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Hatalmas veszteségek az állami nyugdíjrendszerben  
A felosztó-kirovó pillér sem tudja elkerülni a válságok hatásait 
 

Az állami nyugdíjrendszer nagyobb veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni bizonyos 

időszakokban, mint amelyet a magánnyugdíjpénztárak szenvedtek el a 2008-as válság kapcsán – 

derül ki a TÁRKI Társdalomkutatási Intézet Zrt. (Tárki) tanulmányából.  

Juhász Istvánné, a Stabilitás Pénztárszövetség főtitkára kijelentette: az állami nyugdíjrendszer távolról 

sem olyan hatékony és biztonságos, mint ahogyan azt most a kormány – a magánnyugdíjpénztári 

befizetések befagyasztása kapcsán - állítja. Sőt: az állami nyugdíjrendszer nagyobb veszteségeket volt 

kénytelen elkönyvelni bizonyos időszakokban, mint amelyet a magánnyugdíjpénztárak szenvedtek el 

a 2008-as válság kapcsán. Az 1995-1996-os mélyponton az állami nyugdíjrendszerben szükségessé 

vált drasztikus kiigazítások közel 40 százalékos negatív hozamot jelentettek a járulékfizetőknek. Ilyen 

korrekció volt az 1997-es nyugdíjtörvény, amely a nettó implicit nyugdíjadósság (azaz a biztosítottak 

nettó nyugdíjvagyonának) több mint felét eltüntette, és ilyen a 2009-es Bajnai csomag, amelyben 

visszavonták a 13. havi ellátást, felemelték a korhatárt és leszorították a már megállapított járadékok 

éves indexét.  

A TÁRKI tanulmánya szerint az állami felosztó-kirovó pillér nyugdíjait a járulékfizető kapacitásba 

történt múltbéli beruházások eredményéből fizetjük ki. Elvileg az ilyen beruházások hozamai 

mérhetőek, és a 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” – állapítja meg a tanulmány.  

A járulékvagyon, 1992-2008 

A keresztmetszeti hozamráta ismeretében 

megmondhatjuk, hogy milyen teljesítményt nyújtott 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. 
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A nyugdíjrendszer éves hozamai, 1992-2008 
„Az adatokat vizsgálva kiderül, hogy a felosztó-

kirovó pillér sem tudja kikerülni a válságok 

hatásait. A kilencvenes évek eleji 

foglalkoztatási válság jóval nagyobb 

veszteséget okozott a felosztó-kirovó 

rendszerben, mint a 2008-as tőkepiaci válság a 

magánpénztárakban” – mutatott rá a főtitkár. 

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 1995-19967-os mélyponton az 

zegyűlt veszteség megközelítette a 40 százalékot – állapítja meg a tanulmány.  

 „Mivel az állami nyugdíjrendszer sem képes biztos hozamokat garantálni, ezért fontos, hogy a 

kockázatokat megosszuk, és a magánnyugdíjpénztári pillérre is támaszkodjunk” – vonja le a kutatás 

eredményei alapján a következtetést a Stabilitás Pénztárszövetség főtitkára. Mivel a két pillér 

kockázatai nagymértékben eltérnek egymástól, ezért a kockázatmegosztás a jövő nyugdíjainak 

biztosítása szempontjából komoly jelentőséggel bír. Hiszen, ahogy arra a kutatás rámutatott az állami 

nyugdíjrendszernek is voltak veszteséges időszakai a kilencvenes években, míg a nyugdíjpénztárakat 

a gazdasági válság hozta nehéz helyzetbe. Ám mindkét pillér esetében – eltérő alapokon ugyan - 

megtörtént a kiegyensúlyozás. A magánnyugdíjpénztárak 2009-ben 457,8 milliárd forint befektetési 

eredmény mellett kiemelkedő hozamokat értek el, így a Stabilitás Pénztárszövetség tagjai ledolgozták 

a pénzügyi válság során elszenvedett veszteségeiket. A tagoknál a választható portfóliós rendszerben 

a Klasszikus portfólió 12,11 százalék, a Kiegyensúlyozott portfólió 17,75 százalék, a Növekedési 

portfólió 25,95 százalék vagyonnal súlyozott átlaghozamot ért el a tavalyi évben. 

A tanulmány teljes szövege az alábbi címen érhető el:  

http://stabilitas.hu/dynamic/Stabilitas_Tarki_tanulmany.pdf 

A Stabilitás Pénztárszövetségről 

Öt piacvezető magánnyugdíjpénztár alapította meg 2000. május 29-én a Stabilitás Nyugdíjpénztári Szövetséget, 

ami az évek során számos nyugdíj- és egészségpénztárral bővült. Hazai és nemzetközi tapasztalatai révén 

elsődleges feladatának tekinti, hogy összefogja az időskori anyagi biztonság erősítésére és az 

egészségmegőrzés területén a társadalombiztosítási ellátások kiegészítésére hivatott hazai jogintézmények 

kialakításával és működésével kapcsolatos szakmai szervezetek képviseletét. Ma már a Szövetség tagjai kezelik 

a hazai magánnyugdíjpénztári tagok megtakarításainak 100 százalékát, vezetik az önkéntes nyugdíjpénztári 

tagok több mint 92 százalékának számláját, és tagjai között tudhatják az egészségpénztári tagok vagyonának 

közel 90 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az 

Európai Nyugdíjcélú Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (EFRP), amely az Európai Unió egyik 

legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 

szabályozása terén. 

http://stabilitas.hu/dynamic/Stabilitas_Tarki_tanulmany.pdf

