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1. Élettartam-kockázat és
életjáradékok Magyarországon
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Születéskor várható élettartam
Magyarországon (1900−2015)



Új önkéntes nyugdíj-
pénztári szabályozás
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l Országgyűlés (2015): nyugdíjba vonuláskor
kötelező felajánlani a pénztári vagyon
átváltását életjáradékra.

l Korábban csak fix tartamú pénzügyi járadékok.
l Több mint 1 millió ÖNYP tag.
l Az életjáradékok (alacsony) hazai népszerűsége

emelkedhet.
l A téma relevanciája nőtt.



2. Halandóság-előrejelzés
a GAPC modellkeretben
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Adatok és módszerek
l Életkoronkénti halandósági ráták (uniszex)
l Forrás: Human Mortality Database 

(www.mortality.org)
l Naptári évek: 1975−2014, életkorok: 65+.
l Öt népszerű GAPC modell:

l Poisson Lee−Carter (Brouhns et al., 2002)
l Cairns−Blake−Dowd (2006)
l Renshaw−Haberman (2006)
l Age-Period-Cohort (Carstensen, 2007)
l Plat (2009).
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GAPC modellcsalád
(Villegas et al., 2016)

l Számos népszerű eljárást tartalmazó, egységes
modellkeret.

l Az életkoronkénti halandósági ráták alakulása:

l Maximum likelihood becslés.
l A mortalitási indexek és a kohorszhatás

ARIMA modellekkel jelezhető előre. 8

g(m
xt

) = a
x

+
NX

i=1

b(i)
x

k(i)
t

+ b(0)
x

c
t�x

kapocs
halandóság alak mortalitási

index
kohorszhatás



Módszerek

l Számítások az R szoftver StMoMo csomagja
(Villegas et al., 2016) segítségével

l Modellválasztás osztott mintás validációval
l χ2 tesztstatisztika halandósági táblákra
l Tesztidőszak: 2005−2014, életkorok: 65−84 év
l Az ARIMA csak az előrejelzési

bizonytalanságot adja vissza
l A paraméterbizonytalanság pl. félparaméteres

bootsrap módszerrel modellezhető
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Modellválasztás
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Illeszkedés naptári évenként
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3. Az élettartam-kockázat mérése
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Élettartam-kockázat mérése
(Májer−Kovács, 2011)

l Mutatószámok:
l Nyugdíjkorhatáron várható hátralévő élettartam
l Nyugdíjkorhatáron induló életjáradék egyszeri nettó

díja
l Három változatban:

1. 2014. évi (statikus) halandósági tábla
2. Kohorsz (dinamikus) tábla, Lee−Carter modell, 

bázisidőszak: 1970−2006 (Májer−Kovács, 2011)
3. Kohorsz (dinamikus) tábla, Cairns−Blake−Dowd 

modell, bázisidőszak: 1975−2014 (saját számítás)
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Nyugdíjkorhatáron várható
hátralévő élettartamok eltérése
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Nyugdíjkorhatáron induló
életjáradék díjainak eltérése
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4. Következtetések
és fejlesztési irányok
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Következtetések
l 5 népszerű GAPC modell közül a CBD modell

előrejelző képessége a legjobb.
l A nyugdíjkorhatáron várható hátralévő élettartam

valójában 10%-kal hosszabb, mint a legfrissebb
statikus táblák alapján.

l A nyugdíjkorhatáron induló életjáradék egyszeri
nettó díja valójában 7%-kal magasabb.

l Ez az “árazási hiba” jelentősen nőtt 2006 és 2014 
között.

l Az élettartam-kockázat jelentősége emelkedett.
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Fejlesztési irányok

l A teljes népességre vonatkozó adatokat
használtam

l Nem jól reprezentálja az életjáradékot vásárlók
halandóságát

l Többpopulációs halandóság-előrejelzőmodell
(nép- és pénztári halandóság összefüggése)

l Modellbizonytalanság (bayes-i átlagolás)
l További előrejelző modellek vizsgálata
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Szponzorok

Jelen kutatás az Európai Unió, Magyarország és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított

forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú
"Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és
városi modellek" című projekt keretében jött létre.
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Szponzorok

Jelen kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ÚNKP-17-4-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság

Programjának támogatásával készült.
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Köszönöm a figyelmet!
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