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Vezetői összefoglaló 

 

1. Keresztmetszeti vagy éves hozamok a felosztó-kirovó nyugdíjpillérben éppúgy 
értelmezhetők, mint a tőkefedezeti pillérben. A felosztó-kirovó pillér keresztmetszeti 
hozama a nyugdíjrendszer nettó kötelezettségállományának azon éves növekménye, ami 
mellett a rendszer hosszú távú egyensúlya megvalósul. A hosszú távú egyensúly a 
rendszer nettó kötelezettségállományának (azaz a biztosítottak nettó nyugdíjvagyonának) 
egyenlősége a rendszer járulékvagyonával. 

2. Tiszta NDC-rendszerekben a nyugdíjvárományokat és a már megállapított járadékokat 
úgy kamatoztatják (olyan hozamokkal növelik), hogy garantálják a hosszú távú egyensúly 
folyamatos megőrzését. Ha a rendszer egyensúlyból indul, vagy egy kezdő korrekcióval 
egyensúlyba hozzák, és a nyugdíjvárományokat csak az eszmei kamatláb alakítja, akkor az 
optimális eszmei kamatláb megegyezik a járulékvagyon éves változásával, ami pedig nem 
más, mint a járuléktömeg kis mértékben módosított éves változása. 

3. Ilyen feltételek mellett az éves hozamok hosszabb időszakra éppúgy összegezhetők és 
átlagolhatók, mint a tőkefedezeti rendszer hozamai. Ha azonban a nyugdíjkötelezettségek 
a járulékvagyontól függetlenül is változhatnak, akkor az éves indexek összegzése torzított 
eredményt ad. Mivel Magyarországon a vizsgált időszakban folyamatosak voltak a 
nyugdíjkötelezettségeket érintő független változtatások (módosított nyugdíjformula, a 
korhatár felemelése, az indexszabály leszorítása bérindexről svájci indexre, a 13. havi 
nyugdíj bevezetése – csupa olyan módosítás, ami a járulékvagyon alakulásától független), 
a valóságos magyar adatokon kiszámolt hozamok csak külön-külön éves hozamokként 
értelmezhetők, közvetlenül nem adhatók össze. Az éves hozamok aggregálása csak a  
nagyságrendek megbecslésére alkalmas.  

4. Ennek alapján annyit mindenképpen kijelenthetünk, hogy a kilencvenes évek eleji 
foglalkoztatási válság jóval nagyobb veszteséget okozott a felosztó-kirovó rendszerben, 
mint a 2008-as tőkepiaci válság a magánpénztárakban. A rendszert 1992-ben csak a 
várományok 31 százalékos leértékelésével lehetett volna stabilizálni, ami jóval meghaladja 
a 2008-as pénztári veszteségeket. Ezután ráadásul még további negatív hozamokat 
eredményező évek következtek. Az 1996-1997-es mélyponton az összegyűlt veszteség 
meghaladta a 40 százalékot, de akár az 50 százalékot is átléphette. Bár a magyar 
nyugdíjpénztárak nemzetközi összehasonlításban nem túl sikeresek, a felosztó-kirovó 
pillérnél eredményesebbek voltak. 

5. A magyar felosztó-kirovó pillér már 1992-es önállósulásakor komoly hiánnyal küszködött, 
amit a járulékvagyon gyors csökkenése tovább fokozott. Mivel a rendszerből hiányoztak 
az automatikus alkalmazkodás algoritmusai, csak válságok árán, külső kényszerek 
hatására, drasztikus lépésekben lehetett korrigálni. Ilyen korrekció volt az 1997-es 
nyugdíjtörvény, amely a nettó implicit nyugdíjadósság (azaz a biztosítottak nettó 
nyugdíjvagyonának) több mint felét eltüntette, és ilyen volt a jelen tanulmány fókuszán 
kívül eső 2009-es csomag, amelyben visszavonták a 13. havi ellátást, felemelték a 
korhatárt és leszorították a már megállapított járadékok éves indexét. 
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1. Bevezetés 

A tőkével fedezett és a felosztó-kirovó rendszerek összehasonlító teljesítménymérését 
nehezíti, hogy a felosztó-kirovó rendszerek átlagos hozamait csak életpályára szokták 
kiszámolni, keresztmetszetben nem. Az újabb keletű, eszmei tőkeszámlás felosztó-kirovó 
rendszerek (a bevett angol rövidítés alapján: NDC-rendszerek) technikai apparátusa azonban 
felhasználható ilyen keresztmetszeti hozamráták kalkulációjára. 

Ezáltal lehetővé válik a két nyugdíjpillér teljesítményének összehasonlító vizsgálata. 
Számszerűsíthető, hogy milyen hozamokat produkált a felosztó-kirovó pillér Magyarországon 
a rendszerváltás után, a járulékvagyon radikális csökkenése és a nyugdíjkötelezettségek 
növekedése idején, majd a 2000-es évek elején, amikor a két Ratkó-nemzedék (az eredeti 
Ratkó-generáció és a Ratkó-unokák) egyszerre volt járulékfizető.  

A 2. szakaszban bemutatom a keresztmetszeti hozamszámítással kapcsolatos elméleti 
megfontolásokat és nemzetközi gyakorlatot. A 3. szakaszban sorra veszem a kiválasztott 
hozammutató komponenseinek magyarországi alakulását 1992 és 2008 között. A lefedett 
periódus ennél hosszabb, kiterjed az 1989 és 1991 közötti évekre is. Ezekben az években 
azonban a Nyugdíjbiztosítási Alap még nem vált külön az Egészségbiztosítási Alaptól, így 
egyes pontokon olyan feltevéseket kellett tennem, amelyek inkonzisztenssé tették az idősort. 
A mellékletben közölt részletes eredmények azonban ezeket az éveket is tartalmazzák. Végül 
a 4. szakaszban bemutatom a kapott keresztmetszeti hozamokat és értelmezem őket.  

 

2. A felosztó-kirovó rendszer keresztmetszeti hozama 

A felosztó-kirovó rendszerekben, éppúgy, mint a fedezett rendszerekben a hosszmetszeti 
hozam az életpálya-járulék és az életpálya-nyugdíj viszonya. Kiszámítására azonban csak 
akkor van mód, amikor a vizsgálatba vont csoport, például egy évfolyam utolsó tagja is 
meghalt. Az eszmei tőkeszámlás (NDC) rendszerek megjelenése azonban szükségessé tette a 
hozamszámítást adott évben, azaz keresztmetszetben is.  

Az NDC-rendszerben a járulékfizetést egyéni számlákon nyilvántartják, egy eszmei 
kamatlábbal (notional interest rate, NIR) évente kamatoztatják, nyugdíjba vonuláskor 
életjáradékra váltják, és azt évente indexelik. Az NDC-séma tehát külsőre sokban hasonlít a 
tőkefedezeti rendszerekre, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy az utóbbiban a 
befizetések ténylegesen gyűlnek az egyéni számlákon, a majdani nyugdíjaknak tehát kötvény 
vagy részvény fedezete van, az NDC-rendszerben azonban a befizetett járulékokat (esetleges 
átmeneti tartalékalapok képzésétől eltekintve) rögtön kifizetik a nyugdíjasoknak. A járulékok 
fedezete így a majdani járulékfizetők járulékfizető képessége, hajlandósága, valamint a 
kormányzat képessége arra, hogy működésben tartsa a rendszert. 

Mivel az NDC-rendszer napi működtetéséhez szükséges a keresztmetszeti hozam ismerete, 
hogy azt, a rendszer eszmei kamatlábaként használhassák, az elmúlt másfél évtizedben több 
megoldási javaslat is született. Az alábbi szakaszban először bemutatom a 
jövedelemfolyamok dekompozíciójából levezetett eszmei kamatlábakat. Ezek abból indulnak 
ki, hogy a felosztó-kirovó rendszer keresztmetszeti hozama a nyugdíjrendszer nettó 
kötelezettségállományának azon éves növekménye, ami mellett a rendszer hosszú távú 
egyensúlya megvalósul. A hosszú távú egyensúly a rendszer nettó kötelezettségállományának 
(azaz a biztosítottak nettó nyugdíjvagyonának) egyenlősége a rendszer járulékvagyonával. 
Különböző feltevés-együttesek mellett a szóban forgó növekmény lehet a keresettömeg, a 
járuléktömeg a GDP vagy más ezeknél pontosabban specifikált tényező éves növekménye. 
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Ezután röviden kitérek azokra a javaslatokra, amelyek az NDC-t a feltőkésítés első fázisának 
tekintik, tehát adósság transzformációra épülnek, amelyben az implicit adósságból explicit 
adósság válik. Ebből alternatív hozamdefiníciók adódnak.  

 

2.1 A jövedelemfolyamok dekompozíciójára épülő hozamráták 

Samuelson (1958) együtt élő korosztályok modellje, mely e modellcsalád első, legegyszerűbb, 
kétgenerációs, két-életszakaszos változata, arra enged következtetni, hogy a PAYG 
rendszerek keresztmetszeti hozamrátája a járulékalap növekedési üteme. Ha a foglalkoztatási 
ráta és a munkavállalók munkaideje nem változik és nincs technológiai fejlődés (nem nő a 
munkatermelékenység), akkor a járulékalap növekedési üteme megegyezik a népesség 
növekedési ütemével. Samuelson ezt nevezi a rendszer biológiai növekedési ütemének. Meg 
kell jegyezni, hogy ebben a kontextusban a járulékalap nem más, mint az aggregált bértömeg, 
azaz a szóhasználat némiképp eltér a magyar szaknyelvtől, ahol az aggregált bértömeget a 
járulékelkerülés elterjedtsége miatt megkülönböztetik a járulékalaptól. Az alábbiakban a 
nemzetközi szóhasználatot követve a járulékalapot azonosítani fogom az aggregált 
bértömeggel. 

Az Aaron-tétel (Aaron 1966) alapján a PAYG rendszerek belső megtérülési tényezője az 
átlagos reálkereset növekedési ütemének és a népesség növekedési ütemének a szorzata, 
feltéve, hogy a népesség stabil (vagyis az egyes korosztályok létszám-aránya időben 
változatlan), a foglalkoztatási és a nyugdíjjogosultsági ráta állandó és a kereseti és 
nyugdíjazási korprofilok változatlanok. Épp, mivel a foglalkoztatási hányad állandó és a 
népesség stabil, a népesség növekedési üteme megegyezik a foglalkoztatottak számának 
növekedésével. Végeredményben tehát az Aaron-tétel szintén a járulékalap növekedésével 
azonosítja a felosztó-kirovó rendszerek belső megtérülését. Ha az átlagos reálkereset 
növekedési üteme megegyezik a munkatermelékenység növekedési ütemével, akkor a 
járulékalap ugyanolyan sebességgel nő, mint a gazdaság (a GDP).  

E két klasszikus hivatkozás nyomot hagyott a gyakorlatban is bevezetett NDC-rendszerek 
szabályozásán (OECD 2005, European Commission 2006). Svédországban az eszmei 
kamatláb az átlagkereset 3 éves mozgó átlagának növekedése. Kirgíziában a bértömeg (azaz a 
járulékalap) növekedésének 75 százalékával kamatoztatják az eszmei tőkét (Holzmann és 
Robalino 2006). Lengyelországban eredetileg ugyanezt a módszert alkalmazták, de 2005-től a 
teljes járulékalap-növekedést használják NIR-ként. Lettországban a kezdetektől fogva így 
jártak el.  Olaszországban a nominális GDP-növekedés 5 éves mozgó átlagát alkalmazzák.  

A klasszikus modellekből levezethető következtetések azonban csak speciális feltételek esetén 
érvényesek (Settergren és Mikula 2005, Robalino és Bodor 2006). Az eddigieket 
összefoglalva: steady state-ben, tehát amikor a járulék- és nyugdíjprofilok időben 
változatlanok és a népesség stabil, az egyes kohorszok életpályája egyforma, a 
nyugdíjrendszer hosszmetszeti hozamrátája megegyezik a keresztmetszeti hozamrátával, az 
aggregált bértömeg (járulékalap) növekedési ütemével. Nézzünk néhány példát, amikor nem 
teljesülnek ezek a feltételek! Az alábbi felsorolás úgy értendő, hogy mindig csak egy 
komponenst változtatunk, a többit változatlanul hagyjuk. A steady state feltételek sérülnek, ha 

• ha a termékenység változik, vagy a kohorsz-specifikus termékenység módosul; 
például első-szülő nők megnövekvő átlagéletkora esetén; 

• ha a foglalkoztatás mértéke változik, vagy a kohorsz-specifikus foglalkoztatási 
arányok megváltoznak; lehetséges okozói: későbbi munkába állás, korábbi nyugdíjba 
vonulás, foglakoztatási sokkok, melyek az egyes kohorszokat jellemzően eltérően 
érintik; 
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• ha az átlagos reálkereset változik, vagy a kohorsz-specifikus kereseti arányok 
megváltoznak; lehetséges okozói: a képzettség szerepének megnövekedése, ami jobbra 
tolja a kor-kereseti függvény csúcspontját; technológia-váltások, melyek a korábban 
szerzett tudást leértékelik és ellaposítják a kor-kereseti függvényt; 

• ha a halandóság vagy a halandósági korprofil alakja változik; különösen a nyugdíjas-
halandóság javulása az, ami az NDC-rendszerek kidolgozói számára megoldandó 
problémaként jelentkezik; az egyes demográfiai korrekciós tényezőkre a későbbiekben 
még visszatérünk; 

• ha az állam járulékbeszedő képessége változik; ezt a kérdést a nemzetközi 
szakirodalom csak érintőlegesen kezeli (World Bank 2007), a hazai vitákban azonban, 
az aktív korúak körében tapasztalható nagymértékű járulék-szóródás miatt, előtérben 
áll;  

• ha a járulékmérték változik; kis, tőkeszegény gazdaságok erősen ki vannak téve a 
nemzetközi adóversenynek, ami a törvényhozás mozgásterét a járulékmérték 
megszabásában bekorlátozza; 

• nyugdíjrendszerek beérése; a beérés folyamán a nyugdíjrendszer nincs steady state-
ben; ennek következtében az aktuális nyugdíjak kifizetéséhez szükséges járulékmérték 
emelkedik, jelentősen befolyásolva a járulék-profilt.  

E lista nyilvánvalóvá teszi, hogy a gyakorlatban nem létezik az az állapot, amelyben a 
járulékalap növekedése valóban egybeesik a felosztó-kirovó keresztmetszeti hozamával. 
Következésképp az ismertetett eszmei kamatlábak, az NDC-rendszerek bevezetésének 
alapvető szándékaival ellentétesen, a kohorszok közötti újraelosztáshoz vezethetnek és 
megbillenthetik a rendszer hosszú távú stabilitását, ha korrekciós mechanizmus nélkül 
érvényesülnek. A svéd kamatláb nem tükrözi a foglalkoztatottak számában (tehát a 
foglalkoztatás mértékében és, hosszú távon, a születésszámban és bevándorlásban), valamint a 
járulékmértékben és a járulékbeszedési képességben illetve a járulékfizetési hajlandóságban 
beállt változásokat. A járulékalap növekedésére épülő megoldás kiszűri a foglalkoztatottak 
számának változásaiból adódó problémát, de még mindig védtelen a járulékmértékben illetve 
a járulékelkerülés elterjedtségében történő változásokkal szemben. A GDP növekedési üteme 
pedig, mint láttuk, egybeesik a járulékalap növekedési ütemével, ha a nemzeti számlák 
rendszerében a teljes bérköltség aránya változatlan a GDP-n belül, és nem változnak a 
járulékszabályok. Ha azonban a bértömeg járulék-fedettsége nem állandó, azaz a járulékok 
aránya a bértömegen belül csökken, akár azért mert csökken a járulékok mértéke, vagy 
elterjed a járulék-elkerülés, vagy az adóhatóság járulékbeszedési kapacitása gyengül, akkor a 
hosszú távon fenntartható mértékűnél gyorsabb lesz az eszmei tőke felhalmozása, és végül a 
rendszer korrekcióra szorul.  

E problémákra csak az jelent megoldást, ha a NIR-t nem a bértömeg, hanem a járuléktömeg 
változási üteméhez kötik. Ezt a javaslatot Valdes-Prieto (2000) vetette fel; jelenleg sehol sem 
alkalmazzák. A járulék-tömeg index azonban még mindig nem tükrözi a rendszer nettó 
kötelezettségeiben a járuléktömeg alakulásától független változásait. A magyar 
nyugdíjrendszer közelmúltbeli története, mint azt a későbbiekben majd részletesen is 
bemutatom, számos effélét ismer. Gondoljunk csak, legegyszerűbbként a 13. havi nyugdíj 
bevezetésére.  

Az eddigi nemzetközi gyakorlatban tehát nem alkalmaznak olyan eszmei kamatlábat, amely 
egybeesik a rendszer keresztmetszeti hozamával, és így szavatolja a rendszer hosszú távú 
fenntarthatóságát és kizárja a generációk közötti újraelosztást. A hosszú távú stabilitás és az 
átmeneti hiányok vagy többletek kezelése érdekében ezért mindenütt kiegészítették a 
rendszereket valamilyen kiegyenlítő mechanizmussal.  
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A továbbiakban először áttekintem a szakirodalomban felvetett alternatív javaslatokat, 
amelyek a meglévő eszmei kamatozás problémáit hivatottak kezelni. E javaslatok egy része a 
fentiekhez hasonlóan analitikus, a jövedelemfolyamok komparatív statikájának 
dekompozíciójára épülő eljárás, más javaslatok viszont, melyeket a következő, 2.2. 
szakaszban tárgyalok, valamilyen privatizációs mechanizmust hívnak segítségül.  

A szakirodalomban, az utóbbi években megjelent elképzelések közül a legnagyobb hatású a 
svéd társadalombiztosítási igazgatóságon készült (Settergren és Mikula 2005). A javaslat első 
pontja, hogy a keresztmetszeti hozamrátát abból az egyenletből kiindulva kell meghatározni, 
amelyben a jövőbeli járulékfolyam jelenértéke, azaz a rendszer járulékvagyona és a nettó 
nyugdíjkötelezettségek jelenértéke megegyezik.1

Ennek alapján a járulékvagyont az adott évi járuléktömegből és az adott évi járulék- és 
nyugdíjprofilokból származtatott ETD alapján, azaz kizárólag keresztmetszeti értékekből 
becsüljük meg. Ez a becsült járulékvagyon éppúgy csak közelítő értéket ad az érintett 

 Ezt a számviteli egyenletet intertemporális 
költségvetési korlátnak is mondhatjuk, annak hangsúlyozása mellett, hogy valóban csak 
számviteli és nem közgazdasági értelmet adunk itt a kifejezésnek, tehát eltekintünk az 
érintettek cselekvési reakcióitól. A feladat az, hogy ezt, a rendszer egészére érvényes korlátot, 
amelynek alkotóelemei hosszmetszetiek, keresztmetszeti értékekkel közelítsük.  

A második pont, hogy az intertemporális korlát teljesülése mellett, steady state-ben a 
járulékvagyon szétbontható a keresztmetszeti (adott évi) járuléktömeg és a megtérülési idő 
(angolul turnover duration, a továbbiakban TD) szorzatára. A TD az átlagos járulékfizetői 
életkor és a nyugdíjas átlagéletkor közötti időtáv; azt jelzi, hogy a befizetések átlagosan hány 
évig halmozódnak a rendszerben.  

Itt egy rövid kitérőt kell tennem. A TD csak az egyén vagy a kohorsz életpályájának 
befejeztével adható meg, nekünk viszont keresztmetszeti értékre van szükségünk. Hasonló 
problémák azonban nem ismeretlenek más tudományterületeken sem, és a megoldásokat is át 
lehet onnan venni. A demográfiában egy kohorsz átlagos élettartamát csak akkor tudhatjuk 
meg, ha már valamennyi tagja meghalt. Az így számolható értékek azonban csak a történeti 
kutatás számára bírnak jelentőséggel. A demográfusok ezért szintetikus keresztmetszeti 
mutatókat készítenek, hogy elemezni tudják a halandósági folyamatokat. Megnézik, hogy 
hány évig élne a most született évjárat, ha éves túlélési valószínűségeik megegyeznének a 
most élő kohorszok megfigyelt éves túlélési rátáival. Ez a születéskor várható élettartam 
(angol betűszóval LEXP). A LEXP szintetikus mutató, ami a termékenység és a halandóság 
idősorainak elemzésében jól használható, annak valószínűsége azonban, hogy a most született 
kohorsz átlagos befejezett élettartama valóban annyi legyen, mint az aktuális LEXP, nagyon 
csekély. A LEXP tehát nem előrejelzési, hanem idősor elemzési céllal készül. Számításához 
sem használunk fel előrejelzéseket.  

Ehhez hasonlóan a TD is csak az életpálya végén adható meg. Az adott évi, tehát 
keresztmetszeti értékekből kiszámolható keresztmetszeti megtérülési idő, vagy, a svéd szerzők 
kifejezésével élve, várható megtérülési idő (expected turnover duration, továbbiakban ETD) 
azonban ugyanúgy hasznos elemzési eszköz, mint a teljes termékenységi arányszám vagy a 
születéskor várható élettartam, sőt az elemzésen túl felhasználható az éves NIR megadására 
is. Az ETD a nyugdíjasok átlagéletkora és a járulékfizetők átlagéletkora közötti időtáv adott 
évben. Mindkét átlagéletkort a kapcsolódó összegekkel, nyugdíjakkal és járulékokkal 
súlyozottan kell kiszámolni.  

                                                 
1 A nettó nyugdíjkötelezettség a rendszer szemszögéből értelmezett fogalom. A biztosítottak szemével nézve ez 
nem más, mint az aggregált nyugdíjvagyon vagy jogosultságtömeg. A továbbiakban ezeket a fogalmakat 
szinonimaként fogom használni. 
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kohorszok befejezett életpályáira számolható historikus járulékvagyonra, mint a többi 
keresztmetszeti szintetikus mutató. Annak kifejezésére alkalmas, hogy a jelenlegi 
járulékprofil alapján mekkora jövőbeli nyugdíjfolyam finanszírozható az adott kor-kereseti 
illetve halandósági profilok, népességnövekedés, foglalkoztatás és adminisztratív kapacitások 
mellett. 

A körvonalazott dekompozíciós eljárás nyomán lehetőség nyílik keresztmetszeti megtérülés, 
és így eszmei kamatláb, számítására kizárólag keresztmetszeti értékekből. Az alábbiakban ezt 
fogom NDC-indexnek nevezni. Mielőtt bemutatnám, felírom két egyszerűbb hozamráta 
képletét. Az első a már említett járuléktömeg-index (C-index, Ic), melynek képlete:  
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A járulékvagyon, mint láttuk, a steady state feltételek teljesülése esetén, megegyezik az 
aktuális járuléktömeg (C), és a megtérülési idő (TD) szorzatával. Mivel a TD éves változásai 
elenyészőek, a CA-indexálás és a C-indexálás nagyon hasonló eredményt ad. A svéd javaslat 
tehát ezen a ponton is újítást vezet be a korábbi keresztmetszeti hozamráta javaslatokhoz 
képest, amennyiben a nyugdíj- és járulék-korprofilokban beállt változásokat is regisztrálja.  

Ennél még fontosabb, hogy a CA-index módosított változata, az NDC-index nem csupán a 
járulékos/járadékos korösszetételben és a járulékfizetésben beálló változásokat veszi 
figyelembe, hanem a nettó nyugdíjkötelezettségek (PL) alakulását is. A PL bevonása mellett a 
képletbe az szól, hogy a PL-nek lehetnek független változásai is, olyanok, amelyek anélkül 
változtatják meg a rendszer hosszú távú egyensúlyát, hogy az akár a járuléktömegben, akár a 
korprofilokban megmutatkoznának.  Az INDC képlete így fest: 
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Az INDC azt mutatja, hogy adott évben mennyivel emelkedhetnek a nyugdíjvárományok, úgy, 
hogy a hosszú távú kifizetések és bevételek egyensúlyban legyenek.2

                                                 
2 Az eredeti Settergren-Mikula javaslat szerint az INDC tartalmazza a tartalékalap hozamát is. Svédországban a 
társadalombiztosítás a becsült járulékvagyon  kb. 10 százalékára rúgó tartalékkal rendelkezik. A magyar 
nyugdíjrendszerben 2008-as adatokon ennek egy kb. 5500 milliárd forintos vagyon felelt volna meg. Az 
egyszerűség kedvéért a tartalékalapra történő utalásokat, mint a magyar helyzetben irrelevánsakat, elhagytam. 

 Ez a hozam 
kumulálható, ha egy idősor első évében megmondjuk, hogy mekkora egyszeri korrekcióra (a 
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nyugdíjvárományok mekkora egyszeri átalakítására) van szükség a hosszú távú egyensúly 
beállásához, és a továbbiakban a PL-nek már nincsenek független változásai. A PL nem más, 
mint a nettó implicit nyugdíjadósság (IPD) zárt rendszerre. Tehát a Holzmann és szerzőtársai 
(2004) szerinti osztályozásban az IPD második értelmezéséről van szó. A PL kiszámítása egy 
olyan országban, ahol már rendelkezésre állnak az egyéni számlák egy egyszerű 
egyenleglekérésből áll. Nálunk ilyenek nem állnak rendelkezésre, ezért a PL-t e tanulmány 
céljaira becsülni kellett. A PL kiszámítható retrospektív és projektív módon is; elvileg a két 
szám megegyezik. Az alábbiakban a TÁRKI korosztályi nyugdíj elszámolási modelljéből 
lekért IPD2 adatokat fogom használni.  

 

2.2 Adósság-transzformációra és privatizációra épülő hozamráták 

A felosztó-kirovó rendszer megalapítása nem más, mint jövőbeli kifizetésekre vonatkozó 
ígéretek megtétele, amelyek fedezete a jövőbeli befizetésekre vonatkozó ígéret. Ezek az 
ígéretek önmagukban nem tehetők piaci tranzakciók tárgyává ezért nincsenek is piaci áraik. A 
szakirodalomban azonban több kísérlet is történt arra, hogy a rendszer keresztmetszeti 
kamatlábát, azaz, NDC esetében a NIR-t, a piaci tranzakciókban résztvevő pénzügyi termékek 
hozamai alapján vezessék le, méghozzá vagy valamilyen lényegi hasonlóság kimutatása 
alapján, vagy pedig úgy, hogy a nem eladható és nem vehető ígéreteket valamilyen 
privatizációs eljárás révén adhatóvá s vehetővé tegyék, és ekképp piaci árakat rendeljenek 
hozzá. 

Buchanan (1968), aki elsőként javasolta a felosztó-kirovó rendszer újragondolását, és NDC-
vé történő átalakítását, azt indítványozta, hogy az egyéni számlákon gyűlő jogosultságot vagy 
a GDP éves növekedésével vagy a hosszú lejáratú állampapírok kamatával kell növelni, attól 
függően, hogy melyik nagyobb. Magyarországon Németh (1998) érvelt az utóbbi mellett. E 
kamatláb alkalmazása feltételezi, hogy a felhalmozott jogosultság úgy működik, mint az 
államkötvények: a járulékok beszedésével párhuzamosan az állam implicit adósságot halmoz 
fel. Ezzel szemben társadalombiztosítási kötvények kibocsátására és azok piaci forgalomban 
lévő részének kamataira építő kamatozási eljárást javasol Valdes-Prieto (2005), valamint  
Robalino és Bodor (2006). 

 

3. A keresztmetszeti hozamszámítás komponenseinek alakulása 1992 és 2008 között 

Az alábbiakban bemutatom a fentiekben ismertetett NDC-index értékeit Magyarországra, az 
1992-2008-as időszakra.3

                                                 
3 A kiszámolt idősor 1989-ban kezdődik. Az 1989-1991-es időszak azonban eltér a későbbi évektől, mert 1992, a 
társadalombiztosítás két ágának szétválása előtt a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási járulékok nem 
különültek el egyértelműen. Mivel így az aggregált járuléktömeget nem lehet megállapítani, a tökéletes felosztó-
kirovó rendszer feltevésével éltem, azaz feltételeztem, hogy a bevételek megegyeztek a kiadásokkal. Az így 
kapott értékek tartalma természetesen eltér az idősor későbbi tagjaitól. Az 1989-1991-re kiszámolt értékek a 
mellékletben találhatók. 

 A három komponens, a járuléktömeg, a megtérülési idő és a nettó 
nyugdíjkötelezettségek kiszámításának egy-egy szakaszt szentelek. Az alkalmazott módszert 
erősen a svéd társadalombiztosítás gyakorlata ihlette. Ugyanakkor a célnak megfelelően több 
részletben eltértem a svéd módszertől: nem alkalmaztam mozgó átlagokat, nem választottam 
külön a nyugdíjvárományok indexálását a már megállapított nyugdíjak indexálásától. 
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3.1 Keresztmetszeti járuléktömeg: C 

Mivel a keresztmetszeti járuléktömeg megadása nem teljesen egyértelmű, először is 
megadom, hogy a számítások során milyen tételeket vettem figyelembe járulékként. Eszerint 
beszámítottam  

- mind a munkáltató, mind a munkavállaló által fizetett járulékot 
- a késedelmi pótlékokat és bírságokat (amelyek a korábban be nem folyt járulék 

kamatainak tekinthetők)  
- minden egyéb, az állam által járulékszerűen fizetett hozzájárulást (azaz a változó nevű 

munkanélküli járadék és egyéb munkanélküli ellátások, a gyes és gyed, az egyéb 
szociális ellátások, a közteherjegy után, a sorkatonák és az egyházi személyek után 
fizetett járulékokat)  

- a megállapodás alapján fizetett járulékokat  
- a téves kifizetések visszatérülését, valamint  
- a magánpénztári befizetések kompenzációjaképp kapott állami hozzájárulást.  

Az utóbbihoz fűzök egy megjegyzést. Optimális esetben nem az említett kompenzációt kéne 
figyelembe venni, hanem az összes, a pénztárakba befizetett járulékot, beleértve a tagdíj célú 
támogatásokat és tagdíj kiegészítéseket is. A tagok által fizetett tagdíj nyilvántartásában 
azonban 2007-ben változás történt, és ez 2007-2008-ban olyan súlyos kilengést okozott az 
idősorban, ami az összes erre épülő következtetést súlyosan megzavarta. 

 

1. ábra: A járuléktömeg a GDP arányában illetve 2009-es árakon, 1992-2008 
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A 2007-2008-as járulékértékkel kapcsolatban még egy megjegyzés kívánkozik ide. E két 
évben számottevő, összesen 7 százalékpontos járulékátcsoportosítás történt az 
Egészségbiztosítási és Nyugdíjbiztosítási Alap között. Ez azonban nem tekinthető tisztán 
járuléknövekedésnek a Nyugdíjbiztosítási Alap számára, mert a bevételekkel együtt 



 12 

pótlólagos feladatok is érkeztek. Nevezetesen, a korhatár alatti III. kategóriás, korábban az 
Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kifizetése, ami körülbelül 4 
százalékpontnyi járulék értékének felel meg, átkerült a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz. Annak 
érdekében, hogy az idősor konzisztens maradjon, mind a szóban rokkantnyugdíj kategóriát, 
mind az ezt fedező járuléktömeget figyelmen kívül hagytam a számításban. 

Az 1. ábrán bemutatom a GDP-arányos járuléktömeg alakulását 1992-től 2008-ig. Mint 
említettem, az 1989-1991-es időszak adatai a mellékletben szerepelnek. 

A GDP-arányos járuléktömeg a foglalkoztatási válság és a járulékelkerülés következtében 
1992 és 1997 között radikálisan lecsökkent. A csökkenés minden bizonnyal 1990-ben 
kezdődött, de, mint már említettem, 1992 előttről nem állnak rendelkezésre járulékadatok. 
1996 és 2006 között a változó gyakorlatilag stagnált, majd 2007-2008-ban, a járulékemelés és 
a GDP-növekedés megtorpanása következtében jelentősen emelkedett. Az ábrán bemutatom 
az összehasonlító áras idősort is, hogy a nevező saját dinamikájának hatását kiszűrjem. A kép 
itt is hasonló: meredek csökkenés az időszak elején és erőteljes növekedés a végén. A GDP-
növekedés és az infláció eltérő ütemű mozgása következtében azonban a második görbén már 
2002-ben véget ér a stagnálás és elindul a járuléktömeg lassú, majd ugrásszerű növekedése. 

A járuléktömeg növekedése nagymértékben demográfiai jelenség. Az ezredforduló körül 
lezárult a Ratkó-unokák munkába állása, miközben szüleik, a Ratkó-nemzedék még a 
munkaerőpiacon voltak. Ez a kedvező konstelláció épp most és főleg a következő néhány 
évben fog felborulni a Ratkó-generáció nyugdíjba vonulásával. A járuléktömeg alakulását 
emellett a kilencvenes évek eleji foglalkoztatási válság és a reálbérek csökkenése, 2001-2002-
ben, illetve 2007-ben a járulékmérték csökkenése majd növelése, valamint a 2000-es évek 
eleji reálbér növekedés mozgatták. 

A járuléktömeg alakulása az időszak elején negatívan járult hozzá a felosztó-kirovó pillér 
keresztmetszeti hozamának alakulásához, 1997, a foglalkoztatási válság mélypontja után 
azonban épp ellenkezőleg, jelentősen hozzátett a hozamhoz.  

 

3.2 Megtérülési idő: TD 

Mint láttuk a megtérülési idő keresztmetszeti becslés arról, hogy mennyit töltenek a járulékok 
(a jogosultságok) a rendszerben, mielőtt járadékként vissza nem fizetnék őket. A megtérülési 
idő kiszámításához szükség van a járulékfizetés és a járadékfelvétel korprofiljaira. 

 

3.2.1 Járulékprofilok 

A korprofilok elkészítésének első kérdése az incidencia megállapítása, azaz annak eldöntése, 
hogy valójában ki fizeti az adót és járulékot, és ki kapja a transzfert. Ismert a fogyasztást 
terhelő adók emelésével vagy csökkentésével kapcsolatos vita, nevezetesen, hogy mennyi jut 
el ebből ténylegesen a fogyasztóhoz, és mennyi hárít át vagy fölöz le a kereskedő. A 
nyugdíjjárulék esetében ez a kérdés érdemben nem vetődik fel, mert a szakirodalom egyöntetű 
abban, hogy mind a jogilag a munkáltatóra, mind a jogilag a munkavállalóra terhelt járulékot 
végeredményben a munkavállaló fizeti meg. Következésképp elég a munkavállaló életkorával 
tisztában lennünk ahhoz, hogy megrajzolhassuk a korprofilt. 

Ezen felül a korprofil elkészítéséhez mikroadatok állományára, vagy abból készült 
adatközlésre valamint egy összesítő adatra (makrokontroll) van szükség. 
Mivel a kutatáshoz nem állt rendelkezésre az ONYF járulékfizetési adatbázisa, a járulékok 
koreloszlását az APEH személyi jövedelemadó bevallásaiból becsültük. Az 1992-2002-es 
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időszak minden egyes évére az önadózók egy, a munkahelyi bevallók félszázalékos mintáját 
használtuk. A 2003-2006-os illetve a 2007-2008-as időszakra az összes adózó összevont 8-10 
százalékos mintáját használhattuk. Minden egyes mintához megkaptuk a teljes sokaságra 
vonatkozó összesítő adatokat is.  

Az SZJA bevallás egyes soraiban szereplő összegek olyan kifizetéseket is takarhatnak, 
amelyeket a járulékfizetési kötelezettség eltérő módon érint. Négy olyan tényező van, ami 
befolyásolja az összeget, és emiatt figyelemmel kell lennünk az ezekkel kapcsolatos törvényi 
változásokra: 

1. A járulékfizetők köre, 
2. a járulékalap, vagyis hogy mely jövedelmek járulékkötelesek és melyek nem, 
3. a járulék mértéke, vagyis hogy a járulékalap mekkora hányadát kell járulékként 

megfizetni, és 
4. a járulékalap minimális és maximális értékhatárai (járulékplafon). 

E szempontokra figyelemmel próbáltuk meg az SZJA minta változói alapján eldönteni, hogy 
az adózó járulékfizető volt-e az adott évben, majd megbecsültük a járulék alapját képező 
jövedelmét, és az értékhatárok közé eső rész megfelelő százalékát tekintettük járulékként 
befizetett összegnek. Ezután korosztályi átlagokat képeztünk, vagyis elkészítettük a profilt. 
Végül a profil alapján számított makroösszeget összevetettük a tényleges, vagyis a 
Zárszámadási törvényben szereplő makroösszeggel, és a profilt az eltérés alapján korrigáljuk. 
A két makroösszeg eltérése nem csak a becslés hibájából származhat, hanem abból is, hogy a 
Zárszámadás eredményszemléletű, az SZJA bevallás pedig pénzforgalmi szemléletű – az 
eltérést azonban mindenképpen korrigálnunk kell.  

A munkavállalói nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 1992. március 1-től vált külön, 1998-
tól kezdve pedig a nyugdíjbiztosítási járulék is kettévált, hiszen a járulékfizetők egy része 
magánnyugdíj-pénztári tagdíjat fizet a járulék egy része helyett. A járulékfizetés jogi hátterét 
az 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 1989. évi 89. Minisztertanácsi Rendelet 
szabályozta többszöri módosításokkal, majd az 1997. évi LXXX törvény szabályozta újra.  

Nyugdíjjárulékot minden munkavállalónak fizetnie kell, és kellett az egész vizsgált időszak 
során, kivéve azokat, akik saját jogon nyugdíjasok. A járulékalapot képező jövedelem a 
vizsgált időszak elején a bruttó bér vagy illetmény. A végrehajtási rendelet felsorolja azokat a 
munkaadótól kapott juttatásokat, amelyek nem képeznek járulékalapot, de ezeknek a jelentős 
részét nem lehet beazonosítani az adóbevallás alapján. Járulékalapnak tehát az SZJA 
bevallások első sorát tekintjük, azzal, hogy ehhez hozzá kell adni a munkavállalói 
érdekképviseleti tagdíjat. Az évek során a járulékköteles jövedelmek köre egyre bővült. E 
változások egy részét tudjuk követni az SZJA bevallás alapján, másik részét viszont nem. 
Például az 1994. évi XXXVI. törvény alapján járulékköteles lett a fegyveres erők jövedelem-
kiegészítése, a tiszteletdíj, valamint a pályakezdők letelepedési támogatása. Ezeket a 
jövedelmeket a bevallásokból nem tudjuk becsülni, tehát a járulékalap számításának módja 
nem változik. A járulékköteles és nem járulékköteles jövedelemtípusok rekonstruálása nagyon 
időigényes feladat, de mivel a SZJA bevallások alapján nem tudjuk megmondani, hogy az 
adózó ezekből a jövedelemtípusokból mennyit realizált, a számítás módja csak kétszer 
változik lényegesen.  

Egyrészt 1996-tól járulékkötelessé vált a szellemi tevékenységek jövedelme, ami külön 
sorként szerepel. Másrészt az 1997. évi LXXX. Törvény szerint, ami már az SZJA-törvényre 
hivatkozva határozza meg a járulékfizetés alapját, járulékköteles minden olyan jövedelem, 
amit a SZJA-előleg meghatározásakor figyelembe kell venni. Tömören szólva ez az összes 
munkaviszonyból származó jövedelmet jelenti, beleértve a külszolgálatért kapott jövedelmet, 
a végkielégítést, a természetbeni juttatásokat és a munkaviszonnyal kapcsolatos 
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költségtérítéseket. A megfelelő változókat tehát 1998-tól kezdve hozzá kell adni az első 
sorhoz. 

A járulékmérték több esetben is változott a vizsgált időszakban, ahogy azt az 1. táblázat 
mutatja. A járulékfizetés felső korlátjának alakulását szintén feltüntettem a táblázatban. 

 

1. táblázat: Figyelembe vett nyugdíjjárulékok a bruttó keresetek százalékában és a 
járulékfizetés felső határa eFt-ban 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,0 31,0 30,0 30,0 

 915,0 912,5 912,5 915,0 1204,5 1565,9 1854,2 2020,3 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

28,0 26,0 26,5 26,5 26,5 26,5 29,5 29,5* 29,5* 

2197,3 2368,9 3905,5 5307,0 6000,6 6325,5 6748,9 7137,0 7446,0 

*: Az idősor konzisztenciája érdekében a 2008-ban (és 2009-ben) az Egészségbiztosítási Alapból a 
Nyugdíjbiztosítási Alapba átcsoportosított 4 százalékpontnyi járulékot (és az ezzel együtt átcsoportosított 
rokkantnyugdíjakat) a számítások során figyelmen kívül hagytam. A tényleges járulékmérték e két évben 33,5 
százalék. 

 

A fentiek figyelembevételével elkészült korprofilokat a STATA programcsomag lowess 
programjával simítottuk (0,12-es sávszélességet használva), hogy a mintavételből fakadó 
egyenetlenségeket kiszűrjük. A 2. ábrán három évre, 1992-re, 2000-re és 2008-ra mutatom be 
a korprofilokat, annak érdekében, hogy a belőlük származó súlyozott átlagéletkorok 
dinamikája kézzelfoghatóbb legyen. 

 

2. ábra: A járulékfizetés korprofiljai egyes években, 2009-es árakon 
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Az a tény, hogy összehasonlító áron nézve a 2000-es járulékgörbe végig az 1992-es alatt fut 
kisebb részt az alacsonyabb foglalkoztatás, nagyobb részt az alacsonyabb reálkeresetek 
következménye; ezt a kismértékben eltérő járulékmérték és a hatóságok változó behajtási 
képessége is befolyásolja. A járulékfizetők átlagéletkorát mindez nem érinti, az viszont igen, 
hogy a munkába állás, a felsőoktatási beiskolázottság kibővülés miatt, később kezdődik. 
További különbség, hogy a járulékprofil ellaposodik: a 2000-ben 25 évesek járulékfizetése 
sokkal kevésbé marad el az 1992-es 25 évesekétől, mint 45-50 éves kortársaiké a megfelelő 
kohorszoktól. Az 1992-es görbe még erősen őrzi a konszolidált modern gazdaságok kor-
kereseti profiljának nyomait. 2000-ben már sokkal világosabb a rendszerváltás generációs 
hatásának nyoma. A járulékprofil ellaposodása évről-évre nyomon követhető. 1992 és 2000 
között elsősorban e két ellentétes erő, a munkába állás magasabb életkora, és a járulékprofil 
ellaposodásának fiatalító hatása mozgatja a járulékfizetők súlyozott átlagát. 

2000 és 2008 között, a munkaerőpiac stabilizálódása ellenére, az aktív kori görbe-szakasz 
nem válik újra jobbra meredekké, hanem lapos marad illetve enyhén lejt jobbra. A munkába 
állás életkora tovább nő, és, a megemelt nyugdíjkorhatár hatására, jelentősen kitolódik a 
munkaerőpiac elhagyásának életkora is. 

 

3. ábra: A járulékfizetés súlyozott átlagéletkora, 1992-2008 
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Ennek alapján könnyebben magyarázható a járulékfizetéssel súlyozott átlagéletkor alakulása, 
amit a 3. ábrán mutatok be. Az ábrán, a jobb tengelyre mérve feltüntettem a 20-59 éves 
korosztályok átlagéletkorát is, hogy vizuálisan elkülöníthető legyen a járulékfizetés 
átlagéletkorának a járulékfizetők idősödéséből fakadó növekedése. A kilencvenes évek első 
felében zajlik 4-5, az átlagosnál népesebb évfolyam, a „Ratkó-unokák” munkaképes korúvá 
válása, ami átmenetileg megfiatalítja az aktív korú népességet; az életkor azonban az időszak 
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második felében ismét lassan növekedni kezd. Mégis messze nem olyan gyorsan, mint a 
járulékfizetéssel súlyozott átlagéletkorok. 2000 és 2008 között majdnem két teljes évvel nő a 
járulékfizetés átlagéletkora, miközben a demográfiai átlagéletkor csak fél évvel. A 
pályakezdés átlagéletkora több mint egy évvel, a kilépésé több mint másfél évvel nő ez alatt 
az idő alatt. 

 

3.2.2 Nyugdíjprofilok 

Az incidencia-probléma többnyire a kínálat és a kereslet rugalmasságával függ össze. Ha a 
kínálat rugalmatlan, a kereslet pedig rugalmas (mint például a legtöbb munkaerőpiaci 
szegmensben) az adókat teljes mértékben a kínálat (a munkavállaló, azaz a járulékfizető) 
fizeti. Fordított esetben, például egy sor termékpiacon, viszont a keresleti oldal viseli az 
adóterheket, függetlenül attól, hogy a jogrendszer névlegesen kire terheli az adót.  

Vannak azonban egyéb, konceptuális jellegű incidencia-kérdések is. Közülük az egyik épp 
egy nyugdíjfajtával kapcsolatos. A nyugdíjrendszer ugyanis nem csupán az élettartam 
kiszámíthatatlanságából fakadó kockázatra nyújt társadalombiztosítást, hanem az aktívkori 
halálozásra (árvajáradék, ideiglenes özvegyi nyugdíj) és a nemek közötti munkamegosztásból 
és eltérő várható élettartamból fakadó jövedelem kiesés kockázatára is (egyéb özvegyi 
nyugdíjak). Az öregségi és rokkantnyugdíjak kedvezményezettjei valóban azok, akik kézhez 
kapják. A hátramaradotti nyugdíjakat azonban nem a biztosítottak kapják kézhez, hanem 
hozzátartozóik. Bár a hozzátartozói ellátások összege nem hasonlítható az öregségi 
nyugdíjakéhoz, az árvajáradék esetén akkora az eltérés biztosított és kedvezményezett 
életkora között, hogy az már befolyásolja az összesített korprofilt is.  

Az incidencia jogosultsági kérdésében általában azt az elvet követjük, hogy a jogosultságot 
teremtő személynél írjuk jóvá a szóban forgó transzfereket. Eszerint tehát a hátramaradotti 
nyugdíjakat nem a kedvezményezetteknél kellene jóváírnunk, hanem a biztosítottnál. Ez 
azonban részben adathiány, részben egy további konceptuális probléma miatt itt nem 
lehetséges. A konceptuális probléma abból fakad, hogy a hátramaradotti nyugdíjra 
jogosultságot teremtő személy életkora már nem változik, miközben a kedvezményezetté 
igen. Ennek alapján viszont a biztosítottnál jóváírt hátramaradotti nyugdíjak korprofilja nem 
csupán attól függne, hogy hány éves korában halt meg a biztosított, hanem attól is, hogy hány 
évig élnek a hátramaradottak. 

Járadék-oldalon nem csak az incidencia kérdése komplikáltabb, hanem a teljes nyugdíjkiadás 
összegének (a korprofil makrokontrolljának) a megállapítása is.  A kiadások között könnyen 
összemosódik a társadalombiztosítás két feladata, a keresőképességnek az idősödésből 
fakadó, illetve az aktív életszakaszban egészségügyi okokból bekövetkező csökkenésének, 
pontosabban az ebből adódó jövedelemcsökkenésnek a kompenzálása. Az aktív 
életszakaszban az életkorral az egészségi állapot lassan, de folyamatosan romlik, a 
keresőképesség csökken. Emellett a technikai fejlődés és más munkaerő-piaci sokkok gyorsan 
leértékelik az évtizedekkel korábban szerzett ismereteket, és a munkaerő-piaci karrier során 
összegyűjtött tapasztalatokat, tehát az idősödés nem csupán biológiai, hanem munkaerő-piaci 
kategória is. A keresőképesség jelentősen visszaeshet akkor is, ha az egészégi állapot nem 
romlik. Nem véletlen tehát, hogy összemosódik a határ a rokkantnyugdíj és az öregségi 
nyugdíj között, és a rokkantak illetve megváltozott munkaképességűek száma foglalkoztatási 
válságok során megnő. 

Az alábbiakban igyekszem különválasztani azokat a tételeket, amelyeket azok kapnak, akik 
életkoruk miatt hagyják el a munkaerőpiacot azoktól a tételektől, amelyeket a megromlott 
aktív kori egészségi állapot okozta jövedelem kiesés pótlására fizetnek. Ugyanakkor 
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idősödésnek tekintem a munkaerő-piaci idősödést is. Ez azt jelenti, hogy a 
rokkantnyugdíjasok és kvázi-rokkantnyugdíjasok egy részét nem sorolom azok közé, akik 
valóban egészségi okok miatt hagyták abba a munkát, tekintve, hogy a jelenlegi munkaerő-
piaci körülmények között aligha tévedünk nagyot, ha az alacsonyabb fokozatú rokkantakat és 
a hasonló ellátásban részesülőket olyan kivonulóknak tekintjük, akik nem egészségi okok 
miatt hagyják el a munkaerőpiacot, hanem azért, mert nem kapnak állást, és fiatalabbak a 
nyugdíjkorhatárnál. A munkaerőpiac pillanatnyi állapota szerint a korhatár alatti alacsonyabb 
fokú rokkantnyugdíjak valójában főként öregségi nyugdíjként működnek, azaz kimenekülési 
utat jelentenek a munkaerőpiacról azok számára, akik életkoruknál fogva még nem 
részesülhetnének öregségi nyugdíjban, elhelyezkedési esélyeik azonban rosszak.  

Az ellátások közül figyelembe veszem az  
- öregségi nyugdíjat, 
- a korhatár feletti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjat, 
- a hozzátartozói ellátásokat, 
- az egyéb, a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátásokat (az ONYF ezen a 

soron veszi számba a 13. havi nyugdíjat), valamint 
- a nem a társadalombiztosításból finanszírozott, de ténylegesen nem szociális 

ellátásként, hanem nyugdíjként funkcionáló ellátások közül az előnyugdíjat, a 
bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az átmeneti járadékot és a rendszeres 
szociális járadékot. 

Emellett a kiadások közé számítottam a működési költségeket is, mert a hozamszámításnak 
azt is figyelembe kell vennie. Hozzáteszem, hogy még ez a makrokontroll is alulbecsüli a 
ténylegesen nyugdíjként funkcionáló ellátásokat, mert nem számol a korhatár alatti 
rokkantnyugdíjasok közül a munkaerőpiaci menekültekkel. 

Az ellátások korprofiljait az ONYF-től származó adatok alapján készítettük el. 1992-1993-ra, 
valamint 1999-2008-ra korcsoportos, 1994-1998-ra koréves adataink vannak. Az 1999 utáni 
korcsoportos adatok felhasználhatóságának korlátja, hogy az ONYF nem életkori, hanem 
születési korcsoportonként adja meg az átlagos járadékértékeket, és ezeket a születési 
korcsoportokat követi nyomon. Tehát, példaként, nem a 30-34 és 35-39 éves korcsoportok 
adatait kapjuk évről évre, hanem ha az egyik évben a 30-34 és a 35-39 éves kohorszokra van 
adatunk, a következő évben a 31-35 és a 36-40 évesekre lesz, és így tovább. Következésképp 
csak ötévente adódik azonos korcsoport szerkezet. A korcsoportok életkorának eltolódása 
mesterségesen megemeli az átlagéletkorokat, és ez torzítja a végeredményt. Az ötévenkénti, 
tehát azonos korcsoport-szerkezetű évekből adódó összehasonlítás azonban ugyancsak egy 
gyors idősödést mutat ezekben az években, tehát a torzítás mértéke valószínűleg csekély.  

A korcsoportos adatokat a már említett módszer szerint ismét simítottuk, ezúttal keskenyebb, 
0,1-es sávszélességgel.  

A 4. ábrán újra feltüntetem a demográfiai öregedés hatását. Ez utóbbi szintén emelkedő 
tendenciát mutat, bár a legutóbbi években ez a növekedés megállt, a 2010-es évek elején 
pedig, ahogy a Ratkó-nemzedék eléri a 60. életévét az idős népesség fiatalodása fog 
bekövetkezni. Ennél lényegesen meredekebb a nyugdíjasok nyugdíjakkal súlyozott 
átlagéletkorának görbéje. Ez részben az effektív korhatár gyors növekedésével függ össze, 
részben pedig a nyugdíjas társadalmon belüli átrendeződéssel. Bár a munkaerőpiac 
elhagyásának életkora 1992 és 1994 között majdnem egy évvel csökkent, a kezdőnyugdíjak a 
gyors infláció és a kedvezőtlen valorizálás miatt annyival estek, hogy a nyugdíjakkal 
súlyozott átlagéletkor mégis nőtt. 1998 után az átlépési életkor gyorsan nőtt, az időszak 
végéig több mint két és fél évet. Ez tükröződik a súlyozott átlagéletkorban is. 
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4. ábra: A nyugdíjasok súlyozott átlagéletkora, 1992-2008 
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3.2.3 Megtérülési idő 

A megtérülési idő a járulékfizetők és a nyugdíjasok forintokkal súlyozott átlagéletkorainak 
különbsége. Alakulását az 5. ábrán mutatom be. 

A megtérülési idő két egymást felváltó trendet mutat. Értéke 1992 és 2003 között jelentősen, 
több mint két évvel nőtt, eleinte a járulékprofil ellaposodása (fiatalodása) és, 1997 után, az 
effektív korhatár növekedése miatt. Az utóbbi, azáltal, hogy lecsökkenti az átáramlást, idősíti 
mind az aktívakat, mind a nyugdíjasokat, de a nyugdíjasokat gyorsabban, tekintve, hogy náluk 
a beáramlás csökken, míg az aktívak körében a beáramlást (a munkaerőpiacra történő belépést 
a korprofil fiatalabbik végén) a korhatáremelés nem befolyásolja. Következésképp ezekben az 
években a TD éves változása a legtöbbször növeli a felosztó-kirovó pillér éves hozamát.  

2003 és 2008 között viszont több mint fél évet csökkent a megtérülési idő, mert az aktívak 
életkora a felsőoktatási expanzió (azaz a lelassult beáramlás) miatt gyorsabban emelkedett, 
mint a nyugdíjasoké. Az utóbbi években tehát a TD hozzájárulása a hozamhoz inkább negatív. 
A következő években e trend folytatása várható, mivel az, hogy a Ratkó-generáció tagjai 
átlépnek az aktívak közül a nyugdíjasok közé, a nyugdíjas társadalmat erőteljesebben fogja 
fiatalítani, mint az aktívakat. Ugyanakkor a nyugdíjformula 2008-as módosítása és az 
előrehozott nyugdíjazás szigorításának előrehozása a belépő nyugdíjakat csökkenteni fogja, 
ami a fiatalítás ellenében hat. 
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5. ábra: A megtérülési idő, 1992-2008 
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3.3 Járulékvagyon: CA 

A járuléktömeg és a megtérülési idő ismeretében ki lehet számítani a járulékvagyont (a 
korábbi jelölés szerint CA). Az idősort a 6. ábrán mutatom be, a korábbiakhoz hasonlóan 
mind GDP-arányosan, mind összehasonlító áron.  

A járulékvagyon alakulása igen erősen emlékeztet a járuléktömegéhez. 1992 és 1997 között a 
mindenkori GDP 60 százalékának megfelelő mértékű veszteség keletkezett a 
járulékvagyonban, azaz mai áron kifejezve kb. 10 ezer milliárd forintnak megfelelő összeg. 
Az esés különösen erőteljes volt 1994-1995-ben, amikor a Bokros csomag erőteljesen 
lecsökkentette a bérek, és így a járulékok súlyát a GDP-n belül. 2002-ben GDP-arányosan 
még mindig ugyanott tartott a mutató értéke, de ez, a GDP növekedése miatt egy 5 ezer 
milliárd forintos növekedésnek felelt meg, sőt még 2006-ban is a GDP 200 százaléka alatt 
volt a mutató értéke, miközben mai áron már meghaladta az 1992-es szintet. 2007-ben aztán a 
járulékmérték megemelése 3 százalékponttal  jelentősen megnövelte a járulékvagyont, mind 
összehasonlító áron, mind GDP-arányosan. 

E járuléktömeg és a járulékvagyon hasonló alakulása világosan jelzi, hogy a járulékvagyont 
elsősorban és nagyrészt nem a megtérülési idő mozgatja, hanem a járuléktömeg. Az 1. és a 6. 
ábra hasonlósága már megelőlegezi azt az állítást, amit a következő szakaszban 
részletesebben is alátámasztok, hogy a járulékvagyon növekedési rátája egy csekély 
mértékben módosított járuléktömeg-index. Következésképp az NDC-index elsősorban nem 
abban különbözik a járulékfizetés valamilyen proxy mutatójára épülő alternatív indexálási 
formáktól, hogy nem a bérszínvonal, bértömeg, vagy járuléktömeg alakulására épül, hanem 
abban, hogy a nyugdíjkötelezettségeket is figyelembe veszi. Nem a megtérülési idő 
bevezetése különbözteti meg az NDC-indexet a járulékalapú mutatóktól, hanem annak a 
lehetőségnek a számításba vétele, hogy a rendszer fenntarthatósága, és így az ígért járadék 
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realizálása olyan tényezőktől is függhet (például egy extra havi nyugdíj beígérése), ami nem 
mutatkozik a járulék-proxykban. 

 

6. ábra: A járulékvagyon, 1992-2008 
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3.4 Nettó nyugdíjkötelezettség: PL 

A nettó nyugdíjkötelezettség, azaz a nettó implicit nyugdíjadósság kiszámítása jelen dolgozat 
empirikusan legkritikusabb pontja. A működő NDC-rendszerekben rendelkezésre állnak az 
egyéni számlák, amelyek tartalmazzák az egyén követeléseit a rendszerrel szemben. Ilyen 
körülmények között a PL egyszerű adminisztratív adat. Egyéni számlák híján azonban 
becsülni kell. 

E projekt keretei szűkek voltak egy önálló becslés elkészítéséhez, ezért a TÁRKI már 
korábban készült korosztályi nyugdíjszámlák modelljét (TARKI GPA) alakítottam át, illetve 
frissítettem újabb évek adataival és jogszabályi változásaival az implicit nyugdíjadósság 
kiszámításához. A TARKI GPA egyszerű kohorsz-modell, amely előrevetítve tartalmazza a 
nyugdíjrendszer már beprogramozott jogszabály módosításait, így például a 2013-as 
bruttósítás és adókötelezettség hatását, a KSH népesség előrejelzését és a mindenkori kiinduló 
év járulékfizetési és nyugdíjas korprofiljait. A Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti 
Bank hasonló kohorsz-modelljeitől az különbözteti meg, hogy a korosztályi elszámolás 
módszertanának megfelelően minimális benne az előrejelzések szerepe, a hangsúly a jelen 
állapot kivetítésén van.  

Az itt közölt adatok főbb paraméterei a következők: a korosztályi elszámolás nemzetközi 
összehasonlító projektjének megfelelően a termelékenység éves átlagos növekedése 1,5 
százalék. Ebből adódóan a nyugdíjak éves reálindexe 0,8 százalék.  Magánpénztárak 
megtakarításainak növekedési üteme és a diszkontráta egyaránt 2 százalék. Megjegyzem, 
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hogy alternatív paraméter beállítások mellett a PL értéke természetesen jelentősen eltérhet az 
itt közölt eredményektől, ez azonban a következtetéseket csupán két ponton érinti. Attól 
függően, hogy miként állítjuk be a paramétereket, más és más eredményt kapunk arra nézve, 
hogy mekkora kezdeti korrekciót kényszerített volna ki a rendszerváltás okozta sokk 1992-
ben, illetve, hogy milyen mértékű javulást idézett elő ténylegesen az 1997-es reform. A 
rendszer működésében ugyanis ezzel a két jelentős változással számolunk. Az 1992-1996-os, 
illetve az 1998-2008-as rész-idősorokat az alternatív paraméter beállítások egyformán érintik, 
az éves változásokat számottevően nem befolyásolják. 

A modell legfontosabb leegyszerűsítő feltevése, hogy figyelmen kívül hagyja az előrehozott 
nyugdíjakat. Azaz a mindenkori korhatárral számol, ami a nők számára 55-ről, a férfiak 
számára 60-ról 62-re emelkedett a vizsgált időszakban. Évjáratra és nemre lebontott átlagos 
felhalmozott szolgálati időre vonatkozó adat híján azonban nem lehetett kohorszspecifikus 
előrehozott nyugdíjazásokat számolni. Ez azt jelenti, hogy a modell 62 éves kori nyugdíjba 
vonulással kalkulál annak ellenére, hogy az átlagos effektív korhatár még mindig 60 év alatt 
van. Következésképp a PL értéke érzékelhetően alulbecsült az itt közölt számításokban. Ezen 
azonban csak az segíthet, ha majd lehetőség nyílik az itt javasolt számítási eljárások 
megismétlésére a NYIKA dinamikus mikroszimulációs szoftverjén. Általában véve is 
elmondható, hogy bár a kohorsz-modellek is továbbfejleszthetőek, pontosabb implicit adósság 
számítást csak dinamikus mikroszimuláció segítségével végezhetnénk, és azzal is csak akkor, 
ha különböző viselkedési egyenleteket (munkakínálati, kereseti, megtakarítási, továbbtanulási, 
háztartásformálódási és termékenységi egyenleteket) építenénk be. 

 

7. ábra: Nettó nyugdíjkötelezettségek a GDP arányában, ill. 2009-es árakon, 1992-2008 
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A 7. ábrán összehasonlító áron (2009-es forintban) illetve GDP-arányosan is bemutatom a 
felosztó-kirovó pillér kötelezettségeinek idősorát. A két görbe közötti különbség ugyanaz, 
mint amit a járuléktömeg dinamikájánál láttunk. Az ábra fő mondanivalója azonban láthatóan 
nem a GDP illetve a fogyasztói árak eltérő alakulásától függ. A kilencvenes évek eleji 
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beáramlás a nyugdíjrendszerbe, még ha nyomott kezdőnyugdíjakkal is, gyorsan megnövelte 
az implicit adósságot. Csúcspontján, 1994-ben, a PL, az itt ismertetett számítások szerint mai 
áron megközelítette a 78 ezer milliárd forintot, az akkori GDP közel 3,7-szeresét. Ezt a 
nyugdíjak leértékelődése 1995-96-ban érzékelhetően lecsökkentette, de döntő változást az 
1997-es reformcsomag hozott, azon belül is elsősorban a korhatár emelés és a svájci index 
bevezetése. A PL körülbelül egyharmadára esett vissza, a GDP 120 százalékára, mai áron 
27,5 ezer milliárd forintra. Ismét megemlítem, hogy a valóságos csökkenés az előrehozott 
nyugdíjazás lehetőségének kinyitása miatt ennél minden bizonnyal kisebb volt.  

A PL négy évig ezen az alacsony szinten maradt, majd egy gyors növekedés nyomán 2005-
ben már újra meghaladta a GDP 220 százalékát, illetve 2009-es értéken a 60 ezer milliárd 
forintot, azt a szintet, ami körül egészen a 2009-es korrekcióig stagnált.  

 

4. Keresztmetszeti hozamok 1992 és 2008 között 

 

4.1 A CA-index és az NDC-index idősorai 

Mielőtt bemutatnám az NDC-index alakulását, először a járuléktömeg és a járulékvagyon 
indexeit mutatom be a 8. ábrán.4

                                                 
4 Az itt bemutatott indexek a teljes nyugdíjrendszerre vonatkoznak. A számítás tartalmazza a pénztári szektor 
bevételeit, működési költségét és hozamait is. Ez az 1998 előtti időszakot egyáltalán nem érinti és a későbbi 
éveket is csak érzékelhetetlenül kis mértékben.  

 Mivel az utóbbi ehelyütt fontosabb, ennek értékeit tüntettem 
fel. Az ábrán pontosan látszik, ami az 1. és a 6. ábra összevetéséből már sejthető volt, hogy a 
járulékvagyon gyakorlatilag együtt mozog a járuléktömeggel. A járulékvagyon alakulását 
tehát a megtérülési idő alig befolyásolja. Ennek a megfigyelésnek jelentős szerepe lehet egy 
vita eldöntésében. A nyugdíjszakma egyes képviselői szerint a járulékok eszmei 
kamatoztatásának megfelelő eszköze a járuléktömeg indexe, miközben ugyanők kifogásolják 
a CA-index alkalmazását, mondván, hogy a keresztmetszeti értékekből számított CA csak 
speciális feltevések mellett ad jó közelítést a ténylegesen várható járulékfolyam jelenértékére. 
A két index együttmozgása (vagyis a megtérülési idő éves változásainak csekély volta) 
azonban világossá teszi, hogy az NDC-index nem a befizetés-proxyban hozott újításában (C 
helyett CA) tér el döntően az alternatíváktól, hanem abban, hogy a járadék-oldalt, azaz a 
fenntarthatóságot is figyelembe veszi. Márpedig a befizetés-oldal nem feltétlenül ad jó 
közelítést a jövőbeli kifizetésekre nézve. Például a soron kívüli politikai természetű 
nyugdíjemelések vagy a járadékok alkalmazkodásának szintén politikai természetű 
elhalasztása használhatatlanná teszik a kizárólagosan befizetés-oldali eszmei kamatlábakat. 
Ha a várományokra és a már megállapított nyugdíjakra alkalmazott index nem veszi 
figyelembe a kifizetések elszaladását, az implicit nyugdíjadósság megnő, és ez előbb-utóbb 
kikényszeríti a korrekciót. 

A 3. szakaszban bemutatott komponensek alapján immár ki lehet számítani az NDC-
indexeket, azaz a járulékvagyon éves növekményét az aggregált nyugdíjkötelezettségek előző 
évi értékére vetítve. Mint ezt az 1. szakaszban már tisztáztuk, a mutató azt adja meg, hogy 
mennyivel növelhetjük a rendszer nettó nyugdíjkötelezettségeit, azaz a kliensek nettó 
nyugdíjvagyonát az előző évihez képest úgy, hogy a rendszer hosszú távú egyensúlya 
fennmaradjon. Az eredményt a 9. ábrán közlöm. 
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8. ábra: A járuléktömeg (C) és a járulékvagyon (CA) éves reálindexei, 1992-2008 
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Megjegyzés: Az ábrán feltüntetett számok a CA-index értékei. 

 

Az 1990-es évek első fele súlyosan negatív keresztmetszeti hozamokat hozott a 
nyugdíjvárományok számára. A foglakoztatási sokk aláásta a rendszer járulékvagyonát. A CA 
reálnövekedése egy kivételével minden évben negatív volt 1997-ig, amíg a foglalkoztatás el 
nem érte mélypontját. Eközben az aggregált nyugdíjvagyon stagnált (a nagytömegű 
beáramlást a nyugdíjak reálértékének csökkenése és a kezdőnyugdíjak drasztikus visszaesése 
ellensúlyozta), vagy csak kis mértékben csökkent (a Bokros-csomag következtében). A 
várományok értékvesztése egyes években kétszámjegyű (1992-ben 10,1 százalék, 1995-ben 
15,8 százalék). Mivel az évről-évre történő alkalmazkodás algoritmusa hiányzott a 
rendszerből, egyszeri drasztikus korrekció következett be. Az 1997-es reform egy csapásra 
eltüntette a nyugdíjvárományok csaknem 60 százalékát. Ennek hatása az NDC-indexben egy 
év késleltetéssel, 1998-ban jelenik meg: a PL leértékelése 1997-ben történt, az NDC-index 
pedig az előző évi PL-értékre vetít.  

Innentől hat igen kedvező év következik. A járulékvagyon gyors ütemben nő a bérek 
emelkedése és a Ratkó-unokák járulékfizetővé válása miatt, miközben a rendszer 
kötelezettségállománya 1999 kivételével stagnál. 2002-ben nagyon megugrik a PL, de ezt a 
2003-as szintén jelentős CA-növekmény még ellensúlyozza. 2003-ban azonban, a 13. havi 
nyugdíj részleges bevezetése miatt tovább nő az elkötelezettség, és ezt 2004-ben már semmi 
nem kompenzálja. Innentől kezdve már csak mérsékelt reálhozamok adódnak, kivéve a 2007-
es évet, amikor a jelentős járulékemelés erőteljes lökést adott a járulékvagyonnak. 
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9. ábra: Az NDC-index éves értékei 
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4.2 Az indexek idősorainak értelmezése és a kumulált hozamok 

Egy fontos szempont kívánkozik ide a hozamok értelmezéséhez. A 8. ábrán bemutattam a 
járulékvagyon és a járuléktömeg együttmozgását. Az NDC-indexről tudjuk, hogy a 
járulékvagyon mozgásához köti a nyugdíjjogosultságok aggregátumát. Ez tehát azt jelenti, 
hogy az NDC-index nem más, mint a járulékvagyon indexe, ami pedig nem más, mint egy 
pontosított járuléktömeg-index. A 9. ábra idősora azonban eltér a 8. ábrán közölt idősortól. Ez 
nem azért van, mert rosszul számoltam volna az NDC-hozamokat, vagy, mert hiba lenne a 
levezetésekben, hanem azért, mert az említett összefüggés az NDC-index és a CA-index 
között csak akkor áll fenn, ha a vizsgált rendszer ténylegesen az NDC-hozamokkal 
indexálódik. Ha a vizsgált rendszer nyugdíjkötelezettségeinek alakulását valóban hozzákötik a 
járulékvagyon mozgásához. Magyarországon a vizsgált időszakban nem ez volt a helyzet. A 
nyugdíjvagyont egy sor független lépés (a nyugdíjformula megváltozása, bérindexálás majd 
annak többféle módosítása, a korhatár emelése) befolyásolta, épp azért, mert nem NDC-
alapon működött a felosztó-kirovó pillér.  

Ez áttételesen természetesen megjelenik a 9. ábra hozamaiban, de csak áttételesen. Az NDC-
index ugyanis arról gondoskodik, hogy t1 évben a PL értéke olyan mértékben nőhessen, mint 
amilyen mértékben a CA nőtt ugyanez alatt az idő alatt. Azt azonban nem biztosítja, hogy a 
PL t0-beli értéke valóban meg is egyezzék a CA t0-beli értékével. A 9. ábra hozamai tehát azt 
mutatják, hogy évről-évre mennyivel növekedhetett volna a nyugdíjvagyon, ha előző évben 
egyensúlyban lett volna a rendszer. A rendszer azonban egyszer sem volt egyensúlyban.  

A 10. ábrán bemutatom a CA/PL arány alakulását. A következő kép rajzolódik ki. A rendszer 
nagymértékű fedezetlen hiányt örökölt az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás közös 
korszakából. Ez a hiány részben már 1989 és 1991 között keletkezett, amikor a kibontakozó 
foglalkoztatási válság aláásta a járulékvagyont. 1992-ben a járulékfedezet 30 százalékkal 
maradt el hosszú távú nyugdíjkötelezettségek jelenértékétől, és ez az arány a nyugdíjreformig 
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csak tovább romlott. Az 1997-es reform túlbiztosította a rendszert: ha az előrehozott 
nyugdíjazással nem kalkulálunk, akkor a nyugdíjvagyon az egyik évről a másikra nominálisan 
kevesebb, mint felére esett vissza, miközben a járulékfedezet szintén nominálisan 20 
százalékkal nőtt. A járulékvagyon egészen 2002-ig meghaladta a nettó nyugdíjkötelezettségek 
értékét. A két tétel hányadosa 2003-ban volt legközelebb az 1-hez, bár ebben az évben már 
valamelyest az egyensúly alá került. 2006-ig így is maradt, majd a jelentős járulékemelés 
ismét az egyensúlyi szint fölé vitte a mutatót. 

 

10. ábra: A járulékvagyon és a nettó nyugdíjkötelezettségek aránya, 1992-2008 
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E háttér birtokában az NDC-index értelmezése is megváltozik. Ha 1991-ben a CA és a PL 
egyenlősége megvalósult volna, akkor a járulékvagyon 1992-es csökkenése miatt reálértékben 
10,1 százalékkal kellett volna leértékelni a nyugdíjakat és a nyugdíjvárományokat. Mivel 
azonban a rendszer 1991-ben sem volt egyensúlyban valójában egy sokkal súlyosabb, -30,2 
százalékos korrekcióra lett volna szükség. Ugyanígy, az idősor egy másik pontján található 
értéket értelmezve azt kell mondanunk, hogy ha 2003-ban a fedezet és a kötelezettségek 
egyensúlyban lettek volna, akkor az eszmei tőkeszámlák értéke 2004-ben gyakorlatilag 
stagnált volna; -0,2 százalékos hozamot lehetett volna jóváírni. Az egyensúly azonban 2003-
ban is hiányzott már, így valójában egy sokkal súlyosabb, 6,4 százalékos leértékelésre lett 
volna szükség. 

Mindez a hozamok kumulálására és átlagolására is hat. Az NDC-indexek tetszőleges 
időszakra összegezhetők és az átlagos éves hozamok is megadhatók, ha a vizsgált időszak 
kiindulópontján a rendszer egyensúlyban van, és a nyugdíjvagyont időközben más változások 
nem befolyásolják. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy ha 1992-ben egy egyszeri korrekcióval 
egyensúlyba hozták volna a rendszert, vagyis az aggregált nettó nyugdíjkötelezettségeket 
1991-ről 1992-re úgy indexálták volna, hogy értéke megegyezzen a járulékvagyon 1992-es 
értékével, onnantól pedig, klasszikus NDC-rendszerként, mindig a járulékvagyon éves 
növekményével növekedett volna, akkor 2008 és 1991 között a rendszer 2,4 százalékos 
reálhozamot produkált volna. Nem évi átlagban, hanem a teljes időszakra összesen (lásd a 11. 



 26 

ábrát). Ha a kezdő korrekcióra nem került volna sor, a kumulált hozam már 2003-ban 
pozitívvá vált volna, és 2008-ra már közel lett volna a 40 százalékhoz. Ebben az esetben a 
rendszer a kiinduló hiányt folyamatosan tolta volna maga előtt, nem számolta volna fel, de 
nem is tett volna hozzá.  

 

11. ábra: Fiktív kumulált hozamok 1991 és 2008 között: CA-index 
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Megjegyzés: Fiktív: feltesszük, hogy klasszikus NDC-rendszer működik, és a nyugdíjkötelezettségek kizárólag a 
járulékalap változásai alapján mozognak. Az egyik esetben korrigálunk a rendszer kiinduló hiányára, a másik 
esetben ezt a hiányt folyamatosan görgetjük. 

 

A 11. ábrán bemutatott számsor nem pusztán azért fiktív, mert 1992-ben nem történt kezdő 
korrekció, és utána a várományok és járadékok nem a járulékvagyon indexével nőttek, hanem 
azért is, mert a nyugdíjvagyonnak voltak független mozgásai. A nyugdíjformula változása 
(elsősorban a tökéletlen valorizáció, egyes években pedig a nyugdíjplafon mozgásai miatt), a 
korhatár felemelése, az árindex felváltása svájci index-szel, majd a 13. havi juttatás 
bevezetése mind olyan korrekciók voltak, amelyek a járulékvagyon alakulásától függetlenül 
befolyásolták a nyugdíjvagyont.  

Ezeket a szempontokat, bizonyos korlátok között, a 9. ábrán bemutatott NDC-index 
figyelembe veszi. Bár, miként jeleztem, a mutató mindig az előző évi PL-re vetíti a CA 
változásait, tehát nem veszi figyelembe, hogy a szóban forgó PL-érték egyensúlyi volt-e vagy 
sem, azért ha a PL-t független mozgások is alakítják, az megmutatkozik a CA-változások 
relatív súlyában. Ugyanakkora változás a járulékvagyonban más és más NDC-indexet 
eredményez attól függően, hogy a nyugdíjkötelezettségekben estek-e egyéb, a 
járulékvagyontól független változások. Miközben a járulékvagyon az 1997-es nyugdíjreform 
során csak csekély mértékben változott (reálértékben a CA mindössze 6,9 százalékkal nőtt 
1997 és 1998 között), addig a nyugdíjvagyon egyik évről a másikra drasztikusan lecsökkent 
(58,5 százalékkal). Következésképp a CA-index mindössze 6,9 százalék (lásd a 8. ábrán), az 
NDC-index, viszont, amely a tökéletes NDC-rendszer hiányában, ha csak áttételesen is, 
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érzékeli  a PL-változást, 17,3 százalékkal emelné a várományokat (lásd a 9. ábrán). Ismét 
megjegyzem, hogy az áttételesség nem az NDC-index hibája; mindössze arról van szó, hogy a 
magyar rendszerben nem létezett mechanizmus a hosszú távú egyensúly garantálására. Emiatt 
az NDC-index értékeinek kumulálása, bár részlegesen figyelembe veszi a nettó 
kötelezettségek független változásait, még mindig fiktív értékeket ad, mivel a vizsgált 
periódusban hiányzott a rendszerből a stabilizáló mechanizmus. Ahhoz, hogy 
rekonstruálhassuk a valódi hozamokat, minden évben korrigálnunk kéne a rendszert, azaz a t0-
beli PL-értékeket a t1-beli CA-értékekhez kéne igazítanunk, és úgy kéne kiszámolnunk az 
NDC-indexeket. Ez a számítás azonban más oldalról lenne fiktív, mert teljesen elszakadna a 
magyar nyugdíjrendszer által produkált valós értékektől. 

Mindenesetre az NDC-indexek kumulálása a CA-indexhez sokban hasonló eredményt ad 
(lásd a 12. ábrát). Ezúttal is két változatban, kezdő korrekcióval és anélkül prezentálom az 
idősorokat, de, mint említettem, a menetközbeni stabilizációk, legyenek azok akár pozitív, 
akár negatív irányúak, hiányoznak. Mind a CA-index, mind az NDC-index a nyugdíjak és a 
várományok erőteljes leértékelődésére utal a kilencvenes évek első felében. Ez a 
leértékelődés, amit a valóságban nem követett efféle évről-évre korrekció, kikényszerítette az 
1997-es egyszeri súlyos leértékelést. Mind az NDC-index 1998-as kiugrása, mind a 10. ábrán 
közölt számsor megfelelő értéke arra utal, hogy a korrekció még súlyosabb volt, mint kellett 
volna, hacsak az előrehozott nyugdíj figyelmen kívül hagyása nem torzítja ilyen mértékben az 
eredményeket. Ezután folyamatos emelkedés nyomán 2003-ra (kezdő korrekció nélkül) vagy 
2007-re (kezdő korrekcióval) pozitívba fordul a kumulált index. 

 

12. ábra: Fiktív kumulált hozamok 1991 és 2008 között: NDC-index 
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Megjegyzés: Fiktív: mivel a valóságos rendszer nem NDC-rendszerként működött, és a nyugdíjkötelezettségek 
független változásait nem korrigálta semmilyen mechanizmus, az így kiszámolt NDC-indexek csak korlátozottan 
tartalmazzák a nyugdíjkötelezettségek értékváltozásait. Két esetet mutatok be: az egyik esetben korrigálunk a 
rendszer kiinduló hiányára, a másik esetben ezt a hiányt folyamatosan görgetjük; menet közben azonban nem 
kalkulálok automatikus stabilizációval. 
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Melléklet: A tanulmányban felhasznált fontosabb számok 
 

 

 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

TD 26,5 26,8 26,7 26,3 25,2 25,3 26,0 25,7 26,3 

C 119 925 144 371 183 432 237 540 282 008 333 822 392 377 446 755 515 558 

PL 4 122 479 5 191 571 6 529 170 8 388 268 10 195 254 12 758 540 15 975 189 18 394 402 21 654 798 

CA 3 183 504 3 870 760 4 896 411 6 236 707 7 119 097 8 443 075 10 198 896 11 477 772 13 565 079 

nominális NDC index  0,167 0,198 0,205 0,105 0,130 0,138 0,080 0,113 

reál NDC index   -0,003 -0,071 -0,107 -0,101 -0,078 -0,042 -0,158 -0,099 

kumulált nominális NDC index     0,105 0,249 0,421 0,534 0,708 

kumulált reál NDC index kezdő korrekcióval     -0,302 -0,356 -0,383 -0,480 -0,532 

Megjegyzés: A kumulált értékeket, a tanulmánnyal egyezően 1992-től tüntetem fel. 
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A tanulmányban felhasznált fontosabb számok; folytatás 
 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

26,3 26,1 26,4 26,9 27,0 27,3 27,4 27,4 27,1 26,8 26,9 26,7 

622 344 766 228 855 599 976 546 1 102 907 1 184 509 1 359 761 1 452 284 1 604 373 1 734 386 2 165 428 2 361 654 

10 633 713 12 997 929 16 674 347 18 403 491 21 054 321 30 378 053 39 788 160 47 914 604 51 456 559 51 875 953 49 804 735 55 347 639 

16 372 750 19 997 946 22 615 372 26 247 630 29 815 337 32 377 873 37 251 097 39 760 123 43 475 409 46 482 781 58 254 294 63 084 363 

0,130 0,341 0,201 0,218 0,195 0,122 0,161 0,065 0,080 0,061 0,229 0,089 

-0,045 0,173 0,092 0,110 0,094 0,066 0,109 -0,002 0,042 0,021 0,138 0,027 

0,930 1,588 2,109 2,787 3,525 4,079 4,895 5,281 5,782 6,193 7,837 8,627 

-0,553 -0,476 -0,427 -0,365 -0,305 -0,259 -0,179 -0,181 -0,146 -0,128 -0,008 0,018 
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