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Az előadás témái 

• Nyugdíjkötelezettségek kiegészítő táblája a nemzeti 
számlákban 

• Nyugdíjmodellezési munka mérföldkövei, a  projekt 
felépítése 

•  Jövőbeli nyugdíjkötelezettség, része az adósságnak? 
• A társadalombiztosítás jövőbeli nyugdíjkötelezettsége 
a kormányzati  adósság  része 

• A nyugdíjkötelezettség különböző mutatói  
•  Az implicit nyugdíjadósság jelenértéke  
A modell felépítése 
•  jelenlegi nyugdíjasok követeléseinek  
• nem nyugdíjasok nyugdíjjogosultságának 
megállapítása 

• Fejlesztési  irányok 
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A statisztika feladata 

„ There is nothing more important for 
economic policy than good statistics” 

                    Alexandre Lamfalussy 
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Nyugdíjkötelezettségek kiegészítő 
táblája a nemzeti számlákban 

• Cél: átfogó és összehasonlítható számítás készítése a 
nyugdíjkötelezettségekről 

•  nemzeti számlák nem tartalmazzák a kormányzati  
társadalombiztosítás kötelezettségeit 

• kiegészítő tábla= hiány pótlása 

Táblázat adatai: 

• Csak nyugdíjjellegű kötelezettségeket tartalmaznak  
(öregségi, rokkant, özvegyi); 

• Bruttó elszámolás (adók, díjak nem kerülnek levonásra) 

• Csak társadalombiztosítás jellegű nyugdíjrendszerek (sem 
önkéntes, sem segély jellegű rendszerek nincsenek benne) 

• ADL alapú számbavétel (bázisévig megszerzett 
jogosultságok) 
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Kiegészítő tábla felépítése 
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A, B oszlopok: nem kormányzati nyugdíjrendszerek (DC és DB is) 

D oszlop: kormányzati DC rendszer 

E, F, G oszlop: közalkalmazottak különböző nyugdíjrendszerei 

H oszlop: szűken vett állami TB rendszer 

G és H oszlopok (szürke): nincs a nemzeti számlákban 



A kiegészítő tábla alapösszefüggései  
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Nyugdíjmodellezés az MNB-ben 

• Implicit nyugdíjadósság számítása a nemzeti számlák 
európai  rendszere (ESA 2010) követelmények szerint első 
tervezet szerint már  2014-től volt kötelező  Eszerint 2012-
ről kellett számítást készíteni, majd évente aktualizálni  

• Változás: csak 2017-től lesz kötelező  a táblázat kitöltése 
2015-re és csak  három évente kell aktualizálni  

• Freiburgi egyetem Generációs Elszámolások központja által 
kidolgozott  modell statisztikai célra megfelelő 
számításokat tesz lehetővé  

• A statisztikai modell nem alkalmas a költségvetési 
fenntarthatósági kérdések megválaszolására, de 
lehetőséget ad az egyes országok közötti összehasonlításra 
és  a későbbiekben a változások követésére 

• A modell alkalmazása egyéb költségvetési szimulációs 
számításokra 

 

A projekt célja  



A modellezési munka mérföldkövei, a  projekt 
felépítése   

• 2011: szerződés a freiburgi egyetemmel  a modell magyar adaptációjára, 
első szeminárium 2011. decemberben  

• Miért ez a modell? 

• Freiburgi egyetem több országra adaptálta az általa kidolgozott modellt.   

• Az EUROSTAT által elfogadott modell    

• Szakértői konzultációk: 

• A freiburgi modell magyar adaptációja során belső és külső; NGM, ONYF, 
KSH szakértők bevonása 

• 2013: szerződés a gazdaságpolitikai szimulációk készítésére alkalmas 
„nyílt” modell verzió kidolgozására  

• A modell megismerése és  működtetése az MNB-n belül a költségvetési 
terület és az  STA közös feladata volt a kutatás támogatásával  Reiff 
Ádám, Berki Tamás ,Tánczos Vanda, Szoboszlai Mihály, Benkő Klaudia 

• 2015  vita szakértők bevonásával, tervezett publikáció: Christoph Müller 
Berki Tamás, Reiff Ádám  

 



Jővőbeli nyugdíjkötelezettség, része az 
adósságnak? 

• Statisztikai értelemben mindenképpen figyelembe 
kell venni a jövőbeli kötelezettségeket is, de 
jelenértéken! Nemcsak az állami 
nyugdíjrendszereket, hanem a magán nyugdíjakat 
is!  

• Csak azok a rendszerek nem részei az adósságnak 
amelyek önálló vagyont halmoznak fel és csak a 
vagyon erejéig van kifizetési kötelezettségük.   

• A járulékbevételek un. adójellegű bevételek  

• Viszont csak a jövőben jelennek meg ezek kifizetési 
kötelezettségként. 

 



Adósság vagy kötelezettség (debt,liabilities)? 

• ‘Liabilities are established when debtors is obliged to 
provide a payment or a series of payment to the 
creditor’  - ESA 2010 

• Hol van a határa az adósságnak? 
• Tulajdonosi részesedés  – a statisztikában a 
kötelezettségek része a számvitelben nem  

• Derivatív kötelezettségek   – Adósságmutatók nem 
tartalmazzák   

• Vállalatcsoporton belüli adósság  megállapodás 
kérdése 

• Jövőbeli nyugdíjkötelezettséget jelenleg nem 
tartalmazzák az adósságmutatók 

 
 

 



     A kormányzati adósság historikus idősora   
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‘During peacetime, a leading factor behind rapid surges in public debt has been severe 

or systemic financial crises’ - Reinhardt and Rogoff:   A Decade of Debt, 2011 – 

Herndon, Ash, Pollin- A  critique of Reinhardt and Rogoff  2013- Relationship 

between growth and  government debt  varies significantly  by time period and 

country  



 A társadalombiztosítás jövőbeli 
nyugdíjkötelezettsége a kormányzati  adósság  
része 

 

Igen ezt is figyelembe kell venni ! 

A nyugdíjkötelezettség a tagok múltbeli befizetéseinek a 
jelenértéke. 

• A nyugdíjjárulék amit a munkáltatók és a dolgozók 
fizetnek egy jövőbeli ígérvény, kötelezettség a lakosság 
felé.  

• Megállapodás aminek jogi keretei vannak vagy csak 
erkölcsi kötelezettség?  

• Társadalmi szolidalítás kérdése alapnyugdíj.  

A nemzetközi összehasonlítás nehéz, mert 
jelentősen eltérőek a nemzeti nyugdíjrendszerek 
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Nyugdíjkötelezettség számítási módjai 

 



Az implicit adósság jelenértéke  

• Az adott időpontig a társadalombiztosítás felhalmozott (implicit) 
nyugdíjfizetési kötelezettségének  jelen értéke a megszerzett 
nyugdíjjogosultságok alapján Accrued-to-date liabilities (ADL) 

•A számítás lépései: 

•Meglévő nyugdíjasok – a jövőbeli kifizetések 
becslése (indexálás, halálozási 
valószínűségek előrebecslése) 

•A jelenleg aktív korú népesség induló 
nyugdíjának megállapítása  

•Feltételezések: jövőbeli bér- és 
karrierpálya előrevetítése, hosszú távú 
GDP-növekedés  és demográfiai becslés, a 
diszkontráta mértéke az EUROSTAT előírása 
szerint 3%   



 
Magyarország implicit nyugdíjadóssága  nemzetközi 

összehasonlításban 
2006-ra forrás: freiburgi egyetem számítása 



Az államadósság és a társadalombiztosítás implicit 
adóssága együttesen 

 
Milyen mértékben változtatja meg a nyugdíjadósság az országok adósság mutatóit 

(2006)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

         Source:  IMF and RCGC Freiburg University, Pension obligations.. 2009, Müller, Raffelhüschen, 
Weddige 
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Freiburg-modell felépítése 

Freiburg-modell: nyugdíjkötelezettségek 
számolásához készített modell az Eurostat részére.   

Makro és mikroszimulációs modell összekapcsolása 
Overlapping generations típusú modell. 
alapja=generational accounting 
csak kiadási oldalra fókuszál, bevételi oldallal nem 
foglalkozik 

cél: kötelezettségállomány megállapítása bázisévre 
és a b+1 évre 

2 fő lépés: 
nem és kohort szerinti átlagos nyugdíjkötelezettségek 
kiszámítása 

 ennek felszorzása a kohort nagyságával 
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Egyéni nyugdíjkötelezettség 
kiszámítása 

• nyugdíjkötelezettség=bázisévig felhalmozott 
kötelezettség diszkontált értéke 
 
 

E= adott nemű (g), adott kohortba tartozó (x) személy 
összes nyugdíjkötelezettsége adott bázisévben (b) 

B= adott reprezentatív személy éves nyugdíjkövetelése 
(ADL szemléletben) adott életkorra (s), nemre (g) és 
évre (f) vonatkozóan (f=b+(s-x)) 

p= túlélés valószínűsége adott életkorra (s), nemre (g), 
évre (f)vonatkozóan 

r= diszkontráta 
D= maximális életkor (100 év) 
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Jelenlegi nyugdíjasok követeléseinek 
megállapítása I.  
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Különbség jelenlegi és jövőbeli nyugdíjas között a B kiszámításánál 

jelenlegi nyugdíjas =teljes nyugdíjra jogosult 

Feladat:  

1.kezdő nyugdíj meghatározása a bázisévre 

2.nyugdíját előre kell vetíteni az egész hátralévő élettartamra 

Lépések: 

1.nyugdíjprofilok készítése az egyes évjáratokra  

• k kohort átlagos nyugdíja (p) a bázisévben = reprezentatív 
személy nyugdíja szorozva a kohort nyugdíjrendszerben résztvevő 
tagjai (M) / a kohort nagysága (C)  

B , M és K mikroakadatokból nyerhető 



Jelenlegi nyugdíjasok követeléseinek 
megállapítása II.  

• kohortonkénti nyugdíjak összegzése a bázisévben, kohort 
nagyságával súlyozva 
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elméletben meg kell egyeznie az összes 

nyugdíjkiadással, ez általában nem érvényes, 

ezért a mikroadatokból nyerhető nem és kor 

szerinti nyugdíjaknak csak az  arányait figyelembe 

véve osztjuk fel a nyugdíjkiadásokat. 

Relatív nyugdíjak felszorzása egy 

konstans együtthatóval, amelynek  

kiszámítása a következő:  

 



Jelenlegi nyugdíjasok követeléseinek 
megállapítása III.  

• 2 .lépés nyugdíjprofilok előrevetítése: nyugdíjindexálás 
szabályainak (g) figyelembevételével egy adott kohort tagjának 
nyugdíja t évben: 
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Jövőbeni nyugdíjasok követeléseinek 
megállapítása I. 

• Csak az eddigi befizetéseikkel arányos nyugdíjra 
jogosultak 
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λ= teljes nyugdíj korrekciós tényezője a bázisévig eltöltött szolgálati idő  

vagy befizetett hozzájárulás függvényében 

jövőbeni kezdő nyugdíj megállapítása 

1.homogén karrierpálya: nem a befizetésekből, hanem a jelenlegi 

nyugdíjakból számítja 

2.heterogén karrierpálya: a kohortspecifikus életpálya modellek, a kezdő 

nyugdíj függ a múltbeli befizetésektől 



Kohort-specifikus nyugdíjtörténet 
figyelembe vétele 

• Nyugdíjtörténet a kor- és nem specifikus nyugdíjazási 
rátában tükröződik vissza (nyugdíjasok száma a teljes populációhoz 
viszonyítva) Értéke a korral nő.  

 

• Felhalmozott életciklus nyugdíjazási valószínűségek 
(LCRP)=1 

 Nyugdíjasok aránya+ felhalmozott jövőbeni nyugdíjazási 
valószínűségek (belépők-kilépők) elméleti értéke 1, de ha csak egy 
bázisévben megfigyelt nyugdíjazási döntések alapján teszünk 
feltételezéseket.  

 

 

  

A végeredményként számított kohorsz- és nemspecifikus 
nyugdíjazási valószínűségek tükrözik a nyugdíjba vonulási 
viselkedés lehetséges változásait (jogi változások, illetve 
kohorszspecifikus nyugdíjtörténet). 
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Nyugdíjba vonulás (rendszerbe való 
bekerülés) valószínűsége 
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Nem nyugdíjasok nyugdíjjogosultsága 

 

 

• A  felhalmozott nyugdíjkötelezettség számítása: 
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Felhalmozott Nyugdíjkötelezettség = 

=  AR (nyugdíjarány) * AMI (valorizált nettó havi jövedelem) *  RF 

(korai/kései ny-ba vonulás miatti korrekció)      *   PF (II: pillér 

miatti korrekció) 



A kohortonkénti nyugdíjjogosultságok 
súlyozása 

 
 
 
 
 
 

• C — jövőbeni kohortméret; ez impliciten tartalmazza 
a túlélési (rendszerből való kikerülés) valószínűséget 

 

• C meghatározható a kohort komponens módszerrel 
(Bonin, 2001) 
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   Fejlesztés : a képzettség figyelembe vétele az 

indulónyugdíj  meghatározásánál  
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Férfi átlagos induló nyugdíj az életkor függvényében 

visszabecslessel eredeti



További fejlesztési irányok 

Mikromodell: 
•A munkavállalási valószínűségekre 
vonatkozó feltételezések- átmenet mátrix 

•A nyugdíjbavonulási életkor valószínűségek 
•Különböző  demográfiai szcenáriók 
•ONYF teljeskörű adatbázisának 
felhasználása 

Makromodell : jelenleg EU Ageing Working 
Group előrejelzése  

•Hosszútávú előrejelzés érzékenysége a 
potenciális GDP növekedéstől, reálkamat 
feltételezéstől  
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Köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket 

sisaknezs@mnb.hu 
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