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Éves hozamok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben 
Magyarországon 
 

• Készült: 2010 januárjában a Stabilitás Pénztárszövetség megbízásából. 
• Készítette dr. Gál Róbert Iván, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet programvezető kutatója  

 

I. Megállapítások 

• A felosztó-kirovó (F/K) pillér nyugdíjait a járulékfizető kapacitásba történt múltbéli 
beruházások eredményéből fizetjük ki. Elvileg az ilyen beruházások hozamai mérhetőek.  

• 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.  

• Ez a (proxy) definíció a hozam fogalmát a hosszú távú fenntarthatóságból származtatja: az 
éves hozam a jogosultságok azon növekedése, amely a járulékkorlát mellett még 
megengedhető. 

• 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. 

• Ennek alapján kijelenthetjük, 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 30 százalékos 
leértékelésével lehetett volna stabilizálni, ami jóval meghaladja a 2008-as pénztári 
veszteségeket. Ezután ráadásul még további negatív hozamokat eredményező évek 
következtek. Az 1995-1996-os mélyponton az összegyűlt veszteség megközelítette a 40 
százalékot. 

• 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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II. A keresztmetszeti hozamszámítás komponensei: a járulékvagyon, a 
járuléktömeg, a megtérülési idő és a nettó nyugdíjkötelezettségek 

• A járulékvagyon (CA) megbecsülhető a jelenlegi járuléktömegből és a járulékfizetők és 
nyugdíjasok korprofiljából: 

CA ≈ C*TD, 
ahol CA a járulékvagyon, C a járuléktömeg t évben, TD a megtérülési idő (turnover duration), 
azaz a nyugdíjasok és a járulékfizetők súlyozott átlagéletkora közötti különbség. 
 

• Keresztmetszeti járuléktömeg /C/: a számítások során beszámított tételek,  
- mind a munkáltató, mind a munkavállaló által fizetett járulék 
- a késedelmi pótlékok és bírságok (amelyek a korábban be nem folyt járulék 

kamatainak tekinthetők)  
- minden egyéb, az állam által járulékszerűen fizetett hozzájárulás (azaz a 

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 járulékok)  

- a megállapodás alapján fizetett járulékok  
- a téves kifizetések visszatérülése, valamint  
- a magánpénztári befizetések kompenzációjaképp kapott állami hozzájárulás.  

 
• Megtérülési idő /TD/: 

A megtérülési idő keresztmetszeti becslés arról, hogy mennyit töltenek a járulékok (a 
jogosultságok) a rendszerben, mielőtt járadékként vissza nem fizetnék őket.  

• Nettó nyugdíjkötelezettség: /PL/ 
- A nettó nyugdíjkötelezettség (nettó implicit nyugdíjadósság) kiszámítása a tanulmány 

empirikusan legkritikusabb pontja. Működő egyéni számlás rendszerekben a nettó 
nyugdíjkötelezettség a számlák aktuális értéke, azaz a PL egyszerű adminisztratív adat; 
egyéni számlák híján azonban becsülni kell. 

- Ehhez a TÁRKI korábban készült korosztályi nyugdíjszámlák modelljét (TARKI GPA) 
használtuk fel.  
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III. A járulékvagyon, nettó nyugdíjkötelezettségek és a keresztmetszeti hozamok 
1992 és 2008 között   

A járulékvagyon /CA/ 

A járuléktömeg és a megtérülési idő ismeretében ki lehet számítani a járulékvagyont. Az idősor az 1. 
ábrán kerül bemutatásra, mind GDP-arányosan, mind összehasonlító áron. 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. 

 

1. ábra: A járulékvagyon a GDP százalékában, 1992-2008 

 

 

mailto:juhasz.istvanne@stabilitas.hu�
mailto:gal@tarki.hu�


 

 
További információ:  
Juhász Istvánné • főtitkár, Stabilitás Pénztárszövetség  
E-mail: juhasz.istvanne@stabilitas.hu, Tel.: +36 30 933 0936, Fax: +36 1 474 8156  
 
Dr. Gál Róbert Iván • TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 
E-mail: gal@tarki.hu, Tel.: +36-1-309-7667, Fax: +36-1-309-7666 

 

A nettó nyugdíjkötelezettségek /PL/ 

A nettó nyugdíjkötelezettségek (az implicit nyugdíjadósság), elsősorban az 1997-es 
nyugdíjreform és a későbbi politikai beavatkozások miatt erőteljesebben ingadoztak (lásd a 
2. ábrát). Az 1997-es reform az akkori GDP 1,8-szeresének megfelelő összeggel, mai értéken 
több mint 40 ezer milliárd forinttal csökkentette a nettó nyugdíjkötelezettségeket. 

2. ábra:  A nettó nyugdíjkötelezettségek a GDP százalékában, 1992-2008 

 

 

A TÁRKI GPA legfontosabb leegyszerűsítő feltevése, hogy figyelmen kívül hagyja az 
előrehozott nyugdíjakat. Azaz a mindenkori korhatárral számol, mivel évjáratra és nemre 
lebontott átlagos felhalmozott szolgálati időre vonatkozó adat híján 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. Ha az effektív korhatár modellezésére mód lett volna, az 1997-es stabilizáció 
nem mutatkozna ennyire drasztikusnak. 
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A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer éves hozamrátája 
 

A bemutatott komponensek alapján ki lehet számítani a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer éves hozamrátáját, azaz a járulékvagyon éves növekményét az aggregált 
nyugdíjkötelezettségek előző évi értékére vetítve. 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 
eredmény a 3. ábrán látható. 

3. ábra: A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer éves hozamrátája 

 

 

Egy fontos szempont a hozamok értelmezéséhez. A hozamráta alapvetően a járulékvagyon 
mozgásához köti a nyugdíjjogosultságok aggregátumát. Az összefüggés azonban a hozamráta 
és a CA-index között csak akkor áll fenn, ha a nyugdíjkötelezettségek 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.  

A 4. ábra a CA/PL arány alakulását mutatja be; ez a kumulált hozamráta legjobb közelítése. A 
következő kép rajzolódik ki. A rendszer nagymértékű fedezetlen hiányt halmozott fel 1992 
előtt. 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 a hosszú távú nyugdíjkötelezettségek jelenértékétől, és ez az arány a 
nyugdíjreformig csak tovább romlott. 
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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. 
 

4. ábra: A járulékvagyon és a nettó nyugdíjkötelezettségek aránya, 1992-2008 

 

E háttér birtokában az éves hozamráta 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. 

Az éves hozamráta alakulása 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.  
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