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Bevezető 
2016 az ötödik év a sorban, hogy az Aegon 
Nyugdíjfelkészültségi Kutatással képet adunk arról, hogy az 
egyre hosszabb várható élettartamnak milyen szerepe van az 
emberek nyugdíjra való felkészülésében.  

A világ minden országában eddig nem látott változások 
zajlanak, amelyek kihívásokat és lehetőségeket is hordoznak 
magukban. A nyugdíjazás fogalma is átalakulóban van. A 
várható élettartam egyre nő, egyre nagyobb a nyomás az állami 
nyugdíjrendszereken, és egyre nagyobb az egyén felelőssége. 
Az emberek egyre nehezebben tartanak lépést a felgyorsult 
változásokkal. Kevesen vannak, akik megfelelően 
takarékoskodnak, és tervezik meg a nyugdíjas éveiket.  
 
Sokaknak lenne szüksége pénzügyi tanácsadásra, és a tervezést 
megkönnyítő eszközökre, hogy időben felkészüljenek a jövőben 
rájuk váró kilátásokra. Másfelől a nyugdíjas évekbe történő 
rugalmas átmenet iránti várakozások nem teljesülnek, hacsak 
nem változik meg gyökeresen a munkaadók foglalkoztatási 
gyakorlata. 
 
 
 
 
 

A jelenlegi kép alapján a jelentés meghatározza a figyelmet 
igénylő területeket, melyek a következők: osztoznunk kell 
a nyugdíjra való felkészülés iránti felelősségben, vonzóvá 
kell tenni a rendszeres megtakarítást, a nyugdíjbiztosítást 
könnyebben elérhetővé kell tenni, lehetővé kell tenni a rugalmas 
nyugdíjazást, és népszerűsíteni kell az aktív nyugdíjas éveket és 
az egészséges időskort. 

A jelentés legfontosabb következtetése, hogy ébresztőt fújjon 
a magyar munkavállalóknak. A nyugdíjjal kapcsolatos kihívások 
megoldásának felelősségében mindannyian osztozunk, 
az állam, a nyugdíjbiztosítók, a munkáltatók, és az egyén. 
Közös felelősségünk, hogy aktív szerepet vállalva, egymással 
dialógusban olyan megoldásokat léptessünk életbe, amelyek 
mindenkinek megteremtik a lehetőséget a hosszú távú anyagi 
biztonságra. 

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy bár van némi 
javulás Magyarországon a munkavállalók nyugdíjra való 
felkészültségében 2012 óta, ám ez túl lassú ahhoz, hogy az 
megteremtsék az anyagi biztonságnak azt a szintjét, amelyre a 
nyugdíjas éveikben szükségük lenne.
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Legfontosabb megállapítások
 ■ Magyarország a 13. helyen áll a 2016. évi Aegon 

Nyugdíjfelkészültségi Index (ARRI).  
Rangsorában. A maximális tízből 5.0 pontot ért el, ami a 
nyugdíjfelkészültség alacsony szintjére utal. Magyarország 
a kezdetektől fogva, azaz 2012 óta részt vesz a kutatásban, 
és a pontszáma azóta is változatlan. 

 ■ A magyar munkavállalók kevésbé éreznek személyes 
felelősséget azért, hogy nyugdíjas korukban megfelelő 
jövedelmük legyen.  
A vizsgált országok közül a magyarok érzik magukat 
a legkevésbé felelősnek a nyugdíjaskori jövedelmük 
megteremtéséért (53 százalék érzi magát felelősnek), és a 
felelősséget vállalók aránya 2012 óta négy százalékponttal 
csökkent. 

 ■ A magyar munkavállalók sokkal inkább tudatában 
vannak a nyugdíjtervezés szükségességének, és 2012-vel 
összehasonlítva többen gondolják úgy, hogy nyugdíjas 
éveikben pótolni tudják a kieső jövedelmüket.  
Az Index által mért többi területen Magyarország javuló 
képet mutat. Különösen igaz ez arra, hogy 2012-höz képest 
több munkavállalónak van kidolgozott nyugdíjstratégiája 
(29 százalék), és többen érzik úgy, hogy el fogják érni a 
nyugdíjaskori jövedelmi céljuk legalább 75 százalékát (38 
százalék).  

 ■ A nyugdíjstratégiával rendelkező magyar munkavállalók 
aránya 2013 óta nő.  
2013 óta 18 százalékponttal nőtt a nyugdíjstratégiával 
rendelkező munkavállalók aránya Magyarországon szinte 
kizárólag amiatt, hogy egyre többen rendelkeznek írásban 
nem rögzített tervvel. Többségében a részmunkaidősök, 
az alacsony jövedelműek, vagy az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők közül kerülnek ki azok, akik 
semmilyen tervvel nem rendelkeznek a nyugdíjas éveikre 
vonatkozóan.   

 ■ A magyar munkavállalók kevesebb, mint egynegyede 
(23 százalék) rendelkezik valamilyen forgatókönyvvel 
vészhelyzet esetére, ha valamilyen okból a 
nyugdíjkorhatár elérése előtt abba kell hagyniuk a 
munkát. 
Akiknek van vészhelyzeti tervük, azok ebben az esetben a 
megtakarításaikat fogják felélni. 
 
 
 
 
 
  

 ■ Magyarországon a munkavállalók 78 százaléka egyetért 
abban, hogy az államnak a társadalombiztosításon 
keresztül kell gondoskodnia a nyugdíjasokról.  
A hollandokat nem számítva a magyarok értenek a 
legkevésbé egyet azzal az állítással, hogy az egyénnek 
privát nyugdíjbiztosítás és egyéb befektetések formájában 
gondoskodnia kell a saját nyugdíjáról. 

 ■ A magyar munkavállalók és nyugdíjasok elvárják, hogy 
az állam biztosítsa a jövedelmük több, mint felét (55 
százalék) állami nyugdíj formájában.  
Ennél csak a spanyolok várnak többet az államtól. A 
magyarok a nyugdíjaskori jövedelmük 29 százalékát 
tervezik saját megtakarításon és befektetéseken keresztül 
finanszírozni, ami nagyjából megfelel a többi ország 
átlagának.  
 

 ■ A magyar munkavállalók 61 százaléka vonzónak tartja 
a munkáltatói nyugdíjprogramba történő automatikus 
beléptetést.  
Az éves fizetés hat százalékának automatikus levonását 
sokan (61 százalék) támogatják Magyarországon, ám az 
éves fizetés nyolc százalékának automatikus levonását és 
nyugdíjprogramban való megtakarítását csupán 54 százalék 
támogatja.

 ■ A magyar munkavállalók csupán egynegyede tartja 
magát rendszeres megtakarítónak, miközben a globális 
átlag 40 százalék.  
A kutatásban vizsgált országok közül Magyarországon a 
legalacsonyabb a rendszeres megtakarítók aránya. Miközben 
világszerte nőtt a rendszeres megtakarítók aránya 2012 óta, 
Magyarországon három százalékpontot csökkent.

 ■ Öt munkavállaló közül hárman (58 százalék) azt vallják, 
hogy nyugdíjas korukban is dolgozni fognak valamilyen 
formában.  
A magyarok az időskor előrehaladtával egészségi állapotuk 
megőrzésére számítanak, és sokan dolgozni szeretnének 
nyugdíjasként is, amit elsősorban a fizikai és szellemi 
aktivitás fenntartása motivál.
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1. rész: Nyugdíjfelkészültség a 
világban 2012 és 2016 között
A Magyarországon lezajlott nyugdíjreformok és a munkáltatói nyugdíjmegtakarítási programok hiánya azt jelenti, hogy a magyar 
munkavállalók zöme a nyugdíjkorhatár elérése után jelentős mértékben a kötelező, egységes, folyó finanszírozású állami nyugdíjra 
fog támaszkodni. Magyarország lakosságának közel 18 százaléka 65 év feletti. A nyugdíjkorhatár jelenleg 62 év, amelyet 
folyamatosan emelnek, és amely várhatóan 2022-re¹ éri el a 65 évet.

A továbbra is alacsony kamatkörnyezetben megnőtt az adókedvezmények jelentősége. 2014 óta a kormány a hosszú távra szóló 
nyugdíjbiztosításokat 20% adójóváírással támogatja. Magyarország éves GDP növekedése (+0,9 százalék) megközelíti az Euro zóna 
átlagát (+1,5 százalék), és a munkanélküliek aránya 10 éve nem volt ilyen alacsony (6 százalék).² Ugyanakkor alacsony a magyar 
gazdaságba vetett bizalom, a megkérdezettek 43 százaléka azt nyilatkozta, hogy a magyar gazdaság romlani fog az elkövetkező 12 
hónapban (szemben a világszerte mért 33 százalékkal). 

Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás immár ötödik éve vizsgálja az emberek nyugdíjjal kapcsolatos elvárásait és nyugdíjas évekre 
való felkészültségét. A kutatás egyik lényeges eleme a 2012-ben felállított Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index (ARRI), amely a 
nyugdíjjal kapcsolatos felkészültséget méri fel és fejezi ki egy indexben a világ különböző országaiban. Az 1-10 közötti skálán a 8 
vagy annál magasabb pontszám magas, a 6-7,9 közötti pontszám közepes, és a 6-nál kevesebb pont pedig alacsony felkészültséget 
jelent. Idei 5,0 pontjával Magyarország a kutatásban részt vevő 15 ország között a 13. helyen végzett holtversenyben 
Spanyolországgal
.

  ¹ Pensions at a Glance – OECD (December 2015)

  ² Trading Economics – Hungarian Central Statistics Office (March 2016)

1 ábra  Magyarország a 13. helyen végzett a 2016. évi Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index alapján
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3 ábra  Milyen tényezők alapján alakul ki az ARRI index?

Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index elemei
Az index meghatározásához hat kérdést teszünk fel, melyek közül három attitűdre, három pedig konkrét viselkedésre irányul. 2012 
óta egy kivételével minden esetben történtek apró javulások, egyedül a ‘személyes felelősség’ csökkent 57 százalékról 53-ra, 
mivel a nyugdíjreformok az egyén válláról átrakták a nyugdíjak felelősségét az államra. A fiatalok (20-29 év közöttiek) nagyobb 
mértékben érzik a felelősséget (62 százalék), mint az idősebb korosztály (60-69 év közöttiek), ahol az arány 46 százalék.  
A legnagyobb javulás a “kieső jövedelem pótlása” terén mutatkozik, ami azt jelenti, hogy hányan hisznek abban, hogy a 
nyugdíjasként elvárt jövedelmük 75 százalékát elő tudják teremteni. Ez az arány 29 százalékról (2012) 38 százalékra (2016) nőtt.  

6

25

34

Személyes felelősség 
Milyen mértékben érez személyes felelősséget 

aziránt, hogy elegendő jövedelemmel  

rendelkezzen nyugdíjas korában?

Kieső jövedelem pótlása
Ön szerint el fogja érni a nyugdíjas években szükséges 

jövedelemszintet?

Pénzügyi ismeretek
Mennyire ért a pénzügyekhez a nyugdíjtervezés 

területén?

Nyugdíjtervezés
A nyugdíjtervezés terén megtett lépéseinek ismeretében 

mennyire tartja kidolgozottnak a saját  

nyugdíjstratégiáját?

Tudatosság
Milyen szintűnek ítéli meg a nyugdíjtervezés 

iránti tudatosságát?

Pénzügyi felkészültség
Annak ismeretében, hogy mennyit tesz félre 

a nyugdíjára, Ön szerint ez elegendő lesz?

1

A magyarországi ARRI index 2012 óta változatlanul alacsony, a 2012. évi 4,8-ról 5,0-re nőtt 2016-ban. A kutatás kezdete 
óta a magyarok a japánokkal és a spanyolokkal együtt minden évben a legalacsonyabb nyugdíjfelkészültséget mutatják. Némi 
magyarázatul szolgál, ha megnézzük, hogy a magyarok milyen szavakra asszociálnak a nyugdíjjal kapcsolatban. A válaszadók 
mindössze 54 százaléka társít pozitív szavakat a nyugdíjas évekhez, szemben a világ 68 százalékos átlagával. A kutatásban részt 
vevő országok között Magyarországon társítják messze a legkevesebben az ‘élvezet’ szót a nyugdíjjal. 68 százalék negatív szavakra 
asszociál (szemben az 50 százalékos világátlaggal), és ennél már csak a lengyelek pesszimistábbak. A magyarok egyharmadának a 
‘szegénység’ jut eszébe a nyugdíjról, és vélhetően a nyugdíjreformok miatt a magyarokat a leginkább a biztonság foglalkoztatja, ha a 
nyugdíjas évekre gondolnak. 45 százaléknak jut eszébe a ‘bizonytalanság’ a nyugdíjas évekkel kapcsolatban, miközben a világ többi 
országában ugyanez az arány mindössze 20 százalék. Ez jól tükröződik abban is, ahogyan a magyarok a jövő generációk nyugdíjáról 
gondolkodnak. Arra a kérdésre, hogy a soron következő generációk nyugdíjkilátásai jobbak vagy rosszabbak lesznek a jelenlegi 
nyugdíjasokénál, tíz megkérdezett közül nyolcan (78 százalék) azt mondták, hogy rosszabbak, ami 25 százalékponttal magasabb a 
többi ország átlagánál, és a résztvevő országok közül a legmagasabb arányt mutatja.

2 ábra  Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index változása Magyarországon az elmúlt 5 évben
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4 ábra  Az ARRI elemeinek változása Magyarországon az elmúlt 5 évben (az első két helyen álló válasz aránya)
Az indexet alkotó hat kérdésre egy ötfokú skálán kell megadni a választ. A sávok az első két helyen szereplő (4 és 5) választás arányait mutatják 2012 és 

2016 között.

 

Felülről lefelé az első öt kérdés esetén arra kértük a válaszadókat, hogy jelöljék be, mennyire értenek egyet egy állítással. Pl. “Milyen mértékben érez 

személyes felelősséget aziránt, hogy elegendő jövedelemmel rendelkezzen nyugdíjas korában?” Az egyes azt jelenti, hogy “Egyáltalán nem érzem magam 

felelősnek”, míg az ötös azt, hogy “Nagyon felelősnek érzem magam.” A sávok a négyes és ötös pontszámot választók arányát tükrözi, azaz azokat, akik 

„valamelyest és nagyon felelősnek érzik magukat”. 

A hatodik kérdés a kieső jövedelem pótlására vonatkozott, és itt azt kérdeztük, hogy nyugdíjasként a jelenlegi jövedelme hány százalékára lesz szüksége. 

Utána megkérdeztük, mennyire bízik abban, hogy meg tudja teremteni ezt a jövedelmet. Az erre a kérdésre adott választ egy egytől (“Nem gondolom, hogy 

meg fogom valósítani a nyugdíjjal kapcsolatos elképzeléseimet”) ötig (“Meg fogom valósítani a nyugdíjjal kapcsolatos elképzeléseimet)” terjedő skálán 

lehetett bejelölni. A sáv azt fejezi ki, hogy a válaszadók milyen arányban adtak 4 és 5 pontot erre a kérdésre, azaz hányan fogják a nyugdíjjal kapcsolatban 

kitűzött jövedelemcéljukat 75 százalékban elérni. 
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5 ábra  Hogyan vélekednek a magyarok a nyugdíjak finanszírozásáról

2. rész: A nyugdíjfelkészültség 
mindannyiunk közös felelőssége, 
ami közös megoldást igényel
A magyarok többsége egyetért abban, hogy az államnak kell oroszlánrészt vállalnia a nyugdíjak finanszírozásában. Tíz megkérdezett 
munkavállaló közül majdnem nyolcan (78 százalék) úgy gondolják, hogy az államnak kell gondoskodnia a nyugdíjasokról 
a társadalombiztosításon keresztül, és tízből heten (70 százalék) úgy vélik, hogy az államnak kellene arra ösztönöznie a 
munkáltatókat, hogy automatikusan beléptessék a munkavállalókat a vállalati nyugdíjmegtakarítási programba. A hollandokkal 
egyetemben a magyarok értenek egyet a legkevésbé azzal az állítással, hogy az egyénnek takarékoskodnia kell a nyugdíjára. Tíz 
megkérdezett közül kevesebb, mint négyen (37 százalék) osztják azt a nézetet, hogy privát nyugdíjbiztosítással és befektetésekkel 
kell az egyénnek gondoskodnia a nyugdíjáról.

A magyarok elvárják, hogy az állam biztosítsa a nyugdíjuk nagy részét (55 százalékát) a társadalombiztosításon keresztül. A 
magyaroknál csak a spanyolok várnak ennél többet az államtól (64 százalék). A magyarok szerint a nyugdíjaskori jövedelem 29 
százaléka nyugdíjcélú megtakarításokból és befektetésekből fog származni, amely nagyjából megegyezik a világ átlagával (30 
százalék). Ez azonban az egyes életkorokban változó. A fiatalok (20-29 év közöttiek) szerint a nyugdíjuk 40 százaléka a saját 
megtakarításaikból és befektetéseikből fog származni, míg az arány mindössze 13 százalék a 60-69 év közöttiek körében, akik 
a nyugdíjuk háromnegyedét (76 százalék) az államtól remélik. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a fiatalok körében nagyobb az 
elfogadottsága annak, hogy sokkal jobban magukra vannak utalva.

Az egyénnek kell gondoskodnia a saját nyugdíjáról
privát nyugdíjbiztosítás vagy befektetés formájában 

A munkáltatói nyugdíjprogramoknak kell juttatásokat biztosítani

Az államnak kell gondoskodnia az emberekről
a társadalombiztosításon keresztül

A nyugdíjak finanszírozása az egyén,
a munkáltató, és az állam közös felelőssége 

Az államnak arra kell ösztönöznie a munkáltatókat, hogy minden
munkavállalót automatikusan léptessenek be a nyugdíjprogramjukba

Az állítással valamelyest vagy nagyon egyetértők aránya

78%

70%

66%

47%

37%



Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás 2016 | 9

Sok ország néz szembe hatalmas kihívásokkal a hagyományos felosztó-kirovó társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát 
illetően az elöregedő társadalom és az egyre hosszabb várható élettartam miatt. E kényes egyensúly fenntartásához szükség van az 
állam, a munkáltatók és az egyének együttműködésére egy sokkal kiegyensúlyozottabb és reálisabb szemlélet kialakításában.

6 ábra  A nyugdíjaskori jövedelem lehetséges három forrásának aránya

7 ábra  A nyugdíjcélú megtakarítással kapcsolatos attitűdök

3. rész: A siker kulcsa a 
rendszeres megtakarítás
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres megtakarítások jelentőségét. A rendszeresen megtakarítók jobb helyzetben vannak a 
nyugdíjtervezés terén, sokkal inkább vállalják a felelősséget, és jobban értik, milyen anyagi következményekkel jár a nyugdíjazás. 
Aggasztó, hogy a munkavállalóknak csupán 25 százaléka tartja magát rendszeres megtakarítónak Magyarországon, ami messze 
alatta van a világátlagnak (38 százalék). Ugyan a rendszeres megtakarítók aránya világszerte kis mértékben nőtt 2012 óta, 
Magyarországon ennek pont ellenkezője figyelhető meg, itt a rendszeres megtakarítók aránya 2012 óta csökkent. 

Magyarország

Globális

NEM MEGTAKARÍTÓK  - 
Soha nem takarékoskodtam a nyugdíjamra, és nem is szeretnék

MEGTAKARÍTANI VÁGYÓK - 
Nem teszek félre a nyugdíjamra, bár szeretnék

A MÚLTBAN MEGTAKARÍTÓK - 
Nem teszek félre a nyugdíjamra, bár a múltban takarékoskodtam

ESETI MEGTAKARÍTÓK  - 
Csak egyszer-egyszer teszek félre a nyugdíjamra 

RENDSZERES MEGTAKARÍTÓK  - 
Mindig teszek róla, hogy félretegyek a nyugdíjamra

38%21% 12% 23%6%

25%17%13%35%10%

Total

46%

30%

24%

Magyarország

55%

29%

16%

Saját megtakarítások és befektetések,
beleértve az önkéntes magánnyugdíj-
pénztárat is

A jelenlegi/korábbi munkáltató
munkáltatói nyugdíjprogramja

Az állam a társadalombiztosítási
rendszeren és egyéb juttatásokon
keresztül 
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8 ábra  A rendszeres megtakarítók arányának változása Magyarországon az elmúlt 5 évben

A magyar munkavállalók közel fele (49 százalék) az életében bekövetkező jelentős változások hatására kezd el takarékoskodni 
a nyugdíjára. A magyarok 36 százaléka egyetért abban, hogy egy bizonyos életkorban komolyan számba kell venni a nyugdíjcélú 
megtakarításokat. A családalapítás a munkavállalók 16 százalékánál kellő indok a hosszú távú megtakarítások elindítására. 

9 ábra  Miért kezdett el félretenni a nyugdíjas éveire? – a megtakarítók és a megtakarítani szándékozók körében

30%29%28% 31% 25%

20162015201420132012

Megházasodtam

Különváltam / elváltam

Családot alapítottam

Betöltöttem egy bizonyos életkort

Összesen: Életszakasz miatti okból 49%

36%

16%

7%

6%
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10 ábra  Mennyire vonzó az automatikus beléptetés? 

4. rész: Könnyebbé és 
kényelmesebbé kell tenni a 
takarékoskodást
Általános az egyetértés a magyarok körében, akár fiatalról, vagy idősről, gazdagról vagy szegényről van szó, hogy átlagosan 
közel 31 éven át kell takarékoskodni ahhoz, hogy valaki kényelmesen éljen nyugdíjas korában. Életkortól és jövedelmi helyzettől 
függetlenül az az elvárás a magyarok körében, hogy az éves jövedelmük közel 16 százalékát kell félretenniük, hogy kényelmesen 
éljenek nyugdíjas éveikben. Ezzel szemben nagyon kevesen tudják, milyen módon tehetik ezt meg. Csupán a magyar munkavállalók 
5 százaléka állítja magáról, hogy teljes mértékben ismerik a rendelkezésre álló pénzügyi termékeket, míg 68 százalékuk részben 
vagy egyáltalán nem ismeri a lehetőségeket. Magyarországon nagyon kevesen vannak tudatában annak, hogy a nyugdíjas évekre 
anyagilag is fel kell készülni (38 százalék), mint a világ többi országában (67 százalék). 

Mivel a nyugdíjtervezés szükségességét még kevesen ismerték fel Magyarországon, jó megoldás lehet az ún. automatikus 
beléptetés, ami azt jelenti, hogy a munkáltató által fenntartott nyugdíjmegtakarítási program keretében a munkavállalóktól 
automatikusan levonják a fizetésük egy bizonyos százalékát. Ez a megoldás mindenhol a világon vonzó, öt megkérdezett 
munkavállaló közül hárman támogatják az ötletet abban az esetben, ha a fizetésük hat (65 százalék) vagy nyolc (61 százalék) 
százalékát vonja le a munkáltató. Magyarországon valamelyest alacsonyabb az ötlet támogatottsága. A megkérdezettek mindössze 
61 százaléka tartja vonzónak a megoldást a fizetésük hat százalékának levonása mellett, és a támogatottság 54 százalékra esik 
vissza nyolc százalékos levonás esetében. 

A nagyobb kockázatnak kitett csoportok, azaz a nők, a fiatalok, az alacsonyabb jövedelműek, és az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők jobban el vannak maradva a nyugdíjra való felkészülésben, kevésbé tudják elérni a nyugdíjfelkészültség 
magasabb szintjeit. Ők azok, akik a leginkább tudnának profitálni a strukturált nyugdíjterezés adta előnyökből. A nyugdíjtervezéshez 
és tanácsadáshoz való hozzáférés legalapvetőbb feltétele a munkaerőpiaccal való szoros kapcsolat. Az azonnali szükségletek, így a 
családtag ápolása vagy a számlák kifizetése elsőbbséget élvez a távolibb célokkal, így a nyugdíjtervezéssel szemben. 
A nők például sokkal inkább magukra vállalják a családi kötelezettségeket, és szívesebben vállalnak részmunkaidős állást. Ezért 
nagyon vonzó a nyugdíjprogramban való automatikus részvétel a nők körében, 63 százalékuk vonzónak találja az éves fizetésük 
hat százalékát kitevő levonást szemben a férfiak 59 százalékával. Azonban az éves fizetés nyolc százalékára rúgó levonás a nők 
esetében már túl magas lenne, ezért a támogatottság ebben az esetben 54 százalékra esik.

Magyarország

Globális

Nagyon vagy valamelyest vonzó 
6% mellett

Nagyon vagy valamelyest vonzó 
8% mellett

54%

61%

61%

65%

A magyar munkavállalók zöme alapvető juttatásokban részesül a munkáltatótól, így kap fizetett szabadságot, kényelmes 
munkakörülményeket, és egészségbiztosítást. Ugyanakkor nagyon kevesen kapnak lehetőséget a fokozatos nyugdíjba vonulásra  
(18 százalék). 



12 | Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás 2016

11 ábra  Milyen juttatásokat kapnak a magyar munkavállalók?

A juttatásban  
részesülők aránya

Alapfizetés 87%

Fizetett szabadság 83%

Megfelelő munkakörülmények 71%

Egészségbiztosítás 53%

Túlóra díj és prémium 51%

Rugalmas munkaidő 46%

Karrierút lehetősége 40%

A hivatalos nyugdíjkorhatáron túli foglalkoztatás 39%

Megfelelő képzések 37%

Életbiztosítás 22%

Lehetőség a fokozatos nyugdíjazásra 18%
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13 ábra  A nem megtakarítók jellemzően nem rendelkeznek nyugdíjstratégiával, sem írásban, sem másképp

12 ábra  A nyugdíjstratégiával rendelkező magyar munkavállalók aránya 

5. rész: A megfelelő tájékoztatás 
és a nyugdíjtervezés jelentősége
A leírt nyugdíjstratégia nem csupán egy papírlap, hanem egy folyamat eredménye, melynek során a jövő nyugdíjasai elképzelik a 
munka utáni életüket, és annak finanszírozását. Ugyan a magyar munkavállalók a világátlaggal megegyező arányban rendelkeznek 
nyugdíjstratégiával (58 százalék), kevesen vetik papírra. Bár az írásban rögzített nyugdíjstratégiával rendelkezők aránya 2013 óta 
szinte változatlan, a nem leírt tervvel rendelkezők aránya folyamatosan emelkedik, 2012-ben 36 százalék volt, míg 2016-ban már 
53 százalék. 

A nyugdíjtervvel rendelkezők aránya az életkor előrehaladtával nő. A fiatal (20-29 év közötti) munkavállalók 56 százaléka 
rendelkezik nyugdíjtervvel, ám a nyugdíjazás előtt állók (60-69 évesek) körében az arány 64 százalék. 

A nagyobb kockázatnak kitett csoportok, így a részmunkaidősök, az alacsony jövedelműek, vagy az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők kevésbé vannak felkészülve anyagilag a nyugdíjas éveikre, akár írásban, akár más módon. Például a 
részmunkaidőben dolgozók csupán 54 százaléka szemben az összes munkavállaló 58 százalékával tette meg az első lépést az 
anyagilag biztonságosabb nyugdíjas évek felé azzal, hogy stratégiát alkotott. A fiatal munkavállalók (56 százalék) és közülük is 
különösen a nők (45 százalék) azok, akik a legkevésbé rendelkeznek nyugdíjstratégiával (írásban vagy másképp). 

Összesen Nők Fiatalok  
(20-29 év)

Részmunka 
-időben 

dolgozók

Alacsony 
jöve-

delműek

Alacsony 
iskolai vég-
zettségűek  

(középisko- 

lánál alacson-

yabb )

Meg-
takarítani 

vágyók

Nem meg-
takarítók

Van írásbeli tervem 6% 6% 5% 2% 6% 6% 0% 2%

Van tervem,  
de nem írtam le

53% 50% 51% 52% 47% 50% 40% 7%

Nincs tervem 37% 41% 41% 40% 43% 39% 55% 81%

Nem tudom 4% 3% 3% 6% 4% 5% 5% 10%

2016 Globális2016201520142013

45%

13%

53%

6%

47%

6%

45%

5%

36%

5%

Írásbeli terv

Írásban nem rögzített terv
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A magyar munkavállalóknak csupán 23 százaléka rendelkezik vészhelyzeti forgatókönyvvel a kieső jövedelem pótlására abban az 
esetben, ha a tervezett nyugdíjkorhatár elérése előtt nem tudnák folytatni a munkát. 

A vészhelyzeti forgatókönyvvel rendelkezők 61 százaléka azt mondja, hogy a nyugdíjcélú megtakarításuk a vészhelyzeti terv része, 
ha valamilyen okból abba kellene hagyniuk a munkát a nyugdíjkorhatár elérése előtt. 28 százaléknak van kritikus betegségekre szóló 
biztosítása. 

14 ábra  Tíz munkavállaló közül hét nem rendelkezik 
vészhelyzeti forgatókönyvvel 

15 ábra  Miből áll a vésztartalék… 

6% 61%

28%

26%
71%

23%
Igen

Nem

Nem tudom

A házastársam jövedelméből

Van kritikus betegségekre
szóló biztosításom

A megtakarításaimból

6. rész – A rugalmas nyugdíjba 
vonulásé a jövő 
A magyarok úgy gondolják, hogy 16 évig fognak nyugdíjasként élni, de a jelek szerint ennél jóval többet. Az egyre hosszabb várható 
élettartam miatt az embereknek egyre tovább kell dolgozniuk a nyugdíj mellett, hogy el tudják tartani magukat. Ez elősegítheti az 
aktív életet és az egészséges öregkort is. A magyar munkavállalók egy része a nyugdíjkorhatár elérése után teljes munkaidő helyett 
részmunkaidőben dolgozik tovább. Mások új munkakörben helyezkednek el, vagy folytatják a régi munkájukat. A munkáltatók 
azonban kevés teret engednek arra, hogy a munkavállalóikat nyugdíjasként is alkalmazzák. A magyar munkavállalók 59 százaléka 
nagyon vagy különösen fontos juttatásként tekint a fokozatos nyugdíjazásra, miközben csak 18 százalékuk jelezte, hogy erre van 
lehetősége. 

Magyarországon fokozatosan emelik a nyugdíjkorhatárt, és a magyarok közül már most is sokan tervezik, hogy nyugdíj mellett 
is dolgozni fognak. Azok körében, akik nyugdíjasként is dolgozni szeretnének, a fő hajtóerő az, hogy aggódnak a nyugdíjaskori 
jövedelmük és megtakarításaik miatt (78 százalék), közülük 46 százalék szerint a társadalombiztosítási juttatások a vártnál 
alacsonyabban lesznek, és 33 százalék aggódik a nyugdíja miatt, és hogy a megtakarításaik vajon kitartanak-e. Jó hír, hogy 58 
százalék azért akarja folytatni a munkát, hogy fizikailag és szellemileg is aktív maradjon.
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16 ábra  A nyugdíj melletti munkavégzés lesz az elvárt norma Magyarországon 

32%

10%

30%

21%

7%

Azonnal abbahagyom a munkát a
nyugdíjkorhatár elérésekor  

Egyéb / Nem tudom 

Ugyanúgy fogok dolgozni,
mint most. A nyugdíjkorhatár

nem befolyásolja a munkavégzésemet 

Másképp fogok dolgozni (pl. részmunkaidőben
vagy határozott idejű szerződéssel) és a

nyugdíj mellett valamilyen
formában mindig fogok dolgozni Másképp fogok dolgozni

(pl. részmunkaidőben vagy határozott
idejű szerződéssel), de csak egy darabig,
amíg abba nem hagyom véglegesen a
munkát 

17 ábra  A magyarok 47 százaléka optimistán gondolkozik arról, hogy nyugdíjas korában is sikerül megőriznie az egészségét

7. rész: Az aktív és egészséges 
öregkor ígérete 
Az életszínvonal emelkedése egészségesebb és ezért hosszabb életet jelent a magyarok számára. A megkérdezett munkavállalók 
kétharmada (64 százalék) úgy érzi, hogy jó vagy kiváló egészségnek örvend. Az egészség idősebb korban való megőrzése 
lehetőséget ad az aktív életmódra, az utazásra, és a fontosnak tartott hobbikra. A magyarok közel fele (47 százalék) optimistán 
gondolkozik arról, hogy nyugdíjas korában is sikerül megőriznie az egészségét.

Az egyre hosszabb várható élettartam sokak számára elkerülhetetlenné teszi, hogy a nyugdíjkorhatár után is munkát vállaljon 
és csak később menjen nyugdíjba. Ezzel tudják sokan áthidalni a nyugdíjcélú megtakarításaik és a jövedelmi igényeik közötti 
különbséget, és ez ad lehetőséget az aktív és egészséges öregkor megélésére is.

21%

26%

24%

15%

11%
3%

Egyik sem 

Valamelyest pesszimista 

Nagyon pesszimista 

Nem tudom  

Nagyon optimista 

Valamelyest optimista 
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Ébresztőt kell fújni a világnak. Az ötödik Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás apró javulásokat lát Magyarországon a nyugdíjra való 
felkészültség terén a 2012 óta eltelt öt évben. Világszerte sok munkavállaló nagyrészt az államra hagyatkozik, és nem tesz félre 
eleget a nyugdíjára. Sokkal tovább élünk, mint korábban bármikor a történelem során, mégis kevés figyelmet szentelünk a hosszabb 
várható élettartammal járó kiadásokra és következményekre. Az államnak, a munkáltatónak és az egyénnek továbbra is élnie kell a 
már bevált eszközökkel, miközben új megoldásokat dolgoznak ki a jövőre nézve.

1. A munkáltatóknak és a munkavállalóknak érdemes megegyezniük abban, hogy milyen esetekben emelik automatikusan 
a fizetésből levont megtakarítás mértékét (automatikus emelés). Attól függően, hogy valaki mikor kezd rendszeresen 
takarékoskodni, és mennyi ideje van még hátra a nyugdíjazásáig, az automatikus beléptetés kezdő mértéke nem feltétlenül 
elegendő a megfelelő nyugdíjhoz. Érdemes automatikussá tenni, hogy előre meghatározott időpontokban vagy esetekben 
növekedjen a megtakarítás mértéke, így például fizetésemelés esetén, vagy egy adott életkor betöltésekor. 

2. A munkáltatóknak és az államnak továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnie a pénzügyi kultúra és tudatosság népszerűsítésére, 
nemcsak a nyugdíjra való takarékoskodást, hanem a megtakarítások hosszú távú befektetését és a hosszabb ideig tartó aktív 
foglalkoztatás előnyeit illetően is. Fontos, hogy a kampány kitérjen a családtagok és a barátok szerepére is, hogy azok is 
végiggondolják a nyugdíjcélú megtakarítási stratégiájukat, akiknek nincs lehetőségük vállalati nyugdíjprogramban részt venni. 
A takarékoskodást nem lehet se túl korán, se túl későn elkezdeni. A szülők megfelelő megtakarítási szokásokat adhatnak 
át a gyerekeiknek, ha megtanítják őket költségvetést készíteni és befektetni. A szülőknek érdemes beszélgethetni a felnőtt 
gyerekeikkel olyan érzékeny témákról, mint a végrendelet, az örökség, az ápolás, és egyéb pénzügyi témák.  

3. Az egyéni nyugdíjstratégiák határozzák meg a nyugdíjaskori jövedelem finanszírozásának módszereit, hogy ne fogyjon el 
hamarabb a pénz, mint az élet. Fontos, hogy a stratégia az egyén nyugdíjas évekre szóló terveire (pl. utazás, munkavégzés 
folytatása, stb.), az esetleges további bevételi forrásokra, és az illető egészségi állapotára legyen szabva. Ehhez érdemes 
tanácsot kérni nyugdíjszakértőtől vagy pénzügyi tanácsadótól, és online modellezési megoldásokat is érdemes használni. Az 
online eszközök és az ún. „robot tanácsadás” segít felmérni, hogy mekkora összegre lesz valakinek szüksége, és azt hogyan 
érdemes befektetnie.  

4. A nyugdíjstratégia célja, hogy az egyén nyugdíjcélú megtakarításai kitartsanak egy életen át. A megfelelő mértékű megtakarítás 
csak az érem egyik oldala, fel kell készülni a felhalmozott összeg felhasználására is, hogy a megtakarítás egy életen át 
kitartson. Ebben nagy szerepe van a garantáltan élethosszig tartó járadéktípusú termékeknek, vagy más pénzügyi termékeknek 
és megoldásoknak is.  

5. A vészforgatókönyv a nyugdíjstratégia szerves része kell, hogy legyen, hogy váratlan események bekövetkeztekor is 
fedezni lehessen a többletkiadásokat. Ebben sokféle életbiztosítási megoldást érdemes fontolóra venni , hiszen a kockázati 
életbiztosítás, a kieső jövedelem pótlására szolgáló, vagy a kritikus betegségekre szóló biztosítások kedvező költségek mellett 
segítenek az egyénnek és a családnak abban az esetben, ha betegség, rokkantság vagy haláleset miatt a munkaképesség a 
várható nyugdíjazás időpontja előtt megszűnik. 

6. Az állam és a munkáltatók bátorítsák a munkavállalókat arra, hogy a hivatalos nyugdíjkorhatár után is maradjanak 
alkalmazásban. A legtöbben a nyugdíjkorhatárt az állami nyugdíjellátásra való jogosultság időpontjához kötik, így a jogosultság 
idejének emelése valószínűleg befolyásolná a szokásokat, és az embereket hosszabb aktív munkavállalásra ösztönözné. 
A munkáltatók is sokat tehetnek ezért, például idősbarát munkahelyek megteremtésével és szakaszos vagy rugalmas 
nyugdíjazási lehetőségek bevezetésével (pl. rugalmas munkakörök, munkaidő csökkentés, más munkakörbe való áthelyezés). 
A munkáltatóknak érdemes végiggondolni, milyen előnyökkel jár, ha megtartják az idősebb munkavállalóikat, mit jelentene 
mindez tapasztalatban, lojalitásban, és a folyamatok ismeretében. A munkáltató és az állam érdeke is, hogy a munkavállalók 
képzéseken vehessenek részt, hogy naprakészen tudják tartani a munkájuk elvégzéséhez szükséges készségeiket. Az egyénnek 
pedig érdeke részt venni ezeken a képzéseken, vagy kihasználnia a rugalmas nyugdíjazás rendelkezésre álló lehetőségeit, hogy 
megőrizze szellemi és fizikai aktivitását, elégedett legyen, közösségben maradjon, és magasabb legyen a jövedelme.

Javaslatok
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7. Végezetül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az egyén saját egészségi állapotának lencséjén keresztül látja a 
nyugdíjra való felkészültségét, így az egészséges és aktív életmód megőrzése érdekében tett lépések növelik az önbizalmát 
saját nyugdíjaskori biztonságát, és hosszabb idejű munkavégzését illetően. A munkáltatók elősegíthetik ezt munkahelyi wellness 
programokkal, illetve az államnak a munkáltatóval együtt érdemes az egészséges és aktív életmódot népszerűsítő programokat 
indítani.

Kapcsolat
Vezérigazgatóság Aegon N.V
Stratégia & Fenntarthatóság
Mike Mansfield
Nyugdíjkutatási igazgató
Telefon: +31 70 344 82 64
Email: mike.mansfield@aegon.com
aegon.com/thecenter

Sajtókapcsolatok
Telefon: +31 70 344 83 44
Email: gcc@aegon.com

Jogi nyilatkozat  
Jelen kutatási anyag általános információkat tartalmaz, és nem
jelent hivatalos állásfoglalást vagy ajánlatot. Jelen anyagból
semmilyen jog nem eredeztethető. Az AEGON, annak partnerei
és társult vállalkozásai vagy alkalmazottai nem vállalnak
garanciát, szavatosságot, vagy jótállást az anyagban közölt
információk hitelességét vagy hiánytalanságát illetően.
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