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Egy, ritkán számolt fenntarthatósági indikátor

Az intergenerációs transzferrendszer (családtámogatások, oktatás, 
egészségügy, nyugdíj, háztartáson belüli és háztartások közötti 
magántranszferek, vagyontranszferek) fenntarthatósága erősen függ a 
demográfiától. 

A demográfia azonban nem csupaszítható le egyszerű létszámarányokra.

Kiváltképp nem előre rögzített életszakasz határok alapján számolt 
létszámarányokra (pl. a 65+ népesség a 20-64 éves népesség  arányában).

Az alábbiakban egy, az életszakasz-határok mozgását figyelő indikátorról 
lesz szó, az effektív nyugdíjkorhatáron mért várható élettartamról.



Az effektív nyugdíjkorhatár

Az effektív korhatárt életkor-specifikus, életkor- és népesség-súlyozott 
kilépésekből becsüljük

Kilépés: a munkaerőpiac elhagyása, a korfán egymás után következő
korcsoportok aktivitási rátájának különbsége

Az ILO által használt, Latulippe-féle statikus módszert alkalmazzuk az OECD 
által használt Scherer-féle dinamikus módszer helyett.

Pop LF
40 to 44 839 763
45 to 49 709 646
50 to 54 615 542
55 to 59 579 439
60 to 64 701 276
65 to 69 602 42
70 to 74 460 17



Az effektív nyugdíjkorhatár Magyarországon, 1992-2018

Forrás: Gál és Radó (2019a), 2017-2018-as adatokkal frissítve, az OECD népesség és munkaerőpiaci adatai alapján.

Az 1998-as mélyponthoz képest 6,2 éves növekedés 20 év leforgása alatt: 
évente átlag 3,7 hónap, illetve naponta átlag 7,4 óra. 
Ez kb. annyi, amennyit egy átlagember alszik egy nap.
Egy átlagos napon az átlagos dolgozó 24 óra helyett csak 16,6 órával került 
közelebb az effektív korhatárhoz.



Az effektív korhatáron mért várható élettartam nem nőtt.

A várható élettartam javulása az idősebb munkavállalási életkorban teljes 
egészében a munkaerőpiacon jelent meg, nem az ellátórendszerben.

Várható élettartam az effektív nyugdíjkorhatáron, 1992-2017

Forrás: mint az előző dián.



1992-2016 1998-2016 2016-2040
effektív korhatár 2,2 3,8 2,2
effektív korhatáron várható élettartam 0,1 -1,0 ---

évi átlagos változás, hónapban

Forrás: mint az előző dián. Halandósági előrejelzés: Eurostat.

Mennyivel kéne emelkednie az effektív korhatárnak 2040-ig, hogy 
az ebben az életkorban várható élettartam a 2016-os szinten 
maradjon? 

1998 és 2016 között az effektív korhatár évi átlagban 3,8 hónapot nőtt. 

Ha azt akarnánk, hogy 2040-ben ugyannyi legyen az effektív korhatáron mért 
LEXP, mint 2016-ban, akkor elég lenne évi átlagban 2,2 hónappal felfelé
tornázni az effektív korhatárt.



Az effektív korhatár emelkedése valószínűleg nem független attól, hogy a 
ma a korhatárra érők iskolai végzettségének összetétele, és így 
foglalkoztathatósága merőben más, mint 30 évvel korábban.

1990-ben az 55-64 évesek 18 százalékának volt érettségije (és közülük 8 
százalék volt diplomás).

2011-ben 74 százalék érettségizett (és közülük 16 százaléknak volt 
diplomája).

A számítások forrása: KSH népszámlálási adatok 
(http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_iskolazottsag) és KSH (2017, 
A.1.1.8 tábla), illetve a 2011-es adatok előrevetítve.

Emberi tőke beruházás és az effektív korhatár emelkedése



A mindenkori 25–34 évesek legmagasabb iskolai végzettsége 1930 és 2011 
között a népszámlálási években, valamint a mindenkori 55–64 éves 
korcsoport már megvalósult és a jövőben várható legmagasabb iskolai 
végzettség szerinti összetétele 1930 és 2041 között



A nyugdíjrendszer begyűjtötte a 35-40 évvel korábbi emberi tőke beruházások 
hozamát.

„Ha fázik a lábad, vegyél fel kalapot”. Ha emelni akarod a nyugdíjkorhatárt, invesztálj 
időben emberi tőkébe. 

A kapcsolat azonban oktatás és (évtizedekkel későbbi) effektív korhatáremelkedés 
között nem automatikus. 

A francia példa: az effektív korhatár gyors ütemben csökkenhet akkor is, ha a 
korhatárra érők iskolai végzettsége javul.



Az 55-64 évesek iskolai végzettség szerinti összetétele és az 
effektív nyugdíjkorhatár Franciaországban 1970-2015

Forrás: Gál és Radó (2019b), az OECD népesség és munkaerőpiaci adatai alapján.

Az ellentétes irányú, az aktív korúaktól az idősek illetve az aktív korúaktól a 
gyermekek felé futó transzferek összekapcsolódnak. 

E kapcsolat fenntartását célszerű kivenni a választási ciklus uralma alól kivonni és 
(intergenerációs) alkotmányos védelmet adni neki.



Köszönöm a figyelmet!

E projektet a BCE Társadalmi Jövőképesség Kutatóközpontja támogatta.


