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Összefoglalás
A  fejlett országokban a csökkenő születésszám miatt nemcsak a nyugdíjrendszerek 
kerültek válságba, hanem a társadalom elöregedése a gazdaság egészséges működését 
is veszélyezteti. Kérdés, hogy milyen módon lehet küzdeni a nyugdíjrendszer válsá-
ga ellen. Az elmúlt évtizedekben számos javaslat született e témában, és a következő 
cikkben azt kívánom a szakirodalom áttekintése, valamint statisztikai elemzések ré-
vén megvizsgálni, hogy e javaslatok közül melyek lehetnek hosszabb távon relevánsak. 
A hazai nyugdíjrendszer és a népesedés adatainak elemzése azt mutatta, hogy igaza 
volt a magyar származású Demény és a német Sinn professzoroknak, akik azt állítot-
ták, hogy a gyermekvállalási kedv csökkenéséhez nagymértékben hozzájárult maga 
az öregségi nyugdíjrendszer általánossá válása. Végső soron tehát az a következtetés 
adódik, hogy a nyugdíjrendszer válságának kezelésére a leghatékonyabb módszerként 
egy olyan gyermekfedezeti nyugdíjrendszer kialakítása mutatkozhat, amely nemcsak a 
nyugdíjrendszer gondjait orvosolná, hanem megoldást adhatna a demográfiai krízisre 
is. Hazánkban a Botos házaspár, Mészáros József, Banyár József, a cseh Hyzl és munka-
társai, Giday András és Szegő Szilvia fejlesztette tovább ezeket a javaslatokat. 
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Summary
Decline in the number of births in developed countries has not only put pension 
plans at risk, but ageing societies also jeopardise the healthy operation of the econ-
omy. How can the crisis of the pension system be combated? In the past few decades 
numerous proposals have been made in this issue, and on the basis of a review of the 
relevant literature and statistical analyses, the paper seeks to identify the proposals 
that may be relevant over the long term. The analysis of Hungary’s pension regime 
and population data, performed in the article, confirmed that Professor Demény, of 
Hungarian extraction, and the German Professor Sinn were right when they claimed 
that the widespread adoption of old-age pension system has contributed to a major 
extent to the decline in the desire to have children. Thus, the ultimate conclusion is 
that the most efficient method of managing the pension crisis is the establishment 
of a pension scheme paid by the pensioners’ children. In addition to remedying the 
challenges that jeopardise pension payment, such a system would also offer a solution 
for the current demographic crisis. In Hungary these proposals have been further 
elaborated by the Botos couple, József Mészáros, József Banyár, the Czech Hyzl and his 
colleagues, András Giday and Szilvia Szegő.

Journal of Economic Literature (JEL) codes: G28, H26, I13, H24, H55
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A tanulmány alapkérdése,  módszere és hipotézisei

A cikkben mindenekelőtt arra a kérdésre keresek választ, hogy az elmúlt évtizedekben 
milyen megoldási javaslatok születtek a nyugdíjrendszert összeomlással fenyegető de-
mográfiai helyzet orvoslására. Kérdés az is, voltak-e ezek közt olyan javaslatok is, ame-
lyek nemcsak a nyugdíjrendszereket kívánták megmenteni, hanem konkrét ötleteket 
is adtak annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszer maga is járuljon hozzá a népesség 
növekedéséhez. Továbbá vizsgálandó az is, hogy Magyarországon kimutatható-e rele-
váns összefüggés a nyugdíjrendszer és a gyermekvállalási kedv alakulása közt?

A kutatás módszertanát elsősorban a hazai és a nemzetközi szakirodalom, illetve a 
rendelkezésre álló hazai statisztikák elemzése jelenti. A szakirodalom vizsgálata azért 
is nagyon fontos, mert a nyugdíjrendszerek napjainkban komoly belső feszültségekkel 
küzdenek, és számos olyan javaslat hangzott el az elmúlt évtizedek során, amelyek – 
megvalósításuk után – feltehetően nem biztosítanák a nyugdíjrendszer tartós műkö-
dőképességét. E javaslatok közt akad több olyan is, amely hasznosan alkalmazható, és 
amelyek képesek kezelni nemcsak a nyugdíjrendszer gondjait, hanem a demográfiai 
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válságot is. Továbbá egy egyszerű statisztikai idősoros elemzés révén is meg kívánom 
vizsgálni a nyugdíjrendszerben részt vevők számának és a gyermekvállalási hajlandó-
ság alakulásának összefüggését Magyarország esetében.

Cikkem egyik fő hipotézise az, hogy a nyugdíjrendszer általánossá válása jelentősen 
csökkentette Magyarországon is a gyermekvállalási hajlandóságot. A másik hipotézis 
szerint léteznek a szakirodalomban olyan javaslatok, amelyek képesek kezelni a nyug-
díjrendszer és a fejlett társadalmak elöregedésének kérdéseit. Ez a rendszer alapve-
tően a gyermekfedezeti nyugdíj lenne, amely – kiegészítve további gyermeknevelést 
támogató intézkedésekkel – képes lehet a nyugdíjrendszer megmentésére, valamint a 
demográfiai válság kezelésére. 

A társadalombiztosítási rendszer alapjai1

A napjainkban létező társadalombiztosítási rendszerek eredetileg az önkéntes magán-
biztosítási rendszerekből fejlődtek ki, ezért nem meglepő, hogy sokan ma is az önkén-
tes biztosítási modellt tekintik a társadalombiztosítás par excellence alapmodelljének. 
A társadalombiztosítás alrendszerei közül a következőkben csak a demográfiai válság 
kialakulásáért részben felelős nyugdíjrendszert fogjuk vizsgálni.

A  társadalombiztosítási és azon belül a nyugdíjrendszer konkrét formája, műkö-
dése, finanszírozási módja sok helyütt történelmi örökségként alakult úgy, ahogy lét-
rejött, és nagyon ritkán került sor arra, hogy a társadalombiztosítási rendszert vagy 
annak akár csak egy elemét racionálisan, a hatások sokoldalú elemzését, a gazdasági és 
társadalmi következményeket vizsgálva alakítanák ki. Az elméleti megalapozását illető-
en ki kell emelni Samuelson ötvenes évek végén írt híres cikkét, amelyben a nyugdíj-
rendszer elméleti megalapozását végezte el, és amelyet később Banyár József elméleti 
oldalról bírált (Samuelson, 1958; illetve Banyár, 2014a).

Történelmileg Magyarország példáján keresztül is kimutatható, hogy a társadalom-
biztosítási rendszer általánossá válása és a csökkenő gyermekvállalás összefügg egy-
mással. Hazánkban a mezőgazdasági népesség nyugdíjellátása gyakorlatilag a hetvenes 
évekre vált általánossá, az 1975. évi II. törvény egységesítő és kiterjesztő rendelkezései 
alapján. Csak ekkorra vált a népesség nagy része (saját vagy hozzátartozói jogon) bizto-
sítottá a nyugdíjrendszerben. Látható ugyanakkor, hogy éppen ezt követően került sor 
azokra a kedvezőtlen demográfiai változásokra is, amelyek következtében a népesség 
tartósan csökkenni kezdett.

Sajnos nem állnak rendelkezésre olyan hivatalos és megbízható statisztikai ada-
tok, amelyek megadnák, hogy egy adott időszakban hazánkban a munkaképes korú 
népesség hány százaléka részesült kötelező, állami nyugellátásban, de a jogszabályok 
elemzése révén becsléseket lehet tenni erre. 
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1. ábra:  Az aktív magyarországi népességből a hatályos jogszabályok által,  
kötelező módon előírt nyugdíjellátásban részesülők aránya (%)
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Forrás: Saját becslés a releváns jogszabályok elemzése alapján

2. ábra: A természetes szaporodás és fogyás alakulása hazánkban
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3. ábra: A teljes termékenységi arány alakulása hazánkban
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Forrás: Saját készítés

4. ábra: Az élveszületés és halálozás alakulása hazánkban
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Élveszületés  összesen Halálozás összesen

Forrás: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001b.html

Az adatokból látható, hogy hazánkban a teljes termékenységi mutató a század 
második felében, pontosabban a hatvanas évektől egyre inkább elmaradt a népesség 
reprodukálását lehetővé tevő 2,1-es értéktől, és ennek eredményeként a nyolcvanas 
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évek elejétől a népesség folyamatosan csökken. A magyar nyugdíjrendszer és a magyar 
népességszaporodás adatai alapján jól látni, hogy a nyugdíjrendszerben való részvétel 
és a születési hajlandóság időben párhuzamosan alakult. A nyugdíjrendszer általánossá 
válása Magyarországon is a gyermekvállalási hajlandóság csökkenését eredményezte, 
és látható, hogy amint a hetvenes évekre gyakorlatilag általánossá vált a nyugdíjígér-
vény, nagyjából éppen akkorra következett be erőteljes demográfiai visszaesés is.2

A fejlett országok demográfiai válságának kialakulása, 
illetve annak okai 

A fejlett országok nyugdíjrendszerei végül is különösebb problémák nélkül működ-
tek, amíg a népesség folyamatosan növekedett, egészen a második világháború utáni 
évekig, de aztán a demográfiai apály miatt az összeomlás közelébe jutottak. 

Amíg a gyermek alapvető gazdasági és érzelmi értéket jelentett az embereknek, és 
a születésszabályozás kényelmes módszerei még nem terjedtek el széles körben, addig 
a demográfiai növekedés is fennmaradt, és a nyugdíjrendszerek is jól működtek. Az 
első valóban hatékony fogamzásgátló tabletták a hatvanas évek elején jelentek meg a 
világban. A demográfiai apály okai közt a hormonális fogamzásgátlás mellett rendsze-
rint elsősorban az úgynevezett posztmodern értékrendszert szokták említeni, de talán 
a legalaposabb és a legmeggyőzőbb elemzést Hans-Werner Sinn, a Müncheni Egyetem 
pénzügyi tanszékének professzora adta meg még a huszadik század végén. Az első cik-
ket e témában 1998-ban írta (Sinn, 1998), ahol a felosztó-kirovó nyugdíjrendszert hi-
báztatta a demográfiai válságért. Az elemzésben később továbblépett, és azt írta, hogy 
az általánossá váló nyugdíjrendszer, valamint a széleskörűen elérhető fogamzásgátlási 
lehetőségek, illetve a gyermeknevelés növekvő költségei együttesen eredményezték az 
úgynevezett DINK families, vagyis a „double income, no kids” családok, azaz a gyer-
mektelen, kétkereső családok megjelenését (Sinn, 2005:2–3).3 

Sinn professzor szerint az államilag garantált, általános és kötelező nyugdíj miatt a 
gyermekvállalás már nem volt szükséges feltétele az időskori ellátásnak, hiszen az idős 
emberek akkor is kaptak nyugdíjat, ha egyáltalán nem voltak gyermekeik. Korábban 
az időskori ellátást nemcsak mint mezőgazdasági munkaerő biztosították a felnevelt 
gyermekek, hanem azáltal is, hogy eltartották és ellátták időskorú szüleiket. Ha vala-
kinek nem voltak gyermekei, az éhenhalás idős korában szinte garantált volt, hacsak 
nem tett félre jelentős pénzvagyont a késői éveire. Az általános, garantált nyugdíjrend-
szer mindezt egy csapásra megváltoztatta, és ezért írta Sinn professzor, hogy a fejlett 
országok demográfiai gondjaiért elsősorban az általánossá vált, az emberek időskori 
ellátását gyermekek nélkül is biztosító nyugdíjrendszer a felelős (Sinn, 2004c). Ez egy 
sajátos potyautas-mentalitást eredményezett, amikor az emberek meg tudták spórolni 
a gyermekek felnevelésének költségeit azáltal, hogy abban reménykedtek, a garantált 
nyugdíjrendszer révén úgyis megfelelő jövedelmekhez juthatnak időskorukban.

A 20. század végén, a 21. század elején a fejlett országok egyik legnagyobb gondja a 
népesség folyamatos csökkenése volt, miközben a szegény országokban a népesség ép-
pen ellenkezőleg, hihetetlenül gyors ütemben növekszik. Ezt a statisztika is jól mutatja: 
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míg 1969-ben, azaz ötven évvel ezelőtt a világ népessége még csak három és fél milliárd 
fő volt, addig 2019-re már megközelítette a nyolcmilliárdot. Ugyanezen idő alatt Euró-
pában a népesség csak 14%-kal növekedett, és ez a csekély növekedés is elsősorban a 
bevándorlásnak volt köszönhető, mivel a nyolcvanas évektől kezdve a kontinens népes-
sége csökkenni kezdett. A világ leggyorsabban növekvő régiója Afrika volt, ahol ötven 
év alatt a népesség több mint háromszorosára nőtt, de Latin-Amerikában és Ázsiában 
is több mint duplájára emelkedett. A rendelkezésre álló adatokból világosan látszik, 
hogy napjainkban a termékenységi ráta egyetlen fejlett európai országban sem éri el a 
lakosság újratermeléséhez szükséges értéket, és a népesség minden európai országban 
– kisebb-nagyobb mértékben – csökken.4 Hasonló folyamatok zajlottak le hazánkban is.

A fejlett országokra jellemző okok mellett egyéb hatások is a nyugdíjrendszer vál-
sága irányában hatottak Magyarországon. Ilyen tényező volt az 1990-es rendszerváltás 
nyomán kialakult munkanélküliség sajátos kezelése, ami szintén hozzájárult az aktív, 
kereső népesség számának csökkenéséhez. 

A rendszerváltást követően Kelet-Európában, így Magyarországon is, a KGST szá-
mára termelő iparágak és vállalatok összeomlása után jelentős munkanélküliség ala-
kult ki, amit a hagyományos eszközökkel nem tudtak megfelelően kezelni. A tipikus 
„megoldás” az volt, hogy a munkájukat elveszítő dolgozók egy része korkedvezményes 
rokkantsági nyugdíjba vonult a kormányzat hallgatólagos támogatásával. Mivel az át-
menet válsága elsősorban olyan iparágakat sújtott, ahol a dolgozók egyébként is erő-
sen egészségkárosító tevékenységeket folytattak (pl. kohászok, vasmunkások, vájárok, 
vegyipari dolgozók stb.), a rokkantsági nyugdíjba vonuló munkások nagy része eseté-
ben tényleg voltak kimutatható egészségügyi károsodások, ezért nem volt túl nehéz a 
rokkantságinyugdíj-jogosultságok megindoklása. 

A rokkantsági nyugellátásban részesülő emberek száma jelentősen nőtt 1990 után. 
A KSH adatai szerint a kilencvenes évek elején a rokkantsági nyugdíjasok száma Ma-
gyarországon 200 ezer volt, majd a kilencvenes évek közepére ez a szám kétszeresére, 
400 ezer főre ugrott. Ugyanakkor a rokkantsági nyugellátásban részesülő emberek 
egy része megőrizte munkaképességét, és a rokkantsági nyugdíj mellett – rendszerint 
„feketén”, hivatalosan nem bejelentve – keresőtevékenységet folytatott. Ezek az em-
berek természetesen nem fizettek sem adót, sem társadalombiztosítási járulékokat a 
jövedelmeik után. Mindez jelentősen csökkentette a társadalombiztosítási rendszer 
befizetőinek számát. További tényező, amely előmozdította a nyugdíjrendszer magyar-
országi válságát, az volt, hogy a kelet-európai új EU-tagok csatlakozását követő hétéves 
átmeneti türelmi időszak lejártát követően, 2011. május 1-jétől szabadon vállalhattak 
munkát az EU-n belül, és ezzel a lehetőséggel a magyarok elég hamar éltek is. Nap-
jainkra már közel félmillió magyar munkavállaló dolgozik az Európai Gazdasági Tér-
ség országaiban, de pontos számukról, valamint országonkénti megoszlásukról igen 
nehéz pontos adatokat találni. A nehézségek egyik legfőbb oka, hogy nem kötelező 
bejelenteni a külföldi munkavállalást, de a fogadó országok esetében is csak az egy 
évnél hosszabb, tartós munkavállalást kell regisztrálni, tehát a tükörstatisztikák sem 
kellően mutatják a tényleges helyzetet. Sajnos a KSH Népességtudományi Intézete 
által kiadott becslések pontossága is erősen kérdéses.
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A nyugdíjrendszer reformjára a világban, 
illetve hazánkban tett javaslatok kritikai áttekintése

Az elmúlt évek során több elképzelés is született mind a világban, mind hazánkban a 
demográfiai krízis miatt válságba került öregségi nyugdíjrendszer finanszírozási gond-
jainak kiküszöbölésére. Ezek a javaslatok a következők voltak: 

1. Az értékrendszer átalakítása, meggyőzés, rábeszélés és egyéb állami PR-intézkedések. Ezen 
javaslatok révén meglehetősen nehéznek látszik eredményt elérni mindaddig, amíg 
a gyermekvállalási hajlandóság növekedése jelentős anyagi hátrányt okoz a családok-
nak. A nyugat-európai demográfiai helyzet azonban azt mutatja, hogy komoly és tartós 
javulás nem igazán várható a rábeszéléstől, ameddig a meghatározó anyagi okok a 
gyermekvállalás elhalasztását ösztönzik.

2. A gyermekvállalás ösztönzése a családok támogatása, bölcsőde- és óvodaépítések, a nők 
részmunkaidős foglalkoztatásának elősegítése, családipótlék-rendszer stb. révén. Ezen módsze-
rek segíthetnek ugyan a gyermekvállalás növelésében, de feltehetően átütő megoldást 
önmagukban nem képesek adni, mivel a DINK-családok potyautas-mentalitását nem 
igazán képesek felülírni, amíg az alapvető anyagi ellenösztönzők a gyermekvállalás 
ellen hatnak. 

3. A nyugdíjrendszer átalakítása öngondoskodáson alapuló, tőkefedezeti rendszerré annak 
érdekében, hogy a nyugdíjak értékállósága fennmaradjon. Ez ígéretes megoldásnak tűnhet, 
de erősen kérdéses, hogy a tőkefedezeti rendszerben csökkenő népesség esetén le-
hetséges-e olyan hosszú távú beruházási lehetőségeket találni, amelyek biztosítják a 
nyugdíjcélú megtakarítások értékállóságát.

4. Az Európába irányuló, külső bevándorlás előmozdítása, ezzel a negatív demográfiai 
hatások kiküszöbölése. Ez érdekes javaslatnak és első látásra megszívlelendő ötlet-
nek is tűnhet. Csak az a gond, hogy miként Sinn professzor azt kiszámolta (Sinn, 
2004a:31–32), az Európán kívülről érkező, képzetlen és nyelvismerettel nem ren-
delkező bevándorlók esetében valószínű, hogy az integrálásuk és megfelelő képzé-
sük hosszabb távon többe kerülhet, mint az általuk teljesített társadalombiztosítási 
befizetések összege. Végső soron tehát a bevándorlás pénzügyi egyenlege erősen 
negatív is lehet.5 Ezen túlmenően azt is meg kell fontolni, hogy az Európán kívüli 
bevándorlás esetében két további kérdés is felmerül: amennyiben a bevándorlók asz-
szimilálódnak a helyi népességhez, a korábban magas születési rátájuk valószínűleg 
éppúgy lecsökken a helyi népesség alacsony születési rátájának szintjére. Amennyi-
ben azonban az asszimilációra nem kerül sor, akkor a születési ráta is magas ma-
radhat, de elkerülhetetlenül egyéb társadalmi gondokat okozó, elkülönült gettók 
kialakulásával kell majd számolni. A bevándorlás elősegítése valószínűleg azért sem 
lenne képes meggátolni az európai demográfiai katasztrófát, mert ahogy azt például 
az Európán kívüli nagyszámú bevándorlót befogadó Svédország helyzete is mutatja, 
ahol napjainkban a nők termékenységi arányszáma a jelentős bevándorlás ellenére 
viszonylag alacsony, 1,87 volt az Eurostat szerint 2018-ban, és a népességcsökkenés 
megállításához szükséges minimum 2,1-2,2 feletti arányt még sokáig nem is remélik 
elérni (Eurostat, 2018). 
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5. A gyermekfedezeti nyugdíjrendszer különböző formáinak kidolgozása és bevezetése a gyer-
mekvállalás előmozdítása érdekében látszik pillanatnyilag az egyetlen, hosszabb távon is 
működőképes megoldásnak. A  gyermekfedezeti nyugdíjrendszert az elsők közt ki-
dolgozó Sinn professzor szerint logikus, hogy amennyiben a nyugdíjrendszer okozta 
a demográfiai katasztrófát, akkor a megoldás is ott keresendő. Sinn professzor már 
említett cikkeiben (Sinn, 1998; 2004a; 2004b; 2004c; 2005) egy olyan összetett nyug-
díjrendszert javasolt, amelyben egyszerre lenne jelen a hagyományos felosztó-kirovó 
(pay-as-you-go, PAYG) nyugdíj, az általa bevezetni javasolt gyermekfedezeti nyugdíj 
(child related pension), valamint a kötelező magánmegtakarítási öngondoskodó 
(mandatory private savings) rendszere is. A javaslat központi elemét a gyermekfedeze-
ti nyugdíj képezné, és ennek a lényege, hogy a gyermekvállalást (a gyermekek számát) 
figyelembe kell venni a nyugdíjban is. Nyilvánvaló azonban, hogy a gyermekfedezeti 
nyugdíj mellett egyidejűleg szükség van az olyan, a gyermekek felnevelését és a szülő 
nők fokozatos munkába állását elősegítő, támogató egyéb intézkedésekre is, mint ami-
lyeneket a 2. pontban említettünk.6

Jelenthet-e megoldást a tőkefedezeti nyugdíjrendszer 
a nyugdíjrendszer válságára?

A PAYG-rendszer mellett a nyugdíjrendszer másik, tőkefedezeti formája tiszta biztosítá-
si elven épül fel: mindenki csak annyi nyugdíjat kaphat e rendszerben idős korában, 
amennyit aktív évei alatt összegyűjtött.7 Eredetileg semmi különbség nem volt a közt, 
hogy valaki maga gyűjti egy saját bankszámlán vagy tőkeszámlán a befektetéseit, vagy 
hogy azt egy magán- vagy állami nyugdíjalap kezeli.8 A különbség főként annyi, hogy 
az elkülönített számlán levő megtakarításokat esetleg hozzáértőbben kezelik az alapok 
kezelői, de nyilván ezeket az alapkezelőket el is kell tartani az alapok hozadékaiból, 
ami kétségtelenül megdrágítja ezt a megoldást. A tőkefedezeti nyugdíjrendszert a 20. 
század végén a neoliberális közgazdasági forradalom során, a Világbank ajánlásait kö-
vetve (World Bank, 1994) számos országban bevezették, és Latin-Amerikában Chile 
(1981) mellett később a térség más országaiban is alkalmazták a liberális reformot, 
így például Peruban (1993), Kolumbiában (1994), Argentínában (1994), Uruguayban 
(1995), Bolíviában (1997), Mexikóban (1997) és El Salvadorban (1998). Majd ugyan-
csak a nyolcvanas-kilencvenes években Európában is számos elemét alkalmazták. 

Ahogy azt Mitchell Orenstein, a Pennsylvaniai Egyetem tanára írta, 1981 és 2007 
között több mint 30 országban cserélték fel a PAYG-nyugdíjrendszert tőkefedezeti 
rendszerrel. A tőkefedezeti nyugdíjrendszer alapvetően átalakította a korábbi nyugdíj-
rendszer szereplőinek helyzetét: a nők és a szegényebb emberek vesztettek, a gazda-
gok pedig jelentősen nyertek vele (Orenstein, 2011:68). 

Annak ellenére, hogy a tőkefedezeti rendszer – amit Orenstein professzor röviden 
„a nyugdíjrendszer privatizációjának” nevezett – negatív oldalai már a 20. század vé-
gére nyilvánvalóak voltak, ez a reformjavaslat a kormányoknál egészen a 2008-as vál-
ságig népszerű maradt. Csak 2008-ban, a nagy gazdasági válság kitörése után kezdett 
alábbhagyni a tőkefedezeti rendszer iránti lelkesedés, miután Alan Greenspan, a Fed 
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korábbi elnöke a kongresszusban beismerte, hogy tévedett, amikor feltételezte, hogy 
„a bankok és más hasonló szervezetek, saját érdekeiket követve a legjobban képesek 
védeni befektetőik érdekeit is” (Beattie–Politi, 2008). 

Orenstein kiemelte, hogy a 2008-as válság alatt a Világbank és az IMF is elfordult 
a nyugdíjak privatizálásától (Orenstein, 2011:72). Egyébként az Európai Unió szigorú 
költségvetésideficit-szabályai is a tőkefedezeti rendszer ellen hathatnak, hiszen (amint 
azt Magyarország esetében 2010 körül láthattuk) az EU a magánnyugdíjpénztári befi-
zetéseket nem ismerte el állami bevételeknek, viszont az állami PAYG-rendszer (emiatt 
keletkezett) költségvetési támogatásait költségvetési kiadásokként számolta el, és ez az 
országgal szembeni túlzottdeficit-eljárást eredményezte.9 Végső soron ez volt az egyik 
meghatározó oka annak, hogy a magyar kormány 2010-ben a magánnyugdíjrendszer 
felszámolása mellett döntött.10 

Elvben úgy tűnhet, hogy a tőkefedezeti nyugdíjrendszer képes a nyugdíjrendszer 
összes gondját orvosolni, mivel ott mindenki a saját korábban megtakarított pénzeit 
veszi ki nyugdíjaskorára, tehát teljesen érdektelen, hogy hány gyermek születik az ille-
tő országban, vagy hogy egyáltalán születnek-e ott gyermekek. Ez azért nagyon fontos, 
mert ha a gazdasági növekedést nem gátolja a csökkenő népességszám, akkor a tőke-
fedezeti rendszer megoldást jelenthet a PAYG-rendszer válságára a demográfiai apály, 
vagyis a csökkenő népesség idején. Ellenkező esetben viszont nem működhet ez a 
megoldás, mert ha a gazdaság összességében a népességcsökkenés nyomán lassabban 
növekszik, akkor a tőkefedezeti rendszerben lekötött tőkeállomány sem hozhat meg-
felelő hozamot. 

Sajnos empirikusan nem egyértelműen bizonyított, hogy a lakosság csökkenése 
hosszabb távon gátolja, vagy éppen ellenkezőleg, segíti a gazdasági növekedést, és 
azon keresztül a befektetési alapok hozamnövekedését. Mosolygó Zsuzsa, az ÁKK 
vezető közgazdásza 2011-ben a Szegedi Egyetemre benyújtott doktori értekezésében 
meggyőzően érvelt amellett, hogy a csökkenő népességszám esetén a megtakarítá-
sok értéke elolvad, mivel a gazdasági növekedés szükségképpen lelassul a lakosság 
számának csökkenése miatt. Ahogy írta: „Fontos következtetésem az, hogy a tőkefe-
dezeti nyugdíjrendszer sem kezeli önmagában jobban az elöregedés kérdését, mint a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer” (Mosolygó, 2011:435–461). Mosolygó szerint 
a tőkefedezeti nyugdíjrendszer sem képes minden nehézség nélkül megőrizni a meg-
takarítások értékét, vagy ha mégis erre törekednének, akkor mindenképpen olyan, 
távoli, sok esetben egzotikus, adott pillanatban gyorsan növekedő gazdaságok eszkö-
zeibe kellene fektetni a nyugdíjrendszer megtakarításait, ami jelentősen növelné ezen 
befektetések kockázati kitettségét. 

Ugyanakkor Japán esetében, miután a 20. század végén11 a lakosság elöregedése 
felgyorsult, azt nagyon gyorsan követte a gazdasági növekedés általános lelassulása is 
a kilencvenes évek során.12 Ugyan elméletileg elképzelhető, hogy a munka termelé-
kenységének növekedése kompenzálhatja a dolgozó népesség számának csökkenését, 
de ez egy elméleti hipotézis csupán. Léteznek ugyan a népességváltozás és a gazdasági 
növekedés kapcsolatára vonatkozó empirikus vizsgálatok, de a különböző vizsgálatok 
rendre ellentmondanak egymásnak.13 Így például David E. Bloom, David Canning és 
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Günther Fink amerikai közgazdászok 2011-es cikke szerint nagyon nagy a bizonytalan-
ság, és csak csekély kimutatható kapcsolat van a gazdasági növekedés és a népesség vál-
tozása között (Bloom–Canning–Fink, 2011:30–32). Ugyanakkor az elmúlt évtizedek 
során a jelentős népességnövekedés-lassulást elszenvedő Japán esetében a gazdasági 
növekedés lassulásáról és a népességcsökkenés témájáról Yoshino és Taghizadeh-Hesa-
ry (2015) készítettek alapos empirikus elemzést. A szerzők egyértelműen arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy „az elöregedő népesség és a dolgozói létszám csökkenése a 
legfontosabb oka a hosszú távú recessziónak Japánban” (Yoshino–Taghizadeh-Hesary, 
2015:7). Acemoglu és Restrepo (2017) amerikai közgazdászok pedig éppen ellenke-
zőleg azt állították, hogy a technológiai haladás általában jobban növeli a gazdasági 
növekedést, mint ahogy a népességszám csökkenése fékezné azt. 

Sajnos a napjainkban egyre gyakoribb és súlyosabb gazdasági válságok sem terem-
tenek kedvező feltételeket a megtakarítások értékállóságának biztosításához.14 Ezt az 
ellentmondást láthatóan érzik is a tőkefedezeti nyugdíjrendszer hívei is. Erre utal, 
hogy egyre kevesebb szót hallani komoly szerzőktől arra vonatkozóan, hogy az egész 
nyugdíjrendszert át kellene állítani a tőkefedezeti rendszerre. 

A gyermekfedezeti nyugdíjrendszer gondolatának 
megjelenése és a megvalósítás lehetőségei 

A rendszerváltást követően viszonylag hamar megjelent a nemzetközi és a hazai szak-
irodalomban az a gondolat, hogy a csökkenő népességszám komoly gondokat tud 
okozni a gazdaságnak, és hogy ez a csökkenő népességszám nagyrészt a szociálpolitika 
következménye. Demény Pál magyar származású, de már hosszú évek óta az Egyesült 
Államokban tevékenykedő, neves demográfus már a 20. század végén írt a gyermekfe-
dezeti nyugdíjrendszer fontosságáról (Demeny, 1987), majd ugyanezt a gondolatot az 
MTA székházában 2002. november 20-án tartott székfoglaló előadásában is kifejtette. 
Ott így beszélt: „Az uralkodó európai szociálpolitika virtuálisan biztosítja a termékeny-
ségnek az egyszerű reprodukció alatt maradó színvonalát, és így az európai népesség 
hosszú távú fogyását” (Demény, 2005). Sajnos azonban Demény Pál szavai és írásai 
csak csekély figyelmet kaptak a maguk idejében, bár nagyon valószínű, hogy a később 
megjelenő, a gyermekfedezeti nyugdíj ötletét kidolgozó hazai szakemberek egy részé-
re komoly hatást gyakoroltak a szakember gondolatai. Demény Pál véleménye már 
csak azért is elsikkadt, mert hozzá köthető az úgynevezett Demény-szavazás javaslata 
is, ami azt jelentette (volna), hogy a jövő nemzedékek érdekeit oly módon kellene fi-
gyelembe venni, hogy azok az állampolgárok, akiknek több gyermekük van, kapjanak 
több szavazatot. A Demény-szavazás körül kialakult, politikailag sok esetben túlfűtött 
viták azonban elterelték a figyelmet Demény Pál egyéb javaslatairól, mint például a 
nyugdíjrendszer olyan átalakításáról, amely figyelembe veszi a felnevelt gyermekek 
számát is. 

Úgy tűnik, hogy Sinn és Demény Pál professzorok nagyjából egyidejűleg, a 20. 
század végén, a 21. század első éveiben írták le nagyon hasonló gondolataikat, ugyan-
akkor kétségtelen, hogy Demény professzor már a nyolcvanas évek végén megfogal-
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mazott ilyen javaslatokat. Hazánkban talán Mészáros József (2005) volt az egyik legelső 
kutató, aki egyetértően hivatkozott Sinn munkáira, kiemelve, hogy lehetséges „az aktív 
generáció által befizetett nyugdíjjárulékok egy részének eltérítése a felnevelő szülők-
höz, beiktatva bizonyos kompenzációs mechanizmusokat” (Mészáros, 2005:448–449). 
Nagyon hasonló gondolatokat, javaslatokat fogalmaztak meg 2005-ben Hyzl és mun-
katársai (Hyzl et al., 2005) Csehországban, ugyanis ott is egyértelműen egy gyermek-
fedezeti nyugdíjrendszerről van szó, ahol csak az kaphat nyugdíjat, akinek gyermekei 
vannak. Egészen pontosan azt írják: „A jövőbe való beruházás lehet pénzbeli, avagy 
gyermekekbe való beruházás (a nyugdíjat tekintve mind a kettőnek azonos az érté-
ke). Beruházás nélkül nincs haszon, és a haszon arányos a beruházás méretével… 
Ahogy azt korábban jeleztük, amennyiben valaki nyereségre (azaz nyugdíjra) vágyik a 
PAYG-nyugdíjból, gyermekekkel kell rendelkeznie” (Hyzl et al., 2005:9). 

Hazánkban a korábban a társadalombiztosításnál, illetve a bankfelügyeletnél ko-
moly gyakorlati szervezőmunkát végző Botos József és Botos Katalin, az ismert pénz-
ügytanprofesszorok15 szintén már a kétezres évek eleje óta foglalkoztak elméleti 
szinten is a nyugdíjrendszerrel. Botos Katalin és Botos József alapvetően publicisz-
tikai jellegű cikkeikben (Botos–Botos, 2006a; 2006b) már 2006-ban arra hívták fel 
a figyelmet, hogy a nyugdíjrendszer reformja során vizsgálni kellene a demográfiai 
következményeket is. Később ezt tudományos igénnyel megfogalmazott írásukban is 
pontosították. Véleményük szerint a nyugdíjrendszer reformja során vizsgálni kelle-
ne a demográfiai következményeket is. Ebben a cikkben a szerzők arról írtak, hogy 
a nyugdíjrendszer maga is felelős a demográfiai válságért. „A közpénzügyekbe és a 
társadalombiztosítási rendszerekbe való alaposabb gyakorlati elmélyedés arra döbben-
tett rá bennünket, hogy… a tb-nek is szerepe van a gyermekvállalás csökkenésében. 
Megfogalmazódott bennünk egy ezt feloldó, komplex reform szükségessége, amely 
tizenhét-tizennyolc évvel ezelőtt még koraszülöttnek hatott, legalábbis a magyar köz-
életben” (Botos–Botos, 2009:286).

Ebben az anyagban ugyan még csak homályosan körvonalazódott a gyermekfede-
zeti nyugdíjrendszer elképzelése, de három évvel később, a Pénzügyi Szemle Online ha-
sábjain megjelent, Gyermekvállalás és nyugdíjrendszer: a reform 10 alaptétele című cikkben 
már konkrét javaslatokat tettek a felnevelt gyermekek figyelembevételére a nyugdíj-
ban (Botos–Botos, 2012). Ugyanakkor a cikkben egy sok szempontot bonyolult pont-
rendszerrel figyelembe vevő szisztémát vázoltak fel, és talán éppen ezen bonyolultság 
miatt riadtak vissza a döntéshozók mind ez idáig annak bevezetésétől. 

A hazai gyermekfedezeti nyugdíjreform elméleti alapjait Banyár József azzal ala-
pozta meg, hogy meggyőzően bírálta és cáfolta Samuelson 1958-ban megjelentetett 
híres nyugdíjelméletét (Banyár, 2014a). Banyár József nagyon fontos, elemző cikkeket 
írt a nyugdíjrendszer elméleti kérdéseiről, mintegy megalapozva a gyermekfedezeti 
nyugdíjrendszer további kidolgozását (Banyár, 2016; 2017).

A gyermekfedezeti nyugdíjrendszer gondolatának hazai fejlődése szempontjából 
fontosak voltak még Giday András és Szegő Szilvia hozzájárulásai is, akik nagyjából 
hasonló következtetésre jutottak, mint Botos József és Botos Katalin (és persze közve-
tetten Demény Pál és Sinn is), de fontos, hogy egy egyszerűsített, tehát könnyebben 
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megvalósítható rendszert vázoltak fel. Elsőként Szegő Szilvia fogalmazta meg elkép-
zeléseiket, abból indult ki, hogy „a mai modern nyugdíjrendszerek alig ismerik el a 
gyermeknevelést (a nyugdíj 1-2 százalékával). Ez hozzájárul a gyermekvállalás vissza-
eséséhez, ezzel a népesség öregedéséhez. Szándékunk szerint ezt korrigálná a cikkben 
bemutatott gyermekfedezetű juttatás az anyák nyugdíjában. Ennek forrásául döntő-
en a gyermekük által befizetett járulék előre determinált hányada szolgálna, amelyet 
szintén meghatározott számú éven keresztül kell teljesíteni. Javaslatunk – más hason-
ló javaslattól eltérően – előírja, hogy a gyermekek járuljanak hozzá járulékaikkal a 
nyugdíjalaphoz, ami feltétele annak, hogy a gyermekek után ne csak nyugdíjkövetelés 
jöjjön létre, hanem annak forrása is… Ennek kivitelezéséhez pedig egy olyan modellt 
dolgoztunk ki hazai demográfiai és államháztartási feltételekhez igazítva, amelyben a 
női nyugdíjkiadás mintegy egynegyedét gyermekfedezetű juttatásként kapnák meg az 
anyák foglalkoztatott gyermekeik után” (Szegő, 2011:419).

Az eredeti koncepció tehát:
– gyakorlatilag csak a nők (anyák) nyugdíjában vette volna figyelembe a gyereke-

ket;
– a gyermekek számát és a gyermekek foglalkoztatottságát is figyelembe kívánta 

venni;
– ezen túl a gyermekekkel nem rendelkező nők számára is juttatott volna kompen-

zációt.
Giday és Szegő későbbi írásaikban16 finomították álláspontjukat, és a Corvinus 

Egyetemen 2012-ben tartott nyugdíj-konferencián már hajlottak arra, hogy egyrészt 
tovább egyszerűsítsék a rendszert, másrészt azt javasolták, hogy a családanyák mellett 
az édesapák is részesüljenek a gyermekek áldásaiból a nyugdíjrendszeren keresztül is.

A Botos házaspárhoz képest a Giday–Szegő-elképzelés lényege az volt, hogy a Bo-
tosék által javasolt összetett pontrendszer helyett a gyermekek társadalombiztosítási 
befizetéseivel korrigálják a szülők nyugdíját. Ezt a javaslatot – éppen a kidolgozottsága 
és viszonylagos egyszerűsége miatt – relatíve gyorsan, jelentősebb érdekek sérelme 
nélkül be lehetne vezetni. Természetesen az ördög itt is (mint mindig) a részletekben 
rejlik: azok a házaspárok, akik egészségi okokból kénytelenek lemondani a gyermek-
vállalásról, mindenképpen rosszabbul járnak, de ebben az esetben az örökbefogadás 
lehet a járható út. 

Összefoglalás és konklúziók

Láttuk, hogy Magyarország esetében a nyugdíjrendszer elterjedése és a gyermekválla-
lási hajlandóság csökkenése párhuzamosan következett be, tehát ezzel az első hipotézi-
semet igazolva láthatjuk. Ez összecseng azzal, hogy a 2000-es év táján mind a világban, 
mind hazánkban több kutató ráébredt arra, hogy a hagyományos nyugdíjrendszer 
alapvetően járul hozzá a gyermekvállalás csökkenéséhez, mivel ebben az esetben nem 
kell beruházni az „emberi tőkébe”, vagyis nem kell gyermeket nevelni, hogy azok majd 
időskorukra eltartsák az embereket. Egy tipikus free-rider, potyautas-mentalitás ala-
kult ki, aminek komoly és rendkívül káros demográfiai következményei lettek. 
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A nyugdíjrendszer válságára vonatkozóan adott javaslatok közül, úgy vélem, sike-
rült igazolni, hogy csak a gyermekfedezeti nyugdíjrendszer képes hosszabb távon tar-
tós megoldást adni a nyugdíjrendszer pénzügyi válságára és a demográfiai válságra. 
A gyermekfedezeti nyugdíjrendszer nemcsak a német Sinn professzor nevéhez köthe-
tő, hanem feltehetően mások, mint például Demény Pál professzor is közel ugyanak-
kor, a 21. század első éveiben, rájöttek erre. Hazánkban pár évvel később jó néhány 
kutató, szakember tett konkrét javaslatokat arra vonatkozóan, miként lehetne a nyug-
díjrendszer gyermekvállalás-ellenes élét csillapítani, és a nyugdíjrendszer révén is ösz-
tönözni a gyermekvállalást. Ezzel a második hipotézist is igazoltnak tekintem.

Ma még nem világos, mennyi és mikor tud megvalósulni ezekből a – politikailag 
kétségtelenül kényes – javaslatokból, de abban a szakértők rendre egyetértenek, hogy 
a könnyebbik út, vagyis a magas termékenységű területekről az alacsony termékeny-
ségű térségekbe irányuló bevándorlás támogatása hosszabb távon egyrészt valószínű-
leg elég drága, másrészt egy idő után a bevándorlók termékenységi mutatói a helyi 
alacsony szintre süllyednek, tehát hosszú távú megoldást nem lehet elérni az Európán 
kívüli bevándorlással. Hasonlóképpen, a befektetések hozamainak előre nem látható, 
szélsőséges hullámzásai miatt sem valószínű, hogy a tőkefedezeti nyugdíjrendszerek 
bevezetése képes lenne hosszú távon megoldani a demográfiai hullámvölgy okozta 
problémákat a nyugdíjrendszerben.

Jegyzetek

1  Ebben a cikkben elsősorban a demográfiai válság megoldására irányuló javaslatokat igyekszem tárgyal-
ni, és nem kívánom részletesen elemezni a nyugdíjrendszer kialakulásának és fejlődésének történetét, 
illetve bemutatni azokat a vitákat, amelyek erre vonatkozóan zajlottak. A nyugdíjrendszerek történetéről 
számos kiváló anyag áll rendelkezésre, többek között Banyár József és Mészáros József (Banyár–Mészáros, 
2003; Banyár, 2017), Gál Róbert Iván (1996; 2003), illetve Németh György (2008; 2009) összegző mun-
kái.

2  Módszertanilag ugyan az idősorok azonos irányú alakulása még nem bizonyítja egyértelműen, hogy a 
nyugdíj általánossá válása váltotta ki a születésszám csökkenését hazánkban, mindenesetre jelzi az össze-
függés meglétét. Sajnos a nagyon hiányos és eléggé megbízhatatlan becslések alapján generált adatok 
önmagukban nemigen tesznek lehetővé pontosabb ökonometriai elemzéseket. 

3  Természetesen elképzelhető volt az is, hogy valaki időskorára vagyont igyekezett felhalmozni, de ennél 
sokkal általánosabb és egyszerűbb volt nagyszámú gyermeket nevelni, mintegy biztosítékként az idős 
napokra.

4  https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html.
5  Természetesen mindez nem vonatkozik azokra az emberekre, akiknek szokásaik, értékrendszerük, anya-

nyelvük, képzettségi szintjük közel áll a helyi lakosságéhoz. Minél kisebb a különbség a bevándorlók és a 
helyi népesség között, annál inkább működhet ez a megoldás. 

6  Később Sinn professzor Martin Werdinggel dolgozott együtt, és elemezte ezt a kérdést (lásd pl. Werding, 
2014).

7  Ebben az esetben teljesen irreleváns, hogy a magánnyugdíjalapok független vagy egy adott munkaadó 
vállalathoz kapcsolódó „vállalati alapok” formájában működnek, mert a lényeg abban van, hogy nem a 
többiek befizetései, hanem saját korábbi betétjeinek a hozama fedezi az illető biztosított nyugdíját: ez 
tulajdonképpen nem más, mint egy magántőkealap, amelyből azonban nem egy összegben, hanem havi 
járadékok (azaz nyugdíj) formájában veszi ki a biztosított a hozamot. Persze ez bizonyos rizikót jelenthet 
a tőkealapoknak is, hiszen nem igazán lehet tudni, hogy az egyes emberek meddig élnek, ezért vannak 
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ezeknek az alapoknak olyan biztosításmatematikus szakemberei, akik ezeket a becsléseket képesek meg-
tenni.

8  A valóságban persze nagy jelentősége lehet annak, hogy egy adott rendszert miként alakítottak ki, erre 
vonatkozóan Banyár József elemzései adhatnak érdekes betekintést.

9  A 1997-es nyugdíjreform óta a magánnyugdíjrendszer bevezetését követően, a magánnyugdíjba történő 
befizetések miatt hiány keletkezett az állami nyugdíjkasszában, amit az állami költségvetés támogatással 
volt kénytelen kipótolni. Ez természetesen nagy lyukat ütött a költségvetésben, és annak hiányát jelen-
tősen megnövelte. 

10  Ugyanakkor más országok esetében az EU-ban nem vették ilyen szigorúan ezt a szabályozást.
11  Japán lakossága ugyan csak 2011 után kezdett ténylegesen csökkenni, a népszaporulat már a nyolcvanas 

évekre erősen lelassult, és a lakosság erősen elöregedett, miután a várható élettartam folyamatosan nö-
vekedett.

12  Bár feltehetően annak voltak egyéb okai is, mint például az Egyesült Államok harca a piacaikat ellepő 
japán termékek ellen.

13  A népességszám és a gazdasági növekedés közti összefüggések elemzése már csak azért sem egyszerű, 
mert rendszerint hiányoznak a megbízható, végig azonos metodológiával készített, hosszú távú gazdasági 
adatok. Erre vonatkozóan lásd pl. www.measuringworth.com/. 

14  Az egyre gyakoribb és súlyosabb gazdasági válságokra vonatkozóan érdekes elemzést adott Mérő László 
2014-ben írt könyvében (Mérő, 2014).

15  A  rendszerváltást követő időszak után mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller Farkas 
Közgazdaságtudományi Intézetének professzorai voltak.

16  Giday és Szegő később a Pénzügyi Szemlében, illetve a Polgári Szemlében megjelent cikkeikben fejtették ki 
részletesen a javaslatukat. A logikájuk nagyon hasonlított Botos József és Botos Katalin elképzeléseihez, 
de a kifejtés során egy egyszerűbb, nem pontrendszerre, hanem jórészt automatikus elemekre alapozott 
rendszert körvonalaztak (Giday, 2011; Szegő, 2011).
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