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A nyugdíjszakmában, de a közéletben is gyakran 

merül fel a kérdés, vajon igazolható-e statisztikai ada-

tokkal az, hogy akik Magyarországon magasabb nyug-

díjat kapnak, továbbá akik az átlagnál hosszabb ideig 

dolgoznak, tovább élnek-e, mint a kisnyugdíjasok, 

vagy akik korábban mennek nyugdíjba. 

Az öregségi nyugdíjasok halandóságának modelle-

zése rugalmas parametrikus arányos és nem arányos 

túlélési modellekkel azt mutatta, hogy az alacsony jö-

vedelműek halandósága 2,11-szer magasabb, mint a 

magas jövedelműeké. A nyugdíjkorhatár elérése után 

nyugdíjazottak halandósága 23 százalékkal volt ala-

csonyabb, mint a nyugdíjkorhatár elérése előtt nyugdí-

jazottaké. A nők halandósága 28 százalékkal volt ala-

csonyabb a férfiakénál. 2005 és 2012 között a férfiak 

és a nők különböző életkorokban várható átlagos élet-

tartama átlagosan 1,1 évvel emelkedett, azután viszont 

2015-re már csökkent, a férfiaknál átlagosan 0,7, a 

nőknél 0,4 évvel. A KSH (Központi Statisztikai Hiva-

tal) adatai megerősítik a kapott eredményeket, ezek 

szerint az ezer megfelelő nemű lakosra jutó halálozás a 

férfiak között a 2005. évi 14,6-ról 2013-ra 13,1-re 

csökkent, majd 2015-re 13,5-re növekedett. A legna-

gyobb és legkisebb nyugdíj nagysága szerint a várható 

élettartamok különbsége 2005-höz viszonyítva 2015-

ben nőtt, és a halandósági „olló” mindkét nem eseté-

ben szétnyílt. 
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A nemzetközi kutatások szerint a halandósági viszonyok az egyes társadalmi ré-

tegekben jelentős különbségeket mutatnak. A halandóság a társadalmi réteg rangjá-

nak csökkenésével párhuzamosan általában meredeken emelkedett. A nyugdíjasok 

halandósága a nyugdíjrendszer folyamatait leginkább meghatározó külső tényezők 

egyike. Tapasztalati tény, hogy a különböző szempontok (nem, lakóhely, ellátási 

típus és összeg, nyugdíjazási életkor) alapján a halandóság eltérő sajátosságokat 

mutat. Ezen összefüggések ismerete alapvető fontosságú a nyugdíjrendszer jelenlegi 

folyamatainak feltérképezése és jövőbeli folyamatainak tervezhetősége szempontjá-

ból is. A nemek, ellátási típusok, illetve területi elhelyezkedés szerinti halandósági 

eltérések ténye és mértéke jól dokumentált a hazai szakirodalomban.  

Az ONYF-en (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság) évek óta rendszeresen 

készülnek a nyugdíjasokra vonatkozó tanulmányok, amelyek a halandóságot az ellá-

tások különböző típusai (öregségi, rokkantsági stb.) szerint vizsgálták (Hablicsekné 

Richter [2011–2014], Hablicsekné Richter–Hollósné Marosi [2010], Hollósné Maro-

si–Hablicsekné Richter [2008], Molnár–Breuer [2016]). Tekintettel arra, hogy adott 

korosztály nyugdíjba vonulóinak halandósága nem független az adott nyugdíjosz-

tálybeli (átlagos) nyugdíjtól, ezért ennek figyelembevétele elengedhetetlen bármely 

nyugdíjrendszer modellezésénél és tervezésénél (Simonovits [2017]). 

Az ellátási összeg, valamint az eltérő nyugdíjazási életkor halandóságra gyakorolt 

hatását első ízben 2015-ben a korábbi, 2012-es állományi és halálozási adatok alap-

ján vizsgálták az ONYF Közgazdasági és nyugdíjelemzési főosztályán. Ennek ered-

ményei megjelentek a Közgazdasági Szemle különkiadásában (Molnár–Hollósné 

Marosi [2015]). Elemzésünkből kimaradtak az ún. pro rata nyugdíjasok, akik az 

Európai Unió előírásai, továbbá a szociális biztonsági egyezmények alapján nem 

egész nyugdíjat, hanem nyugdíjrészt kapnak a magyar nyugdíjrendszerből, valamint 

eltérő halálozási sajátosságaik miatt a külföldön élőket sem vettük figyelembe. 

1. A felhasznált adatok köre  
és az alkalmazott statisztikai módszerek 

A nyugdíjfolyósítási adatokat 2015-től kezdődően, éves rendszerességgel az 

ONYF által kifejlesztett, a teljes nyugdíjas állományt rekordszinten is tartalmazó 

adattárházban gyűjtik, szervezik, így elemzési célra is hozzáférhetők. Az adatmező a 
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2015 januári nyugdíjas állományból kiválasztott öregségi nyugdíjasok adataiból állt. 

A jogszabályoknak megfelelően öregségi nyugdíjnak tekintettük a nyugdíjkorhatárt 

betöltöttek öregségi nyugdíját (beleértve a rokkantsági nyugdíjakból átsorolt öregségi 

nyugdíjakat is), a korhatár alatti öregségi nyugdíjat (1955 előtt született „fegyvere-

sek”) és a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugellátásokat. Így összesen 

1 948 142 személy adata állt rendelkezésre. 

A felhasznált adatok köre: nem, születési év, ellátás típusa, ún. főellátás és külön 

a kiegészítő ellátások összege 2015-ben, a folyósítás kezdetének éve, az elismert 

szolgálati idő, az ellátott lakhelyének irányítószáma, és ahol elérhető volt, az iskolai 

évek pályakezdési életkor alapján becsült számából képzett kód. (Ez utóbbi az iskolai 

végzettség hiányzó adatát „helyettesíti”.) 

A magyar öregségi nyugdíjasokra vonatkozó komplett (korévenként) és rövidített 

(ötéves korcsoportonkénti) halandósági táblák nem, jövedelmi csoport, iskolai vég-

zettség és nyugdíjazási korcsoport szerint a Mellékletekben szerepelnek. (Lásd 

www.ksh.hu/statszemle).  

A koréves halandósági táblákat (complete period life table) a hagyományos mó-

don készítettük el (Keyfitz–Flieger [1972], Keyfitz–Caswell [2005], Preston–

Heuveline–Guillot [2001], Rodríguez [2015]). A rövidített (abridged), ötéves korcso-

portokra a nyugdíjnagyság és a nyugdíjazás éve kombinált kategóriák szerint számí-

tott halandósági táblákat a Radnóti [2003] által leírt módszerrel állítottuk össze. A 

nyers halálozási adatokhoz tartozó számított mutatókat (qx, ex stb.) a 34343RSS 

robusztus nemlineáris módszerrel simítottuk, kiegészítve a Hanning-féle lineáris 

simítással (Becketti [2013]). A várható élettartamok összehasonlítását a kor, nem, 

jövedelem és nyugdíjazási életkor változókból képzett csoportok szerint részben 

direkt standardizálással végeztük el (Paksi–Juvancz [1982]). Az iskolai végzettség és 

a nyugdíjnagyság-kategóriák közötti függetlenség hipotézisét 2χ -próbával ellenőriz-

tük. A túlélési függvény nemparaméteres becslését Kaplan–Meier-módszerrel számí-

tottuk ki (Kaplan–Meier [1958]). A log-rank próbát annak eldöntésére alkalmaztuk, 

hogy az egyes túlélési görbék lefutása különbözött-e egymástól, figyelembe véve a 

mintavételből származó véletlen ingadozást (Mantel [1966], Peto–Peto [1972]). 

Szignifikáns eredmény esetén (p < 0,05) elvetettük a túlélési görbék azonos lefutásá-

nak a hipotézisét. 

Az öregségi nyugdíjasok halandóságát 57 724 elemű véletlen mintán (seed: 12345) 

rugalmas parametrikus arányos és nem arányos túlélési modellekkel is vizsgáltuk 

(Grambsch–Therneau [2009], Royston–Lambert [2011], Bower–Crowther–Lambert 

[2016]). A kiválasztott modell rendelkezett a legkisebb AIC- (Akaike’s information 

criterion – Akaike információs kritérium) és BIC- (Bayesian information criterion – 

bayesi információs kritérium) értékkel, és a legjobb modell szabadságfoka 5 volt. 

A számításokat SAS [2016] és STATA 13 (StataCorp LP. [2013]) programokkal 

végeztük el. 

http://www.ksh.hu/statszemle
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2. Öregségi nyugdíjasok halandósága a nyugdíj nagysága szerint 

Korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy a nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők 

halandósága nem illeszkedett a többi eredményhez és a vártnál kedvezőbbnek bizo-

nyult. Feltételezésünk szerint ennek hátterében az áll, hogy a külföldre folyósított 

ellátásban részesülő nyugdíjasok életkörülményei jobbak a hazai ellátottakétól. Az 

állománystatisztika szerint a külföldre folyósított ellátások összege átlagosan 45 ezer 

forint (körülbelül 150 dollár) volt, amely a legalacsonyabb nyugdíj-kategóriát jelen-

tette a megelőző vizsgálatban. 

A koréves halandósági táblák előállításához elegendő nagyságú mintára van szük-

ség egy-egy nyugdíjnagyság szerint kiválasztott csoportban. A nemek szerinti bontást 

vettük elsődleges szétválasztási szempontnak, a néphalandósági adatokhoz hasonlóan. 

Összesen 1 219 672 nő és 728 470 férfi adatából indultunk ki. A nyugdíjnagyság a 

főellátás összege mellett – amennyiben a nyugdíjas rendelkezett ilyennel – a kiegészítő 

ellátások összegét is tartalmazta. Ezt tekintettük a nyugdíjas „jövedelmének”, amelyre 

a továbbiakban nyugdíjként hivatkozunk. Az így számított nyugdíjnagyság eloszlása 

alapján nemenként meghatároztuk a Q1: 0–20, Q2: 21–40, Q3: 41–60, Q4: 61–80 és 

Q5: 81–100 százalékos kvintiliseket, és e határok szerint képeztük az egyes csoporto-

kat. A csoporthatárokat és a mintanagyságokat az 1. táblázat mutatja nőkre és férfiakra. 

1. táblázat 

Az öregségi nyugdíjak nagysága alapján meghatározott jövedelemi kvintilisek felső (Q5 esetében alsó) határa 

 és átlaga a 2015-ös öregségi nyugdíjasokra  

(ezer Ft) 

Jövedelmi kvintilis 

Nők (N = 1 214 512 fő) Férfiak (N = 725 298 fő) 

A jövedelmi kvintilis 

felső határa átlaga felső határa átlaga 

Q1 80,4 66,7 86,0 71,2 

Q2 98,9  90,3 106,7 96,1 

Q3 112,8 105,0 132,7 118,9 

Q4 140,6 125,3 171,7 150,6 

Q5 140,6– 179,1 171,7– 216,9 

Az öregségi nyugdíjasok néhány kiemelt életkorban várható élettartamát (év) 

nyugdíjnagyság-kategóriák és nemek szerint 2015-ben mutatja a 2. táblázat. Az adat-

tárházban a férfiaknál a 63 éves korosztály volt a legfiatalabb, amelyhez mind az öt 

jövedelemcsoportban rendelkezésre állt adat, ezért az összefoglaló-táblázat is ettől a 
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korévtől kezdődik. Nőknél a korábban érvényes 55 éves, illetve 2009-ig fokozatosan 

62 évre emelkedő öregségi nyugdíjkorhatárnak megfelelően már 57 éves kortól ren-

delkezésre álltak adatok. A táblázatból látható, hogy elsősorban a férfiaknál volt 

tapasztalható a magasabb jövedelműek magasabb várható élettartama, sőt látszik az 

egyes jövedelemkategóriák szerinti „monotonitás” is. Nőknél nem mondható el ez az 

egyértelmű különbség, bár volt némi eltérés a legkisebb és legnagyobb jövedelmi 

csoportbeliek várható élettartamában, de az első három kategória (Q1, Q2, Q3) adata 

nem tért el lényegesen egymástól. (Lásd az 1. ábrát.) 

2. táblázat 

Az öregségi nyugdíjasok különböző életkorban várható élettartama és esetszáma jövedelmi kvintilis szerint  

a 2015. évi halandósági adatok alapján 

(év, fő) 

Életkor  

(éves) 

Jövedelmi kvintilis 

Összesen 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

 Nők 

57 
25,2 

(N = 1 100) 

25,2 

(N = 1 007) 

25,1 

(N = 492) 

25,9 

(N = 533) 

27,4 

(N = 369) 

25,7 

(N = 3 501) 

60 
22,5 

(N = 4 792) 

22,5 

(N = 5 721) 

22,4 

(N = 3 435) 

23,3 

(N = 5 149) 

24,8 

(N = 6 197) 

23,0 

(N = 25 294) 

65 
18,2 

(N = 15 686) 

18,3 

(N = 9 280) 

18,1 

(N = 5 976) 

19,0 

(N = 9 049) 

20,4 

(N = 16 907) 

18,7 

(N = 57 278) 

70 
14,6 

(N = 13 238) 

14,6 

(N = 10 964) 

14,5 

(N = 6 735) 

15,1 

(N = 8 867) 

16,3 

(N = 9 421) 

14,9 

(N = 49 564) 

75 
11,1 

(N = 8 424) 

11,2 

(N = 10 181) 

11,0 

(N = 10 684) 

11,5 

(N = 9 012) 

12,6 

(N = 7 110) 

11,4 

(N = 45 744) 

80 8,0 

(N = 4 106) 

8,2 

(N = 7 628) 

8,1 

(N = 8 698) 

8,4 

(N = 7 445) 

9,3 

(N = 5 806) 

8,4 

(N = 33 920) 

 Férfiak 

63 
14,6 

(N = 4 721) 

15,0 

(N = 3 254) 

15,7 

(N = 3 680) 

17,0 

(N = 3 883) 

18,8 

(N = 4 304) 

16,1 

(N = 19 981) 

65 
13,4 

(N = 11 027) 

13,8 

(N = 7 703) 

14,5 

(N = 8 126) 

15,6 

(N = 8 247) 

17,4 

(N = 10 268) 

14,8 

(N = 45 704) 

70 
10,8 

(N = 7 354) 

11,1 

(N = 6 366) 

11,7 

(N = 6 654) 

12,6 

(N = 6 999) 

13,8 

(N = 8 598) 

11,9 

(N = 36 229) 

75 
8,4 

(N = 6 169) 

8,7 

(N = 6 508) 

9,2 

(N = 5 857) 

9,7 

(N = 5 844) 

10,5 

(N = 4 665) 

9,3 

(N = 29 241) 

80 
6,4 

(N = 2 395) 

6,5 

(N = 4 611) 

6,9 

(N = 4 288) 

7,2 

(N = 3 839) 

7,9 

(N = 3 040) 

7,0 

(N = 18 308) 
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A 2015-re elvégzett elemzés eredményei is megerősítik a korábbi tapasztalatokat, 

mely szerint a férfiak között érzékelhető a különböző nyugdíjnagyság-kategóriák 

szerint eltérő halandóság, azaz a magasabb nyugdíjjal rendelkezők életkilátásai job-

bak, illetve – a becsült végzettségi adat alapján – szignifikánsan magasabb iskolai 

végzettségűek ( 2χ -próba p < 0,001), és a nyugdíjasok aktív életükben megszerzett 

stabilabb egzisztenciáját tükrözi. (Lásd az internetes Melléklet M3. táblázatát.) A 

KSH munkaerő-felmérése és az ONYF KELEN adatbázisának összehasonlítása alap-

ján a FEOR-adatok (foglalkozások egységes osztályozási rendszere) alapján becsült 

iskolai végzettség indikátor lényegében megegyezik a tényleges iskolai végzettséggel 

(Bálint–Köllő–Molnár [2010]). Ezzel összefüggésben azok között, akik hosszabb 

ideig folytattak tanulmányokat (magasabb iskolai végzettségűek), szignifikánsan 

nagyobb arányban szerepeltek a magasabb (Q4, Q5) nyugdíj-kategóriákban. Az isko-

lai végzettségre vonatkozóan korábban részletes halandósági tanulmány készült 

(Hablicsek–Kovács [2007]), amely egyértelműen kimutatta ezt az összefüggést. Az 

1. ábra 65 éves korban becsült várható élettartamokat mutatja az öt jövedelemkategó-

ria és nemek szerint. 

1. ábra. A nők és a férfiak 65 éves korban várható élettartama jövedelmi kvintilis szerint, 2015 

13,4 13,8
14,5
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18,2 18,3 18,1
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A 2. ábra a különböző életkorokban becsült férfi halálozási valószínűségeket mu-

tatja az öt jövedelmi kvintilis szerint. 
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2. ábra. Az öregségi nyugdíjas férfiak halálozási valószínűsége különböző életkorokban, 2015  
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3. A nyugdíjazási életkor szerinti halandóság 

A korábbi tapasztalataink szerint a nyugdíjba menetel időpontja általában a lehető 

legkorábbi. A nyugdíjkorhatárt betöltöttek kisebb része azonban tovább folytatja 

aktív tevékenységét, és csak később dönt a nyugdíjba menetelről, amely szintén be-

folyásolhatja a további életkilátásokat. 

3. táblázat 

A nyugdíjazási életkor alapján meghatározott csoportok  

és esetszámok a 2015. évi öregségi nyugdíjasokra 

Nyugdíjazási korcsoport 

Nők Férfiak 

50–54 éves 

(N = 241 847 fő) 
– 

55 éves 

(N = 337 077 fő) 

55–59 éves 

(N = 208 941 fő) 

56–60 éves 

(N = 481 394 fő) 

60 éves 

(N = 270 855 fő) 

61 éves és idősebb 

(N = 71 698 fő) 

61 éves és idősebb 

(N = 114 146 fő) 
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Megvizsgáltuk nyugdíjazási életkorcsoportok szerint a várható élettartamokat a 

2015. évre vonatkozóan. Külön csoportokat képeztünk az 55, illetve 60 évesen nyug-

díjazott nőkre és férfiakra, hiszen 1997 előtt ezek az öregséginyugdíj-korhatárok 

voltak érvényben a társadalombiztosítási rendszerben. (Lásd a 3. táblázatot.) 

A kapott eredményeket a 4. táblázat mutatja. 

4. táblázat 

A különböző életkorokban várható élettartam és az esetszámok nyugdíjazási korcsoport szerint, 2015  

(év, fő) 

Életkor  

(éves) 

A nők A férfiak 

nyugdíjazási korcsoportja 

50–54 éves 55 éves 56–60 éves 
61 éves  

és idősebb 
55–59 éves 60 éves 

60 éves  

és idősebb 

63* 
17,2 

(N = 867) 

19,3 

(N = 348) 

20,5 

(N = 27 079) 

21,5 

(N = 6 148) 

16,2 

(N = 5 116) 

17,6 

(N = 2 468) 

16,6 

(N = 9 583) 

65 
15,7 

(N = 2 539) 

17,8 

(N = 605) 

18,9 

(N = 41 721) 

19,8 

(N = 9 608) 

14,7 

(N = 8 529) 

16,1 

(N = 19 148) 

15,5 

(N = 12 883) 

70 
12,6 

(N = 9 683) 

14,3 

(N = 19 657) 

15,3 

(N = 12 933) 

15,7 

(N = 1 059) 

11,7 

(N = 7 391) 

12,8 

(N = 16 429) 

13,2 

(N = 16 429) 

75 
9,7 

(N = 21 053) 

10,7 

(N = 16 547) 

11,6 

(N = 4 468) 

12,2 

(N = 320) 

9,2 

(N = 13 111) 

9,7 

(N = 7 244) 

10,8 

(N = 2 679) 

80 
7,2 

(N = 4 431) 

7,7 

(N = 22 997) 

8,4 

(N = 4 268) 

8,8 

(N = 348) 

6,9 

(N = 9 943) 

7,0 

(N = 4 682) 

8,3 

(N = 1 114) 

* Az öregségi nyugdíjas férfiak több nyugdíjnagyság szerinti csoportjában 63 év az első előforduló életkor, 

amit az egységes bemutatás céljából választottunk. 

Nőknél a kapott eredményeket érzékelteti a 3. ábra, amely a nők egyes életkorok-

ban becsült halálozási valószínűségeit mutatja. 

Jól látszik a 3. ábrán az 50–54 éves korban nyugdíjazott nők között a többi cso-

porttól eltérő, magasabb halandóság, amely természetesen összhangban van a bemu-

tatott várható élettartamokkal. 

Férfiaknál a korai nyugdíjazás valamivel kedvezőtlenebb várható élettartamot mu-

tat, azonban az eltérés nem jelentős a többi nyugdíjazási életkor-kategóriához viszo-

nyítva. A késői nyugdíjazás „pozitív” hatása csak a 75 éves kor után érzékelhető. 
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3. ábra. Az öregségi nyugdíjas nők nyugdíjazási korcsoport szerinti  

halálozási valószínűsége különböző életkorokban, 2015 

0,00
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0,04
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0,08
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0,12

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 év

50–54 éves 55 éves 56–60 éves 61 éves és idősebb
 

4. Öregségi nyugdíjasok halandósága a nyugdíj nagysága  
és a nyugdíjazási kor szerint együttesen 2015-ben 

A 2015-ös tételes nyugdíjas állomány adatai alapján lehetőség nyílt a nyugdíj-

jövedelem és a nyugdíjazási életkor külön-külön vett és együttes hatásának a vizsgá-

latára a férfiak és a nők körében. Férfiaknál az öt nyugdíjnagyság szerinti kategória 

(Q1–Q5) és a három nyugdíjazási kor (55–59, 60, 61 éves és idősebb) szerinti cso-

port együttesen 15 különböző csoportot eredményezett, nőknél a négy nyugdíjazási 

életkor-kategória (50–54, 55, 56–60, 61 éves és idősebb) miatt a csoportok száma 20, 

amelyekben a koréves halandósági vizsgálatok az esetleg kis mintanagyság miatt 

nem adtak volna megbízható eredményt. Ezért a 15, illetve 20 csoportnak ún. rövidí-

tett halandósági tábláit állítottuk elő, a következő 5 éves korcsoportokra: 50–64, 65–

69, 70–74, 75–79, 80–84, 85 éves és idősebb. 

A kapott várható élettartamokat az M5. és M6. táblázat tartalmazza. 

A nemenkénti összehasonlításhoz a nyugdíjnagyság és a nyugdíjazási életkor sze-

rint kombinált csoportok várható élettartamait figyelembe véve, az összes öregségi 

nyugdíjas halandósági tábla minden cellájában kiszámítható volt az ún. standardizált 

várható élettartam. Így abban az esetben, ha valahol a korcsoportos várható élettar-

tamok hosszabbak voltak, akkor ez megjelent a standardizált várható élettartamban 

is, és ezzel a módszerrel az egyes csoportok már összehasonlíthatóvá váltak. A to-

vábbiakban a nyugdíjnagyság és nyugdíjazási életkor szerint képzett csoportok vár-

ható élettartamait standardizáltuk az összes öregségi nyugdíjas adatának megfelelő-
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en. A standardizálást nemenként külön-külön elvégeztük, és a kapott eredményekből 

érdekes következtetéseket vonhattunk le. 

4.1. Az öregségi nyugdíjas nők halandósága  
a standardizált várható élettartamok alapján 

Az öregségi nyugdíjas nők teljes körére számított átlagos várható élettartam az 59 

éven felüli korosztályra 14,0 év volt, amely több mint két évvel haladta meg a férfiakét.  

5. táblázat 

Az 50 év feletti öregségi nyugdíjas nők jövedelmi kvintilisek szerinti standardizált várható élettartama  

és az esetszámok nyugdíjazási korcsoport szerint, 2015 

(Összesített átlag: 14,0 év) 

Nyugdíjazási korcsoport  

Jövedelmi kvintilis 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

50–54 éves 
13,1 

(N = 49 030) 

13,5 

(N = 58 295) 

13,2 

(N = 53 854) 

13,6 

(N = 47 997) 

14,6 

(N = 30 339) 

55 éves 
14,0 

(N = 46 744) 

13,9 

(N = 64 886) 

13,5 

(N = 93 658) 

14,3 

(N = 76 725) 

15,2 

(N = 48 532) 

56–60 éves 
13,8 

(N = 76 465) 

14,0 

(N = 71 057) 

13,8 

(N = 61 946) 

14,5 

(N = 87 450) 

15,6 

(N = 137 943) 

61 éves és idősebb 
13,3 

(N = 36 480) 

12,7 

(N = 12 096) 

13,9 

(N = 7 500) 

13,7 

(N = 5 901) 

15,3 

(N = 9 721) 

A kapott várható átlagos élettartamokat az öregségi nyugdíjas nők összesített ada-

tához, a 14,0 évhez viszonyítva kaptuk a standardizált arányszámokat.  

6. táblázat 

Az 55 év feletti és az összes öregségi nyugdíjas nő standardizált várható átlagos élettartamának arányai  

nyugdíjazási korcsoport szerint, 2015 

Nyugdíjazási korcsoport  

Jövedelmi kvintilis 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

50–54 éves 0,94 0,97 0,94 0,98 1,05 

55 éves 1,00 1,00 0,97 1,02 1,09 

56–60 éves 0,98 1,00 0,99 1,04 1,11 

61 éves és idősebb 0,95 0,91 0,99 0,98 1,09 
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Látható, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkező nők kedvezőbb életkilátásokkal 

rendelkeznek, de közöttük a legmagasabb jövedelmi kategória esetén nem olyan 

jelentős az átlagtól való eltérés, mint a férfiaknál. A nőknél összességében is kiseb-

bek az arányok közötti különbségek. A fiatalon nyugdíjazott nők mutatói – a Q2-es 

jövedelmi kvintilist leszámítva – mindenhol a legkisebbek. Érdemes külön megvizs-

gálni a 61 év felett nyugdíjazott nők csoportját. Az irányadó nyugdíjkorhatár az 

1946-ban születetteknél 61 évre emelkedett (melyet 2007-ben töltöttek be), és ez a 

korosztály (főszabályként) 56 éves kortól igényelhetett előrehozott öregségi nyugdí-

jat. 2009-ben emelkedett 59 évre a korai nyugdíjazás alsó korhatára. Az öregségi 

nyugdíjasok jellemzőinek korábbi elemzése során már tapasztaltuk, hogy a 2009 és 

2010-ben nyugdíjazott nők nagy része már betöltötte az irányadó 62 éves nyugdíj-

korhatárt, korai nyugdíjazásuk elsősorban a kevés szolgálati idő miatt nem volt lehet-

séges (Czeglédi et al. [2016]). Így szolgálati idejük és nyugdíjuk is a korábbi évek 

átlagánál jóval alacsonyabb (ONYF [2010]). A 2007 és 2014 között 61 évesen vagy 

idősebb korban nyugdíjazott nők aránya az egyes jövedelmi kvintilisben a következő 

volt: Q1: 94, Q2: 84, Q3: 56, Q4: 69 és Q5: 53 százalék. 

Az adatok pontosan mutatják az alacsony nyugdíjak nagy arányát a 2007 után 

nyugdíjazottak körében.  

4.2. Az öregségi nyugdíjas férfiak halandósága  
a standardizált várható élettartamok alapján 

Az öregségi nyugdíjas férfiak átlagos standardizált várható élettartamát mutatja a 

nyugdíjazási életkor szerint a 7. táblázat. Az eredmények összhangban vannak a 

vizsgált kétféle szempont szerint korábban is bemutatott eredményekkel. 

7. táblázat 

Az 55 év feletti öregségi nyugdíjas férfiak jövedelmi kvintilisek szerinti standardizált várható élettartama  

és az esetszámok nyugdíjazási korcsoport szerint, 2015 

(Összesített átlag: 12,3 év) 

Nyugdíjazási  

korcsoport 

Jövedelmi kvintilis 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

55–59 éves 
11,1 

(N = 29 724) 

11,5 

(N = 44 464) 

11,6 

(N =47 146) 

12,6 

(N = 45 436) 

13,8 

(N = 42 169) 

60 éves 
12,1 

(N = 48 244) 

11,9 

(N = 52 065) 

12,5 

(N = 59 120) 

13,3 

(N = 57 733) 

14,2 

(N = 53 692) 

61 éves és idősebb 
11,5 

(N = 37 481) 

11,5 

(N = 18 098) 

12,1 

(N = 15 180) 

12,8 

(N = 15 232) 

14,8 

(N = 28 155) 
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A kapott várható átlagos élettartamokat az öregségi nyugdíjas férfiak összesített 

adatához (12,3 év) viszonyítva megkaptuk a standardizált arányszámokat, amelyek 

kifejezik az adott csoportba tartozók várható átlagos élettartamának viszonyát az 

országos adathoz hasonlítva. (Lásd a 8. táblázatot.) 

8. táblázat 

Az 55 év feletti és az összes öregségi nyugdíjas férfi standardizált várható átlagos élettartamának arányai 

nyugdíjazási korcsoport szerint, 2015 

Nyugdíjazási korcsoport 

Jövedelmi kvintilis 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

55–59 éves 0,90 0,93 0,94 1,02 1,12 

60 éves 0,98 0,97 1,02 1,08 1,15 

61 éves és idősebb 0,93 0,94 0,98 1,04 1,20 

Az is látszik a 8. táblázatból, hogy a pontosan 60 évesen nyugdíjba ment férfiak 

Q3-as csoportja (40–60 százalékos nyugdíjkvintilis) felelt meg leginkább az orszá-

gos átlagnak 1,02-es aránnyal (Ez az érték szerepel az 55–59 éves korcsoport Q4-

es kvintilisében is.). Egyértelműen a leghátrányosabb a korán és alacsony nyugdíj-

jal nyugdíjba mentek csoportja, amely 10 százalékkal volt „rosszabb” az országos 

átlagnál. 

4.3. Öregségi nyugdíjas nők halandóságának  
Kaplan–Meier-elemzése a nyugdíj nagysága  
és a nyugdíjazási életkor szerint együttesen, 2015-ben 

Az öregségi nyugdíjasok nők 2015. évi halandóságát a nyugdíj nagysága és a 

nyugdíjazási életkor együttes kategóriáiban a Kaplan–Meier-féle nemparaméteres 

túlélési görbék és a hozzájuk tartozó 95 százalékos konfidenciaintervallumok megje-

lenítésével vizsgáltuk (Kaplan–Meier [1958]). A jobb áttekinthetőség érdekében a 

leginkább „kiugró” csoportok túlélési görbéit mutatjuk be. (Lásd a 4. ábrát.) 

Látható, hogy a nyugdíjazás éve és a jövedelem szerint kombinált csoportok 

között az alacsony jövedelmű, az államilag meghatározott nyugdíjkorhatár (nőknél 

korábban 55 év) elérése előtt nyugdíjazott öregségi nyugdíjas nőknek csökkent 

leggyorsabban a túlélési függvénye. A legkedvezőbb életkilátásai a magas jöve-

delmű (Q4, Q5) és későn (56 év feletti) nyugdíjazott öregségi nyugdíjas nőknek 

volt. A log-rank-teszt alapján elvethető a görbék azonos lefutásának hipotézise 

(p = 0,0000). 
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4. ábra. A 60 év feletti öregségi nyugdíjas nők Kaplan–Meier-görbéi  

a hozzájuk tartozó konfidenciaintervallumokkal a nyugdíjazás éve  

és a jövedelem szerint kombinált csoportok esetén, 2015 

 

4.4. Öregségi nyugdíjas férfiak halandóságának  
Kaplan–Meier-elemzése a nyugdíj nagysága  
és a nyugdíjazási életkor szerint együttesen 2015-ben 

Az öregségi nyugdíjas férfiak 2015. évi halandóságát a nyugdíj nagysága és a 

nyugdíjazási életkor együttes kategóriáiban szintén a Kaplan–Meier nemparaméteres 

túlélési görbék és a hozzájuk tartozó 95 százalékos konfidenciaintervallumok megje-

lenítésével vizsgáltuk. A jobb áttekinthetőség érdekében ezúttal is a leginkább „kiug-

ró” csoportok túlélési görbéit mutatjuk be. (Lásd az 5. ábrát.) 

Látható, hogy a vizsgált csoportok között az alacsony jövedelmű (Q1), az irány-

adó nyugdíjkorhatár (férfiaknál korábban 60 év) elérése előtt nyugdíjazott öregségi 

nyugdíjas férfiaknak csökkent leggyorsabban a túlélési függvénye. A legkedvezőbb 

életkilátásai a magas jövedelmű (Q4, Q5) és későn (61 év felett) nyugdíjazott férfi 

öregségi nyugdíjasoknak volt. A log-rank-teszt alapján elvethetőnek bizonyult a 

görbék azonosságának hipotézise (p = 0,0000). 
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5. ábra. A 60 év feletti öregségi nyugdíjas férfiak Kaplan–Meier-görbéi  

a hozzájuk tartozó konfidenciaintervallumokkal, a nyugdíjazás éve  

és a jövedelem szerint kombinált csoportok esetén, 2015 

 

4.5. Öregségi nyugdíjasok halandóságának  
statisztikai modellezése 2015-ben 

Az öregségi nyugdíjasok halandóságának modellezése rugalmas parametrikus 

arányos és nem arányos túlélési modellekkel 57 724 elemű mintán (seed: 12345) 

azt mutatta, hogy az alacsony jövedelműek (Q1) halandósága 2,11-szer volt maga-

sabb, mint a magas jövedelműeké (Q5). A nyugdíjkorhatár elérése után nyugdíja-

zottak halandósága 23 százalékkal alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár elérése 

előtt nyugdíjazottaké. A nők halandósága 28 százalékkal volt alacsonyabb, mint a 

férfiaké. 

5. Öregségi nyugdíjasok várható élettartamának  
összehasonlítása egyes években 

A várható élettartamokat az egyes években a nyugdíj nagysága szerint történelmi 

okok miatt a következő Q1–Q5 nyugdíjhatárok alapján hasonlítottuk össze, és a rész-

letes számításokat itt a Q2–Q5 kategóriákra végeztük el. 
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9. táblázat 

Felső (Q5 esetén alsó) nyugdíjnagyság-határok nemek szerint,  

2005, 2010, 2012, 2015  

Jövedelem-

kategória  

Percentilis 

(százalék) 

Nyugdíjnagyság-határok (ezer forint) 

2005 2010 2012 2015  

 Nők 

Q1 10,0 32,4 51,3 56,5 69,5 

Q2 32,5 42,5 71,1 78,9 92,6 

Q3 55,0 50,1 83,0 92,3 108,1 

Q4 77,5 61,1 104,1  117,0 136,0 

Q5 100,0 61,1– 104,1– 117,0– 136,0– 

 Férfiak 

Q1 10,0 37,3 57,8 62,6 73,5 

Q2 32,5 49,5 80,7 88,8 98,2 

Q3 55,0 62,0 104,0 115,3 124,9 

Q4 77,5 81,7 136,3 150,3 165,3 

Q5 100,0 81,7– 136,3– 150,3– 165,3– 

Eltérően a tanulmány korábbi fejezeteitől, az egyes évek adatainak összehasonlí-

táshoz itt a korábbi években alkalmazott jövedelemkategóriákat használtuk, tehát 

ezek az adatok tartalmazták a külföldre folyósított ellátásokat is. (A korábbi évek-

ben ezek kihagyására még nem volt lehetőség.) Ezért a 10. táblában eltérő kategóri-

ák szerepelnek az 1. táblában szereplő értékekhez képest, ugyanis így volt biztosít-

ható az adatok összehasonlíthatósága. Ahogy már utaltunk rá, az összehasonlító 

idősoros vizsgálatban a nyugdíj nagyságát és a nyugdíjazási életkort, mint a halan-

dóságot befolyásoló tényezőket csak külön-külön lehetett vizsgálni. (Lásd a 10. 

táblázatot.)  

A nők egyes életkorokban várható élettartamát nyugdíjcsoportonként és naptári 

évenként mutatja a 10. táblázat. 

A Q5 és Q2 közötti különbség növekedése mutatja a várható élettartamban az 

„olló” nyílását a jövedelemkategóriák között az évek előrehaladásával. 

A 65 éves nők várható élettartamait mutatja a nyugdíj nagysága és naptári év sze-

rint a 6. ábra. 

Nőknél – 2010 kivételével – csak annyi mondható, hogy a legmagasabb nyugdíj-

jal rendelkezők életkilátásai kedvezőbbek, mint a kisebb nyugdíjjal rendelkezőké. A 

különbség azonban lényegesen kisebb, mint a férfiaknál. 
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10. táblázat 

Az öregségi nyugdíjas nők különböző életkorban várható élettartama  

jövedelmi kvintilis szerint, 2005, 2010, 2012, 2015 

Jövedelemkategória 

Várható élettartam (év) 

2005 2010 2012 2015 

 60 éves korban 

Q2 22,7 23,3 23,6 22,5 

Q3 21,7 24,5 22,9 22,3 

Q4 21,9 22,9 23,4 23,1 

Q5 22,9 24,3 24,4 24,4 

Különbség Q5 és Q2 között 0,2 1,0 0,8 1,9 

 65 éves korban 

Q2 18,5 19,0 19,4 18,3 

Q3 17,6 20,4 18,7 18,1 

Q4 17,6 18,6 19,2 18,7 

Q5 18,7 19,9 20,1 20,1 

Különbség Q5 és Q2 között 0,2 0,9 0,7 1,9 

 70 éves korban 

Q2 14,5 15,1 15,4 14,6 

Q3 13,9 16,6 14,8 14,5 

Q4 13,7 14,5 15,2 14,9 

Q5 14,7 15,8 16,1 16,1 

Különbség Q5 és Q2 között 0,2 0,7 0,7 1,5 

 75 éves korban 

Q2 11,0 11,5 11,8 11,2 

Q3 10,6 13,1 11,3 11,1 

Q4 10,3 10,9 11,5 11,3 

Q5 11,1 12,0 12,3 12,4 

Különbség Q5 és Q2 között 0,1 0,5 0,5 1,2 

 80 éves korban 

Q2 8,0 8,4 8,6 8,1 

Q3 7,8 10,4 8,2 8,1 

Q4 7,5 7,8 8,4 8,3 

Q5 8,2 8,8 8,9 9,1 

Különbség Q5 és Q2 között 0,1 0,4 0,3 0,9 

Megjegyzés. A 10. táblázatban a Q5 és a Q2 közötti különbség növekedése mutatja a várható élettartamban 

az „olló” nyílását a jövedelemkategóriák között az évek előrehaladásával. 
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6. ábra. A 65 éves nők várható élettartama jövedelmi kvintilisek szerint,  

2005, 2010, 2012, 2015 
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A férfiak egyes életkorokban várható élettartamát nyugdíjcsoportonként és naptá-

ri évenként mutatja a 11. táblázat. 

A 65 éves férfiak várható élettartamait a 7. ábra szemlélteti. Az eredmények sze-

rint 2005 és 2012 között a várható élettartamok szinte valamennyi jövedelem (nyug-

díj) csoport esetében növekedtek, majd 2015-re – 2010-hez és 2012-höz képest is – 

csökkentek. Ugyanakkor az olló a legmagasabb és legkisebb nyugdíjjal rendelkezők 

között a megelőző évekhez képest 2015-ben „szétnyílt”. 

7. ábra. A 65 éves férfiak várható élettartama  

jövedelmi kvintilisek szerint, 2005, 2010, 2012, 2015  
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11. táblázat 

Az öregségi nyugdíjas férfiak különböző életkorban várható élettartama  

jövedelmi kvintilis szerint, 2005, 2010, 2012, 2015 

Jövedelemkategória 

Várható élettartam (év) 

2005 2010 2012 2015 

 60 éves korban 

Q2 16,6 16,7 17,1 – 

Q3 17,0 17,3 18,3 – 

Q4 18,0 19,2 19,5 – 

Q5 19,8 20,9 21,1 – 

Különbség Q5 és Q2 között 3,2 4,2 4,0 – 

 65 éves korban 

Q2 13,4 14,3 14,5 13,5 

Q3 13,8 14,8 15,2 13,5 

Q4 14,6 16,0 16,2 15,5 

Q5 16,0 17,4 17,4 17,2 

Különbség Q5 és Q2 között 2,6 3,1 2,9 3,8 

 70 éves korban 

Q2 10,5 11,5 11,6 10,9 

Q3 10,9 11,7 12,2 11,3 

Q4 11,4 12,8 13,0 11,3 

Q5 12,7 13,8 13,8 13,6 

Különbség Q5 és Q2 között 2,2 2,3 2,2 2,7 

 75 éves korban 

Q2 8,0 8,9 9,0 8,5 

Q3 8,2 9,1 9,4 8,8 

Q4 8,7 9,8 9,9 8,8 

Q5 9,7 10,6 10,5 10,4 

Különbség Q5 és Q2 között 1,8 1,7 1,5 1,9 

 80 éves korban 

Q2 6,1 6,8 6,9 6,5 

Q3 6,2 6,8 7,1 6,6 

Q4 6,5 7,3 7,3 6,6 

Q5 7,3 7,9 7,8 7,8 

Különbség Q5 és Q2 között 1,2 1,1 0,9 1,4 

Megjegyzés. A 11. táblázatban a Q5 és a Q2 közötti különbség növekedése mutatja a várható élettartamban 

az „olló” nyílását a jövedelemkategóriák között az évek előrehaladásával. 
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5.1. Összehasonlítás a nyugdíjazási életkorok alapján 

A nyugdíjazási életkor szerinti halandóság különbségei a nők között a férfiakétól 

eltérő mintázatot mutatnak. A nőknél 2015-ben jelent meg a viszonylag nagy halan-

dósági különbség, míg a korábbi időszakokban ez még nem volt szembetűnő. (Lásd a 

12. táblázatot.) 

12. táblázat 

Az öregségi nyugdíjas nők várható élettartama nyugdíjazási korcsoport szerint 65, 70, 75 éves korban,  

2005, 2010, 2012, 2015 

Nyugdíjazási korcsoport  

Várható élettartam (év) 

2005 2010 2012 2015 

 65 éves korban 

50–54 éves 18,2 18,7 19,0 15,7 

55 éves 18,4 19,2 19,1 17,8 

56–60 éves 18,4 19,6 19,6 18,9 

61 éves és idősebb 18,4 20,2 20,1 19,3 

 70 éves korban 

50–54 éves 14,3 14,7 15,1 12,6 

55 éves 14,4 15,2 15,2 14,3 

56–60 éves 14,4 15,7 15,7 15,3 

61 éves és idősebb 14,5 16,3 16,1 15,7 

 
75 éves korban 

50–54 éves 10,8 11,1 11,4 9,7 

55 éves 10,8 11,6 11,5 10,7 

56–60 éves 10,8 11,8 12,0 11,6 

61 és idősebb 11,0 12,2 12,2 12,0 

A nyugdíjazási életkor szerinti halandóság a férfiak között 2005-ben viszonylag 

nagy különbségeket mutatott. A 65 éves korban várható élettartam különbsége pél-

dául a korai és a késői nyugdíjazottak között akkor még három év volt, míg a későbbi 

időszakokban ez már egy-egy évre csökkent. Ez a halandósági különbözőség 2005-

ben 70 és 75 éves korban is megmaradt. (Lásd a 13. táblázatot.) 
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13. táblázat 

Az öregségi nyugdíjas férfiak várható élettartama nyugdíjazási korcsoport szerint  

65, 70, 75 éves korban, 2005, 2010, 2012, 2015 

Nyugdíjazási korcsoport  

Várható élettartam (év) 

2005 2010 2012 2015 

 
65 éves korban 

55–59 éves 13,4 15,2 15,6 14,7 

60 éves 14,3 15,7 16,0 16,1 

61 éves és idősebb 16,6 16,0 16,7 15,5 

 
70 éves korban 

55–59 éves 10,3 11,9 12,3 11,7 

60 éves 11,0 12,3 12,6 12,7 

61 éves és idősebb 13,9 12,9 13,9 13,1 

 
75 éves korban 

55–59 éves 7,5 9,2 9,3 9,2 

60 éves 8,3 9,3 9,7 9,7 

61 éves és idősebb 11,2 9,8 11,0 10,8 
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the CANPI (Central Administration of National Pension Insurance in Hungary). The mortality rate 

for those whose amount of pension was in the lowest 20% range was 2.11 times that of those 

whose pension was in the highest 20% range. The mortality rate for those who retired after the 

statutory pension age (60) was 23% lower than those who retired before that age. The mortality rate 

for females was about 28% lower than that for males. Both male and female life expectancy figures 

increased on average by about 1.1 year between 2005 and 2012, while they decreased by about 0.4 

year from 2012 to 2015. Population data of the HCSO (Hungarian Central Statistical Office) are in 

line with these results. The number of deaths per 1,000 males reduced from 14.6 to 13.1 between 

2005 and 2013, and then increased to 13.5 by 2015, while that per 1,000 females fluctuated around 

12.4 with a minimum of 12.1 and maximum of 12.7, and then increased to 13.2 by 2015, according 

to the HCSO. The life expectancy gap at age 65 between the lowest and highest pension quintiles 

was steadily growing in both genders, and the largest difference was in 2015 since 2005, i.e. among 

males and females the gap reached 1.2 and 1.7 years, respectively. 


