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Képesek vagyunk-e 

MÁSKÉNT 
látni 

életünk utolsó két évtizedének 

pénzügyeit, mint eddig?



“A” terv: állami nyugdíj
(szükség szerint csökkentve 

és nehezítve)

“B” terv: gyerek majd eltart

(ha nem tart el magától, majd 

bepereled/beperelik szülőtartásdíjért)

ha nem működne az “A” terv:



“C” terv:

előrelátás,

ennek alapján előre cselekvés

érdemi megoldás:

állami ösztöke:

adójóváírás (összesen max. 280 ezer Ft/év)

ebből önyp tagsági díjra:

150 ezer Ft/év



égető gond:

nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér



Magyar 
nyugdíjrendszer

1.
PILLÉR

Társadalombiztosítási 
(állami)

öregségi nyugdíj

ÖNYP

Egyéni nyugdíjbiztosítás

Nyesz

1,15.
PILLÉR

kötelező önkéntes

nincs foglalkoztatói nyugdíjpillér



Megoldás

Nemzeti jóléti alapok?



A brit minta szerint:

NEST
(National Employment Savings Trust)

munkavállaló: 5%

munkáltató: legalább 3%

állam: adóleírás a munkáltatói támogatás után

automatikus beléptetés (auto-enrolment)

opcionális kilépés (opt-out)



Köztes megoldás lehet:

AZ ÖNYP TAGSÁG

cafeteria támogatása 
munkáltatói adókedvezményének 

visszaállítása



A magyar nyugdíjrendszerből hiányzó

foglalkoztatói nyugdíjpillér miatt

sokkal nagyobb
az egyén felelőssége

a saját nyugdíjas jövője megteremtése érdekében



A nyugdíj-előtakarékosságra három törvény is kötelez

Az ésszerűség törvénye

Az erkölcsi törvény

Az írott törvény
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Hány órát 

pazarolunk el?

életévek 

száma

ezer éve

120 éve

ma

50 év múlva



Az ösztöneink és a gondolkodásunk 

törvényei a 

24 éves 

várható élettartam
év-tízezredei során 

alakultak ki



ÉLJ A MÁNAK

ÉLJ A HOLNAPNAK

CARPE DIEM



Demográfiai öregedés

Foglalkoztatási 

(kényszer)hedonizmus

Demográfiai szivattyú



A magyar társadalom 

gyors öregedése

évről-évre nehezíti 

a nyugdíjrendszer finanszírozását.



65 évesnél idősebb nyugdíjasok 

összlétszáma

nők aránya az összes 65 évesnél 

idősebb nyugdíjas számához képest

65 évesnél idősebb 

nyugdíjasok aránya

2020 1 966 377 61,4%
20,61%

(minden 5.)

2030 2 135 479 60%
23,6%

(minden 4.)

2041 2 396 235 58%

28%
(közeledik a 

minden 3.)



Hány évig élünk 65 éves korunk után 

Magyarországon?

Nyugdíjkifizetések száma 

élethossziglan

Várható elhalálozási 

életkor

nők 18,4 év
(221 hónap)

221 83,4 év

férfiak 14,5 év
(174 hónap)

174 79,5 év



A magyar

foglalkoztatási 

kényszerhedonizmus

roncsolja 

a nyugdíjvárományt.



Minimálbéresek, 

részmunkaidősök, efósok, 

őstermelők, katások, szürkék 

nyugdíjkockázata



A demográfiai szivattyú 

a nyugdíjrendszer bevételeit is 

megcsappantja



Demográfiai szivattyú

650 ezer magyar 

tartósan külföldön dolgozik (ha engedi a pandémia)

Emiatt kieső járulék és szocho bevételek becslése
a jelenleg 428.800 Ft bruttó átlagkereset feltételezésével

Tb-járulék Ny.Alapot 

megillető része:

18,5% 54%-a
650.000 munkavállaló,

ha itthon dolgozna

szorozva (X)

428.800 Ft br. átlagkereset X 0,185 (Tb-járulék) X 0,54 (a járulék Ny. Alapot 

illető része)

=

27,84 milliárd Ft/hó: 334 milliárd Ft/év

Szocho Ny.Alapot 

megillető része:

15,5% 71,63%-a

428.800 Ft br. átlagkereset X 0,155 (szocho) X 0,7163 (a szocho Ny. Alapot 

illető része) 

=

30,9 milliárd Ft/hó: 371 milliárd Ft/év

KIESŐ 

járulék- és szocho-bevétel 

a Ny.Alapban 705 milliárd Ft/év



Az egyéni nyugdíj-előtakarékosság

a társadalom elöregedése,

a kényszerű foglalkoztatási hedonizmus, és

a tartós külföldi munkavállalás

hatásai miatt

KÖTELEZŐ.



Gyakorolhatod-e a nyugdíjba vonulást?



Inkább lépj be egy 

önkéntes 

nyugdíjpénztárba...


