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Társadalom

Valós helyzetkép statisztikai adatok alapján

Tévhitek és tények nyugdíjasokról, nyugdíjakról
a nyugdíjasok, valamint a nyugdíjak 
elmúlt esztendei alakulására vonat-
kozóan igen részletes és átfogó ta-
nulmányt dolgozott ki az országos 
statisztikai intézet. a tanulmány tar-
talmazta adatok valós helyzetképet 
nyújthatnak a hazai nyugdíjrendszer-
ről, sok mindent tisztáznak, mi több, 
hozzájárulhatnak bizonyos kételyek 
és félreértések eloszlatásához is. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Nem igaz az az állítás, miszerint 
egyre csak növekszik a nyug-
díjasok száma. A 2003-as esz-

tendőt követően ugyanis az folyamato-
san csökkent, s az elmúlt esztendőben 
632 000 nyugdíjassal kevesebbet tar-
tottak nyilván, mint hét évvel azelőtt. 
2010-ben a nyugdíjasok átlaglétszáma 
a megelőző esztendőhöz viszonyítva 
ugyanakkor 14 000 személlyel, azaz 0,2 
százalékkal csökkent.

Az sem igaz, hogy egy alkalma-
zottnak több nyugdíjast kell el tar-
ta nia, ugyanis 2010-ben tíz nyug-
dí jasra tíz munkavállaló jutott. 
Kö vetkezésképpen a hozzájárulást 
fizető személyek száma meghaladja 
a nyugdíjasokét – az alkalmazotta-
kon kívül más személyi kategóriák 
is társadalombiztosítási hozzájárulás 
fizetésére kötelezettek. 

Kik többen, kik kevesebben
Az elmúlt esztendőben orszá-

gos viszonylatban a nyugdíjasok 
átlaglétszáma 5 675 000 volt, ebbe 
belefoglaltatva az állami társadalom-
biztosítási rendszerbe tartozó nyug-
díjasokon kívül a mezőgazdasági, a 
felekezeti, valamint az ügyvédek biz-
tosítóházának nyugdíjasait is, továb-
bá a hadirokkantakat, a hadiárvákat 
és a hadiözvegyeket is.

Az állami társadalombiztosítási 
rendszer nyugdíjasainak száma egy 
százalékkal nőtt, de ugyanakkor 7,8 
százalékkal csökkent a mezőgazdasági 
nyugdíjasok száma és 8,2 százalékkal a 
hadirokkantaké és hadiözvegyeké. 

84 százalékot tesz ki az állami tár-
sadalombiztosítási rendszer nyugdíja-
sainak száma és 13 százalékot a mező-
gazdasági nyugdíjasoké. A többi kate-
gória részaránya 0,2 százalék alatt van. 
A főbb nyugdíjkategóriák tekinteté-
ben a megoszlás a következő volt: 69,9 
százalék korhatáros nyugdíj, előreho-
zott és részlegesen előrehozott nyugdíj 
2,4 százalék, rokkantnyugdíj 15,9 szá-
zalék és utódnyugdíj 11,8 százalék. Az 
átlaglétszám magában foglalja, illetve 
„eltakarja” az év közbeni módosulá-
sokat. Ezt azért fontos hangsúlyozni, 
mert ahogy az normális, illetve magá-
tól értetődő, 12 hónap viszonylatában 
ki- és bekerülhetnek adott személyek a 
különböző nyugdíjaskategóriákba.

2010. december 31-én a nyilván-
tartásban szereplő nyugdíjasok összlét-
száma 5 646 782 volt, tehát ke vesebb, 
mint az átlaglétszám. A rendszerből 
ugyanis kikerült 1 110 407 személy, és 
bekerült 1 074 281. Tehát az előbbiek 
száma 36 226-tal volt nagyobb, mint 
az utóbbiaké.

Már jeleztük, hogy a nyugdíjas-
társadalom zömét a korhatáros nyug-
díjasok teszik ki, azok átlaglétszáma 
2010-ben 3 960 000 volt. E kategó-
ria tekintetében kedvező tendencia 
következett be az elmúlt esztendő 
során: 10,4 százalékkal (mintegy 240 
ezerrel) növekedett azok száma, akik 
a nyugdíjkorhatár betöltésével egyide-
jűleg teljes hozzájárulási időtartammal 
is rendelkeztek, átlaglétszámuk elérve 
a 2 546 000-et. A nyugdíjkorhatáros, 
de teljes hozzájárulási időtartammal 
nem rendelkező személyek száma pe-
dig 1 414 000 volt. Csökkent 2,6 szá-
zalékkal a rokkantnyugdíjasok száma, 
valószínűleg amiatt, hogy az elmúlt év 
második felétől megszigorodtak a „le-
százalékolás” feltételei. 

Nőtt a névleges, 
csökkent a valós
Az állami társadalombiztosítási 

rendszerben az elmúlt esztendőben a 
havi átlagnyugdíj értéke 739  lej volt, 
ami 3,9 százalékos növekedést jelent 
a megelőző esztendőhöz viszonyítva. 
Joggal kérdezhetné bárki, hogy hon-
nan ez a növekedés, mikor a nyugdíj-
pont értéke változatlan maradt. Nos, 
ez a növekedés azon személyek „javá-
ra” írható, akik a tavaly kerültek nyug-
díjazásra, a nyugdíjkorhatár betöltése 
és a teljes hozzájárulási időtartam tel-
jesítésének feltételeinek közepette. E 
kategória esetében – vagyis ahol a leg-
magasabb az átlagnyugdíj – 0,4 száza-
lékos létszámgyarapodás mutatkozott. 
Az átlagos havi nettó nyugdíj értéke itt 
974 lej volt, s amennyiben növekedett 
az ebbe a kategóriába tartozó nyugdí-
jasok részaránya, annak egyenes követ-
kezményeként növekedett az országos 
átlagnyugdíj értéke is.

A szóban forgó nyugdíjaska te gó-
riába tartozó személyek esetében elért 
átlagnyugdíj az országos átlagos nettó 
érnek a 69,2 százalékát tette ki. Ha 

viszont az országos átlagos havi nyug-
díjról beszélünk, akkor az az országos 
átlagos bruttó bérnek az 50 százalékát 
sem tette ki.

Amint az ismeretes, 2009. április 
1-jétől lépett hatályba a 2009/6-os sür-
gősségi kormányrendelet, amely értel-
mében bevezették a garantált szociális 
minimális nyugdíjat, amely értéke 300 
lej volt, illetve 350 lej 2009. október 
1-jétől. Erre az állami költségvetésből 
finanszírozott nyugdíjra azok a romá-
niai lakhelyű nyugdíjasok jogosultak, 
akiknek megállapított jogosultsága 
ezen értékszint alatt van. 2010-ben a 
szóban forgó kormányrendelet alap-
ján 647 800 személy részesült szociális 
nyugdíjban. 

Az országos havi átlagnyug-
díjhoz képest a különböző nyugdíjas-
kategóriák jogosultságai tekintetében 
viszonylag jelentős a szórásmező. Így 
például ha a 350  lej értékű garantált 
minimálnyugdíjat tekintjük kiindu-
lópontnak, és azt összevetjük azon 
férfiak átlagnyugdíjával, akik a korha-
tár betöltésének és a teljes hozzájáru-
lási időtartam teljesítésének feltételei 
közepette kerültek nyugdíjba, akkor 
kiderül, hogy ez utóbbiaké mintegy 
háromszorosa annak a bizonyos 350 
lejnek. De ha szem előtt tartjuk azt is, 
hogy az országban vannak olyan nyug-
díjak is, amelyek értéke meghaladja 
a havi 10 000 lejt, akkor még inkább 
szembeötlő az említett szórásmező. 

Nagy a szórásmező
A dolgok ilyenszerű alakulása 

kimutatható területi megoszlásban 
is. Vannak olyan megyék, amelyek 
esetében az átlagnyugdíj jóval az or-
szágos átlagos alatt van, de olyanok is, 
amelyek esetében annál jóval maga-
sabb. Az országos átlagos havi nyugdíj 
739 lej volt, s ehhez közelít a megyék 
76 százaléka, de ugyanakkor van tíz 
olyan megye, ahol annál nagyobb. A 

ranglistán 940 lejes átlagnyugdíjjal 
Bukarest vezet (a főváros esetében az 
átlagnyugdíj értéke 27,2 százalékkal 
nagyobb, mint az országos átlagé). 
Azt követi Hunyad megye 896 lejjel, 
Brassó 891 lejjel, Kolozs 794 lejjel és 
Galac 789 lejjel. A legkisebb értékű 
átlagnyugdíjat Giurgiu megyében 
jegyezték, nevezetesen havi 594 lejt, 
azt követte 610 lejjel Botoşani me-
gye, 623 lejjel Vaslui megye, 624 lejjel 
Vrancea megye és 625 lejjel Călăraşi 
megye. Ami a nyugdíjasok és az al-
kalmazottak közötti arányt jelenti, 
már utaltunk arra, hogy országos 
viszonylatban egy nyugdíjasra egy 
alkalmazott jutott. E tekintetben 
is viszonylag jelentős a szórásmező. 
Öt olyan megye van, amely beil-
leszkedik az országos arányszámba, 
nevezetesen Tulcea, Iaşi, Kovászna, 
Beszterce-Naszód és Bihar. Nyolc 
olyan megye van, ahol az alkalmazot-
tak száma meghaladja a nyugdíjaso-
két. Bukarestben hat nyugdíjasra tíz 
alkalmazott jut, Temes és Ilfov me-
gyében hét nyugdíjasra tíz alkalma-
zott, Konstanca és Kolozs megyében 
nyolc nyugdíjasra tíz alkalmazott, 
Szeben, Brassó és Arad megyében 
pedig kilenc nyugdíjasra tíz alkal-
mazott. Nem így viszont Giurgiu 
megyében, ahol húsz nyugdíjasra 
jut tíz alkalmazott, vagy Teleorman 
megyében, ahol 19 nyugdíjasra tíz 
alkalmazott, Dâmboviţa és Călăraşi 
megyében, ahol 16 nyugdíjasra jut tíz 
alkalmazott, továbbá Vaslui, Suceava, 
Olt, Neamţ és Botoşani megyében, 
ahol 15 nyugdíjasra tíz alkalmazott. 

hargita megyei helyzetkép
Ha a nyugdíjasok és a nyugdíjak 

helyzetét térképszerűen próbálnánk 
felrajzolni, akkor Hargita megye 
valahol annak a középpontja körül 
helyezkedne el. Az állami társada-
lombiztosítási rendszerben nyilván-

tartott Hargita megyei nyugdíjasok 
átlaglétszáma 2010-ben 73 462 volt. 
Az országos össznyugdíjas szám-
nak 1,54 százalékát jelenti ez. És e 
tekintetben a 11. helyet foglaljuk 
el. A megye összlakosságához vi-
szonyítva ez 22,6 százalékot tesz 
ki, s az arány tekintetében rosz-
szabb a helyzet, mint az országos 
szintű 19,8 százalékos arányszám. 
Így nem véletlen, hogy míg a la-
kosságszám tekintetében a rang-
listán Hargita megye a 33. helyet 
foglalja el, a nyugdíjas lakosság 
létszáma tekintetében a már emlí-
tett 11.-et. A rokkantnyugdíjasok 
száma 11 986 volt, s e tekintetben 
is rosszabb az arány, mint országos 
viszonylatban, lévén, hogy az 16,3 
százalék az országos szintű 15,9 szá-
zalékkal szemben. Egyébként a rok-
kantnyugdíjasok közül 7214 volt a 
II-es munkaképtelenségi kategóriába 
besorolva. Mezőgazdasági nyugdíjast 
8222-t tartottak nyilván, hadirok-
kantat és hadiözvegyet pedig 43-at.

A megyénkbeli állami társada-
lombiztosítási nyugdíj havi átlaga 
716 lej volt, ami 3,1 százalékkal volt 
kevesebb, mint az országos átlag. E 
tekintetben a ranglista 18. helyét fog-
laljuk el Kovászna és Maros megye 
szomszédságában, amelyek esetében 
az átlagnyugdíj 717, illetve 706 lej 
volt. Ha a listavezető Bukaresthez 
viszonyítjuk a Hargita megyei át-
lagnyugdíjat, akkor a különbözet 
értéke 224 lej, százalékban kifejezve 
23,8. A rokkantnyugdíjas kategó-
riák esetében a havi átlagnyugdíj 
értéke 537 lej volt, az országos 555 
lejes átlaggal szemben. A mezőgaz-
dasági nyugdíjasok esetében a havi 
átlagnyugdíj értéke 281 lej volt, az 
országos 309 lejes átlaggal szemben. 
A nyugdíjasok és az alkalmazottak 
száma közötti arány tekintetében a 
középmezőnyben helyezkedünk el, 
a 19–25. helyet foglalva el, együtt 
Vrancea, Prahova, Maros, Brăila és 
Argeş megyékkel tizenkét nyugdí-
jasra tíz alkalmazott jutva.

A nyugdíjasok számbeli gyarapo-
dása tekintetében az elmúlt eszten-
dőben is érződött az a mérséklődő 
tendencia, amely 2007-től kezdődő-
en következett be. Ezen belül viszont 
kimutatható egy másik tendencia is: 
egyre többen igyekeznek a foglalkoz-
tatottak kategóriájában maradni, azaz 
eleget tenni a teljes hozzájárulási idő-
tartamra vonatkozó feltételnek. Az új 
nyugdíjtörvény gyakorlatba ültetésé-
nek feltételei közepette várható, hogy 
felerősödik az a folyamat, miszerint 
egyre kevesebben igénylik a részle-
gesen előrehozott nyugdíjazást. És a 
megszigorított feltételrendszer köze-
pette ugyancsak felerősödni látszik 
a rokkantnyugdíjazások számának 
csökkenése is. A nyugdíjak reálértéke 
annak ellenére, hogy az átlagnyugdíj 
értéke némileg növekedett – és való-
színűleg növekedni is fog –, idén is 
csökkenni fog, mindenekelőtt az inf-
láció kedvezőtlen alakulása, valamint 
a fűtéstámogatási rendszer kedvezőt-
len irányú átrendezése miatt.

Tévhitnek számít, hogy egyre csak növekszik a nyugdíjasok száma foTó: országalbum.hu


