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Simonovits András 

 

Jelenleg szinte szélcsend van a magyar nyugdíjpolitikában. A politikai pártok csak abban versengenek 

egymással, ki ígér többet a nyugdíjasoknak. Csak az önző befektetési szakemberek figyelmeztetnek a 

hazai nyugdíjrendszert fenyegető veszélyekre, de ők annyira eltúlozzák a veszélyeket, hogy nehéz őket 

komolyan venni. Az utóbbi időkben azonban megjelent két alapos tanulmány (Bajkó-Maknics-Tóth-

Vékás, 2015 és Reiff, 2016), amelyek a közgazdaságtudomány nemzetközileg elfogadott normái szerint 

előrevetítik a magyar nyugdíjrendszer fokozatos hiányát. A két cikk szerzői csak korlátozottan tekintik 

feladatuknak egy újabb nyugdíjreform felvázolását. Ezt a hiányt próbálom betölteni ebben az írásomban.  

 

Az írás hosszabb, számításokkal is kiegészített változata letölthető itt (pdf).  
 

Demográfia, munkapiac - és a nyugdíjrendszer helyzete 

 

Adottnak veszem a gazdaság általános fejlődési pályáját. Kiindulásként a demográfia, a munkapiac és a 

nyugdíjrendszer várható fejlődési pályáját kell röviden áttekinteni. Csak akkor kísérelhetjük meg az 

elkerülhetetlen nyugdíjreformok tartományának körvonalazását, ha ezt a bonyolult hármas folyamatot megértjük. 

(Tartományról írok, mert nemcsak egyetlen megoldás létezik, és a választás az ország vezetőinek, illetve 

állampolgárainak kezében van.) Távirati stílusban előrebocsátva a javaslataimat:  

 Rugalmas korhatár  

 Egyszerűsített nyugdíjképlet  

 A nyugdíjak értelmes árindexálása  

 Progresszív szja vagy degresszív nyugdíj  

 Fenntarthatóság és méltányosság 

 

Akárcsak a környező országokban, Magyarországon is évtizedek óta alacsony a születésszám. A szülőképes korú 

női népességre jutó születések átlaga, a teljes termékenységi arány, jelenleg 1,45 a kívánatos 2,1 helyett. Bár 

sokáig alacsony volt a születéskor várható élettartam (különösen a férfiaknál), az utóbbi 20 évben mindkét 

mutató örvendetes emelkedett, például a férfiaknál az 1995-ös 66 évről 2015-re 72 évre. (Gyakori félreértést 

okoz a pontatlan kifejezés: a mutató csak változatlan halandósági valószínűségek esetén jelzi, hogy a 2015-ben 

született kisfiú átlagosan 72 évet fog megélni; de mi már tudjuk, hogy a halandósági viszonyok az utóbbi 20 

évben javultak. E mutató - bizonyos korrekciók mellett - valójában a 2015-ben elhalálozott férfiak átlagos 

életkorát jelzi.)  

 

A két folyamat eredőjeként a magyar népesség egyre jobban öregszik - a nyugdíjas korú (65 vagy fölött) 

lakosság létszámának aránya a munkaképes (19-64 év) lakosság létszámához képest,  

az időskori függőségi hányad az 1992-es 22-ről 2016-ra 28 százalékra nőtt, és 2034-re 40 százalékra fog nőni. 

 

 

Bár az általános nyugdíjkorhatár 1996 és 2009 között meredeken emelkedett (55/60-ról 62 évre), és 2022-re 65 

évre nő, ettől folyamatosan és jelentősen elmaradt az átlagos nyugdíjéletkor emelkedése. Az öregkori függőségi 

hányados emelkedését az utóbbi emelkedése lassíthatná, de nehezen elképzelhető, hogy ne maradjon jelentős 

hézag a két korhatár között. Optimistán mégis az előbb már mi is a 2022-es általános korhatárral számoltunk, de 

a kivándorlás (közel félmillió kivándorló), a romló közoktatás és a stagnáló egészségi ellátás miatt ez a lehetőség 

messze kiaknázatlan marad.  

 

A demográfiáról a munkapiacra térve, emlékeztetünk arra, hogy hazánkban rengeteg olyan férfi és nő van, 

akinek erősen töredezett a munkaviszonya (Augusztinovics-Köllő, 2007). Emiatt az ő munkanyugdíjuk nagyon 
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szerény lesz, vélhetőleg kiegészítő nyugdíjra szorulnak majd. A kormánypropaganda szerint az elmúlt hat év 

alatt hatszázezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. Persze, ez a szám megtévesztő, mert benne felejtették a 

külföldön dolgozó és ott járulékot fizetők jelentős részét; valamint szerepel benne a közfoglalkoztatottak 

arányaiban világcsúcsot jelentő száma. Jellemző a közfoglalkoztatás pazarló voltára, hogy a 

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva, 2010-2015 között az országos munkatermelékenység 4 százalékkal 

csökkent.  

 

Nyugdíjrendszerünk problémái 

 

Rátérünk nyugdíjrendszerünk problémáira. A propagandisták szerint a magyar nyugdíjrendszer stabil, és még két 

évtizedig hozzá sem kell nyúlni. Valóban, a nemzetközi pénzügyi szervezetek nyomására a Gyurcsány-, majd a 

Bajnai-kormány két lépésben (2009-ben és 2010-ben) megszüntette a 13. havi nyugdíjat, a svájci indexálás 

helyett a végső soron a takarékosabb árindexálást vezette be, és az általános nyugdíjkorhatár 2013 és 2022 között 

62 évről 65 évre emelését iktatta törvénybe. Szakítva a korábbi vajszívűséggel, 2010-tól kezdve ésszerű 

mértékben levonással sújtotta az előrehozott nyugdíjba menő dolgozókat.  

 

További (bár látszólagos) megtakarítást jelent, hogy a 2010-ben a második Orbán-kormány egyik napról a 

másikra megszüntette az 1998-ban bevezetett kötelező magánnyugdíj-pénztárakat. Ezzel a GDP 9 százalékát 

jelentő egyszeri zsákmány megszerzésén kívül hosszú évekre megtakarította a GDP 1,3 százalékát jelentő 

áttérési költséget, amelyet a második pillérbe befizetett járulékok okoztak a költségvetésnek. (A tagok által a 

kötelező magánnyugdíj-rendszerbe befizetett járulékok egészen addig hiányoznak a tb-rendszerből, ameddig a 

monopillér utolsó tagja ki nem hal, illetve, amíg a tagok nem kezdenek el csökkentett tb-nyugdíjat kapni.)  

 

Szintén látványmegoldásnak tekinthető, hogy a nemzetközi gyakorlattól eltérően a korhatár alatti rokkantsági és 

más nyugdíjasokat a nyugdíjrendszerből áttette a szociális szférába, s a szűkített nyugdíjrendszerben egyensúlyt 

mutathat ki.  

 

Az Orbán-kormány az új nyugdíjak tekintetében ellentmondásos intézkedéseket tett. Egyrészt 2011-ben 

bevezette a Nők40 törvényt, amely a legalább 40 éves jogviszonnyal rendelkező nőknek lehetővé tette, hogy a 

korhatártól függetlenül bármikor, levonás nélkül nyugdíjba mehessenek. (A jogviszony elsősorban abban 

különbözik a nyugdíj-megállapításban szereplő szolgálati időtől, hogy az utóbbiban szerepelnek az 1998 előtti 

szakmunkás-tanulói és főiskolai évek.) Bajkó és szerzőtársai (2015, 1245. o.) helyesen hangsúlyozzák, hogy "a 

legfiatalabb (54 éves) korosztály ellátási szintje még több mint 5 százalékkal elmarad a korhatáron megállapított 

nyugdíjak átlagos szintjétől, míg ezzel szemben az éppen a korhatár előtt álló (61 éves) korosztály ellátási szintje 

több mint 15 százalékkal magasabb...".  

 

Másrészt 2012-től kezdve gyakorlatilag megszüntette a korhatár alatti, előrehozott nyugdíjak rendszerét, és 

korlátozta a korhatár feletti továbbdolgozást.  

 

Az első intézkedés feleslegesen kedvezményezte a hosszú jogviszonnyal rendelkező, nyugdíj előtt álló nőket. A 

másik intézkedés viszont feleslegesen megmerevítette a nyugdíjba vonulási kereteket (Czeglédi-Simonovits-

Szabó-Tir, 2016).  

 

Rövid távú költségvetési megfontolások miatta kormány megszüntette a korábban létező nyugdíjjárulék-alap 

plafonját. Ezáltal a legjobban fizetett dolgozók a járulékplafon fölötti keresetük után is fizetnek járulékot, de 

ezzel majdnem arányosan járadékot is fognak kapni. Ez a nemzetközileg is szokatlan eljárás feleslegesen 

bosszantja a korábbi járulékalap-plafon alatt keresőket (a járulékfizetők kb. 95-97 százalékát), korlátozza a 

plafon fölöttiek megtakarítási szabadságát, és a jóval átlag fölötti várható élettartamuk miatt az eljárás hosszabb 

távon akár jelentős hiányt okozhat a nyugdíjrendszerben.  

 

Nehezebben érhető, de sokkal fontosabb a személyi jövedelemadó-kulcsok egységesítésének hatása a 

kezdőnyugdíjakra (Cseres-Gergely-Simonovits, 2011), mint a nyugdíjplafoné. Leegyszerűsítve, 2011 előtt 

három szja-kulcs volt: a nulla kulcs, az alsó kulcs (kb. 20 százalék) és a felső kulcs (kb. 38 százalék). Gyors 

átmenet után 2013-ra egy kulcs maradt: 16, majd 2016 óta 15 százalék. Egy dolgozó kezdőnyugdíjának értéke a 

szolgálati idő hossza mellett az 1988-tól (vagy ha későbbi, akkor a munkába állástól) számított valorizált nettó 

keresetének átlagával arányos. Emiatt adott bruttó kereset, illetve járulékkulcs esetén a kisebb keresetűeknek 

egyre kisebb nettó bérük és a kezdőnyugdíjuk, és a nagyobb keresetűeknek egyre nagyobb a nettó bérük és a 

kezdőnyugdíjuk. Ha figyelembe vesszük, hogy a 60 éves korban várható hátralévő élettartam is nő a keresettel és 

a nyugdíjjal (különösen a férfiaknál, lásd Molnár D.-Hollósné Marosi, 2015), akkor belátható, hogy  

e nyugdíjpolarizációs folyamat nemcsak a társadalmi jólétet csökkenti, de tovább terheli a nyugdíjkasszát. 
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Nem túl fontos, de zavaró, hogy a kötelező magánnyugdíj-rendszer megszüntetése miatt leállt a nyugdíjképlet 

amúgy is túlzottan elhúzódó átalakítása (Rézmovits, 2015). A szolgálati időskála teljesen diszfunkcionálisan 

cikkcakkos (az első 10 évben minden újabb szolgálati év az életpálya átlagos nettó keresetének 3,3 százalékát 

adja, de 25 és 36 között csak 1 százalékát, 36 és 40 év között 1,5 százalékot, egyébként 2-t). A járulékalap-

plafon megszüntetése miatt újra életre kelt a kihalásra ítélt degresszió: a 372, illetve 421 ezer forint fölötti havi 

nettó életpálya keresetből 10 és 20 százalék levonása.  

 

A nyugdíjak zöme az ún. már megállapított nyugdíj, amelyet évről évre a kormány indexál, a 2010 óta érvényes 

törvény szerint a várható infláció szerint. Részben érhető, részben érthetetlen okok miatt a Fidesz-kormány 

2013-2016 között következetesen felülbecsülte az áremelkedések tényleges ütemét, s ezért a nyugdíjak 

reálértékben és átlagban a minimális előírás fölött 8-10 százalékkal emelkedtek. (Szerencsére ez a hatás 

folyamatosan elcsendesedik, mert a 2016 után nyugdíjba vonulók már nem részesednek ebben az adományban.)  

 

A járadékszabályok mellett a járulékszabályokról is részletesebben kell beszélnünk. Mint a legtöbb országban, 

Magyarországon is a bruttóbérre vetített tb-járulék megoszlik egyrészt a munkavállaló és a munkáltató között 

(2016-ban 17 és 27 százalék), másrészt a nyugdíj és az egészségügy között (2016-ban 10+7=17 és 22+5=27 

százalék). A korábbi kormányok (de szóban még Orbán Viktor is) legalább elvben törekedtek arra, hogy a 

nyugdíjjárulék fedezze a nyugdíjkiadásokat, és az egészségügyi járulékok az egészségügyi kiadásokat. Ez 

biztosítja a költségvetés és a nemzedékek közti újraelosztás átláthatóságát.  

 

A jelenlegi kormány szakított ezzel a hasznos elvvel, például 2011 óta szociális hozzájárulási adónak (szocho) 

nevezte át a munkáltatói járulékot. Jellemző a kormány lazaságára, hogy a 2017-ben bevezetendő 5 

százalékpontos szocho-csökkentést csak utólag bontotta fel nyugdíj- és egészségügyi részre: 21,45 százalékról 

15,75-re. Ezáltal a nyugdíjjárulék-kulcs (a 10 százalékos munkavállalói nyugdíjjárulékkal együtt) 31,45-ről 

25,75 százalékra csökken. Tehát még változatlan nyugdíjkiadás esetén is csak irreális mértékű, 22,1 

=100(31,45/25,75-1) százalékos béremelés biztosítaná a szűkített nyugdíjkassza egyensúlyának fennmaradását.  

 

A már említett cikkek (Bajkó és szerzőtársai, 2015 és Reiff, 2016) a demográfiai, munkapiaci és 

nyugdíjpolitikai folyamatok modellezésével az egyensúly felbomlását vetítették előre.  
 

Bajkó és szerzőtársai 2025-re teszik a hiány megjelenési időpontját, s e hiány 2035-re már a mai GDP 1 

százalékát is elérné. (Évi 2 százalékos gazdasági növekedéssel számolva, ez a hiány az akkori GDP-re vetítve, 

1,02-20 = 0,7 százalék lenne.) Érdekes, hogy a szerzők a fenntarthatóság feltételei között megemlítik  

 a járulékkulcs rögzítését (amelyről az imént írtuk le, hogy épp 2017-től csökken 5+2+... 

százalékponttal),  

 a túlindexálás elkerülését,  

 az egészségügy javítását,  

 és bemutatják egy folyamatos nyugdíjkorhatár-emelés pozitív hatását: ha háromévente fél évvel 

emelnék az általános korhatárt, azaz 2035-re már akkor 67 év lenne, akkor a rendszer még 2035-ben is 

egyensúlyban lenne. 

 
Furcsa, hogy a tanulmány nem említi meg, hogy  

rugalmas korhatár nélkül ilyen magas általános korhatár nem lesz elérhető,  

még meg sem közelíthető - nem csak Magyarországon, de máshol sem.  

 
A korábbi szerzőtársaival írt modelljüket Reiff [2016] nagyon érthetően foglalja össze. A súlyos 

problémák Reiff szerint éppen 2035-től jelennek meg, ahol Bajkó és szerzőtársai leállítják az elemzést. 

Az előző tanulmánnyal ellentétben 2080-ig meghosszabbítja a vizsgálatot.  
 Az általános korhatáremelés csak annyit ér el, hogy 2060-ban a hiány nem haladja meg a GDP kb. 

3 százalékát.  

 A cikk ritka bátorsággal és némi optimizmussal nemcsak azt mutatja be, hogy a magán-

nyugdíjpénztárak megszüntetése csak eltolja a tb-hiány megjelenését,  

 de hosszabb távon károsnak mutatja be az államosítást.  

 Az előrehozott nyugdíjazás megtiltása a GDP 0,3 százalékával javítja a nyugdíjkassza egyenlegét.  

 A Nők40 viszont a GDP 0,5 százalékával rontja ezt az egyenleget. 

  

 

http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1601


Egy értelmes reform irányai 

 

 

Az eddig leírtak alapján egy értelmes nyugdíjrendszert a következő irányokban kell keresni. (Ismét 

hangsúlyozom, hogy nincs egyértelmű optimum!)  

 

1. Vissza kell térni a rugalmas nyugdíjkorhatárhoz, de szigorúan véve a biztosításmatematikai 

szabályokat. Tehát az emelkedő általános nyugdíjkorhatárral párhuzamosan újra be kellene vezetni a 

minimális nyugdíjkorhatárt, például 2-3-4 évvel az általános korhatár alatt, évi többszázalékos és 

életfogytiglani máluszt. (Például Svédországban és az Amerikai Egyesült Államok az általános korhatár 

65, illetve 66 év, míg a minimális korhatár 61, illetve 62 év, a málusz évi 5-6 százalék.)  

2. Ezzel párhuzamosan el kellene törölni a Nők40-et. Az elemi számítások c. elektronikus anyagban 

bemutatom, hogy a 2022-es 65 éves korhatár esetén milyen elviselhetetlen méltánytalanságot okoz majd 

ez az önkényes rendszer, itt csak egy rövid táblázatot idézek. 2011 óta, ha egy nő megszerzi a 40 éves 

jogviszonyt, amit itt egyszerűsítve ugyan, de azonosítunk a szolgálati idővel, akkor nyugdíjba vonulási 

életkorától függetlenül akkora nyugdíjat kap, mintha R*=65 évesen ment volna nyugdíjba. Egyébként 

pedig várhat sorára, még 64 évesen is, ha a szolgálati idő (S) 39 év. A méltánytalan eredményeket az 1. 

táblázat mutatja be. Az első sorban a kedvezményezett nő áll: a rugalmas korhatár nettó keresete 65,4 

százalékát adná, míg a Nők 40 a 88,2 százalékát adja. A 2. sorban a hátrányos helyzetbe hozott nő áll, 

aki a normális rendszerben 81,9 százalékos helyettesítést kapna, a Nők 40 pedig megfosztja a nyugdíjba 

vonulási lehetőségtől. (Igazság szerint 65 éves általános korhatár esetén az egyébként enyhe svéd 

rendszerben még 60 éves korában sem mehetne nyugdíjba a kedvezményezett, mert nem érte el a 

minimális korhatárt.)  

 

 
 

3. A kezdőnyugdíj feleslegesen túlbonyolított képletét ki kellene egyenesíteni, a korábbi járulékalap-

plafont (a bruttó kereset kb. 3,3-szorosát) vissza kellene hozni, és fokozatosan csökkenteni kellene 

akár 2-re. A parányi degressziót meg kellene szüntetni (ha vissza lehet hozni a progresszív szja-t) vagy 

jelentősen ki kellene terjeszteni (ha ragaszkodunk az egykulcsos szja-hoz).  

4. Egyszer s mindenkorra el kell fogadni, hogy a nyugdíjemeléskor a takarékosabb árindexáláshoz 

ragaszkodunk. Hüvelykujj szabályként azt mondhatjuk, hogy tartós évi 2 százalékos reálbér-

emelkedés esetén a svájci indexálás hosszabb távon 10 százalékkal emeli a nyugdíjkiadásokat, tehát a 

rögzített nyugdíjkiadáshoz kb. 10 százalékkal kellene csökkenteni a kezdő nyugdíjakat. Véget kell vetni 

az indexálás mértékével kapcsolatos manipulációknak. A nyugdíjkorrekciót novemberről már júniusra 

is előrehozhatnák, és túlindexálás esetén a többletet a következő évben vissza kellene venni. (Például a 

2013-as kerekített 5 százalékos emelés kerekített 2 százalékos infláció mellett valósult meg, kereken 3 

százalékos túlemelés történt. Visszavétel esetén a 2014-re tervezett 2 százalékos emelésből 0 lett volna, 

és még 2015-re is maradt volna 1 százalékos tartalék.)  

5. Az eddig említetteknél sokkal bonyolultabb kérdés: hogyan vegyük figyelembe a kereseteket a 

nyugdíjakban? Az igazi megoldás a legalább kétkulcsos szja visszahozatala lenne, például 0 és 20 

százalékos kulccsal. (Technikai kérdés, hogy az adójóváírás hatékonyabb lenne.) Ha erre nincs meg a 

politikai akarat, akkor a 2. pontban kivezetésre ítélt degressziót is elfogadhatónak tartom, de komolyabb 

mértékben. Például az átlagbér és duplája (ez lenne a plafon) között időben fokozatosan 20 százalékra 

lehetne növelni a levonást.  

6. A kulcskérdés: hogyan lehet a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát és méltányosságát 

biztosítani? A svéd rendszerben a járulékkulcs rögzítve van; a kezdő és a már megállapított nyugdíjak 

változtatása egységes. Tulajdonképpen minden egyes dolgozó nyugdíja az egyén eszmei számlája és az 

évjárat még várható hátralevő élettartamának a hányadosa. Megfelelő (többéves kifizetésnek megfelelő) 

tartalékok mellett a svéd rendszer eléggé simán működik, de tartalék nélkül hazánkban komoly 

ingadozásokat hozhat. Ellenpéldául szolgálhat a túlzottan szigorú lengyel rendszer, amely olyan drámai 

relatív nyugdíjcsökkentést irányoz elő, amelyet a választók biztosan nem fogadnak majd el. Az átlagos 



helyettesítési arány csökkentése csak akkor valósítható meg, ha a nagyobb nyugdíjak relatíve jobban 

csökkennek, mint a magasabbak.  

7. Kiegészítő rendelkezések. A) Az egészségügyből a nyugdíjrendszerbe átcsatornázott források 

visszairányítása, hiszen az elfogadható kockázatmegosztást csak megfelelő méretű tb-egészségügy 

biztosíthatja. (2007-ben a teljes egészségügyi kiadások megoszlása a magán- és a közszféra között a 

GDP százalékában 2-6 százaléka volt, ma már 3-5 százalék.) B) A jelenleg aránytalanul kevés 

folyamatosan befizetőt összegében mértéktelenül jutalmazó önkéntes nyugdíjpénztárak és társaik 

átalakítása a többséget mérsékelten támogató rendszerré. (Például jelenleg évente akár 1,5 millió 

forintnyi önkéntes kedvezményezett megtakarítások után is jár a 20 százalékos támogatás, azaz 300 

ezer forint. Ehelyett mondjuk 300 ezer forint legyen a plafon, de 50 százalékos támogatással.) 

 

Jó nyugdíjpolitika csak nyílt és őszinte lehet. A jelenlegi magyar közállapotok ezt teljesen kizárják. Talán ha a 

komoly gazdasági és politikai feszültségek keletkeznek, akkor nyílhat út egy értelmes nyugdíjreform felé. Addig 

csak azon vitatkozhatunk, hogy milyen mértékben függjön a nyugdíj a gyermekek számától, vagy hogy az év 

végi 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt a kormányhivatalok dolgozói vagy a postások kézbesítsék.  
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Simonovits András: 
 

Az elkerülhetetlen nyugdíjreformról 
 
Jelenleg szinte szélcsend van a magyar nyugdíjpolitikában. A politikai pártok csak abban 

versengenek egymással, ki ígér többet a nyugdíjasoknak. Csak az önző befektetési 

szakemberek figyelmeztetnek a hazai nyugdíjrendszert fenyegető veszélyekre, de ők annyira 

eltúlozzák a veszélyeket, hogy nehéz őket komolyan venni. Az utóbbi időkben azonban 

megjelent két alapos tanulmány (Bajkó–Maknics–Tóth–Vékás, 2015 és Reiff, 20161), 

amelyek a közgazdaságtudomány nemzetközileg elfogadott normái szerint előrevetítik a 

magyar nyugdíjrendszer fokozatos hiányát. A két cikk szerzői csak korlátozottan tekintik 

feladatuknak egy újabb nyugdíjreform felvázolását. Ezt a hiányt próbálom betölteni ebben az 

írásomban. 

 

Adottnak veszem a gazdaság általános fejlődési pályáját. Kiindulásként a demográfia, a 

munkapiac és a nyugdíjrendszer várható fejlődési pályáját kell röviden áttekinteni. Csak akkor 

kísérelhetjük meg az elkerülhetetlen nyugdíjreformok tartományának körvonalazását, ha ezt a 

bonyolult hármas folyamatot megértjük. (Tartományról írok, mert nemcsak egyetlen 

megoldás létezik, és a választás az ország vezetőinek, illetve állampolgárainak kezében van.) 

Távirati stílusban előrebocsátva a javaslataimat: 1. rugalmas korhatár, 2. egyszerűsített 

nyugdíjképlet, 3. a nyugdíjak értelmes árindexálása, 4. progresszív szja vagy degresszív 

nyugdíj, 5. fenntarthatóság és méltányosság. 

 

Demográfiai és munkapiaci helyzetünk 

 

Akárcsak a környező országokban, Magyarországon is évtizedek óta alacsony a születésszám 

(az egy nő által megszült gyermekek száma, a teljes termékenységi arány, jelenleg 1,45 a 

kívánatos 2,1 helyett). Bár sokáig alacsony volt a születéskor várható élettartam (különösen a 

férfiaknál), az utóbbi 20 évben mindkét mutató örvendetes emelkedett (például a férfiaknál az 

1995-ös 66 évről 2015-re 72 évre).2 A két folyamat eredőjeként a magyar népesség egyre 

jobban öregszik – a nyugdíjas korú  (65 vagy fölött) lakosság létszámának aránya a 

munkaképes (19–64 év) lakosság létszámához képest, az időskori függőségi hányad az 1992-

es 22-ről 2016-ra 28 százalékra nőtt, és 2034-re 40 százalékra fog nőni.   
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Bár az általános nyugdíjkorhatár 1996 és 2009 között meredeken emelkedett (55/60-ról 62 

évre), és 2022-re 65 évre nő, ettől folyamatosan és jelentősen elmaradt az átlagos 

nyugdíjéletkor emelkedése. Az öregkori függőségi hányados emelkedését az utóbbi 

emelkedése lassíthatná, de nehezen elképzelhető, hogy ne maradjon jelentős hézag a két 

korhatár között. Optimistán mégis az előbb már mi is a 2022-es általános korhatárral 

számoltunk, de a kivándorlás (közel félmillió kivándorló), a romló közoktatás és a stagnáló 

egészségi ellátás miatt ez a lehetőség messze kiaknázatlan marad. 

 

A demográfiáról a munkapiacra térve, emlékeztetünk arra, hogy hazánkban rengeteg olyan 

férfi és nő van, akinek erősen töredezett a munkaviszonya (Augusztinovics–Köllő, 2007). 

Emiatt az ő munkanyugdíjuk nagyon szerény lesz, vélhetőleg kiegészítő nyugdíjra szorulnak 

majd. A kormánypropaganda szerint az elmúlt hat év alatt hatszázezerrel nőtt a 

foglalkoztatottak száma. Persze, ez a szám megtévesztő, mert benne felejtették a külföldön 

dolgozó és ott járulékot fizetők jelentős részét; valamint szerepel benne a közfoglalkoztatottak 

arányaiban világcsúcsot jelentő száma. Jellemző a közfoglalkoztatás pazarló voltára, hogy a 

közfoglalkoztatottakat is beleszámítva, 2010-2015 között az országos munkatermelékenység 4 

százalékkal csökkent. 

 

Nyugdíjrendszerünk problémái 

 

Rátérünk nyugdíjrendszerünk problémáira. A propagandisták szerint a magyar 

nyugdíjrendszer stabil, és még két évtizedig hozzá sem kell nyúlni. Valóban, a nemzetközi 

pénzügyi szervezetek nyomására a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormány két lépésben (2009-

ben és 2010-ben) megszüntette a 13. havi nyugdíjat, a svájci indexálás helyett a végső soron a 

takarékosabb árindexálást vezette be, és az általános nyugdíjkorhatár 2013 és 2022 között 62 

évről 65 évre emelését iktatta törvénybe. Szakítva a korábbi vajszívűséggel, 2010-tól kezdve 

ésszerű mértékben levonással sújtotta az előrehozott nyugdíjba menő dolgozókat. További 

(bár látszólagos) megtakarítást jelent, hogy a 2010-ben a második Orbán-kormány egyik 

napról a másikra megszüntette az 1998-ban bevezetett kötelező magánnyugdíj-pénztárakat. 

Ezzel a GDP 9 százalékát jelentő egyszeri zsákmány megszerzésén kívül hosszú évekre 

megtakarította a GDP 1,3 százalékát jelentő áttérési költséget, amelyet a második pillérbe 

befizetett járulékok okoztak a költségvetésnek.3 
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Szintén látványmegoldásnak tekinthető, hogy a nemzetközi gyakorlattól eltérően a korhatár 

alatti rokkantsági és más nyugdíjasokat a nyugdíjrendszerből áttette a szociális szférába, s a 

szűkített nyugdíjrendszerben egyensúlyt mutathat ki. 

 

Az Orbán-kormány az új nyugdíjak tekintetében ellentmondásos intézkedéseket tett.  Egyrészt 

2011-ben bevezette a Nők40 törvényt, amely a legalább 40 éves jogviszonnyal4 rendelkező 

nőknek lehetővé tette, hogy a korhatártól függetlenül bármikor, levonás nélkül nyugdíjba 

mehessenek.5 Másrészt 2012-től kezdve gyakorlatilag megszüntette a korhatár alatti, 

előrehozott nyugdíjak rendszerét, és korlátozta a korhatár feletti továbbdolgozást. Az első 

intézkedés feleslegesen kedvezményezte a hosszú jogviszonnyal rendelkező nyugdíj előtt álló 

nőket. A másik intézkedés viszont feleslegesen megmerevítette a nyugdíjba vonulási kereteket 

(Czeglédi–Simonovits–Szabó–Tir, 2016). 

 

Rövid távú költségvetési megfontolások miatt a kormány megszüntette a korábban létező 

nyugdíjjárulék-alap plafonját. Ezáltal a legjobban fizetett dolgozók a járulékplafon fölötti 

keresetük után is fizetnek járulékot, de ezzel majdnem arányosan járadékot is fognak kapni.6 

Ez a nemzetközileg is szokatlan eljárás feleslegesen bosszantja a korábbi járulékalap-plafon 

alatt keresőket (a járulékfizetők kb. 95–97 százalékát), korlátozza a plafon fölöttiek 

megtakarítási szabadságát, és a jóval átlag fölötti várható élettartamuk miatt az eljárás 

hosszabb távon akár jelentős hiányt okozhat a nyugdíjrendszerben. 

 

Nehezebben érhető, de sokkal fontosabb a személyi jövedelemadó-kulcsok egységesítésének 

hatása a kezdőnyugdíjakra (Cseres-Gergely–Simonovits, 2011), mint a nyugdíjplafoné. 

Leegyszerűsítve, 2011 előtt három szja-kulcs volt: a nulla kulcs, az alsó kulcs (kb. 20 

százalék) és a felső kulcs (kb. 38 százalék). Gyors átmenet után 2013-ra egy kulcs maradt: 16, 

majd 2016 óta 15 százalék. Egy dolgozó kezdőnyugdíjának értéke a szolgálati idő hossza 

mellett az 1988-tól (vagy ha későbbi, akkor a munkába állástól) számított valorizált nettó 

keresetének7 átlagával arányos. Emiatt adott bruttó kereset, illetve járulékkulcs esetén a 

kisebb keresetűeknek egyre kisebb nettó bérük és a kezdőnyugdíjuk, és a nagyobb 

keresetűeknek egyre nagyobb a nettó bérük és a kezdőnyugdíjuk. Ha figyelembe vesszük, 

hogy a 60 éves korban várható hátralévő élettartam is nő a keresettel és a nyugdíjjal 

(különösen a férfiaknál, lásd Molnár D.–Hollósné Marosi, 2015), akkor belátható, hogy e 

nyugdíjpolarizációs folyamat nemcsak a társadalmi jólétet csökkenti, de tovább terheli a 

nyugdíjkasszát (Simonovits, 2017). 
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Nem túl fontos, de zavaró, hogy a kötelező magánnyugdíj-rendszer megszüntetése miatt leállt 

a nyugdíjképlet amúgy is túlzottan elhúzódó átalakítása (Rézmovits, 2015). A szolgálati 

időskála teljesen diszfunkcionálisan cikkcakkos (az első 10 évben minden újabb szolgálati év 

az életpálya átlagos nettó keresetének 3,3 százalékát adja, de 25 és 36 között csak 1 

százalékát, 36 és 40 év között 1,5 százalékot, egyébként 2-t). A járulékalap-plafon 

megszüntetése miatt újra életre kelt a kihalásra ítélt degresszió: a 372, illetve 421 ezer forint 

fölötti havi nettó életpálya keresetből 10 és 20 százalék levonása. 

 

Bár valaha minden nyugdíj kezdőnyugdíj volt, adott évben a kezdőnyugdíjak az összes 

nyugdíjnak csak egy töredékét (kb. 5 százalékát) teszik ki. A nyugdíjak zöme az ún. már 

megállapított nyugdíj, amelyet évről évre a kormány indexál, a 2010 óta érvényes törvény 

szerint a várható infláció szerint. Részben érhető, részben érthetetlen okok miatt a Fidesz-

kormány 2013-2016 között következetesen felülbecsülte az áremelkedések tényleges ütemét, 

s ezért a nyugdíjak reálértékben és átlagban a minimális előírás fölött 8-10 százalékkal 

emelkedtek. (Szerencsére ez a hatás folyamatosan elcsendesedik, mert a 2016 után nyugdíjba 

vonulók már nem részesednek ebben az adományban.) 

 

A járadékszabályok mellett a járulékszabályokról is részletesebben kell beszélnünk. Mint a 

legtöbb országban, Magyarországon is a bruttóbérre vetített tb-járulék megoszlik egyrészt a 

munkavállaló és a munkáltató között (2016-ban 17 és 27 százalék), másrészt a nyugdíj és az 

egészségügy között (2016-ban 10+7=17 és 22+5=27 százalék). A korábbi kormányok (de 

szóban még Orbán Viktor is) legalább elvben törekedtek arra, hogy a nyugdíjjárulék fedezze a 

nyugdíjkiadásokat, és az egészségügyi járulékok az egészségügyi kiadásokat. Ez biztosítja a 

költségvetés és a nemzedékek közti újraelosztás átláthatóságát. 

 

A jelenlegi kormány szakított ezzel e hasznos elvvel, például 2011 óta szociális hozzájárulási 

adónak (szocho) nevezte át a munkáltatói járulékot. Jellemző a kormány lazaságára, hogy a 

2017-ben bevezetendő 5 százalékpontos szocho-csökkentést csak utólag bontotta fel nyugdíj- 

és egészségügyi részre: 21,45 százalékról 15,75-re. Ezáltal a nyugdíjjárulék-kulcs (a 10 

százalékos munkavállalói nyugdíjjárulékkal együtt) 31,45-ről 25,75 százalékra csökken. Tehát 

még változatlan nyugdíjkiadás esetén is csak irreális mértékű, 22,1 =100(31,45/25,75–1) 

százalékos béremelés biztosítaná a szűkített  nyugdíjkassza egyensúlyának fennmaradását. 
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A már említett cikkek (Bajkó és szerzőtársai, 2015 és Reiff, 2016) a demográfiai, munkapiaci 

és nyugdíjpolitikai folyamatok modellezésével az egyensúly felbomlását vetítették előre. 

Bajkó és szerzőtársai 2025-re teszik a hiány megjelenési időpontját, s e hiány 2035-re már a 

mai GDP 1 százalékát is elérné. (Évi 2 százalékos gazdasági növekedéssel számolva, ez a 

hiány az akkori GDP-re vetítve, 1,02–20 = 0,7 százalék lenne.) Érdekes, hogy a szerzők a 

fenntarthatóság feltételei között megemlítik a járulékkulcs rögzítését (amelyről az imént írtuk 

le, hogy épp 2017-től csökken 5+2+… százalékponttal), a túlindexálás elkerülését, az 

egészségügy javítását, és bemutatják egy folyamatos nyugdíjkorhatár-emelés pozitív hatását: 

ha háromévente fél évvel emelnék az általános korhatárt, azaz 2035-re már akkor 67 év lenne, 

akkor a rendszer még 2035-ben is egyensúlyban lenne. Furcsa, hogy a tanulmány nem említi 

meg, hogy rugalmas korhatár nélkül ilyen magas általános korhatár nem lesz elérhető, még 

meg sem közelíthető–nemcsak Magyarországon, de máshol sem. 

 

A korábbi szerzőtársaival írt modelljüket Reiff [2016] nagyon érthetően foglalja össze. A 

súlyos problémák Reiff szerint éppen 2035-től jelennek meg, ahol Bajkó és szerzőtársai 

leállítják az elemzést. Az előző tanulmánnyal ellentétben 2080-ig meghosszabbítja a 

vizsgálatot. Az általános korhatáremelés csak annyit ér el, hogy 2060-ban a hiány nem haladja 

meg a GDP kb. 3 százalékát (1. ábra). A cikk ritka bátorsággal és némi optimizmussal 

nemcsak azt mutatja be, hogy a magán-nyugdíjpénztárak megszüntetése csak eltolja a tb-

hiány megjelenését, de hosszabb távon károsnak mutatja be az államosítást (2. ábra). Az 

előrehozott nyugdíjazás megtiltása a GDP 0,3 százalékával javítja a nyugdíjkassza 

egyenlegét. A Nők40 viszont a GDP 0,5 százalékával rontja ezt az egyenleget. 

 

Egy értelmes reform irányai 

 

Az eddig leírtak alapján egy értelmes nyugdíjrendszert a következő irányokban kell keresni. 

(Ismét hangsúlyozom, hogy nincs egyértelmű optimum!) 

 

1. Vissza kell térni a rugalmas nyugdíjkorhatárhoz, de szigorúan véve a 

biztosításmatematikai szabályokat. Tehát az emelkedő általános nyugdíjkorhatárral 

párhuzamosan újra be kellene vezetni a minimális nyugdíjkorhatárt, például 2-3-4 

évvel az általános korhatár alatt, évi többszázalékos és életfogytiglani máluszt. 

(Például Svédországban és az Amerikai Egyesült Államok az általános korhatár 65, 

illetve 66 év, míg a minimális korhatár 61, illetve 62 év, a málusz évi 5-6 százalék.) 
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Ezzel párhuzamosan el kellene törölni a Nők40-et. Az 1. függelékben bemutatom, 

hogy a 2022-es 65 éves korhatár esetén milyen elviselhetetlen méltánytalanságot okoz 

majd ez az önkényes rendszer.8  

2. A kezdőnyugdíj feleslegesen túlbonyolított képletét ki kellene egyenesíteni, a korábbi 

járulékalap-plafont (a bruttó kereset kb. 3,3-szorosát) vissza kellene hozni, és 

fokozatosan csökkenteni kellene akár 2-re. A parányi degressziót meg kellene 

szüntetni (ha vissza lehet hozni a progresszív szját) vagy jelentősen ki kellene 

terjeszteni (ha ragaszkodunk az egykulcsos szjához). 

3. Egyszer s mindenkorra el kell fogadni, hogy a nyugdíjemeléskor a takarékosabb 

árindexáláshoz ragaszkodunk. (2. függelék).  S véget kell vetni az indexálás 

mértékével kapcsolatos manipulációknak. A nyugdíjkorrekciót novemberről már 

júniusra is előrehozhatnák, és túlindexálás esetén a többletet a következő évben vissza 

kellene venni. (Például a 2013-as kerekített 5 százalékos emelés kerekített 2 

százalékos infláció mellett valósult meg, kereken 3 százalékos túlemelés történt.  

Visszavétel esetén a 2014-re tervezett 2 százalékos emelésből 0 lett volna, és még 

2015-re is maradt volna 1 százalékos tartalék.) 

4. Az eddig említetteknél sokkal bonyolultabb kérdés: hogyan vegyük figyelembe a 

kereseteket a nyugdíjakban? Az igazi megoldás a legalább kétkulcsos szja 

visszahozatala lenne, például 0 és 20 százalékos kulccsal. (Technikai kérdés, hogy az 

adójóváírás hatékonyabb lenne.) Ha erre nincs meg a politikai akarat, akkor a 2. 

pontban kivezetésre ítélt degressziót is elfogadhatónak tartom, de komolyabb 

mértékben. Például az átlagbér és duplája (ez lenne a plafon) között időben 

fokozatosan 20 százalékra lehetne növelni a levonást (3. függelék). 

5. A kulcskérdés: hogyan lehet a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát és 

méltányosságát biztosítani? A svéd rendszerben a járulékkulcs rögzítve van; a kezdő 

és a már megállapított nyugdíjak változtatása egységes. Tulajdonképpen minden egyes 

dolgozó nyugdíja az egyén eszmei számlája és az évjárat még várható hátralevő 

élettartamának a hányadosa. Megfelelő (többéves kifizetésnek megfelelő) tartalékok 

mellett a svéd rendszer eléggé simán működik, de tartalék nélkül hazánkban komoly 

ingadozásokat hozhat. Ellenpéldául szolgálhat a túlzottan szigorú lengyel rendszer, 

amely olyan drámai relatív nyugdíjcsökkentést irányoz elő, amelyet a választók 

biztosan nem fogadnak majd el. Az átlagos helyettesítési arány csökkentése csak 

akkor valósítható meg, ha a nagyobb nyugdíjak relatíve jobban csökkennek, mint a 

magasabbak. 
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6. Kiegészítő rendelkezések. A) Az egészségügyből a nyugdíjrendszerbe átcsatornázott 

források visszairányítása, hiszen az elfogadható kockázatmegosztást csak megfelelő 

méretű tb-egészségügy biztosíthatja. (2007-ben a teljes egészségügyi kiadások 

megoszlása a magán- és a közszféra között a GDP százalékában 2–6 százaléka volt, 

ma már 3–5 százalék.) B) A jelenleg aránytalanul kevés folyamatosan befizetőt 

összegében mértéktelenül jutalmazó önkéntes nyugdíjpénztárak és társaik átalakítása a 

többséget mérsékelten támogató rendszerré. (Például jelenleg évente akár 1,5 millió 

forintnyi önkéntes kedvezményezett megtakarítások után is jár a 20 százalékos 

támogatás, azaz 300 ezer forint. Ehelyett mondjuk 300 ezer forint legyen a plafon, de 

50 százalékos támogatással.) 

Jó nyugdíjpolitika csak nyílt és őszinte lehet. A jelenlegi magyar közállapotok ezt teljesen 

kizárják. Talán ha a komoly gazdasági és politikai feszültségek keletkeznek, akkor nyílhat 

út egy értelmes nyugdíjreform felé. Addig csak azon vitatkozhatunk, hogy milyen 

mértékben függjön a nyugdíj a gyermekek számától vagy hogy az év végi 10 ezer forintos 

Erzsébet-utalványt a kormányhivatalok dolgozói vagy a postások kézbesítsék. 
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1. függelék. Rugalmas korhatár vagy Nők 40 

Ebben a pontban a lehető legegyszerűbb modellben mutatom meg, hogy a rugalmas 

korhatárhoz képest milyen elviselhetetlen méltánytalanságot okoz a Nők 40 fenntartása, 

különösen a 65 éves korhatár 2022-es elérésekor. A számításokat megelőlegezendő, elvi 

szinten elmondhatjuk, hogy a gazdaságban általában a rugalmas, piaci módszerek 

hatékonyabbak és méltányosabbak, mint a merev, adminisztratív módszerek. Az egyszerűség 

kedvéért először feltesszük, hogy az 58 évet megért nők egységesen D = 85 éves korukig 

élnek, és özvegyet nem hagynak maguk után. Bruttó bérük mindvégig átlagos, 1 egység. A 

munkavállalói és a munkáltatói nyugdíjjárulék rendre τ1 =0,1 és τ2 =0,2, összegük a teljes 

nyugdíjjárulékkulcs: τ = τ1+τ2 = 0,3. Az szja + a munkavállalói egészségügyi járulékkulcs jele 

és értéke θ =0,22. Ekkor a nettó kereset  v = 1 – τ1 – θ = 0,68. Ha valaki a rugalmas korhatárú 

rendszerben R évesen S szolgálati idővel megy nyugdíjba, akkor pályafutása alatt összesen τS 

járulékot fizetett, amelyet  D–R évre kell egyenletesen elosztani, az éves nyugdíj értéke 

τS/(D–R). Nettó keresethet viszonyított értéke 

b = τS/[(D–R) v]. 

 

A Nők 40 viszont önkényesen átalakítja ezt a logikus szabályt. 2011 óta, ha egy nő megszerzi 

a 40 éves jogviszonyt, amit itt egyszerűsítve ugyan, de azonosítunk a szolgálati idővel, akkor 

nyugdíjba vonulási életkorától függetlenül akkora nyugdíjat kap, mintha (2022-re előre 

ugorva) R*=65 évesen ment volna nyugdíjba: 

b* = τS/[(D*–R) v],  S ≥S*=40. 

Egyébként pedig várhat sorára, még 64 évesen is, ha S =39 év. A méltánytalan eredményeket 

az 1. táblázat mutatja be. Az első sorban a kedvezményezett nő áll: a rugalmas korhatár nettó 

keresete 65,4 százalékát adná, míg a Nők 40 a 88,2 százalékát adja. A 2. sorban a hátrányos 

helyzetbe hozott nő áll, aki a normális rendszerben 81,9 százalékos helyettesítést kapna, a 

Nők 40 pedig megfosztja a nyugdíjba vonulási lehetőségtől. (Igazság szerint 65 éves általános 

korhatár esetén az egyébként enyhe svéd rendszerben még 60 éves korában sem mehetne 

nyugdíjba a kedvezményezett, mert nem érte el a minimális korhatárt.) 

1. táblázat. Rugalmas korhatár vs. Nők 40, 2022, durva közelítés 

Nyugdíjba vonulási 

kor R 

Szolgálati idő 

S 

Nyugdíj/nettó kereset 

Rugalmas korhatár Nők40 

58 40 0,654 0,882 

64 39 0,819 - 
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Ez a számítás azonban kizárja az 58 és 65 év közötti a halálozást. Ha figyelembe vesszük a 

kizárt folyamatot, de továbbra is elhanyagoljuk a feleséget ritkán túlélő férj özvegyi 

nyugdíját, akkor kisebb nagyságú torzítást kapunk. Jó hüvelykszabályként DR = DR* – 0,7(R–

R*)-vel közelítjük az R évesen nyugdíjba vonuló várható élettartamát. Ha 65 évesen még 19 

év vár a dolgozóra, akkor 64 évesen nem 20, hanem csak 19,7 év; és 58 évesen nem 26, 

hanem csak D58= D58–0,7x(58–65)=19+4,9=23,9 év. A finomított közelítés eredményeit az 2. 

táblázat adja, b=τS/[(DR–R)v] képlettel. A Nők40 méltánytalansága kisebb, mint a durva 

közelítésben, de megmarad. 

 

2. táblázat. Rugalmas korhatár vs. Nők 40, 2022, finom közelítés 

Nyugdíjba vonulási 

kor R 

Szolgálati idő 

S 

Nyugdíj/nettó kereset 

Rugalmas korhatár Nők40 

58 40 0,761 0,882 

64 39 0,873 - 

 

2. függelék. Nyugdíjak indexálása 

A nyugdíjak emelésének vagy csökkentésének legerősebb eszköze a nyugdíjindexálás 

megválasztása. Gyakorlatilag két tiszta típus létezik: a) árindexálás és b) bérindexálás, de 

többféleképpen is kombinálhatók. Az átláthatóság kedvéért tekintsünk el az inflációtól, és 

jelöljük g-vel a reálbérek évi emelkedési ütemét, amelyet időben állandónak veszünk. Ha 

elfogadjuk, hogy egy dolgozó kb. 20 évig él nyugdíjasként, akkor jó közelítéssel két szakaszra 

oszthatjuk a korszakot, és két nyugdíjat különböztethetünk meg: b1 a kezdő nyugdíj, és b2 a 

folytatott nyugdíj. Bevezetve a 10 évre számított halmozott növekedési tényezőt: G = (1+ 

g)10, és a 0 és 1 közti i  indexálási súlyt,  a folytatott nyugdíj b2 = Gi b1. Árindexáláskor i = 0, 

bérindexáláskor i = 1 és svájci indexáláskor i = 0,5. A nyugdíjban élvezett teljes nyugdíj 

definíció szerint B = b1 + b2 = (1+Gi) b1.  

 

Amikor a nyugdíjindexálás kérdéséről vitatkozunk, akkor célszerű a B nyugdíjkiadást a 

kezdeti w1 bérhez, illetve a béremelkedés miatt nagyobb életpálya-keresethez: W = w1 + w2 = 

(1+G) w1-hez viszonyítani. Azt is érdemes megvizsgálni, hogyan változik g reálbérnövekedési 

ütem és i indexálási súly függvényében a b2  folytatott nyugdíj és kései helyettesítési értéke: 

β2= b2/ v2. A 3. táblázat tehát két paraméter függvényében három mutatót vizsgál. Rövidség 

kedvéért a főszövegben csak a gyorsabb növekedést (alsó fél) vizsgáljuk. Ahogy nő az 
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indexálási súly, úgy emelkedik a kései helyettesítési arány a kiinduló 0,8 értékre; de úgy nő a 

teljes és a relatív költség is. 

 

3. táblázat. A bérnövekedés és az indexálási súly hatása a nyugdíjarányokra 

 
Növekedési ütem 

g 

 
Indexálási súly 

 i 

Kései helyettesítési 
arány 

β2 

Teljes 
nyugdíjkiadás B 

Teljes 
nyugdíjkiadás 
/kereset B/W 

0,01   0,0   0,724    1,600    0,760 
0,01    0,5   0,761    1,641    0,780 
0,01    1,0    0,800    1,684    0,800 
0,02    0,0    0,656    1,600    0,721 
0,02    0,5    0,725    1,683    0,759 
0,02    1,0    0,800    1,775    0,800 

 

Empirikus alapon azt mondhatjuk, hogy könnyebb az indexálást visszafogni, mint a kezdő 

nyugdíjakat alacsonyra szabni. Bonyolultabb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy a nők 

várhatóan tovább élnek, mint a férfiak; s hasonlóan, a magas keresetűek tovább élnek, mint az 

alacsony keresetűek. Nyilvánvaló, hogy várhatóan minél tovább él a nyugdíjas, annál 

nagyobb indexálási súlyban érdekelt. Ezt a kérdést azonban itt nem vizsgáljuk. 

 

3. függelék. Progresszív szja vagy degresszív nyugdíj 

A 3. ponthoz érve, az olvasó emlékezetét felfrissítendő, mindenekelőtt utalunk a mára már 

csak nyomaiban létező nyugdíj-degresszióra. Korábban a nyugdíj-megállapítás alapjául 

szolgáló valorizált átlagos nettóbért még sávosan csökkentették, mielőtt az eredményt 

összeszorozták volna a szolgálati időskálával.  Az egyszerűség kedvéért itt csak két sávot 

mérlegelünk, és a degressziót magas helyett már átlagos nyugdíjnál is életbe léptetjük.  

 

Ebben a pontban röviden elemezzük, hogy hosszabb távon miért lenne jobb, ha a jelenlegi 

„arányos” szját és nyugdíjat meghaladva, a progresszív szja vagy a degresszív nyugdíjat 

vezetnénk be. (Mivel 1988 óta minden nettó kereset – valorizálva – beleszámít a nyugdíjba, a 

régi szja-hatás csak fokozatosan halványul el, s az új csak fokozatosan erősödik meg!) Az szja 

változása csak hosszú távon befolyásolja a megállapítandó nyugdíjat, de a degresszióé 

azonnal.) Kiindulásként utalnék arra, hogy ezt a problémát sokkal nehezebb megérteni, mint 

az előzőleg bírált merev korhatárt vagy indexálást. Legegyszerűbb, ha a minimálbérrel 

kezdjük az elemzést. 2010 és 2015 között az adójóváírás (egyszerűsítve: a 0-kulcsos szja-sáv) 

megszüntetése miatt hiába emelkedett a bruttó nominál bér 50 százalékkal, a botrányosan 

alacsony nettó reálbér csak 8 százalékkal nőtt, és ez előre vetíti az ezek után fizetendő 
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alacsony nyugdíjak által okozott feszültséget. Ugyanakkor a magasabb szja-kulcs radikális 

csökkentése és a nyugdíjdegresszió kivezetése pedig évről évre egyre eltúlzottabban 

megemelte, és még jobban megemeli majd a magasabb nyugdíjakat. 

 

Az 1. függeléktől némileg eltérő jelölést alkalmazunk, és egységes nyugdíjba vonulási 

életkorral számolunk. A bruttó kereset w, minimális értéke wm; maximális bruttó kereset (a 

járulékalap plafonja): wM. A nettó kereset v, az szja-kulcsok 0 ≤ θ1  < θ2 , (wm < )wo  fölött lép 

be a második szja-kulcs; vagy egységesen θ; de akkor az egységnyi bruttó bérnek megfelelő 

v1 = 1– θ1 –τ . Emellett a munkavállalói (nyugdíj+egészségügyi) járulékkulcs τ. Állandó 

arányosságot teszünk föl a  (degresszált) nettó bér és a nyugdíj között, jele β. 

 

Lineáris nyugdíj lineáris szja esetén 

Nettó kereset  

v = (1 – τ – θ)w, ha wm ≤ w ≤ wM . 

Lineáris nyugdíj: b = β v.  

 

Lineáris nyugdíj progresszív szja esetén 

Nettó kereset  

v = (1 – τ – θ1)w, ha wm ≤ w ≤ wo és v = (1 – θ1)wo +(1 – θ2)(w–wo)–τw,  ha wo < w ≤ wM . 

Lineáris nyugdíj: b = β v.  

 

Degresszív nyugdíj arányos szja esetén 

Nettó kereset  

v = (1 – τ – θ)w. 

Degresszív nyugdíj δ kulccsal:  

b = β v. ha  vm ≤ v < v1 és b = β v1 +δ β (v – v1 ), ha vo < v ≤ vM, ahol v1 =1 – τ – θ. 

 

A részletekbe nem megyünk bele. Csak arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a jelenlegi rendszer 

túlzott terheket ró a nyugdíjkasszára, miközben megengedhetetlenül alacsony nyugdíjra 

kárhoztatja a kiskeresetűeket. (Ez még akkor is így van, ha járulékalap-plafont hamarosan 

visszahozza a kormány, mert a nyugdíjmilliomosok megjelenése népharagot gerjeszt.)  
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Numerikus számítással szemléltetjük a három módszer hasonlóságát és különbségét. Korábbi 

számításaimat továbbfejlesztve, a 4. táblázatban Reiff Ádám 7 kereseti típust vezetett be a 

következő relatív gyakoriságokkal, ezt követem most. 

4. táblázat. Kereseti eloszlás 

Bruttó 

kereset 

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

Relatív 

gyakoriság 

0,25 0,2 0,2 0,15 0,1 0,05 0,05 

 

Az 5. táblázat a jelenlegi duplán arányos rendszert modellezi, de az alacsony járulékalap-

plafon feltételezett visszavezetése miatt elhagyva a létező, de csökevényes degressziót. A 

bruttó kereset minimális értéke wm =0,5; maximális bruttó kereset:  wM =2. Az szja-kulcs θ = 

0,15, a munkavállalói (nyugdíj+egészségügyi) járulékkulcs τ = 0,17. Ha az időskori függőségi 

hányadost 0,6-nak vesszük, akkor 0,226-os munkáltatói nyugdíjjárulékot kell még kiróni a 

vállalatokra. 

5. táblázat. Lineáris nyugdíj lineáris szja esetén (az átlagos bruttó bérben) 

Bruttó kereset w Nettó kereset v Nyugdíj b Helyettesítési arány  
r =b/v 

0,50 0,340 0,272 0,8 
0,75 0,510 0,408 0,8 
1,00 0,680 0,544 0,8 
1,25 0,850 0,680 0,8 
1,50 1,020 0,816 0,8 
1,75 1,190 0,952 0,8 
2,00 1,360 1,088 0,8 

   

A  4. táblázatban megadott gyakoriságok mellett a továbbiakban olyan paramétereket 

választunk, hogy az adó és a nyugdíjjárulék tömege változatlan maradjon. A 6. táblázatban 

lineáris a nyugdíjrendszer, de progresszív az szja.  Az új szja-kulcsok θ1 = 0,1 és θ2 = 0,26; wo 

= 0,75 fölött lép be a második szja-kulcs. Nő a minimális nyugdíj, csökken a maximális. 

6. táblázat. Lineáris nyugdíj progresszív szja esetén (az átlagos bruttó bérben) 

Bruttó kereset w Nettó kereset v Nyugdíj b Helyettesítési arány  
r =b/v 

0,50 0,365 0,292 0,8 
0,75 0,547 0,438 0,8 
1,00 0,690 0,552 0,8 
1,25 0,833 0,660 0,8 
1,50 0,975 0,780 0,8 
1,75 1,118 0,894 0,8 
2,00 1,260 1,008 0,8 
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Kompromisszumos megoldásként a 7. táblázatban visszatérünk az egységes szja-kulcshoz: θ = 

0,15; viszont a nyugdíj ebben a futásban degresszív, s ez az egységnyi bruttó keresethez 

tartozó nettó keresetnél lép be, mértéke δ=0,8. Ha a nyugdíjak tömegét rögzítjük, akkor most 

a helyettesítési arány β=0,829-ről indul, és innen csökken 0,746-re.  

 

7. táblázat. Degresszív nyugdíj arányos szja esetén (az átlagos bruttó bérben) 

Bruttó kereset w Nettó kereset v Nyugdíj b Helyettesítési arány  
r =b/v 

0,50 0,340 0,282 0,829 
0,75 0,510 0,423 0,829 
1,00 0,680 0,564 0,829 
1,25 0,850 0,676 0,796 
1,50 1,020 0,789 0,774 
1,75 1,190 0,902 0,758 
2,00 1,360 1,015 0,746 

 

Összefoglalásként a 8. táblázatban közöljük a három rendszer nyugdíj/bruttó kereset 

hányadosát, három bruttó kereset esetén: minimális, átlagos és kétszeres. Ez a mutató 

keresettől független szolgálati idő és várható élettartam esetén jól tükrözi a kifizetett 

járadékok és a befizetett járulékok arányát. Látható, hogy a jelenlegi rendszerben (1. sor) a 

különféle keresetűek megtérülési mutatója egyforma: 0,544; arányos nyugdíj és progresszív 

szja mellett a minimális keresetűé magasabb: 0,594, és a maximális keresetűé alacsonyabb: 

0,504. A degresszív nyugdíj és arányos szja mellett a kettő közé esik mindhárom mutató. 

 

8. táblázat. Nyugdíj/ bruttó jövedelem három rendszer és három kereset esetén 

Nyugdíj Személyi 

jövedelem adó 

Bruttó kereset 

minimális 

bm /wm 

átlagos 

b 

maximális 

bM /wM 

lineáris lineáris 0,544 0,544 0,544 

lineáris progresszív 0,594 0,552 0,504 

degresszív lineáris 0,564 0,564 0,507 

 

                                                 
1 Ez utóbbi tanulmány alapja az angol nyelven megjelent Freudenberg–Berki–Reiff [2016] műhelytanulmány. 
2 Gyakori félreértést okoz a pontatlan kifejezés: a mutató csak változatlan halandósági valószínűségek esetén 
jelzi, hogy a 2015-ben született kisfiú átlagosan 72 évet fog megélni; de mi már tudjuk, hogy a halandósági 
viszonyok az utóbbi 20 évben javultak. E mutató – bizonyos korrekciók mellett – valójában a 2015-ben 
elhalálozott férfiak átlagos életkorát jelzi. 
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3 A tagok által a kötelező magánnyugdíj-rendszerbe befizetett járulékok egészen addig hiányoznak a tb-
rendszerből, ameddig a monopillér utolsó tagja ki nem hal, illetve, amíg a tagok nem kezdenek el csökkentett tb-
nyugdíjat kapni. 
4 A jogviszony elsősorban abban különbözik a nyugdíj-megállapításban szereplő szolgálati időtől, hogy az 
utóbbiban szerepelnek az 1998 előtti szakmunkás-tanulói és főiskolai évek. 
5 Bajkó és szerzőtársai (2015, 1245. o.) helyesen hangsúlyozzák, hogy „a legfiatalabb (54 éves) korosztály 
ellátási szintje még több mint 5 százalékkal elmarad a korhatáron megállapított nyugdíjak átlagos szintjétől, míg 
ezzel szemben az éppen a korhatár előtt álló (61 éves) korosztály ellátási szintje több mint 15 százalékkal 
magasabb…”. 
6 Pontosabban, a korábbi plafon csak a munkavállalói járulékra és a járadékra vonatkozott, de a 2,4-szer nagyobb 
munkáltatói nyugdíjjárulékra nem, s az közgazdaságilag 24 százalékos különadónak volt tekinthető. 
7 Adott évi valorizált kereset értéke 2016-ban a tényleges kereset szorozva a megfelelő országos nettó 
bérindexszel, azaz a keresetek 2016 értékét osztva az adott évi értékkel. 
8 Ha ez nagyon radikálisan hangzik, akkor emeljék meg a teljes nyugdíjhoz szükséges jogviszony értékét évente 
1 évvel. 10 év múlva magától megszűnne a rendszer. 
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a magyar nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságáról

Sok más fejlett országhoz hasonlóan Magyarországnak is szembe kell néznie 
az öregedő társadalom miatti problémák sokaságával, többek között a nyug-
díjrendszer fenntarthatóságának kérdésével. Tanulmányunkban a Lee–Carter-
modell segítségével elemezzük a következő évtizedek statisztikai alapon várható 
demográfiai mutatóit. A kapott eredmények felhasználásával egy nyugdíjmo-
dellt állítottunk fel, amellyel adott makrogazdasági feltételek mellett becsül-
jük a nyugdíjrendszer egyenlegének jövőbeli alakulását. E modell segítségé-
vel vizsgálhatóvá válik, hogy milyen hatást gyakorolnak a nyugdíjrendszerre 
az előre jelzett jövőbeli népességi mutatók és feltételezett makrogazdasági és 
nyugdíjparaméterek.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: C53, C54, H55.

tanulmányunkban Lee–Carter [1992] modell segítségével előrejelzést adunk a 
következő két évtized demográfiai mutatóira, majd az eredményeket felhasználva 
egy nyugdíjmodellt építünk fel, amellyel a fenntarthatóság kérdéskörét vizsgáljuk 
az előrejelzési időintervallumban. mindezt úgy tesszük, hogy adott feltételezések 
mellett megbecsüljük, hogy várhatóan hogyan alakul a nyugdíjrendszer kiadási és 
bevételi oldala, és ez alapján a nyugdíjkassza egyenlege. a számításokhoz makro-
gazdasági feltételezésekre is szükség van, amelyek változtatására mind a bevételi, 
mind a kiadási oldal nagyon érzékeny. éppen ezért a nyugdíjmodellt bemutató 
résznél később kitérünk azokra az alkalmazott makrogazdasági feltételezésekre, 
amelyeket az alapforgatókönyv felírásához használtunk. mindemellett − mivel 
viszonylag hosszú időtávról van szó, és így a makrogazdasági paraméterek jövő-
beli alakulása bizonytalan − az alapforgatókönyvhöz képest más paraméterekkel 
is megvizsgáljuk a modellt, megállapítva ezáltal, hogy a modell mennyire érzékeny 
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egyes paraméterek változtatására. azt is megnézzük, hogy a nyugdíjrendszer 
egyenlegét javító gazdaságpolitikai intézkedések mennyiben képesek hosszú távon 
megteremteni a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát. 

a mortalitási modell alapjai

A Lee–Carter-modell

a demográfiai szakirodalomban a mortalitás hosszú távú előrejelzésére a leggyakrab-
ban használt Lee–Carter [1992] modell statisztikai idősor-elemzési módszerét hasz-
náljuk. célunk kizárólag az, hogy a mortalitás múltbeli alakulása alapján statisztikai 
eszközökkel adjunk előrejelzéseket, így nem foglalkozunk az egészségügyi és társa-
dalmi tényezők mortalitásra gyakorolt hatásainak modellezésével.

a Lee–Carter [1992] módszerrel előre lehet jelezni egy kortól és időtől függő mx, t 
mortalitási ráta jövőbeli alakulását. a mortalitási ráta az egy főre jutó halálozások 
számát mutatja egy adott naptári év adott korcsoportjában: 

m
D

Ex t
x t

x t
,

,

,

=  (x = 1, 2, …, N, t = 1, 2, …, T), (1)

ahol Dx, t a t-edik naptári évben az x évesen elhunyt egyének száma, Ex, t pedig az x 
éves egyének megélt éveinek a száma a t-edik évben (a szakirodalom kitettség néven 
hivatkozik rá). a mortalitási rátákból lehet megadni a qx, t halálozási valószínűségeket, 
amelyek annak a valószínűségét adják meg, hogy a t-edik naptári évben egy x-edik 
életévét éppen betöltött egyén már nem éri meg az x + 1-edik születésnapját. a két 
változó között bonyolult összefüggés van, így feltételezéssel élve lehet a kettő közötti 
kapcsolatot egyszerűen megragadni. Például a kitettségről fel lehet tenni, hogy a kor 
lineáris függvénye, és így a két változó között a (2) összefüggést lehet felírni (lásd 
Májer–Kovács [2011]):

q
m

m
x t

x t

x t

,
,

,

=
+1 1

2

 (x = 1, 2, …, N, t = 1, 2, …, T). (2)

feltételezve, hogy rendelkezésünkre állnak az mx, t ráták az x = 1, 2, …, N életkorokra 
és a t = 1, 2, …, T naptári évekre, első lépésben modellt illesztünk a ráta logaritmusára. 
a modell alapfeltevése szerint a mortalitási ráta logaritmusa három tagot összegez:

ln(mx, t) = ax + bxkt + ex, t (x = 1, 2, …, N, t = 1, 2, …, T), (3)

ahol ax az átlagos logaritmikus mortalitási értéket adja meg az adott korcsoportban, 
a bxkt szorzatban szereplő kt tényezőt a szakirodalomban mortalitási indexnek is 
nevezik, és az általános mortalitási szint változását mutatja, míg bx azt mutatja meg, 
hogy egy adott korspecifikus ráta mennyire változik meg a mortalitási index egység-
nyi változásának hatására, azaz a logaritmikus mortalitási ráta érzékenységét jelzi 
a mortalitási index változására. a bx negatív értéket is felvehet bizonyos x életkorok 
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esetén, ugyanis az adott életkorbeli mortalitás emelkedhet is az általános mortalitási 
szint csökkenésével. ha a mortalitási index értéke a negatív végtelenhez tart, akkor 
a korspecifikus mortalitási ráták nullához tartanak − mivel azok a (3) egyenletből 
exponenciális transzformációval adódnak −, így a mortalitási ráta még ebben az eset-
ben sem lehet negatív a modellben. az összeg harmadik tagja a hibatag (ex, t), amelyet 
Lee–Carter [1992] normális eloszlású fehér zajnak tekint.

ahhoz, hogy a paraméterek értékeire egyértelmű megoldást kapjunk, további 
feltételeket kell felírni a modellezés során. Lee [2000] tanulmánya a következő 
feltevéseket említi:

bx
x

N

=
=
∑ 1

1

, (4)

kt
t

T

=
=
∑ 0

1

. (5)

e feltételek mellett az ax paraméter az ln(mx,t) logmortalitási értékek átlagát adja meg 
az adott x életkor esetén: 

a
T

mx x t
t

T

=
=
∑1

1

ln ,,       (x = 2, 3, …, N). (6)

a következő fontos lépés a mortalitási index becslése a modellezés során. Lee–Carter 
[1992] alapján olyan kt értékeket keresünk, amelyek kielégítik a következő egyenle-
tet:

D e Nt
a b k

x t
x

N
x x t= +

=
∑ , ,

1

      (t = 1, 2, …, T),  (7)

ahol Dt a halálozások száma a t-edik időszakban, Nx, t pedig az x korú népesség száma 
a t-edik időszakban.

a kt változó sztochasztikus modellezésére több modell is szóba jöhet. legtöbbször 
sztochasztikus idősorfolyamatként érdemes kezelni a mortalitási indexet. a box–
jenkins-módszerrel lehet általában megfelelő modellt keresni az arima1 modell-
specifikációk közül (Hamilton [1994]). a tapasztalatok szerint egy egyszerű eltolá-
sos véletlen bolyongás jól modellezi a mortalitási index alakulását. így a mortalitási 
indexet leíró egyenlet például a következő lehet:

kt = c + kt - 1 + ut,       (t = 2, 3 …, T),  (8)

ahol c az eltolás (drift) paramétere, amelyre a legkisebb négyzetek módszerével a 
következő becslés adható (Wang [2007]):

ˆ
ˆ ˆ

c
T

k kT=
−
−

1

1
. (9)

1 arima = autoregresszív integrált mozgóátlag (autoregressive integrated moving average) modell.
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ha megvan az a modell a mortalitási indexre, amellyel értéke előre jelezhető, akkor 
− a (3) egyenletet is felhasználva – előre jelezhetők a mortalitási ráták, valamint a 
halandósági táblákban megtalálható változók.

a mortalitási indexre felírt egyenletben sok alkalmazásnál szerepelnek egyéb 
tagok is a (8) egyenletben lévőkön kívül. ez a modell − a pontosabb előrejelzés 
érdekében tett − bővítésének egyik lehetősége. a bővítéssel kapcsolatban számos 
tanulmányt lehet említeni. a modell addigi alkalmazásainak értékeléséről átfogó 
képet ad többek között Lee [2000]. ahogy a későbbiekben látni fogjuk, a modellen 
tett újításokon nem mindig az egyenletek bővítését kell érteni. az is javíthatja az 
előrejelzést, ha több esetre bontjuk szét a modellezést. Lee [2000] például nemek 
szerinti felbontást említ, amelyet a dimenziók csökkentése érdekében csak az ax és 
bx változóknál alkalmaz, a mortalitási index idősorára pedig csak egyetlen előrejel-
zést készít. Wilmoth [1993] a teljes mortalitás előrejelzése helyett a halál oka szerint 
szétbontott trendek vizsgálatával foglalkozik. az egyes részsokaságokra vonat-
kozó különböző modellek felírásán túl az is újítást jelent a modellben, ha valame-
lyik egyenletet újabb taggal bővítik. ahogy már említettük, a szakirodalomban 
leginkább a mortalitási index modellezésére szolgáló egyenletet szokták bővíteni. 
az 1918. évi spanyolnáthajárvány miatti egyszeri mortalitási sokk modellezésére 
Lee–Carter [1992] a sokk éveihez tartozó bináris változókkal bővítette a modellt. 
bináris változóval bővített Hanewald [2009] is, a tanulmány a mortalitási index 
f luktuációja és makroökonómiai változók közötti korrelációt elemezte. mivel szá-
mos esetben szignifikáns korrelációt talált egyes makroökonómiai változók és a 
mortalitási index változása között, így a mortalitási index változását leíró egyen-
letet bővítette a megfigyelt összefüggés szerint. 

a modell alkalmazásával kapcsolatos eddigi tapasztalatokat, a felmerülő problémá-
kat, kritikákat jól mutatják a világ különböző pontjain található országok adatain 
felépített modellek és az azokat értékelő tanulmányok. a külföldi tapasztalatok közül 
néhányat megemlítve: az amerikai alkalmazásról szól Lee–Carter [1992], a portugál 
adatokon végzett modellezésről Coelho [2001], az argentin alkalmazásról Andreozzi–
Blaconá–Arnesi [2011], illetve a svéd modellről számol be Wang [2007] tanulmánya. 
magyar alkalmazásról szól Baran és szerzőtársai [2007], Arató és szerzőtársai [2009] 
és Májer–Kovács [2011]. 

a halandósági előrejelzés mellett a szakirodalomban több példát lehet találni olyan 
alkalmazásokra, ahol a termékenység előrejelzésére alkalmazzák ezt a módszertant. 
erre jó példa a Hyndman–Ullah [2006] tanulmány, amely a lee–carter-modell álta-
lánosított formáját francia mortalitási és ausztrál termékenységi adatok modelle-
zésére használja. ennek említése azért is fontos, mert a későbbiekben bemutatandó 
modellünkben a mortalitás mellett a termékenység előrejelzésére is alkalmazzuk 
a lee–carter-modellt. a termékenység és a mortalitás modellezése e modell mód-
szertana segítségével nagyon hasonló: annyi a különbség, hogy a termékenység 
modellezése során a kiinduló adat nem az egy főre jutó halálozások száma, hanem 
az egy nőre jutó élve születések száma, aszerint csoportosítva az adatokat, hogy mi 
az anya életkora az adott naptári évben.
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Nyugdíjmodellezési megközelítések

az öregedő társadalommal és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos kér-
déskör aktualitását nem kell magyarázni. számos írás foglalkozik ezzel a témakörrel 
különböző – például közgazdasági és statisztikai – megközelítésben. a közgazdasági 
modellezésre példa a demográfiai átmenettel foglalkozó Varga [2014] cikk, illetve 
Simonovits [2009] parametrikus nyugdíjreformokról szóló tanulmánya. tanulmá-
nyunk modellje statisztikai alapú, azaz az említett két tanulmánnyal ellentétben nem 
feltételeztünk mögöttes hasznosságfüggvényeket és közgazdasági szempontok alap-
ján optimalizáló egyéneket, hanem csupán a legpontosabb előrejelzésre törekedtünk 
a megfigyelt statisztikai adatok alapján.2

a szakirodalmi tanulmányoknak még sokféle kategorizálása elképzelhető a 
témakörben. a módszertan mellett az egyes tanulmányok különbözhetnek asze-
rint is, hogy parametrikus reformok vagy szerkezeti változások hatását elemzik-e 
az adott modell segítségével. modellünkkel mi parametrikus változtatások hatá-
sát vizsgáljuk. a másik csoportba – a szerkezeti változásokat elemző tanulmányok 
sorába − tartozik például Orbán–Palotai [2006] a tőkefedezeti pillér hatásairól írt 
cikke, amely a magyar nemzeti bank nyugdíjmodelljével végzett szimulációk ered-
ményeit mutatja be. további, szerkezeti reformok bevezetésének hatását elemző 
tanulmányok olvashatók a jelentés a nyugdíj és időskor Kerekasztal tevékenységé-
ről című kötetben is (Holtzer [2010]).

demográfiai előrejelzés

az elméleti áttekintés után először áttérünk a demográfiai, majd a termékenységi 
modell gyakorlati bemutatására. az előrejelzés központi célja, hogy általános képet 
kapjunk a várható magyarországi férfi és női népesség alakulásáról. további fon-
tos cél, hogy számszerűsíteni tudjuk a nyugdíjrendszerre ható esetleges demográ-
fiai változások által gerjesztett feszültségeket is. ennek érdekében a kapott ered-
ményeket előkészítjük arra, hogy azok a későbbiekben bemutatott nyugdíjmodell 
bemenő adataiként szolgálhassanak.

Adatállomány és tesztelés

adatsorunk terjedelmére való tekintettel fontosnak tartottuk a modell múltbeli 
adatokon, időben visszafelé történő tesztelését. így elsősorban az volt a fő kérdés, 
hogy a választott lee–carter-modellt milyen bázisidőszak adatai alapján építsük 
fel annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten a pontosságot is szem előtt 

2 a tanulmányunk módszertani elhelyezésével kapcsolatban megjegyezzük: nem ez az első magyar-
országon, amely a lee–carter-modellt nyugdíjjal kapcsolatos elemzésben használja. a már említett 
Májer–Kovács [2011] tanulmány témája a várható élettartam növekedésének bemutatása és az ennek 
következtében a nyugdíjrendszerre nehezedő teher számszerűsítése a lee–carter-modell segítségével.
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tudjuk tartani. a halandóságra vonatkozó idősorunk a human mortality database 
(hmd) adatbázisból (www.mortality.org) származik, ahol magyarországra vonat-
kozóan 1950-től egészen 2009-ig állnak rendelkezésre naptári évenkénti halandó-
sági és populációs adatok. a hmd adatain kívül számításaink során felhasznál-
tuk a Központi statisztikai hivatal által éves gyakorisággal publikált halandósági 
táblákat. a két adatbázisból összeállított halandósági idősor egészen 2012-ig tar-
talmazott halandósági adatokat. 

Következő lépésként a teljes adatbázist időhorizont alapján partíciókra bontottuk, 
hogy modellünket körültekintően validálhassuk. ennek érdekében a teljes időhori-
zontot tízéves lépésközökkel (1950–2012) felosztottuk, így hoztuk létre az 1960–2000, 
1970–2000, 1980–2000 és 1989–2000 közötti bázisidőszakokat. az utolsó par ti ci oná-
lás során a rendszerváltás kezdetétől a 2000. évig tartó időszakot választottuk − az 
így kapott periódus már kisebb súllyal tartalmazza a gazdasági transzformáció 
okozta, halandóságra is ható rendszerváltás hatását. ezt követően a rátákat a 2001-től 
2009-ig tartó periódusra jeleztük előre, mindezt annak érdekében, hogy az így kapott 
becsült mortalitási tábláinkat összevethessük a tényadatokkal (2001–2012). a mor-
talitási táblák egyezésének tesztelését Pearson-féle χ2-próba segítségével végeztük. 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a tényleges halálozások száma származhat-e a felté-
telezett halálozási valószínűségek által meghatározott eloszlásból. a nullhipotézis 
fennállása esetén nagy mintában az egyes életkorokhoz tartozó halálozások száma 
jó közelítéssel normális eloszlást követ Exqx várható értékkel és Exqx px varianciával: 

H0: θx ~ N(Exqx; Exqx px). (10)

a χ2-próba képlete:

χ
θ2

2

=
−( )

∑ X x x

x x xx

E q
E q p

, (11)

ahol χ2 értéke a nullhipotézis fennállása esetén nagy mintában közelítőleg χ2-eloszlású 
24 – 2 – 1 szabadságfokkal (Kovács [2003]). itt a halandósági táblák egyezésének tesz-
telését az 1–24 éves korosztályon végeztük, hiszen várhatóan ez a generáció fogja meg-
határozni a nyugdíjrendszert a későbbiekben vizsgált periódusban.

az elvégzett próbák eredményei alapján az illeszkedés a női mortalitási táblára 
majdnem minden bázisidőszakból indított előrejelzés esetén elfogadható. a férfi 
halandósági valószínűségekre több esetben, az 1950–2000, 1960–2000, illetve 
1970–2000 közötti időszakok esetén is elutasítható a nullhipotézis. az 1980–2000 
és 1989–2000 közötti bázisidőszakok esetén azonban a becsült férfi mortalitási táb-
lák elfogadhatók. mindezek ismeretében az 1980–2012 közötti időszakot választot-
tuk bázisidőszaknak, amely alapján a modell paramétereit becsültük. ugyanakkor 
az 1989-es bázisból indított vizsgálat során tovább javultak a teszteredmények, de 
ezt az időtávot elvetettük, mivel úgy gondoltuk, hogy az 1989–2009 közötti időszak 
hossza már nem elégséges egy hosszabb távú előrejelzés elvégzéséhez, s a hosszabb 
időszak alapján jobban figyelembe tudjuk venni a hosszú távú halandósági tren-
deket a kt mortalitási indexen keresztül. a teljesség kedvéért a halandósági táblára 

www.mortality.org
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vonatkozó teszteket a teljes mortalitási táblára is elvégeztük, melynek alapján az 
illeszkedés szintén az 1989–2009 közötti bázisidőszak esetén volt a legmegfele-
lőbb, azonban itt a nullhipotézist elutasítottuk a szabadságfok emelkedése miatt.

A modellparaméterek becslése, eredmények

a megfelelő transzformációk és a kiinduló mátrixok meghatározását követően az elő-
rejelzéshez kulcsfontosságú paraméterek becslése következik. a (8) alkalmazásával 
és az eltolás paraméterének (9) egyenletbeli becslésével határozzuk meg és jelezzük 
előre a korábban felírt (3) lee–carter-modell bxkt tagját. a teljes időszakra számított 
mortalitási indexet az 1. ábra mutatja.

1. ábra
az 1950–2012 közötti bázisidőszak alapján számított és előre jelzett női és férfi mortalitási index
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e előre jelzett értékek.

ahogyan az 1. ábrán látszik, az általános halandósági trend a nők esetében a férfiakénál 
valamivel gyorsabb ütemben javult. a mortalitási indexeket nem csupán a szakiroda-
lomban általánosan alkalmazott eltolásos véletlen bolyongás segítségével jeleztük előre, 
hanem az EViews idősorelemző program3 segítségével illesztett arima-folyamatok 
alapján is. az időben visszafelé történő tesztelés eredményeképpen az előzőkben említett 
1980-as kiindulási évet választottuk a bázisidőszak kezdő évének, így már az 1980–2012 
közötti időszakra illesztettünk arima-folyamatokat. az 1. ábrán jól látszik, hogy mind-
két nem esetén folyamatosan csökkenő halandósági indexekről beszélhetünk, vagyis egy 
nem konstans várható értékű folyamatról van szó. ennek megfelelően nem stacionárius 
idősorra gyanakodhatunk. ezt a kezdeti feltevésünket igazolják a kiterjesztett dickey–
fuller-, Kwiatkowski–Phillips–schmidt–shin- és a Phillips–Perron-próbák is. a pró-
bákból kitűnik, hogy egyértelműen egységgyökfolyamatokról van szó. a korrelogramok 

3 © Quantitative micro software (www.eviews.com).

www.eviews.com
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vizsgálatából is látszik, hogy az eredmények nem robusztusak, ezért egyszeri differen-
ciák képzésére van szükség. ezt követően mind a két nem halandósági indexeire egy-egy 
arima (1, 1, 1) folyamat illeszkedik megfelelően, ahol a paraméterek még szignifikán-
sak. az előre jelzett mortalitási indexeket a 2. ábra mutatja:

2. ábra
becsült és előre jelzett női és férfi mortalitási index az arima modell alapján
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a 2. ábra tükrében könnyen belátható, hogy magyarországon a vizsgált időszakban 
közel sem volt állandó a halandóság trendje, sőt volt olyan időszak is − főként az 1990-es 
évek körül −, amikor általánosan növekedett a halandóság. ezt a tényt bizonyítják a 
mortalitásra vonatkozó hőtérképek a Függelék F1. és F2. ábráján, amelyek az egyes kor-
év–naptári év kombinációkhoz tartozó halálozási valószínűségeket szürkeárnyalatos 
színkódolás segítségével ábrázolják. a halandóság változását még inkább láthatóvá tud-
juk tenni, ha soronként standardizáljuk [zscore = (x - μ)/σ] a halálozási valószínűségeket. 
a színkódolásból így látszik, hogy mely években volt a vizsgált időszakban az átlagnál 
magasabb (fekete és árnyalatai) és alacsonyabb (szürke árnyalatai) az adott korév halan-
dósága. mind a női, mind a férfi halandóság változása esetében elmondható, hogy a 
rendszerváltás évei nem csak politikai és gazdasági értelemben bizonyultak rezsimvál-
tásnak, annak lenyomata tapasztalható a halandóságban is, mivel ekkor nagyarányú 
romlás következett be. nők esetében a visszaesés mértéke kisebb volt, s a javulás üteme 
gyorsnak mondható, ha összevetjük a férfi halandóság dinamikájával, ahol a javulás 
a visszaesés mértékével arányosan lassabb ütemű. a két hőtérképen jól kivehető, átlós 
irányú kohorszhatás is észlelhető. többek között a kohorszhatás modellezésének fon-
tosságát hangsúlyozza Renshaw–Haberman [2005] és Jack–Sharon–Hong-Chih [2008].

A halálozási valószínűségek alakulása és előrejelzése

a 3. ábrán látható a férfi és női halandóság egy-egy kiragadott évre, s itt már meg-
jelennek az előre jelzett halálozási valószínűségek is. az ábrából további képet 
kaphatunk a halandóság javulásáról és változásáról. itt is feltűnik, hogy a férfiak 



a  m a g y a r  n y u g d í j r e n d s z e r  f e n n t a r t h a t ó s á g á r ó l 1237

esetében az 1950-es években tapasztalt halandóságnál magasabb az 1990-es halan-
dóság, amelyet követően már folyamatosan javuló trend figyelhető meg. a nők ese-
tében az 1950-es évtől kezdve folyamatos javulásról beszélhetünk, mindazonáltal 
itt is kiugró az 1990. évi halandóság, bár kisebb mértékben, mint a férfiak esetében. 
a 65–88 éves életkorok között a halandósági görbe egyre konvexebbé kezd válni az 
idővel, s egyre hangsúlyosabb az 58 éves kor körüli inflexiós pont. a férfiak eseté-
ben inkább lefelé tolódást észlelhetünk, míg a nők esetében ez együtt jár egyfajta 
görbületi változással is, így a halandóság javulásának üteme gyorsabb.

3. ábra
a női és férfi halandóság időbelisége 40–100 év közötti életkorok esetén
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e előre jelzett értékek
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A születéskor várható élettartam alakulása és előrejelzése

a demográfiában használt mutatószám a születéskor várható élettartam, amely fon-
tos jelzőszáma egy közösség társadalmi-gazdasági fejlettségének. a 4. ábra e mutató 
múltban megfigyelt és jövőre vonatkozó, előre vetített értékeit mutatja be. nők esetén 
a 2035-ös évre vonatkozó születéskor várható élettartam 82,12 év, míg a férfiaknál ez 
a szám közel hat évvel alacsonyabb (75,95 év). ez is tükrözi azt a közismert jelensé-
get, hogy magyarországon a nők átlagosan jellemzően jóval tovább élnek a férfiaknál. 
ezen értékek kalkulálása során az eredeti lee–carter-féle arima-modellt használ-
tuk az 1980–2012 közötti bázisidőszak alapján.

4. ábra
a nők és a férfiak születéskor várható élettartama (E0)
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e előre jelzett értékek.

A termékenység és a születésszám alakulása és előrejelzése

a termékenységi arányszám a mortalitással együtt nagyban meghatározza az ország 
jövőbeli lakosságszámát. ezt a mérőszámot azért fontos beemelni elemzésünkbe, mert 
a nyugdíjrendszer egyik lába a jövőbeli befizetők (aktívak) számosságától függ. az aktí-
vakat viszonyítva a nyugdíjasok számához, megkapjuk az időskori függőségi rátát is, 
amelyről szintén szó lesz a továbbiakban. mind a termékenységi ráta, mind a függőségi 
ráták nagyban meghatározzák a jelenlegi nyugdíjrendszer jövőbeli fenntarthatóságát.

az úgynevezett teljes termékenységi ráta az egy nőre a teljes élethossza során jutó 
gyermekek várható számát adja meg, feltéve, hogy a gyermekszülés életkor-specifikus 
valószínűségei időben változatlanok. a teljes termékenységi ráta kritikus értéke: 2,1 
(Willke [1998]). abban az esetben, ha ezen érték alá esik a ráta értéke, általánosságban 
elmondható, hogy a vizsgált népesség létszáma csökkenő trendet követ. a termékeny-
ségi ráta kritikus érték alá csökkenése további gazdasági és társadalmi feszültségek 
oka lehet (például nyugdíjrendszer, migráció). 

az 5. ábra mutatja be a magyarországi teljes termékenységi ráta múltbeli és jövő-
ben várható alakulását. az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 
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egyértelmű negatív trend jellemezte a magyar népesség termékenységét, azonban 
kirajzolódik két csúcs is: az első az úgynevezett ratkó-korszak, amikor az abortusz-
tilalom miatti megnövekedett termékenység kísérte a nagyon alacsonyra csökkent 
mortalitást. a második csúcsot a csökkenő trendben az úgynevezett ratkó-visszhang 
– a ratkó-unokák megszületése – és az akkori abortuszszigorítás indukálta. ezt a két 
kiugrást leszámítva azonban a teljes termékenységi ráta folyamatosan csökkent, s 
értéke az 1,3-as szint körül ingadozik az elmúlt kicsivel több mint tíz évben. a 2,1-es 
kritikus szintet első ízben 1958-ban értük el, majd 1978-tól kezdve folyamatosan az 
elméleti egyensúlyi ráta alatt volt magyarország teljes termékenységi arányszáma.

5. ábra
a teljes termékenységi ráta tényleges és előre jelzett értékei 
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Teljes termékenységi ráta

a mortalitás előrejelzésén túl a populáció létszámának előrejelzéséhez szükséges 
továbbá, hogy megállapítsuk a születések számát, amelyet korcsoportos női termékeny-
ségi adatok alapján modelleztünk. számításaink során a már bemutatott és a halandó-
ság előrejelzése során szintén alkalmazott lee–carter-modellt vettük alapul, amelynek 
egyik hasznos tulajdonsága a becsült ráták nemnegatívitása. a halandóság modellezé-
séhez hasonlóan az általános termékenységi trendet időben követi a kt termékenységi 
index, míg az egyes korosztályokra jellemző változási ütemet a bx paraméter ragadja 
meg. a Ksh által publikált kiindulási adatok a 2000–2012 közötti periódusra álltak 
rendelkezésünkre. az előrejelzés során nem minden korcsoportnál vettük alapnak ezt 
a teljes 13 éves időhorizontot, így a projekcióhoz szükséges bázisidőszakot minden eset-
ben egyedileg határoztuk meg. ennek célja az volt, hogy az utóbbi években esetlegesen 
kibontakozó új trendet nagyobb súllyal vehessük figyelembe. 

a 6. ábrán jól látszik, hogy a 30–34 éves korú nők szülési hajlandóságának növeke-
dése az időben lassult, és 8 százalékos szint körül stacionerré vált. az ábrán látható kis 
négyzetek adnak további információt a projekció során választott bázisidőszak kezdő-
pontjáról (ahol ezt nem jelöltük külön, ott a teljes időhorizontot vettük figyelembe).
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6. ábra
termékenység és előrejelzése korcsoportonként
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Megjegyzés: a négyzetek a projekció során választott bázisidőszak kezdőpontjait jelölik.

a születésszámokat előrevetítettük a szülőképes korú női népesség korcsopor-
tos szülési arányszámai alapján – azzal a további, adataink által alátámasztott 
feltételezéssel, hogy a születendő gyermekek esetén 55 százalék valószínűséggel 
születik fiú –, valamint a halandósági ráták segítségével a már élők halálozását 
is előre jeleztük. mindezek után egyszerű rekurzióval adódtak a populáció lét-
számadatainak előrejelzései. 

a következőkben bemutatjuk az előre jelzett populáció létszámát, valamint ismer-
tetjük az időskori függőségi ráta fogalmát és alakulását.

Lakosságszám és időskori függőségi ráta

a populáció létszámának alakulását mutatja a 7. ábra, amelyen szintén látható két 
enyhébb kiemelkedés, ami ugyancsak a ratkó-korszaknak és a ratkó-visszhangnak 
tulajdonítható. a korábbiakban leírt trendekkel összhangban megfigyelhető, hogy 
magyarország lakossága – hasonlóan a világ számos más országához – fogyóban 
van. az előrejelzés alapján 2035-ben hozzávetőlegesen 8 647 505 fős lakossággal 
lehet számolni, amelynek 51,5 százaléka, azaz 4 450 507 fő lesz nő, míg a fennma-
radó 4 196 998 fő lesz a férfiak létszáma. fontos megjegyezni, hogy jelen eredmé-
nyek nem veszik számításba a migráció hatását.

a populáció létszámának meghatározása mellett a nyugdíjrendszer finanszíroz-
hatósága szempontjából beszédes mutató az időskori függőségi ráta, amely a nyug-
díjas korú (65 év feletti) és az elméletileg aktív korú (19–64 éves) népesség létszáma-
inak egymáshoz viszonyított arányát adja meg, és a nyugdíjrendszer szempontjából 
– különösen egy felosztó-kirovó rendszer esetében – kulcsfontosságú indikátor. 
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a mutató számításának módja:
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ahol i az adott korévet, míg x az adott korévhez rendelhető létszámot jelöli. a 8. ábra 
alapján elmondható, hogy mind a női, mind a férfi időskori függőségi ráta monoton 
és alapvetően egyre gyorsuló ütemben emelkedik. a demográfiai olló ilyen érte-
lemben nyílik, aminek közvetlen hozadékaként egy aktív egyénre (járulékfizetőre) 
mind több passzív (nyugdíjas) jut.

8. ábra
az időskori függőségi ráta tényleges és várható alakulása
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7. ábra
a népesség nemek szerinti megoszlásának alakulása és előrejelzése
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az előre jelzett és bemutatott adatok és folyamatok önmagukban sem nevezhe-
tőek üdvözítőnek, továbbá a társadalomra a nyugdíjrendszeren keresztül vissza-
csatolva további másodlagos gazdasági hatások is várhatók: többek között a vázolt 
demográfiai folyamat nyomást gyakorol a nyugdíjrendszeren kívül a munkaerő-
piaci kínálatra, és így a munkanélküliségre, valamint a szürke- és feketegazdaságra 
is. részben ezt a problémakört járja körül a következőkben ismertetett nyugdíjmo-
dell, amely azt vizsgálja, hogy a demográfiai változások miképpen jelennek meg a 
nyugdíjrendszerben, s arra milyen terhet rónak.

a nyugdíjmodell

a korábbiakban bemutatott demográfiai modell eredményeinek felhasználásával 
ebben a fejezetben létrehozunk egy modellt a nyugdíjbiztosítási alap várható bevéte-
leinek és kiadásainak előrejelzésére. a modell felírásával kettős célunk van. egyrészt 
arra keressük a választ, hogy a jelenlegi paraméterek és feltételezések mellett nega-
tívvá válik-e a nyugdíjrendszer egyenlege a vizsgált időszakban, és az esetleges defi-
cit milyen mértékű lehet. másrészt pedig arra, hogy az eredmények mennyire érzé-
kenyek az egyes külső paraméterek – például reálbér-emelkedés, foglalkoztatottsági 
arány javulása, nyugdíjkorhatár – megváltozására.

a fenti kérdések megválaszolása érdekében egy kohorszmodell készítése mellett 
döntöttünk. a választás oka, hogy ez a modelltípus még kellően részletes ahhoz, 
hogy a várható jövőbeli változások – például lépcsőzetes nyugdíjkorhatár-eme-
lés – hatásait figyelembe tudja venni, miközben a modell adatigénye kielégíthető 
a lee–carter-modell által szolgáltatott adatokból. a felépített modellünk vázla-
tát a 9. ábra mutatja.

az ábrán is látható, hogy mind a munkaerő-piaci folyamatok, mind pedig a 
nyugellátások becsléséhez használt nyugdíjmodellünk a lee–carter-modell által 
becsült halálozási és születési valószínűségek segítségével továbbvezetett népes-
séget veszi alapul.

a munkaerő-piaci folyamatok (és ezáltal a teljes bruttó keresettömeg) modellezé-
séhez – azért hogy megkapjuk az egyes kohorszokban a foglalkoztatottak4 létszá-
mát – első lépésben minden kohorsz esetében kiszámítottuk a nem és korcsoport 
szerinti aktivitási, majd munkanélküliségi rátát. második lépésben a foglalkozta-
tottakat bontottuk ketté aszerint, hogy foglalkoztatásuk alkalmazotti jogviszonyt5 
vagy pedig valamilyen egyéb jogviszonyt (például vállalkozói tevékenységet, rövid 
idejű alkalmi munkavégzést stb.) jelent. erre a felbontásra azért volt szükség, mert 
a bruttó átlagkereseti adatok közvetlenül csak az alkalmazásban állókra érhetők el. 

4 „foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, 
illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt 
távol (Ksh-definíciót lásd https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html).

5 „2004-től alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavég-
zésre irányuló jogviszonyban áll, s munkaszerződése, munkamegállapodása alapján havi átlagban, 
munkadíj ellenében legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezett...” (uo.).

https://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz21.html
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az egyéb jogviszonyban állók (a foglalkoztatottak körülbelül 30 százaléka) átla-
gos bruttó jövedelmére (pontosabban járulékalapjára) csak a nyugdíjkassza elmúlt 
évekbeli járulékbevételeiből tudunk következtetni. harmadik lépésben a várható 
éves átlagos bruttó jövedelmek segítségével meghatározzuk az év során kifizetett 
teljes bruttó bértömeget. erre az éves bruttó bértömegre épül a nyugdíjkassza bevé-
teleinek meghatározása.

a nyugdíjrendszer bevételeinek két fő forrása a munkaadó által befizetett szociá-
lis hozzájárulási adónak (27 százalék) a központi költségvetésről szóló törvényben6 
meghatározott része (jelenleg 85,46 százaléka), valamint a munkavállaló által fize-
tett nyugdíjjárulék (10 százalék). ez a kettő együtt adja a nyugdíjrendszer összes 
bevételének több mint 90 százalékát. a nyugdíjkassza bevételeinek az éves bruttó 
bértömegből való levezetése során figyelembe vettük azt is, hogy az elmúlt években 
az egyéni nyugdíjjárulékokból érkező bevételnek a szociális hozzájárulási adóból 
befolyt összeghez viszonyított aránya rendre nagyobb annál, mint amit a százalé-
kos mértékek alapján várnánk. mivel a nyugdíjbiztosítási járulékból csak a családi 

6 2014. évi c. törvény magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 35. paragrafus 1. bekezdés.

9. ábra 
a nyugdíjmodell felépítése

A nyugellátás külső
Paraméterei

Munkaerő-piaci
Paraméterek

– Az öregségi
   nyugdíjasok
   aránya korévenként
– Infláció
– Nyugdíjkorhatár
– A hozzátartozói
   nyugdíjak aránya

– Aktivitási arányok
– Munkanélküliségi
   arányok
– Az alkalmazottak
   aránya
– Reálbér-emelkedés
– Infláció

Népesség
a Lee–Carter-

modellből

Nyugellátások Munkaerőpiac
Az új belépők

átlagnyugdíjának
meghatározása

Kiadási oldal Bevételi oldalÁllam



b a j K ó  a t t i l a – m a K n i c s  a n i t a – t ó t h  K r i s z t i á n – v é K á s  P é t e r1244

adókedvezmény 2014-es kiterjesztése óta van lehetőség jelentősebb kedvezmény érvé-
nyesítésére, ezért feltételezhető, hogy ennek a jelenségnek a hátterében elsősorban a 
szociális hozzájárulási adóból a munkaadók által igénybe vehető kedvezmények áll-
nak. az elmúlt három év adatait megvizsgálva, számításaink szerint a kedvezmények 
a szociális hozzájárulási adóból befolyt bevételeket mintegy 8 százalékkal csökkentik. 
mivel a nyugdíjrendszer további bevételei (például késedelmi pótlékok, bírságok, költ-
ségvetési hozzájárulások) nem kötődnek a modellünk által vizsgálható tényezőkhöz, 
és nagyságuk az elmúlt időszak adatai alapján évről évre igen változó, így e bevételek 
előrejelzésétől eltekintettünk.

ahogy a 9. ábrán látható, az új belépők átlagos nyugdíjának meghatározását végző 
modul köti össze a munkaerő-piaci modult a nyugellátások moduljával. minden 
évre – külön a férfiakra és külön a nőkre – meghatározza, hogy az elmúlt időszak 
munkaerő-piaci jellemzőitől függően mekkora lesz az újonnan megállapított öreg-
ségi nyugdíjak átlagos összege. ennek becsléséhez minden évben meghatároztuk, 
hogy mennyi lenne egy olyan személy öregségi nyugdíja, aki a nyugdíjkorhatár 
betöltésekor a nemének megfelelő átlagos szolgálati idővel rendelkezik, és életpá-
lyája során végig az átlagkeresetet kapta. az előrejelzés során az új öregségi nyug-
díjak átlagos összegének megállapításakor figyelembe vettük az átlagos szolgálati 
időnek a 2022-ig folyamatosan emelkedő nyugdíjkorhatár miatti várható emelke-
dését is. tapasztalati adatok hiányában az átlagos szolgálati idő általunk feltétele-
zett növekménye a korhatáremelés 60 százaléka.7 így minden esetben, amikor a 
korhatár hat hónappal nő, modellünkben a nyugdíjszámítás során figyelembe vett 
átlagos szolgálati időt 3,6 hónappal növeljük.8

az így kiszámított átlagos induló nyugdíjösszegek ezután mint az adott évben a 
nyugdíjkorhatárt elérő és így nyugdíjba vonuló kohorsz átlagos ellátása bekerülnek 
a nyugellátásokat kezelő modulba. a korábban nyugdíjazott kohorszok esetében a 
modul feladata mindössze az életkoronként és nemenként rendelkezésre álló átlagos 
nyugdíjösszegek indexálása a tárgyévre feltételezett infláció mértékével. ezután az 
ellátottak létszámának aktualizálása következik. bár a lee–carter-modellből min-
den évre ismert a nyugdíjkorhatár feletti lakosság életkor és nem szerinti összetétele, 
azonban ez nem egyezik meg az öregségi nyugdíjasok létszámával. az öregségi nyug-
díjban részesülők életkor és nem szerinti létszámait összevetve a megfelelő korú és 
nemű lakosság létszámával, megfigyelhető, hogy az öregségi nyugdíjban részesülő 
nők aránya az életkor emelkedésével 97 százalékról folyamatosan csökken egészen 
70 százalékra. a férfiaknál ilyen trend nem figyelhető meg, esetükben az arány 99 
százalékos szinten nagyjából állandónak tekinthető. 

a nőknél tapasztalható csökkenés elsődleges oka, hogy az idősebb korosztályok 
esetében sokkal nagyobb azon nők aránya, akik például háztartásbeliként önál-
lóan nem szereztek elég jogosultságot ahhoz, hogy saját jogon öregségi nyugdíjat 

7 ez az arány közel egyenlő a nyugdíjazáshoz közeli korosztályok átlagos foglalkoztatottsági 
rátájával.

8 mivel a nyugdíjszámítás során csak a szolgálati idő alsó egészrésze számít, ezért modellünkben 
minden olyan esetben, amikor az átlagos szolgálati idő tört értéket vett volna fel, a szolgálati idő alsó 
és felső egészrésze mellett kiszámolt nyugdíjösszegek súlyozott átlagát vettük.
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kaphassanak. ezért az öregségi nyugdíjasok létszámának továbbvezetésénél azzal 
a feltételezéssel éltünk, hogy a nyugdíjrendszerbe újonnan belépő kohorszokban 
a nők 97 százaléka, míg a férfiak 99 százaléka részesül majd öregségi nyugdíj-
ban. a korábbi arányok pedig a kohorszok kifutásával együtt évről évre eltűn-
nek a modellünkből.

az öregségi nyugdíjak közé tartozik a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján 
járó nyugdíj (továbbiakban: nők–40) is, azonban ezt elsősorban eltérő – nem élet-
korhoz, hanem jogosultsági időhöz kötött – konstrukciója és szerepének jövőbeli 
várható felértékelődése miatt a többi öregségi nyugdíjtól kissé eltérően kezeltük. 
a nők–40 bevezetése óta eltelt időszak adatait megvizsgálva, a következő feltéte-
lezésekkel éltünk. feltettük, hogy az 54–61 éves korosztályban az ilyen ellátásban 
részesülők aránya az elmúlt három év átlagos szintjén marad, míg a nyugdíjkorha-
tár folyamatos emelkedése miatt a korhatár alattivá váló 62–64 éves korosztályok 
esetében a nők–40-ben részesülők aránya az alacsonyabb életkorokban megfigyelt 
dinamikának megfelelően tovább növekszik, és így 2022-től a 64 éves nők több 
mint 50 százaléka részesül majd ilyen ellátásban. 

a nyugdíjösszegekre vonatkozóan azzal a feltevéssel éltünk, hogy az átlagos nők–40 
nyugdíjszínvonal kohorszok szerinti dinamikája az elmúlt három évben megfigyel-
teknek megfelelően alakul majd. így a legfiatalabb (54 éves) korosztály ellátási szintje 
még több mint 5 százalékkal elmarad a korhatáron megállapított nyugdíjak átlagos 
szintjétől, míg ezzel szemben az éppen korhatár előtt álló (61 éves) korosztály ellá-
tási szintje már több mint 15 százalékkal magasabb, mint a korhatáron megállapított 
öregségi nyugdíjak átlaga.

a modell utolsó lépése a nyugdíjbiztosítási alap kiadási oldalának meghatározása. 
ezek a kiadások az öregségi (nők–40-et is ideértve), valamint a hozzátartozói nyugdí-
jakból és egyéb költségekből (például méltányossági kifizetések) állnak. az öregségi 
nyugdíjak kiadási becslését a modell korábban bemutatott moduljai már megadják, 
a hozzátartozói nyugdíjakról pedig feltételeztük, hogy azok öregségi nyugdíjakhoz 
viszonyított aránya állandó. a további bevételnél bemutatott megfontolásokból az 
egyéb költségeket szintén nem modellezzük.

a 9. ábrán látható, hogy a bevételi és kiadási oldal közötti visszacsatolás az állam 
szabályozó szerepén keresztül valósul meg, hiszen a bevételeket meghatározó járu-
lékkulcsok mértékének, valamint a kiadásokat meghatározó nyugdíjszámítási szabá-
lyoknak, ellátástípusoknak a meghatározása egyaránt állami hatáskör. modellünk-
ben ez a szabályozó szerep a különböző érzékenységvizsgálatok (például egyensúlyi 
járulékkulcsok) által jelenik majd meg.

Az alkalmazott makrogazdasági feltételezések és a modell kalibrálása

a modellünkben alkalmazott makrogazdasági feltételezések (foglalkoztatottsági ráta, 
a béremelkedés és az infláció viszonya) mind a bevételekre, mind pedig a kiadásokra 
hatással vannak, így fontosnak tartjuk röviden bemutatni ezeket. a fő makrogazda-
sági mutatók előre jelzett alakulását a 10. ábra mutatja.
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10. ábra
a modellben alkalmazott makrogazdasági feltételezések 
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e előre jelzett értékek. Forrás: Ksh-adatok alapján.

a foglalkoztatás előrejelzéséhez a korcsoportos aktivitási, valamint munkanélküli-
ségi ráták 1998–2014 közötti értékeire illesztettünk logaritmikus vagy hatvány típusú 
trendvonalat.9 előrejelzésünk szerint elmondható, hogy az aktivitási ráta a legfiata-
labb (15–19) korosztály esetében csökken, a 25–29 éves férfiak, valamint a legidősebb 
(65 feletti) korosztályok esetén stagnál, a többi korosztályéban pedig folyamatosan 
emelkedik az időszak végéig. munkanélküliségi arányok tekintetében minden kor-
osztályban enyhe csökkenő trend figyelhető meg. így e két hatás együttesen eredmé-
nyezi a 10. ábrán is látható – férfiak esetében enyhén, nőknél erősebben – emelkedő 
foglalkoztatottsági rátát,10 amely az időszak végére a nők esetében 6,2 százalékponttal, 
a férfiaknál pedig 2,7 százalékponttal lesz magasabb, mint 2014-ben volt.

infláció tekintetében a nyugdíjasok fogyasztói árindexe az igazán fontos számunkra, 
hiszen ennek tárgyévre előre jelzett mértéke alapján történik minden év elején a nyugdíjak 

9 az illesztett trendvonalak típusának kiválasztása során a cél a lehető legjobb illeszkedés elérése 
volt, azzal a feltétellel, hogy a jövőre vonatkozó előrejelzésnek szakmailag magyarázhatónak és hi-
hetőnek kell lennie.

10 foglalkoztatottsági ráta: a foglalkoztatottak számának a teljes népesség létszámához viszo-
nyított aránya.
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indexálása. az infláció mértékére a már ismert évekre a tényadatokat alkalmaztuk, 2016-
tól pedig a nyugdíjasok fogyasztói kosarának a jelenleginél magasabb, 2 százalékos szin-
ten állandósuló árszínvonal-emelkedését tételeztük fel. ehhez az inflációs szinthez képest 
2015-től kezdve 1,43 százalékos állandó reálbér-emelkedéssel számolunk, ami megfelel az 
1992–2014 közti nettó reálbér-emelkedés átlagos ütemének.

modellünkben az eddigiekben bemutatott makrogazdasági paraméterek szolgálnak 
az összehasonlítás alapjául. mivel azonban a makrogazdasági paraméterek jövőbeli ala-
kulása jelentős bizonytalanságot hordoz magában, ezért tanulmányunkban a következő 
alternatív makrogazdasági forgatókönyvek hatásait is vizsgáljuk:

– a alaphelyzethez képest éves szinten az átlagos reálbér-emelkedés 0,5 százalék-
ponttal alacsonyabb, illetve magasabb;

– az alaphelyzethez képest a foglalkoztatási arányok intenzívebb, illetve alacso-
nyabb ütemű javulása, ahogy az a 10. ábrán is látható. az intenzívebb javulás esetén 
a nőknél 8,9 százalékponttal, a férfiaknál 4,2 százalékponttal nő a foglalkoztatott-
ság. ezzel szemben a lassabb javulás esetén a nők foglalkoztatottsági aránya a 2014-es 
értéknél csak 3,5 százalékponttal, a férfiaké pedig csak 1,2 százalékponttal lesz maga-
sabb az időszak végén;

– a nyugdíjkorhatár 2022 utáni további emelése úgy, hogy a nyugdíjkorhatár betöl-
tésekor várható átlagos hátralévő élettartam ne változzon.

11. ábra
a modell segítségével becsült és valós bevételi, kiadási és egyenlegadatok összehasonlítása
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a lee–carter-modell eredményei alapján ennek megvalósításához 2022–2035 
között évente körülbelül két hónappal lehetne emelni a nyugdíjazási korhatárt. 
modellünkben a számításokat jelentősen megnehezítette volna a folyamatosan emel-
kedő nyugdíjkorhatár kezelése, így az átláthatóbb számítások érdekében azt a lehe-
tőséget vizsgáltuk, amikor a nyugdíjkorhatár háromévente fél évvel emelkedik. ez 
alapján a nyugdíjkorhatár a következők szerint alakulna:

– 1957–1959 közt születettek esetén 65 év,
– 1960–1962 közt születettek esetén 65,5 év,
– 1963–1965 közt születettek esetén 66 év,
– 1966–1968 közt születettek esetén 66,5 év,
– 1969–1971 közt születettek esetén 67 év lenne a nyugdíjkorhatár.
modellünk ellenőrzését és kalibrálását úgy végeztük el, hogy a nyugdíjrendszer szi-

mulációját 2012-től indítottuk, ezáltal a 2012–2014 közti évek szimulált adatai össze-
vethetők a tényadatokkal. a modell eredményeinek ellenőrzéséhez jó lett volna egy 
hosszabb időszakot vizsgálni, azonban ezt nem tette lehetővé a nyugdíjrendszer 2012. 
év eleji jelentős átalakítása. a modellünk által szolgáltatott és az Onyf honlapján 
elérhető tényadatok viszonyát a 11. ábra mutatja.

a 11. ábrán látható, hogy mind a bevételek, mind pedig a kiadások becsült értéke igen 
közel áll a valós adatokhoz, a legnagyobb eltérés sem haladja meg az adott tényadat 1,5 
százalékát. az egyenleg esetében jelentősebbnek tűnő eltérést az okozza, hogy a nyug-
díjrendszer egyenlege legalább egy nagyságrenddel kisebb a bevételeknél/kiadásoknál.

A modell eredményei

eredményeink ismertetése előtt még egyszer röviden szeretnénk kiemelni, hogy 
modellünkben bevételként csak az egyéni nyugdíjbiztosítási járulékból, valamint szo-
ciális hozzájárulási adóból befolyt, míg kiadásként csak az öregségi nyugdíjként, hoz-
zátartozói ellátásként (özvegyi nyugdíj és árvaellátás), valamint a nőknek 40 év jogo-
sultsági idő alapján járó nyugdíjként kifizetett összeget vesszük figyelembe. ennek 
tükrében, 2014-es árakon számolva, a 12. ábrán látható módon alakulnak a nyugdíj-
rendszer főbb paraméterei az alapforgatókönyv esetében.

a 12. ábra azt mutatja, hogy becsléseink szerint a 2015–2030 közti időszakban a 
rendszer bevételei és kiadásai igen közel lesznek egymáshoz, csak néhány év esetében 
figyelhető meg kisebb rés közöttük. ezeket a réseket a nyugdíjkorhatár folyamatos 
(félévenkénti) emelése okozza, mivel így kialakulnak olyan félévek, amikor az adott 
korosztály még nem éri el a korhatárt. ilyen év például 2017 is, amikor az 1954-ben 
születettek csak az év második félévében érik el a rájuk érvényes 63,5 éves nyugdíj-
korhatárt, míg az 1953-ban született kohorsz esetében még 63 év a nyugdíjkorhatár, 
amit a kohorsz összes tagja már 2016-ban betölt.

modellünk eredményei szerint a kiadások először 2026-ban haladják meg a bevéte-
leket, és ettől az évtől kezdve az előrejelzési időszak végéig a nyugdíjrendszer egyenlege 
folyamatosan negatív is marad. az első deficites évben a hiány 13,4 milliárd forintról 
indul, majd ezt követően egyre gyorsuló ütemben növekedve a vizsgált időszak végére 
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már megközelíti a 300 milliárd forintot is, ami az összes bevétel közel 8 százaléka. ahogy 
az a 12. ábrán is látható, ennek a gyorsuló ütemben növekvő hiánynak az oka a bevéte-
lek emelkedési ütemének csökkenése. ez az úgynevezett ratkó-unokák munkaerő-piaci 
aktivitásának csökkenésével van összefüggésben, ugyanis ezek a kohorszok a 2030-as 
évekre már az ötvenes éveik közepén lesznek, amikor az aktivitási arány már számotte-
vően csökken az alacsonyabb életkorokban megfigyelhetőkhöz képest.

a 12. ábrán szerepel még a kiadások és bevételek egyensúlyát biztosító bérterhek gör-
béje is, amelynek skálája a szociális hozzájárulási adó nyugdíjalapba kerülő része és az 
egyéni nyugdíjjárulék összege kifejezve a bruttó bér százalékában. eredményeink alapján 
a 2015-ös 33,1 százalékos bérteher az elkövetkező tíz évben kissé mérsékelhető, minimu-
mát 2020-ban éri el 31,7 százalékos szinttel. a vizsgált időszak további részében a nyug-
díjjal kapcsolatos bérterhek folyamatos emelése lenne szükséges ahhoz, hogy a bevételek 
fedezzék a kiadásokat. egy ilyen emelés az időszak végére 35,7 százalékos bérterhet jelen-
tene. ez az emelkedés azonban 2035-ig még nem szükségszerűen járna azzal, hogy emelni 
kellene a szociális hozzájárulási adót vagy az egyéni nyugdíjbiztosítási járulékkulcsokat. 
a fedezet úgy is megteremthető, ha a 2014-es 96,3 százalékos szint közelébe állítjuk visz-
sza a nyugdíjbiztosítási alap részesedését a szociális hozzájárulási adóból. ez azonban 
azzal jár együtt, hogy jelentős forrásokat kell visszacsoportosítani az egészségbiztosítási 
alaptól. a kiadási és bevételi trendek, valamint a korfa alakulása azonban azt vetíti előre, 
hogy a nyugdíjrendszer hiányának növekedése 2035 után is folytatódik, így viszont a 
hiány fedezete már egyre kevésbé lesz megteremthető a bevételek visszacsoportosításával.

12. ábra
a nyugdíjbiztosítási alap főbb adatainak várható alakulása az alapforgatókönyv esetében
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mint azt már röviden bemutattuk, modellünkkel a makrogazdasági paramé-
terek jövőbeli alakulásának több lehetőségét is megvizsgáltuk. ezek eredményeit 
a 13. ábra mutatja.

13. ábra
a nyugdíjrendszer bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a makrogazdasági 
paraméterekre vonatkozó alternatív forgatókönyvek esetén (milliárd forint, 2014. évi árakon)

Magas reálbér-növekedés 

–500

–300

–100

100

300

500

20
12

20
14

20
16

e

20
18

e

20
20

e

20
22

e

20
24

e

20
26

e

20
28

e

20
30

e

20
32

e

20
34

e

20
16

e

20
18

e

20
20

e

20
22

e

20
24

e

20
26

e

20
28

e

20
30

e

20
32

e

20
34

e

20
16

e

20
18

e

20
20

e

20
22

e

20
24

e

20
26

e

20
28

e

20
30

e

20
32

e

20
34

e

20
16

e

20
18

e

20
20

e

20
22

e

20
24

e

20
26

e

20
28

e

20
30

e

20
32

e

20
34

e

20
12

20
14

20
12

20
14

20
12

20
14

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Alacsony reálbér-növekedés

–500

–300

–100

100

300

500

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Intenzívebb foglalkoztatásjavulás

–500

–300

–100

100

300

500

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Lassabb foglalkoztatásjavulás

–500

–300

–100

100

300

500

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Milliárd forint Milliárd forint Milliárd forint Milliárd forint

Milliárd forint Milliárd forint Milliárd forint Milliárd forint

Egyenleg (bal tengely) Kiadások (jobb tengely)Bevételek (jobb tengely)
e előre jelzett értékek.

a felső két ábrán látható, várhatóan hogyan alakul a nyugdíjrendszer egyenlege abban 
az esetben, ha a reálbérek emelkedése az 1,43 százalékos alapesethez képest évi 0,5 
százalékponttal magasabb, 1,93 százalékon, illetve 0,5 százalékponttal alacsonyabb 
szinten, 0,93 százalékon alakul. bár a nyugdíjrendszer egyenlege még a nagy reálbér-
emelkedés esetében is negatívvá válik a vizsgált periódus vége előtt, azonban az első 
deficites év az alapesethez képest csak nyolc évvel később, 2034-ben következik be, és 
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egészen 2031-ig a rendszer 100 milliárd forint feletti bevételi többlettel rendelkezik. 
ha azonban az alacsony reálbér-emelkedés valósulna meg, a rendszer az alapesethez 
képest négy évvel korábban, már 2022-től folyamatosan11 negatív egyenleggel zárna, 
ez a hiány pedig évről évre növekedve az időszak végére már a 470 milliárd forintot 
is elérné (2014-es árakon számolva).

a foglalkoztatottság változásával kapcsolatos alternatív feltételezéseket a 13. ábra 
alsó része mutatja. a foglalkoztatottság intenzívebb javulása mintegy hét évvel 
képes késleltetni az egyenleg negatívvá válását a normál esethez képest. az időszak 
végén jelentkező éves hiány pedig 160 milliárd forinttal lenne kevesebb, mint az 
alapesetben. ezzel szemben lassabb javulás esetén az alapesethez képest már három 
évvel korábban, 2022-től negatívvá válna az egyenleg, 2035-re pedig a hiány már 
elérné a 450 milliárd forintot.

a bérek emelkedési ütemén és a foglalkoztatottság változásán túl megvizsgáltuk, 
hogyan alakulna a rendszer egyenlege az alapeset feltételezése mellett akkor, ha a 
nyugdíjkorhatár 2022 után az átlagos várható élettartam változásának megfelelően 
változna. ennek eredményeit a 14. ábra mutatja 2014-es árakon.

14. ábra
a nyugdíjkorhatár változtatása a várható élettartam emelkedésének megfelelően  
(milliárd forint, 2014. évi árakon)
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11 alacsony reálbér-emelkedés esetén a nyugdíjrendszer egyenlege 2016-ban és 2019-ben is valami-
vel nulla alatt alakulna (2016-ban –0,4 milliárd forint, 2019-ben pedig –1,7 milliárd forint).
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a 14. ábrán látható, hogy az alapesethez képest mérsékeltebben emelkednek a kiadá-
sok, így a vizsgált időszakban a rendszer egyenlege végig pozitív marad. a bevételi 
többlet egy meglehetősen széles sávban – 33–170 milliárd forint között – ingadozik, ezt 
azonban jelentős részben csak a korábban bemutatott egyszerűsítés okozza. így ameny-
nyiben a nyugdíjkorhatár változását lehetőségünk lett volna az eredetileg kiszámolt 
mérték szerint (születési évenként két hónap) figyelembe venni, a rendszer egyenlege 
is sokkal kiegyenlítettebben jelent volna meg az ábrán.

eredményeink alapján elmondható, hogy a jelenleg folyamatban lévő nyugdíj-
korhatár-emelés az elkövetkező tíz évre hatékonyan csökkenti az alap kiadásait, így 
biztosítva annak fenntarthatóságát. a kedvezőtlen demográfiai helyzet azonban a 
2020-as évek második felétől kezdődően egyre súlyosabb terhet ró a nyugdíjrend-
szerre, amelyet önmagában sem a bemutatott mértékű reálbér-emelkedés, sem pedig 
a foglalkoztatottság feltételezett javulása nem képes ellensúlyozni. 

a rendszer fenntarthatósága érdekében érdemes lehet megvizsgálni a nyugdíjkor-
határ 2022 utáni további emelését, a korhatáron várható áltagos hátralévő élettartam 
emelkedésének megfelelően. ez a kiadások csökkentése által már képes lehet arra, 
hogy a rendszer egyenlegét végig pozitív szinten tartsa a vizsgált időszakban, miköz-
ben minden generációnak átlagosan ugyanolyan hosszú nyugdíjas időszakot bizto-
sít. a demográfiai helyzet hosszabb távú alakulása, a ratkó-unokák 2040-es évekbeli 
nyugdíjba vonulása miatt azonban feltehetően hosszú távon ez a megoldás önmagá-
ban már nem lesz elég az egyenleg egyensúlyban tartásához. így hosszú távon csak 
egy jól kidolgozott, átfogó intézkedéscsomag lehet hatásos. egy ilyen intézkedéscso-
mag hosszú távú céljának a gyermekvállalás ösztönzését érdemes kitűzni, hiszen a 
nyugdíjrendszer problémája csak egy olyan társadalomban orvosolható tartósan, 
ahol az egymás után született generációk létszáma növekvő vagy legalább stagnáló. 
a gyermekvállalási hajlandóság javulásának hatása azonban leghamarabb csak 20-30 
év múlva kezdheti el érzékeltetni hatását, így addig a közép- és rövid távú intézkedé-
sekkel kell fenntartani a nyugdíjrendszer egyenlegét. ilyen, középtávon hatásos intéz-
kedés a munkaerőpiac élénkítése lehet. ennek fontos része a ratkó-unokák ko hor-
szai nak munkaerőpiacon tartása, aminek alapja a munkaképesség minél hosszabb 
fenntartása (például egészségmegőrzéssel, képzésekkel). 

végül a következő néhány évre tekintve a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érde-
kében fontosnak tartjuk a nyugdíjak indexálási módszerének pontosabbá tételét oly 
módon, hogy az indexálás a jövőben már valóban csak a nyugdíjak értékmegőrzését 
szolgálja. elkerülve ezáltal azokat a múltbeli eseteket, amikor a nyugdíjemelés az inf-
láció felülbecslése miatt a nyugdíjak reálértékének emelkedését okozta.

Következtetések

tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy a jelenlegi nyugdíjszabályokat és demog-
ráfiai folyamatokat figyelembe véve, hogyan alakul a jövőben a magyar nyugdíjrend-
szer egyenlege. továbbá egyes gazdaságpolitikai intézkedések, illetve a gazdasági körül-
mények változásai várhatóan milyen hatással lesznek a nyugdíjrendszer egyenlegére.
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e kérdések megválaszolásához a mortalitás hosszú távú előrejelzésére a leg-
gyakrabban alkalmazott lee−carter-modellel 2035 végéig előre jeleztük a nyug-
díjrendszer fenntarthatósága szempontjából legfontosabb demográfiai mutatókat. 
a modell alkalmazhatóságát szakirodalmi előzmények alapján kiterjesztettük a 
termékenységi valószínűségekre is. a bemutatott modell számos más, számítás-
igényesebb eljárással szembeni egyértelmű és vitathatatlan előnye, hogy egyszerű 
lépésekben felírható és alkalmazható.

a modellt a magyarországi halandósági és termékenységi adatokra alkalmazva, 
azt kaptuk, hogy 2035-re magyarország népessége várhatóan a 8 648 000 főt sem 
fogja elérni, miközben a népesség életkor szerinti összetétele jelentősen megválto-
zik. ez az átrendeződés pedig jelentős terhet jelent a nyugdíjrendszerre. az előre 
jelzett népességállományból várhatóan 4 451 000 fő lesz a nők és 4 197 000 fő a fér-
fiak száma. a népességi adatok mellett az időskori függőségi ráta mutatja a vizsgált 
társadalom belső korstruktúráját – elemzésünk megmutatta, hogy a ráta 2035-ig 
monoton növekedik, s várhatóan alulról megközelíti a 39 százalékot. a népesség-
szám várhatóan jelentős csökkenése és ezzel párhuzamosan az időskori függőségi 
ráta szintén intenzív emelkedése súlyos aggodalmakra ad okot a magyar nyugdíj-
rendszer fenntarthatóságával kapcsolatban.

továbbra is kérdés maradt, hogy a nyugdíjbiztosítási alap egyenlege hogyan 
alakul a jövőben. ennek megválaszolása érdekében egy kohorszalapú nyugdíjmo-
dellt építettünk fel, amely előrejelzi a rendszer bevételeinek, kiadásainak, vala-
mint egyenlegének várható alakulását. a számítás pontosságát szem előtt tartva és 
a jelenleg érvényes nyugdíjszabályokat figyelembe véve elkészült egy éves bruttó 
bértömegen alapuló program a kezdeti nyugdíjak meghatározásához. a program 
segítségével évről évre meghatároztuk a jövőben nyugdíjba vonulók átlagos kezdeti 
nyugdíját, amelyet bemeneti adatsorként felhasználtunk a nyugdíjmodellünkben. 
azon túl, hogy meghatározzuk a nyugdíjkassza egyenlegét a vizsgált időszakban, 
további célunk volt rávilágítani arra, hogy a hiány szükségessé teszi-e a járulékkul-
csok változtatását, vagy a probléma megoldható a korábban átcsoportosított bevé-
telek visszacsoportosításával.

továbbá azt is megvizsgáltuk, hogyan változnak a nyugdíjkassza bevételei és kiadá-
sai, ha megváltoznak a modell makrogazdasági paraméterei. eredményeink szerint 
a jelenlegi feltételezések és paraméterek alapján 2026-tól válik negatívvá a nyugdíj-
kassza egyenlege, a deficit pedig az évek múlásával egyre gyorsuló ütemben emelke-
dik, a vizsgált időszak végére megközelítheti az adó- és járulékbevételek 8 százalékát. 
a probléma természetesen kezelhető a bevételek emelésével. ehhez az általunk vizs-
gált időtávon elegendő a nyugdíjbiztosítási alap szociális hozzájárulási adóból való 
részesedését a 2015-ben érvényes 85,46 százalékos szintről a 2014-ben érvényes 96,3 
százalékos szint közelébe visszaállítani. ez az átcsoportosítás azonban az egészség-
biztosítási alap bevételeinek csökkentésével járna.

modellünkkel az alapeseten túl megvizsgáltuk azt is, hogyan alakulna a nyugdíj-
rendszer egyenlege, ha nőne vagy csökkenne a reálbérek és a foglalkoztatás növeke-
dési üteme. alacsonyabb reálbér-növekedés feltételezése esetén 2022-től jelez előre 
negatív egyenleget modellünk, hasonló a kép, ha foglalkoztatás javulásának üteme 
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lassúbb lenne, mint alapesetben, ekkor 2023-tól számíthatunk egyre növekvő mér-
tékű deficitre. magasabb reálbér-növekedési ütem esetén a negatív egyenleg megje-
lenése egészen 2034-ig eltolódik, a foglalkoztatás gyorsabb javulása esetén az első 
deficites év 2033-ra jelezhető. az érzékenységvizsgálatokon túl egy olyan hipote-
tikus esetet is elemeztünk, melyben 2022 után a nyugdíjkorhatár a nyugdíjazáskor 
várható hátralévő élettartam várt emelkedését követné. egy ilyen feltételezett intéz-
kedés esetén a nyugdíjrendszer egyenlege várhatóan az általunk vizsgált időszak 
végéig még nem válna negatívvá.

összességében elmondható, hogy az öregedő népesség magyarországon is fenn-
álló problémája a következő évtizedekben komoly gondokat okozhat a nyugdíjrend-
szerben, és a nyugdíjjal kapcsolatos elvonások esetleges növekedése miatt a munka-
erőpiacon is. a bérekhez kapcsolódó elvonások emelkedése ugyanis könnyen a gaz-
dasági egységek hatékonyságának csökkenéséhez vezethet, ennek hatása pedig már 
a makroökonómiai mutatókban is megjelenne. így a nyugdíjkérdés mind égetőbbé 
válik, nem csupán a demográfiai feszültségek miatt.”
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Korhatáremelés, államosítás - ilyen lesz a nyugdíjrendszerünk

2016.08.08 12:39

A legutóbbi négy reformértékű intézkedés közül kettő is rontotta a rendszer hosszú távú egyensúlyát
- állapítják meg a közelmúltban megjelent tanulmányukban a Magyar Nemzeti Bank szakértői.

Az elmúlt  években több nagy átalakítást  is  megélt az állami  nyugdíjrendszer,  amely  azon alapszik, hogy a
dolgozó és járulékfizető polgárok befizetéseiből azonnal fedezi az azonnali nyugdíjkiadásokat.

2009-ben a nyugdíjkorhatár emeléséről,
2010-ben a nők kedvezményes nyugdíjbavonulási lehetőségéről (Nők40), illetve
a magán-nyugdíjpénztárak államosításáról,
2011-ben pedig a korai nyugdíjba menetel lehetőségeinek korlátozásáról döntöttek.

A  korhatáremelés  hatására  a  nyugdíjrendszer  bevételei  növekednek,  kiadásai  csökkennek,  így  a
nyugdíjrendszer (demográfiai okokból amúgy romló) egyensúlya javul. (Erről már írtunk itt.) Hasonló a hatása a
kilépési korlátok szigorításának is.

A Nők40  program rontja  az egyensúlyt,  az államosítás  pedig (azzal,  hogy rövid távon csak a  bevételeket
növeli, hosszabb távon viszont a kiadások is emelkednek) a 2030-as évektől rombolja majd az egyensúlyt.

Mindezt a  tanulmány (Christoph Freudenberg-Tamás  Berki-Ádám Reiff:  A Long-Term Evaluation of  Recent
Hungarian Pension Reforms) egyetlen ábrán is illusztrálja.

Klikk a képre!

Korhatáremelés, államosítás - ilyen lesz a nyugdíjrendszerünk http://www.portfolio.hu/tool/print.php?i=235762&k=3
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Mint látható, a korhatáremelés a reformok előtti állapothoz képest tartósan és jelentősen javítja az egyensúlyt
(a kék pöttyös  és  a zöld szaggatott vonal közötti  elmozdulás  mutatja ezt). A pénztári rendszer államosítása
rövid távon még tovább javít a helyzeten, azonban a későbbi évtizedekben annyit ront, hogy az eredeti pálya
közelébe térünk vissza. (Ld. a zöldtől a narancssárga jelölővel ellátott vonalig történő elmozdulást.)

A korhatár előtti nyugdíjazás szigorítása újfent javít a helyzeten (narancssárga szaggatott vonal), ezt azonban
a Nők40 program hatása semlegesíti.

Összességében  pedig  azt  mondhatjuk,  hogy  a  négy  intézkedés  együttes  hatására  a

nyugdíjrendszerünk  egyensúlya 2035-ig  a  GDP 2%-ával  javul,  utána viszont  annyit  romlik,

hogy visszatér a nagyon magas hiányt jelentő alappályához.

www.portfolio.hu
http://www.portfolio.hu/gazdasag/korhataremeles_allamositas_ilyen_lesz_a_nyugdijrendszerunk.235762.html

Korhatáremelés, államosítás - ilyen lesz a nyugdíjrendszerünk http://www.portfolio.hu/tool/print.php?i=235762&k=3
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Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. június (529–559. o.) 

AUGUSZTINOVICS MÁRIA–KÖLLÕ JÁNOS


Munkapiaci pálya és nyugdíj, 1970–2020


A cikk a keresõképes életpályaszakasz szerepét vizsgálja a nyugdíjas szakasz ala
kulásában, azaz a naptári idõben tekintett munkaerõ-piaci fejlemények hatását a nyug
díjakra. A hosszmetszeti szemléletû vizsgálat azokra a születési évjáratokra össz
pontosít, amelyek a következõ másfél évtizedben érik el az öregségi nyugdíj korhatá
rát. Megkísérli ezen évjáratok munkapiaci pályáját felvázolni, nemek és iskolai vég
zettség szerinti bontásban. Foglalkoztatottságuk és keresetük becslése elvezet nyug
díjjogosultságuk, valamint az általuk várható nyugdíj elõreszámításához. A kereszt
metszeti adatok felhasználásából eredõ biztonytalanságok miatt a következtetések 
igen tág határok között adják meg azoknak a számát, akiket a jelenlegi és törvénybe 
iktatott szabályok kizárnak a jogosultságból, illetve akik rendkívül alacsony nyugdíj
ra számíthatnak. Annyit azonban kellõ biztonsággal valószínûsítenek, hogy ebbe a 
két csoportba több száz ezer ember tartozik, fõként az alacsony iskolai végzettségû
ek körébõl.* 
Journal of Economics Literature (JEL) kód: J21, J26. 

Cél és módszerek 

Elemzésünk célja, hogy feltárjuk a keresõképes életpályaszakasz szerepét a nyugdíjaskori 
életpályaszakasz alakulásában, másként szólva a munkapiaci fejlemények hatását a nyug
díjakra. 

Erre a munkára azért vállalkoztunk, mert meggyõzõdésünk, hogy mind a múlt, mind a 
közelebbi jövõ nyugdíjazási problémáinak gyökerét a foglalkoztatási viszonyokban kell 
keresni. Ez nem magyar sajátosság, hanem – talán a skandináv országokat kivéve – 
összeurópai jelenség, és a demográfiai tényezõt hangsúlyozó, domináns áramlat mellett 
egyre inkább figyelmet kap a szakirodalomban is (Például Green–Owen [1995], Esping-
Andersen [1996], Ducatel–Burgelman [1999], Schmähl [2000], Augusztinovics [2001]). 
Cikkünk azonban a hazai fejlemények tárgyalására szorítkozik. 

Csak keresztmetszeti adatokkal rendelkezünk, de szemléletünk hosszmetszeti: az egy
mást követõ születési évjáratok életpályáját és az életpályák között megfigyelhetõ kü

* Kutatásunkat az OTKA T035373-as számú, Tipikus életpályák – Magyarország a rendszerváltozás után 
címû pályázata támogatta. Hálás köszönettel tartozunk Galla Viktóriának, Máté Leventének, Gyombolai 
Mártonnak és sok más segítõnknek, akik az adatok felkutatásában, rendezésében és feldolgozásában részt 
vettek. Természetesen az esetleges hibákért csak a szerzõk felelõsek. 

Augusztinovics Mária az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tanácsadója. 
Köllõ János az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének kutatásvezetõje. 
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lönbségeket próbáljuk ábrázolni. Az évjárati hatások – Ryder [1965] úttörõ tanulmányát 
hosszabb szünet után követve – az 1980-as években növekvõ figyelmet kaptak, elsõsor
ban az életkor–naptári idõ–születési évjárat (az úgynevezett APC) modellekkel történt 
kísérletekben (Mason–Fienberg [1985], Boockmann–Steiner [2005]). Ezek a modellek 
az életkor (age), a naptári idõ, azaz történelmi idõszak (period) és a születési évjárat 
(cohort) által gyakorolt hatásokat igyekeztek szétválasztani, ami csak közvetett módsze
rekkel, identifikációs korlátok bevezetésével lehetséges, hiszen a három tényezõ közül 
bármelyik kettõ egyértelmûen meghatározza a harmadikat. Mi ebben a cikkben nem 
alkalmazzuk az APC eszköztárát, mert úgy találtuk, hogy az évjárati hatások – ha létez
nek – csak elenyészõen kicsik lehetnek a naptári (történelmi) idõ hatásához képest, ami 
két számjegyû százalékkal befolyásolta egy-egy születési évjárat foglalkoztatását és bé
rét. Más, átfogó modell sem áll cikkünk hátterében, erõfeszítéseink alapvetõen egyes 
társadalmi csoportok nyugdíjképességének és a nyugdíjazáskor elérhetõ, induló öregségi 
nyugdíjának becslésére korlátozódnak.1 

A születési évjáratok szerinti számbavételen belül triviális követelményként megkü
lönböztetjük a férfiak és a nõk életpályáit, hiszen minden számítás nélkül, elõre is tudha
tó, hogy ezek között jelentõs a különbség. Ezen belül iskolai végzettség szerint vizsgáló
dunk tovább, mert ez a munkaerõ-piaci pozíció legfontosabb meghatározója. Az iskolai 
végzettséget három (egyes esetekben négy) fokozattal jellemezzük: 1. alsófokú – vagyis 
a nyolc általánost, vagy annyit sem végzettek, 2. középfokú – a szakmunkások és érettsé
gizettek (ahol szükséges és lehetséges, ezt a két kategóriát is megkülönböztetjük) és 3. 
felsõfokú – a diplomások, egyetemet, fõiskolát végzettek. A rövidség kedvéért a születési 
év–nem–iskolázottság szerint képzett halmazokat csoportoknak fogjuk nevezni. 

Terjedelmi korlátok miatt nem tudjuk részletesen, csoportról csoportra haladva, be
mutatni a becslési eredményeket. Csupán az egyes dimenziókban bekövetkezett legfonto
sabb változások és az összkép bemutatására, valamint a fontosabb számítási módszerek 
ismertetésére törekszünk. Hasonló okból nem nevezzük meg minden esetben tételesen az 
egyes táblázatok és ábrák mögöttes adatainak, a szövegben elõforduló számoknak a for
rását, már csak azért sem, mert minden táblázatot és ábrát magunk készítettünk, és ehhez 
a legtöbb esetben több forrásból kombinált adatokat használtunk.2 

Tényadatokkal a kutatás során 2005-ig rendelkeztünk, elõreszámításra pedig 2020-ig 
vállalkoztunk. Ezért azt a 15 évjáratot választottuk ki, amelyek tagjai ebben a 15 éves 
szakaszban töltik be hatvanadik életévüket, ami az elõrehozott öregségi nyugdíj korhatá
ra (jelenleg még csak a férfiaknak, de néhány éven belül már a nõknek is). Ezek az 
évjáratok 1945 és 1959 között születtek. Valójában csak ez a korhatárbetöltés teszi õket 
egy „korcsoporttá”, egyébként sokban különböznek. Az idõsebbektõl a fiatalabbak felé 
haladva, javuló várható élettartam és növekvõ iskolázottság jellemzi õket. A munkaerõ
piaci megrázkódtatás is más-más életkorban érte az egyes évjáratokat: 1990-ben 31–45. 
évüket töltötték be, és ez a korkülönbség akkor nagyon sokat számított. 2005-ben pedig 
az 1945-ben született férfiak már elmehettek elõrehozott öregségi nyugdíjba (a nõk vala
mivel korábban), az 1959-ben születettek viszont még csak a 46. születésnapjukat sirat
hatták. Néhány esetben a náluk idõsebbeket és fiatalabbakat is bemutatjuk az összehason
lítás érdekében, de történetünk lényegében ezekrõl az évjáratokról szól. Ahhoz, hogy 

1 Az életpályák becslése keresztmetszeti adatokból módszertani nehézségekkel jár. Ezeket és az ebbõl 
fakadó bizonytalanságot a cikkben röviden tárgyaljuk, és a következtetések megfogalmazásakor figyelembe 
vesszük. 

2 Legfontosabb forrásaink: KSH népszámlálásai, Hablicsek [2003], KSH munkaerõ-felvételei, KSH bér
tarifa-felvételei, ONYF járulékfizetõi adatbázisa, a Nyufig nyugdíjasállomány-adatbázisa, a Társadalombiz
tosítási, illetve késõbb a Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság statisztikai jelentései, illetve évkönyvei. 
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várható induló nyugdíjukat megbecsüljük, életpályájuk múltbeli részét is rekonstruál
nunk kell, ezért évtizedekre vissza kell nyúlnunk a múltba is. 

Mind a béreket, mind a nyugdíjakat a mindenkori országos átlagkereset hányadában 
vagy százalékában fejezzük ki. Így eltekinthetünk a bérdinamika és az infláció hosszú 
távú trendjeinek folytonos követésétõl és elõrejelzésétõl, aminek tárgyunk szempontjából 
nem lenne jelentõsége. A relatív bér és relatív nyugdíj kifejezések a továbbiakban erre 
utalnak. 

A nyugdíjjogosultság megszerzése érdekében járulékot fizetõk számának becslését – 
kutatásunk tárgyával összhangban – a munkából eredõ jövedelmek járulékfizetõire korlá
tozzuk. Természetesen idetartozik nemcsak az alkalmazottak, hanem az önfoglalkozta
tók, egyéni vállalkozók és más, hasonló kategóriák jogszerzése is. Nem vesszük viszont 
figyelembe az állam által a transzferjövedelmek (például munkanélküli-segély) után fize
tett járulékot, bár az életpálya során szerzett szolgálati évek becslésénél a nappali felsõ
oktatás és a gyes–gyed–gyet évei alatt szerzett szolgálati idõt beszámítjuk. A járulék 
mértékével és pénzbeli nagyságával egyébként sem foglalkozunk, a járulékfizetõ tevé
kenységet kizárólag a nyugdíjba vonuláskor beszámítható szolgálati évek és relatív kere
set szempontjából tárgyaljuk. 

Figyelmünket a következõ másfél évtizedben megállapítandó, új, induló öregségi nyug
díjakra fordítjuk. A már megállapított öregségi nyugdíjak további sorsát nem követjük, 
mert a mindenkori nyugdíjemelés (indexelés) mértéke már nem az egyén munkapiaci 
teljesítményétõl függ. Ezzel kapcsolatban csupán néhány megjegyzést teszünk majd, amikor 
ezt az új nyugdíjak színvonalának megítélése szükségessé teszi. A rokkantsággal is csak 
annyiban foglalkozunk, amennyiben a rokkantnyugdíjazás beszûkíti az öregségi nyugdí
jazás lehetõségét, és nagymértékben befolyásolja annak életkori profilját. 

A felsorolt korlátozásokból következik, hogy nem a nyugdíjrendszer egészét tárgyal
juk. Eredményeink nem alkalmasak a Nyugdíjbiztosítási Alap aggregált pénzügyi hely
zetének felvázolására, ezt nem is tekintettük célunknak. Nem az Alap, hanem a biztosí
tottak és az új nyugdíjasok múltbeli és várható helyzetét, a fenti értelmezés szerinti társa
dalmi csoportok életpályáján felismerhetõ különbségeket kívánjuk vizsgálni. 

A cikk következõ részében áttekintjük a foglalkoztatásra, a keresetekre és a jogszerzé
si valószínûségre (jogszerzõ–foglalkoztatott arányra) vonatkozó legfontosabb eredmé
nyeket, és itt tárgyaljuk a nyugdíjjogosultság elõreszámításának az adatok keresztmetsze
ti jellegébõl adódó korlátait. Majd a munkapiaci változásoknak a nyugdíjazásra, a nyug
díjra jogosultak és nem jogosultak közötti arányokra, a nyugdíjak színvonalára gyakorolt 
hatását próbáljuk megbecsülni, és rámutatunk a nyugdíjrendszer néhány, folyamatban 
lévõ, illetve törvény szerint változó vonására, amelyek szintén hatást gyakorolnak az 
induló nyugdíjak színvonalára. Mindkét részben ismertetjük az elõreszámítás során al
kalmazott fontosabb feltevéseket. Végül rövid összefoglalással és néhány következtetés
sel zárunk. 

Foglalkoztatás, bérek és nyugdíjjogszerzés 

Foglalkoztatás 

A magyar népesség foglalkoztatási rátája a politikai rendszerváltást követõen alig három 
év alatt közel 20 százalékpontot zuhanva, 1993-ban érte el történelmi mélypontját. A pél
dátlan mértékû csökkenést részleges – és cikkünk tárgya szempontjából látszólagos – 
regenerálódás követte, mint azt az 1. ábra szaggatott vonallal jelölt görbéje mutatja a 25– 
64 éves népességre. 
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1. ábra 
A 25–64 éves népesség foglalkoztatási rátája a megfigyelt és konstans iskolázottsági súlyokkal 

kiigazított értékek (százalék) 

Makrogazdasági szempontból – és egy felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben – mind
egy, hogy az aggregált foglalkoztatási ráta mitõl javul, a lényeg az, hogy többen dolgoz
nak és fizetnek be a nyugdíjkasszába. A meghatározott végzettségû, meghatározott nemû, 
korú egyének és csoportok várható nyugdíja szempontjából azonban számít, hogy a nö
vekedés pontosan mibõl adódik. Az aggregált foglalkoztatási ráta az 1993. évi mélypont
ról (amikor a 25–64 éves népesség 56,5 százaléka dolgozott) 2004-ig 64,8 százalékra 
emelkedett ugyan, de úgy, hogy közben sem a képzetlen, sem a képzett népesség foglal
koztatási esélyei nem javultak érdemben, az emelkedés szinte teljes egészében összetétel
változásból (elsõsorban a 0–8 osztályt végzettek aránycsökkenésébõl, kisebb részben a 
diplomások aránynövekedésébõl) adódott. Erre mutat rá az 1. ábra folytonos vonallal 
jelölt görbéje, ami az 1970. évi iskolázottsági súlyokkal kiigazított ráta idõbeli alakulását 
mutatja. A megfigyelt és a kiigazított ráták közötti különbség a súlyok változásából adó
dik. Látható, hogy az aggregált foglalkoztatás 1993-at követõ javulása majdnem teljes 
mértékben az összetétel-változásnak köszönhetõ, az egyes iskolázottsági csoportok fog
lalkoztatási rátáinak átlaga (ennek alakulását ragadja meg a kiigazított érték) nem javult 
érzékelhetõ mértékben. 

Az iskolázottságspecifikus foglalkoztatási ráták átlagának stabilizálódása mögött a ki
lencvenes évek második felétõl kezdõdõen már viszonylag szerény belsõ mozgások húzód
tak meg, mint azt a 2. ábra mutatja.3 Tovább romlott a 0–8 osztályt végzettek, valamint a 
szakmunkás végzettségû nõk relatív foglalkoztatása, és tovább javult a diplomásoké. 

A foglalkoztatási korprofilok az idõben egymással nagyjából párhuzamosan tolódtak 
el. A foglalkoztatás a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a már nyugdí
jas népesség körében csökkent a legnagyobb mértékben, 1998 után pedig – az 
öregséginyugdíj-korhatár emelésének megkezdése után – a korhatár elõtt álló, iskolázot
tabb csoportoknál emelkedett a leggyorsabban. Azt, hogy az egyes kohorszok hogyan 
haladtak az eltolódó keresztmetszeti foglalkoztatási korprofilok változó terében, a leg
erõsebben érintett csoport, az általános iskolát vagy azt sem végzett férfiak példáján 
mutatjuk be (3. ábra). 

3 Itt négy iskolázottsági fokozatot (alsó, szakmunkás, közép, felsõ) különböztetünk meg. 
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2. ábra 
A foglalkoztatás valószínûsége az érettségizettekhez képest az életkor hatásának kiszûrése után* 

* Az adatok a 25–64 éves népességre vonatkoznak, és azt mutatják, hány százalékkal volt nagyobb vagy 
kisebb a foglalkoztatás valószínûsége az adott iskolázottsági kategóriában, mint az érettségizetteknél, azonos 
életkor esetén. 1970 és 1990 között a diplomás nõknél látható csökkenés relatív: nem az õ foglalkoztatottsá
guk csökkent, hanem a viszonyítási alapul szolgáló érettségizetteké növekedett jelentõs mértékben. A becs
lés olyan probit modellel készült, amelynek jobb oldalán az életkor, az életkor négyzete és a három iskolá
zottsági dummy változó állt. 1992 elõtt a népszámlálások 2 százalékos mintáit használtuk, 1992-tõl a mun
kaerõ-felvételek október–decemberi hullámait. 

A 3. ábrán az 1944-ben, 1950-ben és 1956-ban született kohorszok mozgását látjuk a 
naptári idõben, 1970 és 2001 között, a vízszintes tengelyen életkoruk szerint elõre halad
va. Látható, hogy a keresztmetszeti profil 1970 és 1990 között kissé, a nyugdíjkorhatár 
elõtti korévekben erõteljesen lejjebb tolódott, 1990 és 1996 között viszont drámai mér
tékben süllyedt, majd megállapodott a rendszerváltás éveiben kialakult, rendkívül ala
csony szinten. A három ábrázolt kohorsz egymással párhuzamos pályákon mozgott, a 
pálya lényegében csak életkoruk miatt tolódott el, ami arra utal, hogy a kohorszhatások 
– a három bemutatott születési évjárat eltérõ mérete ellenére – jelentéktelenek voltak a 
naptári idõ hatásához képest. 
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3. ábra 
Foglalkoztatási görbék 

(a 0–8 osztályt végzett férfiak évjáratainak mozgása a keresztmetszeti profilokon) 

Bérek 

A relatív bérek változásainak bemutatásához 1986 óta rendelkezünk megbízható és idõben 
állandó tartalmú egyéni adatokkal, amivel meg is elégedhetünk, mert a nyugdíjrendszer is 
csak 1988-tól veszi figyelembe a keresetet az induló nyugdíj kiszámításához. Mint a 4. 
ábrán bemutatott idõsorok jelzik, a 0–8 osztályt végzettek kereseti hátránya 1998-ig a 
férfiak és a nõk esetében is megduplázódott az 1986. évi „utolsó munkapiaci békeévhez” 
viszonyítva. Ezt követõen átmenetileg csökkent az általános iskolát végzettek lemaradása, 
de 2002 után ismét nyílni kezdett a kereseti olló, és az utolsó megfigyelt év adatai már 
ismét 0,415, illetve 0,377 logaritmuspontos (34, illetve 31 százalékos) hátrányt jeleztek az 
azonos korú érettségizettekhez képest.4 A szakmunkás oklevél fokozatosan értékét vesztet
te, az 1986-ban még csak 10 százalék körüli kereseti hátrány (az érettségizettekhez képest) 
26, illetve 35 százalékosra nõtt. A diplomások relatív keresete folyamatosan nõtt, amiben 
az ezredforduló után a közalkalmazotti béremelések is komoly szerepet játszottak. 

Az állami beavatkozás nemcsak a diplomásoknál, hanem a legalacsonyabb bérek tarto
mányában is erõteljesen befolyásolta a kereseti arányokat. A teljes béreloszlás mentén 
vizsgálódva (a kvantilisekre vonatkozó regresszióval vagy más módszerrel is), megmu
tatható, hogy a képzetlen munka 1998 utáni (a 4. ábrán lineáris regresszióval becsült) 
felértékelõdése valójában csak abban a kereseti tartományban ment végbe, ahol a mini
málbér-szabályozás közvetlenül hatott. 

A foglalkoztatási korprofilokkal ellentétben a kereseti korprofilok nagymértékben meg
változtak, különösen a diplomások esetében. A rendszerváltást követõ technológiai átala
kulás példátlan mértékben leértékelte az idõsebb korosztályoknak az egyetemeken és a 
munkahelyen gyûjtött emberi tõkéjét, mint azt néhány korábbi tanulmány (Kézdi–Köllõ 
[2000], Kézdi [2002]) részletesen bemutatta. Hely hiányában itt is csak a legerõsebben 

4 A félig logaritmikus regressziós egyenletbõl származó együtthatókat β-val jelölve a százalékos bérhát
rány mértéke eβ . 
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4 ábra 
Iskolázottság szerinti havi bruttó kereseti különbségek az érettségizettekhez képest 

az életkor hatásának kiszûrése után (logaritmuspontban)* 

* Az adatok azt mutatják, hány százalékkal volt nagyobb vagy kisebb a bruttó havi kereset az adott iskolá
zottsági kategóriában, mint az érettségizetteknél, azonos életkor esetén. A becslés olyan lineáris regressziós 
modellel készült, amelynek bal oldalán a kereset logaritmusa, jobb oldalán az életkor, az életkor négyzete és a 
három iskolázottsági dummy változó állt. Népesség: költségvetési alkalmazottak és a húsz fõnél (1986– 
1995), tíz fõnél (1996–1999) és öt fõnél (2000–) több dolgozót foglalkoztató vállalatok dolgozói. 

Források: KSH bértarifa-felvételek 1986–2005. 

érintett csoport, a diplomás férfiak esetében mutatjuk be a változó keresztmetszeti profi
lok közötti mozgást. A 5. ábrán látható, hogy 2001-re gyakorlatilag megszûntek a diplo
mások korosztályai közötti kereseti különbségek. Ez – mint az életpálya mentén haladva 
látható – óriási kereseti veszteséget okozott az idõsebb diplomások számára: az 1944-ben 
született diplomás férfiak például hatvan százalékkal kerestek kevesebbet 2001-ben ah
hoz képest, mint ha érvényben maradt volna a rendszerváltás elõtti kereseti görbe. A vál
tozások a középiskolát végzetteknél lényegesen kisebbek, az érettségit nem szerzett cso
portok esetében pedig elhanyagolható mértékûek voltak. Ebben az esetben is párhuzamo
san futnak a pályák, ami arra utal, hogy a naptáriidõ-hatások itt is sokkal erõsebben 
befolyásolták az évjáratok mozgását, mint az esetleges kohorszhatások. 
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5. ábra 
Relatív bérek 

(diplomás férfiak, a kohorszok mozgása a keresztmetszeti profilokon, 
30 évesek bére = 100 százalék) 

Foglalkoztatás és jogszerzés 

Statisztikai szempontból a foglalkoztatás három részre osztható. Egy része legális: a 
munkát végzõk adót és járulékot fizetnek – õk a jogszerzõk (fehérfoglalkoztatás). (Ezt a 
csoportot fogjuk késõbb tovább bontani a jogszerzés idõtartama szerint.) Egy másik ré
sze vagy elkerüli az adó- és járulékfizetést, vagy legálisan adó- és járulékmentes (például 
az õstermelés), de a munkavégzésrõl a kérdezettek beszámolnak a Statisztikai Hivatal 
kérdezõbiztosának (szürkefoglalkoztatás), míg a harmadik rész a tisztán statisztikai célú 
adatfelvételekben is rejtve marad (feketefoglalkoztatás). Ez a felosztás egyénekre és az 
egyének munkában töltött idejének megoszlására egyaránt vonatkoztatható. Az admi
nisztratív nyilvántartásokban csak a jogszerzõ, fehérmunka jelenik meg, ez viszont a 
KSH munkaerõ-felvételében egyéni szinten nem különböztethetõ meg a szürkemunkától. 
Csoportszinten azonban megbecsülhetõ a kizárólagosan szürkemunka részesedése a tel
jes munkamennyiségbõl egy adott idõpontban, ha megállapítjuk a munkaerõ-felvételben 
és az adminisztratív adatbázisokban mért foglalkoztatotti állomány különbségét. A feke
tefoglalkoztatás nagyságrendjére természetesen csak közvetett módszerekkel következ
tethetünk, de tanulmányunk szempontjából ennek szerencsére nincs is különösebb jelen
tõsége, hiszen biztosan nem jár nyugdíjjogszerzéssel. Célunk a KSH munkaerõ-felvétel 
foglalkoztatási adatának korrigálása a szürkemunka arányának figyelembevételével, hogy 
összefüggést teremthessünk a közismert foglalkoztatottsági ráta és az annál alacsonyabb 
(„fehér”) jogszerzési arány között. 

A fehérfoglalkoztatást tehát az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnak (ONYF) 
bejelentett foglalkoztatással, a szürkét pedig a munkaerõ-felvételben mért foglalkoztatás
nak az ONYF-adat feletti többletével mérjük csoportszinten a 2001. évi adatok segítségé
vel. Az ONYF jóvoltából részletes foglalkozási (négyjegyû FEOR) bontásban ismerjük 
az úgynevezett valódi jogszerzõk számát – azokét, akikrõl az év során akár csak egynapi 
járulékköteles munkaviszonyt jelentettek a nyugdíjbiztosítónak. Ez áramlás típusú adat 
(nevezzük N-nek), ami önmagában nem vethetõ össze a munkaerõ-felvételnek a 
foglalkoztatotti állományra vonatkozó pontszerû megfigyeléseivel. A jogszerzõk éves 
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átlagos állományának nagysága (J) azonban megbecsülhetõ az év során átlagosan össze
gyûjtött szolgálati idõ változójának (t) felhasználásával. Annak valószínûsége, hogy a 
vizsgált csoport egy tagja az év egy véletlenszerûen kiválasztott napján járulékköteles 
munkát végez, p = t/365-tel egyenlõ, és J = pN. A munkaerõ-felvétel esetében az éves 
átlagos foglalkoztatotti állományt a négy negyedév megfigyeléseinek átlagaként számít
hatjuk ki, figyelmünket a nem nyugdíjas (potenciális jogszerzõ) népességre korlátozva.5 

Az 1. táblázatból látható, hogy becslésünk szerint 2001-ben a potenciális jogszerzõ 
foglalkoztatottak 90 százaléka volt ténylegesen jogszerzõ. Az itt közölthöz hasonló szá
mítások 2001 utánra is minden évre elvégezhetõk nem, életkor és foglalkozási csoport 
szerinti bontásban. Pontatlanul, de az iskolázottság szerinti arányszámok is megbecsül
hetõk, mert bár az ONYF regiszterében szereplõk iskolázottsága nem ismert, de a foglal
kozásuk igen. A különbözõ foglalkozások mûvelõinek iskolázottság szerinti megoszlását 
alapul véve (ami az 1993–2004-es munkaerõ-felvételek több mint másfél millió megfi
gyelést tartalmazó összevont adatbázisából elég pontosan meghatározható) foglalkozá
sonként megbecsülhetõ, majd iskolázottság szerint összegezhetõ a különbözõ képzettsé
gû járulékfizetõk száma. 

1. táblázat 
Foglalkoztatás és nyugdíjjogszerzés 2001-ben 

Megnevezés Ezer fõ 

Foglalkoztatott az ILO–OECD-meghatározás szerint (éves átlagos állomány) 3834 
Potenciális jogszerzõ foglalkoztatott (nem nyugdíjas foglalkoztatott, 

éves átlagos állomány) 3720 
Tényleges jogszerzõ (becsült éves átlagos állomány, J = pN ) 3352 
Nem jogszerzõ, nem nyugdíjas foglalkoztatott (becsült éves átlagos állomány) 368 

Emlékeztetõ adatok 
Alkalmazásban álló vagy szövetkezeti tag 3225 
Alkalmi munkás, segítõ családtag, nagyon változó munkaidõben otthon dolgozó 107 
Önálló vagy társas vállalkozás tagja 388 

Az igazi probléma, hogy 2001 elõtt semmilyen támpontunk sincs a járulékfizetési arány 
becsléséhez. Kerülõ úton haladtunk, az 1. táblázat adatait felhasználva. Feltételeztük, hogy 
az alkalmi munkások, a segítõ családtagok és a nagyon változó munkaidõben otthon dolgo
zók nem fizetnek járulékot. Ha õket kizárjuk, marad 3225 ezer alkalmazott (és szövetkezeti 
tag), valamint 388 ezer vállalkozó, vagyis összesen 3613 ezer lehetséges jogszerzõ. Látjuk 
viszont a táblázat felsõ részében, hogy a tényleges jogszerzõk (J = pN) csupán 3352 ezren 
vannak, ami átlagosan 93 százalékot jelent. Ez az arány azonban bizonyára nem alkalmaz
ható az alkalmazottakra és a vállalkozókra egyaránt. Két, szélsõnek tekinthetõ esetet vizs
gáltunk meg. Az egyik esetben (A verzió) az alkalmazottak 100 százaléka járulékfizetõ, 
akkor 127 ezer fizetõ vállalkozó marad, ez körükben 33 százalék. A másik esetben (B 
verzió) az alkalmazottaknak is csak 95 százaléka fizet, akkor 288 ezer vállalkozó van a 
járulékfizetõk között, vagyis a vállalkozók 74 százaléka. Ezt a két verziót használtuk arra, 
hogy a munkaerõ-felvételekben, illetve a népszámlálásokban megfigyelt foglalkoztatási 
viszony alapján 2001 elõtt becslést adjunk a jogszerzés valószínûségére. 

Az eredményt a 6. ábra „doboz és bajusz” (box-and-whiskers) diagramjai mutatják. 

5 Pontosabban fogalmazva tehát J = pN az év egy véletlenszerûen kiválasztott napján éppen érvényes 
munkaviszonyok átlagos állományát jelenti, ami megfelel a munkaerõ-felvétel adatának. 



538 Augusztinovics Mária–Köllõ János 

6. ábra 
A nem nyugdíjas foglalkoztatottak közül nyugdíjjogosultságot szerzõk becsült aránya 

A dobozok közepén lévõ vonás a mediánt, maga a doboz az 1. és a 3. kvartilis közötti 
eltérés nagyságát (interkvartilis-terjedelmet), a bajuszok vége a legmagasabb és a legala
csonyabb kapcsolódó értékeket, a pontok a szélsõséges értékeket mutatják (a szóródás a 
nemek, életkor és iskolázottság szerint képzett csoportok eltérõ jogszerzési valószínûsé
gébõl adódik). Mindkét becslés 1996-ig a jogszerzõ fehérmunka erõteljesen csökkenõ, 
majd enyhén növekvõ arányát jelzi a munkaerõ-felvételekben szereplõ, fehér- és szür
kefoglalkoztatottak együtteséhez képest. 

A foglalkoztatottság és a bérek elõreszámítása 

A vizsgált évjáratok múltbeli munkaerõ-piaci pályája pontatlanul, súlyos kompromisszu
mok árán úgy-ahogy rekonstruálható, jövõbeli pályájukkal kapcsolatban azonban még 
csak sejtéseink sincsenek. A legjobb, amit ilyen helyzetben tenni lehet, ha kifejezetten 
optimista forgatókönyvet tételezünk fel. Kiindulópontunk a nemzeti fejlesztési terv 2006 
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nyarán érvényes változata, ami 2010-re 57 százalékos nõi, valamint 69 százalékos férfi 
foglalkoztatási rátát tûzött ki célul a 15–64 éves népességben, ezen belül 37 százalékosat 
az 55–64 éves népesség egészében. 

Elsõ lépésben egységes, 37 százalékos rátát tételezünk fel az 55–64 éves férfiakra és 
nõkre. (Ez a feltevés összhangban van a két nem foglalkoztatási rátáinak 1998 és 2004 
között lezajlott tényleges közeledésével a megfelelõ korcsoportban.) 

Második lépésben felbontottuk a célokat a 15–54 és 55–64 évesekre vonatkozó rész
célkitûzésekre, figyelembe véve a megfelelõ korcsoportok nagyságát 2010-ben. Hablicsek 
[2003] szerint 2010-ben a 15–64 éves nõk 20,9 százaléka, a férfiak 17,9 százaléka lesz 
55–64 éves, amibõl a 15–54 éves nõkre 62 százalékos, a férfiakra 76 százalékos (impli
cit) célkitûzés adódik. 

Harmadik lépésben – még az eddigieknél is derûlátóbban eljárva – azonos ütemû 
foglalkoztatásnövekedést tételeztünk fel az egyes iskolázottsági csoportokban. 

Negyedszer, a jelenleg érvényes (nemen és iskolázottsági csoporton belüli) foglalkoz
tatási korprofilok felhasználásával a korcsoportos elõrejelzést korévesre bontottuk. 

Végezetül feltételeztük, hogy 2010 és 2020 között a foglalkoztatás szintje és szerkeze
te nem változik. A foglalkoztatottak és a jogszerzõk arányát pedig 2005 és 2020 között 
mindvégig csoportonként változatlannak tekintettük. 

A relatív keresetek esetében a jelenlegi bér–életkor profilokkal számoltunk, kivéve a 
diplomásokat. Esetükben feltételeztük, hogy a vállalati szférában folytatódnak a 2000– 
2005 közötti folyamatok, míg a költségvetésben dolgozóknak a közalkalmazotti béreme
léssel szerzett elõnye 2010-re elvész, a 2000. évi profil lesz érvényben. Az ebbõl eredõ 
elmozdulások (ahogy eddig is) korsemlegesek lesznek. E feltevések mellett minden nem– 
kor–képzettségi csoportra kiszámítottuk a 2010-ben várható relatív keresetet a 2005. évi 
költségvetési foglalkoztatási arány figyelembevételével. 2010 és 2020 között ebben az 
esetben is teljes változatlanságot tételeztünk fel. 

Alfák, béták és gammák keresztmetszetben 

A fent röviden ismertetett számítások alkalmasak arra, hogy – a rendelkezésre álló ada
tok megengedte pontossággal – megbecsüljük egy-egy csoport átlagos tagjának a nyug
díjszámítás alapjául szolgáló szolgálati idejét. Az átlagok mögött azonban jelentõs szóró
dás áll, csoportonként élesen eltérnek a teljes, részleges és zérus jogszerzés arányai. 
Ezeket a státusokat egy néhány évvel ezelõtt bevezetett (Augusztinovics [2005]) szóhasz
nálattal írjuk le, amely azóta eléggé elterjedt a nyugdíjjal foglalkozó szakértõk körében, 
bizonyára éppen rövidsége miatt, amiért itt is alkalmazzuk, de némileg tovább részletez
ve. Az alfák egész évben járulékfizetõ tevékenységet folytatnak, tehát éppen egy egész 
szolgálati évet szereznek, a béták ennél kevesebbet. Itt és a továbbiakban béta–1 az, aki 
nem egész évet, de fél évet vagy annál többet, béta–2 pedig, aki még fél évet sem 
dolgozott az év során.6 A gammák sem nem nyugdíjasok, sem nem járulékfizetõk.7 

Az egyes iskolázottsági csoportok státus szerinti megoszlását 2005-ben a 2. táblázat 
mutatja be (itt az évjárati és nemeken belüli számítások esetében csak három iskolázott
sági fokozatot – alsó, közép, felsõ – tudtunk megkülönböztetni). 

6 A fél év azért kritikus határ, mert 40 éves keresõkori pályaszakaszt feltételezve, évente átlagosan 
legalább fél év kell összesen 20 szolgálati év eléréséhez. 

7 Emlékeztetünk arra, hogy az alfák és a béták együtt alkotják a korábban fehérnek nevezett foglalkozta
tottak kategóriáját. A gammák (a szürke- és a fekete-, valamint a sehogyan sem foglalkoztatottak) számát 
kivonással állapítottuk meg, a nem nyugdíjas népességbõl levonva a járulékfizetõ alfák és béták együttes 
létszámát. 
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2. táblázat 
Az 1945–1959-ben született évjáratok megoszlása 2005-ben iskolázottság és jogszerzõ státus 

szerint 

Megnevezés 
Alsó- Közép- Felsõ-

Összes 
fokú végzettség 

Népesség 
– ezer fõ 694 1140 319 2153 
– megoszlás 32 53 15 100 

Megoszlás státusok szerint 
Népesség 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nyugdíjas (az év elején) 
– öregségi 7,9 5,6 4,0 6,1 
– rokkant 27,0 14,6 4,4 17,1 
Együtt (saját jogú) 34,9 20,1 8,4 23,1 

Járulékfizetõ 
Alfa 24,5 49,9 64,8 43,9 
Béta–1 5,7 6,7 3,9 6,0 
Béta–2 6,2 7,0 4,0 6,3 
Együtt 36,4 63,6 72,7 56,2 

Gamma (semmilyen 
járulékot nem fizet) 28,7 16,2 18,9 20,6 

A 2. táblázatban látható, hogy 2005-ben az általunk vizsgált 46–60 éves korú népes
ség 17 százaléka (az alsófokú végzettséggel rendelkezõk 27 százaléka) már rokkantnyug
díjas. A járulékfizetõk aránya mindössze 56 (az alsófokúak körében 36) százalék, és a 
vizsgált népesség több mint 20 (az alsó fokon képzetteknek közel 30) százaléka pedig 
semmilyen járulékot sem fizet (gamma). 

1997 elejéig visszamenõen az egyes státusokba tartozók arányát csoportokon belül a 
munkaerõ-felvételeknek a munkaviszony, illetve a munkanélküliség (vagy inaktivitás) 
hosszára vonatkozó információi alapján becsültük. Az 1970-re, 1980-ra és 1990-re vo
natkozó adatok a népszámlálások 2 százalékos mintáiból származnak, és az elõzõkhöz 
képest bizonytalanok. Az aktív keresõket alfának tekintettük (ez kismértékû túlbecslést 
jelent), a többiek közül pedig a gamma csoportba soroltuk azokat a nem nyugdíjas sze
mélyeket, akik nem végeztek a népszámlálást megelõzõ év során legalább 90 napig mun
kát és/vagy gyesen voltak. A rendelkezésre álló idõpontok adatai között interpolációval 
határoztunk meg éves értékeket. 

A jövõre nézve azonban semmiféle támpontunk sincs a járulékfizetõ foglalkoztatottak 
keresztmetszeti megoszlásának becslésére az alfák és a béták két alosztálya között. Az 
egyetlen, amit tehettünk, hogy a járulékfizetõ foglalkoztatottakon belüli, 2001–2005 kö
zötti, meglehetõsen stabilnak mutatkozó, keresztmetszeti megoszlási arányokat vittük 
tovább 2006-tól minden évre. 

Alfák, béták és gammák az életpálya mentén 

Egy-egy csoportnak a státusok közötti keresztmetszeti megoszlása közvetlenül nem alkal
mas annak elõrejelzésére, hogy a csoport mekkora része szerez majd 20 vagy több szol
gálati évet, azaz nyugdíjjogosultságot. Az emberek ugyanis kisebb-nagyobb gyakoriság-
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gal mozognak az alfa, béta és gamma státusok között. Abból, hogy egy csoport egyne
gyede évrõl évre egynapnyi jogosultságot sem szerez, nem következik, hogy a csoport 
egynegyede zérus szolgálati idõvel zárja majd az aktív életpályáját. Nyilvánvaló, hogy 
egy-egy évben az alfa és a gamma státusok nagyobb gyakorisággal fordulnak elõ, mint 
hosszabb távon. (Hosszú távon mindannyian béták vagyunk – mondhatnánk.) A két szél
sõ státust az egyének évente zérusnál nagyobb valószínûséggel hagyják el, ezért hosszabb 
távon e két státusban való állandó tartózkodás valószínûsége sokkal kisebb, mint évente. 

Azzal, hogy a keresztmetszeti adatok használatával esetleg erõteljesen túlbecsüljük az 
alfák hosszabb idõtávon át várható arányát, nyilván túlbecsüljük az egyes csoportok várha
tó relatív nyugdíját. Ez hiba, de cikkünk fõ mondandója szempontjából nem kifogásolható, 
hiszen javítja a nyugdíjvárományokat. A gammák – a zérus jogosultságot szerzõk – számá
nak esetleges hasonló túlbecslése azonban a nyugdíjvárományok alábecsléséhez vezetne, és 
ezt a hibát semmiképpen sem kívánjuk elkövetni. Ezért ezzel– bármennyire is hiányosak a 
probléma tárgyalásához felhasználható adatok – részletesen foglalkoznunk kell. 

Tekintsünk egy olyan egyént, aki a t = 0 évben nem szerzett jogosultságot, gamma 
vagy béta–2 volt. A rákövetkezõ évben bizonyos valószínûséggel megint nem szerez 
elegendõ szolgálati idõt, de van valamekkora esélye arra, hogy béta–1 vagy alfa státusba 
kerüljön, ahogy az utóbbi csoportok tagjainak is van esélyük arra, hogy státust váltsanak. 
A hat hónapnál hosszabb (J) és rövidebb (NJ) státusok közötti átmenet-valószínûségeket 
a 2 × 2-es Π mátrix írja le, melynek πij eleme mutatja, milyen eséllyel kerül valaki i-bõl 
j státusba meghatározott idõ alatt (Σjπij = 1). 

Az egyik szélsõ eset az, ha a csoportok teljesen zártak (Π egységmátrix), ekkor a 
keresztmetszeti J–NJ arányok pontosan elõrejelzik az aktív életpályájukat nyugdíjjogo
sultsággal, illetve anélkül zárók arányát. A másik szélsõ esetnek az tekinthetõ, ha a státu
sok közötti mozgások útfüggetlenek, a mobilitás stacionárius Markov-folyamatként írha
tó le. Az utóbbi esetben az egy-, két- illetve k-lépéses átmenet-valószínûségeket a 
Π, Π2 ,…, Πk mátrixok írják le. A várható kumulált szolgálati idõ megbecsülhetõ a [0, k] 
periódus egészére, a J és NJ státusoknak az egyes idõszakokra becsült valószínûsége 
[p(t) = p(0)Πt], valamint a hozzájuk tartozó átlagos szolgálati idõk alapján. 

Ehhez valamilyen, az átmenet-valószínûségeket megbízhatóan mérõ Π mátrixra lenne 
szükségünk. Sajnos, jelenleg csupán egyetlen olyan adathalmazzal rendelkezünk, ahol az 
alfa–béta–gamma státusok közötti mobilitás ilyen mátrix segítségével vizsgálható, ez a 
KSH munkaerõ-felvétele. A munkaerõ-felvételbõl épített hat negyedéves panelekbõl 1997
tõl kezdõdõen meghatározható az egyes megfigyelési idõpontokat megelõzõ negyedév
ben folyamatosan dolgozók, illetve nem dolgozók aránya, továbbá alsó és felsõ becslés 
adható arra is, hogy azok, akik negyedévnél rövidebb ideig dolgoztak az utolsó munka
helyükön, vagy negyedévnél rövidebb ideig nem dolgoztak, az idõ mekkora részében 
voltak állásban. Ennek alapján két féléves átmenetmátrix képezhetõ (az elsõ és a máso
dik, illetve a második és a harmadik megfigyelt félévek közötti mozgások alapján). Il
lusztratív számításainkhoz a kétféle – egymással gyakorlatilag megegyezõ – mátrix közül 
a második és a harmadik félévek közötti mozgások Π mátrixát használjuk, amelyben jól 
látható, hogy a státusok nagymértékben, de nem teljesen zártak (3. táblázat). 

Egy stacionárius Markov-folyamatban a státusok közötti megoszlási valószínûségek a 
mindenkori állapottól függetlenül, csupán az eredeti átmenet-valószínûségi mátrixtól füg
gõen, meghatározott állandósult állapot (steady-state) értékeihez tartanak, exponenciális 
görbék mentén. Számunkra a kérdés az, hogy egy tetszõleges idõpontban NJ státusban 
megfigyelt populáció egy Markov-folyamatban – vagyis a csoportok teljes zártságával 
szemben álló másik szélsõ esetben – mekkora kumulált szolgálati idõt halmozna fel  a 
pályája során. Az egyes státusokhoz az ONYF-nél 2001–2005-re elérhetõ álló adatok 
alapján – az általunk vizsgált évjáratokra – félévenként 173, illetve 36 nap szolgálati idõt 
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3. táblázat 
Féléves státusközi átmenetvalószínûségek az 1943 és 1960 között született, nem nyugdíjas 

kohorszokban* 

J NJ 

J 0,8998 0,1012 

NJ 0,0355 0,9645 

J = alfa + béta–1; 
NJ = béta–2 + gamma 
* A táblázat a munkaerõ-felvételben 

1997–2002-ben indult, másfél éves meg
figyelési idõszakok második és harmadik 
féléve közötti áramlási valószínûségekre 
vonatkozik. A panel 111 102 megfigye
lést tartalmaz. 

rendelve, és kiszámítva a kumulált szolgálati idõt, azt kapjuk, hogy egy kezdetben NJ 
státusban megfigyelt egyén 5 év alatt 2, 15 év alatt 9, 30 év alatt 20 év szolgálati idõt 
halmozna fel. A húszéves szolgálatiidõ-határt 31 év alatt érné el, a teljes, negyvenéves 
életpálya során pedig 27 évet gyûjtene. 

Ez egyfelõl azt jelenti, hogy az egyszeri alkalommal NJ-ban megfigyelt populációk 
tagjai még akkor is hosszú idõre esnének ki a jogszerzõ státusból, ha a féléves átmenet
mátrix hûen írná le a hosszabb távú állapotváltozásokat, és a mobilitásban nem érvénye
sülne útfüggés. Másfelõl azonban – ezen adatok alapján – nem zárható ki a csoportok 
teljes zártságával szemben álló másik szélsõség sem: az, hogy minden, az életpályája 
során valamikor NJ státusban megfigyelt egyén képes felhalmozni a nyugdíjjogosultság 
megszerzéséhez szükséges szolgálati idõt. 

Nyilvánvaló, hogy a valóságot a két elméleti véglet, a teljes zártság és az útfüggetlen
ség között kell keresnünk. Az ONYF-tõl származó, 2001–2005-re vonatkozó tényadatok 
alapján úgy tûnik, hogy a mobilitás közelebb áll a teljes zártság, mint az útfüggetlenség 
végletéhez. 

A 4. táblázatban az utolsó, 2001–2005 oszlopban az ötéves idõszak egészét jellemzõ 
adatok láthatók, vagyis például az alfák sorában azokat gyûjtöttük össze, akik minden 
évben alfák voltak, így öt év alatt összesen 1826 napnyi szolgálati idõt szereztek. (Hason
lóan béta–1 az, aki öt év alatt ennyit nem, de a teljes idõ legalább felét, azaz 913 napot 
vagy annál többet töltött járulékfizetõ munkában, béta–2 az, aki ennél kevesebbet, és 
gamma az, aki öt év alatt egyetlen napot sem szerzett.)8 A 4. táblázatban látható, hogy az 
évenkénti adatok az öt év összegéhez képest felülbecslik a két szélsõ státus, az alfák és 
gammák arányát, míg ennek megfelelõen alulbecslik a két béta csoport arányát. Ez is 
arra mutat, hogy a státusok között jelentõs a mobilitás, mégpedig elsõsorban a foglalkoz
tatottság felsõ (jogosultságot szerzõ) és alsó (nem szerzõ) rétegein belül. A két utolsó 
soron ugyanis, ahol a „jogosultságot szerzõket” és a „nem szerzõket” összesítettük, jó
val kisebb a százalékpontokban mérhetõ különbség az évenkénti és az ötéves összesen 
arányok között, mint a négy státust külön-külön tekintve. Ezen belül az öt év egészében 
jogosultságot szerzõk aránya nagyobb, a nem szerzõk aránya pedig kisebb, mint az éven
kénti adatokban, de az utóbbiak még itt is a nem nyugdíjas népesség közel egyharmadát 
teszik ki. 

8 Az ONYF-adatok a járulékfizetõkre vonatkoznak, így azokban a gamma státus nem figyelhetõ meg. 
A gammák számát a népesség és a nyugdíjasállomány adatainak felhasználásával állapítottuk meg. 
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4. táblázat 
Jogosultságot szerzõk és nem szerzõk, 1943–1959 évjáratok* 

(a nem nyugdíjas népesség százalékában) 

2001– 
Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2005 

összesen 

Alfa 54,7 54,5 54,7 53,6 51,6 40,1 
Béta–1 7,5 7,2 7,2 7,6 7,4 28,3 
Béta–2 5,8 5,9 6,0 6,3 6,5 22,7 
Gamma 31,9 32,4 32,1 32,5 34,4 8,9 

Szerez (alfa + béta–1) 62,2 61,7 61,9 61,2 59,1 68,4 
Nem szerez (gamma + béta–2) 37,8 38,3 38,1 38,8 40,9 31,6 

* Itt az 1943-44-es évjáratokat is szerepeltetjük, mert a 2000-es évtized elsõ négy évében közöttük a 
férfiak még nem érték el az elõrehozott öregségi nyugdíj korhatárát. 

Ha tehát a tanulmány következõ részében a 40–45 éves pályán végül is megszerzett 
jogosultság arányait az évenkénti keresztmetszeti becsléseink alapján számítjuk – márpe
dig visszamenõ mobilitási adatok hiányában aligha tehetnénk mást –, valamelyest túlbe
csüljük a jogosultságot nem szerzõk arányát, ezért ezt az utóbbiakra nézve felsõ becslés
nek fogjuk tekinteni. Az alsó becslés kijelöléséhez semmiféle támponttal nem rendelke
zünk, ezért a nyugdíjjogosultságból kizártak összes létszámát – kellõ óvatossággal igen 
tág határok között – a felsõ becslés és annak fele között fogjuk valószínûsíteni. 

Induló öregségi nyugdíjak 2020-ig 

Az elbocsátott légió 

Az 1949-tõl fokozatosan létrehozott és kiterjesztett, 1975-ben kodifikált, felosztó-kiróvó 
nyugdíjrendszer körülbelül az 1980-as évek közepéig a „beérés” folyamatában volt, az 
idõs korosztályok nyugdíjképessége fokozatosan vált szinte teljessé. Az alig néhány évti
zedes rendszert megrázó csapásként érte a foglalkoztatottság példátlan mértékû csökke
nése az 1990-es évtized elsõ éveiben. Egyfelõl – mint láttuk – drámaian csökkent a 
járulékfizetõ foglalkoztatottak száma. Másfelõl a nyugdíj menekülési útvonallá vált mind
azok számára, akik elõtt megnyílt ez a lehetõség. A kapukat pedig szélesre tárták a 
rendszerváltó kormányok, részben a „foglalkoztatáspolitikai célú”, korhatár alatti öreg
ségi nyugdíjak számos különbözõ formájával, részben a rokkantsági nyugdíjazás – jogi
lag ki nem mondott, de gyakorlatilag megvalósult – megkönnyítésével. Az eredményt a 
7. ábrán mutatjuk be. 

A 7. ábrán látható, hogy az új nyugdíjazások száma történelmi csúcsot ért el 1991
ben, és csak 1997-ben csökkent újra évi 140 ezer fõ alá. Az új öregségi nyugdíjak között 
a „foglalkoztatáspolitikai okból megállapítottak” aránya 1991-ben 34 százalék volt, azu
tán évente (egyetlen év kivételével) emelkedve ez 1997-re 51 százalékot ért el. Mint a 
születések számának a Ratkó-korszakot követõ zuhanásában, itt is természetes mélypont 
következett be a nagy „elõrehozás” után. Ebben szerepet játszott a megindult gazdasági 
növekedés, a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek szigorítása, valamint a korhatár 
megkezdett emelése is. Az ezredforduló éveiben kezdett a helyzet normalizálódni. Ad
digra viszont a rokkantsági nyugdíjak részesedése az összes új saját jogú nyugdíjból 
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7. ábra 
Az új nyugdíj-megállapítások száma 

(ezer fõ) 

Forrás: Társadalombiztosítási Fõigazgatóság és ONYF statisztikai jelentései és évkönyvei. 

évrõl évre növekedve, elérte az évi 40 százalékot, és ez tovább nõtt még 2001-ig 56 
százalékra. 1999 és 2001 között az a sajátos helyzet is elõállt, hogy évente több új rok
kant, mint öregségi nyugdíjas lépett a rendszerbe. 

A kettõs nyomás alatt a rendszerfüggõségi ráta (a száz járulékfizetõre9 jutó saját jogú 
nyugdíjasok száma) az 1988. évi 38-ról 1996-ig 64-re emelkedett, és még 2005-ben is 65 
volt. A nyugdíjrendszer pénzügyi helyzete kritikussá vált, és csak 1997-re állt – ideigle
nesen – helyre. A rendszer öröklött, belsõ feszültségei, valamint a rendszerváltással járó, 
máig ható megrázkódtatás jelei és következményei már korán megfigyelhetõk voltak 
(Király [1989], Bod [1992], Réti [1992], Augusztinovics [1992]). 

A nyugdíjazási roham természetesen a nyugdíjazások életkori profiljában is éreztette 
hatását, mind keresztmetszetben, mind az évjárati életpályákon. A 30 és 65 éves kor 
között öregségi nyugdíjba vonult férfiak átlagos életkora 1987-ben 58,3 év volt, ez 1996
ra fokozatosan 56,5 évre csökkent (a nõké 54,4-rõl 52,9-re). Érdemes megfigyelni, hogy 
a törvényes korhatár ötévnyi különbsége ellenére a nemek átlagos nyugdíjazási életkora 
között csak négy évnél kevesebb volt és maradt a különbség – a nõk nem mind éltek a 
számukra alacsonyabb korhatár lehetõségével, illetve kevesebb közöttük a korkedvez
ményre jogosult. 

A 8. ábrán azt mutatjuk be – a 3. és 5. ábrákhoz hasonlóan –, hogy egyes kiválasztott 
évjáratok hogyan haladtak életpályájukon az eltolódó (itt nem egyre alacsonyabb, hanem 
egyre magasabb) keresztmetszeti korprofilok változó terében. Ezúttal azt ábrázoljuk, 
hogy a képzetlen férfiak között a rokkantnyugdíjasok a megfelelõ népesség hány százalé
kát alkotják (45 és 62 éves kor között). Õk ugyanis a rokkantnyugdíjazás fõ „fogyasz
tói”. A diplomás férfiak között a rokkantak aránya ennek alig egyharmada, a nõk között 
pedig mindig és minden iskolai végzettségi fokozatban jóval kevesebb a rokkantnyugdí
jas, mint a férfiak között. 

Figyelemre méltó, hogy az 1926-os évjárat életpályája mentén szinte pontosan követte 

9 Itt csak a munkaviszony, egyéni és társas vállalkozás, egyéb munkához köthetõ jogcím alapján járulékot 
fizetõket vesszük számításba. Az 1988. évi adatok valószínûleg nem teljesen összehasonlíthatók a késõbbi
ekkel. A módszertani eltérés azonban minimális hatást gyakorolhat az adatokban mutatkozó nagyságrendi 
különbségre. 
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8. ábra 
Rokkantnyugdíjasok a megfelelõ népesség százalékában 

(nyolc általánost vagy kevesebbet végzett férfiak) 

azokat az arányokat, amelyek az 1970. évi keresztmetszeti profilt jellemezték. Ez az 
1990-et megelõzõ viszonylagos stabilitásra utal. Megfordítva, az 1945-ben születettek 50 
éves korukra már a 2005. évi keresztmetszeti profil szerinti rátát érték el (amely szinte 
egybeesik az 1996-ra elért arányokkal), azután pedig 60 éves korukig annak mentén 
haladtak. Ezzel szemben az 1990-es évek menekülési rohamának résztvevõit itt képviselõ 
1935-ös és 1940-es évjáratok 50 és 55 éves koruk között egyre magasabb rokkantosítási 
tartományba kerültek. 

Az öregségi nyugdíjazás keresztmetszeti korprofilja, a közhiedelemtõl eltérõen, távol
ról sem változott ilyen mértékben. Sõt, a 9. ábrán, ahol ismét a képzetlen férfiak profil
jait és pályáit mutatjuk be,10 az látható, hogy 59 éves korig az 1980. és 2005. évi kereszt
metszeti profilok gyakorlatilag egybeesnek, 1990-et pedig be sem lehet rajzolni e két görbe 
közé, mert fednék egymást. A két „szélsõ”, 1926-os és 1945-ös évjárat pályája pedig 59 
éves korig ezen a szinte állandó profilon halad. Az átmenet nagy „veszteseit” itt képvise
lõ 1935-ös és 1940-es évjáratok viszont minden sorból „kilógnak”, 55 és 60 éves koruk 
között sohasem látott mértékben vették igénybe az öregségi nyugdíjazás lehetõségét. 

A 9. ábrán figyelemre méltó az is, hogy a „nagy ugrás” még manapság, a 2005-ös 
profilon és az 1945-ös évjárat pályáján is 60 éves korban következik be, a várt, „törvé
nyes” 62 éves kor helyett. (A korábbi profilokhoz képest kisebb „ugrás” nem annyira a 
korhatáremelésnek, mint inkább a 60 éves korra már elért, jóval nagyobb rokkantsági 
aránynak tulajdonítható.) A törvényes korhatár emelése ugyanis lényegében virtuális 
maradt, fõként a férfiaknál, akik 60 éves korban – bizonyos, nem túl szigorú feltételek 
teljesítése esetén – úgynevezett elõrehozott nyugdíjba mehetnek. A nõk esetében a törvé

10 A magasabb iskolai végzettségûek és a nõk kor- és pályaprofiljai hasonló képet mutatnak, de a súlyvál
tozások miatt kevésbé áttekinthetõk. 
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9. ábra 
Öregségi nyugdíjasok a megfelelõ népesség százalékában 

(nyolc általánost vagy kevesebbet végzett férfiak) 

nyes korhatár ugyan 2009-ig még fokozatosan emelkedik, és ezzel a számukra érvényes 
„elõrehozott” korhatár is, de az utóbbi több évvel alacsonyabb a mindenkori „törvényes
nél”. Az utóbbi évtized ismétlõdõ tapasztalata, hogy a többség – elsõsorban a több szol
gálati évvel és magasabb keresettel rendelkezõ réteg – igénybe veszi az „elõrehozott” 
lehetõséget. A törvényes életkorig vagy azontúl csak azok maradnak, akik biztos állás
sal, és magas keresettel rendelkeznek, és a másik végleten azok, akik nem tudták teljesí
teni az „elõrehozott” feltételeket, ezért meg kell várniuk a törvényes korhatárt, függetle
nül attól, hogy az addig tartó éveket munkában tölthetik-e, vagy anélkül. Az utóbbi 
rétegre utal, hogy a törvényes korhatáron nyugdíjba vonulók szolgálati éveinek száma 
általában jóval alacsonyabb, mint az „elõrehozottaké”.11 

A nyugdíjazásig elért szolgálati évek száma mindezek ellenére nem csökkent az idõben, 
sõt, mindvégig emelkedõ tendenciát mutatott, ahogyan az egyre fiatalabb nyugdíjba vo
nuló évjáratok egyre több évet tudtak felmutatni, a foglalkoztatottság évtizedekkel koráb
bi növekedése miatt. Ezért a viharos átmenet idõszakában, majd a stabilizálódó periódus
ban a nyugdíjakat két módon lehetett korlátozni. Az induló nyugdíjakat a beszámítható 
kereset manipulálására szolgáló trükkökkel, például a hiányos valorizációval, meg a be
számítási felsõ korlát éveken át változatlanul tartásával a két számjegyû infláció éveiben. 
A már megállapított nyugdíjakat pedig bérkövetõ indexeléssel, amíg a reálbérek csök
kentek, majd 1998 óta az úgynevezett svájci (félig a béreket, félig az árakat követõ) 
indexelésre való áttéréssel.12 

11 Az elõrehozott korhatár kiugró jelentõsége miatt, valamint a múlttal való összehasonlíthatóság érdeké
ben is, néhány itt következõ elemzésben a 60 éves kori helyzetet fogjuk vizsgálni. A múltban ugyanis a 62 
éves kornak semmi kitüntetett jelentõsége nem volt az életpályán. A jövõre – mint ezt az elõreszámításnál 
látni fogjuk – a korprofil javulását, a nyugdíjazások zömének 62 éves korra húzódását tételezzük majd fel. 

12 Más kérdés, hogy szinte egyetlen évben sem érvényesült tisztán a svájci index, mindig történt valami 
ad hoc intézkedés, hol csökkentõ, hol növelõ hatású, és gyakran differenciált. Így az index hatását csak 
elméleti modellekkel lehet tanulmányozni, empirikus adatokon nem (lásd például Simonovits [2003]). 
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10. ábra 
Egy munkásév „hozadéka” 2003-ban 

(a nyugdíba vonulás éve szerint) 

Mindezek eredõjeként az átlagos nyugdíj, követve, de késõbb „alulmúlva” a reálbére
ket, 1989-tõl az 1996-os mélypontig hozzávetõleg 30 százalékot veszített reálértékébõl 
A folyamatos értékvesztés már menet közben is megfigyelhetõ volt (Antal–Réti–Toldi 
[1995]). 

A relatív átlagos nyugdíj (az átlagos nyugdíj a nettó átlagbérhez viszonyítva) az 1992. 
évi 60,3 százalékról az 1997-os mélypontig 56 százalékra csökkent, azután kezdett ismét 
„visszakapaszkodni”, de az 1992. évi szintet csak (átmenetileg) 1999-ben, majd 2004-ben 
érte el újra. Így a szolgálati évek „hozadéka” ugyancsak változékony volt. (Az így keletke
zett súlyos igazságtalanságokat igyekszik részben orvosolni a folyamatban lévõ nyugdíj
korrekciós program.) A 10. ábrán azt mutatjuk be, hogy 2003 januárjában hogyan külön
bözött egymástól az egy szolgálati évre jutó havi nyugdíj (ezer forintban) aszerint, hogy ki 
mikor ment nyugdíjba. A vízszintes tengelyen a nyugdíjba vonulás éve látható. 

A 10. ábra értékeléséhez figyelembe kell venni, hogy az a 2003 januárjában még élõ 
nyugdíjasok adatait ábrázolja, bármikor mentek nyugdíjba. Hablicsek [2003] és Csukás 
[2002] tanulmányaiból tudjuk, hogy a magasabb iskolai végzettségûek – tehát általában a 
magasabb keresetûek –, valamint általában az öregségi nyugdíjasok halandósága kedve
zõbb, mint évjáratuk átlagos halandósága, tehát mint a rokkantnyugdíjasoké vagy nyug
díjjal nem rendelkezõké. Továbbá, minél hosszabb idõt töltött valaki nyugdíjban, annál 
többször volt szenvedõ vagy kedvezményezett alanya a nyugdíjemelési szabályok válto
zásának. Ha tehát a nyugdíjazáskori arányokat ismernénk, az ábra árnyaltabb képet mu
tathatna. Az 1990 és 1997 közötti példátlan törést – és a törés képzeletbeli áthidalásával 
csupán „ránézésre” is látható csökkenõ trendet – azonban ezek a motiváló tényezõk nem 
változtathatják meg alapvetõen, mint ahogy az a közismert tény sem, hogy a rendszer a 
hosszú szolgálati idõt még ma is leértékeli (nem arányosan veszi figyelembe) a rövidebb
hez képest. 

Az eddigiekben áttekintve az elmúlt másfél-két évtized viharos nyugdíjrendszeri ese
ményeit, azt gondolhatnánk, hogy a közeljövõ új nyugdíjasai már nyugodtabban, jobb 
kilátásokkal nézhetnek nyugdíjas éveik elé. A továbbiakban látni fogjuk, hogy ez, saj
nos, nem teljesen igaz. 

Elõreszámítás 

A 2010-es évtizedben az igen nagy létszámú, úgynevezett Ratkó-évjáratok érik el az 
öregségi korhatárt. Valójában persze nemcsak a Ratkó-gyerekek, hanem elõdeik, a má
sodik világháború elõtt és után született évjáratok sem voltak éppen kevesen. Természe
tesen nem valamennyien élnek ma, és még kevesebben érik meg a korhatárt. Közülük 
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sokakat különösen sújtott a középkorú férfiak megromlott halandósága az elmúlt évtize
dekben. Az évjárat–nem–iskolai végzettség szerinti csoportok évenkénti népességének 
elõreszámítását 2020-ig Hablicsek [2003] tanulmányából merítettük. 

Mint az elõzõ részben láttuk, az általunk vizsgált évjáratok népességének igen jelentõs 
hányada 2005 januárjában már nyugdíjban volt. Az öregségi és rokkantnyugdíjasok 2005. 
januári állományát évjáratonként és nemenként, valamint nyugdíjba vonulásuk éve sze
rint a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság (Nyufig) adataiból ismerjük, iskolai végzettségük 
azonban ott nem szerepel. A végzettség szerinti felbontást a népszámlálási adatok és 
Hablicsek László hivatkozott tanulmánya alapján becsültük. 

A jövõre vonatkozóan elsõként a rokkantnyugdíjazást kellett megbecsülnünk. Aki ugyanis 
egyszer már rokkantnyugdíjas lett, abból nagyon ritkán lesz öregségi nyugdíjas. Amikor 
betölti az öregségi nyugdíj korhatárát, akkor átsorolják „korhatár alattiból” „korhatár 
felettibe”, de státusa és legfõképpen nyugdíja ettõl nem változik meg. Megvizsgáltuk 
tehát a rokkantosítás eddigi korprofiljait, vagyis azt, hogy az egyes csoportok életpályá
ján milyen életkorban a népesség milyen hányada vált rokkantnyugdíjassá, és azt láttuk, 
hogy a rokkantosítás zöme mind a férfiak, mind a nõk esetében az öregségi korhatár 
elérése elõtti 5-7 évben következik be. Feltételeztük, hogy egyrészt a foglalkoztatottság
nak az elõzõ részben ismertetett, optimistán becsült növekedése, másrészt a rokkant
nyugdíjazás visszaszorítása érdekében megtett és szándékolt intézkedések eredménye
ként a korprofilok javulni fognak. A foglalkoztatottságtól eltérõen azonban itt a javulás 
mértékének becsléséhez semmiféle támpontunk nem volt, önkényesen kellett „csökken
tenünk” az egyes korévekben rokkantnyugdíjba vonulók arányát, természetesen csopor
tonként különbözõ mértékben. Ez a „megjavított” korprofil azonban csak a 2005 január
jában már elért állapot folytatásaként mûködhetett, így az idõsebbektõl a fiatalabbak felé 
haladva évjáratonként erõsebb hatást gyakorolt. 

A részletek bemutatása nélkül az eredmény: feltevésünk alapján 60 éves korban az 
1945-ös évjárat 30 százaléka, az 1959-es évjáratnak azonban már csak 20 százaléka lesz 
rokkantnyugdíjas.13 A rokkantnyugdíjazás optimista korlátozása – legalábbis elvben, a 
jogosultságokat figyelmen kívül hagyva – bõvíti az öregségi nyugdíjazás esélyeit. Az 
1950 és 1954 közötti csúcsban született 823 ezer csecsemõbõl 714 ezren élik meg a 60 
éves kort, és ekkor ezeknek 24 százaléka lesz rokkantnyugdíjban, tehát 540 ezren, átla
gosan évente 108 ezren kérhetnék – elvben – elõrehozott öregségi nyugdíjazásukat. A vizs
gált 15 évjáratra összesen – vagyis a 2005–2019 idõszak egészét tekintve – ez az átlag 
évente 99 ezer fõ. Ha ezek kivétel nélkül mind jogosultak lennének elõrehozott öregségi 
nyugdíjra, az új nyugdíjasok évenkénti száma jóval több lenne az utóbbi években meg
szokottnál, de még akkor is elmaradna az 1990-es évtized elsõ felében kialakult nyugdí
jazási csúcstól, amelyet a 7. ábrán mutattunk be. Teljes nyugdíjazhatóságról azonban, 
mint látni fogjuk, szó sincs. 

Természetesen nem tételeztük fel, hogy mindenki pontosan 60 éves korban kívánna 
nyugdíjba vonulni. Az öregségi nyugdíjazás korprofilját – most már nem a teljes, hanem 
csak a nem rokkantállományban lévõ népességbõl kiindulva – optimista módon szintén 
„megjavítottuk”. A rokkantosítás feltétezett javulása miatt növekszik ugyan a korhatárt 
nem rokkantként elérõ népesség aránya, de csoportonként differenciált mértékben felté
teleztük, hogy kevesebb lesz a korhatár alatti korkedvezményes nyugdíjazás, és különö

13 Talán soknak tûnik a 20 százalék is. Figyelembe kell azonban venni, hogy az 1959-es évjáratból már 
2005-ben, 45 éves korukban, közel 7 százalék volt rokkantnyugdíjas, tehát a további 15 évre kevesebb mint 
évente egy százalékpontos emelkedést becsültünk, ami az idõsebb évjáratok korprofiljához képest látványos 
javulás. 
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sen a 60 éves kori elõrehozott nyugdíjat „halasztottuk” részben 61, nagyobbrészt 62 éves 
korra, sõt még a törvényes korhatár utáni korévekre is. A feltételezett korprofilnál sok
kal nehezebb, és a várható öregségi nyugdíjazásokat sokkal erõteljesebben befolyásoló 
problémát jelentett azonban a tényleges jogosultság becslése. 

Jogszerzés és jogosultság14 

A foglalkoztatottság, a járulékfizetõ foglalkoztatottak és a státusok közötti megoszlásuk, 
valamint a relatív keresetek tekintetében a cikk elõzõ részében ismertetett, múltra vonat
kozó keresztmetszeti becslésekbõl, illetve elõreszámításból indultunk ki. Ezek, mint el
mondtuk, alkalmasak arra, hogy egy születési év–nem–iskolázottság szerinti csoport át
lagos tagjának becsült jogszerzését számítsuk. Az átlag körüli szóródás mértékének va
lószínûsítésére szolgálhatnának a státusok közötti átmenetek mátrixai. Ezek jövõbeli becs
lésére azonban nem vállalkozhattunk, már csak azért sem, mert az elõzõ részben bemu
tatott átmenet-valószínûségi mátrix az összes járulékfizetõre vonatkozik, az elõreszámí
táshoz viszont az évjárat–nem–végzettség szerinti csoportok mátrixaira lenne szükség, és 
ilyenekkel jelenleg a múltra vonatkozóan sem rendelkezünk. A státusok közötti mobili
tással kapcsolatos bizonytalanságot csak a végkövetkeztetés kvalitatív megfogalmazása
kor tudjuk majd érvényesíteni. 

Az így nyert keresztmetszeti adatokat az életpálya mentén, a korprofil szerinti nyug
díjba vonulásig kumulálva – a megszerzett szolgálati idõt összegezve, a relatív keresete
ket pedig 1988-tól átlagolva – alakultak ki az egyes csoportok nyugdíjjogosultságának és 
várható nyugdíjának meghatározását szolgáló adatok. 

A létszámokat összefoglalóan a 11. ábrán mutatjuk be. Az ábra vízszintes tengelyén a 
kiválasztott 15 évjárat szerepel, a függõleges tengely pedig a népesség és az összevont 
státuskategóriák létszámát ábrázolja – az összehasonlíthatóság érdekében minden évjárat 
60 éves korában.15 

A 11. ábrán látható, hogy mind a halandóság, mind a rokkantság elõreszámítása opti
mista: a H-val és az R-rel jelzett sávok szûkülnek a fiatalabb évjáratok felé haladva. Ezt 
azonban a kumulált szolgálati évek alapján számított jogosultság nem követi: az NJ sáv 
enyhén tágul a fiatalabbak felé. (Emlékeztetõül: NJ, azaz öregségi nyugdíjra 20-nál ke
vesebb szolgálati év miatt nem jogosultak a gammák és a béta–2 státusúak) A megmaradó 
jogosultak száma nagyjából követi az 1950-es évek elejének demográfiai, születési hullá
mát, de sokkal tompábban és jóval alacsonyabb szinten. A keresztmetszeti adatok alapján 
az elõrehozott korhatáron (60 évesen) öregségi nyugdíjra jogosultak száma az 1954-es 
évjáratnál tetõzik mintegy 75 ezer fõvel, és messze elmarad az 1990-es évek elején évi 100 
ezer öregségi nyugdíjazást elérõ csúcstól. Természetesen lehet, sõt kívánatos 60 éves kor 
után is dolgozni, de ennek éppen a béta–2 és a gamma kategória esetében kicsi a valószí
nûsége, és a 20 évet csak kevés esetben hozhatja meg. 

Az ábrán az NJ (jogosultságot nem szerzõ) sávban lévõk aránya a megfelelõ népesség
ben, a 15 évjárat átlagában 21 százalék, de évjáratról évjáratra romlik. Az 1945-ös évjá

14 Az olvasót talán zavarta, hogy eddig felváltva használtuk a „jogszerzõ” és a „jogosultságot szerzõ” 
fogalmakat. Tisztázzuk még egyszer: egy adott évben jogszerzõ mindenki, aki legalább egy napot is járulék
fizetõ munkában töltött. Csakhogy akár negyven éven át folytatott jogszerzés sem vezet nyugdíj jogosultság
hoz, ha a pálya során összesen szerzett szolgálati évek száma nem éri el a 20-at. 

15 Természetesen késõbb, a várható induló nyugdíjak számításánál nem a 60 éves kort, hanem a nyugdíjba 
vonulásnak a korprofil szerint meghatározott életkorát fogjuk figyelembe venni. 
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11. ábra 
Népesség és jogosultság 60 éves korban születési évjáratonként 

ratban 17, az 1959-eseknél már több mint 23 százalék. Ennek oka, hogy a rokkantsági 
korprofil „megjavítására” tett optimista becslésünket (mint említettük, a rokkantnyugdí
jasok 60 éves kori aránya a legidõsebbektõl a legfiatalabbakig 10 százalékponttal csök
ken) a foglalkoztatottság szintén optimista elõreszámítása sem tudja ellensúlyozni. A J 
jogosultak aránya a teljes népességre vonatkoztatva néhány százalékponttal javul, de a 
nem rokkant népességre vonatkoztatva még csökken is a fiatalabb évjáratok felé haladva. 
A rokkantsági nyugdíjazás erõteljes korlátozása, az adott foglalkoztatási elõreszámítás 
mellett, nem az öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzõk arányát gyarapítja, hanem a 
jogosultságból kimaradókét. 

A jogosultságot nem szerzõk átlagos, keresztmetszeti 21 százalékos aránya a megfelelõ 
népességre vetítve mintegy 500 ezer idõs, az öregségi nyugdíjból kizárt embert jelent. Ha 
a státusok közötti mobilitás bizonytalansága miatt most alkalmazzuk az elõzõ rész végén 
ajánlott, abszolút óvatos „felezõ módszert”, akkor azt mondhatjuk, hogy 15 év alatt 250– 
500 ezer közöttire tehetõ azok száma, akik úgy érik el az öregségi korhatárt, hogy nin
csenek rokkantnyugdíjban, és nem jogosultak öregségire. Annyit azonban teljes bizo
nyossággal állíthatunk, hogy több száz ezer emberrõl van szó. 

Ha a 20 szolgálati éves alsó korlátot eltörölnénk – ami távolról sem lenne olyan egy
szerû, mint néha gondolják, – akkor a béta–2-esek biztosan, a gammák közül pedig 
sokan valószínûleg jogosulttá válnának, de a nagyon kevés szolgálati év miatt olyan 
alacsony nyugdíjra, amely a puszta létfenntartást sem tenné lehetõvé. Közöttük bizonyá
ra lenne néhány ezer dúsgazdag „potyautas” is, de túlnyomó többségük így is, úgy is 
teljesen bizonytalan öregkor elé néz. 

Érdekes, hogy mindezek ellenére a jogosultak nyugdíjazáskori szolgálati éveinek szá
ma – ha csak a 20 évet elérõket tekintjük – szinte állandó marad. Ennek egyik oka éppen 
a 20 évet el nem érõk arányának növekedése. A másik ok, hogy az évjáratok életkorából 
fakadó különbségek majdnem kiegyenlítõdnek. A legidõsebb évjáratokat tulajdonképpen 
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még az „elbocsátott légióhoz” sorolhatnánk, csak éppen nem nyertek idõben elbocsátást. 
Ezen azt értjük, hogy keresõ pályájuk elsõ, nagyobbik részét a majdnem teljes foglalkoz
tatottság idõszakában töltötték, amikor kellõ számú szolgálati évet szereztek, viszont 45
50 éves koruk után, az 1990-es évtizedben meredeken csökkent a foglalkoztatásuk. Csak 
éppen akkor még a legkedvezményesebb öregségi nyugdíjhoz is túl fiatalok voltak, rok
kantnak meg – szerencséjükre vagy balszerencséjükre – túl egészségesek. Ezzel szemben 
a fiatalabbak korai éveiket töltötték nagyon rossz munkaerõ-piaci helyzetben, viszont 
utolsó egy-két keresõ évtizedükre részben az eddig stabilizálódott foglalkoztatottság, rész
ben a mi optimista elõreszámításunk javuló feltételeket ígér. 

A foglalkoztatás hatása a közeljövõ induló nyugdíjaira tehát becsléseink szerint nem a 
– húszéves alsó határtól beszámítható – szolgálati évek átlagos számának csökkenésében, 
hanem a húszéves határ el nem érése miatt az öregségi nyugdíjból kizártak nagy és 
évjáratról évjáratra növekvõ számában fog megmutatkozni. 

Ugyanakkor a nyugdíj alapjába beszámító, átlagos relatív kereset a fiatalabb évjáratok 
felé haladva csökken, annak ellenére, hogy iskolázottságuk növekszik, a csoportspecifikus 
arányokat pedig a jövõ idõszakra nem változtattuk, sõt, az idõsebb diplomások relatívke
reset-vesztésében tapasztalt anomáliát számításainkban „kijavítottuk”.16 A 60 éves korig 
átlagolt, beszámító, átlagos relatív kereset például az 1945-ös évjáratban a mindenkori 
átlagbér 87,7 százaléka, az 1959-esben már csak 69,4 százalék és a közbensõ évjáratokra 
– a súlyváltozások miatti minimális ingadozásokkal – érvényesül a csökkenõ tendencia. 
Ez még 2020 után is folytatódni fog, mindaddig, amíg a figyelembe vett kereset valóban 
eléri az életkeresetet. A csökkenés ugyanis abból származik, hogy a beszámítás mindig 
1988-tól kezdõdik, az egy évvel fiatalabb évjáratok számára tehát mindig eggyel több, 
éspedig egyre fiatalabb kori, viszonylag alacsonyabb keresetû év súlyozódik be a beszá
mító átlagba. 

Az 1988-tól kezdõdõ keresetbeszámítás tehát nyugdíjrendszerünk egyik ellentmondá
sos szabálya. Egyrészt kívánatos lenne korábbi évekre visszamenni, de nem lehet, mert 
nem voltak nyilvántartott (legalábbis nyilvántartható, megfigyelt) egyéni adatok. Más
részt helyeselhetõ szándék, hogy egy biztosításilag korrekt rendszerben a nyugdíj alapjá
ul beszámított kereset közelítsen az életkeresethez, a nyugdíj elõtti utolsó évek ingadozó, 
piaci hatásoknak kitett, normális körülmények között diplomásoknál növekvõ, fizikai 
munkásoknál csökkenõ keresetei helyett. Mindaddig azonban, amíg ez valóban bekövet
kezik, majd valamikor 2030 tájékán, addig a rendszer egyértelmûen évjárati, majdhogy
nem „demográfiainak” nevezhetõ, csökkentõ hatást gyakorol az egymást követõ évjára
tok induló nyugdíjára. Ez megfontolandó, amikor arról van szó, hogy a hosszabbodó 
élettartam miatt szükség van-e külön, demográfiai tényezõre a nyugdíjformulában. Úgy 
tûnik, máris van benne valami ehhez hasonló. 

Átlagos állományi és induló nyugdíjak 

Az életpálya keresõ szakaszában szerzett jogok csak a nyugdíjazáskor megállapított, in
duló nyugdíjat határozzák meg. Ezután, a nyugdíjas évek alatt, a nyugdíj alakulása már 
nem a nyugdíjastól, saját korábbi teljesítményétõl függ, hanem a nyugdíjemelés örökö
sen változó szabályaitól. A már nyugdíjban lévõk összességének, a nyugdíjasok minden

16 Valamelyest csökkentõ hatást gyakorol az átlagra a nõk arányának növekedése a foglalkoztatottak 
között, hiszen õk köztudottan kevesebbet keresnek, mint az azonos életkorú, azonos munkakört betöltõ 
férfiak. A csökkenõ tendencia azonban mindkét nemnél és minden iskolázottsági csoportban egyaránt jelent
kezik. 
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kori állományának egy fõre jutó, átlagos nyugdíját pedig a „természetes cserélõdés”, az 
állomány összetételének változása is befolyásolja, hiszen minden évben meghalnak „régi” 
nyugdíjasok, és helyükre lépnek az újak. Normális körülmények között az induló nyug
díjak – számos ok, fõként az állomány természetes cserélõdése és a bérdinamika miatt – 
általában magasabbak, mint az egész állomány átlagos nyugdíja. Fokozottan érvényes 
ez, ha a már megállapított nyugdíjak emelése („indexelése”) elmarad a bérek növekedési 
ütemétõl. Az utóbbi évek tényeit az 5. táblázat tartalmazza.17 

5. táblázat 
Átlagos és induló relatív öregségi nyugdíjak 

Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 

Átlagos állományi nyugdíj január 
elsején (ezer forint) 58,5 56,7 57,3 59,4 60,7 

Az elõzõ évben indult új 
nyugdíjak átlaga (ezer forint) 70,4 66,6 64,9 69,0 79,1 

Az új az átlagos százalékában 120 117 113 116 130 

Az elõzõ évben indult nyugdíjasok a tárgyévi, januári állományban szerepelnek, ugyanaz 
az évi emelési szabály érvényes rájuk, és mindkét nyugdíjat a tárgyév átlagos nettó béré
hez viszonyítottuk. Így a két adat összehasonlítható, és a százalékos arányt nem befolyá
solja a 13. havi nyugdíj csöpögetett bevezetése sem, hiszen az is mindig az egész tárgy
évi, január elsejei állományt érintette. A relatív induló nyugdíjaknak az utóbbi években 
tapasztalt kétségtelen növekedését számos tényezõ magyarázza, de ezek itteni mondan
dónk lényegét nem változtatják meg. Az 5. táblázatban bemutatott, korábban is jelentõs 
eltérést a továbbiakban mindig szem elõtt kell tartani, az induló nyugdíjakra vonatkozó, 
itt következõ számításunkat csak ezt figyelembe véve szabad az átlagos nyugdíjszínvonal 
forgalomban lévõ, ismert adataival egybevetni, különben teljesen hibás következtetése
ket vonhatnánk le. 

Két nyugdíjformula 

Az induló nyugdíj számítását a nyugdíjformula határozza meg, vagyis azoknak a szabá
lyoknak az együttese, amelyek alapján az egyéni nyugdíjat megállapítják. A nyugdíjfor
mula a nyugdíjreformok kiemelt kérdései közé tartozik, és a reformok közötti „békeidõ
szakokban” is erõsen foglalkoztatja a nyugdíjrendszerekkel foglalkozó szakértõket (pél
dául Réti [1995], Martos [1997], Antal–Borlói–Réti [2000]).18 Jelenlegi társadalombizto
sítási nyugdíjrendszerünk formulája összetett, nehezen áttekinthetõ, gyakran változtatott 
szabálygyûjtemény, amelyet a maga teljes bonyolultságában itt nem követhetünk, már 
csak azért sem, mert nem egyéni adatokkal, hanem csoportátlagokkal dolgozunk. 

17 Adataink itt és a továbbiakban az úgynevezett fõellátásra vonatkoznak. Figyelmen kívül hagyjuk az 
egyének családi állapotától (özvegy), sajátos, szociális körülményeitõl és nem munkapiaci teljesítményétõl 
függõ, úgynevezett kiegészítõ ellátásokat. 

18 A formula szerepe nem tévesztendõ össze azzal a másik, többnyire kiemelt reformkérdéssel, hogy hány 
„pillér” legyen, hogy a rendszer felosztó-kirovó vagy tõkésített, állami vagy magán legyen-e. Szabályrend
szer minden pillérben, minden nyugdíjsémában mindig van, legfeljebb a magánpénztárakban nem nyugdíj
formulának hívják, hanem járadékmegállapítási szabálynak. Szempontunkból az is közömbös, hogy a for
mula követi-e, vagy nem, vagy próbálja-e utánozni a biztosítási ekvivalencia elvét. 
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Számításainkban az itt következõ, csontig egyszerûsített alapszabályt alkalmaztuk, Máté 
Levente írását követve (Máté [2000]): 

relatív induló nyugdíj = skálatényezõ × szolgálati évek száma × relatív kereset. 

A relatív jelzõ, mint már tisztáztuk, azt jelenti, hogy mind a nyugdíjat, mind a korábbi 
keresetet a mindenkori, országos nettó átlagkereset százalékában fejezzük ki. A skálaté
nyezõ az a szorzó, amelyet a mindenkori szabály a szolgálati évek számához rendel. 
A kettõ szorzata adja meg, hogy a nyugdíj a keresetnek hány százaléka lesz. A kereset, 
mint azt szintén kifejtettük, az 1988-tól elért kereset átlaga, a beszámítási idõszak tehát 
minden naptári évben egy évvel hosszabbodik, és így lassan közelíti az életkeresetet.19 

Itt a továbbiakban az alapszabály két változatával számított induló nyugdíjakat fogunk 
bemutatni. Az egyik a 2005-ben érvényes, a másik a hatályos törvény által 2013-tól 
érvényesíteni rendelt formula. A 2020-ig terjedõ idõszakot azonban nem bontjuk ketté, 
mindkét formulát az idõszak egészére, mind a 15 évjáratra alkalmazzuk (mintha a 2005
ös változatlan maradna, illetve mintha már most is 2013-at írnánk). Így a létszámok 
idõbeli változása és a belsõ súlyok eltolódása nem befolyásolja az eredményt, azonos 
sokaságon tisztán a két formula hatását mérhetjük. 

2005-ben – és már hosszú ideje változatlanul – a skála nem „egyenes”. Egy lassulóan 
emelkedõ, szakaszos görbe ábrázolja, amely a 20 szolgálati év feletti tartományban elõny
ben részesíti a rövidebb szolgálati idõvel rendelkezõket. (Például 40 szolgálati évhez a 
jelenlegi skála a kereset 80 százalékát rendeli induló nyugdíjként, de 20 évhez nem ennek 
felét, hanem 53 százalékot.) Ez a jelenlegi formula egyik, úgynevezett szolidaritási ele
me. Jelenleg azonban még további két könnyítés is létezik. Az egyik a nyugdíjminimum, 
ennél kisebb öregségi nyugdíjat nem lehet megállapítani annak, aki egyébként teljesíti a 
minimális 20 szolgálati évet. (Havi összege jelenleg 27 ezer forint körül van.) A másik az 
úgynevezett résznyugdíj, amely lehetõvé teszi, hogy bizonyos feltételek teljesülése ese
tén, kivételesen 15 szolgálati év is elegendõ legyen az öregségi nyugdíjhoz, erre az esetre 
viszont nem vonatkozik a minimumszabály. Korábban fontos volt még egy harmadik 
„szolidáris” elem is, a keresetek degresszív beszámítása, a degresszió mértéke azonban 
1998 óta folyamatosan csökken, már ma is jóval kisebb a jelentõsége, mint volt. 

A „szolidáris” elemek miatt sok kritika érte és éri a nyugdíjrendszert, hiszen ezek a 
rendszeren belül újraelosztást valósítanak meg, a többet dolgozóktól és többet keresõktõl 
a „szegényebbek” számára. Gyakran megfeledkeznek azonban arról, hogy folyik egy 
fordított („perverz”) újraelosztás is, amelyet a 20 szolgálati év mint jogosultsági feltétel 
mûködtet. Ez ugyanis azt jelenti, hogy éppen a 20-nál kevesebb szolgálati idõvel rendel
kezõk, a béta–2-esek – általában a „legszegényebbek” – éveken át fizetett járuléka szá
mukra elvész, azért nem kapnak semmit, és az õ járulékuk is a magasabb nyugdíjak 
forrásává válik. 

A jelenleg hatályos törvények a szolidáris elemeket fokozatosan kiiktatják a rend
szerbõl. 

2009-tõl megszûnik a résznyugdíj és a nyugdíjminimum, elõbb-utóbb eltûnik a 
degresszió, 2013-tól pedig „kiegyenesedik” a skála. Minden egyes szolgálati évhez, azok 
számától függetlenül, azonos skálatényezõ, a kereset 1,65 százaléka fog tartozni.20 Tár

19 Részletes adatok hiányában nem tudjuk figyelembe venni sem a beszámítható keresetet befolyásoló 
felsõ korlátot és valorizációs torzításokat, sem az utóbbi években irreálisan megnövelt úgynevezett bónuszt. 

20 A magánpénztári tagok esetében a tényezõ 1,22 lesz. Ezzel azonban itt nem foglalkozunk, minden 
csoportra a teljes (100 százalékos) tb-nyugdíjat számítjuk, 1,65-ös skálatényezõvel. Ez azt a feltevést rejti, 
hogy a magánpénztárakból várható járadék éppen pótolni fogja a tagok számára a tb-nyugdíjból elveszített 
25 százalékot. Ha a pótlás nem lesz teljes mértékû, akkor a magánpénztári tagok idõskori jövedelme az itt 
számítottnál kevesebb lesz. 
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sadalombiztosítási nyugdíjrendszerünk tehát látszólag teljesen „biztosításilag korrekt” 
lesz, az induló nyugdíjat kizárólag és arányosan a korábbi járulékfizetés fogja meghatá
rozni. A „fordított újraelosztás”, a 20 szolgálati év mint kötelezõ minimum azonban 
továbbra is megmarad, bár ez a biztosítási korrektségnek ellentmond. 

Igaz, a 2013-ra vonatkozó törvény azt is kimondja, hogy a rendszer „bruttó” lesz, 
tehát elvben az 1,65-ös skálakonstans nem a nettó, hanem a bruttó keresetekre vonatko
zik, viszont a nyugdíj adóköteles lesz. A rendelkezés elsõ felének hatása nem olyan 
jelentõs, mint gondolnánk, legalábbis az átlagra nézve, bár azon belül tágabbra nyitja a 
„gazdagok” és a „szegények” közötti ollót. A rendelkezés második fele viszont értel
mezhetetlen, amíg ki nem derül, hogy hogyan és mennyivel adózik a nyugdíj, mi lesz a 
már megállapított nyugdíjakkal, illetve a megszerzett jogosultságokkal, hogyan fog egy
más mellett élni két rendszer – mindezekrõl ugyanis a törvény semmit sem mond. Bruttó 
keresetekbõl bruttó induló nyugdíjat számolni a rendelkezésünkre álló adatok és becslé
sek alapján lehet, ezt a számítást a rend kedvéért el is végeztük. Azt azonban nem lehet 
megmondani az adózási elképzelések ismerete nélkül, hogy a bruttó nyugdíjból adózás 
után mennyi maradna a nyugdíjas nettó jövedelme. Ezért egy ilyen számítás eredménye 
nem hasonlítható össze a jelenlegi szabályrendszeren alapuló, induló nettó nyugdíjakkal, 
a számítást itt nem is közöljük. 

Az itt bemutatandó „2013-as formula” tehát nem egészen a törvény szerinti. Minden 
mást változást figyelembe veszünk, de a nettó keresetekbõl nettó (adózatlan) induló 
nyugdíjakat számítunk. A 6. táblázatban 15 évjárat 15 év során keletkezõ induló nyug
díjainak átlagát mutatjuk be a két formula alapján, nemek és iskolai végzettség szerinti 
bontásban. 

6. táblázat 
Induló relatív öregségi nyugdíjak 

Férfiak Nõk 
Mind-

Megnevezés alsó- közép- felsõ- alsó- közép- felsõ ösz
szesen

fokú végzettség 

2005-ös formula 
Alfák 74,6 90,2 156,4 59,1 83,3 113,1 88,7 
Béta–1 46,9 62,3 132,4 39,7 55,6 84,5 57,8 
Béta–2 (4–6 hónap) 26,6 35,4 95,3 24,6 16,8 62,3 29,7 
Együtt 59,9 78,7 144,4 48,7 69,2 105,6 75,3 

2013-as nettó formula 
Alfák 63,1 74,7 129,8 49,9 68,7 93,4 73,7 
Béta–1 36,0 47,0 102,4 30,6 41,4 64,2 43,8 
Együtt 48,5 63,2 116,5 39,2 55,7 85,5 60,7 

A 2005-ös formulánál még szerepelnek a béta–2-esek közül azok, akik átlagosan évi 
4–6 szolgálati hónapot szereztek, természetesen – a diplomások kivételével – minden 
józan standardot „alulmúló” relatív nyugdíjjal. Ez a 15 szolgálati évvel elérhetõ 
résznyugdíjnak köszönhetõ, de nemcsak a színvonal, hanem az érintett létszám is na
gyon alacsony. A résznyugdíj „kimúltával” azonban ezek a 2013-as formulából már 
eltûnnek. 

Mindkét formula esetében igen számottevõ belsõ különbségek mutatkoznak a férfiak 
és nõk, valamint az alfák és a béták induló nyugdíja között. A legnagyobb különbség 
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azonban az iskolai végzettségbõl ered,21 a két formula esetében hasonló (bár nem azonos) 
arányokban. 

A két formula eredménye között a döntõ különbséget persze nem az aggregált hatásá
ban jelentéktelen résznyugdíj megszûnése okozza, vagyis a béta–2 kategória kiesése, 
hanem a skála. Nem is az a fõ probléma, hogy „kiegyenesedik”, amivel fokozza a foglal
koztatottság és a relatív keresetek differenciáló hatását. Az igazi probléma, hogy az 
átlagos szint megdöbbentõ mértékben, 15 százalékponttal csökken. Nagyon is meglepõ, 
hogy nemcsak a képzetlen béták, hanem még a diplomás alfák is sok-sok százalékponttal 
rosszabbul járnak az új skála szerint, amiért aligha fogja õket vigasztalni, hogy az „egye
nesítés” az arányokat valamelyest megváltoztatja az õ javukra. A skála ugyanis nem a 
jelenlegi, lassulóan emelkedõ görbe súlyozott átlaga környékén egyenesedik ki, hanem 
sokkal lejjebb. Például 40 szolgálati évet a mostani skála a beszámított nettó kereset 80 
százalékával honorál, az 1,65-ös konstans pedig csak 66 százalékkal.22 Tévedés lenne azt 
gondolni, hogy a „bruttósítás” ezt korrigálná, de az kétségtelen, hogy a „bruttó” elv a 
skálatényezõ leszállításának várható következményeit sikeresen elhomályosította, és er
rõl elterelte mind a közvélemény, mind a szakértõk figyelmét.23 

Az sem elhanyagolható, hogy a 2013-as formula szerint jogosult béták között a képzet
len férfiak és nõk induló nyugdíja egyaránt elmarad az ILO- és OECD-konvenciók sze
rint minimálisan „megfelelõnek” tekintett 40 százaléktól. Ha még ideszámítjuk a 40 
százalékos relatív nyugdíjat éppen csak meghaladó középfokú végzettségû jogosult bétá
kat és a képzetlen nõi alfákat, akkor a 15 évjáratban együttesen mintegy 250-300 ezerre 
tehetõ azoknak a száma, akiket a rendszer nem zár ki a jogosultságból, de a nettó átlag
kereset felét sem elérõ induló nyugdíjat ígér nekik. 

Végül, ismételten emlékeztetünk az átlagos és az induló nyugdíjszint közötti különb
ségre. A svájci index, ha következetesen alkalmazzák, hamar erodálja az induló nyugdí
jat a keresetekhez képest (és még inkább ezt tenné a sokak által javasolt árindexelés). 
Szerényen évi kétszázalékos reálbérnövekedést számítva, a svájci index szerint az induló 
nyugdíj minden nyugdíjban töltött év alatt egy százalékpontot veszít az átlagkeresethez 
viszonyított relatív értékébõl, vagyis egy 62 éves korban 60 százalékon megállapított 
relatív induló nyugdíjból 82 éves korra 40 százalék lesz . Ha pedig az 5. táblázatban 
bemutatott arányokat vesszük durván figyelembe, akkor a 2013-as nettó formula szerinti 
induló 60,7 százalékos szinthez 47–53 százalékos átlagos állományi szint tartozik, a je
lenlegi 60–65 százalék helyett. Következetes svájci (vagy még inkább ár-) indexelés 
esetén az átlagos állományi nyugdíj szintje egy-két évtized alatt könnyen a mindenkori 
átlagos kereset felére, vagy az alá süllyedhet. 

A jelenlegi törvényi szabályozás tehát a jövõre nézve kevesebb nyugdíjjogosultat, a 
jelenleginél kisebb induló, ugyanakkor az életpálya mentén folyamatosan tovább csökke
nõ öregkori nyugdíjat ígér. Ennek hatása a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyensúlyá
ra talán „elõnyösnek” található, de súlyos társadalmi következményei lehetnek – erre 
próbáltuk itt felhívni a figyelmet. 

21 Pedig a nyolc általánost végzettek foglalkoztatottsági és kereseti hátrányát a nyugdíjakban tompítja, 
hogy a szolgálati idõ szerzésében elvileg négy év „elõnyt” élveznek, legalábbis évjárataink a múltban még 
élveztek, hiszen ennyivel fiatalabban kezdhették meg a keresõ pályát. A közép- és felsõfokú végzettségûek 
között ilyen különbség nincs, mert a felsõoktatásban töltött évek jogszerzõk. 

22 Érdekes, hogy az 1996–1997-ben zajlott reformvitában ez semmi érdeklõdést nem keltett. Szóba sem 
került, mert minden figyelem a „privatizálni vagy nem” kérdésére összpontosult – talán a törvényjavaslat 
fogalmazói szóba sem hozták, nehéz emlékezni. (Ez a jelen cikk egyik szerzõjének önkritikája is.) 

23 Az említett, itt nem közölt számítás eredménye, a bruttó induló nyugdíjak átlagát az országos bruttó 
átlagkeresethez viszonyítva (a 6. táblázatban látható 60,7 százalék helyett): 62,3 százalék. Nyilvánvaló, 
hogy ez minden józanul elképzelhetõ adókulcs mellett a 60,7 százaléknál is kisebb nettó nyugdíjátlagot 
eredményez. 
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Összefoglalás és néhány következtetés 

Az aggregált foglalkoztatási ráta az 1993. évi 56,7 százalékos mélypontról 2004-ig 64,8 
százalékra emelkedett ugyan, de közben sem a képzetlen, sem a képzett népesség foglal
koztatási esélyei nem javultak érdemben. Az emelkedés szinte teljes egészében összeté
tel-változásból adódott, elsõsorban a 0–8 osztályt végzettek arányának csökkenésébõl, 
kisebb részben a diplomások arányának növekedésébõl. 

A statisztikában foglalkoztatottnak minõsülõk mintegy 90 (az 1990 elõtti évtizedekben 
valamivel nagyobb) százaléka fizet nyugdíjjárulékot. A nem fizetõk egyrészt „szürke” (a 
munkaerõ-felvételben szereplõ, de a járulékfizetést kikerülõ) foglalkoztatottak, részben 
legálisan sem járulékkötelesek (például az õstermelõk). Sem a szürke-, sem a járulékfize
tésre nem kötelezett foglalkoztatottak nem szereznek nyugdíjjogosultságot. 

E két fontos tény miatt az aggregált foglalkoztatási ráta közvetlenül nem alkalmas arra, 
hogy abból következtetéseket vonjunk le a nyugdíjjogosultság alakulására. Ehhez figye
lembe kell venni az évjárat–nem–iskolai végzettség szerinti csoportok közötti különbsé
geket, valamint, ugyancsak csoportonként, a járulékfizetõ–foglalkoztatott arányt. 

A kereseti arányokat tekintve, az általános iskolát végzettek kereseti hátránya a férfi
aknál és a nõknél is megduplázódott 1998-ig az 1986-os „utolsó foglalkoztatási békeév
hez” viszonyítva. 1998-at követõen átmenetileg csökkent a 0–8 osztályt végzettek lema
radása, de 2002 után ismét nyílni kezdett a kereseti olló. Az ezredforduló éveiben az 
állami beavatkozások (minimálbér-emelések, közalkalmazotti béremelés) erõteljesen be
folyásolták a kereseti arányokat. Valószínûsíthetõ, hogy az ennek betudható változások 
nem lesznek tartósak. 

A kereseti korprofilok – különösen a diplomásoké – nagymértékben megváltoztak. 
A rendszerváltást követõ technológiai átalakulás példátlan mértékben leértékelte az idõ
sebb korosztályoknak az egyetemeken, illetve a munkahelyen gyûjtött emberi tõkéjét. Ez 
óriási kereseti veszteséget okozott az idõsebb diplomások számára. 

A múltbeli munkaerõ-piaci folyamatok pontatlanul ugyan, de rekonstruálhatók, az elõ
rejelzéshez azonban még ennyire szilárd támpontok sem állnak rendelkezésre. Cikkünk
ben optimista foglalkoztatási forgatókönyvvel (a nemzeti fejlesztési terv sarokszámaival) 
dolgoztunk, extrapoláltuk a kereseti korprofilok közelmúltbeli változását a magánszek
torban, feltételeztük, hogy a költségvetési szektor 2002-ben megteremtett bérelõnye 
hosszabb távon elvész, továbbá a foglalkoztatáson belül a jelenlegi jogszerzési (járulék
fizetési) arányokat és alfa–béta–gamma megoszlásokat vettük figyelembe. 

A legnagyobb módszertani probléma a jogszerzési státusok közötti mobilitásra vonat
kozó adatok szûkösségébõl fakad. Az elérhetõ adatok arra utalnak, hogy a jogszerzés 
hiánya tartós állapot ugyan, de a pusztán keresztmetszeti adatokból történõ elõreszámítás 
mégis a nyugdíjjogosultságot nem szerzõk várható számának túlbecsléséhez vezetne. Hogy 
ezt elkerüljük, végkövetkeztetésünk összefoglalásakor csupán egy nagyon széles tarto
mányt jelölünk ki a felsõ becslés és annak fele között. 

A jogosultság megszerzési esélyeinek jelenlegi színvonalát jellemzi, hogy 2005-ben – 
vagyis 46–60 éves korban – már rokkantnyugdíjas a következõ másfél évtizedben öreg
ségi nyugdíjba készülõ 15 évjárat népességének 17 százaléka (az alsófokú végzettséggel 
rendelkezõk 27 százaléka). A járulékfizetõ foglalkoztatottak aránya a megfelelõ népes
ségben mindössze 56 (az alsófokúak körében 36) százalék. Több mint 20 (az alsó fokon 
képzetteknek közel 30) százaléka pedig gamma, vagyis nem nyugdíjas és nem járulékfi
zetõ foglalkoztatott. 

Becsléseink szerint a rokkantnyugdíjazás erõteljes korlátozása a jövõben, a figyelembe 
vett optimista foglalkoztatási elõreszámítás ellenére, nem az öregségi nyugdíjra jogosult
ságot szerzõk arányát gyarapítja, hanem a jogosultságból kizártakét. 
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Ebben is nagy szerepet játszik a minimum 20 szolgálati év mint az öregségi jogosult
ság feltétele. Ez a szabály fordított („perverz”, a kevés szolgálati évet gyûjtõ és általában 
egyben alacsonyabb keresetûektõl a jobb módúak felé irányuló) újraelosztást jelent a 
nyugdíjrendszerben, és ezzel ellentmond a biztosítási elvnek. Úgy gondoljuk, hogy ezt a 
szabályt mindenképpen el kell majd törölni, bár ezt a rendszerbeli következmények bo
nyolultsága miatt távolról sem lehet elintézni egyetlen tollvonással – a következményeket 
alaposan mérlegelve kellene a megoldásokat megtalálni. 

Elõreszámításunk szerint az alacsony foglalkoztatás hatása a közeli jövõ induló nyug
díjaira nem abban fog megmutatkozni, hogy a 20 éves követelményt teljesítõk szolgálati 
éveinek száma csökken, hanem abban, hogy a minimális szolgálati idõt el nem érõk, azaz 
az öregségi nyugdíjból kiszorulók nagy száma évjáratról évjáratra emelkedik. A követ
kezõ másfél évtized során összesen 250–500 ezer közé tehetõ azoknak a száma, akik nem 
lesznek rokkantnyugdíjasok, és 20 szolgálati év híján nem szereznek jogosultságot öreg
ségi nyugdíjra. 

A 20 szolgálati év megkövetelése mellett, a keresztmetszeti adatok alapján az elõreho
zott korhatáron (60 évesen) öregségi nyugdíjra jogosultak száma az 1954-es évjárat ese
tében (2015-ben) tetõzik mintegy 75 ezer fõvel, és a vizsgált idõszak egészében messze 
elmarad az 1990-es évek elején tapasztalt, évi 100 ezer öregségi nyugdíjazást elérõ, 
illetve meghaladó csúcstól 

Az, hogy a kereseteket a nyugdíjak kiszámításához csak 1988-tól kezdve számítják be, 
mindaddig csökkenti az egymást követõ évjáratok nyugdíjalapként figyelembe vehetõ 
keresetét, amíg ez (valamikor 2030 tájékán) el nem éri a teljes életkeresetet. Ez egyértel
mûen évjárati, majdhogynem „demográfiainak” nevezhetõ hatás. Meg kellene vizsgálni, 
vajon önmagában ez nem ellensúlyozza-e a várható élettartam növekedését, és hogy szükség 
van-e ezenkívül további demográfiai tényezõre a nyugdíjformulában. 

A foglalkoztatási és kereseti különbségek miatt mindkét nemnél 2-2,5-szeres különb
ségek mutatkoznak a nyolc általánost végzettek és a diplomások becsült induló nyugdíja
iban, miközben a nyolc általánost (vagy annyit sem) végzettek jelenlegi aránya a vizsgált 
15 évjárat népességében még 32 százalék. 

A 2013-ra törvénybe iktatott „egyenes” – a minden szolgálati évet egyformán a 
beszámított kereset 1,65 százalékával honoráló – skála nem csak a foglalkoztatási ará
nyok és a relatív keresetek differenciáló hatását erõsíti az induló nyugdíjakra. Nagyobb 
probléma, hogy az átlagos szintet megdöbbentõ mértékben, 15 százalékponttal csök
kenti. Nemcsak a képzetlen béták, hanem még a diplomás alfák is jóval kisebb induló 
nyugdíjra számíthatnak, mint a jelenlegi szabályrendszer szerint. A 2013-as nyugdíj
formula mellett a 15 évjáratban együttesen mintegy 250-300 ezerre tehetõ azoknak a 
száma, akiket a rendszer nem zár ki a jogosultságból, de a nettó átlagkereset felét 
(vagy még az ILO–OECD-konvenció szerinti 40 százalékot) sem elérõ induló nyugdí
jat ígér nekik. 

Az induló nyugdíjak normális körülmények között mindig magasabbak, mint a nyug
díjasok egész állományának átlagos nyugdíja. Ha az utóbbi évek arányait vesszük figye
lembe, akkor az induló nyugdíjak 2013-as formula szerinti, átlagosan 60,7 százalékos 
szintjéhez durván számítva 47–53 százalékos átlagos állományi szint tartozik, a jelenlegi 
60–65 százalék helyett, holott az elmúlt években nem is érvényesült teljes mértékben a 
svájci index hatása. Következetes svájci (vagy még inkább ár-) indexelés esetén az átla
gos állományi nyugdíj szintje egy-két évtized alatt könnyen a mindenkori átlagos kereset 
felére vagy az alá süllyedhet. 

Az öregségi nyugdíjazásból kizártak és/vagy nagyon alacsony nyugdíjjal indulók szá
mának növekedése, a bérektõl elmaradó nyugdíjemeléssel párosulva, igen nagy mérték
ben szaporítaná azoknak a tömegét, akiknek idõskori elemi létfenntartásáról így vagy úgy 
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mindenképpen gondoskodni kell majd. A legalkalmasabb megoldások megtalálása a nyug
díjpolitika és/vagy a szociálpolitika elõtt álló egyik legnagyobb kihívás.24 

Számításainkat sok munkával, minden általunk ismert lehetséges adatforrás felhaszná
lásával végeztük. Számos tekintetben még a múltat illetõen is olyan feltevésekkel kellett 
élnünk, amelyekhez hasonlókat az irodalomban néha „heroikusnak” (képtelenül merész
nek) neveznek. Biztosan vétettünk hibákat, bár remméljük, hogy nagyságrendi tévedést 
nem követtünk el. Ez a kutatói erõfeszítés azonban nem pótolhatja a valóság tényleges 
feltárását. Az elõrejelzéseket lehet idõrõl idõre korrigálni, de az eddig bejárt utat fel 
kellene deríteni. Legalább a nyugdíj elõtt álló mintegy 15 – talán több – születési évjárat 
eddig megszerzett nyugdíjjogosultságát (szolgálati éveit és átlagos relatív keresetét) meg 
kellene ismerni, nagy és reprezentatív mintán alapuló, retrospektív adatfelvétellel. Nem 
tisztünk javaslatot tenni arra, hogy ez mely állami szerv(ek) feladata lenne, és mibõl 
kellene a költségeit elõteremteni, de meggyõzõdésünk, hogy enélkül nem lehet hitelesen 
felmérni sem a lecsökkent és tartósan alacsony foglalkoztatottság társadalmi következ
ményeit, sem a Nyugdíjbiztosítási Alap középtávú jövõben várható pénzügyi helyzetét. 
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CSereS-GerGeLy ZSombor–SImonoVItS AndráS

A személyi jövedelemadó reformjának  
hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

2009 és 2013 között a magyar személyi jövedelemadó rendszere átalakul. Eltűnik a 
sávos elem és az adójóváírás, ami jövedelemosztályonként megváltoztatja a nettó/
bruttó kereseti hányadosokat, így végeredményben nemcsak jelentős állami be-
vételkieséssel jár, de a jövedelem társadalmon belüli újraelosztását is átalakítja. 
A nettó jövedelmek átrendeződése azonban nem az egyetlen változás. Jelenleg a 
nyugdíjjárulékok a bruttó, a nyugdíjak viszont a nettó keresetekkel arányosak, és 
ha ez nem változik, az adórendszer változása a nyugdíjkasszában is jelentős hiányt 
gerjeszt. Írásunk ennek a többletfinanszírozás-igénynek a mértékéről és társadal-
mon belüli eloszlásáról szól.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: H23, H55.

Az elmúlt évtizedben Magyarországon a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosí-
tási járulék kulcsai évről évre viharosan változtak. Eközben a kezdő nyugdíj és a koráb-
bi bér kapcsolatát meghatározó szabályrendszer változatlan maradt – ebből számunkra a 
legfontosabb a skálaszorzó, az a speciális helyettesítési arány, amely a kezdő nyugdíjat az 
életpálya során megkeresett korrigált – valorizált1 – átlagos nettó munkajövedelem arányá-
ban, a szolgálati évek számának függvényében határozza meg. Ennek az arányszámnak az 
időbeli alakulása teremt kapcsolatot a nettó bérek és a kifizetett nyugdíjak nagysága kö-
zött, és határozza meg a relatív nyugdíjszínvonalat, a nettó nyugdíjaknak a nettó bérekhez 
viszonyított nagyságát. Bár az 1997. évi nyugdíjtörvény utalt arra, hogy 2013-tól kezdve, 
amikor bevezetik a keresetarányos nyugdíjrendszert, a bruttó nyugdíj a bruttó bérrel lesz 
arányos, homályossága miatt a szakma egyelőre figyelmen kívül hagyja ezt a változtatást. 
Például Holtzer [2010] 102–104. oldalán a következő áll: 

„Nem tudjuk, hogy a nyugdíjak hogyan fognak adózni, ugyanúgy-e mint a bérek, továbbá ugyan-
azokat a kedvezményeket és adójóváírásokat élvezik-e majd. … Az Európai Unió országaiban jel-
lemző, hogy a nyugdíj-megtakarítások a befizetéskor, illetve a hozamok jóváírásakor nem adóznak, 
de a nyugdíjak folyósításakor adókötelesek …, míg Magyarországon jelenleg a befizetések nem 
adómentesek, de minden más igen. … A Kerekasztal hosszas vitákat követően úgy határozott, hogy 

1 A magyar nyugdíjrendszerben az 1988 óta figyelembe vett egyéni éves nettó keresetet az országos nettó kere-
set indexének megfelelően felszorozzák, azaz valorizálják a nyugdíjba vonulás előtti szintre, majd átlagolják.

* Köszönet illeti Szőke Bálintot szakszerű kutatási asszisztenciájáért, Benedek Dórát és Gá spár Katalint, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották az MKKT mikroszimulációs keretrendszerét, amiben Varga Zsuzsa segített eliga-
zodni. Köszönjük, hogy használhattuk az MTA KTI adatbankját és a KSH háztartási költségvetési felvételének 
2009. évi állományát. Simonovits András kutatását az OTKA K81483. számú pályázata támogatta.

Cseres-Gergely Zsombor, MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet.
Simonovits András, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, BME Matematikai Intézet és CEU Department of 

Economics.
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a további információig a hatásvizsgálat lefolytatásához úgy kezeli a »változtatás nélküli« alapálla-
potot, mintha a bemutatott 2013-ra várható módosítások nem is szerepelnének a jogszabályokban. 
Ez tehát azt jelenti egyebek között, hogy a belátható jövőre vonatkozóan nem vesszük figyelembe a 
nyugdíjak adóztatására vonatkozó elképzeléseket sem.” …

Ebben a cikkben a lehető legegyszerűbb modellben kíséreljük meg elemezni a 2010–
2013. évi radikális adóreform okozta folyamatot, aminek következtében a nettó bérrel ará-
nyos nyugdíjak és a bruttó bérrel arányos járulékok között felborul az egyensúly mind 
a nyugdíjkasszában, mind a jövedelemeloszlásban. (A magyar nyugdíjrendszer egyensú-
lyával gazdag irodalom foglalkozott, itt csak Augusztinovics–Martos [1995], Szabó–Gál 
[2000] és Orbán–Palotai [2006] tanulmányokat említjük.) 

Cikkünk több részből áll: először elméleti számítások segítségével mutatjuk meg az 
adórendszer változásának hatását a nyugdíjakra, míg a második részben mikroszimu-
láció segítségével, Magyarországra vonatkozó valós adatokon tesszük ugyanazt.2 Az 
első rész maga is tagolt. Elsőként az egyszerűbb és 2010-ben bevezetett és 2013-ban 
kivezetendő szuperbruttó keresetben számoljuk az adó- és járulékkulcsot, majd átté-
rünk a bruttó keresetre, ahol megkülönböztetjük a dolgozói és a munkáltatói járulé-
kot: az előbbit a munkáltató levonja a bruttó keresetből, az utóbbit hozzáadja ahhoz. A 
következtetés azonban közös: mindkét rendszerben rögzített nagyságú és összetételű 
tb-járulékkulcsot feltételezve, az szja-járulékkulcs csökkentése esetén a kifizetett át-
lagnyugdíjakat csökkenteni kell annak érdekében, hogy a nyugdíjkassza hiánya ne nö-
vekedjen. Például a 2011–2013 közötti áttérés során, amikor a szuperbuttóra számított 
16 százalékos kulcs 12,6 százalékra csökken, a 40 éves szolgálati idő után járó nyug-
díjat (beleértve az egészségügyi kiadások egy részét) mintegy 6 százalékkal kellene 
csökkenteni. Végül a valósághoz közeledve, bevonjuk az elemzésbe a sávos szja-t és 
a járulékplafont. Ekkor a közel maximális havi nyugdíjak esetében már 15 százalékos 
csökkentés lenne indokolt. 

A második részben valóságos kereseti adatokat vetítünk ki a 2009 és 2013 közötti tény-
leges, illetve tervezett szja-szabályokkal. Rögzítve a 2009-re vonatkozó modellben az 
egyensúlyi adó- és járulékkulcsot, meghatározzuk a hosszú távú egyensúlyi relatív nyug-
díjszínvonalat és a helyzet kezelésének forgatókönyveit. Megvizsgáljuk, hogy mi történik 
az adójóváírás kivezetése mellett és a nélkül, illetve akkor, ha a terhet az adófizetők álta-
lában vagy a nyugdíjasok egyes csoportjai viselik. Eredményeink azt mutatják, hogy az 
adóváltozás vizsgált közvetett hatása nem óriási, de nem is elhanyagolható: már öt év alatt 
is 60–90 milliárd forint között mozog, amely az éves GDP 0,2–0,3 százaléka 

Az adók változásának hatása a nyugdíjakra egy egyszerű elméleti keretben

Elsőként egy egyszerű elméleti keretben vizsgáljuk meg az adóváltozás hatását a nettó 
bérekre, majd a kifizethető tb-nyugdíjakra. Az egyszerűség kedvéért tartósnak vesszük 
a bér-, az adó- és a nyugdíjrendszer paraméterértékeit, és hatásukat úgy vizsgáljuk, 
hogy a 2009 és 2013 közti évek minden évének adókulcsait kimerevítjük. Mindvégig 
feltételezzük, hogy az adó- és nyugdíjrendszer változása nem hat a szuperbruttó kere-
setre (sem az órabérekre, sem a munkakínálatra, sem pedig a bevallott keresetekre). 
Tesszük ezt azért, mert tapasztalat híján nem tudjuk, hogy az adócsökkenés milyen 
módon és mértékben fogja lassítani a bruttó bérek növekedését, holott az átlagos nettó 

2 Benczur és szerzőtársai [2011] egy továbbfejlesztett mikroszimuláción alapuló modellkeretben részletesen 
vizsgálja az adóváltozások elosztási hatásait.
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reálbér már 2010-ben is az adócsökkenés miatt tudott az átlagos nominális bruttó bér 
stagnálása mellett növekedni (Nickell [2004]). Egy korábbi tanulmányban Simonovits 
[2009] eleve figyelembe vette a teljes bérköltség után fizetett járulék és a nettó kereset 
után számított járadék közti kapcsolatot, öregedő népesség esetén, de ott hiányzott a 
személyi jövedelemadó. 

Szuperbruttós keret

A szuperbruttós keretben mind a személyi jövedelemadó, mind a tb-járulék a szuperbrut-
tóra, a nyugdíjjáradék viszont a nettó keresetre vonatkozik. (A magyar és a például szol-
gáló cseh rendszerben azonban a tb-járulék alapja következetlenül a bruttó kereset maradt, 
de ettől itt eltekintünk.) Legyen w az éves szuperbuttó kereset, τ a tb-járulékkulcs és θ az 
szja-kulcs. (Az egyszerűség kedvéért egyelőre eltekintünk a tb-járulék felső korlátjától 
és az adójóváírástól.) Jelölje a mennyiségeknek a népességben számított átlagát nagybe-
tű – ez a szuperbruttó kereset esetében W. Mivel az adórendszer lineáris, a nettó kereset 
u = (1 – τ – θ)w, az összefüggés pedig az átlagra is változatlanul áll: U = (1 – τ – θ)W. Ez 
az általunk vizsgált egyik fontos összefüggés. 

A második összefüggés a nyugdíjköltségvetés helyzetét írja le egyensúlyt feltételez-
ve B = βRU formában, ahol B az átlagnyugdíj, βR pedig a relatív nyugdíjszínvonal. Az 
egyén szintjén egy másik összefüggést írhatunk fel b = βu formában, ahol b a nyugdíj 
nagysága, β pedig ennek a nettó keresethez viszonyított nagysága, a helyettesítési arány. 
A makro- és az egyéni szintű összefüggés között úgy teremthetünk kapcsolatot, ha vala-
miféle stacionaritási feltevéssel élünk. Ha feltesszük, hogy a dolgozók és a nyugdíjasok 
aránya, valamint a jelenben és a jövőben dolgozók bére időben állandó, akkor βR = β, 
tehát a relatív nyugdíjszínvonal és a helyettesítési ráta megegyezik. Ha a cikkünk elején 
említett valorizálás lineáris, a skálaszorzó is egyenlő ezekkel az arányokkal. A további-
akban feltesszük, hogy ezek az egyszerűsítő feltevések igazak, és az empirikus elemzé-
sig nem foglalkozunk velük. 

Tegyük fel, hogy nyugdíjrendszerünk egyensúlyban van. Jelölje μ a demográfiai füg-
gőségi rátát, ami az egy dolgozóra jutó nyugdíjasok száma. Ekkor az egyensúly feltétele 
μB = τW, azaz behelyettesítéssel és W-vel való egyszerűsítéssel: 

μβ (1 – τ – θ) = τ.
Innen β-t kifejezhetjük: 

β
τ

µ τ θ
=

− −( )1
.

Ezt az összefüggést θ szerint differenciálva, látható, hogy a személyi jövedelemadó θ 
kulcsának egységnyi csökkenése β/(1 – τ – θ) mértékben csökkenti a β skálaszorzót, ha 
fenn akarjuk tartani a nyugdíjkassza egyensúlyát. A személyi jövedelemadó kulcsának 
csökkentésével tehát csökkenteni kell a kifizetett nyugdíjak összegét is az egyensúly meg-
tartásához. Ez a hatás annál nagyobb, minél nagyobbak a járulékkulcsok, és minél kisebb 
a függőségi arány. 

Durva becsléssel élve (például beolvasztva az egészségügyi járulékokat), legyen a járu-
lékkulcs τ = 0,43/1,27 = 0,34, és vegyük a 2011. évi szuperbruttós θ szja-kulcsot 0,16-nak, 
amely a tervek szerint két év múlva lecsökken 0,16/1,27 = 0,126-ra. Legyen a nyugdíjasok 
és dolgozók aránya μ = 0,75. Ekkor a 2011. évi helyettesítési arányra β = 0,91-et kapunk, 
amelyet az egyensúly megtartásához 2013-ban le kell csökkenteni 0,85-re. Ez a kifizethető 
nyugdíjak átlagában több mint 6 százalékos csökkentést jelent. 
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Bruttós keret

Bruttós keretre térve minden sokkal bonyolultabb, de hívebb a valósághoz. Legyen v a 
bruttó kereset, és jelöljük csillaggal a bruttó keresetre vetített kulcsokat: θ* az szja-kulcs, 
és τ τ τ* * *= +1 2 és τ τ τ* * *= +1 2 rendre a munkáltatói és dolgozói járulékkulcs. Tartalmi változatlanságot felté-
telezve θ*v = θw, w = (1 + τ τ τ* * *= +1 2)v. Összevetve a két képletet: 

θ τ θ* * ,= +( )1 1       vagy      θ θ
τ

=
+

*

* .1 1

Ha a teljes járuléktömeg változatlan, akkor 

τ τ τ* * *= +1 2      és      τ τ τ* * .= +( )1 1

Most a nettó bér (1 – τ τ τ* * *= +1 2 – θ*)v, az ehhez igazított nyugdíj pedig b = β(1 – τ τ τ* * *= +1 2 – θ*)v. A 
nyugdíjegyenlegből azt kapjuk, hogy 

τ τ τ* * *= +1 2 = μβ(1 – τ τ τ* * *= +1 2 – θ*),
azaz 

β
τ τ

µ τ θ
τ τ

µ τ θτ θ
=

+
− −( )

=
+

− − −( )
1 2

2

1 2

2 11 1

* *

* *

* *

* *
.

Az előző képlettel összevetve látható, hogy a különbség a munkáltatói járulék kulcsa és 
a személyi jövedelemadó kulcsa közötti interakcióból fakad. Az szja-kulcs változásának 
hatása most β(τ τ τ* * *= +1 2)/(1 – τ τ τ* * *= +1 2 – θτ τ τ* * *= +1 2 – θ), a hatást tehát nemcsak a járulékok nagysága, ha-
nem eloszlása is befolyásolja. A nagyobb járulékok hatása a korábbival azonos, növelésük 
mérsékli az adókulcs változásának hatását. A munkáltatói járulék növekedése ugyanakkor 
megnöveli az adóváltozás hatását, hiszen a járuléktömeg vonatkozó részének nagyságát 
együttesen határozzák meg. 

Számpélda: τ τ τ* * *= +1 2 = 0,27 és τ τ τ* * *= +1 2 = 0,16, τ* = 0,43 és 2011-ben θ* = 0,203, azaz β = 0,43/[0,75 × 
(1 – 0,16 – 0,203)] = 0,9; ami 2013-ban lecsökken β = 0,43/[0,75 × (1 – 0,16 – 0,16)] = 0,84-
re. A kifizethető nyugdíjak szintje a korábban már látott mértékben csökken. 

Progresszív személyi jövedelemadó, dolgozói járulékplafon

Bonyolultabb a helyzet, ha figyelembe vesszük a személyi jövedelemadó progresszivitását, 
azaz hogy a jövedelemadó-kulcs sávosan nő. Legegyszerűbb esetben két kulcs van: θ1 és 
θ2, és egy bizonyos érték (vθ) alatt minden kereset θ1 kulccsal, fölötte θ2 kulccsal adózik. 
Képletben: 

t v
v v v
v v v v v

( )=
≤

+ −( ) >







θ

θ θ
θ

θ θ θ

1

1 2

, ,
, .

ha
ha

Általánosabban: t(v) egy szigorúan növekvő, konvex függvény. 2009-ben θ1 = 0,18 és 
θ2 = 0,36; 2009-ben az átlagbérnél lépett be egy magasabb adókulcs, míg 2010-ben az 
átlagbér duplája körül. (2010-ben belépett a szuperbruttó, és ennek megfelelően a kulcsok 
látszólag csökkentek.) 2011-ben a felső kulcs megszűnt, és fokozatosan csökken 0,203-ről 
2012-ben 0,18-ra, majd 2013-ban 0,16-ra. 

A magyar valóság az adójóváírás miatt ennél bonyolultabb. Van két jóváírási sávhatár: v1, 
v2 és egy adójóváírási kulcs: θ0, míg az adójóváírás értéke c0. A [0, v1] szakaszon adójából 
mindenki levonhat maximum c0-t, a [v1, v2] szakaszon c0 – ε(v2 – v1)-t, utána 0-t. Ahhoz, hogy 
éppen v2-ben szűnjön meg az adójóváírás, teljesülnie kell a c0 = ε(v2 – v1) egyenlőségnek.
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A jóváírás képlete tehát: 
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Emiatt a v bruttókereset után a jóváírással fizetendő adó 

T(v) = [t(v) – c(v)]+,

ahol az alsó indexbe tett + a szám pozitív részét jelöli: megegyezik a számmal, ha az pozi-
tív, ellenkező esetben 0. A jóváírás időbeli változásának lehetőségéről később szólunk. 

A másik bonyodalom az, hogy a dolgozói járulék alapjának van felső korlátja (jele: vτ), 
a munkáltatóinak viszont nincs.3 Emiatt a nyugdíjjárulék képlete 
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Egyelőre csak egy számpéldát mutatunk be, kerekített 2009-es adatokkal. Legyen 

v = 600 ezer forint a havi bruttó kereset (ez még a járulékplafon alatt van, de közel hozzá), 
éves szinten 7,2 millió forint. Ekkor az szja összege 

t = 0,18 × 1,9 + 0,36 × (7,2 – 1,9) = 2,2 millió forint.

Tehát az éves nettó kereset u = (1 – 0,16) ×7,2 – 2,2 = 3,848 millió forint. Mi lett volna, 
ha már akkor is a 2011. évi rendszer működött volna, ahogy azt a korábbi példákban fel-
tettük? A személyi jövedelemadó t = 0,203 × 7,2 = 1,462 millió forintra csökkent volna, 
és a nettó bér u = 4,586 millió forintra nőtt volna. 90 százalékos helyettesítési aránnyal 
számolva, és 40 évre előre rögzítve a rendszert, a közel maximális éves nyugdíj b = 3,464 
millió forintról b′ = 4,128 millió forintra emelkedne, ami a havi nyugdíj 289 ezer forintról 
344 ezer forintra emelkedését jelentené. Korábban a skálaszorzóval számoltunk, itt azon-
ban ezt nem tudjuk megtenni, hiszen a sávos adózás és az adójóváírás miatt az eredmény 
erősen függ a jövedelmek eloszlásától. Ez a tény kijelöli az elméleti vizsgálat határait is. 

mikroszimuláció

Az eddig bemutatottnál pontosabb számoláshoz már ismerni kellene a kereseteloszlásokat, 
sőt a keresetekkel erős pozitív korrelációban lévő szolgálati időket és várható élettartamokat, 
a továbbiakban azonban csak a keresetek eloszlásának hatását vizsgáljuk mikroszimuláció 
segítségével. Azért fordulunk ehhez az eszközhöz, mert a korábban tárgyalt hatásokat agg-
regált adatokra támaszkodva nem tudjuk kellő pontossággal megvizsgálni. Ennek oka első-
sorban az, hogy a fizetendő személyi jövedelemadó nagyságát a népesség jelentős részénél 
befolyásolja a teljes jövedelmi szerkezet. Bár a nyugdíj nagyságát csak a korábbi munkajöve-
delmek befolyásolják, a többi jövedelmi elem azáltal hat a nettó munkabérre, hogy módosítják 
az átlagos adókulcsot. Ha tehát reálisan szeretnénk megítélni az adók és változásuk hatását a 
nettó jövedelem szintjére és változására, akkor nem használhatunk aggregált adatokat, mert 
azok alapján az adószabályok érvényesülése nem követhető: az átlagjövedelem szintjén alig 
érvényesülő kedvezmények egyéni szintről aggregálva jelentősek lehetnek. Noha a vizsgálat 
alapja empirikus, ilyen jellege némiképp korlátozott, mert a kereseti adatokon kívül minden 
más idealizált: évtizedekre rögzítjük a személyi jövedelemadó és a nyugdíjrendszer paramé-
tereit, rögzítjük azt az évet, amelyre a legfrissebb kereseteloszlási adataink rendelkezésre 

3 Ezt 2011-re be akarták vezetni, de (150 milliárd forintra becsült) költségessége miatt feladták a tervet.
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állnak, és megnézzük, hogy az azt követő évek személyi jövedelemadózásának tényleges és 
tervezett rendszerében milyen változásokat kapunk a relatív nyugdíjszínvonalra. 

A továbbiakban Benedek és szerzőtársai [2009] munkájára támaszkodva a 2010. decem-
ber 31-ével utód nélkül megszüntetett Költségvetési Tanács Titkárságának munkatársai ál-
tal készített és használt mikroszimulációs keretben végezzük a számításokat, bizonyos ér-
telemben a Titkárság helyett. A rendszer működéséhez szükséges háztartási költségvetési 
felvétel adatállományát a KTI adatbankja bocsátotta rendelkezésünkre. 

A KSH háztartási költségvetési felvételének állományában 7650 háztartásnak a 10 milliós 
magyarországi lakosságot reprezentáló összesen mintegy 20 ezer tagjára állnak rendelke-
zésre részletes egyéni szintű adatok, többek között az egyének jellemzőire és jövedelmeire 
vonatkozólag. A háztartási költségvetési felvétel bruttó jövedelmeket, fizetendő járuléko-
kat és jövedelemadót közöl, amiből a nettót a következőképpen kapjuk meg: nettó jövede-
lem = bruttó jövedelem – munkavállalói járulék – személyi jövedelemadó. Adófizetőknek 
tekintjük mindazokat, akiknek adózó jövedelme van, nyugdíjasoknak pedig mindazokat, 
akiknek van öregségi, rokkantsági vagy özvegyi nyugdíjból származó jövedelme. Ezzel 
a megközelítéssel 5192 nyugdíjast találtunk, ami majdnem megegyezik azzal a számmal, 
amit a gazdasági aktivitás saját megítélése alapján tapasztalunk: 5059-en nyilatkoztak így. 
Ezek az emberek a KSH által készített súlyokat felhasználva, mintegy 2,8 millió nyugdíjast 
reprezentálnak, ami nagyjából megegyezik azzal a mintegy 2,77 millió fővel, ahány nyug-
díjast az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) 2008-ban azonos jogcímen 
nyilvántartott (Molnár [2010]). Mindemellett a KSH másik fontos, másként nem pótolható 
információkkal szolgáló adatfelvételében a munkaerő-felmérésben szinte pontosan ugyan-
ennyi, 2,83 millió nyugdíjast találunk. 

Fontos kérdés az, hogy a háztartási költségvetési felvétel sajátosságai, hibái milyen mér-
tékben és irányban befolyásolják számításaink eredményét, különösen hogy a háztartási 
költségvetési felvételből részlegesen hiányoznak a legszegényebb és leggazdagabb réte-
gek. A legszegényebbek jellemzően segélyen élnek, feketemunkát végeznek, vagy igen 
alacsony jövedelmük miatt nem adóznak, és nyugdíjjogosultságot is csak igen keveset sze-
reznek (Augusztinovics–Köllő [2007]), így nem játszanak szerepet a számításainkban. A 
leggazdagabbak azért nem valószínű, hogy problémát okoznak, mert egyrészt mind a járu-
lékbefizetésnek, mind a nyugdíjnak van maximuma, tehát a vizsgált kérdés szempontjából 
olyanok, mint a kevésbé gazdagabbak, másrészt ugyan nem tudjuk, hogy hányan vannak, 
de vélekedésünk az, hogy kevesen. Mindezek miatt a jövedelemeloszlás csonkaságából 
fakadó nehézségektől eltekintünk. 

Referenciaévünk 2009, ennek az évnek a demográfiai és jövedelmi viszonyait vetítjük 
ki a későbbiekre, megtartva ugyanakkor a népesség megfigyelt kereseti heterogenitását. 
Az MNB [2010] inflációs előrejelzését felhasználva, 2009-nek a jövedelmi eloszlását ve-
títjük ki a következő évekre, egészen 2013-ig, egyszerű deflálással. A rögzítés a népesség 
és a jövedelem stacionaritásának feltevésével egyenértékű, a jövedelmek eloszlását tehát 
csak „tologatjuk”, formáját nem változtatjuk meg. Hasonlóképpen nem változtatjuk meg 
az egyes jövedelemtípusok arányát az összes jövedelmen belül. 

A számítások során az adókedvezmények elszámolása egzakt, amennyiben figyelem-
be veszi az adószabályokat és háztartásban keletkezett összes megfigyelt jövedelmet. A 
nyugdíjak számítása azonban ennél a valóságban jóval összetettebb, és ezért a tényleges 
számítás pontos reprodukálására nincs lehetőség. Ha mind az adó-, mind a nyugdíjszámí-
tás képlete homogén lineáris lenne, akkor eredményünk minden szinten változatlanságot 
mutatna, így triviális lenne. Érdemi változást az okoz, hogy az adórendszer eleve nem 
egykulcsos, illetve elmozdul a többkulcsostól az egykulcsos felé. 

Az elméleti modelltől a mikroszimuláció, illetve a valósághű számítások felé mozdul-
va, döntést kellett hoznunk arról, hogy miként oldjuk fel a korábbi egyszerűsítő feltétele-
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ket, amelyeket egyrészt a hatások kibontakozásának időtávjára, másrészt a nyugdíjrend-
szer bevételi és kiadási elemeire vonatkozóan tettünk. Az elméleti modellek világában 
a stacionaritás feltevése és használata is elfogadott – az első részben ezt tettük mi is. A 
jelen esetben azonban ez a feltevés nem ártalmatlan, hiszen míg az adórendszer azonnal 
és mindenkire kiterjedően megváltozik, a nyugdíjakra kifejtett hatása csak idővel bonta-
kozik ki. Ha a stacionaritás feltevése mellett azonnali hatással számolunk, akkor annak 
mértéke a t-edik időszakban 
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ahol N a népességszám, nettó jelenértéke pedig a folyamat kezdetén 

δ µ β τ θt

t

T

i it
i

N

v
= =
∑ ∑ −∆ −( )

0
2

1

1 * * ,

ahol δ = 1/(1 + r) a diszkonttényező, T a választott időtáv. A helyzet azonban megváltozik, 
ha figyelembe vesszük, hogy a leendő nyugdíjasok fokozatosan lépnek be a rendszerbe: 
2002 és 2009 között évi átlagban Magyarországon mintegy 110 ezer ember vonult nyug-
díjba (lásd Bálint [2010]). Ha tehát a népességet minden egyéb tekintetben stacionernek 
tekintjük, akkor mintegy 25 év kell ahhoz, hogy a nettó bér változásának hatása a teljes 
nyugdíjkasszát érintse. A fentiek szerint egy adott évben a hatás 
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ahol Mt az adott évben nyugdíjba vonulók száma, és Mt < μN. Az egyenlőtlenség mindaddig 
szigorúan teljesül, ameddig a teljes nyugdíjas népesség ki nem cserélődik. Tudjuk azt is, 
hogy a két mennyiség közötti különbség annál nagyobb, minél közelebb vagyunk a beavat-
kozás kezdetéhez, és minél kisebb az új nyugdíjasok száma (a beáramlás nagysága) a már 
nyugdíjasok állományához képest. A változás nettó jelenértéke ennek megfelelően minden 
időszakban a korábbi időszakok új nyugdíjasai által keltett hatás összege, 
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ami szintén kisebb, mint stacioner párja. Ez a különbség mindig fenn fog állni, de ahogy 
a választott T időtáv tart a végtelenhez, nagysága a nullához tart. Tekintve, hogy a maga 
módján mindkét megközelítésnek helye van, nem akarunk dönteni közöttük, hanem mind-
kettőt használjuk a számításoknál, 5, 20 és 50 éves horizontot használva. 

A skálaszorzó és a helyettesítési arány visszamenőlegesen nem változik, ezért figyel-
münk a relatív nyugdíjszínvonalra irányul. Mivel a népességre vonatkozó stacionaritási 
feltevések a valóságban nem teljesülnek, helyettük ad hoc szabályokat alkalmazunk. A 
maival megegyező számú nyugdíjas számára feltételezünk nyugdíjkifizetést a ma 55–65 
éves népesség kereseti viszonyai alapján. Ha a népesség a ma is ismert tendenciák szerint 
öregszik, és az idősebb emberek aránya megnő, a jelentől a jövő felé haladva így egyre 
inkább alulbecsüljük a kifizetendő nyugdíjtömeget. Ha a népesség öregedésével együtt az 
iskolázottság és a termelékenység is nő, az újabb alulbecsléshez vezet, mert az idősebbkori 
keresetek a ma mechanikusan becsültnél nagyobbak lesznek. Ugyanez a két folyamat hat 
az aktív népességre is, a demográfiai folyamatok csökkentik a bértömeget és a járulékala-
pot, míg az iskolázottság javulása növeli azt. A két hatás két helyen jelentkező eredményé-
nek eredőjét ugyan nem tudjuk megbecsülni, de gyanítjuk, hogy az egyensúlytalanság nö-
velése irányába hat. Ennek megfelelően a relatív nyugdíjszínvonalra alsó becslést adunk, 
és annak szükséges korrekciója a javasoltnál nagyobb lehet. 
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A másik kérdéskör, hogy miként kezeljük a nyugdíjkassza bevételi és kiadási elemeit. 
Mivel a járulékbefizetéseket nem tudjuk szétválasztani, „pántlikázni” kiadás szerint, ezért 
– a korábbiakhoz hasonlóan – nyugdíjasoknak tekintjük a rokkant és az öregségi nyugdí-
jasokat, valamint a hozzátartozói nyugdíjasokat is. A kiadási oldalon az azóta megszűnt 
13. havi nyugdíjat levonjuk az adatokban még megfigyelt nyugdíjkiadásokból. A nyug-
díjkassza mintegy 400 milliárd forintos deficitjét a számításnál figyelembe vesszük, és 
továbbvisszük a későbbi időszakokra. 

A következőkben táblázatos formában foglaljuk össze a szimuláció eredményeit a 
modell már bevezetett változóira vonatkozóan. Először a 2009. évi kiinduló árszinten 
számolva meghatározzuk a nettó és a szuperbruttó keresetek átlagos reálértékeit. Kiszá-
mítjuk az ui nettó keresetet, és a wi szuperbruttó keresetet. A β arányt itt nem számítjuk, 
hanem feltételezzük. 

A korábbiakban egyszerűen a személyi jövedelemadó reformjáról beszéltünk, holott a 
valóságban olyan jogi erejű dokumentum, amely a 2013-ig lebonyolítandó változássoro-
zat pontos részleteit tartalmazná, nem létezik. Alapul a múltra és jelenre nézve a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben 
hatályos változatát vesszük, a jövőre nézve pedig az idevonatkozó kormányprogram-
 dokumentumokban és szóbeli nyilatkozatokban megjelenő ígéreteket. Ezek között az adó-
csökkentési elemek, mindenekelőtt a jelenlegi adókulcs mellett a szuperbruttó kivezetése 
és a bruttó jövedelem figyelembevétele az adóalapban stabil célnak tűnik, azt még a várha-
tó gazdasági növekedés 2011 augusztusában már elismert lassulása sem befolyásolta. 

Nem ennyire nyilvánvaló azonban az adójóváírás kérdése, mert az egykulcsos adórend-
szer megtartása mellett ez lehet az egyetlen vállalható kiút az alacsony keresetűek mun-
kakínálatát az új rendszerben visszafogó adóterhelés elől. Itt két feltételezéssel éltünk. Az 
egyik az, hogy az adójóváírás lehetősége valóban megszűnik, és ez 2013-ban történik meg, 
a másik pedig az, hogy megmarad. Végül nem foglalkozunk a további, az eddigieknél 
is homályosabb tervekkel – amilyenek például a járulékkulcsok mechanikus átrendezése 
(10 százalék csökkenés az egyik, 10 százalék növelés a másik oldalon) –, pedig ezek jelen-
tősen kihathatnak az eredményekre.4 

4 A cikk véglegesítésekor, 2011. október végén úgy tűnik, hogy alapvető módosítások után a személyi jövede-
lemadó rendszere 2012-ben újra kétkulcsos lesz, és talán az adójóváírás is csak formailag szűnik meg.

1. táblázat
Az szja-paraméterek története 

Év
(s)

Személyi jövedelemadó 
sávhatára (ezer forint)

(vθ)

Alsó Felső Alsó Felső Adójóváírás 
havonta  

(ezer forint) 
(c0)

szja-kulcs (százalék) jóváírási küszöb (ezer forint)

(θ1) (θ2) (v1) (v2)

2009 1900 18,0 40,0 1250 2762 11,3
2010 3937 21,6 40,6 3188 4698 15,1
2011 – 20,3 – 2750 3960 12,1
2012 – 18,0 – 2750 12,1
2013 – 16,0 – 2750 12,1
2013* – 16,0 – – –
* Az adójóváírás kivezetését feltételezve.
Megjegyzés: állandó árak 2009. évi árszinten. A sávhatárokat és adókulcsokat úgy standardizáltuk, 
hogy azokat a tényleges adóalaptól függetlenül, a bruttó jövedelem függvényében kell értelmezni. 
A 2009-es felső adókulcs tartalmazza a 4 százalékos különadót is.
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Elsőként megadjuk az adórendszer paramétereinek történetét a 1. táblázatban (feltéte-
lezve az adójóváírás lehetőségének megszűnését): 2013 csillagozott sora az adójóváírást 
feltételező forgatókönyvet mutatja itt és a következő táblázatokban is. Látható, hogy az 
adórendszer átrendeződése a felső sávhatár és adókulcs eltűnése mellett az alsó adókulcs 
átmeneti emelkedésével valósult meg (egységesen a bruttó bérre számítva). 

A 2. táblázat az egyes évekhez és adórendszerekhez tartozó átlagos jövedelmeket mu-
tatja be 2009. évi árakon, a 3. táblázat pedig a változások hatását. A t* adómutató – a fize-
tendő adó/bruttó jövedelem – alakulása mellett jelezzük a választott helyettesítési arányt 
is. Az adómutató monoton módon csökken: az alsó adókulcs átmeneti emelkedését a na-
gyobb keresetekre jutó csökkenő adóteher az átlag szintjén ellensúlyozza. Az adójóváírás 
kivezetése azonban így is érezhető csökkenést hoz magával. 

2. táblázat
Átlagkeresetek éves alakulása (2009. évi áron, ezer forint)

Év 
(s) 

Kereset Mindenkori  
adóalapbruttó (vs) nettó (us) szuperbruttó (ws)

2009 1590 1060 1999 1999
2010 1565 1091 1971 1971
2011 1576 1173 1984 1984
2012 1598 1233 2020 1805
2013 1621 1271 2059 1621

2013* 1621 1215 2059 1621
* Az adójóváírás kivezetését feltételezve.

A 3. táblázat további oszlopaiban az adóváltozás hatásának aggregált pénzügyi vonzatát 
láthatjuk. A számok két időszak közötti változást mutatnak, tehát a teljes változás értékelé-
séhez azokat kumulálni kell. A 4. oszlopban a minden dolgozó bérét figyelembe vett, teljes 
munkajövedelem-tömegre vetített adókiesés összege látható. A 2009. évi adórendszerből a 
2013. évi adórendszerbe lépés tehát 2009. évi árakon 685 milliárd forintba kerül évente, ha 
nincsenek az adóbevétel csökkenését ellensúlyozó, az átrendezés következében kibontakozó 
hatások. Emlékeztetőül: 2009-ben a teljes költségvetés 13 ezer milliárd forint körül volt, az 
átmenet költsége tehát a teljes költségvetés 5 százalékának megfelelő összeg minden évben.

3. táblázat
Helyettesítési arány, adómutató és a változások összköltsége a megelőzőből az adott évbe lépve

Év
(s)

Adómutató 
(fizetendő adó/ 

bruttó jövedelem)
(t)*

Helyettesítési  
arány
(β)

A változás összköltsége az adott évbe lépve

az adórendszerben a nyugdíjrendszerben

(milliárd forint)

2009 0,28 0,9
2010 0,26 0,9  226  45
2011 0,20 0,9  249  46
2012 0,19 0,9  150  37
2013 0,18 0,9   60  28

2013* 0,18 0,9 –136 –11
*Az adójóváírás kivezetését feltételezve.
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Változások a nyugdíjkiadás növekedésének ellensúlyozása nélkül

Az adóváltozás hatásának kiszámításakor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a dol-
gozó népesség a 2009-ben megfigyelt szerkezetű lesz a későbbiekben is. A nyugdíjak 
terén a korábban már említett stacionaritási feltevéseket alkalmazhatjuk. Ha ezek tel-
jesülnek, a nyugdíjasokra nézve összességében a 3. táblázat 5. oszlopában található 
kiadási többlettel számolhatunk. Ennek összes költsége a korábbi tényezők mellett 
a nyugdíjkifizetések szabályainak változatlanságát feltételezve 2009. évi árakon évi 
156 milliárd forint. A kiadási többlet tehát ilyen feltevések mellett mintegy negyede 
annak, amit az adóváltozás jelent, de így is jelentős tétel, a Nyugdíjbiztosítási Alap 
körülbelül 3000 milliárdos költségvetésének 5 százaléka. Látni fogjuk azonban, hogy 
ez az összeg túlzó.

A fentiekben átlagos értékeket közöltünk, itt ezt tovább bontjuk a bruttó kereset 2009. 
évi eloszlásának jövedelmi decilisei alapján annak érdekében, hogy a veszteségeknek 
és nyereségeknek a társadalmon belüli elosztását érzékeltessük. Az adók és járulékok 
fizetésének változását ilyen bontásban a 4. táblázat tartalmazza. A számok a költség-
vetési kiadás csökkenésének mértékét mutatják, másképpen pedig azt a megtakarítást, 
amelyet azok nyernek, akik 2009-ben az adott decilisbe tartoztak. A negatív számok 
ennek megfelelően azt jelentik, hogy az adott decilisben nő a fizetett adók és járulékok 
nagysága, ahogy ez 2010 és 2011 között a legalsó decilisben, valamint 2012 és 2013 
között az alsó öt decilisben történik kismértékben. A megtakarítások túlnyomó része a 
felsőbb decilisekben jelenik meg. 

4. táblázat
Adó- és járulékbevétel-kiesés 2009. évi árakon decilisenként (milliárd forint)

Decilis 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2012/2013*

1.   3,8  –0,1   0,1 –0,1   –0,1
2.   4,4   0,3   0,5 –0,5   –1,6
3.   4,9   1,9   0,9 –0,9  –11,0
4.   4,9  11,9   1,4 –0,8  –16,3
5.   3,0  20,3   5,4 –0,1  –22,4
6.   6,3  24,2  10,9  2,4  –27,3
7.  12,5  28,7  15,5  3,9  –31,4
8.  27,2  33,8  22,9  7,5  –33,9
9.  72,3  17,9  35,7 20,8  –16,3
10.  86,3 109,7  56,8 27,3   24,5

Együtt 225,8 248,8 150,1 59,4 –135,8
* Az adójóváírás kivezetését feltételezve.
Megjegyzés: az Együtt érték a kerekítések miatt nem egyenlő a decilisekre tartozó számok 
összegével.

Figyelemre méltó az adójóváírás kivezetésének hatása, ami 2012 és 2013 között a ko-
rábbi legnagyobb, 2010/2011-es nyereséghez hasonló nagyságrendű. A különbség az, hogy 
az előjel ellentétes, és míg a 2010/2011-es nyereség a legalsó decilis után valamilyen mér-
tékben minden jövedelmi szinten érezhető volt, a veszteség mindenhol érezhető, csak a 
legfelső decilisben nem. 

A nyugdíjrendszer arányossága következtében hasonló jelenséget figyelhetünk meg 
a nyugdíjemelkedések megoszlásában is, ideértve az adójóváírás kivezetésének hatá-
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sát is. Az 5. táblázat alapján látható, hogy a nyugdíjak nemcsak nőnek, de az egyszerű 
mechanizmus következtében a növekmény a legjobban keresőknél koncentrálódik.

5. táblázat
A nyugdíjkiadások növekedése 2009. évi árakon decilisenként (milliárd forint)

Decilis 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2012/2013*

1.  0,2  1,3  0,1  0,1  –0,8
2.  0,2  1,2  0,5  0,4  –0,5
3.  0,1  1,1  0,9  0,7  –1,5
4.  1,2  2,5  1,1  0,8  –3,0
5.  1,6  3,1  1,8  1,2  –3,6
6.  1,0  4,4  2,7  2,1  –4,6
7.  4,2  4,9  3,4  2,5  –4,3
8.  8,7  2,5  5,6  4,5  –2,6
9. 14,9  5,3  7,1  6,4   1,1
10. 12,9 19,9 13,9  9,3   8,9

Együtt 45,1 46,6 37,1 28,3 –10,8
* Az adójóváírás kivezetését feltételezve.
Megjegyzés: az Együtt érték a kerekítések miatt nem egyenlő a decilisekre tartozó számok 
összegével. 

A 5. táblázat a korábban stacionernek mondott feltételezés mellett jelentkező hatást mu-
tatja be. Ha eltekintünk attól, hogy a folyamat három éven át tart, és egy időszakba sűrít-
jük a változást, azt mondhatnánk, hogy a nem szándékolt nyugdíjemelés összességében  
45,1 + 46,6 + 37,1 + 28,3 = 157,1 milliárd forintba kerül 2012 után minden évben. Ha emel-
lett évi 110 ezer új nyugdíjast és 2,8 millió mindenkori nyugdíjast veszünk alapul, akkor 
a fenti összeg 25-öd része, körülbelül 6,28 milliárd forint jelentkezik az első, 2/25-öd a 
második évben, és így tovább. Ezek a számok már jóval kisebbek, de még így is jelentő-
sek egy 3000 milliárd forintos költségvetésben. 3 százalékos diszkontrátát feltételezve, 
az összes kumulatív hatás nettó jelenértéke 10 éves időtávon 290 milliárd, 20 év alatt 916 
milliárd, 60 év alatt pedig 2952 milliárd forint, azaz a mai nyugdíjköltségvetés egyévi 
mérlegfőösszegéhez hasonló nagyságú költség. 

Eddig a járulékkulcsot fixen tartva számítottuk ki a változásnak a nyugdíjkassza egyen-
súlytalanságát tovább fokozó hatását, és ezt csak a változás által érintett évekre tettük. 
Most hosszabb távra tekintünk ki, és megvizsgáljuk, hogy mi a változás hatása az egész 
nyugdíjas korú népesség kicserélődése alatt. Ez azért megfelelő viszonyítási alap, mert 
így és ilyen időtávon bontakozik ki teljesen a változás hatása. A 6. táblázat 2–3. oszlopa 
25 évre (ennyi kell a nyugdíjas korú népesség teljes cserélődéséhez) mutatja meg az egyes 
évekre jutó veszteség nagyságát, illetve ezek kumulált jelenértékét. Noha tudjuk, hogy 
ilyen időtávon a demográfiai változások és ezeknek a munkavállalásra gyakorolt hatása 
jelentősek lehetnek, ezekkel itt nem tudunk foglalkozni. A táblázatokból látható, hogy 
a korábban a kalkulációhoz használt 157 milliárd forintot a veszteség csak lassan éri el, 
és a veszteségek jelenértékének kumulált nagysága csak mintegy hét év alatt nő ekkorá-
ra. Látható ugyanakkor, hogy ezen belül az adójóváírás kivezetése jelentősen mérsékli a 
veszteségeket, amelynek terhét a különböző kereseti csoportok tagjai a 4. táblázatban már 
bemutatott arányban viselik. 
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6. táblázat
Az adóváltozást kezelő politikai stratégiák hosszú távú hatásai 

Év

1. forgatókönyv: költségvetési hiány 2. forgatókönyv: régi nyugdíjasok viselik terhet

adott év kumulált 
jelenérték átlagnyugdíj

legrégebbiek az összes új 
korrekciós 

tényezőegy főre jutó nyugdíja

(milliárd forint) (ezer forint)

az adójóváírás megtartásával
1.  6    6 1035 1028 1194 1,000
5.  31   87 1236 1188 1429 0,996
10.  63  290 1365 1251 1535 0,990
15.  94  575 1507 1306 1641 0,988
20. 126  916 1664 1349 1743 0,986
25. 157 1293 1837 0 1837 0,983

az adójóváírás 2013. évi kivezetését feltételezve
1.   5   5 1035 1028 1194 1,000
5.  24  65 1236 1196 1396 0,999
10.  47 218 1365 1285 1484 0,994
15.  71 432 1507 1374 1596 0,993
20.  94 689 1664 1459 1715 0,992
25. 118 972 1837 0 1837 0,990

Változások a nyugdíjkiadás növekedésének ellensúlyozása mellett

A veszteségek vizsgálata felteszi, hogy az átalakulás költségét a központi költségvetés pótolja, 
tompítja, ez azonban nem magától értetődő. Politikailag elfogadható és a múltban már alkal-
mazott megoldás lehet az is, hogy a változás terheit csak a nyugdíjasok viselik. Ez a megol-
dás látszólagos egyoldalúsága ellenére reális: így terhelte a kormányzat a 1990-es évek elején 
az infláció megugrásából fakadó veszteséget az akkori nyugdíjba menőkre (a kezdő nyugdíj 
számításának változatlanul hagyásával), illetve a 2008. évi szabályok változása is csak az 
az után nyugdíjba menőket érintette.5 Az ilyen típusú szélsőséges esetekben nem a központi 
költségvetés a változás vesztese, hanem más, a nyugdíjasok jólétét befolyásoló körülmények 
változnak meg: keresőként megnő a nettó jövedelmük, nyugdíjasként viszont lecsökken ah-
hoz képest, mintha a terhet a központi költségvetés, azaz mindenki viselné. Három alternatív 
forgatókönyvet vizsgálunk. Az elsőben a nyugdíjasok egésze (az éppen belépettek kivételével) 
vállalja az új belépők nagyobb nyugdíjának terhét azáltal, hogy az övék ennek finanszírozása 
érdekében némiképp csökken. A másodikban a terhet kizárólag azok viselik, akik maguk is 
hasznot húznak a változásból: nyugdíjuknak annyival kell csökkennie, hogy a nyugdíjkassza 
egyensúlyban legyen. Az egyes forgatókönyvekhez tartozó részletes számításokat a Függelék 
mutatja be, a rendszer viselkedését kompenzáció nélkül és amellett pedig a 6. táblázat.

A 6. táblázat 2. és 3. oszlopa az 1. forgatókönyvet, azt a helyzetet mutatja be, amikor 
a veszteséget a központi költségvetés pótolja ki. Ez az átmenet évei alatt folytonosan nő, 
nagysága az átmenet lezárulta után 157 milliárd forint, ha az adójóváírás megmarad a 

5 2008-ban megváltozott a kezdő nyugdíjak számítási szabálya, körülbelül 8 százalékkal csökkentve a kezdő 
nyugdíjakat.
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rendszerben. Öt év alatt – egy kormányzati ciklus horizontján – a hiány jelenértéken 87 
milliárd forint. Ebben a forgatókönyben egyértelmű jövedelemátcsoportosítás történik az 
új nyugdíjasok javára, amit itt nem modellezett forrásból kell fedezni. Az adójóváírás ki-
vezetése tompítja az intézkedés hatását: az éves költség hosszú távon 118 milliárd forint, 
míg ötéves horizonton 65 milliárd. Ahogy a 5. táblázat mutatta, ez egy olyan adóemelés, 
ami célzottan a kisebb keresetűeket sújtja, így ellensúlyozza az átlagos adócsökkenést, 
végeredményében mérsékelve annak hatását. Átlagos szinten ezért az eredmények meg-
egyeznek egy kisebb átlagos adókulcsváltozással. 

A 2. forgatókönyv eredményét a 4–7. oszlopokban láthatjuk. Itt a nyugdíjkassza egyen-
súlyban van, a „régi” (azaz nem frissen belépő) nyugdíjasok nagy csoportjára hárul a vál-
tozás közvetlen terhének viselése. Ahogy az a Függelék analitikus eredményei alapján 
várható, a „régiek” nyugdíja a korrekció nélkül megvalósuló átlag alatt marad valamelyest, 
cserébe az új nyugdíjasok nyugdíja nagyobb lehet annál, amekkora az 1. forgatókönyben 
volt. Látható az is, hogy a megoldás mérsékelt, de a nagyobb nyugdíjak sokasodásával pár-
huzamosan csökkenő nagyságú korrekciós tényezőt von maga után. Ugyan nem követjük 
az egyes kohorszok történetét, világos azonban, hogy legjobban azok járnak, akik legké-
sőbb mennek nyugdíjba. ők élvezik legtovább a megnövekedett nettó béreket és ők kapják 
legrövidebb ideig a lefelé korrigált nyugdíjakat. A rendszerben tehát jövedelemátcsopor-
tosítás történt az ő javukra. Az adójóváírás kivezetésének hatása kezdetben mérsékelt, az 
évek múlásával egyre inkább érzékelhető. Az adójóváírás kivezetésének hatása itt is mér-
sékli az adóreform erejét: változatlan bruttó bér, tehát nyugdíjkassza mellett kedvezőbb az 
átmenet alatt a régi nyugdíjasok helyzete, míg az új nyugdíjasok kevesebbet nyernek. 

A 3. forgatókönyvben a nyugdíjkassza egyensúlyban van, a változás terhét az újonnan 
belépő nyugdíjasok viselik. Mivel az analitikus eredmények egyértelműek, erre vonat-
kozóan a táblázat nem közöl adatokat. Kiindulásképpen figyeljük meg, hogy mivel for-
rásoldalon nem történik változás, és a népesség stacioner, a nyugdíjkassza nagysága és 
az átlagnyugdíj is azonos azzal, amit a 2. forgatókönyv esetében láttunk. A terhet teljes 
egészében az új nyugdíjasok viselik, az alkalmazkodás β korrekcióján kersztül pedig egy-
szeri és állandó: 0,9-ről 0,78-ra zuhan, hasonlóan az egyszerű számításból kapott értékhez. 
Ennek következtében a nyugdíj összege a „régi” és az „új” nyugdíjasok esetében azonos, és 
együtt nő a az indexálással, ami itt a bérnövekedés üteme. Ebben a helyzetben a társadal-
mon belül nem történt átcsoportosítás, pusztán az új nyugdíjasok jövedelme rendeződött 
át időben. Az adójóváírás kivezetésének hatása a korábbiakkal analóg, és az időbeli átcso-
portosítás jövedelmi szintenként eltérő mértékű. 

Értékelés

Ujjgyakorlatunk végére érve, levonhatjuk a következtetéseket. Legfontosabb észrevéte-
lünk: a 2009–2013 közötti időszakban már végbement és még tervezett szja-változások 
bruttó alapú járulék és a nettó alapú járadék esetén önmagukban nem jelentősen, a GDP 
mintegy 0,2 százalékával növelik az első évben a nyugdíjköltségvetés hiányát. Az idő mú-
lásával a veszteség növekszik, és annál jobban, minél nagyobb a reálbér emelkedésének 
üteme. A hiány kiküszöbölése érdekében az adórendszer változatlansága mellett több le-
hetőség adódik. Kézenfekvő lehetőség az, hogy a kezdő nyugdíjak megállapításakor át kell 
térni a bruttó–bruttó szemléletre, tehát a nyugdíjakat a bruttó bér alapján kell megállapíta-
ni. Ennek alternatívája a összes nyugdíjasra kiterjedő, a nyugdíjak reálértékének növeke-
dését lassító korrekció alkalmazása. Természetesen ha az adórendszer nem a meghirdetett 
menetrend szerint változik, akár többkulcsossá válik, akár a meghirdetetthez képest nő az 
adóterhelés, a bemutatott hatások gyengülnek.
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Tanulmányunkban ugyanakkor nem tértünk ki fontos, a társadalom egészére gyakorolt 
hatásokon túlmutató kérdések részletes vizsgálatára. A nyugdíjkassza hiányát a magasabb 
decilisek nettó keresetének aránytalan növekedése okozza, ami az adóreformnak a jöve-
delmi egyenlőtlenséget tovább – generációkon átívelően – növelő hatását mutatja. Nem 
mindegy az sem, hogy a nyugdíjas mennyit élt a reform utáni időszakban: személyes elő-
nyei és hátrányai nagyban függenek ettől. Ezeknek a kérdésnek a vizsgálata részletesebb 
adatokat és az általunk használtnál lényegesen összetettebb modellt igényelne. A hatások 
feltehetően az itt bemutatottnál is nagyobbak, egyrészt demográfiai változásokkal és a 
termelékenység növelésével kapcsolatos, korábban már ismertetett egyszerüsített feltétele-
zések miatt, másrészt mert az adócsökkentés hosszabb távon csökkenti a bruttó bért is, és 
ez tovább gyengíti a járulékalapot. 
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Függelék 

Kiegészítő számítások az alternatív forgatókönyvekhez

Az 1. forgatókönyvet vizsgálva, idézzük fel a nyugdíjkassza egyenlegének egyenletét, 
ezúttal megkülönböztetve az adóváltozás előtt nyugdíjba ment „régi” (zárójel első tagja) 
és az az után nyugdíjazott „új” nyugdíjasokat (zárójel második tagja), valamint az adott, 
t-edik időszakban belépőket (zárójelen kívüli tag): 

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_mnbszemle/mnbhu-msz-201110/benczur-katay-kiss-reizer-szoboszlai.pdf
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http://eprints.lse.ac.uk/19955/1/Employment_and_Taxes.pdf
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ahol az időhorizont a teljes nyugdíjas népesség cseréjét biztosító T = 25, Mt pedig az 
adott évben nyugdíjba menők száma, amit csak a stacionaritási feltevés miatt tudunk a 
jelen formában használni, és a későbbiekben M-mel helyettesíteni. Az Lt tag a nyugdíj-
kassza induló egyensúlytalanságát korrigáló, a központi költségvetésből érkező transz-
fer. Az adóváltozás előtti adótényező (a nettó és a szuperbruttó bér aránya) α, míg az 
új adótényező α′ (az egyszerű modellben ezek értéke rendre 1 – τ – θ és 1 – τ – θ′. A 
bérnövekedésnek t = 0-tól az adott évig vett kumulált tényezője γt, vagyis γt zz

t g=
=∏ 0

, 
ahol g0 = 1.6 A már nyugdíjasok nyugdíjának adott évben szükséges korrekciója ρt, míg 
az adott évig szükséges összes korrekció kumulált mértéke Rt ss

t
=

=

−∏ ρ .
1

1  Ez az a kor-
rekciós tényező, amit ki szeretnénk fejezni. A fenti egyenletekben az egyensúly felírása 
után az egyéni nyugdíjak megállapításának szabályát alkalmazva fejeztük ki korrekciós 
tényezőket a bérek függvényében. 

A ρt tényező kifejezéséhez most használjuk ki az új nyugdíjasok feltételezett prioritását: 
a rendelkezésre álló forrásokból belépéskor ők kapják meg részüket, azért korrekció nélkül, 
hogy a nyugdíjak automatikus indexálása miatt a nyugdíjkassza a megelőző év nyugdíjki-
fizetései alapján (az akkor már alkalmazott korrekció miatt) egyensúlyban legyen. Ehhez 
tegyük fel átmenetileg, hogy a friss belépők a már bent levők nyugdíját kapják, azaz 
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ami lényegében az ebben az esetben rendelkezésre álló források nagyságát mutatja meg. 
Ezt az összefüggést az (1) egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy 
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Az arányszám értelmezése intuitív: olyan mértékben kell korrigálni a régi nyugdíja-
sok nyugdíját, ahogy a forrásoldalon a régi és az új nyugdíjasok után fizetendő nyugdíj 
kifizetése után megmaradó összeg egymáshoz aránylik. Mivel a nevező nagyobb, mint 
a számláló, a korrekció a (0, 1] intervallumban van, de közel a nullához. Nagyságát az 
határozza meg, hogy az új bejövő nyugdíjasok járadékai hogyan viszonyulnak a régieké-

6 A képlet könnyebb értelmezhetősége érdekében érdemes megjegyeznünk, hogy a –1 alsó index csak a képlet 
első tagja esetén nem nulla, vagyis a képlet harmadik tagja t = 0-adik időszakban eltűnik. A szumma kifejezés 
továbbá csak akkor értelmezett, ha az s induló értéke nagyobb vagy egyenlő, mint az utolsó érték. Ellenkező 
esetben értéke nulla.
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hez – látható, hogy nem szükséges korrekció akkor, ha azonosak, de a régi nyugdíjakat 
csökkenteni kell akkor, ha az adócsökkentés következtében a fizetendő új nyugdíjak 
nagyobbak, mint a régiek. 

A 2. forgatókönyv esetében nem minden nyugdíjas viseli a változás terhét, hanem csak 
az új belépők. Ennek megfelelően a régi nyugdíjasok korábbi nyugdíja változatlan, illetve 
a forrásnövekedés mértékével nő, a terhet kizárólag az új nyugdíjasok viselik. Ebben az 
esetben a helyettesítési ráta az, ami időben változik, így a nyugdíjkasszát leíró egyenlet a 
következő: 
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Tekintsük most az adóváltozás utáni első időszak megnövekedett költségét, ami a na-
gyobb nettó bérrel nyugdíjba menők miatt jelentkezik! Ennek nagysága b01 = βαw0 × 1,02: 
ez az az összeg, amivel egyenlőnek kell lenni a belépők nyugdíjának, azaz 

βαw0 × 1,02 = βtα′ws,t = βtα′w0 × 1,02,
amiből 

βt = βα/α′.

Mivel elvesztettük az időponttól függő tagokat, ez az összefüggés minden további be-
lépőre is igaz marad. A helyettesítési arány tehát csak egy alkalommal csökken, az első 
adóváltozás által érintett kohorsz estében, mégpedig éppen olyan mértékben, amilyen 
mértékű az összes közteher változásából származó előny volt.
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molnár d. lászló–Hollósné marosi Judit

az öregségi nyugdíjasok halandósága
a nyugellátási összeg, a nyugdíjazási életkor és a halandóság 
összefüggései magyarországon, 2004–2012 

A társadalmi egyenlőtlenségeknek a népesség halandóságára gyakorolt hatása 
igazolt, a hazai és nemzetközi irodalomban jól ismert összefüggés. Tanulmá-
nyunkban kiszámítottuk a teljes időtartamú halandósági táblázatokat – a halá-
lozási valószínűségek és a várható élettartamok szerint a nyugdíjak nagysága és a 
nyugdíjazási életkorok függvényében. A hagyományos halandósági táblázatokon 
túl a halandóságot befolyásoló tényezők hatását Cox-regresszióval, illetve Aalen-
féle additív hazárd modell segítségével vizsgáltuk meg részletesen. Az öregségi 
nyugdíjasok halandósága mindhárom vizsgált évben (2004, 2010, 2012) kedve-
zőbbnek bizonyult a magyarországi néphalandóságnál. A 2012. évi adatok vizsgá-
lata igazolta, hogy az öregségi nyugdíjas férfiak között a nyugdíjösszeg nagysága 
és a nyugdíjba meneteli kor is befolyásolja a halálozási kockázatot és a várható 
élettartamot. Cox-regresszióval igazolható volt, hogy a férfiak között a magasabb 
nyugdíj és a későbbi nyugdíjba menetel kedvezőbb életkilátásokkal jár együtt. 
A nők között ezek az összefüggések nem voltak ennyire egyértelműek, illetve csak 
bizonyos életszakaszokban voltak igazolhatók.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: J26.*

a nyugdíjasok halandósága a nyugdíjrendszer folyamatait leginkább meghatározó 
külső tényezők egyike. tapasztalati tény, hogy a különböző szempontok (nem, lakó-
hely, ellátási típus, ellátási összeg, nyugdíjazási életkor) szerint különböző személyek 
halandósága eltérő sajátosságokat mutat. ezen összefüggések ismerete alapvető fon-
tosságú a nyugdíjrendszer jelenlegi folyamatainak feltérképezése és jövőbeli folyama-
tainak tervezhetősége szempontjából is.

a magyar és a nemzetközi nyugdíjirodalomban a nyugdíjban várható élettar-
tam és az átlagos életpálya-kereset közti sztochasztikus, a tapasztalat szerint növekvő 

* a szerzők köszönetet mondanak Rézmovits Ádámnak e tanulmányhoz tett észrevételein túl a 
nyugdíjrendszerről folytatott alapos és inspiráló viták lehetőségéért. ugyancsak köszönetet monda-
nak Simonovits Andrásnak és a névtelen lektornak értékes észrevételeikért. természetesen valamennyi 
fennmaradt pontatlanság és hiányosság kizárólag a szerzők felelőssége.

Molnár D. László, onYf (e-mail: dr.molnar.laszlo@onyf.hu).
Hollósné Marosi Judit, magyar nemzeti bank.
a kézirat első változata 2015. szeptember 2-án érkezett szerkesztőségünkbe.
doi: http://dx.doi.org/10.18414/Ksz.2015.12.1258
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függvénykapcsolat nem mindig kapott elegendő hangsúlyt, ezáltal gyakran alábecsülték 
a munkanyugdíjak újraelosztási hatását (Liebman [2001], Krémer [2013]).

a nemek, ellátási típusok, illetve területi elhelyezkedés szerinti halandósági elté-
rések ténye és mértéke jól dokumentált a hazai szakirodalomban. ezzel szemben az 
ellátási összeg, valamint az eltérő nyugdíjazási életkor halandóságra gyakorolt hatása 
alig feltárt, ami jelentős adóssága a hazai nyugdíj-, illetve demográfiai szakiroda-
lomnak. a nyugdíjszakmában, de a közéletben is gyakran merülnek fel e témába 
vágó kérdések, például

– igazolható-e statisztikai adatokkal, hogy a jobb módúak – vagyonosabbak, maga-
sabb jövedelműek – általában tovább élnek? 

– aki tovább dolgozik (idősebb korban megy nyugdíjba), valóban hosszabb ideig 
él-e? ez utóbbi kérdéssel részletesen foglalkozik többek között Banyár [2011] és 
Simonovits [2012].

a közelmúltban már előállíthatók voltak azok a nyugdíjstatisztikai adatok, melyek 
alapján lehetővé vált a bonyolultabb elemzések elvégzése is. a legújabb elemzések 
három év (2004, 2010, 2012) adatai alapján készültek el az öregségi nyugdíjasok 
halandóságának vizsgálatára.

Jelen tanulmányban az 50–100 éves öregségi nyugdíjasok halandóságát vizsgáltuk. 
a nyugdíj nagysága szerint kizárólag összevont jövedelmi csoportokra vonatkozó 
létszámadatok álltak rendelkezésre a növekvő nyugdíj-kategóriákat jelentő Q0–Q4 
kvantilisek szerint. a nyugdíjazási életkorok tekintetében a férfiaknál három, a nők-
nél négy korcsoportot képeztünk.

a hagyományos halandósági táblákon túlmenően cox-regresszió segítségével 
részletesen megvizsgáltuk a halandóságot befolyásoló tényezők hatását. az arányos 
hazárd (proportional hazard, PH) feltevés nem teljesülése esetén a magyarázó válto-
zók időtől való függését aalen-féle additív hazárd modellek illesztésével és grafikus 
vizsgálatával elemeztük. ezzel a módszerrel a halálozási intenzitást a vizsgált korévek 
szerint olyan szakaszokban becsültük, ahol már érvényes volt az arányos hazárd felte-
vése. ezek az aalen-féle módszerrel becsült regressziós együtthatók és a pontonkénti 
95 százalékos konfidenciaintervallumok hasznos kiegészítő eszköznek bizonyultak 
a standard arányos hazárd modellek mellett.

a halandósági táblák alapján 2010-ben és 2012-ben a magasabb nyugdíjjal rendel-
kező öregségi nyugdíjas férfiak halandósága lényegesen kedvezőbb volt, mint a kis-
nyugdíjasoké. a nők között ez az összefüggés, bár kisebb mértékben, szintén kimu-
tatható volt. a nyugdíjazás korévének a hatása az öregségi nyugdíjasok halandóságára 
a halandósági táblák alapján viszont alig volt kimutatható.

cox-regressziós elemzéssel és aalen-féle additív hazárd modellel igazolható volt, 
hogy az öregségi nyugdíjas férfiak között mind az ellátási összeg, mind pedig a nyug-
díjazási életkor összefügg a halálozással, az öregségi nyugdíjas nők között azonban 
csak a nyugdíjazási életkor befolyásolta a halálozást. 

a nyugdíj nagyságának hatását a halálozási kockázatra (és a túlélésre) az öreg-
ségi nyugdíjas férfiak között cox-regresszióval modelleztük. a cox-féle arányos 
hazárd modell szerint az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben az alacsony 
(Q1) jövedelmi szinttől számítva a következő, magasabb (Q2) jövedelmi szintre 
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lépve a halálozási kockázat (hazárd) 17 százalékkal csökkent, a még magasabb 
(Q3) szinten a kockázat 23,1 százalékkal, a legmagasabb (Q4) jövedelmi szinten 
már 27,9 százalékkal csökkent. 

a nyugdíj nagyságának hatását a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi 
nyugdíjas nők között 2012-ben szintén cox-regresszióval modelleztük. a χ2-próba 
eredménye szerint az arányos hazárd feltevés nem teljesült, ezért a hazárd időbeli vál-
tozását a nyugdíjjövedelem függvényében az öregségi nyugdíjas nők között 2012-ben 
az aalen-féle additív hazárd modellel vizsgáltuk. az e modell alapján a vizsgált korév-
től (nők esetében az 56. évtől) kezdődően kialakított korai idős (t ≤ 9 év, p = 0,7433) és 
késői idős (t > 9 év, p = 0,053) nyugdíjjövedelmekre az öregségi nyugdíjas nők között 
az arányos hazárd feltevése ezúttal már teljesült. mindazonáltal a marginális hatások 
alapján (a nyugdíjazástól számított tizedik évtől kezdődően a legmagasabb – Q4 – 
nyugdíjkategória kivételével) nem volt igazolható az öregségi nyugdíjas nők jelentős 
halálozási kockázatának változása a nyugdíjjövedelem függvényében.

a nyugdíjazás korévének hatását a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi 
nyugdíjas férfiak között 2012-ben cox-regresszióval modelleztük. az arányos hazárd 
(PH) feltevés ezúttal sem teljesült. a hazárd időbeli változását a nyugdíjjövedelem 
függvényében az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben ismét az aalen-féle additív 
hazárd modellel vizsgáltuk. az e modell alapján a vizsgált korévtől (férfiak esetében a 
61. évtől) kialakított korai idős (t ≤ 9 év), középső idős (t > 9 év és t ≤ 14 év), valamint 
késői idős (t > 14 év) életkor közül az öregségi nyugdíjas férfiak között a korai idős és 
a középső idős modellre az arányos hazárd feltevése már teljesült. a marginális hatá-
sok alapján, rövidebb távon, a nyugdíjazástól számított első kilenc évben hetvenéves 
korig az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben a késői nyugdíjba menetel a vára-
kozásokkal ellentétben nem csökkentette, hanem csaknem háromszorosára növelte 
a halálozási kockázatot. ezzel szemben 71 és 75 éves kor között a vizsgált korévtől 
középtávon a késői nyugdíjba menetel az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben 
60 százalékkal csökkentette a halálozási kockázatot.

a nyugdíjazás korévének hatását a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi 
nyugdíjas nők között 2012-ben szintén cox-regresszióval modelleztük. az aalen-féle 
additív hazárd modell alapján a vizsgált korévtől (nők esetében a 61. évtől) a kiszá-
mított marginális hatások alapján az első három évben, tehát a korai (t ≤ 3 év) idő-
szakban az öregségi nyugdíjas nők körében 2012-ben a 61 éves vagy idősebb korban 
(tehát viszonylag későn) bekövetkezett nyugdíjba menetel jelentősen növelte a halálo-
zási kockázatot, azonban ez a becslés nagyon bizonytalan volt a rendkívül nagy szó-
ródás miatt. egyébként is 2012-ben az öregségi nyugdíjas nők kevesebb mint tíz szá-
zalékát érintette csupán ez a bizonytalan eredményű magas becsült kockázat és csak 
a nyugdíjazástól számított első három évben, ezért ezt az eredményt nem tekintjük 
elfogadhatónak. a 64. évtől kezdődően az öregségi nyugdíjas nők körében 2012-ben 
a cox-féle arányos hazárd modell szerint a későbbi nyugdíjba menetel viszont már 
36 százalékkal (36,2 százalék), tehát jelentősen csökkentette a halálozási kockázatot, 
ami már megbízható eredménynek bizonyult.

a fenti módszerekkel kapott eredmények többnyire összhangban voltak a 
hagyományos halandósági táblák alapján levont következtetésekkel. ugyanakkor 
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az eredmények arra is felhívták a figyelmet, hogy további fejlesztések szüksége-
sek a vizsgált tényezők és a halandóság kapcsolatának torzítatlan bemutatásához. 
további adatgyűjtések, az elemi adatokhoz való hozzáférés, valamint a különböző 
paraméteres túlélési modellek illesztése is segíthetik a jövőben az eddigi eredmé-
nyek validálását és az elemzések továbbfejlesztését.

a halandóságot populációs szinten számos tényező befolyásolja. az életkor 
növekedésével párhuzamosan nő a halálozás valószínűsége a kezdeti 0-hoz közeli 
értékről végül 1-re. a nemek szerinti különbségekre világít rá az a körülmény, 
hogy a nők általában tovább élnek, mint a férfiak, amit elsősorban az X és Y kro-
moszóma közötti szerkezeti és funkcionális különbségnek, továbbá életmódbeli 
tényezőknek tulajdonítanak.

a különböző kockázati közösségek halandóságának vizsgálata mind az életbiztosí-
tások, mind a társadalombiztosítási ellátórendszerek működése szempontjából alap-
vető fontosságú. elemzésünk során a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer kereté-
ben ellátásban részesülők halandóságával foglalkozunk.

Jól ismert tapasztalati tény, hogy a különböző demográfiai tényezők (életkor, nem, 
lakóhely, jövedelem, iskolai végzettség stb.) alapján megkülönböztetett társadalmi, 
illetve kockázati csoportok eltérő halálozási mintákat követnek. a nyugdíjasok ese-
tében a fenti szempontok bővülhetnek a nyugellátás típusa (öregségi, rokkant stb.), 
az ellátási összeg nagysága, a nyugdíjazási életkor (mikor kezdett valaki nyugdíjas-
ként élni, és hagyta abba korábbi aktív munkáját) kategóriákkal is. célunk azoknak 
az összefüggéseknek a feltárása volt, amelyek hatással lehettek a felsorolt tényezők 
alapján kialakított kockázati csoportok halandóságára, beleértve e tényezők hatásá-
nak becslését és ezek időbeli alakulásának, stabilitásának a vizsgálatát.

a nyugdíjrendszer jelenlegi folyamatainak mélyebb megismeréséhez járulhat hozzá 
az egyes csoportokat érintő hatások elemzése, így például a redisztribúciós hatások 
vizsgálata vagy a tervezett intézkedések hatásvizsgálata. ezáltal lehetővé válhat az 
országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóságnál (onYf) kialakított mikroszimulációs 
modell (vs/2013/0132 eu projekt) vagy más modellek paramétereinek megbízható, 
pontos előállítása is. a következőkben a különböző nyugdíjszakmai szempontok 
szerint kialakított nyugdíjas kockázati csoportok halandóságával kapcsolatos eddigi 
eredményeket és az alkalmazott módszereket mutatjuk be.

nemzetközi tapasztalatok

az egyesült Királyságban 1980-ban a férfiak születéskor várható átlagos élettar-
tama 71 év volt, míg a nőké 77 év. ez a különbség 2012-re csökkent, a férfiak szü-
letéskor várható átlagos élettartama már 79 évre emelkedett, miközben a nőké 83 
évre nőtt, így a nemek közötti különbség 32 év alatt hat évről négy évre csökkent. 
a halandóságot befolyásolja az emberek foglalkozási csoportja is. a nagy-britan-
niában 1980-ban szokásosan alkalmazott statisztikai módszertan szerint a népes-
séget foglalkozás szerint öt úgynevezett társadalmi osztályba sorolták be a követ-
kezők szerint (Black és szerzőtársai [1980]):
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i. magasan képzett, szellemi foglalkozású professzionális osztály (idetartoznak pél-
dául az ügyvédek, orvosok, könyvvizsgálók),

ii. közepesen képzett, szellemi foglalkozású osztály (idetartoznak például a taná-
rok, nővérek, menedzserek),

iii. a) szellemi foglalkozású szakmunkások (például gépírónők, bolti eladók),
iii. b) fizikai foglalkozású szakmunkások (például bányászok, buszvezetők, sza-

kácsok),
iv. betanított fizikai foglalkozásúak (például jegyszedők, mezőgazdasági munkások),
v. segédmunkások (például takarítók, szakképzetlen fizikai munkások).

a széles körben ismertté vált black-jelentésben (Black Report) beszámoltak a halandó-
sági viszonyok ezen öt társadalmi osztály szerinti különbségeiről angliában és Wales-
ben. a vizsgálat eredményei szerint az életkor szerint standardizált mortalitási arány 
(smr) a 15–64, 65–74 és 75+ korcsoportokban egyaránt a társadalmi osztály rangjá-
nak csökkenésével párhuzamosan meredeken emelkedett. a mortalitás tehát egyér-
telműen növekedett, párhuzamosan a foglalkozási csoportok szerint képzett társa-
dalmi osztályok rangjának csökkenésével. a munkaképes korú, 15–64 éves népesség 
körében a legalsó társadalmi osztály standardizált mortalitási aránya kétszer akkora 
volt, mint a legfelső társadalmi osztályé. világos mortalitási gradiens volt megfigyel-
hető a nyugdíjas korú, 65–74 éves, sőt a 75+ éves populációban is a társadalmi osz-
tály szerint. a nyugdíjas korú populációban a legalsó társadalmi osztályban a stan-
dardizált mortalitási arány 50 százalékkal volt nagyobb, mint a legfelső társadalmi 
osztályban (Townsend és szerzőtársai [1992]).

tizennyolc évvel a black-jelentés megjelenése után a brit kormány által kezdemé-
nyezett úgynevezett acheson-jelentésben (Acheson Report) nagyon hasonló eredmé-
nyeket közöltek (Acheson [1998]). a széles közvélemény számára is világossá vált, 
hogy a társadalmi egyenlőtlenségek leképeződtek a halandósági egyenlőtlenségekben 
is. az acheson-jelentésben rámutattak az egészségi állapotban mutatkozó különb-
ségek csökkentésének lehetséges módjaira az életmód, a táplálkozási szokások és az 
egészséget veszélyeztető tényezők, így a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és 
a kábítószer-fogyasztás megváltoztatásával. mindazonáltal a acheson-jelentésben 
azt is jelezték, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni az egészségi állapotban 
mutatkozó egyenlőtlenségek társadalmi méretű csökkentéséhez. a munkanélküli-
ség és az egészségi állapot például circulus vitiosusként hatnak egymásra: tapasztala-
tok szerint a munkanélküliek egészségi állapota – kezdeti, rövid ideig tartó javulást 
követően – hosszú távon folyamatosan romlik, a rossz egészségi állapot pedig egyre 
inkább gátolja az elhelyezkedést, a munkavállalást. 

a black-jelentés megjelenését követően a Whitehall-vizsgálat eredményei is 
ismertté váltak (http://www.ucl.ac.uk/whitehallii). ennek a követéses, még ma is 
futó, longitudinális vizsgálatsorozatnak már az elején, 1967 és 1969 között felmér-
ték több mint 17 ezer londoni köztisztviselő egészségi állapotát, majd a felmérést 
későbbi időpontokban megismételték. a köztisztviselői ranglétra legalsó és leg-
felső fokán állók között háromszoros különbséget találtak a mortalitási arányban 
(a húgy-ivarszervi mortalitást nem tekintve), ami még a black-jelentésben talált 

http://www.ucl.ac.uk/whitehallII
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különbségeknél is nagyobb egyenlőtlenségekre utalt a köztisztviselői rétegen belül 
(Rose–Marmot [1981], Marmot és szerzőtársai [1984]).

míg az 1980-as évek közepén még megdöbbenést keltett az a felfedezés, hogy a hetve-
nes évek során nagy-britanniában a fehérgallérosok halandósága jóval nagyobb mér-
tékben csökkent, mint a fizikai munkát végzőké (Pamuk [1985], Marmot–McDowall 
[1986], Townsend és szerzőtársai [1992], Exworthy és szerzőtársai [2003]), addig az 
1980-as évek végétől kezdve európa és észak-amerika egyre több országában mutat-
tak ki hasonló trendet (Goldblatt [1989], Wilkins és szerzőtársai [1989], Lahelma–
Valkonen [1990], Leclerc és szerzőtársai [1990], Pickett és Wilkinson [2010]).

mivel egyre szaporodtak az arra vonatkozó bizonyítékok, hogy a hátrányos társa-
dalmi helyzetűek a legtöbb országban az átlagosnál jóval alacsonyabb élettartamra 
számíthatnak, az egészségügyi világszervezet prioritásai közé emelte az országokon 
belüli halandósági különbségek kérdését (WHO [1990]). ez további ösztönzést adott 
a kutatásoknak, illetve az egyenlőtlenségek csökkentését célzó szakpolitikák kidolgo-
zásának. bár ma még kevés országban mondhatják el, hogy ezeket a politikai straté-
giákat a gyakorlatba sikeresen átültették, a halandósági egyenlőtlenségek csökkenté-
sének igénye szinte minden európai országban megjelent (Hablicsek–Kovács [2007]).

magyarországi tapasztalatok

a KsH adatai szerint a születéskor várható átlagos élettartam magyarországon a fér-
fiak esetében 2001-ben 68,2 év, a nők esetében 76,5 év volt, ami 2013-ra 72,0 évre, 
illetve 78,7 évre növekedett (KSH [2014], [2015]). Így a férfiak és nők között a szüle-
téskor várható átlagos élettartam közötti különbség a 2001. évi 8,3 évről 2013-ra 6,7 
évre csökkent, miközben a születéskor várható élettartam mindkét nem esetében 
növekedett. a legújabb magyarországi statisztikai adatok szerint az egészségesen 
várható élettartam mindkét nem esetében mind időtartamát, mind a teljes várható 
élettartamhoz viszonyított arányát tekintve folyamatosan nő.

magyarországon a kedvezőtlen egészségi állapot és a szegénység összefüggését már 
1985-ben feltárták (Ferge és szerzőtársai [1985], idézi: Blaxter [1985]). számos adat 
támasztja alá, hogy a társadalom csúcsán lévő embereknek jelentősen jobbak az élet-
kilátásaik, mint a szegényebb rétegeké. magyarországon a 15 évnél fiatalabb populá-
ció jelentékeny része a szegénységi küszöb alatt él. bizonyos csoportok leszakadtak a 
hazai társadalomban, és nem tudtak profitálni az utóbbi két évtized gazdasági fejlő-
déséből (Józan [2010]). Jelentősek a halandóság területi különbségei is. a 0–64 éves 
nők rosszindulatú daganatos halálozása az átlagosnál magasabb budapesten, a keleti 
országrészben és a dunántúl egyes körülírt területein. a hörgők és a tüdő rosszin-
dulatú daganatának halálozási kockázata mindkét nemben Kelet-magyarországon 
messze a legnagyobb (Páldy és szerzőtársai [2003]).

a legújabb felmérés szerint, amelyet 532 településen 9431 fő megkérdezésével végeztek 
el, a nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen magyarországi mortalitási ada-
tok ellenére a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada jónak vagy nagyon jónak 
tartja a saját egészségét, bár életkor szerint jelentős eltérések figyelhetők meg, és a 75 
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éves és idősebb korosztálynak már csak 14 százaléka elégedett az egészségével. magyar-
országon a 65 éves férfiakra rövidebb élet vár, mint az azonos korú nőkre, ugyanakkor 
a mérsékelt és súlyos korlátozottságban töltendő életszakaszok is rövidebbek a férfiak 
esetében. a 65 éves nők a férfiakénál általában hosszabb életükből nagyobb időszakot, 
hátralévő életüknek mintegy kétharmadát korlátozottságban, mégpedig átlagosan 7,5 
évet mérsékelt és 4,3 évet súlyos korlátozottságban élik le (KSH [2015]).

nagyon részletes és átfogó vizsgálat készült magyarországon az iskolai végzett-
ség és a halandóság kapcsolatáról (Hablicsek–Kovács [2007]). a szerzők szerint kuta-
tásukban nem tudták elkülöníteni azokat a mortalitásbeli különbségeket, amelyek 
elsődlegesen és okszerűen a társadalmi egyenlőtlenségek fontos mutatói, mint pél-
dául a munkajövedelem, a foglalkozás és a gazdasági aktivitás szerint alakultak ki, 
ezért helyette az iskolai végzettség hatását vizsgálták, amely a társadalomban elfoglalt 
hely komplex indikátorának tekinthető. a szerzők egyebek mellett kimutatták, hogy 
a vizsgált időszak (1986–2005) minden ötéves periódusában a harmincéves korban 
várható élettartam kilenc-tíz évvel magasabb volt a legmagasabb iskolai végzettsé-
gűek körében, mint a legalacsonyabb végzettségűeknél.

a nyugdíjasok halandóságával magyarországon sokáig nemigen foglalkoztak. 
a kétezres évektől kezdődően az onYf-ben elkezdődött a nyugdíjban, ellátások-
ban, járadékokban és egyéb járandóságokban részesülők halandóságának vizsgálata a 
halandósági táblák módszerével, életkor, nem és az ellátás típusa szerint (Hablicsekné–
Hollósné [2008], [2010], Hablicsekné [2011–2014]). a 2004-es halandósági vizsgálatok 
eredményeit Eső és szerzőtársai [2011] felhasználta elemzéseiben.

a halandóság vizsgálata különböző nyugdíjszakmai  
szempontok alapján

Statisztikai fejlesztések az ONYF-ben

az országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóságon a korábban még nem vizsgált ténye-
zők szerint elkészített halandósági táblák előállításához és az új elemzések elvégzé-
séhez olyan részletes elemi adatokra volt szükség, amelyek lehetővé tették a nyugdíj-
szakma által régóta várt elemzések elvégzését. ehhez a nyugdíjasok meglévő teljes 
állományára elő kellett állítani a nyugdíjazáskor betöltött életkor és a nyugdíj nagy-
sága szerinti gyakorisági adatokat, nemenkénti és a különböző ellátásonkénti bontás-
ban. a nyugdíjfolyósító igazgatóság (nYufig) teljes folyósítási állományának ilyen 
részletes adatai csupán 2014-ben váltak hozzáférhetővé, és így megvolt a lehetőség a 
halandóság vizsgálatára az említett szempontok szerint újabb statisztikai módsze-
rekkel is. a nyugdíjasállomány egyedi adatok szintjén való elérhetősége és az adatok 
statisztikai elemzését lehetővé tevő adatbázis még részletesebb kidolgozása, tovább-
fejlesztése jelenleg is kiemelt feladat.

az új elemzéseket a vs/2013/0132 eu-projekt támogatása révén megvalósult sta-
tisztikai és informatikai fejlesztések is elősegítették. a nYufig egyedi adatszol-
gáltatása mind az állományi, mind a halálozási adatokra áttörést jelentett a korábbi 
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elemzésekhez képest. az új oracle alapú adattárház, a sas környezet kialakítása, vala-
mint a stata 13 programkörnyezetben elvégzett statisztikai programozás fontos sze-
repet játszott abban, hogy az úgynevezett öregségi nyugdíjasok körében a nemnek, a 
nyugdíj nagyságának és a nyugdíjazáskor betöltött életkornak a halandóságra gyakorolt 
hatásáról átlátható, megismételhető és újszerű statisztikai eredményeket kaphattunk.

Adatok és módszerek

Adatok • a jelen tanulmányban az 50–100 éves öregségi nyugdíjasok halandó-
ságát vizsgáltuk. az országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóság számára 2004-től 
kezdődően évente rendelkezésre álltak az adott naptári évben elhunyt nyugdíja-
sok adatai, amelyek az elemzés alapjául szolgáltak. az adatbázis tartalmazta az 
elhunytakra vonatkozóan többek között a következő információkat: születési év, 
nem, a folyósítás helye, az ellátás típusa, az ellátás összege a halál időpontjában 
és a nyugdíjazás éve. az elhunyt nyugdíjasok száma a magyarországi népességen 
belül elhunytak számánál 30-40 ezerrel kevesebb, hiszen a nyugdíjas-adatbázis-
ban csak olyan személyek szerepeltek, akik valamilyen ellátást kaptak a társada-
lombiztosítási nyugdíjrendszerben.

a megfelelő halandósági táblák előállításához tehát rendelkezésre állt olyan részletes 
állományi statisztikai adat minden naptári év januári adataiból, amely lehetővé tette a 
nyugdíjazási életkorok és nyugdíjak nagysága alapján a születési év, nem és ellátástípus 
szerint az úgynevezett nyers halálozási arányok meghatározását. az erre vonatkozó 
elemzések 2004, 2010 és 2012 megfelelő adatai alapján készültek el. bizonyos táblák és 
összehasonlítások mindhárom évre vonatkoztak. Külön feltüntettük azokat az ered-
ményeket, amelyek csak egy-egy kiemelt naptári évhez tartoztak.

a nyugdíj nagysága szerint kizárólag összevont jövedelmi csoportokra vonatkozó 
létszámadatok álltak rendelkezésre a Q0–Q4 kódokkal jelölt nyugdíjkvantilisek sze-
rint, a nyugdíjazási életkorok tekintetében a férfiaknál három, a nőknél pedig négy 
korcsoportot képeztünk.

Statisztikai módszerek • a hagyományos (úgynevezett period) halandósági 
táblák (Keyfitz–Flieger [1972], [2005]) elkészítéséhez a stata programkörnyezetben 
a Rodríguez [2015] által korábban megírt programot fejlesztettük tovább (lásd még 
Preston és szerzőtársai [2001]). a nyers halálozási adatokat a 34343rssH kóddal jelölt 
robusztus nemlineáris módszerrel simítottuk, kiegészítve a Hanning-féle lineáris 
simítással (Becketti [2013], StataCorp [2013] – az alkalmazott simítás módszerének 
leírását lásd a Függelékben). a halálozási valószínűség (qx) modellezéséhez és előre-
jelzéséhez a simított qx alapján nemlineáris legkisebb négyzetes becsléssel három-
paraméteres gompertz-függvényes és logisztikus regressziós modelleket illesztet-
tünk. ezek alapján kiszámítottuk a modelleknek megfelelő halálozási valószínűsé-
geket és a különböző életkorokban várható átlagos élettartamokat. a gompertz- és 
a logisztikus regressziós illesztés kiegészítő információt tartalmazott arról, hogy a 
simításon túl a paraméteres megoldás milyen eredményt ad. a paraméteres forma 
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akár erős torzítást is okozhatott az eloszlások szélein, amely a nyugdíjashalandóság 
vizsgálata esetén nemkívánatos. a simítás jobban megfelelt ebben az esetben. az 
alkalmazott simítás soklépcsős folyamatának részletei megtalálhatók a Függelékben 
és a szakirodalomban (Becketti [2013]).

cox-regresszióval, más néven a cox-féle arányos hazárd modellel megvizsgál-
tuk a halandóságot befolyásoló tényezők hatását. a modellekben szereplő arányos 
hazárd (proportional hazard, PH) feltevés teljesülésének ellenőrzésére χ2-próbát 
végeztünk el p-érték vizsgálattal. egyes becslésekhez a Kaplan–meier-módszert 
alkalmaztuk, amellyel az S(t) túlélési függvény nemparaméteres becslését kaptuk 
meg (Kaplan–Meier [1958]). a log-rank próbát annak eldöntésére alkalmaztuk, 
hogy az egyes túlélési görbék lefutása különbözött vagy nem különbözött egymás-
tól, figyelembe véve a mintavételből származó véletlen ingadozást. szignifikáns 
eredmény esetén (p < 0,05) elvetettük a túlélési görbék azonos lefutásának a hipo-
tézisét, egyszerűbben fogalmazva: p < 0,05 esetén igazolva láttuk a túlélési görbék-
nek a vizsgált szempontok, például a nyugdíj nagysága és a nyugdíjazáskor betöltött 
életkor szerinti különbözőségét. az arányos hazárd feltevése nem teljesülése ese-
tén a magyarázó változók időtől való függését aalen-féle additív hazárd modellek 
illesztésével és grafikus módszerekkel vizsgáltuk meg. az additív hazárd model-
lek leírása és az aalen-féle additív hazárd modell leírása szerepel a Függelékben. az 
aalen-féle modellekkel a halálozási intenzitást a vizsgált korévek olyan szakaszai-
ban tudtuk becsülni, ahol már érvényes volt az arányos hazárd feltevése még akkor 
is, ha a teljes időtartamra ez esetleg nem teljesült.

eredmények

A halandósági táblák szerinti eredmények

Öregségi nyugdíjasok halandósága életkor és nem szerint • az öregségi 
nyugdíjasok halandóságát és várható élettartamát részben a hagyományos halan-
dósági táblák elkészítésével vizsgáltuk meg. a nyers halálozási adatokat robusztus 
nemlineáris módszerrel simítottuk, a Hanning-féle lineáris simítással kiegészítve 
(Becketti [2013]). Háromparaméteres gompertz-függvényes és logisztikus regresz-
sziós modelleket illesztettünk a simított qx változók alapján nemlineáris legkisebb 
négyzetes becsléssel, amelyekben a halálozási valószínűség függő változóként, a kor 
pedig független változóként szerepelt.

eredményeink szerint a korábban felsorolt három év (2004, 2010, 2012) adatai 
alapján az öregségi nyugdíjasok várható élettartama 60 éves kor után általában 
kedvezőbb volt a KsH által a magyarországi népességgel kapcsolatban közzétett 
halandósági statisztikáknál. ennek a jelenségnek a valószínű magyarázata az, hogy 
a KsH halandósági adatai között olyan elhunytak is szerepelnek, akik vagy nem 
részesültek semmiféle ellátásban a hazai társadalombiztosítási rendszeren belül, 
vagy az ellátásuk nem öregségi nyugdíj volt (például korbetöltött rokkantsági nyug-
díj, főellátásként kapott özvegyi vagy szülői nyugdíj vagy egyéb járadék). az 1. ábra 
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a kiválasztott (65 éves) életkorban mutatja a várható átlagos élettartamokat, amely-
ből az említett különbségek jól látszanak.

1. ábra
65 éves korban várható átlagos élettartam az öregségi nyugdíjasok között és a teljes 
népesség körében nemek szerint

Várható élettartam (év)

13,1

14,2

16,9

18,2

13,8

15,5

17,6

19,2

14,1

15,8

17,7

19,3

10

12

14

16

18

20

65 éves férfi
népesség (KSH)

65 éves férfi
öregségi nyugdíjas

65 éves nő
népesség (KSH)

65 éves nő
öregségi nyugdíjas

2004 20122010

Forrás: a KsH számításai és a halandósági táblák alapján.

az öregségi nyugdíjasok halandósága a nyugdíj nagysága szerint • 
ismert jelenség, hogy az idősebbek, a férfiak és az alacsonyabb társadalmi státusú 
emberek halandósága rendszerint magasabb, kedvezőtlenebb, mint a fiatalabbaké, 
a nőké és a magasabb társadalmi státusúaké. a társadalmi státus különbségeinek 
okai igen gyakran a jövedelmi különbségekben keresendők. felmerül a kérdés, hogy 
milyen mértékben függ a halandóság, illetve a várható élettartam a jövedelemtől, 
tehát hogyan alakul az egyes életkorokban a még várható élettartam a nyugdíj nagy-
ságától függően az öregségi nyugdíjasok körében. az elemzések egy része mindhárom 
év (2004, 2010, 2012) adatai alapján mindkét nem esetében elkészült.

az adott évi nyugdíjak eloszlása és az állományi adatok alapján mindhárom 
vizsgált évben öt jövedelemkategóriát határoztunk meg. a legalsó, 10 százalékos 
nyugdíjhányadba tartozó kifejezetten alacsony nyugdíjak jelentős részét az úgyne-
vezett külföldre folyósított ellátások teszik ki. a 37 ezer forintnál kisebb nyugdíjat 
többnyire a külföldön élő, magyarországon viszonylag rövid szolgálati idővel ren-
delkező nyugdíjasok kapták, akik számára a korábbi időszakokban rövid, akár 10 
év szolgálati idő is elegendő volt az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséhez. e 
nyugdíjasoknak nem feltétlenül ez volt az egyetlen jövedelemforrásuk, hiszen kül-
földön is szerezhettek a magyarnál általában lényegesen nagyobb értékű nyugdíjra 
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jogosultságot. a vizsgálat során ki is derült, hogy ez a nagyon alacsony nyugdíjjal 
rendelkező csoport a halandóság szempontjából jóval kedvezőbb helyzetű, mint a 
magasabb, viszont csak magyar nyugdíjjal rendelkezők csoportja. 

a bemutatott ábrák és táblázatok jól mutatják ezt a jelenséget. a 10 százalé-
kos percentilis leválasztása után a fennmaradókat négy közel egyenlő kvantilisra 
osztottuk fel, és a rendezett minta jövedelmi percentiliseibe besoroltuk az adott 
év januári állományában szereplő öregségi nyugdíjasokat. a jövedelmi csopor-
tok határait a nyugdíjeloszlások alapján nemenként elkülönítve határoztuk meg. 
a jövedelmi csoportra való hivatkozáshoz az egyes jövedelemkategóriákat a Q0, Q1, 
Q2, Q3 és Q4 kódokkal jelöltük. a legalacsonyabb nyugdíjkategóriát a Q0, a legma-
gasabbat Q4 kóddal jelöltük. az eloszlások alapján az 1. táblázat szerinti, konkrét 
nyugdíj-kategóriákat képeztük.

1. táblázat
a jövedelmi percentilisek által meghatározott nyugdíj-kategóriák nemek és vizsgált évek szerint 

nem  Kód  Percentilis
(százalék)

nyugdíjösszeg-határok (forint)

2004 2010 2012

férfi Q0 0–10 0–37 302 0–57 837 0–62 615
férfi Q1 10–32,5 37 303–49 526 57 838–80 663 62 616–88 823
férfi Q2 32,5–55,0 49 527–62 047 80 664–103 959 88 824–115 308
férfi Q3 55,0–77,5 62 048–81 664 103 960–136 286 115 309–150 281
férfi Q4 77,5–100 81 665– 136 287– 150 282–

nő Q0 0–10 0–32 420 0–51 314 0–56 454
nő Q1 10–32,5 32 421–42 539 51 315–71 116 56 455–78 874
nő Q2 32,5–55,0 42 540–50 053 71 117–83 012 78 875–92 306
nő Q3 55,0–77,5 50 054–61 115 83 013–104 089 92 307–117 006
nő Q4 77,5–100 61 116– 104 090– 117 007–

az 1. táblázat adatai alapján látható, hogy a nyugdíjjövedelem-kategóriák határai 
2004-hez viszonyítva 2012-re mindkét nem esetében közel kétszer akkorára növe-
kedtek. Jól látszik a férfiak és nők nyugdíjának különbözősége is az öregségi nyugdí-
jas férfiak előnyére és az öregségi nyugdíjas nők hátrányára.

a halandósági táblák mindhárom vizsgált évben az öregségi nyugdíjas férfiakra 
és nőkre külön-külön mind az öt jövedelmi csoportban elkészültek. már az adatok 
megtekintése előtt várható volt, hogy az egyes nyugdíjkategóriákhoz tartozó ellátot-
tak halandóságában különbséget tapasztalhatunk, mégpedig olyan formában, hogy a 
magasabb nyugdíjjal rendelkezők várható élettartama adott életkorban magasabb lesz, 
mint a kisebb nyugdíjjal rendelkező hasonló korú ellátottaké. ez mindkét nemben, de 
különösen az öregségi nyugdíjas férfiakra igazolódott a Q1–Q4 nyugdíj- kategóriákhoz 
tartozó csoportokban (2. és 3. táblázat). a 2004-es adatok szerint a nők esetében a 
Q4–Q1 várható élettartambeli különbség negatív értékei egyrészt nem tűnnek nagyon 
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kiugrónak, másrészt az ellátási összegük hatása a várható élettartamukra a részlete-
sebb elemzések alapján nem bizonyult olyan jelentősnek, mint a férfiaknál. ahogy 
már említettük, a legalsó, Q0 nyugdíj-kategóriába a külföldön feltehetően jobb anyagi 
körülmények között élők, illetve elhunytak kerültek, akik többségükben igen ala-
csony magyarországi nyugdíjat kaptak és akiknek a halandósága is eltért a magyar-
országon szokásostól, ezért a 2–3. táblázatban ezt a csoportot nem is szerepeltetjük.

2. táblázat
öregségi nyugdíjas férfiak különböző életkorokban várható élettartama (év)  
az egyes nyugdíj-kategóriák szerint a halandósági táblák alapján, 2004, 2010, 2012

életkor Kód 2004 2010 2012

60 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

14,9
15,9
17,4
19,2
 4,2

16,7
17,3
19,2
20,9
 4,3

17,1
18,3
19,5
21,1
 4,0

65 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

13,5
13,4
14,4
15,8
 2,3

14,3
14,8
16,0
17,4
 3,1

14,5
15,2
16,2
17,4
 2,9

70 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

10,8
10,5
11,3
12,5
 1,7

11,5
11,7
12,8
13,8
 2,4

11,6
12,2
13,0
13,8
 2,2

75 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

 8,6
 8,1
 8,6
 9,5
 0,9

 8,9
 9,1
 9,8
10,6
 1,7

 9,0
 9,4
 9,9
10,5
 1,5

80 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

 6,8
 6,2
 6,5
 7,1
 0,2

 6,8
 6,8
 7,3
 7,9
 1,1

 6,9
 7,1
 7,3
 7,8
 0,9

az öregségi nyugdíjas férfiak 65 és 95 év között különböző életkorokban várható átla-
gos élettartama az egyes jövedelemkategóriák alapján különbözött egymástól 2012-
ben, de a különbség az életkor előrehaladtával folyamatosan csökkent (2. táblázat). 
egyedül a legalacsonyabb nyugdíjban részesülő külföldiek (Q0) különültek el a töb-
biektől a kedvezőbb életkilátásaikkal (2. ábra).
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2. ábra
a 60–95 éves öregségi nyugdíjas férfiak különböző életkorokban várható átlagos 
élettartama a különböző nyugdíj-kategóriákban a halandósági táblák alapján, 2012 

Várható élettartam (év)
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61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
Életkor (év)

Q1 62 616–88 823 forint

Q0 0–62 615 forint

Q2 88 824–115 308 forint

Q4 150 282– forint

Q3 115 309–150 281 forint

az öregségi nyugdíjas nők 65 és 95 év között különböző életkorokban várható átlagos 
élettartama még az öregségi nyugdíjas férfiakénál is kisebb mértékben különbözött 
egymástól a nyugdíj nagysága szerint 2012-ben, és itt is a legalacsonyabb nyugdíjban 
részesülők (Q0) különültek el a többiektől (3. ábra).

3. ábra
az 55–95 éves öregségi nyugdíjas nők különböző életkorokban várható átlagos élettartama 
a különböző nyugdíj-kategóriákban a halandósági táblák alapján, 2012 

Várható élettartam (év)

Életkor (év)0
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55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Q1 56 455–78 874 forint
Q0 0–56 454 forint

Q2 78 875–92 306 forint

Q4 117 007– forint

Q3 92 307–117 006 forint
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3. táblázat
öregségi nyugdíjas nők különböző életkorokban várható átlagos élettartama (év)  
az egyes nyugdíj-kategóriák szerint a halandósági táblák alapján, 2004, 2010, 2012

életkor Kód 2004 2010 2012

60 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

23,2
22,4
21,8
22,3
–0,9

23,3
24,5
22,9
24,3
 1,0

23,6
22,9
23,4
24,4
 0,8

65 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

19,2
18,3
17,8
18,1
–1,1

19,0
20,4
18,6
19,9
 0,9

19,4
18,7
19,2
20,1
 0,7

70 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

15,4
14,4
14,0
14,2
–1,3

15,1
16,6
14,5
15,8
 0,7

15,4
14,8
15,2
16,1
 0,6

75 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

12,1
11,0
10,7
10,7
–1,4

11,5
13,1
10,9
12,0
 0,5

11,8
11,3
11,5
12,3
 0,5

80 év

Q1
Q2
Q3
Q4

Q4–Q1

 9,1
 8,0
 7,9
 7,8
–1,3

 8,4
10,4
 7,8
 8,8
 0,5

 8,6
 8,2
 8,4
 8,9
 0,3

öregségi nyugdíjas férfiak és nők halandósága a nyugdíjazás koréve 
szerint • bizonyos foglalkozású emberek (bányász, rendőr, katona, radiológus stb.) 
a különösen veszélyes vagy megterhelő foglalkozásuk miatt már viszonylag fiatal 
korukban nyugdíjba mehetnek, mások viszont inkább idősebb korban szeretnének 
vagy kényszerülnek nyugdíjba menni. feltételezhető, hogy a magas jövedelműek, 
akik között viszonylag sok a magas iskolai végzettségű, a többieknél később mennek 
nyugdíjba, míg az alacsonyabb jövedelmű és társadalmi státusú emberek igyekez-
nek minél korábban nyugdíjba vonulni. ezzel összefüggésben feltételezhető, hogy a 
fiatalabb korban nyugdíjba vonulók halandósága kedvezőtlenebb, mint azoké, akik 
később, idősebb korukban mennek nyugdíjba. a halandósági táblák alapján desk-
riptív jelleggel az öregségi nyugdíjas férfiak között igazolódni látszott ez a feltevés 
(4. táblázat), míg az öregségi nyugdíjas nők között nem. Később cox-regresszióval 
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azonban igazolható volt, hogy a nyugdíjazás koréve mind a férfiak, mind a nők ese-
tében szignifikáns hatást gyakorol a halandóságra.

4. táblázat
az egyes életkorokban várható élettartamok a nyugdíjazás éve szerinti csoportokban  
a halandósági táblák alapján, 2012 

nem nyugdíjazási életkor
61 65 70 75 80 85

éves

férfi 59 éves kor előtt 14,9 12,3  9,3  7,1 5,1 3,7
férfi 60 éves korban 15,3 12,6  9,7  7,0 5,2 3,8
férfi 61 éves kor után 16,1 13,9 11,2  8,3 6,0 4,2

nő 50–54 éves kor között 22,5 19,0 15,1 11,4 8,3 5,8
nő 55 éves korban 22,3 19,1 15,2 11,5 8,3 5,9
nő 56–60 éves kor között 23,0 19,6 15,7 12,0 8,6 6,1
nő 61 éves kor után 23,1 20,0 16,0 12,2 8,9 6,3

A jövedelem hatásának vizsgálata az öregségi nyugdíjasok halandóságára 2012-ben 
regressziós modellekkel

az öregségi nyugdíjasok halandóságát befolyásoló tényezők közül a nyugdíj nagysá-
gának és a nyugdíjazáskor betöltött életkornak a hatását cox-regresszióval elemeztük 
(Hosmer és szerzőtársai [2008]). a 2012-es öregségi nyugdíjasok állományi adataiból az 
említett öt Q0–Q4 növekvő nyugdíjjövedelem-kategóriába besorolt élő nyugdíjasok és az 
ugyanabban az évben elhunytak adataira illesztettük az 1. táblázatbeli nyugdíjjövedelmi 
csoportokat figyelembe vevő cox-regressziós modelleket. ebben az esetben a férfiaknál 
az összes elemzett esetszám 589 013, a nőknél 1 009 036 volt. várakozásaink szerint a 
modellek igazolják, hogy a nyugdíjjövedelem különböző csoportjaiba tartozó öregségi 
nyugdíjasok túlélési függvényei eltérnek egymástól, tehát az egyes csoportokhoz tartozó 
öregségi nyugdíjasok halálozási különbözősége kimutatható lesz.

a kifejezetten alacsony nyugdíjjal rendelkezők (Q0 csoport) adatai nem szerepel-
tek ezekben a cox-regressziós elemzésekben sem.

öregségi nyugdíjas férfiak halandóságának vizsgálata a nyugdíj 
nagysága szerint 2012-ben Cox-regresszióval • a nyugdíj nagyságának 
hatását a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi nyugdíjas férfiak között 
cox-regresszióval modelleztük a már ismertetett jövedelem- (nyugdíjösszeg-) cso-
portok szerint részletezve.

a regressziós modell segítségével vizsgálhatjuk, hogy az egyes életkorokban a túl-
élés valószínűsége a különböző kockázati csoportokon mennyire függ a választott 
tényezőktől. a modellezés során alkalmazott legfontosabb fogalmak a következők:
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– T valószínűségi változó, a halál ideje; 
– S(t) = Pr(T > t) túlélési függvény;
– h(t) kockázati függvény [szokásos elnevezései: hazárdfüggvény, „halálozási erő”, 

hazárd ráta/arány, halálozási intenzitás, ami a halál bekövetkezésének feltételes való-
színűsége egy adott ∆t időintervallumban, arányosítva az időtartam hosszával („pil-
lanatnyi kockázat”)]. 

– a túlélési függvény és a kockázati függvény közötti összefüggés: 

S t h u du
t

( )= − ( )
















∫exp .
0

a cox-féle arányos kockázat (hazárd) általános formája alapján azt tételezzük fel, 
hogy ez a kockázati függvény előáll egy h0(t) alapkockázat és az X = (X1, X2, …, Xp) 

5. táblázat
a nyugdíj nagyságának hatása a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi nyugdíjas 
férfiak között cox-regresszióval, 2012* 

Jövedelmi 
csoport

Kockázati 
arány

robusztus 
standard hiba** z-próba P > |z| 95 százalékos 

konfidenciaintervallum

Q2  0,829 0,012 –12,33 0,000 0,805–0,854
Q3  0,768 0,012 –16,41 0,000 0,744–0,793
Q4  0,721 0,012 –18,82 0,000 0,697–0,746

βi 
Q2 –0,186 0,015 –12,25 0,000 (–0,216)–(–0,156)
Q3 –0,262 0,016 –16,28 0,000 (–0,294)–(–0,231)
Q4 –0,326 0,017 –18,63 0,000 (–0,361)–(–0,292)

a kockázati arány (hazard ratio): a halálozás esélyek hányadosa a Q1 alacsony nyugdíjasok 
csoportjához képest. diszkrét esetben, amikor csak kóddal ellátott csoportjaink vannak, a 
módszerrel az első csoporthoz viszonyítva kapjuk meg a többi csoport kockázati arányának 
az értékét [folytonos esetben a fenti képlet alapján minden egyes esethez tartozik egy külön 
hazárdfüggvény az X = (X1, X2, …, Xp) (magyarázó változók) alapján]. a kockázati arány 
0,72 értéke a táblázatban például azt jelenti, hogy a legmagasabb magyarországi nyugdíjjal 
rendelkező Q4 csoportba tartozók halálozási esélye 28 százalékkal (27,9 százalék) alacso-
nyabb, mint a magyarországi legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezőké. 
a z-próba méri, hogy a jövedelmi csoportoknak mekkora hatása van a halandóságra.
P > |z| mutatja a z-próba statisztikai szignifikanciáját és (P > |z|) < 0,05 statisztikailag szig-
nifikáns eredményt jelent, ekkor a jövedelem hatása a halandóságra nem tulajdonítható csu-
pán a mintavételből származó statisztikai ingadozásnak.
a βi a cox-regressziós együtthatók értékei. a kockázat nagyságának kiszámítása az exp(βi) 
értékek kiszámításával történt meg. a negatív βi együtthatók a halálozási intenzitás csökke-
nésére utalnak, ami a javuló túlélési esélyeket jelenti.
* a Breslow [1975] által javasolt és hagyományosan alkalmazott eljárást követtük a pontosan 
ugyanabban az időpontban bekövetkezett különböző eseményekkel (túlélés vagy halál) kap-
csolatos regressziós számítások elvégzésekor.
** a kockázati arány robusztus standard hibájáról lásd Lin–Wei [1989].
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(magyarázó változók) függvényeként a következő alakban: h t X h t e
i i

i

p

X

, ,( )= ( )
∑

=

0
1

β

 ahol 
az Xi magyarázó változó lehet folytonos esetben például a nyugdíjösszeg nagysága, a 
nyugdíjazási életkor stb. a modell alkalmazásakor feltesszük, hogy teljesül az arányos 

kockázat feltétele: 
ˆ

ˆ
h t

h t

,

,
,

X

X

∗( )
( )

= θ  ahol θ konstans a t (idő) minden értékére.

a nyugdíj nagyságának hatását a halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi nyug-
díjas férfiak között 2012-ben a cox-regressziós modell alapján vizsgáltuk. Kategori-
ális változók esetében a modellben kétértékű változók bevonásával állítottuk elő a 
Q1-es referenciakategóriához viszonyított együtthatókat (5. táblázat). 

az arányos hazárd feltevését – a schoenfeld-féle reziduálisok (Schoenfeld [1981], [1982]) 
vizsgálatával kapcsolatos eljárásnak a Grambsch–Therneau [1994] által általánosított 
próbájával – ellenőriztük az öregségi nyugdíjas férfiak között (Cleves és szerzőtársai 
[2010]). a 4. ábrán látható eredmények szerint az arányos kockázat feltevését nem tud-
tuk elvetni (p = 0,4722), az illesztett modell tehát ebből a szempontból elfogadható volt. 
a becsült halálozási kockázati és túlélési függvény alakját mutatja a 4. ábra a) és b) része.

4. ábra
öregségi nyugdíjas férfiak becsült halálozási kockázata és túlélési függvényei 
jövedelemcsoportok szerint, 2012

a) túlélési függvények 

Túlélési valószínűség

Életkor (év)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

70 74 78 82 86 90 94 98

Q1 csoport Q2 csoport Q4 csoportQ3 csoport

b) a cox-regresszióval előállított kumulatív 
hazárdfüggvények

Hazárd érték

Életkor (év)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

70 74 78 82 86 90 94 98

a modell szerint az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben a magyarországi leg-
alacsonyabb Q1 nyugdíjjövedelmi szintről a Q2 jövedelmi szintre lépve a halálozási 
kockázat (hazárd) 17 százalékkal csökkent, a Q1 szintről a Q3 szintre lépve a kocká-
zat 23,1 százalékkal, a Q1 szintről a Q4 szintre lépve már 27,9 százalékkal csökkent. 
valamennyi jövedelmi ugrás hatása statisztikailag szignifikáns volt (p = 0,000). az 
5. ábra a cox-regressziós modell által előre jelzett kockázat csökkenését mutatja a 
nyugdíjjövedelmi kategóriák szerint.
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5. ábra
a relatív halálozási kockázat csökkenése a nyugdíjjövedelem növekedése függvényében 
öregségi nyugdíjas férfiak között, cox-regresszió, 2012 

Relatív kockázat

Nyugdíjjövedelem 0,7

0,8

0,9

1,0

Q1 Q2 Q3 Q4

Megjegyzés: a halálozási esélyek hányadosa a Q1 alacsony magyarországi nyugdíjas cso port-
hoz viszonyítva; a négy magyarországi férfi nyugdíjjövedelem-csoport (Q1–Q4) összeghatá-
rait 2012-ben az 1. táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.

a Kaplan–meier-féle nemparaméteres módszerrel a cox-regresszióhoz hasonló ered-
ményt kaptunk. az e módszerhez kapcsolódóan elvégzett log-rank teszt is szignifi-
káns (p = 0,0000) volt, ami szintén arra utalt, hogy a négy nyugdíjjövedelmi csoport 
túlélési kockázata statisztikailag jól elkülönült egymástól. 

cox-regresszióelemzéssel és Kaplan–meier-módszerrel tehát egyaránt igazolható 
volt, hogy az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben a magasabb nyugdíjjöve-
delem statisztikailag szignifikáns mértékben csökkentette a halálozási kockázatot.

öregségi nyugdíjas nők halandóságának vizsgálata a nyugdíj nagy-
sága szerint 2012-ben Cox-regresszióval • a nyugdíj nagyságának hatását a 
halálozási kockázatra és a túlélésre az öregségi nyugdíjas nők között 2012-ben cox-
regresszióval modelleztük (6. ábra).

az arányos hazárd (PH) teszt eredménye szerint az arányos halálozási kockázat fel-
tevése nem teljesült (p = 0,0000), ezért a cox-regressziós modellben szereplő magya-
rázó nyugdíjjövedelem-változó időtől való függését úgy is megvizsgáltuk, hogy az új 
modellben a nyugdíjjövedelem és az idő interakciója is szerepelt. az új modellben a 
nyugdíjjövedelem és az idő között képzett interakciós tag szignifikánsnak bizonyult, 
ami alátámasztotta az eddigi eredményeket (p = 0,002). a magyarázó változó időbeli 
változását tükröző modell megtalálásához a jelenlegitől eltérő típusú modell illesz-
tése volt szükséges. a cox-regresszió egyik hátránya az időtől függő magyarázó vál-
tozók esetén az, hogy előre definiálni kell az időtől való függés függyvényformáját. 
e helyett az időtől való függést nemparaméteres módon lehet becsülni az aalen-féle 
additív hazárdmodellel (Aalen [1980], Martinussen–Scheike [2006]).
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öregségi nyugdíjas nők halandóságának vizsgálata a nyugdíj nagy-
sága szerint 2012-ben az Aalen-féle additív hazárd modellel • Aalen 
[1980] olyan általános lineáris túlélési modellt javasolt, amelyben a regressziós 
együtthatók az időben változhatnak. Aalen [1989] és [1993] bemutatta a modell 
becslésének, tesztelésének és kiértékelésének módszertanát is. a nyugdíjjövedelem 

6. ábra
öregségi nyugdíjas nők becsült halálozási kockázata és túlélési függvényei 
jövedelemcsoportok szerint, 2012

a) túlélési függvények 
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Túlélési valószínűség
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Q1 csoport Q2 csoport Q4 csoportQ3 csoport

b) a cox-regresszióval előállított kumulatív 
hazárdfüggvények
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Életkor (év)

7. ábra
a nyugdíjjövedelem kumulatív regressziós együtthatójának hatása a halálozási kockázat 
időbeli változására az öregségi nyugdíjas nők között, 2012 (az aalen-féle additív hazárd 
modellel becsült együttható és 95 százalékos konfidenciaintervallumok)
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időtől való függésének vizsgálatát a nagy számítási igény miatt az öregségi nyug-
díjas nők 15 százalékos véletlen mintáján végeztük el. a nyugdíjjövedelem becsült 
kumulatív regressziós együtthatói és a pontonkénti 95 százalékos konfi den-
ciainter vallu mok egyaránt arra utalnak, hogy a magyarázó változók a nyugdí-
jazástól számított 10 év elteltéig nem függnek az időtől, a 11. évtől kezdődően 
azonban már igen (7. ábra).

a fentiek alapján két új, időtől függő magyarázó változót, mégpedig a vizsgált kor-
évtől (nők esetében az 56. évtől) kezdődően „korai idős” és a „késői idős” új nyug-
díjjövedelem-változókat képeztünk az eredeti nyugdíjjövedelem-változó alapján a 
következők szerint:

Nyugdíjjövedelemkorai-időskori (t) = 1, ha t ≤ 9, azaz az 56–65. év között,
0, ha t > 9, a 66. évtől kezdődően,

és

Nyugdíjjövedelemkésői-időskori (t) = 1, ha t > 9, a 66. évtől kezdődően,
0, ha t ≤ 9, azaz az 56–65. év között,

ahol t jelöli a vizsgált (kiindulási) életkortól eltelt időt években.

a továbbiakban a cox-féle arányos hazárd modellt újraillesztettük ezen a mintán a 
korai és a késői időskori nyugdíjjövedelem változóival, és kiszámítottuk a schoenfeld-
féle reziduálisokat is, hogy teszteljük az arányos hazárd feltevésének teljesülését. 
ennek alapján látható volt, hogy ezúttal az arányos hazárd feltevése a korai időskori 
(t ≤ 9, tehát az 56–65. év között, p = 0,7433) és a késői időskori (t > 9, tehát a 66. évtől 
kezdődően, p = 0,0530) nyugdíjjövedelmekre az öregségi nyugdíjas nők között egy-
aránt teljesült (globális teszt p = 0,1458). 

a kapott eredmény úgy értelmezhető, hogy a cox-féle arányos hazárd modell 
helyesen írta le a korai és késői időskori nyugdíjjövedelem hatását a halálozási 
kockázatra az öregségi nyugdíjas nők között. a nyugdíjazástól számított kilenc 
éven belül – tehát az 56–65. év között – a korai (p = 0,011) és a késői (p = 0,000) 
időskori nyugdíjjövedelem egyaránt befolyásolta a halálozási kockázatot az öreg-
ségi nyugdíjas nők között.

a marginális hatásokat ma széles körben vizsgálják, és sokan ezeket publikálják 
a szokásos együtthatók helyett vagy mellett (Hilbe [2014], Hardin–Hilbe [2013]). 
Ha egyébként a többi szempont szerint az eloszlás olyan lett volna, mint a megfi-
gyelt, de mindenki a Q1 jövedelmi kategóriába tartozott volna, akkor az első kilenc 
évben az öregségi nyugdíjas nők relatív halálozási kockázati aránya 1,2 százalékkal 
nagyobb lett volna, azonban a 95 százalékos konfidenciaintervallumok a csökke-
nés lehetőségét is magukban foglalták. a 95 százalékos konfidenciaintervallumok 
alapján a marginális hatások a nagy szóródás miatt nem igazolták, hogy az öregségi 
nyugdíjas nők halálozási kockázata az első kilenc évben jelentősen függne a nyug-
díjjövedelemtől, továbbá (a Q4 csoport kivételével) a 10. évtől – tehát a 66. évtől – 
kezdődően sem igazolták az öregségi nyugdíjas nők jelentős halálozásikockázat-
változását a nyugdíjjövedelem függvényében.
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A nyugdíjba vonuláskor betöltött életkor hatása az öregségi nyugdíjasok 
halandóságára, regressziós modellek, 2012

a nyugdíjazási életkorok tekintetében a férfiaknál három, a nőknél négy korcso-
portot képeztünk. említettük, hogy feltételezhető: a fiatalabb korban nyugdíjba 
vonulók halandósága kedvezőtlenebb, mint az idősebb korban nyugdíjba vonu-
lóké. a halandósági táblák alapján elvégzett első elemzések az öregségi nyugdíjas 
férfiak között igazolták ezt a feltevést, míg az öregségi nyugdíjas nők között ez a 
jelenség nem volt tapasztalható.

öregségi nyugdíjas férfiak halandóságának vizsgálata a nyugdíjazás 
koréve szerint 2012-ben Cox-regresszióval • az öregségi nyugdíjas férfiak 
halandóságát 2012-ben a nyugdíjazás koréve szerint is vizsgáltuk cox-regresszióval. 
a modellhez ugyanazokat az életkor-kategóriákat alkalmaztuk, mint a halandósági 
táblák esetében (55–59, 60, 61 és több korév). az illesztett cox-regressziós modell-
ben az arányos hazárd (PH) feltevés nem teljesült, ezért a következő modellben a 
nem arányos hazárd feltevését úgy is modelleztük, hogy a modellben a nyugdíja-
zás koréve és az idő interakciója is szerepelt. az eredmények szerint a nyugdíja-
zás koréve és vizsgálati idő interakciója szignifikáns volt (p = 0,000), egyezésben 
az arányos hazárd globális tesztjével kapott szintén szignifikáns eredménnyel 
(p = 0,0000). az időtől való függés formájának előre definiálása helyett az időtől 
való függést ezúttal is nemparaméteres módon, az aalen-féle additív hazárd model-
lel becsültük (Aalen [1980], Martinussen–Scheike [2006]).

8. ábra
a korév vizsgált életkoroktól kezdődő kumulatív regressziós együtthatójának hatása a 
halálozási kockázat időbeli változására az öregségi nyugdíjas férfiak között, 2012 (aalen-
féle additív hazárd modellel becsült együttható és 95 százalékos konfidenciaintervallumok)
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öregségi nyugdíjas férfiak halandóságának vizsgálata a nyugdíja-
zás koréve szerint 2012-ben az Aalen-féle additív hazárd modellel • 
a nyugdíjazás koréve (a már említett három csoport) szerinti halandóság időtől való 
függésének vizsgálatát a nagy számítási igény miatt az öregségi nyugdíjas férfiak 20 
százalékos véletlen mintáján végeztük el a korév változó alapján. a korév becsült 
kumulatív regressziós együtthatói és a pontonkénti 95 százalékos konfidencia inter-
val lum egyaránt arra utaltak, hogy a korév magyarázó változó a vizsgált életkortól 
kezdődően 15 év elteltéig, azaz a 61–76. év között nem függ az időtől, a 16. évtől kez-
dődően, azaz a 77. évtől kezdve azonban már igen (8. ábra).

a fentiek alapján két új, időtől függő magyarázó változó, mégpedig a korai és a 
késői nyugdíjazási korév változók képzése történt meg az eredeti nyugdíjba lépési 
korváltozó alapján a következők szerint:

Nyugdíjjövedelemkorai-időskori (t) = 1, ha t ≤ 15, 61–76. év között,
0, ha t > 15, a 77. évtől kezdődően,

és

Nyugdíjjövedelemkésői-időskori (t) = 1, ha t > 15, 61–76. év között,
0, ha t ≤ 15, a 77. évtől kezdődően.

ezután a cox-féle arányos hazárd modellt újra illesztettük ezen a mintán a korai 
és a késői nyugdíjazási korév változókkal, és kiszámítottuk a schoenfeld-féle 
reziduálisokat is, hogy teszteljük az arányos hazárd feltevésének teljesülését. az 
arányos hazárd feltevése ezen időszak szerinti bontásban sem a korai (p = 0,0000), 
sem a késői (p = 0,0000) idős nyugdíjazási korévekre nem teljesült. ezután a 8. ábra 
alapján három új, időtől függő, mégpedig korai, középső és késői idős nyugdíja-
zási korév magyarázó változót hoztunk létre az eredeti nyugdíjazási korok változó 
alapján az alábbiak szerint:

Nyugdíjjövedelemkorai-időskori (t) = 1, ha t ≤ 9, azaz az 61–70. év között,
0, ha t > 9, a 71. évtől kezdődően,

Nyugdíjjövedelemközépső-időskori (t) = 1, ha t > 9 és t ≤ 14, a 71–75. év között,
0, ha t ≤ 9, a 76. évtől kezdődően,

és

Nyugdíjjövedelemkésői-időskori (t) = 1, ha t > 14, a 76. évtől kezdődően,
0, ha t ≤ 14, 61–75. év között.

ezt követően a cox-féle arányos hazárd modellt újra illesztettük ezen a mintán a korai, 
középső és késői idős nyugdíjazási korév változókkal, és a schoenfeld-féle reziduálisokat 
is kiszámítottuk, hogy teszteljük az arányos hazárd feltevésének teljesülését. az ered-
mények szerint az arányos hazárd feltevése a korai idős (61–70. éves, p = 0,8042) és 
a középső idős (71–75. éves, p = 0.4565) nyugdíjazási korévekre most már teljesült, a 
késői idős (76. évtől kezdődően, p = 0,0000) nyugdíj korévekre viszont nem. a vizs-
gált életkoroktól (férfiaknál 61 év) kezdődően számított kilenc éven belül a korai idős 



m o l n á r  d .  l á s z l ó – H o l l ó s n é  m a r o s i  J u d i t1280

(p = 0,000), valamint további öt éven keresztül a középső idős (p = 0,000) nyugdíjazási 
korév statisztikailag szignifikáns mértékben befolyásolta a halálozási kockázatot az 
öregségi nyugdíjas férfiak között. a 15. évtől kezdődően azonban már nem teljesült az 
arányos hazárd feltevése. a kapott eredmény úgy értelmezhető, hogy a cox-féle ará-
nyos hazárd modell a korai idős (t ≤ 9 év, 61–70. éves) és középső idős (t > 9 és t ≤ 14 év, 
71–75. éves) nyugdíjazási korévek hatását a halálozási kockázatra az öregségi nyugdíjas 
férfiak között 2012-ben közelítően helyesen írta le. azért nem teljesen, mert az arányos 
hazárd feltevése a késői idős nyugdíjazási korévre (t > 14 a 76. évtől kezdődően) nem 
teljesült. olyan időbeli „vágásokat” nem sikerült találni, amelyekkel mindhárom cso-
portban teljesült volna az arányos hazárdra vonatkozó feltevés. 

a vizsgált korévekben a marginális hatások alapján, rövid távon – azaz az első 
kilenc évben – a később – 61 éves vagy idősebb korban – bekövetkezett nyugdíjba 
menetel az öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben a várakozásokkal ellentétben 
nem csökkentette, hanem növelte a halálozási kockázatot, elég nagy szóródással. Ha 
egyébként a többi szempont szerint az eloszlás olyan lett volna, mint a megfigyelt, de 
mindenki 61 éves vagy idősebb korban ment volna nyugdíjba, akkor az első kilenc 
évben az öregségi nyugdíjas férfiaknak csaknem háromszor nagyobb arányú (2,837) 
relatív halálozási kockázati aránya lett volna (9. ábra).

9. ábra
a vizsgált életkortól kezdődően számított első kilenc évben (70 éves korig) az öregségi 
nyugdíjas férfiak halálozási kockázatának növekedése, 2012 (a nyugdíjazási korév 
növekedésével, a három nyugdíjba vonulási kategóriában)
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Megjegyzés a halálozási esélyek hányadosa az 1. csoporthoz (55–59. év között nyugdíjazottakhoz) 
viszonyítva; a három nyugdíjba vonulási kategória: 1. 55–59 éves, 2. 60 éves, 3. 61 évesnél több.

ezzel szemben a marginális hatások alapján, középtávon, a 71–75. év között az öreg-
ségi nyugdíjas férfiak esetében 2012-ben az előzőleg megfogalmazott hipotézisnek 
megfelelően a későbbi nyugdíjba menetel csökkentette a halálozási kockázatot. ebben 
az időszakban, ha egyébként a többi szempont szerint az eloszlás olyan lett volna, mint 
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a megfigyelt, de mindenki 61 éves vagy idősebb korban ment volna nyugdíjba, akkor 
középtávon, a nyugdíjazástól számított 10–14. évben a későbbi nyugdíjba menetel az 
öregségi nyugdíjas férfiak között 2012-ben 60 százalékkal csökkentette volna a halá-
lozás relatív kockázatát (10. ábra).

10. ábra 
a vizsgált életkortól kezdődően a 71–75. év között az öregségi nyugdíjas férfiak halálozási 
kockázatának (relatív hazárd) csökkenése, 2012

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1. 2. 3.

Relatív kockázat

Megjegyzés: a halálozási esélyek hányadosa a nyugdíjazási korév növekedésével, a három 
nyugdíjba vonulási kategóriában (1. 55–59 éves, 2. 60 éves, 3. 61 évesnél több) az 1. cso-
porthoz (55–59. év között) viszonyítva. 

a következőkben megvizsgáljuk az öregségi nyugdíjas nők halandóságát a nyugdíja-
zás koréve szerint 2012-ben.

öregségi nyugdíjas nők halandóságának vizsgálata a nyugdíjazás 
koréve szerint 2012-ben Cox-regresszióval • Korábban már említettük, hogy 
a halandósági táblák vizsgálata alapján az öregségi nyugdíjas nők között nem lehe-
tett olyan jelenséget tapasztalni, hogy a fiatalabb korban nyugdíjba vonulók halan-
dósága kedvezőtlenebb lenne, mint azoké, akik később, idősebb korukban mentek 
nyugdíjba. cox-regresszióval vizsgálva a halálozás kockázatát a nyugdíjazás koréve 
szerint, a regressziós együtthatók statisztikailag szignifikánsak voltak, azonban nem 
teljesült az arányos hazárd feltevése (p = 0,0000), ami szükséges a modellhez. ezért a 
következő lépésben a cox-regressziós modellben a nem arányos hazárd feltevését úgy 
modelleztük, hogy a modellben a nyugdíjazás koréve és az idő interakciója is szere-
pelt. a kapott eredmények alapján a nyugdíjazás koréve és vizsgálati idő interakciója 
szignifikáns volt (p = 0,000), egyezésben az arányos hazárd modell globális tesztjével 
kapott szintén szignifikáns eredménnyel (p = 0,0000). az időtől való függés formájá-
nak előre definiálása helyett az időtől való függést ezúttal is nemparaméteres módon 
tudtuk becsülni az aalen-féle additív hazárd modellel.
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öregségi nyugdíjas nők halandóságának vizsgálata a nyugdíjazás 
koréve szerint 2012-ben az Aalen-féle additív hazárd modellel • annak 
vizsgálatát, hogy függ-e a nyugdíjazás koréve az időtől, a nagy számítási igény miatt 
az öregségi nyugdíjas nők 15 százalékos véletlen mintáján végeztük el a nyugdíja-
zás koréve változó alapján, a már említett négy kategória szerint. a korév becsült 
kumulatív regressziós együtthatói és a pontonkénti 95 százalékos konfidencia in-
ter vallum egyaránt arra utaltak, hogy a korév magyarázó változó a vizsgált kez-
deti életkortól (nőknél is 61 év) számított három év elteltéig nem függ az időtől, a 
4. évtől kezdődően azonban már igen (11. ábra).

11. ábra
a nyugdíjazás időpontja kumulatív regressziós együtthatójának hatása a halálozási 
kockázat időbeli változására az öregségi nyugdíjas nők között, 2012 (az aalen-féle additív 
hazárd modellel becsült együttható és 95 százalékos konfidenciaintervallumok)
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a fentiek alapján két új, időtől függő magyarázó változó, mégpedig a korai és a késői 
nyugdíjazási korév változók képzése történt meg az eredeti nyugdíjazási kor változó 
alapján az alábbiak szerint:

Nyugdíjjövedelemkorai-időskori (t) = 1, ha t ≤ 3, azaz 61–64. év között,
0, ha t > 15, 65. évtől kezdődően,

és

Nyugdíjjövedelemkésői-időskori (t) = 1, ha t > 3, 65. évtől kezdődően,
0, ha t ≤ 15, 61–64. év között.

a következő lépésben a cox-féle arányos hazárd modellt alkalmaztuk ezen a min-
tán a korai és a késői nyugdíjazási korév változókkal, meghatározva a schoenfeld-
féle reziduálisokat is, hogy teszteljük az arányos hazárd feltevésének teljesülését. az 



Ö r e g s é g i  n y u g d í j a s o k  h a l a n d ó s á g a 1283

eredmények alapján megállapítottuk, hogy az arányos hazárd feltevése mind a korai 
(61–64. év között, p = 0,9701), mind a késői (65. évtől kezdődően, p = 0,2405) idős 
nyugdíjazási korév változójára teljesült, és a globális teszt értéke sem volt szignifikáns 
(p = 0,5032), az arányos hazárd feltevése tehát az egész cox-modellre teljesült, ami a 
modell elfogadhatósága mellett szólt.

a marginális hatások alapján a kezdeti életkortól számított első három évben 
– tehát a korai időszakban – az öregségi nyugdíjas nők körében 2012-ben a későbbi, 
61 éves vagy idősebb korban bekövetkezett nyugdíjba menetel jelentősen növelte 
a halálozási kockázatot, azonban ez a becslés nagyon bizonytalan volt a rendkívül 
nagy szóródás miatt, ezért az e három évből származó becslést nem tekintettük 
elfogadhatónak. a becslés 95 százalékos konfidenciaintervalluma ténylegesen 44,8 
és 411,6 között mozgott, tehát ez a becslés igen pontatlan volt, és 2012-ben az öreg-
ségi nyugdíjas nők kevesebb mint tíz százalékát érintette csupán, akkor is csak az 
első hároméves periódusban (12. ábra).

12. ábra
a vizsgált életkortól kezdődően számított első három évben az öregségi nyugdíjas nők 
halálozási kockázatának növekedése, a négy nyugdíjba vonulási kategóriában  
a nyugdíjazási korév növekedésével, 2012 
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Megjegyzés: a halálozási esélyek hányadosa az 1. csoporthoz (55–54. év között nyugdíjazot-
takhoz) viszonyítva; a három nyugdíjba vonulási kategória: 1. 55–54 éves, 2. 55 éves, 3. 55–60 
éves, 4. 61 évesnél több. 

tekintettel arra, hogy a 64. életévtől kezdődő időszak általában sokkal hosszabb, mint a 
61–64. év között eltelt első három év, továbbá a 64. évtől kezdődően az eredmények szó-
ródása lényegesen kisebb, mint az első három évben, ezért a 64. évtől kezdődően elfogad-
hatónak tekinthetők a modellre alapozott becslések. arra lehet tehát következtetni, hogy 
az öregségi nyugdíjas nők halálozási kockázata 2012-ben a nyugdíjazási korév növekedé-
sével párhuzamosan – kezdeti növekedést és bizonytalan ingadozást követően – csökken 
(13. ábra). a kockázat a kezdeti rövid időszakban még nem volt pontosan becsülhető. 
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13. ábra
a 64. évtől kezdődően az öregségi nyugdíjas nők halálozási kockázatának csökkenése,  
a négy nyugdíjba vonulási kategóriában a nyugdíjazási korév növekedésével, 2012 
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Megjegyzés: a halálozási esélyek hányadosa az 1. csoporthoz (50–54. év között nyugdíjazot-
takhoz) viszonyítva; a három nyugdíjba vonulási kategória: 1. 55–54 éves, 2. 55 éves, 3. 55–60 
éves, 4. 61 évesnél több.

összefoglalás

cox-regressziós elemzéssel és aalen-féle additív hazárd modellel igazolható volt, hogy 
az öregségi nyugdíjas férfiak között mind az ellátási összeg, mind pedig a nyugdíja-
zási életkor összefügg a halálozással, az öregségi nyugdíjas nők között azonban csak 
a nyugdíjazási életkor befolyásolta a halálozást.

az aalen-féle módszerrel becsült kumulatív regressziós együtthatók és a ponton-
kénti 95 százalékos konfidenciaintervallumok hasznos kiegészítő eszköznek bizo-
nyultak a standard arányos hazárd modellek mellett – még akkor is, ha az aalen-
modellek ábráiban néha nemlineáris alakzatok is megjelenhetnek (Henderson–Milner 
[1991]). ezért is fontos, hogy a magyarázó változókat megalapozott módon válassszuk 
ki (Hosmer és Royston [2002]).

röviden összefoglalva az eredményeket: a halandósági táblák alapján a saját jogú 
öregségi nyugdíjasok halandósága mindhárom vizsgált évben (2004, 2010, 2012) ked-
vezőbbnek bizonyult a magyarországi néphalandóságnál. aki tehát megéri a nyugdí-
jas életkort és öregségi nyugdíjat kap, kedvezőbb helyzetben van azoknál, akik más 
típusú ellátást kapnak (például rokkantsági nyugdíjként megállapított öregségi nyug-
díjat, főellátásként kapott özvegyi vagy szülői nyugdíjat vagy egyéb járadékot), vagy 
semmilyen ellátásban nem részesülnek. 

a 2012. évi adatokból kapott eredményeink szerint az öregségi nyugdíjas férfiak 
között a nyugdíj összegének nagysága és a nyugdíjba meneteli kor is befolyásolja 
a várható élettartamot. statisztikailag igazolható, hogy a magasabb nyugdíj és a 
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későbbi nyugdíjba menetel kedvezőbb életkilátásokkal jár együtt. a nők között 
ezek az összefüggések nem voltak ennyire egyértelműek, vagy csak bizonyos élet-
szakaszokban voltak igazolhatók.

az eddig bemutatott eredmények első elemző kísérleteinkből származnak. az 
eredmények többnyire összhangban voltak a halandósági táblák alapján levont 
következtetésekkel, ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy további elemzés és 
módszertani fejlesztés szükséges a vizsgált tényezők és a halandóság kapcsolatának 
torzítatlan bemutatására. az alkalmazott módszertant a közeljövőben folyama-
tosan kell fejleszteni egyrészt az adatok körének kibővítésével, másrészt az alkal-
mazott módszerek tekintetében is. további adatgyűjtések és modellek, egyebek 
mellett különböző paraméteres túlélési modellek segíthetik az eddigi eredmények 
validálását és az elemzések továbbfejlesztését.
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függelék

matematikai-statisztikai módszertan

Statisztikai simítás (kiegyenlítés)

a nyers halálozási adatokat a 34343rssH kódszámú robusztus nemlineáris simítás 
módszerével simítottuk, kiegészítve a Hanning-féle lineáris simítással stata 13 prog-
ramcsomaggal (StataCorp [2013]). a simítási eljárás a kis- és nagybetűt nem megkülön-
böztető alfanumerikus karakterek sorozatával írható le. a medián si mító eljárás 1 és 9 
közötti számmal írható le (beleértve az 1-et és a 9-et), ahol a szám jelzi a medián kiszá-
mításához tartozó távolságot. a medián simító eljárással az adott távolság felhasználá-
sával kiszámítottuk a mediánt. Például a 5 távolságú me di án si mí tó eljárásnál a simított 
yt

∗ értéket öt szomszédos megfigyelt yt érték alapján a következőképpen számítjuk ki:

yt
∗ = (yt - 2, yt - 1, yt, yt + 1, yt + 2) mediánja (Becketti [2013]).

a Hanning-féle simító eljárás 3 távolságú súlyozott átlag a következő formula sze-
rint (Becketti [2013]):

yt
∗ = (yt - 1 + 2yt + yt + 1)/4.

a fentieken túl további három karakter – R, E és S – szerepelhet a simító eljárás pon-
tosabb leírására. R (repeat) jelzi, hogy a megelőző simító eljárás alkalmazása ismét-
lésre került az illesztési konvergencia eléréséig. Például a 3R karaktersorozat olyan 
3 távolságú mediánsimító eljárást jelöl, amely mindaddig ismétlésre kerül, amíg az 
illesztés során az értékekben nincs további változás. az E (endpoint) műveleti operá-
tor valamely sorozat végpontjának speciális kezelési módját jelzi. az S (split) műveleti 
operátor alkalmazása akkor indokolt, amikor a kezdeti simító eljárás során ismétel-
ten azonos értékek keletkeznek, és az illesztést ennek ellenére pontosítani szükséges. 
ekkor az S operátorral a sorozat részsorozatokra bontható, amelyekre elvégezzük az 
illesztést, majd a részsorozatokat újra egyesítjük (Becketti [2013]). az általunk alkal-
mazott 34343rssH simító eljárás szerint 3, majd 4, majd 3, majd 4, majd 3 távolságú 
mediánsimító eljárást alkalmaztunk a qx halálozási valószínűségen a konvergencia 
eléréséig, amelyet kétszer a Hanning-féle simítás követett.
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Gompertz-függvény és logisztikus regressziós illesztés

a halálozási valószínűség (qx) modellezéséhez és predikciójához a simított qx alap-
ján nemlineáris legkisebb négyzetes becsléssel a következő modelleket illesztettük, 
amelyekben a halálozási valószínűség (qx) függő változóként (yi), a kor pedig függet-
len változóként (xi) szerepelt:

– 3 paraméteres gompertz regresszió, qx = b1 × exp{-exp[-b2 × (x - b3)]}
– 3 paraméteres logisztikus regresszió, qx = b1 / {1 + exp[-b2 × (x - b3)]}.
a nyers, kiegyenlített és a modellnek megfelelő qx értékek alapján kiszámítottuk a 

megfelelő px túlélési valószínűségeket, majd az lx túlélési függvényeket 100 ezer fővel 
induló gyökér kezdőszámmal, amely mutatja az induló kezdőszámból az adott élet-
kort még megélt személyek számát, a dx halálozási különbségeket, az Lx megélt sze-
mélyévek számát minden korcsoportban, a Tx kumulatív összeget, ahol Tx az x koron 
túli időpontot megélt személyévek száma, továbbá az ex = Tx /lx várható átlagos élet-
tartamot az x-edik életkorban.

Additív hazárd modellek

az arányos hazárd modellek esetén adott személy (j) multiplikatív módon arányos, 
tehát szorzással arányos az alap (baseline) hazárddal, és az exp(∙) függvény alkalma-
zása segít elkerülni, hogy a hj(∙) függvény értéke bármikor negatívvá váljon:

hj(t) = h0(t) exp(β0 + xjβx).

a modellt még akkor is arányos hazárd modellnek neveznénk, amennyiben nem 
exp(∙), hanem valamilyen más függvény kerülne alkalmazásra. bizonyos esetekben az 
arányos hazárd feltevése nem teljesül vagy nem megfelelő. ilyenkor az egyik lehetőség 
a paraméteres gyorsítottélet-modellek (aft modellek) vagy ln(idő) modellek alkal-
mazása, amikor ln(tj) = xjβx + εj, tehát τj = exp(-xjβx) × tj, ahol az exp(-xjβx) kifeje-
zést gyorsító paraméternek nevezik, mivel ha a kifejezés értéke 1-nél nagyobb, akkor 
például a betegség lefolyása során az idő mintegy gyorsul, ha a kifejezés 1-nél kisebb, 
akkor az idő mintegy lassul, és ha a kifejezés értéke 1-gyel egyenlő, akkor pedig az 
idő a szokásos normál ütemben halad (Berki [2010]). a gyorsított modellek alkalma-
zása elsősorban az iparban terjedt el, időnként szintén alkalmazzák biológiai model-
lekben kumulálódó toxicitás esetén (Therneau–Grambsch [2000]). 

az arányos hazárd feltevésének nem teljesülése vagy nem megfelelősége ese-
tén a másik lehetőség az additív kockázat vagy additív hazárd modell lehet. ezt a 
modellt vizsgálta Breslow–Day [1987], valamint Lin–Ying [1994]. ebben a regresz-
sziós modellben a regressziós együtthatók a megfelelő magyarázó változók egy-
ségnyi megváltozása esetén a hazárd függvényben bekövetkező változásként írha-
tók le. a fenti függvény általánosabb formáját tanulmányozta Aalen [1989], [1993] 
(amikor a β komponensei az időtől is függnek).
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Aalen-féle additív hazárd modell

a t-edik időpontban a p + 1, vektoros formában x′ = (1, x1 , x2, …, xp) magyarázó vál-
tozót tartalmazó modell hazárd függvénye:

h[t, x, β(t)] = β0(t) + β1(t)x1 + β2(t)x2 + … + βp(t)xp.

az együtthatók ebben a modellben kifejezik a t-edik időpontban a kockázat meg-
változását az alapkockázathoz, hazárdhoz viszonyítva a vonatkozó magyarázó vál-
tozó egy egységgel történő megváltozása és a többi változó rögzített értéke esetén. 
a modellben megengedett a magyarázó változó folyamatos időbeli megváltozása. 
a kumulatív hazárd függvény a fenti függvényben szereplő hazárd függvény integ-
rálásával állítható elő:

H t t h u x u du

x h u du
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ahol x0 = 1 és Bk(t) a k-adik magyarázó változó kumulatív regressziós együtthatója. 
a fentiekből következik, hogy az úgynevezett alap kumulatív hazárd függvény B0(t) 
(Hosmer–Lemeshow [1999]). Aalen [1989] kidolgozta annak a modellnek a tesztelési 
mechanizmusát, amely szerint a modell valamennyi regressziós együtthatójának 
értéke nulla. egyrészt tehát lehetséges az egész modell szignifikanciájának a vizsgá-
lata, másrészt arra is van mód, hogy az egyes regressziós együtthatók szignifikanciáját 
külön-külön is teszteljük (Hosmer–Royston [2002]).
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rézmovits ádám

Nyugdíjkiszámítási rendszerek 
összehasonlító vizsgálata
a magyar midas előrejelző rendszer nyugdíjmodulja

Valamennyi nyugdíjmodellnek – a mikroszimulációs modelleknek is – lényeges része 
a nyugdíjrendszer, az ellátásmegállapítás szabályainak pontos követése. A MIDAS_
HU modell nyugdíjkiszámító modulja nemcsak a paraméterváltozások, hanem a 
különböző nyugdíjstruktúrák összehasonlító elemzését is lehetővé teszi. Ennek esz-
köze a kiszámítási folyamat öt szakaszra bontása, aminek révén a nyugdíjkiszámítási 
rendszerek döntő többsége leírható. Ezzel a nyugdíjszabályok modellezése átlátha-
tóbb lesz, a kalkulációra vonatkozó – akár paramétereket, akár struktúrát érintő – 
elemzések, érzékenységi vizsgálatok pedig jóval egyszerűbben végezhetők el.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: H55.

az elmúlt évek szakmai vitái egyértelműen igazolták, hogy a hazai nyugdíjfolyama-
tok megértéséhez és korrekt előrejelzéséhez az elemzési eszköztár fejlesztése szüksé-
ges. a demográfiai és makrogazdasági prognózisokra épülő számítások, bár átfogó 
képet adnak a finanszírozási kihívásokról, nem mutatják ki a jövőbeli nyugdíjfolya-
matok nyerteseit és veszteseit. e témakörben különösen Augusztinovics [2005] vita-
indító tanulmánya óta zajlik élénk eszmecsere. a fő vitatéma kezdetben – elsősorban 
a foglalkoztatási szerkezet 1990-es évekbeli átalakulása során – a munkaerőpiacról 
kiszorultak várható időskori helyzete volt. a népesség mekkora hányada maradhat 
elégséges nyugdíjjogosultság, időskori nyugellátás nélkül? az elmúlt években bizo-
nyossá vált, hogy például az eltérő jövedelmi csoportokat, különböző családtípusokat 
érintő hatások bemutatásához is újfajta eszközök szükségesek.

az országos Nyugdíjbiztosítási főigazgatóság a belgiumi federal Planning bureau 
szakértőivel együttműködésben 2012 óta – 2013 júniusa és 2015 májusa között az európai 

* a szerző köszönetet mond Borlói Rudolfnak e tanulmányhoz tett észrevételein túl a nyugdíj-
rendszerről folytatott alapos és inspiráló viták lehetőségéért, amelyek során kialakított közös ál-
láspont e tanulmányban több helyen is megjelenik. Ugyancsak köszönet illeti Simonovits Andrást 
és a névtelen lektort értékes szakmai észrevételeikért. természetesen valamennyi fennmaradt 
pontatlanság és hiányosság kizárólag a szerző felelőssége. a tanulmány kifejezetten a szerző szak-
mai álláspontját tartalmazza.

Rézmovits Ádám, országos Nyugdíjbiztosítási főigazgatóság (e-mail: rezmovits.adam@onyf.hu). 
a kézirat első változata 2015. augusztus 3-án érkezett szerkesztőségünkbe.
doi: http://dx.doi.org/10.18414/Ksz.2015.12.1309

mailto:rezmovits.adam@onyf.hu
http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2015.12.1309
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Unió támogatásával – fejleszteti a midas_HU dinamikus mikroszimulációs nyugdíj-
előrejelző modellt. ez az eszköz a korábbiaknál részletesebb válaszokat ad a felmerült kér-
désekre. az időskori egyenlőtlenségek jövőbeli növekedését historikus forrásadatokra és 
új elemzési eszköztárra támaszkodva vizsgálja, ennek részleteit, első eredményeit Dekkers 
és szerzőtársai [2015] mutatja be. a modell a fejlesztők tervei szerint a jövőben további fon-
tos kérdéseket, így a magyar biztosítottakat érintő migrációs folyamatok hatásait, vala-
mint az egészségi állapot és a nyugdíjjogszerzés kapcsolatát is vizsgálni fogja.

a midas_HU modellben az egyes életpályákhoz tartozó nyugdíjösszegeket elkü-
lönített nyugdíjmodul határozza meg, kiindulva a jelenlegi szabályokból, de alterna-
tív megoldásokat is kezelve.

a nyugdíjkiszámítás a mikroszimulációs modellekben

Nem ismerünk olyan kutatást, amely vizsgálná a szakmai vagy a szélesebb kör nyugdíj-
modellezéssel kapcsolatos véleményét. Ha ez mégis létezne, a legfontosabb modellezési 
feladatként minden bizonnyal a demográfiai, makrogazdasági folyamatok, valamint a 
nyugdíjszabály-változások vizsgálatát határozná meg. a dinamikus mikroszimulációs 
nyugdíjmodellek „lényegét”, a valódi hozzáadott értékét azonban mégsem ezek elem-
zése, hanem a jogosultságszerzési modul jelenti. az ebbe a csoportba tartozó midas_
HU nyugdíj-előrejelző eszköz fejlesztésekor is az alapadatok biztosítása és a jogosultsági 
előrejelzés kialakítása jelentette a legszűkebb keresztmetszetet. ezek részletes folyamatát 
Puskás Péter, Kovács és szerzőtársai, valamint Vékás Péter jelen számbeli írásai mutatják 
be, továbbá az országos Nyugdíjbiztosítási főigazgatóság (oNYf) honlapján megtalál-
ható a midas_HU mikroszimulációs modell ismertetése (ONYF [2015]).

a külső – demográfiai, makrogazdasági –, valamint az ellátórendszeren belüli vál-
tozások főbb következményeit általában nem mikroszimulációs, hanem az úgyneve-
zett makro- vagy kohorszmodellek elemzik. a társadalom egyes csoportjait érintő 
hatások bemutatása és előrejelzése azonban már mikroszimulációs eszközöket igé-
nyel. míg a makromodellek alapvetően a nyugdíj-, illetve költségvetési folyamatok 
összesített és átlagos mutatóit vizsgálják, a mikroszimulációs modellek mélyebbre 
hatolnak. Különböző foglalkoztatási, jövedelmi, lakóhelyi, családi stb. sajátosságok-
kal jellemezhető csoportok szintjén vizsgálják a jövőbeli folyamatokat. ehhez a múlt-
beli jogszerzést megfelelő bontásban tartalmazó mikroadatbázis, illetve az előrejel-
zéshez összetett statisztikai eszköztár szükséges.

a mikroszimulációs modellek adat- és módszertani igénye tehát kétségkívül jelen-
tősebb, ugyanez azonban nem mondható el a nyugdíjkiszámítás és -folyósítás model-
lezésére. ez a modul „csak” egy determinisztikus algoritmuskövetés, amelynek input-
adata a – már rendelkezésre álló vagy számított – egyéni jogosultságszerzés története. 
a makro- és mikroszimulációs nyugdíjmodellek nyugdíjmoduljai lényegében azonos 
funkciót látnak el. egy nagy különbséget azonban ki kell emelni: a makromodellek 
egy-egy jellemző életpálya alapján kalkulálnak ellátást, viszont a mikroszimulációs 
modellek az egyéni életpályák sokaságára. Utóbbiak pontatlan nyugdíjmodulja tehát 
az eredményeket jóval nagyobb mértékben torzító hibát tartalmaz.
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a nyugdíjrendszerek összehasonlítása – modellek, elemzések

a nyugdíj-előrejelző makromodellek többsége kizárólag az aktuális nemzeti nyugdíj-
struktúrát vizsgálja. a magyar nyugdíjrendszert elemző kormányzati makromodellt 
a Nemzetgazdasági minisztérium fejleszti, legfrissebb eredményeit az EC [2015a] 
mutatja be.1 legfőképpen nemzetközi szervezetek készítenek kifejezetten több ország 
folyamatait összehasonlító makromodelleket. mind a helyi, mind pedig az összeha-
sonlító modellek fő funkciója a nyugdíjkihívásokra adott – sokszor eltérő szakpoliti-
kán alapuló – válaszok elemzése, illetve nemzetközi összehasonlítása. a legfrissebb, 
átfogó összeállítást a World Bank [2014] adta ki e témában.

a makromodellek eredményei elsősorban a fenntarthatóságot jel lemző 
makroindikátorok. ezek közé tartozik a kiadások gdP-hez viszonyított aránya, az 
ellátottak száma és aránya a járulékfizetőkhöz viszonyítva, illetve a nyugellátások 
átlagos színvonala a jövedelemhez képest. 

a nyugdíjkiszámítási rendszerek összehasonlító vizsgálata jelenleg még kevésbé kiter-
jedt, de kétségtelenül gyors ütemben fejlődő részterület. Jelentőségének növekedése két 
párhuzamos felismeréssel magyarázható. egyfelől a makrogazdasági egyensúlyra kon-
centráló vizsgálatoknál óhatatlanul háttérbe szorult a nyugdíjszínvonal kérdésköre. más-
felől bebizonyosodott: a nyugdíjszínvonal részletes, érzékenységi vizsgálatokat kiterjedten 
alkalmazó elemzése a fenntarthatóság mélyebb okaira is képes rámutatni.

az ellátási színvonal vizsgálata mindeddig legfőképpen az úgynevezett elméleti 
helyettesítési ráta – az induló nyugdíj és a nyugdíjazást megelőző jövedelem hánya-
dosának – összehasonlítására helyezte a hangsúlyt. e mutatót a jellemzőnek tekintett 
többféle életpályára számítják, általában összehasonlítva a vizsgálatot megelőző év 
mutatóját a több évtizedre előre jelzett értékkel. a széles körű vizsgálatot, az egyes 
országokat jellemző, illetve összehasonlító szerkezetben is látható mutatókat az 
OECD [2013], [2014] és az EC [2015b] jelentés tartalmazza.

az elméleti helyettesítési ráta legnagyobb előnye, hogy viszonylag könnyen, egy-
szerű eszközökkel számítható, előrejelzése is bonyodalmak nélküli. Képes plaszti-
kusan ábrázolni az egyes feltételezett jövedelmi pályákhoz tartozó ellátási szinte-
ket, valamint például a munkanélküliség miatt megszakított életpályák hatásait is. 
a mutatót mégis sok, elismerten jogos kritika éri. 

ezek elsősorban a helyettesítési ráta „elméleti” jellegére, tehát a reprezentativitás hiá-
nyára vonatkoznak, hangsúlyozva az életpályák és a nyugdíjazás előtti utolsó jövedelem 
esetlegességét. további fontos kritikai elem, hogy a relatív (saját jövedelemhez viszo-
nyított) indikátor az ellátás abszolút színvonalát nem mutatja.2 bár több javaslat készült 
továbbfejlesztett mutatók alkalmazására, szakmai konszenzus még nem született. 

1 lásd továbbá t/4730 törvényjavaslat magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (http://
www.parlament.hu/koltsegvetes-2016).

2 ezt kiküszöbölendő, az EC [2015b] az egyes életpályák induló nyugdíjösszegét nemcsak az adott 
életpálya végén elért, hanem az akkori országos átlagjövedelemmel is összehasonlítja, országonként. 
bár az előzetes viták során ezt a megoldást több megfontolásra érdemes kritika is érte, kétségkívül 
érdemi és hasznos korrekció. Kisebb részletezettséggel, de hasonló eredményeket korábbi kiadványai 
is tartalmaznak (OECD [2013]).

http://www.parlament.hu/koltsegvetes-2016
http://www.parlament.hu/koltsegvetes-2016
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a bemutatott elképzelések közül kiemelendők Daykin–Papamichail [2014] nyugdíj-
színvonalat és nyugdíjrendszert átfogóan és érthetően mérő mutatószámra vonatkozó 
elképzelései. (az EC [2015b] szintén bemutatja ezeket mint az európai aktuárius tár-
saság nyugdíj-méltányossági elemzéseit, 58–60. o.) 

a mikroadatbázisok, illetve a mikroszimulációs modellek kifejezetten alkalmasak 
lehetnek az elméleti helyettesítési ráta hiányzó reprezentativitásának pótlására. az EC 
[2015b] és az európai Unió más elemzései ezért az eU-silc3 egységes szerkezetű, euró-
pai szintű mikroadatbázisán alapuló – az átlagos nyugdíjat és a jövedelmi színvonalat 
összehasonlító – országonkénti eredményeket is bemutatnak. ezek azonban az egyes 
élethelyzetekre, illetve nyugdíjszínvonal előrejelzésére nem terjednek ki. (legfőkép-
pen az eU-silc-adatbázis, illetve a mikroszimulációs előrejelző rendszerek korlátai 
miatt.) mikroszimulációs modellekre épülő összehasonlító nyugdíjszínvonal-vizsgá-
latról nincs tudomásunk, annak ellenére sem, hogy e modellek egyik fontos funkciója 
éppen a nyugdíjszínvonal vizsgálata és előrejelzése. a jelenleg ismert mikroszimulációs 
összehasonlító vizsgálatok célja leginkább a jövedelemmegoszlás és a szegénység elem-
zése, előrejelzése. ennek legutóbbi eredményét – három ország folyamatainak össze-
hasonlító elemzését – tartalmazza Dekkers és szerzőtársai [2015].

a nyugdíjrendszerek működését vizsgáló, illetve összehasonlító makromodellek 
legtöbbször a kiadásokat, illetve az egyensúlyt determináló négy indikátort helyezik 
középpontba, azaz 1. a járulékmérték, 2. az átlagos nyugdíjszínvonal, 3. az irányadó 
(általános) nyugdíjkorhatár és tényleges nyugdíjazási életkor, valamint 4. a nyugdíj-
emelési mérték hatását és változásának következményeit vizsgálják. 

az egyes nyugdíjrendszerek szabályait, felépítését vizsgálva szembeötlő, hogy ezek 
meghatározó jellemzőit, legismertebb sajátosságait a kalkulációs módszer adja. bár a négy 
fő paraméter együtt határozza meg az ellátórendszer fenntarthatóságát, a nyugdíjszínvo-
nal pontos kalibrálását, az aktív kori jogszerzés és az ellátás kapcsolatát, újraelosztási sajá-
tosságait, illetve megjelenési formáját a nyugdíjszabályoknak köszönheti. a legismertebb 
példákat említve az úgynevezett pontrendszerekben a pontérték, a befizetéssel megha-
tározott, névleges egyéni számlás (Notional [Non-financial] Defined Contribution, NDC) 
vagy akár a tőkefedezeti rendszerekben a befizetés alapján felhalmozott összeg, a 2005-
ben kialakított finn rendszerben az összegyűjtött nyugdíjösszeg is az ellátási kalkulációs 
folyamat része. természetesen a nyugdíjkorhatár (korai nyugdíjazási lehetőség), a járulék 
és az indexálás mértéke e rendszerekben is meghatározó elem, a jellegzetességet mégis a 
kiszámítási elemek biztosítják. a magyar rendszerben ugyanezt az összegyűjtött szolgá-
lati idő, illetve az 1988 óta elért jövedelmek alapján kalkulált átlag biztosítja. 

eddig még kevés olyan összehasonlítás készült, mely több ország nyugdíjkiszámí-
tási rendszereinek működését elemezte (nem kizárólag ellátásaik mértékét).4 ezek 
közül kiemelendő az európai bizottság interneten elérhető, interaktív összeállítása 
(Mutual Information System on Social Protection, MISSOC),5 amely átfogó képet ad 

3 az European Union Statistics on Income and Living Conditions (eU-silc) a jövedelmekre és az 
életkörülményekre vonatkozó uniós statisztika.

4 Nem soroljuk ide az egyéni számlás társadalombiztosítási rendszereket – leggyakrabban a svédor-
szági Ndc-t, illetve a német pontrendszert – összehasonlító gazdag szakirodalmat. 

5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=815&langid=en.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
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valamennyi társadalombiztosítási és szociális ellátási rendszer szabályairól. az OECD 
honlapján található nyugdíjkalkulátorral – egyedülálló módon – valamennyi tagál-
lam nyugdíjkalkulációja elvégezhető.6 a nyugdíjkiszámítási rendszerek részletes – az 
egyes elemekre kiterjedő – összehasonlítását Holub [2010] tanulmánya tartalmazza. 
a magyar szakirodalomból kiemelendő Simonovits [2002] nyugdíjrendszereket átfo-
góan bemutató könyve, Martos [1997] öt európai ország nyugdíjszabályait összeha-
sonlító, valamint Máté [2001] hazai szabályokat átfogóan ismertető tanulmánya. 

a magyar midas modell nyugdíjelemzési céljai

a midas_HU modell kiszámítási és folyósítási modulja a hatályos magyar szabá-
lyokon, illetve ennek jövőbeli fennmaradásán alapul. ez alapján a múltbeli elektro-
nikusan rögzített, illetve az előre jelzett jogosultsági adatokat inputként figyelembe 
véve számítja ki az ellátásokat. 

egy nyugdíj-előrejelző modell azonban csak akkor tölti be funkcióját, ha képes 
mind a parametrikus, mind a strukturális változási javaslatok elemzésére. a midas_
HU modell fejlesztői is olyan eszköz kialakítására törekedtek, amely a nyugdíjrend-
szerek széles körének összehasonlító elemzésére alkalmas. a mikroszimulációs 
modell hazai meghatározottsága – alapadatok, demográfiai-makrogazdasági prog-
nózis – miatt elsősorban a magyar nyugdíjrendszert vették alapul, azonban lehetővé 
tették általános összehasonlítások elvégezhetőségét.

a nyugdíjrendszerek mikroszimuláción alapuló összehasonlításának legfontosabb 
magyar előzménye a 2007–2009 között működött Nyugdíj és időskor Kerekasztal 
(NYiKa) nyugdíjmodellje. az első magyar mikroszimulációs nyugdíjelemző eszköz 
leírását Holtzer [2010] tartalmazza. a NYiKa tagjai által támogatott nyugdíjstruk-
túrákat e modell elsősorban fenntarthatósági szempontból hasonlította össze. bár 
a midas_HU nyugdíjmodulja eltérő megközelítésre épült, fejlesztésekor a NYiKa 
modelljének tapasztalatai is jól hasznosítók voltak.

a nyugdíjkiszámítási modul felépítése

a nyugdíjkiszámítási modul elemeit, főbb lépéseit az 1. ábra tartalmazza. a hatályos 
magyar szabályokat ugyanezen sémából kiindulva, látványosan mutatja be ONYF 
[2015] melléklete.7 

az 1. ábra felépítése is mutatja az életpálya során gyűjtött jogosultságok ellátási 
összeggé alakításának összetettségét. a megszerzett jövedelmek, illetve a biztosítási jog-
viszony időtartamainak egyszerű összegzése vagy átlagolása több ok miatt sem lehetséges. 

6 http://www.oecd.org/els/public-pensions/pensionsataglancepensioncalculator.htm. az alapjául 
szolgáló modell vázlatos leírása megtalálható az OECD [2013]-ban. a kiszámítási algoritmus részleteit 
még nem tették közzé.

7 az ábra magyar és angol nyelven a hivatkozott zsebkönyv 39. és 40. oldalain található, ennek elké-
szítése Turkevi-Nagy Emese igényes munkáját dicséri. 

http://www.oecd.org/els/public-pensions/pensionsataglancepensioncalculator.htm
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1. ábra
a midas_HU nyugdíjmoduljának felépítése

iNPUt folYamat oUtPUt
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a nyugdíjba 

beszámító jövedelem 
meghatározása

Jövedelem- és 
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jövedelem- és 

jogosultságiidő-adatok

3. almodul
a korábbi jövedelmek 

nyugdíjazáskori 
értékelése 

(valorizálás)

transzformált 
jövedelem- és 

jogosultságiidő-adatok

transzformált 
jövedelemadatok 

igazítása a nyugdíjazási 
év (körüli) szintre 

(valorizálás)

valorizált jövedelem- és 
jogosultságiidő-adatok

4. almodul
az összesített jogosultság 

meghatározása

valorizált jövedelem- és 
jogosultságiidő-adatok

valorizált 
jövedelemadatok 
összegzése vagy 

átlagolása

valorizált 
jövedemadatok összege 

vagy átlaga  
(1 vagy 2 mutatós 

rendszer)

5. almodul
az összesített jogosultság 

„árazása”

valorizált 
jövedemadatok összege 

vagy átlaga 
(1 vagy 2 mutatós 

rendszer)

Nyugdíjösszeg 
meghatározása 

nyugdíjfaktor és egyéb 
eszközök révén

a nyugdíj összege

egyrészt az elért jövedelmek egy részét – azok általánostól eltérő jellege vagy 
kiugró összege miatt – több nyugdíjrendszerben különbözőképpen kezelik vagy 
figyelmen kívül hagyják. a több évtizedes életpálya jövedelmeinek „nyers” összeg-
zése helyett a legtöbb nyugdíjrendszer nyugdíjképletében azokat valamilyen 
módon konvertálva veszik figyelembe.

az eltérő időszakban szerzett jövedelmek nem összemérhetők, ezért általában külön 
lépést jelent azonos színvonalra hozásuk, úgynevezett valorizációjuk. (látni fogjuk, 
hogy néhány nyugdíjrendszerben ez a lépés kihagyható.) a valorizált jövedelmek 
összegzése vagy átlagolása már egyetlenegy mutatóba sűríti a változatos életpálya jöve-
delmeit, azonban még nem biztosítja a szakpolitikailag megkívánt nyugdíjszínvonalat, 
amelyre az 5. almodulban a jogosultság „árazása” révén kerül sor. 

látható, hogy az egyes szakaszok (almodulok) egymáshoz láncszerűen kap-
csolódnak: outputadataik a következő lépésben inputként hasznosulnak. az 5., 
utolsó almodul outputadata természetesen a nyugdíj összege. ennek megfelelően 
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a midas_HU nyugdíjmodulja öt almodulból áll. a moduláris felépítés révén a 
különböző nyugdíjstruktúrák algoritmusainak programozása egyszerűbbé és 
áttekinthetőbbé válhat. 

a hazai nyugdíjszabályok modellezése

a magyar nyugdíjrendszer struktúrája 2010–2012 között jelentősen megváltozott. 
a változási folyamat legfontosabb elemei a magán-nyugdíjpénztári rendszerek, 
továbbá a korhatár alatti nyugdíj, valamint a rokkantsági nyugellátások átalakítása. 
(a korhatár alatti nyugdíjazási jogcímek nagy része meg is szűnt.) a jelentős átalakí-
tás ellenére a nyugdíjkiszámítási szabályok igen stabilak. Jelenlegi szabályai 2008 – a 
szabályrendszer „váza” tekintetében pedig 1992 – óta változatlanok. a döntéshozó 
szervek napirendjén jelenleg sem szerepel a kalkuláció átalakítása. a kérdéssel foglal-
kozó szakértők azonban időről időre változatos formájú elképzeléseket fogalmaznak 
meg, ezek közül több ismertetését tartalmazza Holtzer [2010].

Így a midas_HU nyugdíjmodulja is a 2015-ben hatályos hazai szabályokat tekinti 
alapváltozatnak. a tanulmány további részének megállapításai erre épülnek, illetve a 
bemutatásra kerülő érzékenységi vizsgálatok kiindulópontját is ez jelenti. 

a hazai kiszámítási szabályrendszer egyértelműen a bonyolultabbak közé tar-
tozik, ennek okait Simonovits [2015] részletesen vizsgálja. e tény azonban paradox 
módon egyszerűsíti a hazai szabályoknak – mint a kiszámítási folyamat egy vál-
tozatának – a bemutatását. a magyar nyugdíj kiszámításakor ugyanis valameny-
nyi részfolyamat teljes eszköztárát alkalmazni kell, ami itt és most jó lehetőséget 
biztosít a teljes körű leírásra.

a számítási folyamat gyakorlati ismertetése két példaszámítást tartalmaz egyes lehet-
séges változások hatásainak illusztrálására. Hangsúlyozzuk, hogy jelen tanulmányban 
ezek bemutatásának nem célja a nyugdíjrendszerek átfogó összehasonlító vizsgálata, mivel 
tanulmányunk elsősorban a nyugdíjkiszámítás módszertanát tekinti át, illetve a midas_
HU elemzési képességeit vizsgálja. a modell mint elemzési eszköz által biztosított lehető-
ségek azonban a későbbiekben átfogó összehasonlító elemzést is indokolnak.

magyarországon a nyugdíjbiztosítási jogszerzést naptári évenként tartják nyilván, 
a megszerzett szolgálati idő, illetve a járulékalapot képező éves kereset formájában. 
bár a megszerzett részjogosultság évente összegezhető, a midas_HU modell nyug-
díjmodulja jelenleg – elsősorban a program futtatási idejének optimalizálása érde-
kében – csak a nyugdíjazáskor indul el. ennek feltétele egyfelől a jogosultság meg-
szerzése, tehát a nyugdíjkorhatár elérése, illetve nők esetében a 40 év jogosultsági idő 
megszerzése. további feltétel, hogy a modell programja a korábbi nyugdíjazási ada-
tokra építve kiválassza az ellátásra jogosult személyt. 

a modell képessége az összesített jogszerzés évenkénti (nyugdíjazás előtti) megha-
tározására több okból is fontos. e lehetőség révén egyfelől teljesül a dinamikus model-
lezés egyik fontos alapkövetelménye, a periódusonkénti állapot kimutatása. másfe-
lől így a jövőbeli nyugdíjösszeg alakulása is nyomon követhető, ami egyszerűsíti és 
követhetővé teszi a kalkulációt.
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1. almodul – a nyugdíjba beszámító jövedelemösszeg

a mikroszimulációs modellben rendelkezésre álló – úgynevezett adminisztratív 
(tehát a hivatalos szervek által nyilvántartott) vagy külön felmérésen alapuló – 
jövedelemadatok nem kizárólag a nyugdíjba beszámító összeget tartalmazzák. 
a nyugdíjkiszámítás modellezésének első feladata ezért a figyelembe veendő 
jövedelmek behatárolása. a helyzetet megkönnyíti, hogy – különösen az admi-
nisztratív – adatok egyre inkább a járulékalapot, tehát a nyugdíjba ténylegesen 
beszámító jövedelmeket tartalmazzák. előfordulhat azonban, hogy ez csak az 
egyes tevékenységekből származó, illetve a kiugró jövedelemrészek elkülöníté-
sével határozható meg. 

magyarországon a korábbi jövedelmek esetén az egyéni járulék fizetésének alapjául 
szolgáló jövedelmeket kell főszabályként a nyugdíjba beszámítani. Így 1992 márci-
usa és 2012 vége között nem a teljes, hanem a járulékfizetési felső határ (az úgyneve-
zett járulékplafon) alatti jövedelemrészt kell figyelembe venni. ezt a nyugdíjbiztosí-
tás adminisztratív adatbázisa nem minden esetben különíti el, így a határösszeget a 
midas_HU nyugdíjkiszámítási moduljában is figyelni kell. Ugyancsak figyelembe 
kell venni, hogy 1998 előtt a nem főállású jogviszonyban szerzett jövedelmeket nem 
terhelte egyéni járulék, így azokat szintén nem lehet figyelembe venni.

Kevéssé ismert tény, de a kedvezményes járulékfizetési konstrukciót választóknak 
meg kell fizetniük döntésük következményeit. a hazai kedvezményes konstrukciók 
szerinti járulékfizetők (például ekho8 vagy kata9 szabályai szerint adózók) jövedelme-
inek ugyanis csak meghatározott részét veszik figyelembe a nyugdíjazáskor (általában 
a számítható és a teljes nyugdíjjárulék arányában vagy ebből kiindulva). e formákat 
választók tehát jelentős részben elveszítik a kedvezményeiket nyugdíjaskorukban. 
más jövedelmeket – például az osztalékot – járulékkötelezettség hiányában egyálta-
lán nem kell beszámítani a nyugdíjba, ezeket viszont általában nem is tartalmazza 
az adminisztratív adatbázis. 

egyes járulékköteles jövedelmeket – például gyest, gyedet, munkanélküliség esetén 
járó ellátásokat – csak akkor kell figyelembe venni, ha ez egyidejűleg szerzett kiegé-
szítő jövedelemmel (például a gyes melletti munkajövedelemmel) együtt a biztosított 
számára kedvező. 

más nyugdíjrendszerekben is a magyarhoz hasonló korlátozások érvényesülnek, 
tehát a modellezés során megoldandó

1. az általános formától eltérő jövedelemtípusok kizárása;
2. a meghatározott összeg (járulékplafon) feletti jövedelmek kizárása;10

3. a jövedelem arányos beszámítása, a járulékfizetési szabályokra figyelemmel. 

8 a 2006-tól működtetett egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás rövidítése.
9 a 2013-tól bevezetett kisadózó vállalkozók tételes adója rövidítése.
10 a beszámítás egyéb technikával is korlátozható: belgiumban például szintén csak egy adott ha-

tárig számít be a nyugdíjba a jövedelem, de a járulékot efelett is meg kell fizetni. a plafon alkalma-
zásának fő célja, a kiugró nyugdíjak megakadályozása, mint látni fogjuk, nemcsak a beszámítandó 
jövedelem korlátozásával, hanem a nyugdíj maximálásával is elérhető.
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egyes nyugdíjrendszerekben a jövedelem nem befolyásolja az ellátási összeget, így 
nem kell figyelembe venni a nyugdíj kiszámításakor. ez leginkább az úgynevezett 
alapnyugdíjrendszerek sajátja, ezekben az ellátást a helyben lakás/munkavégzés ténye 
és/vagy időtartama határozza meg.11

2. almodul – a jövedelemadatok átalakítása

a jövedelem (járulékalap) általában évenkénti adatait szinte minden esetben átalakított 
formában veszik figyelembe az ellátási képletben. a jövedelemösszegek – változatos for-
májú – korrekciója a nyugdíjrendszerre leginkább jellemző elemek közé tartozik. 

a magyar nyugdíjrendszerben az évenkénti járulékalap (tehát a bruttó jövede-
lem) egyedi szabályok szerinti nettósítása jelenti a konverziót. Így a továbbiakban 
a nettósított éves jövedelemadatok alapján folytatódik a nyugdíjkiszámítás folya-
mata magyarországon.

az egyes naptári években hatályos nettósítási módszertan immár két és fél évti-
zede a magyarországi nyugdíjrendszer szinte egyedülálló sajátossága. a művelet-
sor elvégzéséhez 1988-tól kezdve kell ismerni a személyi jövedelemadó évenkénti 
szabályozását, valamint az egyes években érvényes járulékszabályokat, mértékeket. 
Nem egyszerűsíti ezt az sem, hogy a nettósítás algoritmusa részben eltér a szemé-
lyi jövedelemadó általános szabályaitól. egyfelől nem a bruttó jövedelem össze-
gére, hanem – az adószabályoktól eltérve – az egyéni társadalombiztosítási járu-
lékkal csökkentett értékére kell a levonandó adót kiszámítani. további eltérés az 
adóalap- és adókedvezmények részleges és némileg eltérő technikájú figyelembe-
vétele, valamint – törtévi jövedelemszerzés esetén – az évesített jövedelemre szá-
mított személyi jövedelemadó.

a korrekciós (konverziós) lépések nyugdíjrendszerekre jellemző megvalósítási for-
mái közül kiemelendő, hogy

– eredetileg a németországi pontrendszerben, ennek nyomán több más nyugdíj-
rendszerben is az évente megszerzett jövedelem éves országos átlaghoz viszonyított 
relatív értékét határozzák meg. ez az arány a nyugdíjpontszám éves értéke. a megol-
dás a jogszerzést lehető legérthetőbb módon értékeli, de a nyugdíjkiszámítás további 
lépéseit is nagymértékben egyszerűsíti; 

– a figyelembe vett jövedelem meghatározott (többnyire fix) hányadát tartalmazza 
a nyugdíjképlet. Jellemző példa a finn nyugdíjrendszer: 53 éves életkor alatt az éves 
jövedelem 1,5, 53–63 éves korban 1,9, 63 év felett pedig 4,5 százaléka kerül az egyéni 
nyugdíjszámlán jóváírásra (2015. évi mértékek);

– technikailag akár az előző csoportba is besorolhatók lennének a járulékmegha-
tározott (dc) rendszerek, de jelentőségük miatt külön kategóriát alkotnak. ezek-
ben az éves járulékkötelezettség vagy maga a befizetés (jövedelem × járulékmérték) 
a beszámított összeg;

11 Nem tartoznak ide a rászorultsági elvű nyugdíjak. ezek esetében ugyanis a jövedelem által meg-
alapozott nyugdíjjogosultság egészül ki meghatározott összegre/szintre. 
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– több nyugdíjrendszerben csak meghatározott évek – például az életpálya legjobb 
15 éve – jövedelmét veszik figyelembe.

3. almodul – a korábbi jövedelemadatok nyugdíjazáskori értékelése

az életpálya egyes éveinek jövedelmei, illetve ezek nyugdíjképletbe konvertált érté-
kei – alapvetően két ok miatt – nominálisan lényegesen eltérhetnek. egyfelől az 
egyéni életpályák jövedelmi görbéje leggyakrabban emelkedő tendenciájú, bár erre 
bőven találunk ellenpéldákat is. (a életpályák kérdését a hazai nyugdíjjogszerzés 
szempontjából tárgyalja Hollósné–Császár [2013] és Vékás [2015].) másfelől az inf-
lációs folyamatok a bérszínvonalat általánosan emelik. ez utóbbi miatt az egyes 
évek konvertált jövedelmi értékei nem mérhetők össze, összegük, átlaguk a gya-
korlatban nem értelmezhető.

mindezt egy konkrét példával illusztrálva, próbáljunk „kapásból” válaszolni a 
következő kérdésre. melyik ér többet a nyugdíj kiszámításakor: az 1988-ban egész 
éven keresztül elért 18 ezer vagy az 1999. évi 77 ezer forintos havi fizetés? egysze-
rűvé teszi persze a választ annak ismerete, hogy előbbi az 1988. évi átlagjövede-
lem duplája, utóbbi viszont éppen hogy elmarad a tárgyévi átlagtól. az átlaghoz 
viszonyítva tehát a nominálisan jóval alacsonyabb jövedelem kétszeresét éri a 11 
évvel későbbi, a bérinfláció miatt már több mint négyszeres összegnek. Ha viszont 
a nominális értékeket összegeznénk vagy átlagolnánk, az 1988. évi összeg kímé-
letlenül „lehúzná” az összesített jogosultságot.

a probléma megoldását az évenkénti jövedelmek azonos időszaki színvonalhoz iga-
zítása – tehát az inflációs folyamatok megfelelő kezelése –, az úgynevezett valorizá-
lás jelenti. ez az eljárás az általános (átlagos) jövedelemváltozás (bérinfláció) hatását 
korrigálja, meghagyja viszont az egyéni életpályákban fellelhető – tehát az átlagjöve-
delemhez viszonyított – eltéréseket. a korrekciók társadalombiztosítási nyugdíjrend-
szerekben betöltött szerepe így lényegében azonos a tőkefedezeti rendszerek – felhal-
mozási időszaki – hozamainak funkcióival. 

a valorizációs szorzók a jövedelemszerzés és a viszonyítási év közötti időszak 
bázisindexei [amelyek tehát a két időpont közötti (bér)inflációs folyamatokat mérik]. 
a viszonyítási év általában a nyugdíjazás éve vagy – technikai okok miatt – az azt 
megelőző év. ebből következően minden évben új valorizációs szorzókat kell alkal-
mazni a tárgyévi nyugdíjak kiszámításához.

a hazai valorizációs szabályozás alkalmazásának kezdetétől (1992-től) fogva a 
nettó átlagkereset bázisindexét alkalmazza. 2008 előtt a nyugdíjazást megelőző máso-
dik év szintje volt az igazítási pont, ettől kezdve pedig a nyugdíjazást megelőző év 
(2008 előtt a nyugdíjazási és az azt megelőző három év volt, ezt követően a nyugdíja-
zás éve mellett csak a megelőző évi jövedelem valorizálatlan).

a világszerte alkalmazott valorizációs módszerek jóval kevésbé változatosak, mint 
azt a korábbi lépéseknél láthattuk. 

az évenkénti relatív jogosultságot mérő pontrendszerekben nincs szükség valori-
zációra. elég a nyugdíjazáskori összpontszámot meghatározni, ezzel automatikusan 
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megtörténik az összes korábbi jövedelem egy szintre hozása is. Például 40 pont 40 
évi átlagkereset utáni járulékfizetést jelent, függetlenül a korábbi nominális jövede-
lemtől. a nyugdíjazáskori pontértéknek így csak egy (bármelyik) évi átlagjövedelem 
megállapításkori értékét kell tükröznie.

valorizációs paraméterként a legtöbb társadalombiztosítási nyugdíjrendszer a 
foglalkoztatottak átlagbérindexét vagy ennek valamely módosított (például fix 
mértékkel csökkentett) formáját alkalmazza. előfordulhat azonban, sőt egyre 
gyakoribb az inf láció részbeni (tehát bérindexszel kombinált) alkalmazása (pél-
dául romániában, szlovéniában, finnországban). e módszer alapvető célja a valo-
rizált jövedelemösszegek – végső soron tehát a nyugdíjszínvonal – csökkentése, 
reálbér-emelkedési trendet feltételezve. ráadásul könnyen belátható ennek tor-
zító hatása is: a korábban szerzett jövedelmek leértékelése. Hiába kereste valaki 
tíz évvel korábban az átlagkereset kétszeresét, ha a kisebb valorizációs szorzók 
miatt ez a nyugdíjazáskor az aktuális átlagjövedelmnek nem a kétszeresét, hanem 
például csak 1,8-szorosát éri. bár az inf láció figyelembevétele a nyugdíjszínvonal 
nem látványos (némileg rejtett) visszafogását jelenti, az európai országok döntő 
többsége nem változtatott a béralapú valorizáción (egyes országok gyakorlata 
megismerhető Holub [2010] alapján).

a névleges egyéni számlás (Ndc) rendszerek klasszikus svéd formájának valori-
zációs sajátossága az előre jelzett fenntarthatósági mutatókon alapuló visszacsatolás, 
ami – kedvezőtlenre forduló kilátások esetén – csökkenti, ellenkező irányú változás 
esetén emeli a bérindexből kiinduló valorizációs szorzót.12 mint említettük, tőkefe-
dezeti rendszerekben a hozam jelenti a jogosultság valorizációját. ennek alakulása 
azonban lazábban kapcsolódik az aktuális (bér)inflációs folyamatokhoz. 

a valorizáció másik tényezője a vonatkozási év: annak meghatározása, hogy a korábbi 
jövedelmeket melyik naptári év szintjére értékeljük fel. a lehetséges megoldások:

– „teljes” valorizáció: felértékelés a nyugdíjazás évére; illetve
– „részleges” valorizáció vagy késleltetés: ebben az esetben a felértékelés a nyugdíja-

zást megelőző első vagy második év jövedelmi (vagy részben ár-) szintjére történik.

bár a teljes valorizáció magasabb ellátásokat eredményez, a részleges valorizáció 
alkalmazásának nem ez az elsődleges oka. teljes valorizációt csak akkor lehet a 
nyugdíj megállapításakor alkalmazni, ha a megfelelő statisztikai adatok már ren-
delkezésre állnak. márpedig a t-edik év adatai csak a t + 1-edik évben jelennek meg, 
a tárgyévben még értelemszerűen nem ismertek. 

a t - 1-edik évre indexálás több szakértő által felfedezett, nehezen korrigálható 
hátránya a megállapítási év (bér-, illetve ár-) inflációs folyamatainak figyelmen kívül 
hagyása. a megállapítási évi folyamatokat már nem tartalmazzák a valorizációs szor-
zók, az új ellátást viszont csak a következő évtől emelik először, sok helyen az arra az 
évre tervezett inflációs rátával. Így attól függően, hogy éppen alacsony vagy magas 
volt-e a megállapítás évi (bér)infláció, a nyugdíjösszegbe a nyugdíjas élete végéig 

12 ezt az automatikus kiegyenlítésnek nevezett eljárást következetesen csak svédországban alkal-
mazzák, más országok Ndc rendszereiben kisebb-nagyobb eltérésekkel fordul elő.



r é z m o v i t s  á d á m1320

beépül egy akaratlan korrekció. az alacsony infláció évében nyugdíjazottak jól járnak 
ezzel, hiszen a korábbinál és későbbinél kisebb emelésből nem részesülnek. a magas 
infláció évében megállapított ellátások viszont emiatt relatíve csökkennek, mivel 
magas emelésből maradnak ki. e probléma leghatékonyabb megoldása a tárgyévi 
inflációs folyamatok beépítése lenne a nyugdíj összegébe. (akár a valorizáció, akár a 
már megállapított nyugdíj emelési szabályai révén.) 

a valorizáció – azaz a bázisindexek meghatározása – a megfelelő paraméterek 
(illetve azok előre jelzett értékei) ismeretében egyszerűen modellezhető.

a valorizációs eljárással kapcsolatos hatásszámításokat mutat be az első vizsgálati 
eredményünk. az ebben szereplő életpályákat vizsgáljuk a továbbiak során is.

a vizsgált életpályák meghatározásakor most nem elsősorban a reprezentati-
vitásra, hanem az eltérő hatások plasztikus bemutatására törekedtünk. az 1. eset 
életpályája: nyugdíjazáskor 30 év szolgálati idő és végig folyamatosan minimálbért 
elérő jövedelem. az alacsonyabb jövedelem és a rövidebb szolgálati idő általában 
együtt jár, így kizárólag ebben az esetben feltételeztünk 30 év szolgálati időt, az 
összes többi esetben 40 évet. 

a 2. eset a helyettesítési ráta számításainak alapesete: a 40 éves életpálya minden egyes 
esztendejében az átlagkeresetet elérő jövedelem. a 3. vizsgált életpálya realisztikusabb, 
bár reprezentatívnak ez sem tekinthető: a 40 éves életpálya során a jövedelem fokozato-
san emelkedik az országos átlagkereset kétharmadáról négyharmadára.

a midas_HU nyugdíjmodulja a vizsgálatok során e személyek 2016. január 
1-jei, illetve 2046. január 1-jei hatályú induló nyugdíjösszegét kalkulálta. a kapott 
táblázatok arányszámokat mutatnak: a nyugdíjnak a korábbi jövedelempálya sze-
rinti zárókeresethez, illetve az országos átlagkereset összegéhez viszonyított ará-
nyait. (átlagjövedelmi életpálya esetén a két nevező, így a két hányados értéke érte-
lemszerűen megegyezik.) számításaink kizárólag a kiválasztott életpályák esetén 
megfigyelhető hatásokat vizsgálják. Nem mutatják sem az érintettek számát, sem a 
költségvetési hatásokat. (ezek közzététele összetettségük miatt messze meghaladná 
jelen tanulmány kereteit.)

1. táblázat
eltérő valorizációs rendszerek hatása

minimálbér átlagjövedelem átlagjövedelem 2/3 → 4/3

30 év szolgálati idő 40 év szolgálati idő

hatályos vegyes hatályos vegyes hatályos vegyes

valorizáció

Helyettesítési ráta, 2016 67,40 64,01 84,08 79,70 68,75 65,38
Nettó átlagkeresethez 
viszonyítva, 2016 28,84 27,39 84,08 79,70 91,66 87,17

Helyettesítési ráta, 2046 68,22 66,36 81,37 78,24 61,11 59,03
Nettó átlagkeresethez 
viszonyítva, 2046 29,17 28,37 81,37 78,71 81,48 78,71
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a valorizációs technikát érintő számítás során a hatályos – nettó átlagkereset emel-
kedését követő –, valamint az inflációt 25 százalékos súllyal beszámító szabályok 
hatásait az 1. táblázatban hasonlítottuk össze.

fontos eredmény, hogy az infláció ilyen mértékű alkalmazása is már 3-4 százalék-
ponttal mérsékelheti a nyugellátások bérekhez viszonyított színvonalát. a szabály-
változás hatása 2046-ra a reálbér-emelkedési prognózis hatása miatt mérséklődik.13

4. almodul – az összesített jogosultság meghatározása

az előző három lépés eredményeként az évenkénti, megfelelően korrigált és valo-
rizált jövedelemadatokkal rendelkezünk. ezek összegzése, vagy átlagolása kevés 
érdemi bonyodalommal jár.

a magyar nyugdíjrendszerben a jogosultság összesített mérőszáma az 1988-tól 
megszerzett jövedelmek átlagát tükrözi, a jogszerzés időtartamát (szolgálati idő) 
nem. (ez a nyugdíjkiszámításnál viszont külön tényezőt jelent.) a folyamatban elő-
ször a korrigált és valorizált jövedelmek napi átlagát, tehát összegük és megszerzési 
időtartamuk (napok) hányadosát határozzák meg. az ebből – 365-tal szorozva és 
12-vel osztva – kiszámított havi átlagkereset a nyugdíjkiszámítás „előszobája”, az 
úgynevezett nyugdíjalap. 

a magyar nyugdíjalap (havi nettó átlagkereset) 2015-ben hatályos kalkulációját a követ-
kező képlet foglalja össze (az 5. almodulban alkalmazott degressziós szabály nélkül):
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365 12,

ahol:
tn = a nyugdíjazás éve,
nw = a nyugdíj alapját képező havi nettó átlagkereset,
nwi = nettó jövedelem az i-edik évben,
vi = valorizációs szorzó az i-edik év jövedelméhez (az n-edik és n - 1-edik évben 

értéke: 1),
di = jövedelemszerző napok száma az i-edik évben.

a magyar nyugdíjkiszámítás tehát a jövedelmek átlagára épül, az összesített mutató 
azonban az egyes nyugdíjrendszerekben jellemzően kétféle lehet. a magyarorszá-
gihoz hasonlóan átlagszámítást alkalmazó rendszerekben külön tényezőként kell 
beszámítani a jogszerzési időtartamot. több rendszerben azonban összegzik az egyes 
évek jogosultságait, az így kapott érték már a jogszerzési időtartammal is arányos (fel-
téve, hogy a teljes életpálya jövedelemadatai rendelkezésre állnak). e rendszerekben 

13 az előrejelzés során a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat mellékletében szereplő prognózist 
használtuk, amely 2019-ig tart (t/4730, törvényjavaslat magyarország 2016. évi központi költségve-
téséről; http://www.parlament.hu/koltsegvetes-2016). az ezt követő időszakra a 2019. évi értékeket 
rögzítettük.

http://www.parlament.hu/koltsegvetes-2016
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tehát nincs szükség külön tényezőre a jogszerzési időtartam meghatározásához: így 
a következő lépésben egy mutató alapján kalkulálható a nyugdíjösszeg, szemben az 
átlagszámítást alkalmazó rendszerek két mutatójával.

Kizárólag technikai és látványt érintő különbség, hogy az összegzés, illetve átla-
golás során

– az évenkénti korrigált és valorizált jövedelmeket összegzik vagy átlagolják; illetve
– a pályafutás egyes éveiben az előző évre összesített jogosultságokat korrigálják 

évről évre az évenkénti „hozammal” (valorizációs láncindexszel), hozzáadva az új 
jogosultságszerzést. ez tehát rekurzív számítás, amelynek nyugdíjazás évi értéke 
adja a „végeredményt”.

magától értetődő, hogy a kétféle algoritmus végeredménye pontosan megegyezik, 
megjelenési formájuk mégis látványosan eltérő. az előbbi az egyes évek elkülönített 
jogszerzéseire, az utóbbi pedig a felhalmozási folyamat látványos prezentációjára 
helyezi a hangsúlyt. Így jó eszköze az úgynevezett egyéni számlás társadalombizto-
sítási rendszereknek. a rekurzív forma további előnye az egyszerűbb algoritmizálás.

5. almodul – a jogosultsági mutató „árazása”

a jövedelmi pálya egy mutatóba sűrítése – a finn példa kivételével – még nem határozta 
meg a nyugdíjkiszámítás talán legfontosabb kérdését, az ellátási színvonalat. 

a két mutatóra épülő magyar nyugdíjrendszerben ennek elsődleges eszköze a 
szolgálati időtől függő szorzószám. ez jelenleg nem lineáris függvénye a szolgá-
lati évek számának, mivel az alacsony és a közepes szolgálati idővel rendelkezők 
jobban járnak. ezt jól mutatja, hogy 20 év szolgálati idő megszerzésekor a nyug-
díjalap 53 százaléka az ellátási összeg, a második 20 év azonban már csak 27 szá-
zalékpontos többletet eredményez. azonos jövedelmi színvonal mellett tehát alig 
több mint a felét eredményezi a második 20 év azonos teljesítménye. a torzítás 40 
év szolgálati idő fölé érve megszűnik. ehhez az időtartamhoz 80 százalékos ská-
laérték tartozik, felette évenként két százalékpont az ellátási többlet, a maximum 
azonban legfeljebb 100 százalék, az 50 évet meghaladó szolgálati éveknek már 
nincs további hozadéka a nyugdíjskálában. 

minden esetben érvényesítik azonban a havonta 0,5, évente tehát 6 százalékos mér-
tékű bónuszt, mely – elhalasztott nyugdíjazás esetén – a nyugdíjkorhatár felett meg-
szerzett szolgálati időre jár. 2012 – azaz a korhatár alatti nyugdíjazási formák több-
ségének megszüntetése – óta a magyar nyugdíjrendszer nem alkalmaz a korai nyug-
díjazáshoz kapcsolódó máluszt.

eltérő szabályokkal és mértékben, de mind az alacsony nyugdíjak támogatása, 
mind pedig a magasak korlátozása érvényesül a magyar nyugdíjkiszámítási rendszer 
5. (utolsó) szakaszában. a kiemelkedően magas, 372 ezer forintot meghaladó nyug-
díjalapot az úgynevezett degressziós szabállyal csökkentik. e szerint – 2012 óta – 
421 ezer forintig a jövedelem 90 százaléka (tehát e sávban legfeljebb 44 100 forint), 
e felett pedig csak 80 százaléka jelenti a nyugdíjszámítás – csökkentett – alapját. 
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Jelenleg azonban ez a szabály a magas sávhatárok miatt keveseket érint, későbbi 
hatása a degressziós sávok jövőbeli alakulásától függ.

a degressziónál is kisebb az alacsony kalkulált öregségi nyugdíjak többletét biz-
tosító nyugdíjminimum szerepe. 2008 óta ennek megállapításkori legkisebb összege 
havi 28 500 forint. ez kifejezetten alacsony összegnek számít, ráadásul alkalma-
zása nem általános: csak legalább 20 év szolgálati idő és megegyező vagy magasabb 
összegű nyugdíjalap esetén kell alkalmazni. (tehát akkor, ha a szolgálatiidő-szorzó 
csökkentené a nyugdíjminimum alá az ellátási összeget.) magyarországon az időskori 
szegénység kezelése döntően a szociális ellátórendszer feladata.

az egyes országok nyugdíjrendszereiben a nyugdíjszint kalibrálásakor a legfőbb 
különbségek

– az egy, illetve két mutatószámra épülő rendszerek, illetve 
– a nyugellátások legkisebb és legmagasabb összegének meghatározása tekinteté-

ben láthatók. 

az egy mutatószámra épülő rendszerekben a nyugdíjtényező – amely a nyugdíj végső 
összegét határozza meg – független a jogszerzés időtartamától. akár konstans is 
lehet egy adott évben, mint ahogy ezt a pontrendszerek pontértéke esetében láthat-
tuk. a svéd névleges egyéni számlás (Ndc) rendszerben alkalmazott nyugdíjfaktor 
a különböző nyugdíjazási életkorokban várható életkorok szerint változó mértékű. 
a két mutatószámra épülő rendszerek nyugdíjtényezője értelemszerűen a megszer-
zett jogosultsági időtől függ. 

az ellátási színvonal meghatározásával párhuzamosan – a szakpolitikai célokkal 
összhangban – a nyugellátás alsó és/vagy felső korlátja (legkisebb és legmagasabb 
összege) is meghatározható. fontos jelezni, hogy a felső korlátozás lényegében azo-
nos hatású a járulékplafon alkalmazásával, ennek ellenére nem ritka a kombinált 
alkalmazásuk. az „árazás” szakaszában alkalmazott korlátozás azonban a jogszer-
zéstől független, így némileg önkényesnek tekinthető. 

a nyugdíjminimumra vonatkozó szabályok fő feladata általánosan a szegénység 
nyugdíjrendszerbeli kezelése, aminek erejét az alsó korlát szintje mutatja. Ha ez 
magasabb, akkor a szegénység kezeléséből a nyugdíjrendszer többet vállal. (a nyug-
díjminimum azonban nem tévesztendő össze az alanyi jogon járó alapnyugdíjjal, 
mivel ez utóbbi nem egy adott összegre kiegészítést – alsó korlátot, minimumnyug-
díjat – jelent, hanem mindenki számára egységes ellátást.) az ellátások (alsó vagy 
felső) korlátozása nemcsak a nominális összeg alapján, hanem bonyolultabb esz-
közökkel is megvalósulhat. 

általában az ellátási színvonal meghatározásának részeként kerül sor a kiszámí-
tott ellátás „eltérítésére” – növelésére, vagy csökkentésére. az irányadó korhatár (kor-
centrum) előtti korai nyugdíjazás esetén a kiszámított ellátás mérséklésére (málusz), 
továbbdolgozás esetén emelésére (bónusz) kerülhet sor. a módszerek és a mértékek 
változatosak, az eltérítés indokoltsága, optimális mértéke is kiterjedt szakmai vitá-
kat generálhat. a kérdésről a hazai szakirodalomban is több részletes elemzés látott 
napvilágot, ezek közül kiemelendők Banyár [2011] és Simonovits [2002] vizsgálatai. 
a döntéshozók azonban az érthető szabályok és a stabil szabályozás követelménye 
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miatt nem törekedhetnek aktuáriusi pontosságra. Így jellemzően évenként plusz/
mínusz 4-5 százalék a bónusz, illetve a málusz mértéke.

a korai/kései nyugdíjazáshoz kapcsolódó eltérítéseket lényegében minden nyug-
díjrendszer alkalmazza, azonban nem feltétlenül a kiszámított ellátás korrekciójával. 
már korábban említettük, hogy finnországban például idősebb életkorban a jöve-
delem magasabb hányadát számítják be a nyugdíjképletbe. az Ndc rendszerekben 
pedig a nyugdíjtényező lehet alacsonyabb/magasabb a várható élettartam alkalma-
zása miatt fiatalabb/idősebb életkori nyugdíjazáskor. 

a finn rendszer további sajátossága, hogy az előző fázisban (4. almodul) megha-
tározott összesített egyéni jogosultság már megegyezik az ellátási összeggel. a jogo-
sultság további konverziójára, „árazására” tehát már nincs is szükség, ez a jövede-
lemkonverziós lépés már megvalósult. Így a finn rendszer tekinthető a legátláthatóbb 
nyugdíjkiszámítási formának. 

az említetteken túl más tényezők is szerepet játszhatnak a nyugdíj árazásakor. ezek 
közé tartozhatnak a családi szempontok: belgiumban például a házastárs nyugdíjjo-
gosultsága jelent korrekciós tényezőt.

a 2. táblázatban azt vizsgáljuk, hogy a szolgálatiidő-skálák eltérései milyen módon 
befolyásolhatják az ellátási színvonalat, ezek arányát az eltérő élethelyzetekben. Három 
különböző, de valamennyi esetben lineáris – szolgálati évenként a nyugdíjalap 1,9 
százalékát, 2 százalékát, illetve 2,1 százalékát biztosító – skála hatásait kalkuláltuk.

2. táblázat 
eltérő szolgálatiidő-skálák hatása a nyugdíjszínvonalra (százalék)

Hatályos
lineáris skála szolgálati évenként 

(százalék)
1,9 2,0 2,1

Minimálbér, 30 év szolgálati idő
Helyettesítési ráta, 2016 67,40 56,50 59,47 62,44
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2016 28,84 24,18 25,45 26,72
Helyettesítési ráta, 2046 68,22 57,18 60,19 63,21
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2046 29,17 24,45 25,73 27,02

Átlagjövedelem, 40 év szolgálati idő
Helyettesítési ráta, 2016 84,08 79,87 84,08 88,28
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2016 84,08 79,87 84,08 88,28
Helyettesítési ráta, 2046 81,37 77,31 81,37 85,44
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2046 81,37 77,31 81,37 85,44

Átlagjövedelem 2/3 → 4/3, 40 év szolgálati idő
Helyettesítési ráta, 2016 68,75 65,31 68,75 72,19
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2016 91,66 87,08 91,66 96,25
Helyettesítési ráta, 2046 61,11 58,05 61,11 64,16
Nettó átlagkeresethez viszonyítva, 2046 81,48 77,40 81,48 64,16
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e vizsgálat jól érzékelteti – a nyugdíjszínvonal változása mellett – az egyes életpályák-
hoz tartozó ellátások belső arányváltozásait (újraelosztási hatásokat) is. mint látható, 30 év 
szolgálati idő esetén a lineáris skála – tehát az alacsonyabb szolgálati időhöz tartozó prefe-
rencia megszűnése – miatt jelentős mértékű az ellátás csökkenése. 40 év szolgálati idő és 
évenként 2 százalékpontot biztosító skála esetén az ellátási színvonal nem változik. (Jelen-
leg is a nyugdíjalap 80 százaléka az ellátás mértéke 40 év szolgálati idő esetén.) a másik két 
variáció 5 százalékkal alacsonyabb, illetve magasabb ellátást biztosít ugyanezen szolgálati 
idő mellett. szembetűnő a kétharmadáról négyharmadára emelkedő átlagjövedelemhez 
tartozó nyugdíj színvonalának csökkenése 30 év szolgálati idő esetén. 

e mögött az életpálya alacsonyabb jövedelmekkel jellemezhető kezdő szakaszának 
teljes beszámítása áll. (a 2016-ban nyugdíjazott személy pályájának 1988 előtti első 
12 évét, amikor jövedelme a legalacsonyabb volt, még nem veszik figyelembe, a 2046-
ban nyugdíjazott személynél azonban már igen.) 

a nyugdíjrendszerek modellezésének eltérései és azonosságai

a 3. táblázat az egyes nyugdíjrendszerek modellezéséről leírtak összefoglalásának 
tekinthető. bemutatja a kiválasztott struktúrák kiszámítási folyamatának és model-
lezésének azonos és eltérő pontjait, így láthatóvá válnak az egyes modulokban alkal-
mazandó eltérő algoritmusok, melyeket a táblázat szürke háttérrel jelöl.

a 3. táblázatból is jól látható, hogy a kiszámítás öt szakaszából lényegében kettő, a 
jö ve de lem transzformáció (2. almodul), illetve az „árazás” (5. almodul) eltérései külön-
böztetik meg az ellátórendszereket (az egyes paraméterek eltérésén és kisebb jelentő-
ségű sajátosságokon túl). a kiszámítási rendszerek modellezése során leginkább ezen 
al mo du lok algoritmusának kialakításakor kell figyelemmel lenni az ellátások eltérésére. 

A nyugdíjfolyósítási fázis modellezése

algoritmusának, modellezésének egyszerűsége miatt nem tárgyaljuk önállóan a 
nyugdíjfolyósítási fázist. ebben az időszakban – eltekintve a nem kategorizálható, 
nem modellezhető rendkívüli intézkedésektől – a nyugdíjemelés és a halandóság 
programozása a legfontosabb feladat. 

összegzés

tapasztalataink szerint a midas_HU modell nyugdíjkiszámítási moduljának öt sza-
kaszra bontása jelentősen megkönnyíti a nyugdíjrendszerek összehasonlító elemzé-
sét. Így megfelelő eszközt biztosít a jövőbeli nyugdíjösszegek kalkulációjára, illetve 
az erre vonatkozó elemzések elvégzésére. 

ezek egy része – a parametrikus változások – jelenleg is egyszerű paramétercserével 
megoldhatók. a strukturális változások azonban a jogszerzés értékelésének alapszabályait 
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érintik. ezek elemzése a korábbi modellek többségében időigényes volt, általában a tel-
jes kiszámítási modul újraírásával járt, ami megnehezítette az egyes nyugdíjstruktú-
rák összehasonlító vizsgálatát is. a magyar midas modell legszélesebb körű felhasz-
nálása hozzájárulást jelenthet e probléma korábbiaknál egyszerűbb megoldásához.
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