ahol lakhelye vagy tartózkodási 

helye van, illetve azt, hogy abban 
az országban ő nem biztosított. 
Amennyiben biztosított, mellé-
kelnie kell a nyilatkozathoz azo-
kat az okiratokat is, amelyek iga-
zolják, hogy abban az országban 
biztosított minősége van. Továb-
bá, amennyiben biztosított, kér-
heti, hogy a romániai egészség-
biztosítási havi hozzájárulás-fize-
tése alól sem kíván mentesülni. 
Ugyanakkor a rendelet 10. szaka-
szának előírása értelmében attól az 
időponttól kezdődően, amikor 
az adott nyugdíjastól nem tartják 
vissza az egészségbiztosítási hozzá-
járulást, az elveszíti hazai biztosí-
tott minőségét, következésképpen 
a Románia területén nyújtott or-
vosi szolgáltatások, gyógyszerek 
elszámolása az egészségbiztosítási 
alapból nem lesz lehetséges.

Az egészségbiztosítási hoz-
zájárulás fizetésére vonatkozó 
kötelezettség hatályba lépésétől 
több mint öt hónap telt el, s ilyen 
körülmények között akár úgy is 
értékelhetnénk, hogy ugyancsak 
megkésve jelent meg ez a közös 
elnöki rendelet. Annak gyakorlat-
ba ültetése, illetve a külföldön élő 
nyugdíjasok helyzetének tisztázása 
akár még hónapokig is eltarthat. S 
ha utólag kiderül, hogy ők abban a 
külföldi országban biztosított mi-
nőséggel rendelkeznek, akkor visz-
szakapják-e a nyugdíjukból levont 
összeget? Erről valahogy megfe-
ledkeztek a rendelet megszerkesz-
tői, ugyanis ilyen értelmű utalás 
abban nincsen. 
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Mindaddig, amíg nem 
tisztázzák helyzetüket, a 
romániai nyugdíjuk ese-
tében alkalmazandó a 
hozzájárulás-fizetési kö-
telezettség visszatartása. 

 
Fel kell tüntetnie azt, 
hogy rendelkezik-e egész-
ség biztosítással abban az 
országban, ahol lak helye 
vagy tartózkodási helye 
van, illetve azt, hogy ab-
ban az országban ő nem 
biztosított. 
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