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A nyugdíjrendszer 
fenntarthatósága, 
kockázatok és lehetőségek
Összefoglaló: Minden tényező változatlansága mellett 2060-ra 10 aktív korúra 6 nyugdíjas fog jutni. Ez kockázatot jelent a 

nyugdíjak fenntarthatósága szempontjából. Tanulmányunk a nyugdíjrendszer fenntarthatóságára ható tényezők beazonosítása 

érdekében feldolgozta a népmozgalmi, gazdasági és foglalkoztatási statisztikákat, elemezte a népesedésre, foglalkoztatásra ható 

tényezőket és a nyugdíjkassza várható alakulását. Eredményeink rámutatnak, hogy a szülőképes korú nők számának csökkenése 

miatt, még mérsékelt termékenységnövekedés mellett is csökken a születések száma, így a családpolitikai intézkedések szük-

ségesek, de nem elegendőek a gazdasági és nyugdíjkockázatok mérséklésére. Konjunkturális jellege miatt a gazdasági növe-

kedés csak időlegesen mérsékelheti a kockázatokat. Ugyanakkor az időskorúak munkaerőpiaci aktivitásának meghosszabbítása 

kiszámítható hatékonysággal fékezheti a nyugdíjkiadások növekedését, miközben biztosítja a munkaerőpiaci kínálatot. Ennek 

eszköze lehet az időskori aktivitás ösztönzése, a nyugdíjkorhatár emelése, illetve a fizikai és mentális egészség, a munkaképes-

ség megőrzése, emellett fontos az öngondoskodás kultúrájának elterjedése.
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„Magyarország az időskori megélhetés biztosítá-
sát a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes 
állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkén-
tesen létrehozott társadalmi intézmények műkö-
désének lehetővé tételével segíti elő”, Magyaror-
szág Alaptörvénye (XIX. cikk, 4. bekezdés).

Hazánk népessége 2060-ig folyamatosan 
csökkenni fog, miközben annak korösszetéte-
le kedvezőtlenül alakul. Minden tényező vál-
tozatlansága mellett 2060-ra 60 százalék fölé 
növekszik az időskori eltartási ráta. Ez hosszú 

távon kockázatot jelent a magyar gazdaság és 
a nyugdíjkassza fenntarthatósága szempontjá-
ból. Tanulmányunk célja, hogy a rendelkezés-
re álló előrejelzések, trendek alapján, 2060-ig 
tartó kitekintéssel feltárja a hazai foglalkozta-
tási és nyugdíjrendszer kockázatait.

Az elemzés feldolgozta a legfrissebb népe-
sedési, gazdasági, foglalkoztatási statisztikákat, 
áttekintette a releváns szakirodalmat, illetve 
számba vette a népesedésre, a ki- és bevándor-
lásra, foglalkoztatásra ható tényezőket, illetve 
a nyugdíjrendszer bevételi és kiadási oldalá-
nak alakulását. A ksH népesség-előreszámí-
tása alapján számításokat végeztünk és előre-
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jelzést készítettünk a nyugdíjkorhatár-emelés 
egyes hatásairól.

A nyugdíjrendszerrel foglalkozó cikkek 
visszatérő témát jelentenek a tudományos 
kommunikációban. A tudományos cikkek a 
társadalombiztosítás keretében működő nyug-
díjrendszert rendszerint a fenntarthatóság 
(hosszú távú finanszírozhatóság, egyensúlyi ál-
lapot), valamint az igazságosság (a biztosítási 
és a társadalmi szolidaritási elvek érvényesülé-
se) kérdéskörében közelítik meg.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszert – 
elsősorban annak fenntarthatóságát – taglaló 
cikkek jellemzően rámutatnak a nyugdíjrend-
szernek más társadalmi, gazdasági területekkel 
való összefüggéseire (Monostori, 2015; Gál, 
2017), ezek alapján fogalmaznak meg kocká-
zatokat, kritikákat és reformjavaslatokat.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
változtatására irányuló elképzelések közöt-
ti különbségek jellemzően nem irányulnak a 
jelenlegi felosztó-kirovó rendszer megváltoz-
tatására (Banyár, 2020). A koronavírus-jár-
vány is rámutatott a tőkefedezeti rendszerek 
sebezhetőségére, a hazai és a külföldi nyug-
díjalapok jelentős veszteségeket könyvelhet-
tek el 2020 első felében. A felosztó-kirovó 
elven működő nyugdíjrendszer fenntartható-
sága szempontjából elsősorban az képezi a vi-
ták tárgyát, hogy milyen feltételekkel, mikor-
tól és mekkora mértékű ellátást biztosítson az 
állam, az öngondoskodás szerepe mennyire le-
gyen meghatározó. A feltételek között az állam 
a nyugdíjmegállapítás szabályainál hogyan és 
milyen mértékben vegye figyelembe a hosszú 
távú fenntarthatóság alapját jelentő gyermek-
vállalást (Botos, Botos, 2020).

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
fenntarthatóságának javításában a nyugdíj-
korhatár emelése jelenti az elsődleges eszközt 
(simonovits, 2019). A 2010-es évek közepé-
től a munkaerőpiac élénkülésével a munkanél-
küliség csökkent, a reálbérek növekedtek és ez 
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer finan-

szírozhatóságára is kedvezően hatott. kérdés, 
hogy lehet-e hosszú távon is számolni magas 
foglalkoztatási rátával és magas járulékalapot 
képező jövedelmi szinttel? A népesség elörege-
dése ugyanis a folyamatosan magas foglalkoz-
tatási rátát és a reálbérek növekedését igényli.

Varga (2014) azt vetíti előre, hogy a demo-
gráfiai folyamatok, a háztartások megváltozott 
viselkedésének és a makrogazdasági hatásainak 
köszönhetően – változatlan nyugdíjkorhatár 
esetén – a nyugdíjrendszer kiadásai megduplá-
zódnak 2070-ig. A nyugdíjrendszer fenntartha-
tósága „összetett reformokkal” nyugdíjkorha-
tár-emeléssel, járulékkulcs-emeléssel, valamint 
a nyugdíjmegállapítási és nyugdíjemelési sza-
bályok változtatásával biztosítható. Bajkó et al. 
(2015) a demográfiai és munkaerőpiaci folya-
matokat is figyelembe vevő nyugdíjmodellt al-
kottak és ennek alapján végeztek számításo-
kat. Modelljükben a demográfiai folyamatok 
miatt a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
egyenlege a 2020-as évek közepén válik nega-
tívvá, amelynek bekövetkeztét késleltetheti a 
reálbérek növekedése a 2030-as évek közepéig. 
Freudenberg et al. (2016) a várható nyugdíjki-
adások becslése alapján – figyelembe véve töb-
bek között a 2022-ig tartó fokozatos korhatár-
emelést –, arra a következtetésre jutottak, hogy 
2040-ig (a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulásá-
ig) egyensúlyban tud maradni a társadalom-
biztosítási nyugdíjrendszer. Az említett model-
lek nem vették még figyelembe a 2015–2019 
közötti időszak változásait, a kormányzati in-
tézkedések hatásait.

A kormány is végez nyugdíjrendszer fenn-
tarthatóságára irányuló számításokat. A kor-
mány (2020) szerint a nyugdíjkiadások összege 
2020-ról 2070-re előreláthatólag 9 százalékról 
11,2 százalékra növekszik a GDP arányában, 
miközben a nyugdíjbiztosítási járulékbevéte-
lek 2020-ban 8,3 százalékot, 2070-ben a 8,5 
százalékot jelentenek és 2020–2040 között a 
bevételek és a kiadások közötti különbség az 1 
százalékpontot nem haladja meg.
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Cikkünkben a lehető legtöbb szempont 
alapján konzervatív megközelítéssel elemez-
tük a demográfia és a munkaerőpiac folya-
matainak, valamint a munkajövedelmek és 
az azokhoz kapcsolódó nyugdíjak alapját ké-
pező járulék- és adóbevételek időbeli alakulá-
sát, a változások okait, összetevőit és várható 
tendenciáit. Az elemzés során rendszereztük a 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságát jelentő koc-
kázatokat és áttekintettük a kockázatok ellen-
súlyozására irányuló közpolitikai intézkedése-
ket, valamint felvetéseket fogalmaztunk meg, 
hogy mely intézkedésekkel kezelhetők, mérsé-
kelhetők a beazonosított kockázatok.

Az elemzés időbeli horizontja az egyes te-
rületek esetében eltérő. A népesség múltbeli 
alakulását 1950-től napjainkig, a népességvál-
tozás összetevőit a 2000–2019 közötti idősza-
kot tekintve elemeztük, mivel azok jellemzően 
hosszabb időtávon fejtik ki hatásukat. A jö-
vőt illetően a ksH – elemzés által felhasznált 
– demográfiai előrejelzéseit vettük figyelem-
be, amelyek 2060-ig rendelkeznek előretekin-
téssel. A munkaerőpiac és a munkajövedelmek 
változását 2010-től kezdődően vettük górcső 
alá, amely év trendfordulót jelentett a gazda-
ságpolitikában. A társadalombiztosítási nyug-
díjrendszer esetében a 2012–2019-ig terjedő 
időszak képezte az elemzés alapját, mivel azt 
megelőzően 2011-ben a nyugdíjrendszer je-
lentős strukturális változáson ment át a köte-
lező magánnyugdíjpénztári rendszer megszün-
tetésével.

A cikk forrásanyagát elsősorban a ksH idő-
soros táblázatai, valamint a demográfiával, a 
munkaerőpiaccal és a nyugdíjakkal kapcsola-
tos kiadványai jelentették. A társadalombiz-
tosítási nyugdíjrendszer pénzügyi adatainak 
forrása a Magyar Államkincstár TB Alap éves 
táblázatai, valamint a központi költségvetési és 
az azok végrehajtásáról szóló törvények voltak. 
Az elemzés forrásául szolgáltak továbbá az Ász 
korábbi elemzési is.

A tanulmány több egymáshoz kapcsolódó 

terület összefüggéseit vizsgálja. A népesség 
korösszetétele meghatározza az aktív és inak-
tív csoportok arányát és a munkaerő-kínálatot. 
A népesség, a munkaerő és a foglalkoztatottság 
szorosan összetartozó fogalmak, többszörösen 
egybekapcsolódó rendszert alkotnak. A népes-
ség aktív tagjai által előállított munkajövede-
lem képezi a nyugdíjasok számára kifizetett 
nyugdíjak alapját (lásd 1. ábra).

A tanulmány az 1. ábrán látható hat terület 
időbeli alakulását, tendenciáit, egymásra ható 
folyamatait vizsgálja, valamint feltárja a vál-
tozások okait, összetevőit. Mindezek alapján 
prognózist fogalmaz meg, beazonosítja a fog-
lalkoztatottságot és a nyugdíjrendszert érintő 
közép- és hosszú távú fenntarthatósági kocká-
zatokat. Áttekinti továbbá a kockázatok ellen-
súlyozására irányuló közpolitikai intézkedése-
ket.

A néPESSég AlAKUláSA

Egy ország népessége az emberi erőforrásait is 
jelenti. A népesség fogyása, elöregedése fenn-
tarthatósági kockázatokat hordoz, a munka-
erő-kínálat csökkenése ronthatja a versenyké-
pességet, megdrágíthatja az infrastruktúra és a 
társadalombiztosítási ellátórendszer fenntartá-
sát (kapitány, spéder, 2017), mivel kevesebb 
adójárulék-fizetőt eredményez. 2010–2019 
között évente átlagosan 38,9 ezer fővel csök-
kent hazánk lakossága (ksH sTADAT 1.1), az 
előrejelzések alapján a csökkenés mértéke nőni 
fog (2. ábra).

Születések száma

A Ratkó-korszakot követően a születések szá-
ma a 2000-es évekig drasztikusan (mintegy 50 
százalékkal) csökkent. Ennek egyik oka volt 
azoknak a kultúrtechnikáknak (alapvető írási, 
olvasási, kalkulációs képességek) az elterjedése, 
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2. ábra

Magyarország népességének alakulása

Forrás: KSH STADAT 1.1., interaktív korfa, saját szerkesztés

1. ábra

eleMzett területek kategorizálása

Forrás: saját szerkesztés



Népesség

Foglalkoztatottak

MUNKA

Munkaerő

Nyugdíjak  
alapját képező 

bevételek

Jövedelmek

Adó- és járulékbevételek
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amelyekkel a nők saját maguk szabályozhatták 
a termékenységüket, illetve a fogamzásgátlás, 
terhességmegszakítás alkalmazása (Tárkányi, 
2008). 2010–2019 között a születések száma 
jelentősen nem változott. A születésszám ala-
kulásának meghatározója a szülőképes korú 
(15–49 éves) nők számának alakulása. A szü-
lőképes korú nők száma 1997 óta folyamato-
san csökken (3. ábra).

A termékenységi arányszám 2016–2019 
között kedvezőbben alakult: 1,49 volt, ami 
mintegy 19 százalékkal magasabb a 2010. évi 
mélyponthoz képest. A teljes termékenysé-
gi arányszám Eu-átlaga 2017-ben 1,59 volt 
(ksH ffI, 2019.). A termékenységi arány-
szám 2,1 értéke jelenti azt a reprodukciós mér-
téket (ksH ffI, 2019), amelynél a népesség-
szám nem csökken, amennyiben a szülőképes 

korú nők száma nem változik. 2019-re vonat-
kozólag a 2,1 termékenységi ráta eléréséhez to-
vábbi mintegy 26 ezer gyermek születésére lett 
volna szükség.

A termékenységi arány tartós elmaradása a 
reprodukciós arányt jelentő 2,1 értéktől, va-
lamint az, hogy az egyre kevesebb szülőképes 
korú nő kevesebb adó- és járulékfizetőt, a tár-
sadalombiztosítási nyugdíjrendszer bevételei-
nek a csökkenését vetíti előre.

A születések számának alakulására ható 
tényezők

Gyermekvállalás időpontja
Biológiai tény, hogy az életkor előre haladtával 
(30 év felett lassan, 35 év felett egyre gyorsu-

3. ábra

A szülőképes korú nők, Az élve születések számA és A teljes termékenységi 
arányszáM alakulása

Forrás: KSH STADAT 1.1., interaktív korfa, népesség-előreszámítás, saját szerkesztés (Az elemzés a 2025. év esetében a 2019. évi tényadat 
és a 2030-ra vonatkozó prognózis számát vette figyelembe).
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ló ütemben) csökken a nők termékenysége. 
A termékenység alacsony szintjében a később-
re halasztott gyermekvállalás is szerepet játszik 
(ksH ffI, 2019). A legtermékenyebb életko-
rúnak számító 20–24 éves nők 1990 és 2009 
között több mint kétharmaddal kevesebb 
gyermeket vállaltak. Az ő helyüket a 20-as éve-
ik második felében, illetve a 30-as éveik elején 
járó nők vették át, mérsékelten emelkedő ter-
mékenység mellett (ksH, 2011).

Hazánkban a gyermeket vállalni szándékozó 
párok mintegy 20–25 százaléka küzd meddő-
ségi problémákkal. Az éves születésszám mint-
egy 4 százalékára tehető a meddőségi kezelés 
eredményeként született gyermekeknek a 
száma. Lombikbébi módszerrel évente mintegy 
kétezer gyermek születik, szakértők szerint ez a 
szám akár háromezerötszáz is lehet költségve-
tési hozzájárulás függvényében (kaáli, 2017).

Képzettség, értékszerkezet, gyermekvállalási 
vágyak
A születésszám hatvanas évektől tapasztalható 
visszaesésének lényeges összetevője volt a kép-
zettségi szint emelkedése, illetve olyan eszkö-
zök megjelenése, amelyekkel a nők saját ma-
guk szabályozhatták a termékenységüket 
(Murray et al., 2018; Tárkányi, 2008).

A termékenységi ráta szintje mögött az élet-
mód különféle összetevői is meghatározó ténye-
zők, így a családalapítási szokások változása, az 
iskolában töltött évek számának növekedése, 
a családmodellek, az életfilozófiák átalakulása, 
a fiatalok munkavállalásának bizonytalansága 
vagy az otthonteremtés nehézségei (Horváth, 
Vida, 2019).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kü-
lön kutatóintézetet (kopp Mária Intézetet) ho-
zott létre, hogy a népesedési probléma össze-
tett életmódbeli és értékrendi hatótényezőit 
kutassa. felmérésük szerint az ideálisnak gon-
dolt gyermekszám 2,4 a tervezett: 2,12. A ter-
vek és a tényleges gyerekszámok közötti kü-
lönbség okai összetettek, a tartós párkapcsolat 

hiánya vagy elégtelensége éppen úgy ok, mint 
az anyagi feltételek hiánya (kINCs, 2019-1.).

Házasságkötés, válás, terhességmegszakítás
A születések száma mellett a házasságkötések, 
a válások és a terhességmegszakítások száma is 
hatással van a termékenységre (4. ábra).

2010–2019 között mindhárom mu-
tató összességében kedvezően alakult. 
A terhességmegszakítások száma mintegy 60 
százalékot csökkent. A terhességmegszakítás 
lehetséges szövődményként megnöveli a má-
sodlagos meddőség és a koraszülések kocká-
zatát (kozinszky et al., 2006), ezért az abor-
tuszok számának csökkenése a termékenység 
növekedését is jelentheti. A házasságkötések 
számának erőteljesebb növekedésében közre-
játszhatott, hogy 2015-től az első házasok 24 
hónapig (havi 5 ezer forint) adókedvezmény-
ben részesülhetnek, 2019. második félévétől a 
„fiatal” házasok (10 millió forint összegű) úgy-
nevezett babaváró kölcsönt igényelhetnek.

Állami támogatások
A nők a gazdasági, társadalmi folyamatok-
ban egyfelől közvetlenül munkaerőként, más-
felől pedig anyaként a jövőbeli munkaerő 
„újratermelőjeként” is részt vesznek. Mivel egy-
szerre cél az, hogy a nő a jövőbeli munkaerőt 
is újratermelje, valamint a jelenben is munka-
erőként vegyen részt a gazdaság működésében, 
fontos tényező az állam szerepvállalása. A nők 
kettős szerepbetöltésének támogatásában szük-
ség van olyan állami helyettesítőkre, amelyek 
egyfelől a nők reproduktív, gyermeknevelé-
si munkáját tudják kiváltani (bölcsődei, óvo-
dai ellátás), másfelől a munkaerőpiacról törté-
nő időleges kivonulásért kompenzálnak (csed, 
gyed, gyes). A gyermeknevelésben a szülőt in-
formális hálózatokból szervezett erőforrások is 
helyettesíthetik (nagyszülők), amelyet az állam 
szintén ösztönözhet (nagyszülői gyed és gyes).

A magyarországi családtámogatási rend-
szer a kívánt gyermekek megszületését se-
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gíti a gyerekvállalás terheinek könnyítésé-
vel (Horváth, Vida, 2019). Magyarország  
2010-től kezdődően jelentősen erősítette csa-
ládtámogatási rendszerének egyes elemeit (a 
pénzbeli ellátásokat, az adó- és járulékked-
vezményeket és a családokat segítő szolgálta-
tásokat is). A pénzbeli ellátásokon és az adó- 
és járulékkedvezményeken belül elsősorban 
a munkaalapú (meghatározott időtartamú 
biztosítási jogviszony meglétéhez kötött) 
támogatások erősödtek 2010–2018 között 
közel 75 százalékkal. 2019-től újabb elemek-
kel bővült a családtámogatási rendszer, többek 
között a kamatmentes babaváró hitellel és a 
családok gépjárműkedvezményével. A 2020. 
évi költségvetésben mintegy 2228 milliárd 
forintot jelentenek a családtámogatási rend-
szer egyes elemei (kormány, 2019). A magyar 
családtámogatási rendszer a GDP-arányában 

(Makay, 2018) és komplexitásban is kiemel-
kedő az európai országok körében (kINCs, 
2019-2).

A családtámogatási rendszer erősítése hatott 
a születések számára, ezt elsősorban a termé-
kenységi arányszám 2011–2016 közötti növe-
kedése mutatja. A nagyszabású család- és ott-
hontámogatási rendszertől várható pozitív 
hatások – nemzetközi tapasztalatok alapján is – 
lassan bontakoznak ki (ÖGYCsM, 2018).

Várható élettartam

Születéskor várható és az egészségben várható 
élettartam
A várható élettartam mutatja a megszületett 
gyermekek életesélyeit, a társadalom egyik 
legfontosabb fejlettségi, civilizációs szintjét 

4. ábra

HázAsságkötések, válások, terHességmegszAkítások AlAkulásA

Forrás: KSH STADAT 1.1., saját szerkesztés
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mutató jelzőszám (ksH Tudástár1), amely 
meghatározza azt is, hogy milyen hosszú ide-
ig jogosultak nyugellátásra az időskorúak. Bár 
a várható élettartam folyamatosan növekszik  
(5. ábra), az Eu-átlagtól mintegy 5 évvel 
elmarad (ksH ffI, 2019).

A ksH Népességtudományi Intézete né-
pesség-előrejelzésében a születéskor várha-
tó élettartamra vonatkozó alaphipotézisében 
2030-ra a nőknél 82,4, a férfiaknál 76,7 évet, 
2060-ra a nőknél 88,7, a férfiaknál 84,8 évet 
valószínűsít. A születéskor várható élettartam 
várható emelkedési ütemét az elmúlt időszak 
(15–20 év) tényadatai egyértelműen nem tá-
masztják alá. Ez azt jelenti, hogy az egészség-
ben várható élettartam emelkedése lassabb 
lehet, mint a ksH prognózisa szerinti érték, 
ami a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

hosszú távú fenntarthatóságára a csökkenő 
népesség mellett további kockázatot jelent.

Amennyiben az egészségben várható élet-
tartam jelentősen elmarad a várható élettar-
tamtól, az jelentős egészségügyi társadalmi 
költségeket jelez. Magyarországon jelentős a 
különbség – férfiak esetében 12,5 év, a nők 
esetében 17,8 év – a várható és az egészségben 
várható élettartamok között.

Magyarországon 2018-ban az egészség-
ben várható élettartam férfiak esetében 60,1, 
a nőknél 61,4 év volt, ezek az adatok az Eu 
átlagától mintegy 3 évvel elmaradnak (ksH 
ffI, 2019). Az élettartamban elsősorban a 
férfiaknál figyelhető meg javulás, bár a vár-
ható élettartamuk a nőkkel szemben még így 
is elmarad 6,6 évvel. A nők várható élettar-
tama szerte a világon magasabb, ami geneti-

5. ábra 

A születéskor várHAtó és Az egészségben várHAtó élettArtAm  
alakulása

Forrás: KSH, Stadat 1.1., Kaiser, 2018, saját szerkesztés
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kai, hormonális és életmódbeli okokra vezet-
hető vissza.

Az egészségben várható élettartam a nyug-
díjba vonulás legkésőbbi időpontját is megha-
tározza. Öregedő és fogyó népesség mellett a 
nyugdíjrendszer egyensúlyát fenntartó eszköz 
a munkaerőpiaci aktív évek számának növe-
lése, a nyugdíj mellett önkéntesen végezhető 
munka, illetve a nyugdíjkorhatár kitolása. Eb-
ből a szempontból kockázatot jelez, hogy mi-
közben Magyarországon az egészségben várha-
tó élettartam lassú ütemben emelkedik, nem 
éri el a nyugdíjkorhatárnak számító 65 évet 
sem. Ez határt szab a nyugdíjkorhatár esetleges 
további emelésének.

Magyarországon a dohányzással (387,3) és 
az alkoholfogyasztással (83,8) összefüggő száz-
ezer lakosra jutó standard halálozási ráta – an-
nak ellenére, hogy csökkenő tendenciát mutat 
– 2014-ben még jóval meghaladta az Eu-át-
lagot (dohányzás: 171,7; alkohol: 52,8; ksH 
ffI, 2019). Ezek a számok azt jelzik, hogy a 
népesség egészséges életmódjának a fejlesztésé-
ben még bőven van mozgástere és feladata az 
államnak és az állam polgárainak egyaránt.

Az államnak számos eszköz áll a rendelkezé-
sére a népesség egészségének a fejlesztésére. Az 
egészségesebb életmódra ösztönzés az állam ré-
széről nemcsak kommunikációs eszközökkel 
történhet, az alkohol- és dohánytermékek jö-
vedéki adómértékének meghatározása is fontos 
eszköz. A várható és az egészségben várható élet-
tartam alakulásában az orvostudomány fejlődé-
sével az egészségügyi ellátórendszer felkészültsé-
ge szerepet játszik (Jó Állam Jelentés, 2018).

A hazai nyugdíjrendszer fenntarthatóságá-
nak alapvető feltétele az állampolgárok egész-
séges élettartamának meghosszabbítása.

Kivándorlás és a bevándorlás

A munkaerő Eu-n belüli szabad áramlásának 
lehetőségével 2016-ig honfitársainknak mint-

egy 4 százaléka élt (ksH, 2016). Az Eu-n belüli 
szabad munkaerő-áramlás miatt a nemzetközi 
vándorlás mérése – nem csak hazánkban – ne-
hézségekbe ütközik, a kérdőíves adatfelvételek 
nem pontosak (kaiser, 2018).

Mint a 6. ábra mutatja, a vándorlási kü-
lönbözet 2000–2019 között mindig pozitív 
volt. A kivándorló magyar állampolgárok szá-
ma 2012-től jelentősen nőtt egészen 2015-ig. 
A ki- és bevándorlók évenkénti összetétele és 
számossága arra utal, hogy a bevándorló kül-
földi állampolgárok jelentős hányada hosszú 
távon nem marad az országban, hanem to-
vábbvándorol, ez a tendencia 2016 óta erő-
södött.

A kivándorlás oka legtöbbször a célorszá-
gokban kedvezőbb jövedelemszerzési lehetőség 
(ksH, 2016). ugyanakkor mind a kivándor-
lás, mind a visszavándorlás egyéni szintű moz-
gatóiról, strukturális meghatározottságairól 
empirikus adatokon alapuló, aktuális és rész-
letes kutatások nem lelhetők fel. Elsősorban a 
családalapítás és a gyermeknemzés előtt állók 
hagyják el ideiglenesen vagy véglegesen hazán-
kat, így ez a születésszám alakulására is kedve-
zőtlenül hat. A kivándorlás további fékezése, 
kivándorolt honfitársaink hazavonzása a népes-
ség fenntarthatósága és az adó- és járulékfize-
tő munkavállalók számának kedvező alakulása 
szempontjából is súlyponti kérdés.

2018-ban a hazatérők 65 százaléka volt 40 
évesnél fiatalabb (ksH, 2018). A kivándorlók 
hazatérésének összetett okai között szerepet 
játszhat a hazai jövedelemszerzési lehetőségek-
nek a javulása, illetve a hazai családtámogatási 
rendszer erősödése is.

2011-ben a magyarországi népesség 3,9 szá-
zaléka, 2019-ben 5,8 százaléka született külföl-
dön (ksH ffI, 2019). Magyarország a 2010. 
évtől a külhoni magyar nemzetiségűnek val-
lók számára kettős állampolgárságot biztosít, 
amely segíti az anyaországba történő települé-
süket és a munkaerőpiacon történő elhelyez-
kedésüket is.
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A MUnKAErő éS A 
foglAlKoZTAToTTSág AlAKUláSA

Gazdasági aktivitás

A munkaerőpiacon jelenlévő munkavállalók 
adó- és járulékbefizetéseiből történik a társada-
lombiztosítási nyugdíjak kifizetése. A munka-
erőpiac kínálati oldalának mennyiségi összeté-
telét (potenciális munkavállalók) elsődlegesen 
demográfiai folyamatok, a keresleti oldalát 
(munkaerőt kereső munkaadók) pedig gazda-
sági folyamatok alakítják (1. táblázat).

Munkaerőpiaci aktivitás

2010–2019 között kedvező folyamatok zajlot-
tak a munkaerőpiacon. Az aktívak száma 11 
százalékkal, a foglalkoztatottak száma 20 szá-

zalékkal nőtt, miközben a munkanélküliek 
száma kétharmaddal csökkent. Az aktivitási és 
a foglalkoztatási arány minden korcsoportban 
nőtt, illetve minden korcsoportban csökkent a 
munkanélküliségi ráta.

Az aktivitási és a foglakoztatási arány leg-
nagyobb mértékben – 30 százalékpontot is 
meghaladóan – a 60–64 éves korcsoportban 
nőtt, ennek oka egyértelműen a nyugdíjkor-
határ fokozatos 65 éves korra történő eme-
lése. Jelentős bővülés mutatkozik a 65 évnél 
idősebbek foglalkoztatásában is. Ebben sze-
repe van annak, hogy 2019-től a nyugdíjas 
munkát vállaló mentesül a járulékfizetéstől, a 
munkáltató pedig a nyugdíjas munkavállaló-
ja utáni szociális hozzájárulási adó fizetésének 
kötelezettségtől (1997. évi LXXX. törvény). 
A többi korosztálynál a bővülés egyrészt a 
közfoglalkoztatás szélesítésével, a foglalkoztatás 
bővülésével és a magasabb jövedelmekkel 
magyarázható (kádár et al., 2019). Másrészt a 

6. ábra

mAgyArországról kivándorló és bevándorló mAgyAr és külföldi állAmpolgárok 
számA, és A bevándorlási különbözet AlAkulásA

Forrás: KSH STADAT 1.10., 1.11., 1.12., 7.1.6.,KSH, (2017), saját szerkesztés
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szociálpolitika részeként az idő előtti nyugdíj-
ba vonulás lehetőségeinek korlátozása, a meg-
változott munkaképességűek ellátórendszeré-
nek és rehabilitációjának átalakítása, az aktív 
korúak jövedelempótló ellátásainak szigorítása 
is az okok közé tartozik.

A gyermekgondozási ellátást igénybe vevő 
nőknél, a mielőbbi munkaerőpiaci visszaté-
rést ösztönző intézkedések hatására csökkent 
a gyermekvállalás miatti távolléti idők átlagos 
hossza. A 15–19 éves korosztály esetében ok-
ként említhető a kötelező iskolába járás kor-
határának csökkentése (kádár et al., 2019). Az 
átlagnál magasabb a munkanélküliség 14–29 
év közötti korcsoportban, emellett náluk fi-
gyelhető meg a legnagyobb csökkenés 2010–
2019 között.

A munkaerőpiaci mutatók alakulása a tár-
sadalombiztosítási nyugdíjrendszerre nézve 
kedvező folyamat. Hosszabb távon azonban 
a munkaerő iránti igény kielégítésének nem 
kedveznek az alacsony születésszámmal, ala-
csony átlagéletkorral és rossz halálozási mu-

tatókkal jellemezhető demográfiai folyama-
tok. Emellett, mint arra a Covid–19-vírus által 
okozott egészségügyi és gazdasági válság élesen 
rávilágított, a kedvező folyamatok nem tarta-
nak örökké, mivel ki vannak téve a nemzetgaz-
daság ciklikus folyamatainak.

Munkaerő-tartalék
A foglalkoztatás további növelése elsődlegesen 
a munkaerő-tartalék foglalkoztatásának előse-
gítésével, másodlagosan az inaktívak munka-
erőpiacra történő nagyobb arányú bevonásá-
val érhető el.

A ksH a potenciális munkaerő-tartalék 
meghatározásában a 15–74 éves népességen 
belül figyelembe veszi a gazdaságilag aktívak 
közül az alulfoglalkoztatottakat és a munka-
nélkülieket (7. ábra).

A munkaerő-tartalékon belül a legnagyobb 
részt a munkanélküliek jelentették. számuk 
a 2019. év IV. negyedévére 155,2 ezer főre 
csökkent (1. táblázat). A 2019. IV. negyed-
évi 3,3 százaléknál rosszabb munkanélküliség 

7. ábra 

A munkAerő-tArtAlék összetétele 2019. i–iv. negyedévben (ezer fő)

Forrás: KSH, 2020, saját szerkesztés

Munkanélküli
Alulfoglalkoztatott
2 héten belül munkába tudna állni, de nem keres munkát
Munkakereső, aki nem tudna 2 héten belül munkába állni
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egyes földrajzi térségekben fordul elő: Észak-
Alföld 5,7 százalék, Dél-Dunántúl 5,4 száza-
lék, Dél-Alföld 3,7 százalék (ksH sTADAT 
6.2.1.11.).

A munkanélküliek alacsony számából kö-
vetkezik, hogy a foglalkoztatottak számának 
további bővülésére egyre inkább a gazdasági-
lag inaktívaknál mutatkozik mozgástér. A kor-
mány közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató-
jában a közfoglalkoztatás céljaként határozza 
meg a közfoglalkoztatottak sikeres vissza-, il-
letve bekerülését az elsődleges munkaerőpiac-
ra (kormány, 2020-2). A közfoglalkoztatottak 
létszáma teljes egészében nem vehető figyelem-
be az elsődleges munkaerőpiac tartalékaként, 
mivel sokaknál jelentős hátrányt jelent a mo-
bilitás, a nem megfelelő képzettség (Belügy-
minisztérium, 2016) vagy éppen az egészsé-
gi állapot. A gazdaságilag inaktívak számának 
összetételét mutatja a 8. ábra.

A nők gazdasági aktivitása jelentősen elma-
rad a férfiakétól. Ennek egyik oka, hogy jel-
lemzően a nők maradnak otthon a szülést 
követően, a másik okot a nyugdíjas, járadé-
kos nőknek a nagyobb száma jelenti. A nők a 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt, 40 év jogosult-
sági idő alapján is kaphatnak saját jogon öreg-
ségi nyugdíjat. Ezzel a lehetőséggel 2019-ben 
mintegy 159 ezer nő élt (ksH, 2019). A nők 
nyugdíjkedvezménye a családi és a munkahelyi 
szerepvállalásának ellátását igyekszik megköny-
nyíteni. A nők a férfiakénál évekkel magasabb 
várható életkora ugyanakkor nem indokolja 
ennek az ellátástípusnak a fenntartását.

Az egyéb kategóriába összesen 243,2 ezer fő 
tartozott. A nők az egyéb kategóriában majd-
nem kétszer annyian vannak, aminek az lehet 
az oka, hogy eltartottként, „háztartásbeliként” 
otthon maradnak. A gazdaságilag inaktívak 
egy része az úgynevezett fekete vagy rejtett gaz-

8. ábra 

A 15–64 év közötti gAzdAságilAg inAktívAk létszámA munkAerőpiAci  
távollétük okA szerint, 2019 (ezer fő)

Forrás: KSH, 2020, saját szerkesztés
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daságban végez munkát. Ez a társadalombizto-
sítási nyugdíjrendszer szempontjából is hátrá-
nyos, hiszen az ebben érintettek nem fizetnek 
adót és járulékot, a minimálnyugdíj összegé-
re vagy más ellátásra ugyanakkor jogosultak le-
hetnek.

A nem konvencionális (vagy rugalmas, ati-
pikus) foglalkoztatási formák, mint a távmun-
ka, a home office, flexi time, részmunkaidő – 
több, korábban inaktív, speciális élethelyzetű 
csoport (kisgyermekes anyák, idősödők, 
otthonápolást végzők) munkaerőpiaci bevoná-
sának lehet az eszköze.

A munkaerő-kínálati oldalon a részmunka-
idő megkönnyíti a gyermeknevelés, az ottho-
ni ápolás – általánosságban a háztartási munka 
és a piaci munka összeegyeztetését. A részmun-
kaidő segítheti a kisgyermekes anyákat abban, 
hogy párhuzamosan legyenek anyák és dolgoz-
zanak. Ez az eszköz egyszerre hathat pozitívan 
a foglalkoztatottságra és a gyermekvállalásra. 
Hazánkban a részmunkaidős munkavállalók 
száma 2010 és 2019 között 219,8 ezer fő és 
233,4 ezer fő között ingadozott. A részmunka-
idős munkavállalók számán belül a nők aránya 
2010–2015 között 64,1 százalékról 60,9 száza-
lékra csökkent, majd 2019-re 65,4 százalékra 
erősödött (ksH sTADAT 2.1.11.).

A kisgyermekes anyák részmunkaidős fog-
lalkoztatását segíti a munka törvényköny-
vének 2012-ben bevezetett és 2019-ben 
további kedvezményeket biztosító rendel-
kezése, amely szerint a munkáltató a mun-
kavállaló ajánlatára a gyermek négyéves ko-
ráig – három vagy több gyermeket nevelő 
munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig 
– köteles a munkaszerződést az általános teljes 
napi munkaidő felének megfelelő tartamú 
részmunkaidőre módosítani.2 Ez a rendelke-
zés lényegében az anya egyoldalú döntésétől 
teszi függővé a részmunkaidő alkalmazását.

A foglalkoztatást segítheti az otthoni és a 
távmunka is. Az Eu-ban a rendszeresen ott-
hon dolgozók aránya 2018-ban 5,2 százalék 

volt a 15–64 éves munkavállalók között, Ma-
gyarország esetében ez az arány csupán mint-
egy 2,3 százalék (Eurostat, 2020), vagyis van 
mozgástér hazánkban az otthoni munkavégzés 
terjedésében, amely akár a foglalkoztatottság 
bővülésében is jelentkezhet. A rugalmas mun-
kavégzési formának számító otthoni mun-
kavégzés terjedése a gyermekeket nevelő nők 
munkavállalása mellett a születésszám emelke-
déséhez is hozzájárulhat.

A kormány számos pénzügyi ösztönzővel is 
elősegíti az atipikus foglalkoztatási formák el-
terjedését, a 2018-ban a Ginop 5.3.2-16 kód-
számú 8,4 milliárd forint keretösszegű uniós 
pályázat kiírásával kívánta ösztönözni a rugal-
mas foglalkoztatás, ennek körében a részmun-
kaidő és távmunka bővítését. A 2014-ben be-
vezetett gyed-extra keretében a gyed teljes 
összege folyósítható részmunkaidős állás mel-
lett is.

Az állam szerepvállalása

Munkahelyteremtés, beruházáspolitika
A foglalkoztatottság bővülése elsődlegesen a 
gazdaság növekedésének köszönhető, emel-
lett az állam munkahelyteremtő beruházások 
támogatásával is segítette a foglalkoztatottság 
bővülését. A 2010–2017 közötti időszakban 
az állam összesen mintegy 255,5 milliárd fo-
rinttal támogatott munkahelyteremtő beruhá-
zásokat, amelynek köszönhetően közel 35 ezer 
új munkahely jöhetett létre. (kádár, kerekes, 
Tóth, 2019).

A munkavállalók számára a munkahely el-
érését biztosító közlekedésnek egy földrajzi te-
rületen (régión) belül van nagyobb szerepe. Az 
állam az úthálózat vagy a közösségi közlekedés 
fejlesztésével közvetett módon a foglalkozta-
tás bővítését is támogatja. A belső vándorlást 
– mint a munkanélküliségre adható válasz-
megoldás lehetőségét – gyengíti, hogy a (ked-
vezőbb) munkalehetőségeket biztosító telepü-
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léseken – főleg Budapesten – nagyságrendekkel 
magasabbak a megélhetés költségei, köztük is 
elsősorban az ingatlanárak.

Munkakeresés támogatása, képzés
Az aktivitás növeléséhez hozzájárult a segélye-
zés és az álláskeresési juttatások rendszerének 
átalakítása a 2010. évtől kezdődően. Az intéz-
kedések alapján az ellátásból kikerült tartós 
munkanélküliek és alacsony képzettségűek, 
hátrányos helyzetűek elhelyezkedése elsősor-
ban a közfoglalkoztatottak számát erősítették 
(kádár et al., 2019). A közfoglalkoztatottak és 
a munkanélküliek számának együttes csökke-
nése azt jelzi, hogy a korábban inaktívnak szá-
mítók, állami közvetítéssel képesek belépni az 
elsődleges munkaerőpiacra.

Az állam a munkaerő-keresletet aktívan 
tudja befolyásolni a vállalkozásoknak nyúj-
tott adókedvezményekkel is, amelyek révén 
a kisgyermekes és az idősebb munkavállalók 
helyzete javult (kádár et al., 2019). Ezek a 
kedvezmények viszont adó- és járulékkiesést 
jelentenek az államnak, a társadalombizto-
sítási nyugdíjrendszer bevételei a kedvezmé-
nyek mértékében csökkennek. A nyugdíjas 
korúak munkavállalását támogatták a 2019-
től nekik nyújtott adó- és járulékkedvezmé-
nyek. Esetükben a korlátozó tényezőt elsősor-
ban a korábbiakban taglalt egészségi állapotuk 
jelenti. A gazdasági aktivitás és a foglalkoz-
tatás szintjének növelését szolgáló aktív fog-
lalkoztatáspolitikai eszközt jelentenek a kü-
lönféle képzések. foglalkoztatást elősegítő 
képzésben a Nfsz összesítése alapján 2015-
ben 31 ezer fő, 2016-ban 23 ezer fő részesült 
(Nfsz, 2016). Tágabb értelmezésben a teljes 
állami finanszírozású oktatási rendszer is része 
a foglalkoztatáspolitikának. A jelenlegi foglal-
koztatási szintnek a megtartása, fejlesztése, az 
inaktívak munkaerőpiacon történő megjele-
nésének további elősegítése a képzési támoga-
tások és az oktatási rendszer szerepének az erő-
sítését indokolja.

JÖvEDElMEK, TErMEléKEnySég, 
roboTiZáció

Jövedelmek

A népesség és a foglalkoztatottak létszáma mel-
lett a jövedelmek nagysága meghatározó a tár-
sadalombiztosítási nyugdíjrendszer működésé-
ben és fenntarthatóságában.

A jövedelmek nagyságát elsősorban a gaz-
daság folyamatai, ezen belül is a munkaerőpi-
ac kereslet-kínálat viszonyai határozzák meg  
(2. táblázat).

Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagke-
resetei minden gazdasági ágban nőttek. A jö-
vedelmek emelkedése alapvetően a munka-
erő iránti kereslet növekedésének köszönhető. 
A foglalkoztatás bővülése és a beruházások ál-
tal a növekvő tőkeállomány a termelés és ezen 
keresztül a jövedelmek bővüléséhez vezet (Ma-
jor, 2020).

2019 végén a hazai munkaadók mintegy 
200–250 ezer fős munkaerőhiánnyal küzdöt-
tek (MGYOsz, 2019). A népesség csökkené-
se miatt a munkaerőhiány további növekedé-
se munkanélküliek mellett is valós kockázatot 
jelent, mivel a munkanélküliek képzettsége és 
területi elhelyezkedése nem feltétlenül felel 
meg a munkaerő keresletének.

Munkaerő-termelékenység

A munkaerő termelékenységének növekedé-
se lehet az alapja a magasabb jövedelmeknek. 
A munkaerő-termelékenységet többféle muta-
tóval mérik. A tényleges munkaerő-termelé-
kenység a GDP és a foglalkoztatottak számá-
nak a hányadosa. Ez Magyarország esetében 
2010–2018 között 5,5 százalékkal nőtt, ami 
elmarad az Eu átlagát jelentő 6,5 százalékos 
mértékű növekedésétől (ksH ffI, 2019). 
A bérekkel korrigált termelékenységi muta-
tó figyelembe veszi azt is, hogy a hozzáadott 
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2. táblázat 

AlkAlmAzásbAn állók létszámA, HAvi bruttó átlAgkeresetei 2019-ben gAzdAsági 
ágAnként, változásuk 2010-Hez képest, továbbá Az ágAzAtokrA vonAtkozó 

AutomAtizálási potenciál

gazdasági ág

Alkalmazásban állók 
létszáma

teljes munka időben 
alkalma zásban állók havi 

bruttó átlagkeresete

Au
to

m
at

iz
ál

ás
i 

po
te

nc
iá

l (
%

)

2019-ben  
(ezer fő)

változás  
2010–2019 

(%)

2019-ben 
(ezer ft)

változás  
2010–2019 

(%)

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 73,3 –4 293,2 +104 56

bányászat, kőfejtés 4,1 +1 433,7 +85 62

feldolgozóipar 714,1 +19 391,9 +95 64

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás

23,7 –6 603,0 +66 52

vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás 43,9 –1 343,6 +77 52

építőipar 156,7 +32 287,9 +88 47

Kereskedelem, gépjárműjavítás 399,2 +16 342,8 +85 53

Szállítás, raktározás 220,0 +19 345,1 +72 59,0

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 115,2 +37 239,6 +95 55

információ, kommunikáció 91,2 +37 623,5 +69 35

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 63,5 –6 665,4 +54 35

ingatlanügyletek 30,7 +5 312,4 +71 43

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 127,1 +69 507,7 +71 41

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység

191,8 +43 306,2 +110 54

Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás

270,6 +3 442,4 +82 37

oktatás 290,6 +9 334,9 +71 23

Humán egészségügyi, szociális ellátás 302,9 +16 247,2 +74 35

Művészet, szórakoztatás, szabad idő 43,1 +19 366,8 +104 39

Egyéb szolgáltatás 23,9 +12 305,8 +104 43

nemzetgazdaság 3 185,7 +18 367,8 +82 49

Forrás: KSH STADAT 2.1.35., 2.1.38.; David et al., 2018 ; áSZ-számítás és szerkesztés
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értéket mennyi bérköltséggel állítják elő az 
adott országban. Ennek a mutatónak a növe-
kedése hazánkban jelentősen meghaladta az 
Eu-átlagot (Jó Állam Jelentés, 2018). Ez el-
sősorban annak köszönhető, hogy a magyaror-
szági átlagbérek harmadát érik el az Eu-átlag 
átlagbéreinek (Eurostat, 2018).

A termelékenység mérését azonban nehezíti 
az úgynevezett transzferárazás jelensége. A glo-
bális cégek a határokon átívelő tevékenységeik-
ben az egyes vállalatrészeik között alkalmazott 
mesterséges árazás útján optimalizálják adózá-
sukat. Emiatt az egyes országokban kimutatott 
eredményük, végső soron a GDP is torzulhat 
(Csath, 2019), így a munkatermelékenység 
számításában a számláló, a kibocsátás (output) 
nem a valóságot tükrözi.

A tényleges munkaerő-termelékenységet 
leginkább a munkahelyek és munkaeszkö-
zök technológiai korszerűsége (digitalizáltsági 
szintje), a munkavállalók képzettsége, az ér-
tékláncok hossza, a cégek menedzselése, a gaz-
dasági szerkezet határozza meg (kaiser, 2018). 
A további keresetnövekedések gátját képezhe-
ti, hogy a keresetek növekedési ütemétől elma-
rad a tényleges munkaerő-termelékenység nö-
vekedése.

Automatizáció, robotizáció

A technológiai fejlődésnek várhatóan egy-
re nagyobb szerepe lesz a termelékenység, a 
foglalkoztatás és a jövedelmek alakulásában. 
A Mckinsey&Company-nek (David et al., 
2018) az automatizálás hatásairól szóló tanul-
mánya szerint az automatizálás alapjaiban fog-
ja átalakítani a világgazdaságot és a munkaerő-
piacokat. Magyarország az Eu-ban az egyik 
legnagyobb automatizálási potenciállal rendel-
kező országok egyike a gazdaság ágazati össze-
tétele miatt.

A 2. táblázat utolsó oszlopa mutatja a ma-
gyar gazdaság egyes ágainak automatizálá-

si potenciálját. A már meglévő technológi-
ák felhasználásával hazánkban a munkaórák 
mintegy 49 százalékát lehetne automatizálni. 
Az automatizálás lévén úgy növelhető a 
GDP, hogy egyidejűleg nő a termelékenység 
és csökken a munkaerőhiány (David et al., 
2018). számos hazai szervezet, köztük az Ász 
és az MNB is rendszeresen felhívja a figyelmet 
a működési folyamatok automatizálási lehető-
ségeire, többek között a közigazgatás vagy a tő-
kepiacok területén (MNB, 2019).

Az automatizáció és a robotizáció esetében a 
foglalkoztatottság visszaesése akkor jelentkez-
het kockázatként, ha az új technológiák elsa-
játítása a hazai munkavállalók számára nehéz-
ségekbe ütközik. Ebből következően a képzési 
és oktatási intézmények szerepe egyre inkább 
meghatározó lesz a jövőre vonatkozóan.

Állami szerepvállalás

Jövedelem és bérpolitika
A munkajövedelmek alakításában az állam 
szerepe egy piaci versenyen alapúló gazdaság-
ban korlátozott. Az állam az alsó korlátot je-
lentő minimálbérnek, valamint a közszféra 
béreinek meghatározásával tud közvetlenül 
hatni (Telegdy, 2014). 2010 és 2019 között 
a versenyszférában nagyobb mértékben emel-
kedtek a bérek, mint a közszférában, tehát in-
kább a versenyszféra „húzta felfelé” a közszfé-
ra béreit.

közvetetten az adók és járulékok mérté-
kének csökkentése – a jövedelmek emelkedé-
se mellett – gazdaságfehérítő hatást is jelent, 
mivel növeli az adófizetési hajlandóságot. Az 
adó- és járulékmértékek csökkentési lehetősé-
ge ugyanakkor erősen korlátozott, mivel a be-
szedett adó- és járulékbevételek az állami ki-
adások, köztük a tb-alap fedezetéül szolgálnak, 
ezért fontos, hogy az adó- és járulékcsökke-
nés fenntartható módon történjen (Domokos, 
2016).
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Állami bevételek, gazdaságfehérítés
A központi költségvetésnek, így a társadalom-
biztosítási nyugdíjrendszernek adó- és járulék-
bevétel-kiesést jelent a rejtett vagy fekete- és 
szürkegazdaság. Az ellenőrzések hatékonyságát 
javító intézkedések az online pénztárgépek és 
az EkÁER-rendszer, ezek a társasági adó, az ál-
talános forgalmi adó növekedése mellett a sze-
mélyi jövedelemadó és a munkavállalói járulé-
kok és a szociális hozzájárulási adó bevételeket 
is növelték.

A NAV által közzétett bejelentés nélkül fog-
lalkoztatók listáján 5 097, a nem rendezett 
munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók 
listáján 402 foglalkoztató szerepelt 2020. már-
cius 3-án. Az inaktívaknál az egyéb kategóriá-
ba soroltak száma 243,2 ezer fő volt 2019-ben, 
ami azt valószínűsíti, hogy a rejtett gazdaság-
ban jövedelmet szerzők száma jóval nagyobb 
lehet a feltárt eseteknél.

A TárSADAloMbiZToSíTáSi 
nyUgDíJrEnDSZEr bEvéTElEinEK  
éS KiADáSAinAK AlAKUláSA

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
bevételei

A magyar társadalombiztosítási nyugdíjrend-
szer számos jelentős változáson ment keresz-
tül az elmúlt évtizedek alatt. Az utolsó jelentő-
sebb változás – amely nemcsak a bevételeinek 
nagyságát meghatározó adó- és járulékmérté-
keket érintette, hanem a rendszert is – 2011-
ben történt, amikor megszűnt az úgynevezett 
magánnyugdíjpénztáraknak történő kötelező 
járulékfizetés. 2012. január 1-jétől a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer tisztán 
felosztó-kirovó jellegű. finanszírozása a mun-
kavállalók járulékaiból és a munkáltatók szo-
ciális hozzájárulási adójának az éves központi 
költségvetésről szóló törvényekben meghatáro-
zott részéből történik. A munkáltató által fize-

tett szociális hozzájárulási adó mértékét foko-
zatosan csökkenték 2017-től (3. táb lázat).

A szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiz-
tosítási Alapot megillető részének évenkénti 
változása alakította a Nyugdíjbiztosítási Alap 
járulékbevételek és hozzájárulások bevétele-
it. Nem volt hiány a Nyugdíjbiztosítási Alap-
nál 2013–2016 közötti időszakban, valamint 
2018-ban. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012–
2013 és 2017–2019 között „Garancia és hoz-
zájárulás az ellátásokhoz” jogcímen költségve-
tési hozzájárulásban is részesült.

A szociális hozzájárulási adó mértéke, annak 
a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része, va-
lamint a Garancia és hozzájárulás az ellátások-
hoz jogcímen kapott költségvetési hozzájárulás 
együttesen befolyásolják meghatározó jelleggel 
a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek alaku-
lását.

A három fő tényezőt tekintve az alap be-
vételei 2019-ben kedvezően alakultak, a já-
rulékbevételek és hozzájárulások növekedtek 
a foglalkoztatottak számának és a befizetések 
alapjául szolgáló jövedelmek növekedésének 
köszönhetően. A bevételeket a nyugdíjkiadá-
sokkal szembe állítva 2019-ben a Nyugdíjbiz-
tosítási Alap 127 milliárd forint hiánnyal zárt. 
Az alap 2019. évi – az egy évvel korábbi ér-
tékhez képest jelentősen magasabb – hiánya 
tervezési okokra vezethető vissza. A hiányt 
kedvezőtlenül befolyásolta a nyugdíjkiadá-
sok előző évihez képest mintegy 4,7 százalé-
kos növekedése is, amely 1,3 százalékponttal 
volt magasabb az inflációkövető nyugdíjeme-
lésnél. A Nyugdíjbiztosítási Alap hiánya az ál-
lamadósságot növeli.

Nyugdíjkiadások alakulása

A nyugdíjas korú népességen alapvetően élet-
kor alapján a társadalombiztosítási ellátás-
ra vagy nyugdíjra jogosult népességet ért-
jük. A saját jogú öregségi nyugdíjnak az előírt 
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nyugdíjkorhatár betöltése mellett további 
feltétele az előírt szolgálati idő megléte is. 
2012. január elsejével nemcsak a társadalom-
biztosítási nyugdíjrendszer bevételi oldala ala-
kult át, hanem a kiadási oldala is. 2012-től sa-
ját jogon öregségi nyugdíjat csak korbetöltött 
személyek részére lehet megállapítani, illetve 
folyósítani. Ez alól kivételt képeznek a nőknek 
40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíjak. 
A nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek 

részére 2012 előtt megállapított különféle ko-
rai öregségi nyugdíjak átalakultak korhatár 
előtti ellátássá, amelyeket a korhatár betölté-
sekor öregségi nyugdíjként kapnak tovább. Az 
ellátási rendszer átalakítása a kiadások tekin-
tetében összességében növelte a Nyugdíjbiz-
tosítási Alap átláthatóságát, tervezhetőségét, 
fenntarthatóságát.

A nyugdíjas korúak számát érintő válto-
zást jelent, hogy 2014–2021 között lépcsőze-

3. táblázat 

A nyugdíjbiztosítási AlAp bevételei (%),  
vAlAmint főbb bevételei és kiAdásAi (milliárd ft)

megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Szociális hozzájárulási adó 

mértéke (%)

27 27 27 27 27 22 19,5 06. 30-ig: 19,5% 

07. 01-től:17,5%

Szociális hozzájárulási adó ny. 

Alapot megillető része (%)

88,9 100,0 96,3 85,5 79,4 71,6 79,5 70,2

Járulékbevételek, hozzájárulások 

(Mrd ft)

2 649,2 2 978,1 3 119,0 3 074,6 3 079,5 2 982,2 3 286,4 3 346,3

garancia és hozzájárulás az 

ellátásokhoz

101,5 24,7 0,0 0,0 0,0 208,0 60,6 29,7

Költségvetési hozzájárulások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Egyéb bevételek 12,1 10,0 2,8 6,4 7,6 6,0 6,6 7,1

vagyongazdálkodás bevételei 0,002 0,002 0,005 0,007 0,011 0,01 0,018 0,04

nyugdíj költségvetési szervek 

bevételei

2,7 2,4 2,7 2,9 4,4 4,6 0,0 0,0

nyugdíjbiztosítási Alap 

költségvetési bevételi főösszeg

2 765,5 3 015,2 3 124,5 3 084,0 3 091,5 3 200,9 3 353,7 3 383,2

nyugdíjbiztosítási Alap 

költségvetési kiadási főösszeg

2 836,3 3 015,2 3 118,9 3 078,9 3 077,4 3 205,6 3 353,7 3 510,7

Ebből nyugellátások kiadásai 2 643,2 2 839,5 2 916,3 2 989,0 3 054,5 3 172,1 3 347,4 3 503,3

nyugdíjbiztosítási Alap 

költségvetés szerinti egyenlege

–70,8 0,0 5,7 5,1 14,1 –4,8 0,0 –127,6

Forrás: 2018. évi lii tv., költségvetési törvények, Kincstár Tb alapok mérlegei, saját számítás és szerkesztés
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tesen nő a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre. 
Ez azt eredményezi, hogy az érintett korosz-
tály – az 1952–1958 között születettek (ja-
varészt a Ratkó-gyermekek) – gazdasági ak-
tivitása későbbi nyugdíjazásukkal időben 
megnyúlik. 2019 januárjában a saját jogú 
öregségi nyugellátásban részesülők száma 
2032 ezer fő volt (ksH, 2019). Nyugdíjra 
nemcsak saját jogon szerezhető ellátási jogo-
sultság, hanem hozzátartozó (házastárs, gyer-
mek vagy szülő) halála esetén is. 2019 janu-
árjában özvegyi és szülői nyugdíjban mintegy 
66 ezren, árvaellátásban 59 ezren részesültek 
(ksH, 2019).

A 9. ábra mutatja, hogy a nyugdíjas ko-
rúak száma 2020 és 2030 között várhatóan 
nem változik jelentősen, ami elsősorban an-

nak köszönhető, hogy a Ratkó-korszakot kö-
vetően 1956–1974 között kevesebben szület-
tek. 2030-at követően fokozatosan – 65 éves 
nyugdíjkorhatárral számolva – 2060-ra várha-
tóan mintegy 20 százalékkal nőni fog a nyug-
díjas korúak száma. A 9. ábra mutatja azt is, 
hogy az aktív korú népesség száma a 2018. 
évet követően várhatóan meredekebben csök-
ken majd, köszönhetően a Ratkó-gyermekek 
nyugdíjba vonulásának és az 1956 után szü-
letettek nagyságrendileg kisebb számának. Az 
aktívak számának nagyobb arányú csökkenése 
2040–2050 között a Ratkó-unokák nyugdíjba 
vonulásakor várható. Az időskorúak eltartott-
sági rátája emelkedik: míg 2020-ban 100 aktív 
korú emberre 34 nyugdíjas korú jut, 2060-ban 
már 61 nyugdíjas korú fog jutni.

9. ábra 

nyugdíjAsok, Aktív korúAk, foglAlkoztAtottAk számánAk,  
vAlAmint Az időskorúAk (Aktuális nyugdíjkorHAtárrAl számolt)  

eltArtottsági rátájánAk AlAkulásA és várHAtó AlAkulásA

Forrás: KSH STADAT 2.5.21., 2.1.6., 2.1.13., interaktív korfa, saját számítás és szerkesztés 
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Nyugdíjkiadások alakulására ható egyéb 
tényezők

Aktív évek számának növelése
Az aktív évek számának gyarapítása, ezen belül 
a nyugdíjkorhatár várható élettartammal, de 
legfőképpen az egészségben várható élettartam-
mal történő arányos emelése olyan ellensúlyo-
zó eszközt jelent, amely a gazdasági folyamatok 
alakulásától függetlenül tervezhető. A várha-
tó élettartam a ksH előrejelzése szerint 2018 
és 2030 között a nőknél 3,2 évvel, a férfiaknál 
4,1 évvel 2030 és 2060 között a nőknél 6,3 év-
vel, a férfiaknál 8,1 évvel fog nőni. Az egész-
ségben várható élettartam jövőbeni alakulásá-
ra nincsenek előrejelzései a ksH-nak, a várható 
élettartam és az egészséges élettartam párhuza-
mos alakulásának tendenciáit figyelembe véve a 

jövőbeni várható élettartamhoz hasonló emel-
kedés prognosztizálható.

A 10. ábra az időskorúak eltartási rátájá-
nak várható alakulását mutatja, amennyiben a 
nyugdíjkorhatár a várható élettartammal meg-
közelítőleg arányosan, 2025-től ötévente egy 
évvel emelkedne, illetve 2030-tól tízévente egy 
évvel emelkedne.

A nyugdíjkorhatár fokozatos emelése csök-
kenti az idősek eltartottsági rátáját, miközben 
csökken a nyugdíjas korúak száma, nő az aktív 
korúak száma. Az előre megfelelően ütemezett 
nyugdíjkorhatár-emelés akár „vízszintes” idő-
sek eltartottsági rátáját is eredményezhet. kü-
lön hangsúlyozandó, hogy a nyugdíjkorhatár 
emelésénél lényegi szempont a várható élettar-
tam, de különösen az egészségben várható élet-
tartam alakulásának figyelembevétele.

10. ábra 

idősek eltArtottsági rátájánAk AlAkulásA A nyugdíjkorHAtár esetleges 
emeléseivel (%)

Forrás: KSH STADAT 2.5.21., 2.1.6., 2.1.13., interaktív korfa, saját számítás és szerkesztés
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Élettartam, jövedelmek
A nyugdíjasok várható élettartamának emel-
kedésével a nyugdíjkiadások is hasonló ütem-
ben nőnek. A jövedelmek növekedése a későb-
bi nyugdíjkiadások növekedésével jár együtt, 
mivel a nyugdíjakat a jövedelmek figyelembe-
vételével alapesetben az 1997. évi LXXXI. tör-
vényben foglaltak alapján állapítják meg. Az 
alacsony keresetű és ezáltal alacsonyabb nyug-
díjban részesülők, várhatóan kevesebb ideig él-
nek, mint a magasabb keresetű és ezáltal maga-
sabb nyugdíjjal rendelkezők (Marosi, Molnár, 
2018). A jövedelmek nagysága tehát nemcsak 
a nyugdíj összegének meghatározásán keresz-
tül befolyásolják a nyugdíjkiadásokat, hanem 
a várható élettartam növekedésében is szerepet 
játszanak. Az ebből fakadó kockázatok a jöve-
delmek nagyságának a nyugdíjmegállapítás és 
nyugdíjemelés szabályaiban történő arányos fi-
gyelembevételével ellensúlyozhatók.

Nyugdíjak mértéke
Magyarországon a nyugdíjak vásárlóértékét 
az inflációhoz igazított indexálás biztosítja. 
A gazdasági prosperitás közelmúltbeli idősza-
kában, amikor a bérek jobban nőttek, mint az 
infláció, a nyugdíjak inflációkövető emelkedé-
se elmaradt a reálbérek emelkedésétől. Ennek 
következtében Magyarországon az átlagnyug-
díj és a nettó átlagbér arányaként kifejezett 
helyettesítési ráta a 2015. évi 67 százalékról 
2019-ben 53 százalékra csökkent. Ennek el-
lensúlyozása érdekében a kormány bevezette a 
nyugdíjprémiumot, amely akkor jár a nyugdí-
jasoknak, ha a GDP növekedése meghaladja a 
3,5 százalékot. 2017–2019 között a nyugdíj-
prémiumok a teljes nyugellátás 0,9 százalé-
kát, 1,2 százalékát, illetve 1,4 százalékát tették 
ki. Ezen kívül a nyugdíjasok ad hoc juttatá-
sokban (élelmiszer- és rezsiutalvány) is része-
sülnek; ezek 2018-ban és 2019-ben 0,7 száza-
lékos éves nyugdíjemelkedést jelentettek (Eu 
Bizottság, 2020). A jövedelmi egyenlőtlensé-
gek csökkentését szolgáló nyugellátáshoz kap-

csolódó ellátások tovább növelik a nyugdíjki-
adásokat, emiatt – fontos szociális szerepük 
mellett is – nehezítik a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.

A helyettesítési ráta értéke rámutat arra, 
hogy az aktív életszakaszt követően a nyug-
díjas lét alacsonyabb jövedelmi szintet jelent. 
Az átlagnyugdíj 2019-ben 135 ezer forint volt 
(ksH, 2019). A szerény megélhetést biztosító 
nyugdíjak az öngondoskodás különböző for-
máinak jelentőségére hívják fel a figyelmet. Az 
állam a különböző nyugdíjcélú megtakarítá-
si formákat (önkéntes nyugdíjpénztár, nyug-
díj-előtakarékossági számla, nyugdíjbiztosítá-
sok) adókedvezményekkel támogatja. Ezen túl 
is fontos az előtakarékosságra ösztönzés, az ön-
gondoskodás – mint kiegészítő eszköz – fon-
tosságának tudatosítása. Ez a megtakarítás a 
megtakarított összeggel arányos mértékben 
tudja ellensúlyozni a nyugdíjas évek alatti ki-
adásokat.

Nyugdíjkiadások kormányzati  
tervezése

A központi költségvetés LXXI. fejezetét alkotó 
Nyugdíjbiztosítási Alapot azzal a céllal hozták 
létre, hogy a nyugdíjbiztosítási ellátásokra for-
dítandó kiadások és a célzottan ezek fedezetére 
szolgáló bevételek egymással közvetlenül, mér-
legszerűen szembeállíthatók legyenek (ONYf, 
2016). Ahhoz, hogy közép- és hosszú távon is 
kellően megalapozott számítások álljanak ren-
delkezésre a tervezhető nyugdíjkiadásokat ille-
tően, nemcsak a várható nyugdíjasok száma és 
várható életkorának ismerete szükséges alapve-
tően, hanem a jövőben nyugdíjba vonulóknak 
a Magyar Államkincstárnál kezelt jogszerzési 
(szolgálati idő és kereset-) adatai is.

A demográfiai előrejelzések, a gazdaság és 
ezen belül a munkaerőpiac kockázatai is azt 
indokolják, hogy részletes és alapos előreszá-
mítások álljanak rendelkezésre arról, hogyan 
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alakulnak majd várhatóan a Nyugdíjbiztosítá-
si Alap kiadásai.

A Pénzügyminisztérium „Makrogazdasági és 
költségvetési előrejelzés 2019–2023” című ki-
adványában a Nyugdíjbiztosítási Alap esetében 
a 2019-re 3510,1 milliárd forint nyugdíjkiadás 
és 127 milliárd forint összegű hiányt követő-
en, a 2020–2023 közötti időszakra 0 egyen-
leggel tervez. A társadalombiztosítási alapok 
támogatására viszont a Pénzügyminisztérium 
évről-évre növekvő összegekkel kalkulál: 2020. 
évre 628 milliárd forinttal, 2021. évre 973 
milliárd forinttal, 2022. évre 1 171,8 milli-
árd forinttal, 2023. évre 1 305,6 milliárd fo-
rinttal. A prognózis a társadalombiztosítá-
si alapokon belül a Nyugdíjbiztosítási Alap és 
az Egészségbiztosítási Alap számadatait nem 
részletezi.

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát érin-
tő emberi, gazdasági és társadalmi erőforrások-
kal való átfogó hosszú távú tervezés, stratégiai 
szinten a 2013-ban készített Nemzeti fenn-
tartható fejlődés keretstratégiában történik. 
Az elemzés által beazonosított a kockázatok a 
keretstratégiában összefüggéseiben részletesen 
megjelennek. A keretstratégia a kockázatok 
kezelésére a központi és helyi kormányzati in-
tézkedések céljait és teendőit is meghatározza, 
a család és egyén, a vállalkozások, valamint a 
kisközösségek, civil szervezetek és vallási kö-
zösségek céljai és teendői mellett.

ÖSSZEgZéS, KÖvETKEZTETéSEK

Az elemzés eredményei arra mutatnak, hogy 
hazánk népessége 2060-ig folyamatosan csök-
keni fog, emellett annak korösszetétele is ked-
vezőtlenül alakul: miközben évről-évre ke-
vesebben születnek, a várható élettartam nő, 
egyre több lesz a populáción belül az idősko-
rú. A munkaerőpiacon aktívak és a nyugellá-
tásra jogosultak aránya, az eltartási ráta romla-
ni fog. Ez kockázatot jelent a hazai gazdasági 

növekedés fenntarthatóságára, a nyugdíjkasz-
sza kiegyensúlyozottságára, illetve áttétele-
sen a költségvetésre is növekvő terheket róhat. 
Az aktívak és inaktívak arányában bekövetke-
ző romlás negatív gazdasági következményei, a 
nyugdíjkockázatok ugyanakkor tudatos és jól 
tervezett intézkedésekkel mérsékelhetők, an-
nak következményei tompíthatók.

Az elemzés a következő demográfiai-, gaz-
dasági- és nyugdíjkockázatokat, illetve az aláb-
bi prioritásokat, beavatkozási lehetőségeket 
azonosította be.

Születések

Az eltartási ráta romlásának lényeges összete-
vője a születések számának csökkenése. A szü-
lőképes korú nők korosztályaiban tapasztalha-
tó számszerű csökkenés miatt – még mérsékelt 
mértékű termékenységnövekedés mellett is 
– tovább fog fogyatkozni hazánk népessége. 
A termékenységi ráta jelentős emelkedése, a 
fenntartható 2,1-es termékenységi arányszám 
elérése a közelmúltbeli termékenységi adatok 
alapján nem valószínűsíthető. ugyanakkor 
még egy ilyen mértékű termékenységnöveke-
dés is a népesség fogyásával járna együtt. A né-
pességcsökkenés tompítása, a további romlás 
elkerülése érdekében elengedhetetlen a jelenle-
gi termékenységi ráta szinten tartása, lehetőség 
szerint növelése. Az ezt célzó állami erőfeszíté-
sek indokoltak. Ebből következik, hogy a ter-
mékenység növelését célzó családpolitika min-
denképpen szükséges, ugyanakkor önmagában 
nem elégséges eleme a gazdasági és nyugdíj-
kockázatok csökkentésének.

A nők kettős szerepének támogatása

A nők kétféle módon vesznek részt a gazda-
sági, társadalmi folyamatokban. Egyfelől köz-
vetlenül munkaerőként, másfelől pedig a 
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munkaerő újratermelőjeként. Egyszerre cél 
az, hogy a nők gyermekek szülésével és neve-
lésével (reproduktív munka) vegyenek részt 
abban, hogy legyenek munkaképes fiatalok a 
munkaerőpiacon, valamint a jelenben közvet-
lenül munkaerőként is megjelenjenek. Elen-
gedhetetlen tehát e kettős szerep ellátásának 
állami támogatása. szükség van olyan támoga-
tási formákra, amelyek egyfelől képesek a rep-
roduktív munka részbeni kiváltására, másfelől 
a munkaerőpiacról történő időleges kivonulá-
sért kompenzálnak. Ilyen állami támogatások 
egyfelől a bölcsődei, óvodai ellátás, másfelől 
pedig az anya kieső bérmunka-jövedelmének 
állam általi kompenzálása arra az időre, amely 
alatt reproduktív munkát végez. Az állami 
helyettesítők minősége, valamint a pénzügyi 
kompenzációk és ösztönzők mértéke, felté-
telrendszere jelentősen befolyásolja azt, hogy 
milyen mértékben tudnak a gyermekvállalá-
si vágyak teljesülni, a nők mennyiben képe-
sek gyermekeket szülni, felnevelni és a munka 
piacán is részt venni. A hazai családtámoga-
tás feltételrendszere a munkához kötött ösz-
tönzőkre épül.

Foglalkoztatási és termelékenységi 
tartalékok

A nyugdíjkassza egyenlegét javítja, ha több 
befizető van a rendszerben. Ennek lényeges 
összetevőjeként azonosítottuk a foglalkozta-
tás bővülését és a gazdaságfehéredést. ugyan-
akkor a foglalkoztatási ráta az elmúlt évekhez 
hasonló mértékű bővülésére nem lehet számí-
tani, Magyarország foglalkoztatási tartalékai 
kimerülőben vannak. Továbblépési lehetősé-
get a foglalkoztatás regionális egyenlőtlensé-
geinek kisimítása kínálhat: a közlekedési és 
lakhatási infrastruktúra fejlesztése a befekte-
tések tudatos irányítása ennek fontos eszkö-
zei. Emellett a munkaerő-tartalék körében 
nagy arányban találhatók nők, akiknek az ak-

tív munkaerőpiacon való megjelenése kívána-
tos. A gazdaságfehéredést az elemzés olyan po-
zitív folyamatnak azonosította, amely a legális 
jövedelmek és a járulékalap bővülését jelen-
ti, az ezt erősítő lépések is javítják a nyugdíj-
rendszer egyensúlyát. Az aktív korú népesség 
számának csökkenése egy idő után még javu-
ló foglalkoztatottsági ráta mellett is a foglal-
koztatottak számának csökkenését eredmé-
nyezi valamennyi korcsoportot érintően. Ez 
a nemzetgazdaság, és a felosztó-kirovó nyug-
díjrendszer szempontjából is jelentős kocká-
zat, mert az aktív korú munkavállalók által fi-
zetendő adók és járulékok is csökkenhetnek, 
vagyis kevesebb bevételből kell finanszírozni a 
nyugdíjkiadásokat.

Bérnövekedés
A közelmúltban a nyugdíjkassza egyenlegére 
pozitív hatást gyakorolt a gazdasági és bértö-
meg-növekedés is. Az összefüggés ugyanak-
kor összetett, hiszen a jövedelmek növekedé-
se, a nyugdíj-megállapítás szabályai miatt az 
induló nyugdíjak emelkedését is maga után 
vonja. A közelmúltbeli bérnövekedés gazda-
sági hátterét elsősorban a munkaerő irán-
ti kereslet növekedése jelentette. A nyugdíj-
kassza bevételeit olyan egészséges szerkezetű 
bérnövekedésnek kell megalapoznia, amely 
elsősorban a termelékenység növekedésére 
támaszkodik.

ugyanakkor látni kell, hogy a nyugdíjrend-
szer működését támogató gazdasági tényezők 
csak korlátozottan mérsékelhetik a kockázato-
kat. A gazdasági hatások egyfelől a konjunk-
turális folyamatoknak erősen kitettek, más-
felől azok befolyásolása gazdaságpolitikai 
intézkedésekkel csak áttételesen, bizonytalan 
eredménnyel alakítja a nyugdíjkassza egyenle-
gét. Egyes gazdaságpolitikai intézkedések hatá-
sa azonban korlátos, jelentkezik az úgynevezett 
plafonhatás: egy ponton túl már nem várható 
a foglalkoztatás további bővülése, sem a gazda-
ság fehéredése.
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Az időskori aktivitás növelése
Az eltartási ráta romlásából és a magasabb vár-
ható élettartamból adódó nyugdíjkockáza-
tot az időskori aktivitás fokozása, esetlegesen 
az öregségi nyugdíjkorhatár növelése képes el-
lensúlyozni. A nyugdíjkiadások növekedését, 
emiatt a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának 
a kockázatát hordozza, hogy növekszik a vár-
ható élettartam, romlik az időskorúak eltartá-
si rátája. Ezen kockázat mérséklésének eszköze, 
ha a befizetők hosszabb ideig dolgoznak. Ta-
nulmányunk egyetlen olyan intézkedéstípust 
azonosított be, amely a munkaerőpiaci kínála-
tot és a nyugdíjkiadások növekedésének féken 
tartását egyaránt kiszámítható hatékonysággal 
képes szolgálni; a nyugdíj mellett vagy az he-
lyett végzett időskori aktivitás ösztönzése, illet-
ve a nyugdíjkorhatár várható élettartammal és 
az egészségben várható élettartammal arányos, 
előre ütemezett fokozatos emelése. Erre muta-
tott lehetséges példát az elemzés a ksH előre-
számítását alapul véve. Ha 2025-től öt éven-
te egy évvel emelkedik a nyugdíjkorhatár, az 
2060-ra 36 százalékra, ha 2030-tól tíz éven-
te egy évvel emelkedik a nyugdíjkorhatár, az 
2060-ra 47 százalékra képes mérsékelni az el-
tartási rátát. A kétféle ütemű fokozatos emelés 
az időszak végére 69, illetve 73 éves nyugdíj-
korhatárt jelentene.

Egészségfejlesztés
Az időskori aktivitás, munkaképesség és mun-
kakedv megtartásának legfontosabb peremfel-
tétele nem önmagában a várható élettartam 
emelkedése, hanem az egészséges életévek szá-
mának növekedése, a bio-, pszicho- és szoci-
ális jólét megtartása. Bár hazánkban is nőtt a 
közelmúltban az egészséges élettartam, figyel-
meztető jel, hogy az egészségben várható élet-
tartam Magyarországon 12-19 évvel marad el 
a teljes várható élettartamtól, és a férfiak egész-
ségben várható élettartama négy évvel ala-
csonyabb, mint a jelenlegi nyugdíjkorhatár. 
A ksH előrejelzése szerint a várható élettar-

tam 84-88 évre nőhet 2060-ig. fontos, hogy 
az egészséges életévek száma is ezzel arányos 
növekedést mutasson.

A hazai egészségügyben kiemelt priori-
tást kell kapnia a népesség mentális és fiziká-
lis egészségi állapotának a fejlesztése. Az élet-
tartamot mérséklő tényezők összetétele miatt 
az egészségfejlesztés kiemelt eszközei az egész-
séges életmód és a megelőzés ösztönzése. Ebből 
a szempontból fontos és eredményes törekvés 
volt a dohányzás visszaszorítását szolgáló intéz-
kedések bevezetése.

Kutatások, statisztikák
kiemelt jelentősége van annak, hogy a közpo-
litikai döntéseket megalapozó hiteles informá-
ciók rendelkezésre álljanak. Jó törekvés, hogy 
a gyermekvállalásra ható szubjektív tényező-
ket kormányzati hátterű kutatások vizsgálják. 
ugyanakkor a hazai népesség elvándorlásának, 
visszavándorlásának hátteréről, okairól, egyé-
ni mozgatóiról nem ismerünk teljes körűnek 
tekinthető, empirikus adatokon alapuló ku-
tatásokat. Emellett a demográfiai előrejelzé-
sek, a gazdaság és ezen belül a munkaerőpi-
ac kockázatai is azt indokolják, hogy részletes 
és alapos előreszámítások álljanak rendelkezés-
re arról, hogyan alakulnak majd várhatóan a 
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai. fontos, hogy 
a demográfiai, munkaerőpiaci téma stratégi-
ai jelentőségének megfelelően további, a kor-
mányzati beavatkozások tervezését is támogat-
ni képes kutatások készüljenek.

Az öngondoskodás szükségessége
Az eltartási ráta romlása a nyugdíjkorhatár és 
a járulékok esetleges emelése, a gazdasági nö-
vekedés mellett is veszélyeztetheti a jövőbeli 
nyugdíjak reálértékét. Az egyén számára meg-
felelő időskori életszínvonal fenntartása csak 
akkor lehetséges, ha arra időben felkészül és 
aktív korában elegendő tartalékot képez. szük-
séges tehát aktív generációkban a tartalékolás, 
felhalmozás szükségességét tudatosítani.
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