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Bevezető 
Az Aegon Center for Longevity and Retirement együttműködve 
a Transamerica Center for Retirement Studies, valamint a 
Mongeral Aegon Instituto de Longevidade intézetekkel Sikeres 
nyugdíjas évek – egészséges időskor és anyagi biztonság címmel 
elkészítette a 2017. évi Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás 
Magyarországra vonatkozó jelentését. Bár ez a jelentés csak 
Magyarországra fogalmaz meg megállapításokat, fontos tudni, 
hogy a kutatás Európa, Amerika, Ázsia és Ausztrália 15 országát 
fedte le. 

A világ példa nélküli változásokon megy át: változóban 
van a nyugdíjas évekről alkotott képünk, és a várható 
élettartam növekedésével egyre nagyobb nyomás nehezedik a 
nyugdíjrendszerekre és az államra, melynek következtében egyre 
nagyobb felelősség hárul az egyénre. A változások új kihívásokat 
és feszültségeket, és egyben új lehetőségeket és törekvéseket 
is hoznak magukkal. Az anyagi biztonság eddig is és ezután 
is kiemelt szerepet fog játszani a munkavállalók nyugdíjas 
évekkel kapcsolatos kilátásaiban. Ugyanakkor az egészséges 
öregkor még a mainál is kiemeltebb szerepet fog kapni, nemcsak 
amiatt, hogy nélküle a munkavállalók nem tudják felépíteni a 
kiszámítható nyugdíjas évekhez szükséges anyagi bázist, hanem 
amiatt is, hogy csak egészségesen tudják élvezni az egyre 
jobban kitolódó nyugdíjas éveket, és csak a megfelelő anyagi 
háttér birtokában tudják finanszírozni a váratlan egészségügyi 
kiadásokat. Nyugdíjasnak lenni ma már nem hanyatlást, hanem 
megújuló aktivitást jelent. Sokan tervezik azt, hogy a hivatalos 
nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozni fognak, vagy több 
időt szentelnek az utazásnak és a hobbijuknak. Bármi is az 
elképzelése a mai kor munkavállalójának a nyugdíjas éveit 
illetően, az valószínűleg aktívabb, és hosszabb lesz, mint amit  
a nagyszülei, vagy akár a szülei valaha is el tudtak képzelni. 

Ebben a kutatásban ezren vettek részt Magyarországról, 
900 munkavállaló és 100 nyugdíjas. A jelentés a magyar 
munkavállalók nyugdíjra való felkészültségét, valamint 
nyugdíjjal kapcsolatos elképzeléseit elemzi. Megvizsgálja, 
hogy a munkavállalók mit tehetnek annak érdekében, hogy 
takarékoskodni tudjanak a nyugdíjas éveikre, illetve rávilágít  
az egészség megőrzésének jelentőségére a nyugdíjjal 
kapcsolatos vágyaik teljesülése érdekében. Kiemeli a 
munkáltatók szerepét abban, hogy munkavállalóikat támogassák 
a jövőre való felkészülésben, és javaslatokat fogalmaz meg az 
egyénnek, a munkavállalóknak, és a kormánynak egyaránt. 

Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás 2017-ben a magyar 
munkavállalók felkészültségét a 13. helyre teszi a kutatásban 
vizsgált 15 ország rangsorában, amelynek fő oka, hogy a 
világszerte tapasztalt trendekkel szemben Magyarországon 
sokkal kevesebben vannak, akik írásban is megtervezik a 
nyugdíjas éveiket, vagy akik vészhelyzet esetére is rendelkeznek 
megoldással. Miközben a magyar munkavállalókat ugyanúgy 
foglalkoztatja az időskori egészség, mint bárki mást a világon, 
sokkal kevesebben optimisták az egészégi állapotuk megőrzését 
illetően. Az egészségi állapotuktól függetlenül sokan próbálnak 
tenni azért, hogy ennek ellenére kényelmes nyugdíjas éveket 
tudjanak teremteni maguknak.
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Fő megállapítások
• Magyarország a 13. helyen áll az Aegon 2017. évi 

Nyugdíjfelkészültségi Kutatása alapján kialakított 
rangsorban.  
A maximális tízből elért 5,1 ponttal Magyarország 
nyugdíjfelkészültsége alacsony szinten áll. 
Spanyolországgal karöltve Európában itt a legkevésbé 
felkészültek a munkavállalók a nyugdíjas éveikre, és ennél 
már csak Japánban alacsonyabb az index értéke.

• A magyar munkavállalók és nyugdíjasok az államtól 
várják a nyugdíjaskori jövedelmük jelentős részének 
biztosítását.  
A magyarok nagymértékben támaszkodnak a 
társadalombiztosítási rendszer által nyújtott nyugdíjra, és 
nyugdíjaskori jövedelmük 55 százalékát ebből a forrásból 
tervezik előteremteni. A fennmaradó rész 30 százalékát a 
saját megtakarításaikból és befektetéseikből, 15 százalékát 
pedig a munkáltatójuktól vagy korábbi munkáltatójuktól 
várják. 

• Kétszer annyian vannak a magyar munkavállalók között 
azok, akik saját bevallásuk szerint még soha nem tettek 
félre a nyugdíjas éveikre, és nem is szeretnének (12 
százalék), mint ahányan máshol a világon (6 százalék). 
Az állami nyugdíjrendszer dominanciája miatt a proaktív 
megtakarítás gondolata nehezen találja meg a helyét a 
munkavállalók fejében.

• A magyar munkavállalók egynegyede (27 százalék) 
rendszeres megtakarító, ami messze elmarad a 
világszerte mért 39 százaléktól.  
Rendszeres megtakarítók azok, akik azt vallják magukról, 
hogy mindig tesznek félre a nyugdíjukra. 

• A rendszeres megtakarítóknak rózsásabbak a nyugdíjas 
évekre vonatkozó kilátásaik.  
A rendszeres megtakarítók 60 százaléka tudatában van 
a nyugdíjtervezés jelentőségének, miközben ugyanez az 
arány mindössze 30 százalék azok körében, akik soha 
nem takarékoskodtak a nyugdíjukra, és nem is tervezik. 
Magyarországon a magukat rendszeres megtakarítónak 
vallók kétharmada (65 százalék) tisztában van a nyugdíjcélú 
megtakarításai összegével, szemben az időnkénti 
megtakarítók 44 százalékával. Ennek ellenére a rendszeres 
megtakarítók csupán egynegyede biztos abban, hogy 
kényelmes nyugdíjas éveket tudhat majd magáénak, ami 
14 százalékra csökken az időnként megtakarítók, és 9 
százalékra, a megtakarítani vágyók körében. 
 
 
 

• Mindössze egy maroknyi magyar munkavállaló 
rendelkezik leírt nyugdíjtervvel.  
A munkavállalók csupán 6 százaléka mondhatja magát 
stratégának, azaz rendelkezik írásbeli nyugdíjtervvel. 
Ugyanez az arány a világban 14 százalék. A magyar 
munkavállalók közel felének (47 százalék) van terve, de 
nincs leírva, és 42 százaléknak semmilyen terve sincs a 
nyugdíjas éveire. Közülük is a 18-24 év közötti nők, és az 
élettársi kapcsolatban élők között találjuk legmagasabb 
arányban azokat, akiknek nincs nyugdíjstratégiájuk. 

• A stratégák megfelelően fel tudnak készülni a nyugdíjas 
éveikre.  
A stratégák 79 százaléka tudatában van a nyugdíjtervezés 
szükségességének szemben azokkal, akiknek a terve nincs 
leírva (49 százalék), és akiknek egyáltalán nincs is tervük 
a nyugdíjas évekre (25 százalék). A stratégák többsége 
(77 százalék) tisztában van nyugdíjcélú megtakarításai 
értékével, és szintén ők azok, akik közül sokan rendszeresen 
tesznek félre a nyugdíjukra (76 százalék), szemben a 
nyugdíjtervvel nem rendelkezők 11 százalékával. Ennek 
köszönhetően ők a leginkább biztosak abban, hogy nyugodt 
öregkor vár rájuk (34 százalék), miközben a nyugdíjtervvel 
nem rendelkezők körében ugyanez az arány mindössze 8 
százalék.

• A nyugdíjstratégia sok esetben nem  tartalmazza a 
váratlan eseményekre szóló vészhelyzeti forgatókönyvet 
A magyar munkavállalók alig negyedének (24 százalék) 
van vészhelyzeti terve arra az esetre, hogy miből fognak 
megélni, ha a hivatalos nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
munkaképtelenné válnak. Azon kevesek közül, akiknek 
van ugyan vészhelyzeti tervük, sokan olyan forrásokra 
támaszkodnak, amelyek nem kifejezetten erre a célra valók, 
például saját megtakarításaikra, az otthonuk eladására, 
vagy a házastársuk jövedelmére, bár sokan rendelkeznek 
munkanélküliség esetére szóló biztosítással is.   

• Az egészségnek kulcsszerepe van a kényelmes nyugdíjas 
évek biztosításában.  
Ötből három (61 százalék) magyar válaszadó kitűnő vagy 
jó egészségi állapotba sorolja magát a világszerte mért 68 
százalékkal szemben. A 25-34 év közöttiek 19 százaléka 
saját bevallása alapján kitűnő egészségnek örvend. Az 
55-64 év közöttiek körében ugyanez az arány már csak 4 
százalék, és a 65 év fölöttiek esetében csupán 6 százalék. 
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• A kitűnő egészségnek örvendő magyar munkavállalók 
kissé jobb helyzetben vannak a nyugdíjas évekre való 
felkészülésben.  
A kitűnő egészségnek örvendő magyarok sokkal inkább 
tudatában vannak a nyugdíjtervezés jelentőségének (49 
százalék), mint azok, akik jó vagy kielégítő egészségi 
állapotúnak vallják magukat (38 és 39 százalék), és 
tisztában vannak a nyugdíjcélú megtakarításaik értékével 
(62 százalék a kitűnő egészségnek örvendő; 51 százalék 
a jó, és 48 százalék a kielégítő egészségi állapotban lévők 
esetében). Ennek ellenére a kitűnő egészségi állapotban 
lévők mindössze 28 százaléka rendszeres megtakarító, 
hasonlóan a jó egészségi állapotban lévők 29, és a kielégítő 
állapotban lévők 25 százalékához, akik szintén rendszeres 
megtakarítónak vallják magukat. 

• Egészségi állapottól függetlenül szinte minden magyar 
munkavállaló 65 évesen, a hivatalos nyugdíjkorhatár 
elérésekor szeretne nyugdíjba menni. 
A kitűnő, a jó és a kielégítő egészségi állapotban lévő 
munkavállalók egyaránt 65 évesen szeretnének nyugdíjba 
menni, ám a kitűnő egészségi állapotban lévők úgy tervezik, 
hogy 20 évet fognak nyugdíjasként leélni, a jó egészségnek 
örvendők 15 évre tervezik a nyugdíjasként eltöltött éveik 
számát, míg akiknek kielégítő az egészségi állapota, már 
csak 10 évet terveznek nyugdíjasként leélni, ami pont a fele 
a kitűnő egészségnek örvendők által meghatározott évek 
számának.

• Tízből hét magyart (72 százalék) foglalkoztat az 
öregkori egészsége, szemben a világszerte tapasztalt 82 
százalékkal.  
44 százalék elsődlegesen fontosnak tartja időskori 
egészségét, és aktívan tesz azért, hogy minél tovább 
megőrizze azt, ami összhangban van a világszerte 
tapasztalt szinttel (43 százalék). A magyarok között a 
globális átlaghoz képest kicsit kevesebben vannak, akik 
úgy gondolják, hogy a jelenlegi szokásaik és döntéseik 
közvetlen hatással vannak időskori egészségükre (48 
százalék szemben 52 százalékkal), ám többen vannak azok, 
akik biztosra veszik, hogy nyugdíjasként is egészségesek 
maradnak (18 százalék szemben a világ 12 százalékos 
átlagával).

 
 
 
 
 
 
 
 

• A magyar munkavállalók több, mint egyharmada azonnal 
abba akarja hagyni a munkát a hivatalos nyugdíjkorhatár 
elérésekor.  
Közel ugyanennyien (31 százalék) vannak azok, akik 
másképp ugyan, de tovább szeretnének dolgozni, 
részmunkaidőben vagy megbízási szerződéssel, mielőtt 
véglegesen nyugdíjba mennek. 19 százalék másképp 
ugyan, de nyugdíjasként végig szeretne dolgozni valamilyen 
formában. Végezetül a magyarok 7 százaléka úgy véli, hogy 
változatlan formában fog dolgozni nyugdíjasként is. 

• A magyar munkavállalók 39 százaléka számolt be arról, 
hogy a munkáltatója lehetőséget biztosít a hivatalos 
nyugdíjkorhatár betöltése utáni munkavégzésre is.  
Csupán 16 százaléknak van módja a munkáltató által 
biztosított lépcsőzetes nyugdíjazásra. 

• Majdnem minden magyar munkavállaló (95 százalék) 
érdeklődne egy vagy két egészségmegőrző vagy 
wellness program iránt, ha a munkáltató felajánlaná 
egyéb juttatásként.  
A megelőző szűrések és védőoltások, az egészséges 
munkahelyi ételválaszték, és a sportolási lehetőségek  
a legnépszerűbbek a magyar munkavállalók körében.  
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1. rész: A nyugdíjfelkészültség 
jelenlegi helyzete és a nyugdíjjal 
kapcsolatos elképzelések    
Az Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index a kutatásban résztvevő országokban méri a munkavállalók nyugdíjra való felkészültségét. Az 
index pontszámban fejezi ki minden évben a kutatás hat kérdésére adott válaszokat, amelyek közül három attitűdre (1-3. kérdés), 
három pedig viselkedésre (4-6. kérdés) vonatkozik, és amelyeket az alábbi ábrán mutatunk be.

Az index a nyugdíjra való felkészültséget méri egy 0-10 pont közötti skálán, ahol a 8-10 közötti pontszám magas, a 6-7,9 közötti 
érték közepes, a 6-nál kevesebb pedig alacsony felkészültséget jelent. Idei 5,1-es pontszámával Magyarország a nemzetközi átlag 
(5,9) alatt van. A kutatásban résztvevő 15 ország közül Magyarország ismét a 13. helyen áll, azaz alulról a harmadik helyen, ami 
nem mutat eltérést a tavalyi eredményhez képest. India továbbra is az első helyen áll az országok rangsorában a maga 7,6 pontjával.

6

25

34

Személyes felelősség
Milyen mértékben érez személyes felelősséget 

aziránt, hogy elegendő jövedelemmel  

rendelkezzen nyugdíjasként?

Kieső jövedelem pótlása
Ön szerint el fogja-e 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
Ön szerint elegendő lesz a nyugdíjára, amen-

nyit erre a célra félretesz?

1

Milyen tényezőkből tevődik össze az index pontszáma?
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A nyugdíjrendszer második pilléreként szolgáló magánnyugdíjpénztárak 2010-ben történt államosításának ismeretében 
nem meglepő a magyarországi nyugdíjfelkészültség viszonylagos helyzete, amelyben a nyugdíjkorhatár betöltése után sokan 
támaszkodnak a kötelező és egységes, felosztó-kirovó rendszerű társadalombiztosítási rendszerben biztosított öregségi nyugdíjra. 
Az állami rendszernek való jelentős kitettség, valamint a kormány költségvetési helyzete, ami jelenleg 1,7 százalékos deficitet 
mutat a GDP-hez képest1, meghatározza, hogy a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjas generációk hogyan boldogulnak majd időskorukban. 
2013-ban a magyarországi GDP 10,3 százaléka nyugdíjkiadásokra fordítódott, szemben az OECD 8,2 százalékos2 átlagával. Ugyan 
az államadósság folyamatosan csökken Magyarországon, mégis aránylag magasnak mondható, miközben az elmúlt néhány évben 
a növekedés – noha kissé hullámzóan, – de stabil maradt. Az OECD előrejelzése szerint a növekedés várhatóan tovább folytatódik 
Magyarországon 2017-ben is, melynek motorja a fogyasztás erősödése, valamint a foglalkoztatás szintjének növekedése, amely 
felgyorsíthatja a bérek növekedését is3. A munkaerőhiány leküzdésére a hatalmon lévő Fidesz-KDNP koalíció 2017. májusában 
a Parlament elé terjesztett egy törvényjavaslatot, melynek értelmében azok a nyugdíjasok, akik szeretnének újra munkába állni, 
bizonyos feltételek mellett (pl. tisztességes jövedelem, adókedvezmények), ezt megtehetik4. Ha a törvény jogerőre emelkedik, a 
következő években érdemes lesz majd megfigyelni a kutatás során, mennyiben változnak majd a magyarok nyugdíjjal kapcsolatos 
elképzelései.

  1 Központi Statisztikai Hivatal, 2017. június

  2 OECD, “Pension spending”, lekérdezés: 2017. június 1

  3 OECD, “Hungary” OECD Economic Outlook. 2016. 2. kötet, p165 2016. november, lekérdezés: 2017. június 1.

  4 Budapest Business Journal, “Government to help pensioners back to work with bill”, 2017. május 10. Lekérdezés: 2017. június 1.   

  5 Trading Economics, “Hungary GDP Growth Rate and Government Debt to GDP since 2007”, Lekérdezés: 2017. május 31. 

1 ábra: Magyarország a 13. helyen áll a 2017. évi Aegon Nyugdíjfelkészültségi Index rangsorában

2 ábra: A GDP növekedésének üteme és a GDP arányos államadósság  változása 2007 óta Magyarországon5
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Mindezek ismeretében az idei kutatási eredmények egyértelműen ráirányítják a figyelmet arra, hogy a magyarok körében nem 
élveznek elsőbbséget a nyugdíjcélú megtakarítások, amelyet a kutatásban részt vevő más országokhoz képest is alacsony 
nyugdíjfelkészültségi mutató is jelez. Valamelyest pozitív azonban, hogy a nyugdíjra való felkészültség kis mértékben ugyan, 
de évről-évre nő Magyarországon, 2012-ben 4,8, 2014-ben 4,9, és 2016-ban 5,0 volt az ország pontszáma. Ez egybeesik 
Magyarország növekedési ütemének igen csekély emelkedésével, noha az utóbbi időben ezen a területen is enyhe megtorpanás volt 
tapasztalható. 

A magyarokat a kutatás alapján alacsony nyugdíjfelkészültség jellemzi, noha az OECD 2014-es mutatói szerint a nyugdíjazás előtti 
legutolsó jövedelemmel számolva a helyettesítési ráta kimagaslóan 90 százalék, így Magyarország a 44 vizsgált ország rangsorában 
az ötödik helyen áll.6 A társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát érintő bizonytalanságok miatt a jelenlegi helyzet csak az 
érem egyik oldala. A jövőben nyugdíjba vonuló generációk realitása közel sem fog megegyezni a mai nyugdíjasokéval. Ez a felismerés 
a magyarázata annak, hogy a magyarok miért ennyire pesszimisták. Amikor a kutatásban rákérdeztünk, hogy a jövő nyugdíjasai 
hogyan fognak boldogulni, a magyarok 74 százaléka azt mondta, hogy szűkösebbek lesznek az anyagi körülményeik, szemben a 
világ 50 százalékos átlagával. 

2013-ban pusztán a megkérdezettek 7 százaléka nyilatkozott úgy Magyarországon, hogy nagyon vagy kifejezetten biztos abban, 
hogy kényelmes nyugdíjas évek várnak rá. Szerencsére ez az arány azóta majdnem a duplájára nőtt, és 2017-ben már 15 százalék 
gondolta így, bár nem árt tudni, hogy ez az arány még így is jelentősen elmarad a világátlagtól, ami jelenleg 25 százalék. Bíztató, 
hogy a nem véglegesen nyugdíjazottak körében ugyanez az arány már 24 százalék. Továbbá a 18-24  év közöttiek (22 százalék), 
a Budapesten és az agglomerációban élők (23 százalék), és a magas jövedelemmel rendelkezők (30 százalék) azok a demográfiai 
csoportok, akik a leginkább biztosak benne, hogy az általuk kényelmesnek ítélt életszínvonalon tudnak majd nyugdíjba menni. 

Azt is fontos kiemelni, hogy akik a nyugdíjaskori jövedelmük több, mint felét a munkáltatójuktól várják, kevésbé biztosak a 
kényelmes nyugdíjas években (11 százalék), mint a magyarok többsége. Kissé magabiztosabbnak mutatkoznak azok, akik 
a nyugdíjaskori jövedelmük több, mint felét az államtól várják (17 százalékuk nagyon vagy kifejezetten biztos a kényelmes 
nyugdíjas évek megteremtésében), és még náluk is magabiztosabbak azok, akik nyugdíjaskori jövedelmük több, mint a felét a saját 
megtakarításaikból és befektetéseikből szeretnék előteremteni (19 százalék). Úgy tűnik, hogy a nyugdíjaskori vágyak teljesülése felé 
biztosabb utat jelent, ha az egyénben van valamiféle késztetés a nyugdíjcélú megtakarításokra.

A magyarok nyugdíjaskori vágyai
A nyugdíjas éveket a legtöbben a pihenés és a szórakozás idejének tartják. A magyarok 62 százaléka a barátokkal és a családdal 
töltött időt tette első helyre, és 61 százalék szeretne nyugdíjas éveiben utazni. Az utazás, ami kétségtelenül költséges elfoglaltság, 
a 25-34  év közöttiek (68 százalék), és a magas jövedelemmel rendelkezők körében (71 százalék) a legnépszerűbb. Az új hobbit a 
magyarok közel fele említette (49 százalék), és a nemzetközi átlaggal megegyező mértékben vannak Magyarországon is azok, akik 
ugyanolyan formában szeretnék folytatni nyugdíjasként is a munkájukat (16 százalék Magyarországon, 15 százalék a világban).

3 ábra: Mit szeretnének csinálni a magyarok nyugdíjasként?

Nem tudom

A fentiek közül egyik sem

ÖSSZES: Vállalkozás/munka

Vállalkozást indítani

Tovább dolgozni, de más területen

Külföldön élni

Tanulni

Tovább dolgozni ugyanazon a területen

Önkéntes munkát végezni

Új hobbikat találni

Utazni

Több időt tölteni a barátokkal és a családdal 62%

61%

49%

20%

16%

16%

13%

11%

10%

2%

2%

26%

  6 OECD, “Net pension replacement rates”, Lekérdezés: 2017. június 1.
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Mindenhol a világon fontos, hogy a munkavállalók minél korábban megfelelő megtakarítási szokásokat alakítsanak ki, és ez 
különösen igaz Magyarországon, ahol a munkáltatói nyugdíjkonstrukciók máshol jól ismert rendszere nem létezik. A kutatás 
megállapította, hogy mely életesemények hatására kezdenek takarékoskodni az emberek, és ezek az események alapvetően két 
csoportra oszthatók. Az elsőbe tartoznak a munkáltató általi ösztönzők, amelyek kellő lökést adhatnak a munkavállalóknak, hogy 
megtegyék az első lépéseket a rendszeres megtakarítás irányába, a másikba pedig azok az életesemények, amelyek katalizátorként 
szolgálnak az egyén számára.

Magyarországon a globális átlaghoz képest sokkal kisebb mértékben indítják el a munkavállalókat a rendszeres megtakarítás 
felé a munkáltatóhoz köthető okok. Tízből három magyar munkavállaló kezdett takarékoskodni a munkáltató miatt, míg 
nemzetközi szinten tízből négyen, ami megint csak a nyugdíjrendszer második pillérének magyarországi hiányáról árulkodik. A 
magyar munkavállalóknak csupán 7 százaléka kezdett el takarékoskodni amiatt, hogy a munkáltatója automatikusan beléptette 
a munkáltatói nyugdíjprogramba, miközben globálisan 15 százalék döntött ennek hatására. Hasonlóképpen, a munkavállaló 
nyugdíjcélú megtakarításához felajánlott munkáltatói hozzájárulás a magyar munkavállalók 4 százalékát, míg nemzetközi 
szinten a munkavállalók 12 százalékát mozgatta meg. Ugyanakkor a magyarok nemcsak a munkáltatói nyugdíjprogramok hiánya 
miatt maradnak le a világátlaghoz képest abban, hogy a munkáltatóhoz kapcsolódó okok miatt kezdenének el takarékoskodni. 
Magyarországon csupán a válaszadók 6 százaléka jelezte, hogy munkába álláskor kezdett el félretenni a nyugdíjára, miközben a 
világban ugyanez az arány 11 százalék

Ezzel szemben az életszakaszhoz köthető okok sokkal több magyar munkavállalót sarkallnak megtakarításra (43 százalék), ami 
nem sokkal marad el a nemzetközi átlagtól (47 százalék). Egy bizonyos életkor betöltése 29 százalékot inspirált megtakarításra, a 
családalapítás további 16 százalékot. Érdekes megemlíteni, hogy a magyarok 28 százaléka minden különösebb ok nélkül kezdett 
el takarékoskodni, vagy olyan okból, amire már nem emlékszik. Ha nem is azonosítható be pontosan a kiváltó ok, a megtakarítás 
szokásának kialakítása a lényeg. Bármi is legyen a kiindulópont, a nyugdíjcélú megtakarítások felhalmozása a kívánt cél.

4 ábra: A várható nyugdíjaskori jövedelem megoszlása a három pillér között

2. rész: Anyagi biztonság
Ahhoz, hogy a nyugdíjaskori vágyak valósággá váljanak, kellő vagyont kell összegyűjteni a munkával töltött évek alatt. A világon 
bárhol erre a vagyonra három forráson keresztül lehet szert tenni: az állam biztosította öregségi nyugdíjon és egyéb állami 
juttatásokon, a munkáltató (és a korábbi munkáltatók) által biztosított munkáltatói nyugdíjprogramokon, valamint a munkavállaló 
saját megtakarításain és befektetésein (pl. életjáradék biztosításon vagy adókedvezményt nyújtó privát nyugdíjbiztosításokon) 
keresztül. Mivel ma Magyarországon nincsenek igazi nyugdíjmegtakarítási opciók, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága egyre inkább 
megkérdőjeleződik. A nyugdíjasok hosszú távú ápolási és egészségügyi ellátása további nyomást jelent a társadalombiztosítási 
kasszára nézve. Mindezek együttes hatására az egyénnek nemcsak a nyugdíjaskori jövedelme, hanem az időskorral együtt járó 
egészségügyi és ápolási kiadásai előteremtéséről is gondoskodnia kell.

A fenntarthatóság kihívásai mellett nem csoda, hogy a magyaroknak némiképp eltérnek az elvárásaik a nemzetközi átlaghoz képest 
a nyugdíjas évek finanszírozását illetően. Annak ellenére, hogy Magyarországon, ahogy a világ többi országában is, a munkavállalók 
és a nyugdíjasok többsége nyugdíjaskori jövedelme 30 százalékára számít a saját megtakarításaikból, a magánnyugdíjpénztárak 
megszüntetése miatt a munkáltatói pillér hiánya azt jelenti, hogy a munkáltató vagy a korábbi munkáltatók hozzájárulása várhatóan 
a nyugdíjaskori jövedelem csupán 15 százalékát fogja kitenni, szemben a világszerte tapasztalt 24 százalékkal. A magyarok a 
nyugdíjaskori jövedelmük 55 százalékát az államtól várják, ami felette van a nemzetközi átlagnak, ami jelenleg 46 százalék. 

Saját megtakarítások és befektetések

Munkáltató/korábbi munkáltatók
(munkáltatói hozzájáruláson keresztül)

Az állam (öregségi nyugdíjon és egyéb
juttatásokon keresztül)

Magyarországon

Világszerte 46% 24% 30%

55% 15% 30%
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6 ábra: Megtakarító típusok

RENDSZERES MEGTAKARÍTÓK-
Mindig teszek azért, hogy félretegyek 
a nyugdíjamra

ESETI MEGTAKARÍTÓK- Csak időnként 
teszek félre a nyugdíjamra

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

MEGTAKARÍTANI VÁGYÓK - Nem 
teszek félre a nyugdíjamra, bár 
szeretnék

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

MagyarországonVilágszerte

39%

24%

12%

19%

6%

27%

16%

12%

32%

12%

Akár egyéni megtakarításról, akár munkáltatói nyugdíjprogramról van szó, az egyetlen módja a biztos nyugdíjas éveknek, ha valaki 
mindig tesz félre a nyugdíjára és rendszeres megtakarítóvá válik. Mivel Magyarországon nincsenek munkáltató által szponzorált 
nyugdíjkonstrukciók, a felelősség sokkal inkább az egyénre tevődik, ha az állami nyugdíjon kívül szeretne valami pluszt is 
megtakarítani. Ennek ellenére a magyar munkavállalóknak csupán egynegyede (27 százaléka) rendszeres megtakarító. A férfiak (31 
százalék), a 45-54 év közöttiek (42 százalék), a házasok (34 százalék) és a magas jövedelemmel rendelkezők (44 százalék) azok, 
akik a leginkább tesznek félre rendszeresen a nyugdíjas éveikre.

Aggasztó, hogy azoknak a munkavállalóknak az aránya, akiknek a saját bevallásuk szerint soha nem volt nyugdíjcélú 
megtakarításuk, és nem is szeretnének félretenni erre a célra (12 százalék) pont a duplája a nemzetközi átlagnak (6 százalék). Itt 
újból tetten érhetjük az állami nyugdíjrendszer dominanciáját, hiszen az általa biztosított nyugdíjjövedelem relatíve magas, ami 
kevésbé ösztönzi az egyént arra, hogy maga is takarékoskodjon. Ez az egyén hátrányára válhat, ha egy esetleges nyugdíjreform 
radikálisan megváltoztatja Magyarország nyugdíjhelyzetét. 

Világszerte

Magyarország

Különváltam/elváltam

Megházasodtam

Családot alapítottam

Betöltöttem egy bizonyos életkort

ÖSSZES: Életszakaszhoz köthető ok

A munkáltatóm hozzájárul a nyugdíjcélú megtakarításaimhoz

Nem emlékszem

Egyéb okból

Nem volt különösebb oka

Munkába álltam

Automatikusan beléptem a munkáltatóm nyugdíjprogramjába

Munkahelyet váltottam

A munkáltatóm a nevemben elkezdett nyugdíjcélra takarékoskodni

ÖSSZES: Munkáltatóhoz kapcsolódó ok

47%
43%

31%
29%

16%
16%

10%
7%

5%
5%

19%
18%

7%
11%

3%
10%

4%
12%

6%
11%

7%
15%

9%
9%

14%

41%
30%

17%

5 ábra: Mi késztette nyugdíjcélú megtakarításra a megtakarítókat és a megtakarítani szándékozókat?
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Rendsze-
res meg-

takarítók

Eseti meg-
takarítók

Múltban 
meg-

takarítók

Meg-
takarítani 

vágyók

Nem meg-
takarítók

Nagyon/meglehetősen tudatában van a 
nyugdíjtervezés szükségességének

60% 35% 38% 28% 30%

Stratégák – Van leírt nyugdíjtervük 18% 6% 3% 0% 1%

Erősen/meglehetősen egyetért azzal, hogy 
tisztában van a nyugdíjcélú megtakarításai 
összegével

65% 44% 28% N/A N/A

Kifejezetten/nagyon biztos abban, hogy 
kényelmesen fog élni nyugdíjasként

25% 14% 13% 9% 10%

Akik rendszeres szokássá teszik a megtakarítást, azoknak sokkal kedvezőbbek a nyugdíjas évekre vonatkozó kilátásai. A 
rendszeres megtakarítók 60 százaléka tudatában van a nyugdíjtervezés szükségességének; az eseti megtakarítók között ugyanez 
az arány már csak 35 százalék, a megtakarítani vágyók esetében 28 százalék, és hasonló arányban gondolkodnak így azok is, 
akik soha nem takarékoskodtak a nyugdíjukra, és nem is akarnak (30 százalék). Fontos kiemelni, hogy a rendszeres megtakarítók 
nyugdíjfelkészültsége elmarad a világszerte mért átlagoknál minden felsorolt területen.

A rendszeres megtakarítók egyötödéről (18 százalék) mondhatjuk Magyarországon azt, hogy nyugdíjstratégák. Ők azok, akik a 
nyugdíjterveiket le is írják. Összehasonlítva, az eseti megtakarítók csupán hat százaléka, és a megtakarítani vágyók három százaléka 
rendelkezik leírt nyugdíjtervvel. A rendszeres megtakarítók kétharmada (65 százalék) tisztában van a nyugdíjcélú megtakarításai 
összegével, szemben az eseti megtakarítók esetében mért 44 százalékkal. Ha valaki gyakran ránéz a megtakarításaira, akkor 
sokkal inkább tisztában van a megtakarítások értékével. Ezzel együtt a rendszeres megtakarítóknak csupán az egynegyede biztos 
benne, hogy kényelmes nyugdíjas éveket tudhat majd magáénak, és az arány 14 százalékra csökken az eseti megtakarítók, illetve 
9 százalékra a megtakarítani vágyók körében. Összehasonlításképpen a világ többi országában az a kép rajzolódott ki, hogy a 
rendszeres megtakarítók 38 százaléka biztos a nyugodt öregkorban. A magyar munkavállalók nyugdíjkilátásai elég negatívak, és ez 
még azokra is igaz, akik proaktívan takarékoskodnak.

A magyar munkavállalók kevéssel több, mint fele (54 százalék) rendelkezik nyugdíjstratégiával, szemben az 58 százalékos 
nemzetközi átlaggal. Ennek ellenére mindössze 6 százalékukat hívhatjuk nyugdíjstratégának, akinek van írásbeli nyugdíjterve. 
Ez messze elmarad a nemzetközi átlagtól (14 százalék), ami már önmagában is nagyon alacsony. Az írásbeli nyugdíjstratégia 
összeállítása nem egyszerű folyamat, sok idő, elemzés, és gondolkodás kell hozzá. A jövő nyugdíjasainak végig kell gondolniuk, 
milyen jövőt képzelnek el maguknak, az mennyibe fog kerülni, hogyan fogják finanszírozni, és ami a legfontosabb, hogyan fogják 
mérni a cél elérése érdekében megtett lépéseiket. A nyugdíjcélú megtakarítás ugyanis nem rövidtávfutás, inkább a maratonhoz 
hasonlít, hosszú távú elkötelezettséget, és egyben kötelezettségeket is jelent. A még aktív nyugdíjasok (9 százalék), a 45-54 év 
közöttiek (9 százalék) valamint a közép- és felsővezetők (10 százalék) közül kerül ki a legtöbb nyugdíjstratéga. 

Ha csak a nemeket vagy a jövedelemszinteket vizsgáljuk, kicsi az eltérés számokban a nyugdíjstratégák elemzésekor, mégis vannak 
olyan demográfiai csoportok, akik számára fontos lenne a nyugdíjstratégia kidolgozása, mégsem teszik meg. Különösen igaz ez 
azokra, akik élettársi kapcsolatban élnek, közülük csak 4 százalék rendelkezik leírt stratégiával, illetve a 18-24 év közötti nők 3 
százalékáról mondható el ugyanez, ami jóval alacsonyabb a 45-54 év közötti nők 13 százalékánál. Egyre jobban kirajzolódik, hogy 
Magyarországon nagyon ritka az írásbeli nyugdíjtervezés, legyen szó bárkiről is. Többet lehetne tenni a nyugdíjfelkészültségben 
kiszolgáltatottabb demográfiai csoportokért, hogy ők is meg tudják fogalmazni írásban a terveiket, habár ez kétségtelenül szinte a 
lakosság egészére nézve igaz lehet.

7 ábra: Rendszeres megtakarítók 
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Stratégák – van leírt 
nyugdíjtervük

Van tervük, de 
nincs leírva

Nincs tervük

Nagyon/meglehetősen tudatában van a 
nyugdíjtervezés szükségességének

79% 49% 25%

Rendszeres megtakarítók – Mindig teszek 
félre a nyugdíjas éveimre

76% 36% 11%

Erősen/meglehetősen egyetért azzal, hogy 
tisztában van a nyugdíjcélú megtakarításai 
összegével

77% 57% 29%

Kifejezetten/nagyon biztos abban, hogy 
kényelmesen fog élni nyugdíjasként

34% 18% 8%

Akik a nyugdíjstratégiájukat papírra is vetik, sokkal jobban felkészülnek a nyugdíjas éveikre több szempontból is. Egyrészt sokkal 
inkább tudatában vannak a nyugdíjtervezés szükségességének (79 százalék), szemben azokkal, akik nem írják le a stratégiájukat (49 
százalék), vagy akiknek egyáltalán nincs tervük a nyugdíjas éveikre (25 százalék). A stratégák többsége tisztában van a nyugdíjcélú 
megtakarításai összegével (77 százalék), és közülük többen mondják, hogy mindig tesznek félre a nyugdíjukra (76 százalék) 
ellentétben azokkal, akiknek nincs nyugdíjstratégiájuk, és akiknél ez az arány mindössze 11 százalék, és ők a legbiztosabbak abban, 
hogy kényelmes nyugdíjas éveket tudhatnak majd magukénak (34 százalék), szemben a nyugdíjtervvel nem rendelkezők körében 
mért 8 százalékkal. Ugyan a magyarországi nyugdíjstratégák egyharmada biztos benne, hogy kényelmes nyugdíjas évek várnak rá, 
de önmagában a terv még nem garancia erre. A világ többi országában a stratégák fele (53 százalék) biztos a nyugdíjas éveiben, ami 
rámutat arra, hogy Magyarország mennyire elmarad a nemzetközi átlagtól.

8 ábra: Nyugdíjstratégiával rendelkező munkavállalók 

Van írásbeli tervem

Van tervem, de nincs leírva

Nincs tervem

Nem tudom

42%

5%

47%

6%

38%

4%

44%

14%

MagyarországonVilágszerte

9 ábra: Stratégák
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A munkavállalóknak lehet ugyan nyugdíjterve, de mi a helyzet az előre nem látható, váratlan eseményekkel, mint például az 
egészségügyi problémák vagy a munkahely elvesztése? A kutatásból az derült ki, hogy a magyar munkavállalók egynegyede (24 
százalék) rendelkezik vészhelyzeti tervvel, ami azt jelenti, hogy kellő jövedelmük legyen abban az esetben is, ha valamilyen okból 
munkaképtelenné válnak a hivatalos nyugdíjkorhatár betöltése előtt. Ennek ellenére ezek a tervek a legtöbb esetben nem megfelelő 
védelmet jelentenek. Ilyen esetben sokan a megtakarításaikhoz nyúlnak (60 százalék). Sajnos ez a forrás hamar kiapadhat. Tízből 
hárman (28 százalék) a házastársukra támaszkodnak, ami szintén nem megfelelő stratégia, ha a háztartás két kereső jövedelmére 
épül. Az olyan biztosítási konstrukciók, amelyek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy az idő előtti keresőképtelenség esetén 
nyújtsanak fedezetet, mint például a kritikus betegségek (12 százalék) vagy a keresőképtelenség esetére szóló biztosítás (2 
százalék) messze kihasználatlanok Magyarországon. Ugyanakkor az erősen szabályozott munkaügyi- és foglakoztatáspolitika miatt 
a vészhelyzeti tervvel rendelkezők 29 százaléka rendelkezik munkanélküliség esetére szóló biztosítással (szemben a nemzetközi 
átlaggal, ami 13 százalék).

10 ábra: A magyar munkavállalók kevesebb, mint egynegyede rendelkezik vészhelyzeti tervvel

11 ábra: A vészhelyzeti tervben szerepelnek az alábbiak...

5%

71%

24%

Igen

Nem

Nem tudom

Saját megtakarításaim 60%

29%

28%22%

20% 28%

12%

18%

10%

7%

6%

6%

4%

1%

2%

Hitelfedezeti életbiztosítás

Munkaképtelenség esetére szóló biztosítás,
amit magam vagy a munkáltatóm kötött

Állami rokkantellátás

Ajándékok és támogatás barátoktól és rokonoktól

Banki hitel

Biztosítás kieső jövedelem pótlására

Állami munkanélküli segély

Kritikus betegségekre szóló biztosítás

Örökség

A partnerem dolgozni fog

Kisebb lakásba költözöm/Eladom a másik lakásomat

Munkanélküliség esetére szóló biztosítás
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12 ábra: Egészségi állapot

3. rész: Egészséges időskor
A magyar munkavállalók azon képessége, hogy megvalósítsák a nyugdíjas éveikre vonatkozó elképzeléseiket, nemcsak egyszerűen 
arról szól, hogy megfelelő nyugdíjcélú megtakarításokat halmozzanak fel. Az egészségnek is fontos hatása van a nyugdíjtervezésre 
és magára a nyugdíjas évekre is. A jelentés egy későbbi fejezetében azt is bemutatjuk, hogy az egészség megőrzése nemcsak a 
munka egyre jobban kitolódó évtizedeiben, hanem a szintén egyre jobban kitolódó nyugdíjas években is a kiszámítható öregkor egyik 
legjelentősebb feltételévé válik. 

A magyarok többsége jónak vagy kitűnőnek tartja egészségi állapotát (61 százalék), ami kicsivel marad el a nemzetközi átlagtól 
(68 százalék). 12 százalék azoknak az aránya, akik saját bevallásuk szerint kitűnő egészségnek örvendenek, és további 49 százalék 
tartja az egészségét jónak. Az érem másik oldala, hogy a fennmaradó 39 százalék egészsége csak kielégítő (34 százalék) vagy rossz 
(5 százalék). Az életkor előrehaladtával az egészségi állapot is megromlik. Míg a 25-34 év közöttiek egyötöde (19 százalék) tartja 
kitűnőnek a saját egészségét, az arány az 55-64 év közötti korcsoportban 4 százalékra csökken és a 65 év felettiek körében is csak 
6 százalék. Hasonlóképpen, a 65 év felettiek 9 százaléka számol be rossz egészségről, míg a 25-34 év közöttiek körében az arány 
mindössze 1 százalék.

Az időskori egészség a magyarok 72 százalékát foglalkoztatja, szemben a nemzetközi átlaggal, ami 82 százalék. A magyar 
munkavállalók 44 százaléka kiemelten fontosnak tartja az egészsége megőrzését (azaz sokat gondolnak rá, és sokat tesznek 
azért, hogy minél tovább megőrizzék). Ugyanakkor tízből hárman (28 százalék) kisebb jelentőségűnek tartják a kérdést (azaz 
néha foglalkoztatja őket, de más dolgok fontosabbak ennél, például az, hogy legyen elég pénzük nyugdíjas korukban). További 28 
százalék biztosra veszi az egészségét öregkorában is, és azt gondolja, hogy egészséges lesz, amikor nyugdíjba megy, vagy eszébe se 
jut, és nem nagyon gondolkozik még róla. Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerint Magyarországon a 65 éves nők és  
férfiak várhatóan kevesebb időt fognak jó egészségi állapotban tölteni (6,2 év a férfiaknál és 6,1 a nőknél), mint a28 európai ország 
átlaga (8,5 év a férfiaknak és 8,6 nőknek)7. Érdemes erre odafigyelni, mert az időskori egészség messze nem kap akkora figyelmet a 
lakosság körében, mint amit a 65 év felett jó egészségi állapotban eltöltött évek alacsonyabb száma a statisztikák szerint indokolna.
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7 Eurostat, A look at the lives of the elderly in the EU today. Letöltve 2017. június 05 
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A magyarok 44 százaléka tartja kiemelten fontosnak az időskori egészségét, és sokat tesz azért, hogy minél tovább megőrizze azt, 
ami megegyezik a globális átlaggal (43 százalék). A nemzetközi átlaghoz (52 százalék) képest a magyarok közül kicsit kevesebben 
vallják azt, hogy a szokásaik és a döntéseik közvetlen hatással vannak az időskori egészségükre (48 százalék). A nyugdíjaskori 
egészség iránti pesszimizmust támasztja alá, hogy a magyarok csupán 49 százaléka optimista aziránt, hogy meg tudja őrizni 
az egészségét nyugdíjas korában is (szemben a globális 56 százalékkal). A jelenleg is kitűnő egészségi állapotnak örvendők a 
legoptimistábbak (79 százalék). Tehát az emberek egészséggel kapcsolatos várakozásait nagyban befolyásolja, hogy kinek milyen az 
egészsége jelenleg. A jelenleg is kitűnő egészségi állapotban lévők a legpozitívabbak a jövőbeli egészségi állapotukat illetően, még 
akkor is, ha ennek az optimizmusnak nem adnak hangot. 

Tehát, ha a jó egészség az örömteli nyugdíjas évek kulcsa, akkor mit tesznek a magyarok az egészségük megőrzése érdekében? A 
magyarok általánosságban a nemzetközi átlag alatt vannak az egészségmegőrző szokások és tevékenységek terén. A nemzetközi 
átlaghoz képest Magyarországon kevesebben vannak, akik napi szinten tesznek lépéseket az egészségük megőrzéséért, például 
egészségesen étkeznek (34 százalék szemben az 57 százalékkal), rendszeresen sportolnak (24 százalék szemben az 50 
százalékkal), vagy az életmóddal kapcsolatos döntéseikben figyelembe veszik az egészségük hosszú távú megőrzését is, például 
megpróbálják elkerülni a stresszt (32 százalék szemben a 43 százalékkal). Ugyanakkor a káros szenvedélyektől való tartózkodás, 
mint amilyen a túlzott alkoholfogyasztás vagy a dohányzás, ugyanolyan mértékben jelentkezik Magyarországon, mint bárhol 
máshol a világban (57 százalék), és a magyarok 38 százaléka rendszeresen jár egészségügyi szűrésre (szemben a 42 százalékos 
világátlaggal). Van még bőven mit tenniük a magyaroknak, hogy kivegyék a részüket további egészségmegőrző tevékenységekből, 
különösen, ha hozzátesszük, milyen sokan aggódnak közülük az időskori egészségük miatt.

14 ábra: A jelenlegi és az időskori egészségi állapot közötti kapcsolat

Globális  
összesen 

Magyarország  
összesen

Magyarország
akik kitűnő egészségi 

állapotban vannak 

Kiemelten fontosnak tartom – Sokat gondolok arra, 
mennyire leszek egészséges öregkoromban, sokat 
teszek azért, hogy minél tovább megőrizzem az 
egészségemet

43% 44% 56%

A mai szokásaim és döntéseim közvetlen hatással 
lesznek az időskori egészségi állapotomra 

52% 48% 56%

Optimista vagyok, hogy meg tudom őrizni az 
egészségemet nyugdíjas koromban is

56% 49% 79%

Kiemelten fontosnak tartom – Sokat
gondolok arra, mennyire leszek egészséges
öregkoromban, sokat teszek azért, hogy
minél tovább megőrizzem az egészségemet

Kisebb jelentőségűnek tartom – Néha
foglalkoztat, mennyire leszek egészséges
öregkoromban, de más dolgok fontosabbak
most ennél, például az, hogy legyen elég
pénzem nyugdíjas koromban

Biztosra veszem – Azt gondolom, hogy
egészséges leszek, amikor nyugdíjba
megyek. Nincs min aggódnom emiatt

Eszembe se jut – Nem nagyon
gondolkoztam még róla

Magyarországon

Világszerte 6%12%39%43%

10%18%28%44%

13 ábra: Egészséggel kapcsolatos attitűdök
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15 ábra: Egészség és egészségmegőrző szokások 

Világszerte 
összesen

Magyarország 
összesen

Magyarország: 
Jelenleg kitűnő 

egészségi 
állapotban

Magyarország: 
Kiemelten 
fontosnak 
tartom az 

időskori 
egészségemet

Magyarország: A 
mai döntéseim 

közvetlen 
hatással lesznek 

az időskori 
egészségi 

állapotomra 

Egészségesen étkezem  
(pl. napi öt adag zöldség vagy 
gyümölcs fogyasztása) 

57% 34% 57% 50% 45%

Rendszeresen sportolok 50% 24% 49% 32% 31%

Nincsenek káros szokásaim 
(pl. túlzott alkoholfogyasztás 
vagy dohányzás)

57% 57% 57% 63% 60%

Az életmóddal kapcsolatos 
döntéseimben figyelembe 
veszem az egészségem 
hosszú távú megőrzését 
is, például megpróbálom 
elkerülni a stresszt.

43% 32% 39% 40% 39%

Rendszeresen gyakorlom  
a tudatos jelenlétet (pl.  
meditálok vagy relaxálok)

17% 14% 22% 18% 18%

Komolyan veszem az 
egészségemet (pl. rendszer-
esen járok orvosi ellenőrzésre 
és végzek önellenőrzést is)

42% 38% 37% 51% 41%
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Jelenleg kitűnő 
egészség

Jelenleg jó 
egészség

Jelenleg kielégítő 
egészség

Nagyon/meglehetősen tudatában van a 
nyugdíjtervezés szükségességének

49% 38% 39%

Stratéga - Van leírt nyugdíjterve 8% 6% 7%

Rendszeres megtakarítók - Mindig tesz félre 
a nyugdíjas éveire 

28% 29% 25%

Erősen/meglehetősen egyetért azzal, hogy 
tisztában van a nyugdíjcélú megtakarításai 
összegével

62% 51% 48%

Kifejezetten/nagyon biztos abban, hogy 
kényelmesen fog élni nyugdíjasként

28% 16% 9%

4. rész: Kapcsolat az egészség
és a nyugdíjra való felkészülés
között
Az egészségi állapot jelentősen kihat az egyén jövedelemtermelő képességére. A kitűnő egészségnek örvendő magyarok éves 
átlagjövedelme 1.954.355 Ft, míg a magukat jó egészségi állapotban vallóké 1.888.707 Ft és a kielégítő egészségi állapotban 
lévőké 1.622.174 Ft, azaz a kielégítő állapotban lévők négyötödét keresik a kitűnő egészégi állapotban lévőknek.
Az eltérő jövedelemszintek miatt a tudatos nyugdíjtervezés a kitűnő és a kielégítő egészségi állapotú munkavállalók között 
eltérő mértékű. A kitűnő egészségi állapotban lévő magyar munkavállalók sokkal inkább tudatában vannak a nyugdíjtervezés 
szükségességének (49 százalék) mint azok, akiknek az egészsége jó vagy kielégítő (38 és 39 százalék), valamint sokkal inkább 
tisztában vannak a nyugdíjcélú megtakarításaik értékével (62 százalék a kitűnő; 51 százalék a jó, és 48 százalék a kielégítő 
egészségi állapotúak esetében).
Mivel a magyarok közül eleve kevesen rendelkeznek leírt nyugdíjstratégiával, minden egészségi kategóriában egyformán keveseknek 
van leírt nyugdíjtervük (a kitűnő, a jó, és a kielégítő egészségi állapotban lévők esetében az arány 8, 6 illetve 7 százalék). Azonban 
a kutatásból az is kiderül, hogy az egészségi állapotnak alig van hatása a magyarok megtakarítási szokásaira, dacára annak, hogy a 
nagyon eltérő egészségi állapot jelentősen eltérő jövedelemszintet is mutat. A kitűnő egészségnek örvendők csupán 28 százaléka 
rendszeres megtakarító, ahogy a jó egészségi állapotban lévők 29 százaléka és a saját egészségüket kielégítőnek tartók 25 
százaléka is ide tartozik.

Ennek eredményeként erős kapcsolat van a nyugdíjfelkészültségi index által jelzett szint és a jelenlegi egészségi állapot között, aminek 
némileg ellentmond az a tény, hogy egészségi állapottól függetlenül minden csoport indexe alacsony értéket mutat. A kitűnő egészségi 
állapotban lévők pontszáma 5,5, a jó egészségűeké 5,2, a kielégítő állapotban lévőké pedig 4,8. 

16 ábra: Jelenlegi egészségi állapot és nyugdíjtervezés

17 ábra: Jelenlegi egészség és nyugdíjfelkészültség

Kielégítő Jó Kitűnő

5.2
4.8

5.5

ARRI pontszám

Megjegyzés: A rossz egészségi állapot nem szerepel a táblázatban, mert a minta nagyon kicsi volt

Megjegyzés: A rossz egészségi állapot nem szerepel a táblázatban, mert a minta nagyon kicsi volt
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18 ábra: Megszokottá válik a magyarok körében a nyugdíj melletti munkavégzés

5. rész: Sikeres nyugdíjas évek
– Egészséges időskor és anyagi
biztonság
A magyar munkavállalók egyharmada (35 százalék) a hivatalos nyugdíjkorhatár betöltésekor azonnal abba akarja hagyni a munkát. 
Valamivel kevesebben (31 százalék) vannak, akik más formában, pl. részmunkaidőben vagy megbízási szerződéssel szeretnének 
továbbra is dolgozni, de csak addig, amíg végleg nyugdíjba nem mennek. 19 százalékuk szintén valamilyen formában folytatni 
szeretné a munkát, ám nyugdíjasként végig dolgozni szeretne. 7 százalék pedig a nyugdíjas éveiben végig ugyanúgy tervezi folytatni 
a munkát, mint annak előtte.

Egyértelmű a következtetés: a magyar munkavállalók számára 
fontos lenne, hogy több lehetőségük legyen a nyugdíjazás utáni 
munkavállalás rugalmas megtervezésére. A munkavállalóknak 
csupán egyharmada választaná a hagyományos utat, hogy a  
nyugdíjkorhatár elérése után azonnal abbahagyja a munkát.  
A magyarok kezdenek másképp gondolkozni a nyugdíjas évekről. 
Sok mindent szeretnének megvalósítani nyugdíjasként, ami 
a nyugdíjaskori terveik hosszú listáját olvasva azonnal szem-
beötlő. Ez is azt jelzi, hogy egyre többen gondolnak a nyugdíjas 
éveikre életük egy aktív szakaszaként, és az egészség hosszú 
távú megőrzése az egyik legfontosabb tényező abban, hogy ez 
valóra is váljon. 

Ha a nyugdíjasok tapasztalatait mindezek mellé tesszük, 
kijózanító a valóság. A magyar nyugdíjasok egyharmada (33 
százalék) a tervezettnél hamarabb volt kénytelen nyugdíjba 
menni, melynek oka az esetek többségében a megromlott 
egészségi állapot (30 százalék) és a munkanélküliség (24 
százalék) voltak. A valóság az, hogy bármennyire is szeretnének 
a magyar munkavállalók a hivatalos nyugdíjkorhatár betöltése 
után is dolgozni, egészségügyi és a foglalkoztatásból eredő okok 
kiveszik a kezükből a döntés lehetőségét. 

A magyarok átlagosan 65 évesen szeretnének nyugdíjba menni, 
és még 15 évet terveznek nyugdíjasként élni, ami összhangban 
van a szabályozás 2010-es változásával, mely szerint a  

 

nyugdíjkorhatárt 2022-ig lépcsőzetesen megemelik 65 évre a 
korábbi 62,5-ről. Bár a jelenlegi egészségi állapotuktól függetle-
nül a munkavállalók 65 évesen szeretnének nyugdíjba menni, az 
egészségi állapotuktól függően eltérnek az elképzeléseik a nyu-
gdíjasként eltöltött évek számát illetően. A magukat kielégítő 
egészségi állapotúnak vallók 10 évet képzelnek el maguknak 
nyugdíjasként, a jó egészségi állapotúak 15 évet, ami meg-
felel a magyarországi átlagnak. A kitűnő egészégi állapotban 
lévők a legoptimistábbak, ők 20 évre becsülik a nyugdíjasként 
eltöltött éveik számát. Feketén-fehéren ez azt jelenti, hogy a 
kielégítő egészségi állapotban lévők pont feleennyire becsülik 
nyugdíjas éveik számát. Ha valaki úgy véli, hogy ilyen rövid időt 
fog nyugdíjasként leélni, már nem is tűnik olyan sürgetőnek a 
nyugdíjtervezés.

A rossz vagy kielégítő egészségi állapotban lévő munkavállalók 
kisebb eséllyel indulnak a nyugdíjra való megfelelő felkészülés-
ben. Egészségügyi problémák esetén szűkösebbek a munka-
vállaló esélyei a munkaerőpiacon, a munkaidő tekintetében 
sem olyan terhelhető, melynek kihatása van a jövedelmére és a 
megtakarítási képességére is. A rossz és a kielégítő állapotban 
lévők sokkal kiszolgáltatottabbak, amikor a jövőjüket tervezik. 
Ugyan tudatában vannak, hogy fontos lenne a hivatalos nyug-
díjkorhatár eléréséig dolgozniuk, de az egészségi állapotuk me-
gromlása miatt nem marad más választásuk, mint a tervezettnél 
előbb abbahagyni a munkát, amit tovább súlyosbít, hogy már 
eleve kevesebbet tudtak félretenni.

9%

19%

7%
35%

31%

Azonnal abbahagyom a munkát és
végleg nyugdíjba megyek 

Egyéb/Nem tudom

Továbbra is úgy fogok dolgozni,
mint most. A nyugdíj nem változtat

semmit azon, ahogy most dolgozom

Másképp fogok dolgozni (pl.
részmunkaidőben vagy megbízási

szerződéssel) és nyugdíjasként valamilyen
formában végig dolgozni fogok

Másképp fogok dolgozni
(pl. részmunkaidőben vagy megbízási
szerződéssel), de csak addig, amíg
végleg nyugdíjba nem megyek
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6. rész: A munkáltatók szerepe
A munkáltatói juttatások jelentősen hozzájárulhatnak a nyugdíjfelkészültség és az egészségi állapot közötti kapcsolat 
megerősítéséhez. A munkáltatók már most is sokat tesznek munkavállalóik nyugdíjra való felkészítésében, bár ez egyes országokra 
jobban jellemző, míg másokra kevésbé. A magyar munkavállalók csupán 17 százaléka számolt be arról, hogy a munkáltatója 
hozzájárul a nyugdíjcélú megtakarításaihoz. Ugyanez az arány a világban 41 százalék, de fontos kiemelni, amit az 1. és a 2. 
fejezetben is elmondtunk, hogy Magyarországon elsődlegesen az állami nyugdíjrendszer működik, ahová átkerültek az addigi 
munkáltatói hozzájárulások. Privát egészségbiztosítást a munkavállalók 43 százalékának kínál a munkáltatója, illetve 20 százalék 
esetében fizet a munkáltató életbiztosítást. Ha összeadjuk, akkor ezek a juttatások több millió munkavállaló számára nyújtanak 
hathatós biztonsági hálót, még akkor is, ha ez utóbbi juttatás kevesebbeket érint. Ismerve, hogy a munkavállalók maguk is 
fontosnak tartják a munkáltató által szponzorált nyugdíjmegoldásokat, van még mit tenni azért, hogy mindenki hozzáférhessen 
ezekhez a konstrukciókhoz, és a nyugdíjjal kapcsolatos elképzelések valósággá váljanak.

19 ábra: Nyugdíjba menetel várható ideje és nyugdíjasként eltöltött évek száma 

20 ábra: A Magyar munkavállalók számára elérhető munkahelyi juttatások

Alapfizetés 82%

Fizetett szabadság 79%

Munkahely könnyen megközelíthető 70%

Fizetett túlóra és bónusz 52%

Rugalmas munkaidő 47%

Egészségbiztosítás 43%

Lehetőség a munka folytatására a hivatalos nyugdíjkorhatár 
elérése után is

39%

Karrierépítési lehetőség 37%

Jó képzési lehetőségek 36%

Életbiztosítás 20%

A munkáltató hozzájárul az önkéntes nyugdíjpénztári meg-
takarításhoz

17%

Lépcsőzetes nyugdíjazás vagy egyéb munkáltatói program, 
amely lehetővé tesz a fokozatos átmenetet

16%

Nyugdíjcélú megtakarítás munkáltatói hozzájárulás nélkül 12%

Részvényopció 10%

Hány évet fog nyugdíjasként tölteni 

Mikorra tervezi nyugdíjba vonulását

Jelenleg KITŰNŐ
egészségi állapot

Jelenleg JÓ
egészségi állapot

Jelenleg KIELÉGÍTŐ
egészségi állapot

Összesen 75 év Összesen 80 év Összesen 85 év

65

15

65

10

65

20

Megjegyzés: A rossz egészségi állapot nem szerepel a táblázatban, mert a minta nagyon kicsi volt
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Ha a munkáltatók nagyobb hangsúlyt helyeznek az egészség és a jóllét megőrzésére, hozzásegíthetik a munkavállalóikat 
keresőképességük hosszabb távon való megőrzéséhez. Szinte minden munkavállaló támogatja a munkahelyi egészségmegőrző és 
wellness programok gondolatát Magyarországon (95 százalék). A munkáltatók egészen apró ötletekkel is segíthetik munkavállalóik 
egészségének megőrzését. Rövid távú, vagy napi juttatások, mint például az egészséges ételválaszték biztosítása a munkahelyen 
(46 százalék) vagy a sportolási lehetőségek biztosítása (43 százalék) a legnépszerűbb, a munkáltató számára akár alacsony 
költségvetéssel is megvalósítható lehetőségek. Érdemes kiemelni azt is, hogy a munkavállalók 46 százaléka szívesen venne részt a 
munkáltató által finanszírozott megelőző szűréseken és kérne védőoltás is, ha erre lenne módja.

Ahogy az az alábbi ábrán is jól látható, azok a munkavállalók, akiket foglalkoztat az időskori egészségi állapotuk, valamelyest 
jobban érdeklődnek a munkáltatói egészségmegőrző programok iránt a többiekhez képest, és kifejezetten igaz ez a sportolási 
lehetőségekre (48 százalék vs. 43 százalék), a vállalati sportprogramokra (35 százalék vs. 30 százalék), az egészség megőrzését 
támogató anyagi ösztönzőkre (45 százalék vs. 41 százalék), és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretekre (18 százalék vs. 
13 százalék).

21 ábra: A munkavállalók érdeklődése a munkáltató által kínált egészségmegőrző és wellness programok iránt

46%
50%

50%
46%

43%
48%

41%
45%

40%

43%

35%

30%

30%

30%

27%
30%

26%
29%

27%

15%

14%

13%

7%

31%

Minden munkavállaló

Azok a munkavállalók, akiket 
foglalkoztat időskori egészségük

Függőségekről (alkohol, drog) való leszokást segítő programok

Egészséges életmóddal kapcsolatos információk
(pl. hírlevelek, e-mailek, előadások ebédidőben) 

Applikáció, amely segít célokat kitűzni, a haladást
folyamatosan mérni, és információhoz is hozzájutni

Versenyek, ahol egészségmegőrzéssel kapcsolatos
tevékenységekben díjakat lehet nyerni

Dohányzásról való leszokást segítő programok

Wellness coach, aki útmutatást és bátorítást ad az
egészséges életmód fenntartásában

Egészségkockázati felmérések

Állapotfelmérő eszközök (pl. BMI index, testzsír százalék,
koleszterin szint, vérnyomás mérésére)

A lelki egészség megőrzésére irányuló
programok, tanácsadás és terápia

Ergonomikus munkaállomások (pl. állítható
magasságú asztalok és bútorok)

Vállalati programok (pl. séta, futás, kerékpározás)

Orvosi rendelő a munkahelyen a rutinvizsgálatok elvégzésére

Anyagi ösztönzők az egészség és a jóllét megőrzésére

Sportolási lehetőségek – akár helyben, akár a közeli fitness teremben kedvezményesen

Egészséges ételválaszték a munkahelyen

Megelőző szűrések és védőoltások

25%
29%

24%

16%

14%
18%

15%

18%

5%

Ahogy az 5. részben már utaltunk rá, az egészséges öregkor és az anyagi biztonság a nyugdíjaskor közeledtével válik sokak számára 
egyre fontosabbá. A kutatás rávilágít arra az aggasztó ellentmondásra, hogy miközben sokan szeretnének lépcsőzetesen nyugdíjba 
menni, nagyon kevesen számolnak be arról, hogy a munkáltatójuk erre valamilyen formában lehetőséget biztosít.
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Egyértelmű, hogy a munkáltató, az állam és az egyén is sokat tehet azért, hogy a megálmodott nyugdíjas évek valóra váljanak. A 
nyugdíjas évek definíciója folyamatosan változik, nyugdíjasnak lenni ma már nem hanyatlást, hanem megújuló aktivitást jelent. 
Sokan tervezik azt, hogy a hivatalos nyugdíjkorhatár elérése után is dolgozni fognak, vagy több időt szentelnek a régi barátoknak, 
a családnak, vagy az utazásnak. Ezért fontos, hogy az egyén anyagi helyzete és egészségi állapota is támogassa ezeknek az 
elképzeléseknek a megvalósulását. Ehhez alapos tervezésre és megfontolásra van szükség. Az írásos nyugdíjterv és a rendszeres, 
hosszú távú megtakarítások vezetnek a megfelelő nyugdíjfelkészültséghez.   

22 ábra: Akiknek a munkáltatója felkínálja a lépcsőzetes nyugdíjba menetel lehetőségét, ott a következő opciók elérhetőek

Világszerte

Magyarországon

24%
26%

20%
17%

19%
13%

15%
13%

18%
10%

14%
8%

29%
30%

16%
17%

2%
3%Egyéb

Nem tudom

Egyik sem a fentiek közül

Pénzügyi tanácsadás

Munkáltató egészségügyi ellátást biztosít a nyugdíjasoknak is

Átképzés vagy folyamatos képzés, hogy a dolgozók ismeretei naprakészek maradjanak

Rugalmas nyugdíjazás, amely lehetővé teszi a hivatalos nyugdíjkorhatáron túli foglalkoztatást

Az idősebbeknek megfelelő munkakör (pl. kevesebb stressz, vagy a munka fizikailag nem megterhelő)

Teljes munkaidős foglalkoztatás helyett részmunkaidős foglalkoztatás

A munkavállalók egynegyede (26 százalék) számol be arról, hogy a munkáltatója lehetőséget biztosít a teljes munkaidős 
foglalkoztatás helyett részmunkaidőben is dolgozni, ami valamelyest a globális átlag fölött van (24 százalék). Kevesebben vannak 
(17 százalék), akik az idősebbeknek is megfelelő munkakörbe kerülhetnek át (pl. kevesebb stresszel vagy fizikai munkavégzéssel 
járó munkakörbe), vagy akik rugalmasan alakíthatják a karrierjüket, és a hivatalos nyugdíjkorhatár után is dolgozhatnak (13 
százalék). Ezek a számok nem önmagukban alacsonyak, hanem ahhoz képest, hogy világszerte hány munkavállalónak van 
lehetősége igénybe venni őket (20 és 19 százalék). Tízből három munkavállalónak semmilyen lehetőséget nem kínál fel a 
munkáltató a rugalmas nyugdíjba menetelre, és további 17 százalék egyáltalán nem tud ilyen lehetőségekről. A munkáltatóknak 
nyilvánvalóan nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a munkavállalóik rugalmas nyugdíjba menetelére. Egyértelműen kínálkozik 
a lehetőség azon munkáltatók számára, akiknél lehetőség van a lépcsőzetes nyugdíjazásra, hogy jobban felhívják erre a 
munkavállalóik figyelmét.
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A demográfiai és a társadalombiztosítási változások miatt az egyénnek ma már sokkal nagyobb felelősséget kell vállalnia a 
nyugdíjas évekre való felkészülésben. Az egyénnek, a munkáltatónak és az államnak is egyaránt érdeke és feladata, hogy segítsenek 
megfelelően felkészülni a nyugdíjas évekre, és ennek érdekében megkönnyítik a nyugdíjcélú megtakarítások elindítását, és ezzel 
párhuzamosan az egészséges életmód kialakítását.

Javaslatok

Anyagi biztonság Egészséges öregkor

Egyén
1. Ki kell dolgozni egy stratégiát és le kell írni a tervet, amely tar-

talmazza a nyugdíjas évekre vonatkozó célokat. El kell kezdeni 
rendszeresen félretenni, hogy a megtakarítások majd egy életen 
át kitartsanak. Ehhez érdemes segítséget kérni egy baráttól, 
rokontól vagy pénzügyi szakembertől, és érdemes használni 
online kalkulátorokat is.

2. Minél korábban el kell kezdeni a rendszeres takarékoskodást. 
Érdemes kihasználni erre minden lehetőséget, így a munkáltatói 
nyugdíjprogramot is. Plusz jövedelem, fizetésemelés vagy prémi-
um esetén növelni kell a megtakarítás mértékét.

3. Fontos, hogy legyen vészhelyzeti terv is az esetleges hiányok 
pótlására, vagy arra az esetre, ha a tervezettnél korábban kell 
valakinek nyugdíjba mennie. A biztosítás a legköltséghatékon-
yabb megoldás a betegség, keresőképtelenség, vagy a partner 
halála esetén kieső jövedelem pótlására.

4. Folyamatosan fejlődni kell és új ismeretek szerzésével 
naprakésznek kell maradni a munkaerőpiacon. 

1. Ki kell dolgozni egy stratégiát az egészség megőrzésére 
és az egészséges életmód fenntartására, ha valaki 
komolyan meg akarja valósítani a nyugdíjas évekre vonat-
kozó terveit. Ehhez érdemes tanácsot és támogatást 
kérni barátoktól, rokonoktól és szakemberektől (orvos, 
táplálkozási szakember és fitness edző).

2. Az egészséges életmód fenntartását segítő szokásokat 
be kell építeni a napi rutinba. Érdemes otthonról bevinni 
az irodába egészséges falatokat vagy ebédet, de jó 
ötlet az is, ha lift helyett lépcsőzünk, vagy kocsi helyett 
gyalogosan közlekedünk.

3. Érdemes áldozni sportolásra, egészséges ételekre, 
hordható technológiai eszközökre, és nyomon követni az 
elért haladást. 

Munkáltató
1. Tudatosítani kell a munkavállalókban a nyugdíjcélú meg-

takarítások fontosságát. Ehhez olyan anyagokat kell biztosítani, 
hogy a dolgozók megértsék az anyagi biztonság alapelveit és 
magabiztosan elboldoguljanak a megtakarítások és befektetések 
világában.

2. Létre kell hozni egy munkáltatói nyugdíjprogramot, amelyben a 
dolgozók el tudják helyezni jövedelmük bizonyos részét.
a. Az automatikus beléptetéssel egyszerűbbé lehet tenni a 

nyugdíjprogramhoz való csatlakozást, és előre meghatáro-
zott esetekben (pl. fizetésemelésnél vagy adott életkor 
elérésekor) növelni is lehet a befizetés mértékét.

b. A dolgozói befizetéseket a munkáltató ugyanolyan mértékű 
hozzájárulással ki is egészítheti.

c. A részmunkaidőben dolgozó munkatársaknak is legyen 
lehetőségük csatlakozni a programhoz.

3. Érdemes biztosítani, hogy a dolgozók a munkahelyen is köthess-
enek életbiztosítást vagy kritikus betegségekre szóló biztosítást, 
hogy a váratlan helyzetekre is kellő védelemmel rendelkezzenek.

4. Az idősbarát munkahely az idősebb munkavállalóknak is biztosít-
ja a továbbképzési lehetőségeket, értékeli a tapasztalataikat, és 
segít abban, hogy a nyugdíjkorhatár elérése után is tovább dol-
gozhassanak, amíg fokozatosan végleg nyugdíjba nem mennek.  

1. Tudatosítani kell a munkavállalókban az egészség 
megőrzésének hosszú távú előnyeit, és rá kell mutatni 
az egészség és a nyugdíjra való felkészültség közötti 
összefüggésekre.

2. Érdemes kialakítani munkahelyi wellness programokat, 
előtérbe helyezve azokat, amelyek a legnagyobb 
megtérülést kínálják munkáltatónak és dolgozónak 
egyaránt, és érdemes fontolóra venni a tervezés során a 
hatékonyság és a bevonás növelésének, valamint a távol-
maradások csökkentésének lehetőségeit is.

3. Anyagilag is érdemes ösztönözni az egészséges élet-
módot, pl. konditerem bérlet vagy egészségpénztári 
támogatás formájában.

4. Olyan munkahelyi légkört kell kialakítani, amely támogat-
ja az egészséges életmódot, például dohányzásról való 
leszokást segítő programokkal, álló munkavégzést le-
hetővé tevő asztalokkal vagy akár egészséges ételekkel. 
Fontos, hogy a vezetők jó példát mutassanak ebben.

Állam
1. Támogatni kell, hogy minél szélesebb körben ismert legyen 

a nyugdíjcélú megtakarítások szükségessége, és megfelelő 
eszközökkel és információkkal kell segíteni, hogy az egyén jó 
döntéseket tudjon hozni a megtakarításait és befektetéseit 
illetően.

2. Ösztönözni kell a munkáltatói nyugdíjprogramok elterjedését, 
és a munkavállalók ezekben való részvételét. Ilyenek lehetnek 
például a munkáltatónak nyújtott adókedvezmény a nyugdí-
jprogram kezdeti költségeinek fedezésére, a munkavállalói be-
fizetések kiegészítése; vagy garancia a befektetési veszteségek 
fedezésére. A munkavállalók pedig adókedvezményt kaphatnak, 
ha csatlakoznak a programhoz.

3. Biztosítani kell, hogy a munkavállalók a nyugdíjkorhatár 
eléréséig ne nyúljanak a megtakarításaikhoz:
a. Pénzügyi büntetőkamat a megtakarítás idő előtti fel-

használására;
b. Legyen lehetőség meghatározott élethelyzetekben pénzt 

kivenni és a megtakarítást élethosszig tartó jövedelem 
formájában is felhasználni.  

4. Támogatni kell a munkáltatókat abban, hogy életbiztosítási me-
goldásokat kínáljanak a dolgozóiknak, hogy azok anyagilag meg 
tudjanak birkózni a váratlanul bekövetkező tragikus események-
kel.

5. A törvényhozásban biztosítani kell az aktív öregkor és a 
lépcsőzetes nyugdíjazás feltételeit.

1. Tudatosítani kell az egészséges életmód előnyeit, és an-
nak összefüggéseit az aktív és biztos nyugdíjas évekkel.

2. Az adó-, társadalombiztosítási-, és egészségügyi 
rendszerek integrálásával a pénzügyi kultúra szélesebb 
körben való elterjesztésével és az egészséges életmóddal 
kapcsolatos költségekben a munkáltatók és a munkavál-
lalók is osztoznak.

3. Érdemes hatástanulmányt készíteni az idősebb munka-
vállalók egészségmegőrzésére, átképzésére és alkal-
mazására fordított költségek megtérüléséről. 
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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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