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Bevezetés

Milyen az igazságos nyugdíjrendszer? Igazságos-e a jelenlegi rendszer? Melyek azok
az elvek, amiknek érvényesülnie kell a társadalombiztosításban, ahhoz, hogy azt
mondhassuk róla, hogy igazságos? Ezek az előzetes elvárásainknak megfelelően ala-
kulnak?

Ahogy fentebb látható, a társadalombiztosítással kapcsolatban számos kérdést
lehet megfogalmazni. Ezek közül mi az igazságossággal fogunk foglalkozni a dolgozat
során, ám a feladatot korán sem ilyen egyszerű megfogalmazni. Hogy mi igazságos és
mi nem, az egy teljesen szubjektív dolog, így rögzítenünk kell, hogy mit várunk, mit
tartunk igazságosnak, még a modell felépítése és az eredmények mélyebb elemzése
előtt.

Először lássuk, mely alapelvek jelennek meg a nyugdíjrendszerben. A törvény ki-
mondja, hogy a társadalombiztosítási rendszerben egyszerre kell érvényesülnie a biz-
tosítási elvnek, a társadalmi szolidaritásnak, illetve a tulajdonhoz fűződő jogoknak.
Ezek szükségszerűen korlátozzák egymást1. Ahhoz, hogy ezt belássuk, ismernünk
kell, hogy mik is ezek az elvek pontosan.

Tekintsük először a társadalmi szolidaritást, melyet a szakirodalom szolidaritá-
si elvnek nevez. Ennek alapja, hogy a táradalom elvárhatja a relatíve gazdagoktól,
hogy támogassa a szegényeket, adott esetben azokat, akik nem tudtak biztosítá-
si jogosultsághoz jutni, illetve, hogy az adott időszak aktív dolgozói eltartsák a
gyerekeket és időseket. A társadalombiztosításban ennek érvényesülése egy fontos
alapgondolat, mely megjelenhet például úgy, hogy a szegényebb rétegek esetén a ki-
fizetések aránya a befizetésekhez képest nagyobb, mint ugyanez a mutató magasabb
fizetés mellett.

1forrás: 1997. évi LXXX. törvény I. fejezet: Alapelvek, illetve http://www.

debrecenijogimuhely.hu/archivum/otdk_kulonszam/a_nyugdijbiztositas_rendszere_

magyarorszagon/
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A másik alapelv a biztosítási elv, melynek lényege pont az, hogy legyen valami
összefüggés a befizetések és kifizetések között. Jelesül ehhez a fogalomhoz szorosan
kapcsolódik az ekvivalencia elve is, mely kimondja, hogy a befizetések jelenérté-
kének várható értéke meg kell, hogy egyezzen a kifizetések jelenértékének várható
értékével. A dolgozat egyik feladata megvizsgálni ezen elv érvényesülését. Természe-
tes azt várjuk, hogy ez nem fog tökéletesen beteljesülni, hiszen a szolidaritásnak is
érvényesülnie kell, mely torzítani fogja ezt valamilyen irányban. Továbbá meg kell
említeni, hogy a kifizetések várható értéke függ a nyugdíjban töltött időtől is, mely
kapcsolatban áll a várható élettartammal. Az élettartam pedig többek között függ
az életszínvonaltól is, hiszen elfogadott tény, hogy a jobb körülmények között élők
tovább élnek. Meg kell jegyezni azt is, hogy a nemtől is függhet a várható élettar-
tam. Ezek alapján azt várnánk, hogy a nők lényegesen jobban járnak, azonban ez
nem biztos, hogy így van. Gondoljunk csak bele, tény, hogy a nők tovább élnek és
így több kifizetésük lesz várható értékben, ugyanakkor kisebb átlag jövedelemmel
rendelkeznek szinte minden téren azonos munkakör esetén, és így a befizetéseik is
kisebbek lesznek2. Így tehát valójában kompenzálhatja a nőket az, hogy nem diffe-
renciálunk nem szerint a társadalombiztosításban, és így tovább kapják a nyugdíjat,
mely értéke azonban kisebb lesz.

Az elemzések során csak olyan egyénekkel foglalkozunk, akik csak az állami rend-
szerben vesznek részt, így kizárjuk a magánnyugdíjpénztárak esetét. Megemlítjük,
hogy a vizsgálat lekorlátozódik az öregségi nyugdíj témájára, ezért nem fogunk külön
foglalkozni a résznyugdíjjal, illetve az előrehozott nyugdíjjal sem. Feltesszük, hogy a
vizsgált egyén egy átlagos ember, akire nem vonatkoznak speciális szabályok. Ilyen
szabályok alatt értjük a korkedvezményt, korengedményt, stb.

A dolgozat célja megállapítani, hogy melyik elv érvényesül jobban ma Magyaror-
szágon. Ehhez először megmutatjuk, hogy hogyan kell kiszámolni a nyugdíjat, hiszen
az induló nyugdíj alapján több elemzést is végezni fogunk, és ehhez szükséges a szá-
mítási metodika ismerete. Ebből azt is megtudjuk majd, hogy aktív élete során egy
adott ember megközelítőleg mennyi járulékot fizetett, mely szintén fontos tényező
lesz. Ezt követően kezdünk bele a tényleges elemzésbe, mely során az újraelosztás
igazságosságát vizsgáljuk majd különböző számítások segítségével, és elemezzük,
hogy a fentebb taglalt torzulás mennyire érvényesült, és hogy milyen hatással volt

2forrás: A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyar-
országon, lásd: Irodalomjegyzék
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a nyugdíjkorhatárra. Végül megnézzük, hogy milyen intézkedések születtek a kor-
határral kapcsolatban, és hogy ezektől mit vártak, illetve ténylegesen mik voltak a
hatásaik. A dolgozat során a fő változó a jövedelem lesz, eltekintünk a nemtől, illetve
egyéb tényezőktől, de ezekről részletesen beszámolunk a számítások előtt.

7



1. fejezet

A nyugdíj számítása

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy megmutassuk, hogyan is számítható ki a nyugdíj
összege, ez ugyanis szükséges ahhoz, hogy megértsük magát a folyamatot, melynek
igazságosságát vizsgálja a dolgozat, bizonyos szemszögből. A fejezet során a jelenlegi
rendszert vizsgáljuk, mely 2012. január elsejétől hatályos.

A jelenleg fennálló rendszer az 1997-es nyugdíjreform óta működik, azóta voltak
természetesen benne átalakítások, de lényegileg nem változott a nyugdíj számítá-
sának módja, illetve az előfeltételek sem. A nyugdíj megreformálásának gondolata
már a 80-as években felmerült, de csak a 90-es évek elején kezdődtek meg a lé-
nyegi előkészületek. Ebben az időszakban rengetek reformötlet született, modelleket
állítottak fel és számításokat végeztek. Végül bekövetkezett a reform, mely során
megalkották az 1997. évi LXXX., illetve LXXXI. törvényt, melyek meghatározzák
a nyugdíjigénylés feltételeit és a nyugdíj számításának módját.

A következőkben Rézmovits Ádám előadására, illetve a Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatás honlapjára támaszkodtam.

1.1. Előfeltételek és a számítás rövid leírása

A nyugdíjigénylőnek az alábbi feltételeket kell teljesíteni, mielőtt kiszámítanák a
nyugdíját:

• be kell töltenie a születési évének megfelelő nyugdíjkorhatárt,

• el kell érnie a minimális szolgálati időt, mely jelenleg 20 év, és ezt igazolnia is
kell,
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• nem állhat biztosítással járó jogviszonyban attól a naptól kezdve, melytől az
öregségi nyugdíjat megállapítják számára.

A születési évektől függően az öregségi-nyugdíjkorhatár a következő:

1.1. ábra. A nyugdíjkorhatár alakulása (forrás: 1997. évi LXXXI. törvény)

A számítási folyamat a következő három lépésből áll:

1. szolgálati idő megállapítása, napra pontosan évenként

2. havi életpálya-átlagkereset kiszámítása

3. nyugdíjskála alkalmazása

Szolgálati idő megállapításával a dolgozat során nem fogunk különösebben fog-
lalkozni, így csak néhány szót szólunk róla. Szolgálati időnek minősülnek azok az
időszakok, melyek alatt az igényló biztosításra kötelezett jogviszonyban állt, illetve
mikor nyugdíjjárulékot fizetett vagy a szolgálati idő szerzésére kötött külön megál-
lapodás alapján fizette azt. Fontos megemlíteni, hogy a szolgálati idő az egész életre
vonatkozólag számolják, nem csak az 1988. január 1-ét követkő időszak számít bele,
ugyanakkor meg kell említeni, hogy az 1998. január 1-ét megelőző időszakra vo-
natkozó szolgálati időre más szabályok érvényesek, mint az ezt követő időszakra. A
szolgálati idő számítására rengeteg szabály vonatkozik és ezzel kapcsolatos kérdések
száma is nagyon sok, azonban most mi ezzel nem kívánunk ennél részletesebben
foglalkozni, a számítási példában pedig majd feltételezünk egy konkrétan meglévő
szolgálat időt. Képlettel az alábbi módon írhatjuk fel a szolgálati időt, években:

sy = int

(( tn∑
i=t1

sdi

)
/365

)
,
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ahol sy jelöli a szolgálati időt években, míg az sdi az i. évben megszerzett szol-
gálati napok számát, tn pedig a nyugdíjbavonulás évét.

A következő lépés a havi életpálya-átlagkereset megállapítás. Ide már csak az
1988. január 1-ét követő időszak tartozik. Ez további részekre bontható, melyek a
következők:

1. járulékalap meghatározása, járulékplafon alkalmazása

2. ledolgozott napok számának meghatározása

3. járuléktalanítás

4. adótlanítás

5. valorizáció

6. valorizált nettó bérek összegzése

7. havi átlagkereset megállapítása

8. degresszió

Lássuk kicsit bővebben, hogy mit is takarnak a fenti lépések! Először meghatároz-
zuk azon keresetek és jövedelmek évenkénti összegét, melyek a járulékalapot képzik.
Ebbe csak az 1988. január 1-je és a nyugdíjmegállapítás napjáig bekövetkező időszak
számít. Ha az adott évre be volt vezetve járulékplafon, akkor ezt is alkalmazzuk. Az
egyes évekre vonatkozó járulékplafont a következő táblázat tartalmazza:

1.2. ábra. Járulékplafon változása (forrás: https://www.onyf.hu/hu)
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Ezek napi díjak, de innentől könnyen meghatározhatóak a havi, illetve az éves
értékek, attól függ, mi kell éppen. A való életben legtöbbször havira van szüksé-
günk, de mivel a dolgozat során feltesszük, hogy az adott évben minden hónapjában
ugyanannyi volt a jövedelme az igénylőnek, így számunkra tökéletesen megfelelnek
az éves adatok is. Apró megjegyzés, hogy 1992-ben csak márciustól volt plafon, nem
pedig januártól, így adott esetben erre is figyelni kell.

Ezután meghatározzuk az osztószámot, mely a fenti időszakban lévő olyan na-
pok évenkénti összege, melyeken járulékfizetés történt. Ha megvan, hogy évenként
mennyi napot dolgozott az igénylő, akkor ezen értékeket összeadva megkapjuk az
osztószámot. Természetesen erre külön szabályok vannak, mint például, hogy a bé-
rezett napok száma legalább a fele kell legyen az átlagszámítási időszaknak. Ha ez
nem teljesül, akkor további szabályok alkalmazása szükséges, melyekre a dolgozat-
ban nem fogok kitérni, felteszem, hogy teljesül a fenti feltétel.

A következő két lépés a járuléktalanítás és az adótlanítás. Ezek együttesen a
nettósítás folyamata, amire azért van szükség, mert a nyugdíjat a nettó kereset-
ből számoljuk, viszont a járulékalapban lévő keresetek és jövedelmek mind bruttó
összegek. A járuléktalanítást évenként kell elvégezni, és minden évben a hatályos jog-
szabályok szerint kell végrehajtani. Levonandó járulék a nyugdíjjárulék, az egészség-
ügyi járulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, a munkavállalói és vállalkozói járulék,
stb.. Az évenkénti levonandó járulékok táblázata a függelékben megtalálható. Miu-
tán ez megvan, következhet az adótlanítást, mely során mindig a járuléktalanított
összegeket használjuk. Kevés kivételtől eltekintve, az adózási szabályok szinte min-
den évben megváltoztak, hasonlóan a járulékszabályokhoz, így természetesen ezt is
évenként kell elvégezni, s mindig az adott évi hatályos jogszabályokat kell alkalmaz-
ni. Az adott évi szabályokat könnyen meg lehet találni, így ezt külön nem közlöm a
dolgozatban. Fontos azonban megemlíteni, hogy az adótlanítás folyamata nem csak
abból áll, hogy a járuléktalanított összeget tovább csökkentjük az adóval. 1988-tól
több olyan év is volt, hogy az adólevonás mellett valamilyen kedvezményt is adtak,
például adókedvezményt, adóalapcsökkentést vagy adójóváírást. Természetesen volt,
hogy kedvezmény helyett szigorítást vezettek be. Ilyen volt a 2010. január 1. és a
2012. december 31. közötti időszak, amikor úgynevezett szuperbruttósítást vezet-
tek be. Ez azt jelentette, hogy a járuléktalanított összeget meg kellett növelni az
adóalap-kiegészítéssel, és ebből a nagyobb összegből kellet levonni a személyi jöve-
delemadót. A kedvezményeket és szigorításokat a függelékben szintén feltüntetem.
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A következő feladat, hogy a nettó összegeket a nyugdíjba vonulást megelőző év-
hez kell igazítani, ez a valorizáció. Minden egyes évhez tartozik egy úgynevezett
valorizációs szorzószám, mellyel be kell szorozni az adott évet. Ezen szorzókat a
Kormány minden évben rendeletben közli. Az ezt követő pont egyértelmű, mind-
össze annyi a dolgunk, hogy az így kapott valorizált nettó kereseteket összegezzük.
Végül megállapítjuk a havi átlagkeresetet, mely során a fenti összeget elosztjuk az
osztószámmal, majd felszorozzuk 365-tel, és osztjuk 12-vel.

A valorizáció, illetve a havi átlagkereset megállapítása röviden az alábbi képlettel
írható le:

nw =

( tn∑
i=1988

(nwi ∗ vi)/
tn∑

i=1988

di

)
∗ 365/12,

ahol nw a nyugdíjalapot képző havi nettó átlagkereset, nwi a havi nettó átlag-
kereset az i. évben, vi a valorizációs szorzó a megfelelő évhez, di a jövedelemszerző
napok száma az i. évben, illetve a tn továbbra is a nyugdíjbavonulás évét jelöli.

Az utolsó lépés a degresszálás, ha szükséges, ami annyit tesz, hogy csökkentik
a fent kijövő összeget, ha meghaladja a jogszabályban előírt értéket. A csökkenés
sávonként történik, természetesen a csökkentés mértékét is tartalmazza a jogszabály.
A jelenleg hatályos degressziós sávokat a következő táblázat tartalmazza:

1.3. ábra. Degressziós sávok a jelenleg hatályos rendszerben
(forrás: https://www.onyf.hu/hu)

Ezzel kész vagyunk a szolgálati idő, illetve a havi életpálya-átlagkereset meghatá-
rozásával. Már csak egy lépés maradt hátra, mégpedig a nyugdíjskála alkalmazása. A
fenti összeg adott százaléka lesz az induló nyugdíj, hogy pontosan mennyi százaléka
azt a törvény írja elő, a szolgálati időtől függően. A következő tábla tartalmazza a
pontos szorzókat, mellyel be kell szoroznunk a életpálya-átlagkeresetet, és így meg-
kaphatjuk az induló nyugdíjat:
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1.4. ábra. Szolgálati időkhöz kötött szorzók (forrás: https://www.onyf.hu/hu)

1.2. Számítási példa

Tekintsük most egy példát. A nyugdíjigénylő legyen olyan férfi, akinek a születési
ideje 1953. október 20., 2016. október 21-ig 40 év és 100 nap szolgálati idővel ren-
delkezett, és a vizsgált időszakban végig folyamatos munkaviszonnyal rendelkezett.
Október 22-én betöltötte a születési évéhez tartozó nyugdíjkorhatárt, és öregségi
nyugdíjat igényelt. A jövedelmeiről tegyük fel, hogy minden évben annyi volt, mint
az országos átlag. A bruttó keresetét, így a következő táblázat tartalmazza:

1.5. ábra. Bruttó jövedelmek alakulása 1988-tól (forrás: https://www.ksh.hu/)

Első lépés a szolgálati idő meghatározása lenne, de erről feltettük, hogy adva van.
Következik tehát a havi-életpálya átlagkereset meghatározása. Először megnézzük,
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hogy van-e olyan év, amikor az igényló keresete meghaladta a járulékfizetés felső
határát. Átlagkereset esetén nincs ilyen év, így ezen lépés is készen van. Ezután
következik a nettósítás, melynek első lépése a járuléktalanítás. Ez nem több, mint
hogy a fenti összeget lecsökkentjük adott százalékkal, melyek a függelékben meg-
találhatóak. Csakhogy egy példát írjak, 1999-ben 12, 5%-kal csökkentettük az 926
244 forintos bruttó keresetet. Ezt követően jön az adótlanítás, melyhez évesítenünk
kell a jövedelmeket. Esetünkben ezt csak 2016-ra kell elvégezni, a többi teljes év
volt. Ez pusztán annyit jelent, hogy a járuléktalanított összeget elosztjuk az adott
év jövedelem szerző napjaival, ami most 294, majd megszorozzuk 366-tal, ugyanis ez
szökőév volt. Ezután a megfelelő adószabályok alkalmazásával tovább csökkentjük a
fenti összeget, de erre is lássunk egy példát. Tekintsük ismét az 1999-es évet. Ekkor
a járuléktalanított és évesített összeg 810 464 forint volt, kerekítve. Ez a három adó-
sáv közül a középsőbe esik, így az adósáv alsó határának adója 80 000 forint, illetve
az adósáv adója 30%, de ez csak arra a részre vonatkozik, mely ebbe az adósávba
tartozik, vagyis a 400 000 forint feletti részre. Így összesen a levonandó adó 203 139
forint lenne, azonban ebben az évben több kedvezmény is járt. Először is járt adójó-
váírás, mely a kereset 10%-a volt, de legfeljebb 36 000 forint. Ez tehát esetünkben 36
000 forint, hiszen a járuléktalanított és évesített kereslet 10%-a ezt az összeget meg-
haladja. Ezen kívül a nyugdíjjárulék 25%-át megkapták adókedvezményként, mely
ekkor 8% volt, melyet a járuléktalanított és évesített jövedelemből számoltak. Ennek
értéke pedig 16 209 forint. Tehát a levonandó adó összesen 203139−36000−16209 =

150 930 forint, ezt kellene visszaszámolni annyi napra, mint amennyi jövedelemszer-
ző nap volt 1999-ben, majd ezt az értéket levonni a járuléktalanított összegből. Ha
ezeket a számításokat elvégezzük minden évre, a megfelelő szabályok alkalmazásával,
akkor az alábbi nettó kereseteket kapjuk:

1.6. ábra. Nettó jövedelmek alakulása 1988-tól (forrás: saját számítás)
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Ezután mindegyik összeget megszorozzuk a hozzájuk tartozó valorizációs szor-
zókkal, melyeket a következő táblázat tartalmazza:

1.7. ábra. 2016-os valorizációs szorzók (forrás: https://www.onyf.hu/hu)

Ezek minden évben változnak, a fenti tábla az aktuális, 2016-os szorzókat mutat-
ja. Ezután a fentieket összeadjuk, így kapjuk az ellátási alapot, mely esetünkben 61
277 002 forint. A következő lépéshez szükség van az osztószámra. Ez a járulékfizetési
napok összege. Esetünkben volt 21 teljes év, melyek nem szökőévek voltak, volt 7
teljes szökőév, és egy töredékév, ez volt 2016, melyben 294 jövedelemszerző napot
számláltunk. Ez összesen 10 521 nap. Ebből már kiszámolható a havi átlagkereset.
A dolgunk csak annyi, hogy az ellátási alapot elosszuk 10 521-el, majd felszorozzuk
365/12-vel. Az így kapott összeg 177 154 forint lesz. Meg kell még néznünk, hogy
szükséges-e degresszálni. 372 000 forint a degresszálás alsó határa, így erre most
nincs szükség.

Utolsó lépés a nyugdíjskála alkalmazása. A fentebb közölt táblázatból kiválaszt-
juk a megfelelő sort. Tesszük ezt a szolgálati idő alapján, mely most 40 év és 100 nap
volt, de ide csak az egész évek számítanak, így a 40 évhez tartozó sor kell nekünk,
mely alapján a fenti összeg 80%-át kell vennünk. Így tehát 141 720 forint lesz az
induló nyugdíj.
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2. fejezet

Redisztribúció és perverz

redisztribúció

Ebben a fejezetben már a dolgozat fő témájával kezdünk el foglalkozni. Először
definiáljuk a fejezet címéül szolgáló fogalmakat, majd megadjuk a konkrét feladatot,
melyről a bevezetésben már volt szó. Ezután a következő fejezetben vizsgált modell
leírását készítjük el, és megadjuk az ehhez szükséges input adatokat.

2.1. Alapfogalmak és a feladat megfogalmazása

A redisztribúció a jövedelmek, javak újraelosztása. Ezt az újraelosztási feladatot
egy központi személy vagy szerv látja el. Esetünkben ez a központi szerv az állam,
ő kezeli a befizetett javakat és felügyeli az újraelosztást. A társadalombiztosítási
rendszerben ennek célja a nyugdíj biztosítása és a szegénység csökkentése, így azt
várjuk, hogy inkább a gazdagoktól a szegényebbek felé történjen az elosztás. Ebből
következik a másik definíció, a perverz redisztribúció, mely során az újraelosztás
előbb említett iránya megváltozik és így a gazdagabbak felé irányulnak a javak.

A feladat tehát az, hogy különböző statisztikai és modellezési technikák segít-
ségével megállapítsuk, mely elv érvényesült jobban, és ebből kifolyólag fennállt-e a
perverz redisztribúció az adott nyugdíjrendszerben. Az eredmények elemzése után
megvizsgáljuk, hogy ezeknek milyen tényleges hatása volt a nyugdíjrendszerre, mi-
lyen változásokra volt szükség, különös tekintettel a nyugdíjkorhatárra.
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2.2. Modell

A témával kapcsolatban sajnos a szakirodalom eléggé szegényes, kevés modell lelhető
fel, és konkrét számítási eredményből is alig találni. Ugyanakkor Augusztinovics
Mária szerencsére foglalkozott a témával, és megfogalmazott több olyan mutatót
is, melyek segítségünkre lehetnek az elemzés során1. Ezeket jól lehet alkalmazni
csoportos, illetve egyéni elemzésere is, de mi a dolgozat során pusztán az egyénnel
fogunk foglalkozni. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan aránylik egymáshoz az
indulónyugdíj és az adott egyén élete során befizetett járulékok összege, illetve az
élete során összesen megkapott nyugdíj összege és a járulékok összege. Természetesen
ezen adatok több dologtól is függnek, de mielőtt belelátnánk ennek részletezésébe,
írjuk fel a pontos definíciókat.

Először is adva van egy induló nyugdíj, ezt jelöljük z-vel. Ennek számítását rész-
leteztem fentebb, de még később sokszor szóba fog kerülni. Ha az egyén nyugdíjba
megy, akkor szintén pontosan meghatározható, hogy addigi élete során mennyi já-
rulékot fizetett be, ezt nevezzük a továbbiakban életjáruléknak. Természetesen egy
1978-ban befizetett összeg nem hasonlítható azonnal össze egy 2010-essel, így az
adott években befizetett járulékok jelenértékére is szükség van. Az összegzést és a
jelenérték kiszámolását az alábbi módon írhatjuk fel:

J =
∑
t

jt ∗ θ(t, v),

ahol J jelölje az életjárulékot, jt a t. évben befizetett járulékot, θ(t, v) pedig az
adott évi szorzót, mellyel kiszámoljuk a jelenértéket. Továbbá t legyen az a naptári
év, mely során járulék befizetés, vagy nyugdíj folyósítás történt, v pedig a nyugdíjba
vonulás éve. Ekkor vegyük észre, hogy t lehet kisebb, nagyobb, vagy egyenlő, mint
v. A fenti összegzés feltétele, hogy t ≤ v. A diszkonttényező kiválasztása mindig a
modellt készítő egyénen múlik, így azt most mi fogjuk majd meghatározni, de csak
közvetlenül az elemzés előtt.

Ezekből már meghatározhatjuk az egyik alkalmazott viszonyszámot, melyet ne-
vezzünk egyéni érvényesítési rátának, és jelöljük f -fel. Ez alatt a következő hányadost
értjük:

1forrás: Körkép reform után, lásd: Irodalomjegyzék
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f =
z

J
,

ahol J a fentebb említett életjárulék, z pedig az induló nyugdíj, mely függ a J-
től, és valamilyen nyugdíjformula alapján számolható, ezt a formulát jelöljük F -fel,
mely a következő módon írható fel:

z = Fv(J, . . . ).

Az életjárulékhoz hasonlóan, definiáljuk az életnyugdíjat is, melyet P -vel jelö-
lünk:

P =
∑
t

pt ∗ ρt(v, t) ∗ r(v, t),

ahol ρi az adott évi általános diszkonttényező, ri(v, t) pedig az egyéni. Ez utóbbi
1, ha korrekt a modell, vagyis nincs differenciálás az indexelés során. A dolgozat
során mi ezt 1-nek tekintjük majd. Meg kell jegyezni, hogy a pt az adott évi egyéni
nyugdíjat jelöli, melyet az induló nyugdíjból becsülünk az alábbi módon:

pt = z ∗ γt(v, t) ∗ g(v, t) ∗ ht,

ahol, γi az általános, míg a gi az egyéni nyugdíjemelési tényező, ht pedig a nyug-
díjban töltött idő.

Az érvényesítési rátához hasonlóan definiáljuk a megtérülési rátát is, mely a
másik fontos elemzési szempont lesz. Ennek jele legyen β.

β =
P

J
.

Ennek értéke 1 közeli szám lesz általánosságban, ekkor teljesül az, hogy az adott
egyén pontosan annyit kapott vissza élete során, mint amennyit befizetett. Ter-
mészetes legtöbbször ez az érték nem 1 lesz. Fontos azonban az eltérés irányát is
figyelembe venni. Ha 1-nél nagyobb az azt jelenti, hogy többet kapott vissza, így
a hagyatéka az egyénnek negatív, míg fordított esetben pozitív. Az elemzések so-
rán az egyén fő tulajdonságait - mint például annak születési ideje - nem fogjuk
változtatni. Az elemzések alapját pusztán a jövedelem szempontjából vizsgáltjuk,
ami természetesen hatással van további fontos adatokra is. Ilyen a halandóság. Az
elemzés eredményétől azt várjuk, hogy a megtérülési ráta az aránylag szegényebb
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rétegek esetében 1-nél kisebb legyen, a halandóság és jövedelem közötti összefüggés
ismeretében, ugyanakkor az általam várt eredmény az egyéni érvényesítési rátát ille-
tően az, hogy annak magasabbnak kellene lenni a szegényebbek között, ahhoz hogy
igazságos rendszerről, és a szolidaritás elvének teljesüléséről beszélhessünk.

2.3. Beviteli adatok

A következőkben pontosan összefoglaljuk, hogy milyen input adatokat használtunk
a modell felépítéséhez és az elemzéshez, illetve ezek forrását is közöljük. Meg kell em-
líteni, hogy voltak hiányos adatok is, melyeket egyénileg pótoltunk, ezek számítását
is leírjuk.

A források között kiemelt szerep jutott az egyes törvényeknek. Szükségünk volt
ugyanis az induló nyugdíj kiszámításának teljes körű ismeretére, mind a jelenleg
hatályos, mind pedig a korábbi időszakra vonatkozólag. Továbbá az életjárulék ki-
számításhoz kellettek az egyes évekre vonatkozó nyugdíjjárulék szabályok ismerete
is. Ezeket a komplex jogtár segítségével sikerült beszerezni, alkalmazva annak időgép
funkcióját. A megfelelő törvény minden egyes módosulását meg kellett vizsgálni, így
végül hosszas kutatás után összeálltak a szükséges adatok. A felhasznált törvények
pontos megnevezése az irodalomjegyzékben megtalálható.

Induló nyugdíj

Az induló nyugdíj számításáról már volt szó a korábbi fejezetekben is, azonban ott
csak a 2012. január elsejétől napjainkig hatályos számítás módja volt leírva. Most
összefoglaljuk az 1998. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra érvényes
szabályokat, és különbségeket a jelenleg hatályos számítással. Ezeket az adott évben
hatályos törvények alapján tesszük meg. A vizsgált időszakot további két részre
lehet bontani. Az első az 1998. január 1-től 2007. december 31-ig, míg a másik
természetesen a 2008. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszak.

Kezdjük az 1998-tól induló időszakkal. Ekkor több eltérés is megfigyelhető a je-
lenlegi számítási módhoz képest. A főbb számítási lépések ugyanazok, mint amiket
fentebb részleteztünk, azonban található néhány eltérés az egyes lépések végrehaj-
tásában. Tekintsük először a nettósítás folyamatát. Jelenleg ez úgy működik, hogy
először alkalmazzuk a járulékplafont, majd levonjunk a megfelelő járulékokat, azaz
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járuléktalanítunk, majd az így kapott értékekből jön le a személyi jövedelemadó.
Ezzel szemben az említett időszakban ennél lényegesen egyszerűbb megoldást alkal-
maztak. A megfelelő jövedelemből csak az SZJA-t vonták le, nem volt járuléktalaní-
tás, illetve járulékplafon sem. További eltérés fedezhető fel a valorizációs szorzók
alkalmazásánál. Jelenleg teljes valorizációról beszélhetünk, vagyis a nyugdíjazást
megelőző év előtti évig minden keresetet fel kell szorozni a megfelelő valorizációs
szorzószámmal. Ettől annyi az eltérés, hogy 1998-tól 2007 végéig csak részleges va-
lorizációt alkalmaztak, mely azt jelenti, hogy a nyugdíjazást megelőző harmadik év
előtti naptári évig kell elvégezni a felszorzást. Végül meg kell említeni a szolgálati
évekhez tartozó szorzók változását is. A régi szorzók az alábbiak voltak:

2.1. ábra. 1998-tól hatályban lévő szolgálati időkhöz tartozó szorzók (forrás: 1997.
évi LXXXI. törvény 12. paragrafus (1))

Tekintsük most a 2008-tól kezdődő időszakot. Ettől kezdve vezették be a ma is
használt nettósítási folyamatot, illetve a teljes valorizációt. A korábbi időszakhoz
képest változtak a szolgálati évekhez tartozók szorzószámok is. Ezekből látható,
hogy ekkor már majdnem ugyanaz volt a nyugdíjszámítás mechanikája, mint ma. Az
eltérést ismét a szolgálati évek értékelésében láthatjuk. Az ekkor hatályos szorzókat
a 2.2-es ábra tartalmazza.

Szolgálati idő

Az elemzések során három különböző szolgálati idővel számoltunk: 35,40, illetve 45
év. Ezekből indultunk ki, és ezeket növeltük vagy csökkentettük, attól függően, hogy
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2.2. ábra. 2008-tól hatályban lévő szolgálati időkhöz tartozó szorzók (forrás: 1997.
évi LXXXI. törvény 12. paragrafus (1), módosítva 2008. január 1-el)

mit vizsgáltunk. Azért ezekre esett a választás, mert a legtöbb nyugdíjba vonuló 30-
50 éves szolgálati idővel rendelkezik2.

Jövedelem

A fentebb taglalt induló nyugdíj összegének fontos alapköve a jövedelem. Emellett a
nyugdíjjárulék összege is ettől függ, így érdemes róla néhány szót ejteni. Az elemzések
során öt különböző jövedelmi réteget vizsgálunk majd. A középső réteg az átlagos
jövedelemmel rendelkezőké, melyhez a KSH-ról könnyen szerezhetünk adatokat. Az
átlagos(bruttó) jövedelmek a 2.3-as ábrán lathatóak.

A további rétegeket az átlagból számítottam ki. Jelesül a legalacsonyabb réteg
az átlag 30%-a, a következő réteg pedig az átlag 60%-a. A felső két réteg az átlag
kétszerese, illetve négyszerese.

Az így megválasztott jövedelmi rétegekre különböző adószabályokat kell alkal-
mazni, illetve más degressziós sávba is esnek, így ezek hatását is meg tudjuk vizs-
gálni. A felső két rétegnél figyelembe kellett venni a járulékplafont is.

2forrás: Krémer Balázs (2012): Miért is olyan félelmetes a társadalmak számára az, ha az em-
berek tovább élnek?, lásd: Irodalomjegyzék
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2.3. ábra. Átlagos jövedelmek alakulása 1951-től
(bruttó értékek)(forrás: https://www.ksh.hu/)

Várható élettartam

Az életnyugdíj kiszámításához szükségünk lesz az egyes korokban várható élettar-
tamra. Ez több dologtól is függhet. Ilyen például a jövedelem, a munkába töltött
idő, a nem és még sok minden. Mint ahogy látható ez egy igen bő téma, melyről
rengetegeket lehet beszélni, ám esetünkben ez „csak„ egy bemeneti adat, így egy
egyszerűbb megoldást választottunk ennek a meghatározására.

Amire tényleges szükségünk lesz az a különböző jövedelmi rétegekhez tartozó
várható élettartam az egyes korokban és években. Először az átlagos jövedelmet ha-
tároztuk meg, hiszen az átlagos várható élettartamról sok adatot lehet gyűjteni a
ksh-ról és az eurostat-ról. Ennek megfelelően összegyűjtöttük a megfelelő korokban
(jellemzően 50, 60, 65 és 70 éves egyénre vonatkozó adat volt elérhető) és években
adott várható élettartamokat, majd ezeket lineáris interpoláció segítségével kiszá-
moltuk minden korra. Például ha adva volt az egyik évben, hogy a 60 éves egyén
még várhatóan 15 évet fog élni, míg a 65 éves egyén 14-et, akkor értelemszerűen
0,2-vel csökkentettük minden évben az élettartamot, és így kaptuk 61-re a 14,8-at,
62-re a 14,6-ot és így tovább. Ezt elvégeztük minden szükséges évre és így megkaptuk
az átlagos jövedelemhez tartozó várható életkorokat minden évre és minden korra,
melyekre később szükségünk lehet.

A jövedelmi szintek közötti különbségre már nehezebb volt adatot találni és iga-
zából konkrétan erre nem is sikerült, ám találtunk valami nagyon hasonlót. Ponto-
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sabban volt egy tanulmány, mely a nyugdíj összegéből indult ki, s erről tudjuk, hogy
szorosan kapcsolódik a jövedelemhez, így jó kiindulási pontot adott3. Itt igazából
nem is a különböző rétegekhez tartozó értékeket alkalmaztuk (mivel más beosztása
volt nyilván, mint nekünk), hanem a legalacsonyabb és a legmagasabb réteg közöt-
ti különbségeket, ugyanis ezt is kiszámolták és ez már használható adat volt. Ez
meg volt adva 2004-re, 2010-re és 2012-re, valamint 60, 65, és 70 éves korra (tovább
is volt, de arra már nem volt szükség), nemenként. A fenti módszer segítségével a
különbözeteket is meghatároztuk az egyes évekre és korokra.

Ezzel megvan az átlagos jövedelemre vonatkozó adat, illetve a legalacsonyabb és
legmagasabb réteg közötti különbség is. Ezekből kiindulva meghatároztuk az egyes
rétegekre vonatkozó adatot:

• Extrém alacsony = Átlag − Különbözet\2.

• Alacsony = Átlag − Különbözet\4.

• Átlagon nem változtattunk.

• Magas = Átlag + Különbözet\4.

• Extrém magas = Átlag + Különbözet\2.

Ezzel meg is kaptuk az összes jövedelmi rétegre a korok és évek szerinti várható
élettartamot. Természetes ez közel sem precíz megoldás, ugyanakkor nagyságren-
dekben megfelelő, hiszen a vizsgálat során néhány tizedes eltérés nem okoz jelentős
eltérést.

Életnyugdíj

Az életnyugdíjat a korábbi két rész együttesen alkotja. Jelesül az adott évi induló
nyugdíjat kell megszorozni a hozzá tartozó várható élettartammal, és már meg is
van a szükséges eredmény, melyet később vizsgálunk.

3Az említett tanulmány az alábbi, mely az irodalomjegyzékben is megtalálható: Molnár D.
László, Hollósné Marosi Judit (2015): Az öregségi nyugdíjasok halandósága
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Nyugdíjjárulék és életjárulék

Az elemzések jelentős részét képzi az életjárulék, ennek leírása következik. Először
is meg kell említeni, hogy ebbe csak és kizárólag a nyugdíjjárulékot számítjuk be-
le. Továbbá szükségünk van igen régi szabályokra is, hiszen például egy 1998-ban
nyugdíjba menő személy esetén könnyen előfordulhat, hogy már az 50-es években
dolgozott és így nyugdíjjárulékot fizetett ő vagy a munkáltatója(vagy mindketten).
A nyugdíjjárulékot alapvetően két részre lehet bontani: egyénire és munkáltatóira.

Kezdjük az egyéni nyugdíjjárulékokra vonatkozó szabályokkal. A számunkra fon-
tos időszak, amikor a vizsgált egyén járulékot fizetett, az 1950-es évektől napjainkig
terjed. 1951 és 1953 között 1% volt ennek mértéke, míg 1954-től 1965-ig 3%. Ezt kö-
vetően az egyéni járulék progresszív lett4. 1964-től 1983-ig a következőképp alakult:

• 0-1800 forintos havi kereset esetén: 3%,

• 1801-2300 forintos havi kereset esetén: 4%,

• 2301-3000 forintos havi kereset esetén: 5%,

• 3001-4000 forintos havi kereset esetén: 6%,

• 4001-5000 forintos havi kereset esetén: 7%,

• 5001-6000 forintos havi kereset esetén: 8%,

• 6001-7000 forintos havi kereset esetén: 9%,

• 7001- forintos havi kereset esetén: 10%,

illetve bizonyos munkák esetén fix járulék volt bevezetve. Ilyen például a ház-
tartási alkalmazott, vagy a gazdasági munkás, de ezekkel külön nem foglalkozunk.
Fontos megemlíteni, hogy 1984 és 1987 között megváltozott a fenti járulékszabály.
Ebben az időszakban a járulékot az alábbiak szerint kellett fizetni:

• 0-2100 forintos havi kereset esetén: 3%,

• 2101-2600 forintos havi kereset esetén: 4%,
41975. évi 17. minisztertanácsi rendelet 232-es paragrafusa alapján, illetve Igazné Prónai Bor-

bála (2006): A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon című dolgozat
alapján
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• 2601-3300 forintos havi kereset esetén: 5%,

• 3301-4300 forintos havi kereset esetén: 6%,

• 4301-5300 forintos havi kereset esetén: 7%,

• 5301-6300 forintos havi kereset esetén: 8%,

• 6301-7300 forintos havi kereset esetén: 9%,

• 7301-8300 forintos havi kereset esetén: 11%,

• 8301-10300 forintos havi kereset esetén: 12%,

• 10301-12300 forintos havi kereset esetén: 13%,

• 12301-14300 forintos havi kereset esetén: 14%,

• 14301- forintos havi kereset esetén: 15%.

Az ezt követő időszakra vonatkozó szabályokat a már korábban említett táblá-
zatból leolvasható, mely a mellékletben található.

Lássuk most a munkáltatói járulékszabályokat. 1951-től 1967-ig 4% volt a mun-
káltatói nyugdíjjárulék. Ezt követően ez megemelkedett, valamint eltért az egyes
egyének után fizetett járulék, a foglalkoztatótól függően. Foglalkoztató szerinti cso-
portosítás esetnén beszélhetünk költségvetési csoportról, mezőgazdasági termelőszö-
vetkezeti tagokról, illetve állami dolgozókról. Az állami dolgozókat további két részre
bontjuk: illetményadó-mentes és köteles részre. Ez a szétválasztás a rendszerváltá-
sig megmaradt, így mindenképp beszélni kell róla.1975-ig az illetményadó-mentes
állami vállalatok 4% nyugdíjjárulékot fizettek, míg az illetményadó-köteles állami
vállalatok 7%-ot. A költségvetési rétegben dolgozók után szintén 7%-ot fizettek. A
termelőszövetkezetek esetén 1968-tól 1972-ig ez 6, 5% volt. Ezt követően a szövetke-
zeteknek már nem választották külön a nyugdíjjárulékot, hanem egységesen 10%-ot
fizettek, mint társadalombiztosítás. Mivel minket csak a nyugdíjjárulék érdekel, így
ezt intuitív módon szétválasztottuk, ami esetünkben azt jelenti, hogy az előző évek
bontása alapján ebben az időszakban 8, 5%-kal számoltunk. 1975 után már a többi
ágazatban sem választották szét a járulékkulcsokat, így itt is egyénileg kellett ezt
megoldanunk. A társadalombiztosítási járulék a következőképp alakult 1976 és 1988
között:
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2.4. ábra. Társadalombiztosítási járulék mértéke 1976-tól (forrás: Igazné Prónai Bor-
bála (2006): A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon)

Az ezt követő három évben pedig 43% volt. A szétbontás során figyelembe vet-
tük a 1975 előtti és az 1992 utáni arányokat. Állami vállalatok esetén a nyugdíj-
járulék arányát fokozatosan növeltük, míg a mezőgazdasági termelőszövetkezetek
esetén csökkentettük, hogy a végén közelítőleg eljussunk az 1992-ben lévő, törvé-
nyileg szabályozott bontáshoz. A költségvetési szektorban végig 4%-kal számoltunk.
Ezek alapján a nyugdíjjárulék a vizsgált időszakban a következő módon alakult:

2.5. ábra. Nyugdíjjárulék mértéke 1976-tól (forrás: saját számítás)

Ezután ismét külön kezelték és így konkrétan meghatározták a nyugdíjjárulékot,
melyek leolvashatóak a 2.6-os ábráról.

Ezek alapján az egyes években már kiszámolható a befizetett járulék, melyet még
fel kell hozni a 2016-os szintre. Ezt az inflációs szorzószámokkal tettük meg. Mivel
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2.6. ábra. Nyugdíjjárulék mértéke 1992-től (forrás: 1997. évi LXXX. törvény 19.
paragrafus (1), az aktuális évnek megfelelően)

csak egy átlagos egyénnel szerettünk volna vizsgálódni, így átlagoltuk a az egyes
években befizetett járulékokat ágazatok szerint, a következő súlyokkal5:

• az állami szektor súlya 60, 1%, melyet tovább bontunk illetményadó-mentes
és illetményadó-köteles részre, fele-fele arányban(arra, hogy az állami vállala-
tok milyen arányban illetményadó-kötelesek, nem találtunk adatot, ezért az
egyenlő megosztás mellett döntöttünk),

• szövetkezeti tagok súlya 13, 4%,

• a maradék pedig a költségvetési szektor súlya, mely 26, 6%.

5Dr. Fóti János, Kapitány Gabriella, Dr. lakatos Miklós (1996): A foglalkoztatottság alakulása
1980 és 1996 között, lásd az irodalomjegyzékben
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3. fejezet

Eredmények és azok értelmezése

Az előző fejezetben megadtuk a beviteli adatokat, most pedig ezek felhasználásával
végrehajtunk néhány számítást és ezeket fogjuk elemezni. Összességében négy dolgot
fogunk vizsgálni. Egyrészt megnézzük az induló nyugdíj alakulását az egyes években,
illetve ezek változását abban az esetben, ha az egyes egyén tovább dolgozik vagy
ha korábban megy nyugdíjba. Mindkét irányba 4-4 évet vizsgálunk, és ezeket a 0.

évhez hasonlítjuk majd. Hasonlóan végrehajtjuk ezt az életnyugdíjra is. Másrészt
elemezzük az érvényesítési rátát, illetve a megtérülési rátát, ezeket is az előzőekhez
hasonlóan. Megcsináljuk ezeket a számításokat minden jövedelmi osztályra és induló
szolgálati időre.

Összesen végül két eredménytáblát kaptunk minden szolgálati időre(azaz össze-
sen hatot). Az elsőben az indulónyugdíjra és az életnyugdíjra vonatkozó eredmények
láthatóak, míg a másikban a két vizsgált ráta eredményei. Ezen táblázatok a jöve-
delmek szerint további 5 részre bonthatóak, így valójában 30 táblázat segítségével
hajtottunk végre az elemzést. A dolgozat fő részében ezen táblák közül csupán kettőt
közlünk, a többi a mellékletben megtalálható.

Az már mélyebb vizsgálat nélkül is látható volt, hogy vannak olyan évek, melyek
közel azonos eredményeket produkáltak, így ezeket blokkosítottuk a kényelmesebb
és gyorsabb elemzés érdekében. Így alakult ki a következő 3 blokk:

• 1. blokk: 1998-2007

• 2. blokk: 2008-2012

• 3. blokk: 2012-2014
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Ezekből rögtön le lehet vonni egy következtetést: a nyugdíj számításának változ-
tatása nemcsak annak összegét változtatta meg, de jelentős hatással volt a vizsgált
rátákra is, mégpedig akkora mértékben, hogy azt első ránézésre is könnyű volt ész-
revenni.

Most, hogy készen vannak a blokkok, lássuk a táblázatokat, és azok elemzését!

3.1. Az indulónyugdíj és az életnyugdíj változása

A lentebb látható táblázatra tekintve rögtön észrevehetjük, hogy az blokkok közül
az első lényegesen eltér a másik kettőtől, míg a második és harmadik között ez az
eltérés már nem látható ennyire egyértelműen.

Vizsgáljuk most csak az első blokkot. Előzetesen azt várjuk, hogy a tovább dol-
gozás növeli mind az induló, mind az életnyugdíjat is, és ha valaki tovább dolgozik
például egy évvel, akkor azt hasonló arányban jutalmazza a rendszer, mint azt, hogy
egy évvel korábban megy nyugdíjba, függetlenül a jövedelmei rétegtől, vagy az induló
szolgálati időtől. És mi az, amit tapasztalunk? Tény, hogy ha valaki tovább dolgozik,
akkor nő a várható nyugdíja, a kezdő is és az élet is. Ugyanakkor a továbbdolgozás
díjazás össze sem hasonlítható a korábbi nyugdíjazás "büntetésével", ugyanis utóbbi
fele akkora, mint az előbbi. Meg kell jegyezni, hogy a blokk eleje és vége ebben a
tekintetben eltér, hiszen a fenti arány inkább csak a második felére érvényes, koráb-
ban ugyanis úgy kezeli a rendszer a fenti esetet, mint ahogy az várható volt. Érdekes
módon a kezdő szolgálati idő nincs nagy hatással a számokra, nem változik az irány
sem és a mérték sem jelentősen. Szintén előzetes várakozásunk volt, hogy az alacso-
nyabb rétegeket jobban támogatják, így azoknál gyorsabban nő majd a továbbdolgo-
zás jutalmazása, illetve lassabban csökken a nyugdíj, amennyiben korábban mennek
nyugdíjba. Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy pozitív irányban egyértelműen a fel-
ső két réteg mutat nagyobb növekedést, az alsó három réteghez képest. Az extrém
alacsony, az alacsony és az átlagos között ugyanakkor nem lelhető fel komoly eltérés,
ahogy a magas és extrém magas rétegek között sem.

Hasonló szempontok alapján vizsgáljuk meg a második blokkot is. Az elvárásaink
nem változtak, lássuk, most már teljesülnek-e. A pozitív és negatív irány között
megfigyelhető eltérés ebben a blokkban már enyhült kicsit, körülbelül már "csak"
másfélszerese a pozitív a negatívnak. A jövedelmi rétegek közötti különbség továbbra
is fent áll, ugyanakkor már nem mondható el az, hogy az alsó három, illetve a felső
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3.1. ábra. Az indulónyugdíj és az életnyugdíj változása átlagos jövedelem és 40 éves
induló szolgálati idő mellett (forrás: saját számítás)
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kettő rétegben ugyanúgy kezelik a ± éveket. Látható, hogy most már az arányok
egyértelműen növekednek a jövedelem növekedésével, vagyis a magasabb keresettel
rendelkezők jobban motiváltak ez alapján a továbbdolgozásra. Vegyük észre azt is,
hogy a rétegek közötti különbségek is egyre növekednek, és ennek megfelelően a
legnagyobb ugrás a magas, illetve a legmagasabb keresetűek között figyelhető meg.
Az első blokkban a szolgálati idő növekedése nem volt különösebb hatással az induló,
illetve az életnyugdíj változására. Ez a második blokkban megváltozott. Észrevehető
egyfajta csúcsosság a pozitív éveknél, mely a 40 éves szolgálati idő estén csúcsosodik.
Ekkor magasabbak az arányok, mint a másik két esetben. Továbbá elmondható, hogy
jellemzően a 45 éves szolgálati idő esetén magasabbak ezen értékek, mint a 35 éves
esetben. Negatív irányban pedig a kezdő szolgálati idő növekedésével egyre jobban
büntetik a korábbi nyugdíjazást.

A harmadik blokkról egyelőre elég kevés adat áll rendelkezésre, hiszen nem olyan
régen kezdődött. Mindenesetre az leszűrhető, hogy a két irány között most már
erős kapcsolat van, nagyságrendileg ugyanakkorák, így ha valaki egy évet dolgozik
pluszban, azt ugyanannyira jutalmazzák, mint amennyire büntetik a korábbi nyug-
díjazást. Tehát a három blokk közül itt teljesül először ez az elvárásunk. Az arányok
értéke a második blokkhoz képest lecsökkentek. A jövedelmek növekedését hason-
lóan kezeli ekkor is a nyugdíjrendszer, mint ahogy azt tette a második blokkban,
vagyis mindkét irányban az értékek növekednek a jövedelemmel együtt. A korábban
megfigyelhető csúcsosság itt már nem jellemző. A szolgálati idő növekedésével nőnek
az arányok is.

Összességében ezekből arra lehet következtetni, hogy a magas jövedelmi rétegek-
ben lévők sokkal jobban motiváltak a továbbdolgozásra, függetlenül az időszaktól,
valamint, akinek magasabb a kezdő szolgálati ideje, annak is jobban megéri tovább
munkában lennie. Ebből persze nem lehet megmondani, hogy a befizetésekhez ké-
pest ezen értékek hogyan alakulnak, de jó kiindulási alap lehet. Mindezekből az a
tippünk, hogy a magasabb rétegek esetén a megtérülési ráta később éri el az 1-et
(ha egyáltalán eléri), mint az alacsonyabb rétegek esetén.
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3.2. Érvényesítési és megtérülési ráta

Vizsgáljuk most az érvényesítési rátát, mely nem más, mint az induló nyugdíj és az
életjárulék hányadosa. Ennek eredménye egy meglehetősen alacsony szám lesz, egész
konkrétan a mi esetünkben minden jövedelmi réteg és szolgálati idő esetén is kisebb
lett, mint 1%. A blokkok külön vizsgálata nélkül is észrevehető egy érdekes dolog.
Ha például csak a 0. éveket vizsgáljuk, akkor látható, hogy ezen arány folyamato-
san növekedik, egészen 2007-ig. Ekkor változott meg a számítás módja, és innentől
kezdve pedig egy monoton csökkenést figyelhetünk meg. Ez is elmondható sz összes
rétegre és kezdő szolgálati időre. Megjegyezzük, hogy ugyanez megfigyelhető a meg-
térülési ráta esetén is. Ezek szerint az első blokk várhatóan ismét jelentősen el fog
térni a másik kettőtől, de most nézzük meg ezeket alaposabban is.

Az első blokkban jól látszik, hogy a szolgálati idő változásával megegyező irány-
ban módosul az érvényesítési ráta is, vagyis ha valaki tovább dolgozik, akkor az
induló nyugdíja nagyobb arányban nő, mint a befizetései és ez igaz fordítva is. Meg-
figyelhető itt is a jövedelmek közötti éles különbség. A jövedelem növekedésével foko-
zatosan csökken a kiszámított ráta értéke. Az extrém alacsony keresetűeknél kijött
érték közel 2, 5-szerese a legmagasabb jövedelmi osztálynál mért adattal. Ugyanakkor
elmondható, hogy a korábbi elemzés során megállapított következtetésünk − misze-
rint a magasabb keresettel rendelkezőket jobban motiválják a továbbdolgozásra −
itt is megállja a helyét, ugyanis az idő előrehaladtával ez az érték nagyobb arányban
nő, mint az alacsonyabb osztályokban. Csak hogy egy példát ismertessünk, nézzük
meg például a 2002-es évet. A legszegényebbek esetében a 0. évben az érvényesítési
ráta 0, 7487% volt és ez nőtt 0, 9297%-ra, mely nagyjából 23%-os növekedést je-
lent. A legmagasabb osztályban ugyanakkor 50%-os növekedés tapasztalható, mely
jól mutatja a fenti megállapítást hitelességét. Végül nézzük meg mi történik, ha
megnöveljük a kezdő szolgálati időt. Ekkor természetesen megnő a nyugdíj összege,
ugyanakkor nő az életjárulék is, kérdés, hogy ezek arány hogyan változik. Előzetesen
azt várjuk, illetve azt tartanánk igazságosnak, ha ez is nőne. És ez is törtnénik, eb-
ből a szempontból mindenképpen igazságosnak tűnik a rendszer. A növekedés arány
közel azonos minden jövedelmi réteg esetén, a 45 éves kiindulásnál az egyes értékek
10-15%-kal magasabbak, mint a 35 éves esetben.

Az első és második blokk határa éppen a fentebb taglalt törés, vagyis 2007. Ebből
következik, hogy a kiszámított értékek jóval kisebbek lettek, ugyanakkor elmondha-
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3.2. ábra. Az érvényesítési ráta és a megtérülési ráta változása átlagos jövedelem és
40 éves induló szolgálati idő mellett (forrás: saját számítás)
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tó, hogy az első blokkban megfigyeltek többsége továbbra is érvényben marad. Ilyen
például a jövedelmek közötti különbség, illetve a kezdő szolgálati idő változásának
hatása is. A két blokk között természetesen különbség is van. Figyeljük csak meg, mi
történik az érvényesítési rátával a szolgálati idő változása során. Azt várnánk, hogy
nőni fog, feltéve, hogy nő a munkába töltött évek száma is. Ez történik? Közel sem,
éppen ellentétes változás látható, és ez a legtöbb jövedelmi osztályról el is mondha-
tó. Egy kivétel van, mégpedig az extrém magas keresetűek osztálya, ekkor ugyanis a
vártnak megfelelően nő az érvényesítési ráta, bár nem nagy mértékkel. Ugyanakkor
vegyük észre azt is, hogy ez a réteg másban is eltér. Az előzőekből arra lehet követ-
keztetni, hogy az évek csökkenésével a kiszámított értékek is csökkennek, ahogy az
várható lenne. Ismét csalódnunk kell, hiszen ez sem teljesül, az évek csökkenésével
a ráta növekszik, vagyis az mondható el, hogy a 0. időpont esetén a legalacsonyabb
a ráta, és mindkét irányba növekedés tapasztalható (de legalább stagnál).

Végül néhány szót beszéljünk az utolsó blokkról is. A korábbiakhoz képest csupán
néhány eltérés figyelhető meg. Vegyük észre, hogy a korábbi két blokkban bármely
évet is néztük, az hasonlóan viselkedett mint a többi. Ebben az esetben ez már nem
feltétlenül igaz, ugyanis a blokk eleje eltér annak végétől. Például a blokk elején a
munkába töltött idő növekedésével a ráta csökkent, míg a végén már ez is növekedett.
Ha a szolgálati idő csökkent, akkor viszont minden esetben növekedett a ráta értéke.

Térjünk most át a megtérülési rátára, mely az életnyugdíj és az életjárulék hánya-
dosa. A vizsgált értékek közül talán ez mutatja legjobban a biztosítási és szolidaritás
elvének érvényesülését. Emlékezzünk vissza mit is jelent ez az érték. Amennyiben
éppen 1-gyel egyenlő, akkor az adott egyén élete során éppen annyit fizetett be járu-
lékként, mint amennyit várhatóan vissza fog kapni. Ha ez magasabb, mint 1, akkor
többet kap vissza, míg ha kisebb, akkor kevesebbet. Összességében azt várjuk, hogy
a magas jövedelmi rétegek esetében ez az érték kisebb legyen, mint az alacsonyabb
osztályokban (hogy teljesüljön a szolidaritás elve is), illetve elvárjuk, hogy a kezdő
szolgálati idő növekedésével nőjön minden réteg esetén.

Lássuk először az első blokkot. Azt gyorsan észre lehet venni, hogy a jövedelem
növekedésével csökkenek az értékek, erre számítottunk előzetesen. A jövedelmeket
úgy választottuk meg, hogy a két felső kategóriára már alkalmazni kelljen a deg-
ressziót, illetve a járulékplafont, mégis ennek hatása igazából csak az extrém magas
réteg esetén érvényesül, ott látható egy nagyobb ugrás az értékek csökkenésében. Az,
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hogy ekkora eltérés tapasztalható a rétegek között valahol igazságos a szolidaritás
elvének szempontjából, hiszen a gazdagabbaknak több lehetőségük volt az életük so-
rán arra, hogy tartalékot képezzenek a nyugdíjas éveikre. A munkában töltött plusz,
illetve mínusz évek is úgy alakultak ahogy azt vártuk, vagyis ugyanolyan irányban
mozdulnak el, mint a ledolgozott évek. Látható, hogy ismét növekednek a kiszámí-
tott értékek egészen 2007-ig, így elmondható, hogy a változás ebben a számításban
is érezteti hatását. A kezdő szolgálati idő növelésével is tovább nő a megtérülési
ráta, amire mondható az is, hogy várható volt, és az is, hogy meglepő kissé. Miért
volt várható? Elvárjuk az adott rendszertől, hogy díjazz azt, hogy ha valaki többet
dolgozik. És miért lehet meglepő? Igaz, hogy a szolgálati idő növelésével nő a nyug-
díj összege, ugyanakkor megnő az egyén élete során befizetett összeg is, így azt is
várhattuk volna, hogy közel azonos maradjon, és független legyen a kezdő szolgálati
időtől. Mindkettő gondolat mellett szólnak érvek, ugyanakkor a számok az előb-
bit bizonyítják. Végül nézzük meg, hogy melyik rétegben van a kiszámított érték
legközelebb 1-hez. Előzetesen arra lehet számítani, hogy az átlagos jövedelműeknél
történik ez meg. Ez a blokkon belül a legtöbb évre el is mondható, de a masszív
növekedés miatt 2005 és 2007 között már inkább a magasabb jövedelműek esetén
volt ez 1. Hosszútávon ez is lehet egy oka a nyugdíjszámítás megváltoztatásának.

A második blokkban már érezhetően csökkenek a vizsgált értékek, hasonlóan
az érvényesítési rátához. Itt is tapasztalható, hogy a munkában töltött évek és a
megtérülési ráta változásának iránya ellentétes, ami komoly változás az első blokk-
hoz képest. A kezdő szolgálati idő növelésének hatása nem változott, itt is pozitív
eredménye van. A jövedelem növekedésével itt is csökken a ráta értéke, ugyanakkor
lényegesen kisebb mértékében. Emellett meg kell említeni, hogy az évek során az
alacsonyabb rétegekben a rátának sokkal nagyobb szórása volt, mint a magasab-
bak esetében, így például az extrém magas keresetűeknél a számok alig változtak.
2007-et követően még 1-2 évig a magas jövedelműeknél volt legközelebb az 1-hez a
megállapított adat, de ez fokozatosan változott, míg végül ismét az átlagosak voltak
legközelebb az 1-hez.

A harmadik blokk eredményeinek nagy része hasonló a második blokk által pro-
dukáltakra. Itt a legkisebbek a kiszámított értékek, illetve észrevehető, hogy az öt
blokk közül négyben a kiszámított érték maximum 0, 1 távolságra van az 1-től a
0. évben. Ebből le lehet szűrni, hogy a szolidaritás elvének hatása a korábbi évek-
hez képest meggyengült, míg a biztosítási elvé megnőtt, már inkább ennek hatása
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érvényesül.
Itt is elmondható, hogy az adatok alapján az első blokk élesen eltér a másik

kettőtől, valamint, hogy a második és harmadik között már nem lelhető fel oly nagy
különbség. Mindhárom rendszerről meg lehet állapítani pozitív és negatív dolgokat
is, így mindhárom igazságos bizonyos szempontból. Az egyén oldaláról egyértelműen
az első volt a legjobb, de társadalmi szinten ez tarthatatlan volt, így érthető a váltás.
A biztosítási elv és a szolidaritás elvének kapcsolata is jól látható. Az átlagos kerese-
tűek a legtöbb vizsgált évben közel annyit kaptak vissza, mint amennyit befizettek,
míg a gazdagabb rétegek lényegesen kevesebbel számolhattak, ugyanakkor életük
során több lehetőségük volt megtakarítani, mint szegényebb társaiknak. A várható
élettartamok közötti különbség torzító hatása kevésbé érzékelhető, mint amennyire
azt eleinte vártuk. Az így kialakult számok többségére tehát előzetesen is lehetett
számítani, mindazonáltal a második és harmadik blokk esetén kissé meglepő, hogy
a továbbdolgozás negatív hatással van a megtérülési rátára.

3.3. Induló nyugdíj változása optimális esetben

Abban az esetben, ha valaki úgy dönt, hogy tovább dolgozik(vagy épp korábban
megy nyugdíjba), számolnia kell néhány dologgal: nő a nyugdíja, rövidebb ideig
kapja azt, a plusz években is fizetnie kell járulékot, és abban az évben nyilvánvalóan
nyugdíjat sem kap (pedig adott esetben már kaphatna). Összességében tehát több
negatív irányú cashflow-val kell számolnia, így felvetődik a kérdés, hogy mekkora
nyugdíjemelkedés esetén éri ezt meg bevállalni. A fenti eredmények fényében szeret-
nénk megvizsgálni, hogy az induló nyugdíj változása az egyes blokkokban mennyire
volt optimális. Ehhez tegyük fel, hogy a 0. időpontokban kiszámított megtérülési
ráta teljes mértékig az, amire számítottunk. Ez lesz a kiindulópontunk. Nézzük meg
azt, hogy hogyan kellett volna változnia az induló nyugdíjnak (és ez által az élet-
nyugdíjnak is) ahhoz, hogy a ± években is ezt az eredményt kapjuk a megtérülési
rátára. Az eredményeket a 3.3-as táblázat tartalmazza.

Az ábrán csak 3 jövedelmi réteget tüntettünk fel az lehetséges 5 közül. Ennek az
az egyszerű oka, hogy a rétegek között ebben az esetben nem nagyon lehet különb-
séget tenni, mind irányban, mind mértékben közel azonosak minden évre. Az induló
szolgálati idők sincsenek erre nagy hatással, így ide valóban elég ez a rövidített ábra,
ugyanakkor a függelékben megtalálható mindhárom teljes táblázat.
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3.3. ábra. Induló nyugdíj változása optimális esetben, 40 éves induló szolgálati idő
mellett (forrás: saját számítás)

Lássuk először, hogy ez alapján mit várunk el az egyes blokkokban, majd ezt
követően megnézzük, hogy a korábbi számításaink során valójában hogyan alakultak
az értékek. Az első blokk esetén ismét szélsőséges adatokat mérhetünk, a másik két
blokkhoz képest. Itt látható a legnagyobb változás is. Jellemzően az mondható el,
hogy a pozitív irányban nagyobb változásra van szükség (közel másfélszeresre), mint
a negatív esetén. Ez a különbség a következő blokkokban már jóval enyhébb, mindkét
irányban hasonló változás szükséges a megtérülési ráta megtartásához. Az értékek is
sokat csökkentek az első blokkhoz képest, de összességben is az mondható el, hogy
az évek előrehaladtával fokozatosan csökken a szükséges változás mértéke.

Az első blokk esetében van ahol teljesül az elvárásunk és van ahol nem. Az mond-
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ható el, hogy a negatív irányban közel optimális a nyugdíj változásának mértéke
minden jövedelmi réteg esetében, így ezt jól kezeli a rendszer. Pozitív irányban saj-
nos ez már nem mondható el. Az optimálisnál jóval nagyobb mértékű a javulás, így
a társadalombiztosítási rendszer szempontjából biztosan nem ez a legjobb megoldás,
hiszen jóval nagyobb kiadásuk lesz a szükségesnél. Korábban láttuk, hogy ebben a
blokkban a magasabb jövedelmű rétegeknél nagyobb arányban nő a továbbdolgozás
jutalmazása, így minél magasabb a jövedelem, annál jobban eltér a változás mértéke
az optimálistól.

A fenti konklúziót feltehetően több szakértő is leszűrte, hiszen 2007-et követően a
változás mértéke jelentősen csökkent. Ettől kezdve az induló nyugdíj változása csak
nagyon ritkán érte el az optimális szintet. A második blokkban a szükséges változás
−40% és%60 között mozgott. Ehhez legközelebb az extrém magas keresetűek voltak,
ahol a változás −30% és 60% közé esett, de például az átlagos esetben ez nem ment
40% fölé, és a többi osztály sem közelítette meg az ideális szintet.

A harmadik blokkban is hasonló a helyzet, de ott már valóban kimondható, hogy
egyik réteg sem éri el az optimális szintet, mindig az alatt vannak. Legközelebb itt is
a legnagyobb keresettel rendelkezőek vannak, a többi osztály esetén az eltérés már
jelentős.

Összességében tehát elmondható, hogy optimális esetben a változás mértéke jö-
vedelem szinttől független kellene, hogy legyen, illetve a változásnak −40% és %60

közé kellene esnie. Ezzel ellentétben látható, hogy a jövedelemszint igenis is számít,
a magasabb keresettel rendelkezőeknél a változás jóval nagyobb, mint a többi réteg-
nél. A második és harmadik blokk esetében ritkán közelíti meg az optimálisat, míg
az első blokkban túl is lépi azt pozitív irányban, negatív esetén pedig éppen ideális
a változás.
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4. fejezet

Nyugdíjkorhatár változása és a

Nők40 jogszabály

Az alábbi fejezetben a nyugdíjkorhatárt ért változásokkal és ezek hatásával foglal-
kozunk. Megnézzük, hogy az 1997-es nyugdíjreformot követően milyen változások
történtek a korhatárt illetően, és ezektől milyen eredményeket vártak. Elemezzük
azt is, hogy ténylegesen milyen eredménye lett a változásoknak a biztosítási elv
érvényesülése szempontjából.

4.1. Nyugdíjkorhatárra vonatkozó intézkedések

A nyugdíjkorhatár változása rendkívül fontos téma a mindennapi életben. Jellem-
zően a korhatárt egyre magasabbra tolják, hiszen a folyó finanszírozású rendszer
hosszútávú fenntarthatóságának ez az egyik lehetősége, melyet a legtöbbször al-
kalmaznak. Ez társadalmi szinten nyilvánvaló, hogy indokolt, de más kérdés, hogy
egyéni szinten is magyarázható-e.

Lássuk először a változásokat. 1997-et megelőzően a nőknél 55 év, míg a férfiak-
nál 60 év volt a korhatár. Az 1997-es reform után alakították át a nyugdíj igénylésére
vonatkozó szabályokat. A fenntarthatóság miatt meg kellett emelni a korhatárt, így
azt 62 évben határozták meg egységesen. Ezt azonban csak fokozatosan lehetett
bevezetni, főleg a nők esetében, akiknél 7 évvel növekedett meg az addigi nyugdíj-
korhatár. A növekedést végül csak 1998-ban kezdték meg, és onnantól kezdve két
évenként növelték eggyel. Így a férfiak esetében 2001-re, míg a nőknél 2009-re érte
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el a 62 éves szintet.
2010-ben úgy határozott a jogalkotó, hogy tovább emelik a korhatárt, egészen 65

évig. A váltás még most is zajlik, hiszen ezt is a korábbi növekedéshez hasonlóan,
csak fokozatosan lehet bevezetni. Az erre vonatkozó táblázatot már feltüntettem a
nyugdíj számításánál.

Mivel a felosztó-kirovó rendszer fenntarthatóságával kapcsolatban több kérdés is
felmerült, így várható további emelés is a jövőben, egyes értesülések szerint 70 év
lesz a korhatár még a belátható jövőben.

Látható, hogy egy növekedő trendet követ a korhatár. Minket az érdekel, hogy
egyéni szinten is indokolt-e az emelés, vagy csak a társadalmi változások miatt emelik
ilyen mértékben. Emellett végzünk majd még egy vizsgálatot. 2011-től a növelés
mellett megjelent a nők számára egy új lehetőség, a Nők40 jogszabály. Ennek torzító
hatását is vizsgáljuk majd.

4.2. Nyugdíjkorhatár változásának hatása

A fentiekből következik tehát, hogy a korhatár egy növekedő tendenciát követ. Kér-
dés, hogy ez egyéni szinten is indokolható-e. Sejtésünk szerint igen, mivel a várható
élettartam is folyamatosan növekedik, így ha nem módosultak volna a szabályok,
akkor a megtérülési ráta a legtöbb esetben 1 fölé emelkedne, vagyis az adott egyén
többet kapna vissza nyugdíjas éveiben, mint amennyit befizetett míg dolgozott. To-
vábbi feltételezés, hogy a nők esetében a vizsgált ráta lényegesen magasabb lesz, mint
a férfiaké, szintén a várható élettartam miatt. Összességében ez nem is gond, hiszen
ezzel a nyugdíjrendszer korrigálja a munkahelyen tapasztalható diszkriminációt a
nők irányában.

A korhatár vizsgálatánál csak az átlagos jövedelmi réteggel fogunk foglalkozni.
Feltesszük, hogy nem emelkedtek meg a határok, és a korábbi rendszerben érvényes
60, illetve 55 év van továbbra is hatályban. Ha alacsonyabb a korhatár, akkor nyilván
az, aki ezt kihasználja kevesebbet dolgozott élete során, így kisebb szolgálati idővel
kell számolnunk, és az életjárulék is megváltozik. Ezek segítségével az előző fejezet-
hez hasonlóan kiszámítjuk a megtérülési rátákat. Ezt hasonlítjuk majd a korábbi
eredményeinkhez. Az így kijött eredményeket az alábbi grafikonon szemléltettük:

Jól kivehető, hogy sejtésünknek megfelelően a nőkhöz tartozó értékek maga-
sabbak. Emlékezzünk vissza, hogy a korábbi fejezetben megállapítottuk, hogy az
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4.1. ábra. Nyugdíjkorhatár változásának hatása (forrás: saját számítás)

átlagos jövedelemszint van legközelebb az 1-hez. Akkor férfi élettartammal számol-
tunk. Most nézzük meg az eredményeket. Akár változik a korhatár, akár nem, mindig
magasabb értékeink vannak, mint 1. Sőt 2007-ig tartósan 1,5 fölötti adatokat mér-
hetünk. 2007-ben látható egy törés, amit már korábban is tapasztaltunk. Onnantól
fogva folyamatosan csökken a kiszámított ráta, és az idősor vége felé már egészen
megközelíti az 1-et. Ha csak a nőket figyeljük, akkor a korhatár növelése teljesen
jogosnak látszik, hiszen amennyiben az elmaradt volna, úgy az adott nő lényege-
sen többet kapott volna vissza, mint amennyit befizetett, sőt volt olyan év, ahol a
megtérülési ráta már 2 fölé menne a változások nélkül. Ez pedig azt jelenti, hogy a
kisebb keresettel rendelkezők esetében ez még magasabb is lehetne, visszaemlékezve
a korábbi fejezet következtetésire. Ezek alapján a jövőbeli emelések is jól magyaráz-
hatóak már egyéni szinten is, hiszen az átlagos jövedelem mellett a megtérülési ráta
mindig nagyobb, mint 1.

Lássuk a férfiakat. Itt már a két vonaldiagram között nem látható olyan nagy
különbség, ami talán nem is meglepő, ha belegondolunk abba, hogy itt sokkal ki-
sebb eltérés van a valós nyugdíjkorhatár és a feltételben megfogalmazott között.
Feltételezésünk itt is teljesül, a kisebb korhatárhoz magasabb megtérülési ráta tar-
tozik, ugyanakkor az utolsó néhány évben ez is közel van 1-hez, a jelenleg hatályos
jogszabályhoz tartozó érték pedig gyakorlatilag 1.

Összességében elmondható, hogy a korhatár emelése mind egyéni, mind pedig
társadalmi szinten jól magyarázható, sőt a jövőbeli emelések is indokoltak. A biz-
tosítási elv ezen változások mellett megítélésünk szerint jobban teljesül, egy átlagos
egyén életében.
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4.3. Nők40

Láttuk tehát, hogy egy átlagos nő esetében a megtérülési ráta bőven 1 fölött volt
minden évben. Nézzük meg, hogy hogyan változtat ezen a Nők40 jogszabály. Mi is
ez pontosan? A lényege, hogy egy nő, ha eléri a 40 éves jogosultsági időt, akkor
elmehet nyugdíjba, függetlenül a korától. A jogosultsági és a szolgálati idő azonban
eltér egymástól. A szolgálati időről volt már korábban szó, a jogosultsági idő ennek
egy szűkebb tartománya, mely tartalmazza például a csecsemőgondozással,illetve
egyéb ehhez kapcsolódó foglalkozásban eltöltött időt a munkában töltött idő mellett.
Hogy pontosan mi tartozik ide, azt megtalálhatjuk a 1997. évi LXXXI. törvény
18. paragrafusának 2(a)-2(d) részeiben. A 40 éves jogosultsági időbe ugyanakkor
kell, hogy legyen legalább 32 év kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő, illetve
maximum 8 év tartozhat ide, melyet az adott illető gyermekgondozással töltött.
Megjegyezzük, hogy ez a 32 év csökkenthető, amennyiben az adott nőnek 4-nél több
gyermeke van, vagy esetleg valami betegsége van egy vagy több gyermekének. A
kivételek is olvashatóak a fentebb említett jogszabályban.

Ennek megfelelően végezzük el a következő elemzést: adott egy nő, akit két jo-
gi környezetben fogunk vizsgálni. Az első esetben nem vezetik be a Nők40-et, a
másodikban pedig igen. 57 évesen eléri a 40 éves jogosultsági időt (azaz 17 éves
korától már dolgozik), így nyugdíjba vonulhat. Adódhat olyan élethelyzet, mely so-
rán ez valóban megtörténhet, hiszen sokan dolgoznak például iskola mellett. Ennek
megfelelően a Nők40 nélkül esetben 45 éves szolgálati idővel számolunk. A fentebb
alkalmazott megtérülési ráták kiszámolásával és ábrázolásával kaptuk meg a 4.2-es
ábrát.

Ha valaki kutatott kicsit a témában, akkor láthatta, hogy sokan erősen kriti-
zálják ezt a jogszabályt, sőt volt, aki az azonnali, vagy rövid időn belüli eltörlését
szeretné1.De miért van ilyen nagy felháborodás a téma körül? Nézzük meg a fenti
ábrát! Rögtön észre lehet venni, mennyivel magasabb a Nők40-es esetben a megté-
rülési ráta. Az átlagos jövedelemmel rendelkező nők esetében amúgy is szinte mindig
1 felett volt ez az érték, de a jogszabály alkalmazásával ez már tartósan 1,45 felett
alakult. Ez azt jelenti, hogy az adott hölgy másfélszer annyit kap vissza várhatóan
élete során, mint amennyit befizetett. Ez az állapot 2013-tól figyelhető meg, előtte

1http://m.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/az_elkerulhetetlen_

nyugdijreformrol.244300.html
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4.2. ábra. Nők40 jogszabály eredménye (forrás: saját számítás)

még magasabb eredmények születtek. Ebből a példából látszik, hogy egy 57 éves nő
könnyedén elérheti a szükséges jogosultsági időt, így nyugdíjba mehet, holott, még
általánosságban elmondható, hogy egy átlagos 57 éves nő rendkívül jó egészségügyi
állapotnak örvend, és így könnyedén tudna még pár évet dolgozni. Zárójelben meg-
jegyzem, hogy ez az 57 év, mely a példában szerepel, alig magasabb, mint az 1997-es
reformot megelőzően érvényben lévő 55 év. Erről pedig láttuk a korábbi alfejezetben,
hogy érdemes volt növelni, és ezt már egyéni szinten is lehetett látni.

A biztosítási elv tehát ebben az esetben közel sem teljesül, és itt már a szolidaritás
elvével sem tudjuk megmagyarázni ennek okát. Ebből következik, hogy egyéni szinten
erősen torzító hatása van. Gondoljunk bele, milyen hatása lesz ennek hosszútávon. A
várható élettartam folyamatosan növekszik, és így a nyugdíjat is tovább kaphatjuk.
Éppen ezért növelik a korhatárt is. Ezzel megy szembe ez a jogszabály, mely alapján
a társadalom nagyobbik fele hamarabb mehet nyugdíjba, mint a törvénybe foglalt
korhatár mellett tehetné, mindezt úgy, hogy az induló nyugdíja sem csökken.

Ha társadalmi szinten gondolkozunk, akkor az is látható, hogy ezzel a társada-
lombiztosítási rendszer hatalmas bevételtől esik elé, és emellett a kiadása is megnőtt.
A számításaim alapján tehát már egyéni szinten sem indokolt a jogszabály alkalma-
zása, így én is a kritikus oldalon állok.
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4.4. Stratégia a nyugdíjba vonulók számára

Tegyük fel, hogy adott egy egyén, aki a fenti eredmények mindegyikével tisztában
van. Tudja hogyan számítják a nyugdíjat, mennyi az adott évi járulékkulcs, és ismeri
a várható élettartamra vonatkozó adatokat is. Emellett be tudja azonosítani, hogy
melyik jövedelmi rétegbe tartozik és így meg tudja határozni az adott évre vonatkozó
megtérülési rátát is. Adott esetben hogyan döntsön, dolgozzon tovább, vagy menjen
mielőbb nyugdíjba? Itt tehát már nem azt vizsgáljuk, hogy a megfelelő rendszer
mennyire igazságos, illetve, hogy mennyiben teljesül a biztosítási elv, hanem azt,
hogy egyéni szempontból mi a helyes döntés.

Menjünk most végig a blokkokon és azon belül a jövedelmi rétegeken és adjunk
egy lehetséges stratégiát az optimális nyugdíjba vonulási időre. Ezen kívül vizsgáljuk
minden esetben további három lehetőséget: (1) az illető azt tapasztalta, hogy a
családja jellemzően az átlag alatti várható élettartammal rendelkezik, (2) éppen az
átlagos élettartam a jellemző, (3) az átlagnál magasabb a megszokott.

Az első blokk esetében elmondható, hogy minden jövedelmi rétegnél a megtérü-
lési ráta folyamatosan növekedő tendenciát mutat, így alapesetben megéri tovább
dolgoznia. Amennyiben átlagos vagy annál magasabb élettartammal számol, úgy
megérheti neki adott esetben akár plusz 4-5 évet is dolgozni, így szinte bármilyen
kereset mellett elérheti, hogy a megtérülési rátája 1 fölé menjen. Ez alól csak az ext-
rém magas kereset a kivétel, ott nagyon sokat kellene pluszban dolgoznia, hogy elérje
ezt a szintet. Átlagosnál rövidebb élettartam esetén minél előbb érdemes nyugdíjba
mennie, hisz az alsó három osztálynál ekkor is valószínű, hogy eléri a megtérülési
ráta az 1-et.

A második blokknál már kicsit összetettebb a probléma, hiszen akkor a megtérü-
lési ráta már csökkenő tendenciát mutat, így figyelnünk kell rá, hogy mikor lépi át az
1-et. A csökkenés miatt alapvetően azt gondolhatjuk, hogy megéri elmennie relatíve
korán nyugdíjba, de magas várható élettartam esetén ennek időpontja kitolódhat.
Ha az illető tudja, hogy várhatóan kevesebbet él majd, mint az átlag, és a jövedelme
is kisebb (az alsó két rétegbe esik), akkor mindenképp érdemes elmennie a lehe-
tő legkorábban nyugdíjba. Az élettartama átlagos vagy annál magasabb, akkor pár
évet még dolgozhat, így is elérheti, hogy legalább annyit kapjon várható értékben,
mint amennyit kifizetett élete során. A jövedelem növekedése összességében tovább
csökkenti a vizsgált rátát, ugyanakkor a második blokkra jellemző, hogy legközelebb
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az 1-hez a magas jövedelemmel rendelkezőek vannak. Ennek megfelelően, ha vala-
ki ekkora keresettel rendelkezik, akkor átlagos várható élettartam mellett érdemes
betartania a kiírt korhatárt, illetve korábban kell nyugdíjba mennie, ha ez kisebb
az átlagnál. A legmagasabb réteg esetében a nyugdíjkorhatár tűnik optimálisnak,
illetve ettől maximum egy-két év eltérés lehet még ésszerű.

A harmadik blokkban is megfigyelhető a korábbi csökkenő tendencia, mely mérté-
ke egyre enyhébb, minél magasabb jövedelmi réteget vizsgálunk. Ezek alapján, minél
több keresettel rendelkezik az adott egyén, annál jobban megéri tovább dolgoznia.
Jegyezzük meg, hogy ezen osztályokban a megtérülési ráta csak nagyon ritkán éri
el az 1-et, illetve az extrém magas esetben meg sem közelíti azt. Ezek alapján, ha
a vizsgált egyén magas várható élettartammal számol és a keresete is magas, ak-
kor mindenképp érdemes legalább még pár évet dolgoznia. Kisebb jövedelem mellett
ezen plusz évek száma is csökkenhet. Átlagos élettartam és jövedelem mellett az
optimális idő a nyugdíjba vonulásra éppen a korhatár közelében van. Alsóbb osz-
tályoknál ismét lehet dolgozni még pár évet, de felsőbb osztályokban már nem éri
meg. Ha az illető azt gondolja, hogy kevesebb él majd, mint az átlag, úgy a korábbi-
akhoz hasonlóan itt is a lehető legkorábbi időpont számára a javasolt, hiszen minél
korábban megy nyugdíjba, annál nagyobb a megtérülési ráta, és így jó esélye van
arra, hogy visszakapjon annyit, mint amennyit befizetett élete során.

Végül foglalkozunk kicsit a blokk közötti határral is. Tegyük fel, hogy ez az egyén
éppen a változások környékén éri el a szükséges korhatárt, így dönthet, hogy nyugdíj-
ba megy a korábbi rendszerben, vagy inkább kivárja a következőt. Tegyük fel azt is,
hogy tudja hogyan fog változni a számítás és rendelkezik a kellő tudással hogy ezek
alapján megbecsülje a várható nyugdíját. Kezdjük az első és második blokk közti
választással. Az első blokkon belül elmondható, hogy az értékéke fokozatosan nőnek,
annak végéhez közeledve, így 2007-ben látható egyfajta csúcsosság, mely után je-
lentős csökkenés következik be, minden réteg esetén. Ebből arra lehet következtetni,
hogy átlagos vagy annál alacsonyabb várható élettartam mellett relatíve könnyű a
döntés, el kell menni nyugdíjba még az első időszakban. Hosszabb élettartam mellett
el lehet gondolkozni a továbbdolgozáson, hiszen később is közel lesz a megtérülési
ráta 1-hez. Mindenesetre a csökkenés mértéke jelentős, és a második blokkban már a
megtérülési ráta a plusz munkában töltött évekkel is csökken, így a javaslat ebben az
esetben is az, hogy inkább az első időszakban menjen nyugdíjba, ha ezt megteheti az
adott illető. A második és harmadik blokk határánál már nem lehet ilyen egyértelmű
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döntést hozni. Azt lehet látni, hogy 2012 után ismét van egy jelentősebb csökkenés,
így az optimális döntés vagy a második blokk vagy a harmadik blokk első éve, azaz
2012. Ezek között lényegi különbség már nincs, így a magasabb várható élettartam
esetében a későbbi, míg az átlagos vagy annál rövidebb élettartam esetén a korábbi
időpont a javasolt.

Nézzünk néhány konkrét példát. A vizsgált egyén 2003-ban éri el a szükséges
korhatárt, átlagos jövedelemmel rendelkezik, és azt várja, hogy éppen az átlagnak
megfelelően alakul majd az élettartama is. Hogyan döntsön? Amennyiben azonnal
nyugdíjba megy úgy a hozzá tartozó megtérülési ráta 1, 0773 lenne, ami az ő szem-
pontjából jónak mondható. Azonban ha előre gondolkodik, akkor láthatja, hogy ez
még nőni fog a következő években is, így a átlagos várható élettartam mellett érde-
mes tovább dolgozni, hisz így ez növelhető akár 1, 2126 is(plusz 4 év esetén). Egy
átlagos ember ugyanakkor hajlamos alábecsülni a várható életévei számát, ezért a
való életben könnyen lehet, hogy ugyanez a személy inkább biztosra megy, és rög-
tön nyugdíjba vonul. Kisebb jövedelem esetén feltétlenül érdemes még dolgoznia,
mivel a növekedés üteme ekkor lényegesen nagyobb, így prúdens viselkedés mellett
is javasolt legalább 1-2 évet még munkában töltenie.

Hasonlóképp nézzünk egy példát a második blokkból, és itt vizsgáljuk a felső két
réteget. Tegyük fel, hogy szintén átlagos várható élettartamra számít a vizsgált illető
a jövedelméhez képest. Ekkor a magas jövedelmi osztály esetén már jobb rögtön
nyugdíjba menni, mivel a megtérülési ráta kisebb, mint 1, és ez tovább csökken,
így minél később dönt, annál rosszabbul jár. Például 2008-ban a 0. év esetén a
megtérülési ráta 0, 9647 lenne, ami ugyan kisebb 1-nél, de legalább alapvetően közel
van hozzá. Ha halogatja a döntést, és dolgozik még pár évet, akkor ez gyorsan
lecsökkenhet 0, 8453-ra, ami már közel sem olyan jó. Ehhez hasonlóan meg lehet
állapítani minden rétegre és várható élettartamra a megfelelő stratégiát.
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Összefoglalás

Biztosítási elv érvényesülése. Ez volt a dolgozat fő témája. Ez, illetve ennek viszonya
a szolidaritás elvével. A vizsgálathoz először meg kellett határoznunk azon mutató-
számokat, melyek segítségünkre lehettek. Ezek voltak az érvényesítési ráta, illetve a
megtérülési ráta, melyek kiszámításához kellett az indulónyugdíj, az életjárulék és a
várható élettartam. Miután minden rendelkezésre állt megfogalmaztuk az elvárása-
inkat és feltételezéseinket. Ezek között szerepelt, hogy a rendszer vegye figyelembe
a jövedelmet, és segítse a kisebb keresettel rendelkezőket, és hogy a megtérülési ráta
lehetőség szerint közel legyen 1-hez. Elvártuk még, hogy pozitívan kezelje a tovább-
dolgozást, és hasonló arányban büntesse a korábbi nyugdíjazást.

Az eredmények legtöbbször tükrözték azt, amit vártunk, ugyanakkor voltak el-
térések is. A kialakított blokkok között számos különbséget találtunk. Az első blokk
jellemzően az egyén szempontjából volt jó, a második és harmadik pedig ezzel szem-
ben már nem dőlt sem az egyén, sem az állam felé. Hogy ezek közül melyik az
igazságos, vagy igazságosabb azt nehéz megítélni. Számomra talán a harmadik blokk
tűnt leginkább annak, ugyanis addigra csökkentek le az értékek annyira, hogy azokat
reálisnak tartsam.

Ezt követően foglalkoztunk még a nyugdíjkorhatár változásával és a Nők40 jog-
szabállyal. Megvizsgáltuk, hogy ezek milyen hatással vannak a biztosítási elv érvé-
nyesülésére. A korhatár esetében kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyiben voltak
indokoltak egyéni szinten. Az eredmény az volt, amire számítottunk. Nem csak tár-
sadalmi szinten volt elvárt, hogy növeljék a korhatárt, hanem egyéni szinten is, hisz
a folyó finanszírozású rendszer hosszú távon fenntarthatatlan lett volna a változások
nélkül. Láttuk azt is, hogy a nők esetében a megtérülési ráta mennyivel magasabb
volt, mint a férfiaknál. Ezt a hatást tovább növelte a Nők40, mely így jelentősen
torzította a biztosítási elvet.
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Függelék

A levonandó egyéni járulékok listája (forrás: https://www.onyf.hu/hu ):
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A képzett adó kiszámításánál naptári évenként adóalap- illetve adókedvezmény-
ként levonandó összegek (forrás: https://www.onyf.hu/hu letöltve: 2016.10.07):

• az 1988. január 1-je és 1990. december 31-e közötti keresetből 12.000 forint;

• az 1991. évben elért kereset alapján kiszámított adó összegéből 3.000 forint;

• az 1993. évben elért kereset alapján kiszámított adó összegéből 2.400 forint;

• az 1994. évben elért keresetből tíz százalék;

• az 1995. évben elért kereset alapján megállapított adó összegéből az egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulék címén levont összeg 25 százaléka;

• az 1997. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 20 százaléka, de legfeljebb 43.200 forint;

• az 1998. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 20 százaléka, de legfeljebb 50.400 forint, továbbá a nyugdíjjárulék és
magánnyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fizetett tagdíj együt-
tes összegének 25 százaléka;

• az 1999., 2000., és a 2001. években elért kereset alapján megállapított, képzett
adó összegéből a kereset 10 százaléka, de legfeljebb 36.000 forint, továbbá a
nyugdíjjárulék és magánnyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítésként –
fizetett tagdíj együttes összegének 25 százaléka;

• a 2002. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 18 százaléka, de legfeljebb 60.000 forint, továbbá a nyugdíjjárulék és
magánnyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fizetett tagdíj együt-
tes összegének 25 százaléka;

• a 2003. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 18 százaléka, de legfeljebb 108.000 forint, továbbá a nyugdíjjárulék
és magánnyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fizetett tagdíj
együttes összegének 25 százaléka;

• a 2004-2007. években elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegé-
ből a kereset 18 százaléka, de évente legfeljebb 108.000 forint;

51



• a 2008-2009. években elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegé-
ből a kereset 18 százaléka, de évente legfeljebb 136.080 forint;

• a 2010. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 17 százaléka, de legfeljebb 181.200 forint;

• a 2011. évben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a
kereset 16 százaléka, de legfeljebb 145.200 forint.

• 2012. óta nincs adókedvezmény

Nem vehetők figyelembe azonban a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló tör-
vény szerinti, a fenti felsorolásban nem szereplő, összjövedelmet csökkentő tételek és
adókedvezmények.
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35 éves kezdő szolgálati idő és extrém alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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35 éves kezdő szolgálati idő és alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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35 éves kezdő szolgálati idő és átlagos jövedelem mellett kijött értékek:
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35 éves kezdő szolgálati idő és magas jövedelem mellett kijött értékek:
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35 éves kezdő szolgálati idő és extrém magas jövedelem mellett kijött értékek:
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40 éves kezdő szolgálati idő és extrém alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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40 éves kezdő szolgálati idő és alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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40 éves kezdő szolgálati idő és magas jövedelem mellett kijött értékek:
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40 éves kezdő szolgálati idő és extrém magas jövedelem mellett kijött értékek:
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45 éves kezdő szolgálati idő és extrém alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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45 éves kezdő szolgálati idő és alacsony jövedelem mellett kijött értékek:
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45 éves kezdő szolgálati idő és átlagos jövedelem mellett kijött értékek:
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45 éves kezdő szolgálati idő és magas jövedelem mellett kijött értékek:
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45 éves kezdő szolgálati idő és extrém magas jövedelem mellett kijött értékek:
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Induló nyugdíj változása optimális esetben, 35 éves kezdő szolgálati idő mellett:
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Induló nyugdíj változása optimális esetben, 40 éves kezdő szolgálati idő mellett:
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Induló nyugdíj változása optimális esetben, 45 éves kezdő szolgálati idő mellett:
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