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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group  

10. ülés összefoglaló — Chicago, Amerikai Egyesült Államok, 2017. október 

A ’Mortality Working Group’ (MWG) 2017 októberében ülésezett. 18 országból 19 tag, valamint 17 
megfigyelő vett részt. Jelen volt még 2 vendégelőadó: Carl Friedrich a Long Term Care kombinált 
termékekről beszélt, Jay Olshansky pedig az arcelemzésekről. A kapcsolati háló építésének 
lehetősége a tagok és partnerek számára továbbra is a csoport egyik prioritása, és az IAA csütörtöki 
találkozója utáni vacsora magas részvétellel lett megtartva. 

 Ez a dokumentum összefoglalja a tárgyalt kérdéseket, és linkeket biztosít a jegyzőkönyvekhez, 
tanulmányokhoz és előadásokhoz (linkek a dokumentum végén találhatóak). Az új csatlakozó tagok 
között szerepel Dilara Asadova (Azerbajdzsán), Yair Babad (Izrael) és Horváth Gyula (Magyarország). 

Tájékoztatást kaptunk a következő MWG projektek alakulásáról: idős-kori halandóság, az idős-kori 
halandóság javulása, halandóság hosszú távú meghatározói a jövőben és egy új tanulmány készülése 
az e-cigarettáról. Az utóbbi három előterjesztésre került a 2018-as berlini ICA-re. A ‘project team’ új 
folyamatot javasolt az MWG projektek előterjesztésére és elfogadására. Az új projekt-ötletek 
megbeszélése 2018-ban folytatódik. 
 
Tájékoztatást kaptunk még az MWG ‘support team’-jétől a munkatervezetről és a költségvetésről, 
az ’Editorial Committee’-től és a ’Marketing Committee’-től. 

A következő országjelentések és kutatási fejlemények kerültek bemutatásra: 
• Hiroshi Yamazaki áttekintést nyújtott a frissített japán országjelentésről és az új japán 

halandósági táblákról 
• Al Klein bemutatta Thaiföld új tartalékolási halandósági tábláit: Thaiföld halandósági táblák 
• Brian Ridsdale bemutatta a fejleményeket az Egyesült Királyságban 
• Dale Hall bemutatta a fejleményeket az SOA kutatási munkálataiban: SOA halandósági kutatás 

 
A tagok és vendégelőadók a következő témákról tartottak előadást:  
• Long Term Care – vendégelőadó Carl Friedrich, a Long term care terület egyik vezetője részletes 

előadást tartott a long term care-ről az Egyesült Államokban. Bemutatta a jellegzetességeket, 
szabályozást, kombinált termékeket, és kiemelte azokat az árazási kihívásokat, amikkel jelenleg 
szembenéznek. 

• Felgyorsított kockázat-elbírálás és előrejelző elemzés - Al Klein bemutatta az SOA 2016-os 
felmérésének eredményeit. 

• Életjáradékok – Ermanno Pittaco a nyugdíjba menetel utáni termékek választásával és 
tervezésével kapcsolatos kihívásokat helyezte középpontba a szolgáltató illetve a nyugdíjba 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
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készülő személy szempontjából. Szerinte egy ésszerű választás lehet a járadékvásárlás 
elhalasztása vagy egy idős-kori halasztott életjáradék vásárlása még a nyugdíjba menetel előtt, 
amennyiben ez biztosítóknál elérhető. 

• Arcelemzés – Vendégelőadó Jay Olshansky, egy ismert demográfus, előadásában kiválóan 
elmagyarázta az arcelemzésbe fektetett munkát, bemutatva az eredmények pontosságát, az 
adatbázis – amire az algoritmusok épülnek – folyamatos bővítését, valamint, hogy jelenleg a 
cégek hogyan használják az arcelemzést. 

 
Ez egy összefoglaló az MWG megbeszéléseiről. A teljes jegyzőkönyv, az előadások és tanulmányok 
az ülésről (illetve korábbi ülésekről) valamint az ülést összefoglaló dokumentum fordításai 
elérhetőek a következő linken (regisztráció nem szükséges): 
www.actuaries.org/mortalityupdates.  
 
Szeminárium: 
2017. október 3-án a ‘Mortality Working Group’ (MWG) és a ’Populations Issues Working Group’ 
(PIWG) az IAA-től ’International Insights on Mortality, Population and Public Interest’ címen egy 
egynapos szemináriumot tartott Chicago-ban. A szemináriumon több mint 85 érdeklődő vett részt 
18 országból. 

A szeminárium fontos jelenlegi témákat vizsgált, többek között a legújabb, az Egyesült Államokban 
tapasztalt halandósági trendeket, a halandóság alakulását nemzetközi viszonylatban és az 
életmódbeli változások hatását a halandóságra illetve az idős-kori halandóságra. A klimaváltozás is 
megtárgyalásra került és annak lehetséges hatásai a halandóságra, valamint egy áttekintés az SOA 
halandósági és népességi kutatásáról. 

Az előadók megvitattak különféle társadalmi érdekeltségű, népességgel kapcsolatos ügyeket, 
például megfigyelt morbiditási és halandósági különbségeket különböző gazdasági-társadalmi 
helyzetű csoportok között, a halandóság változásának pénzügyi hatásait és a kihívást, ami a 
nyugdíjmegtakarítás életjáradékra való váltása jelent. Áttekintésre kerültek a különféle országok 
lakástulajdonlási trendjei, illetve, hogy a lakástulajdonlás és nyugdíjak hogyan működhetnének 
együtt egy optimális nyugdíjhelyzet érdekében. Bemutatásra került még a morbiditás jobb 
megértése előrejelző elemzéssel. 

A program és az előadások az IAA oldalán megtalálhatók:   
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf  

 
ICA Berlin és a következő szeminárium 

A következő IAA MWG találkozó 2018. május 30-tól június 2-ig tart (a berlini ’ICA 2018’-cal társulva). 
Az MWG tagok 11 tanulmányt nyújtottak be a 2018-as, berlini Nemzetközi Aktuáriusi 
Kongresszusnak (International Congress of Actuaries – ICA), a program még nincs véglegesítve. A 
PIWG és MWG egy, a halálozásról és más életciklus eseményekről, valamint népességgel 
kapcsolatos ügyekről szóló szemináriumot tervez 2018 novemberében, az IAA Council és 
Committee megbeszéléseivel párosulva Mexikó City-ben. 
 

http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/EVENTS/Meetings/chicago2017/mortality_seminar_program.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
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Kérem, tudassa velünk, mit gondol az összefoglaló dokumentumról. A rövid felmérés kitöltéséhez 
kattintson ide. 
 A kérdések a következők (angol nyelven): 

1. Milyen nyelven olvasta az összefoglaló dokumentumot? 
2. Melyik témát, információt találta a leghasznosabbnak?  
3. Van valami más, amit szívesen látna a következő összefoglaló dokumentumban? 
4. Szeretne részt venni egy halandóságról szóló szeminárium megszervezésében az Ön 

országában? Ha igen, kérem adja meg nevét, email címét és országát. 
 
Hivatkozások:  
A Mortality Working Group chicagói találkozójának jegyzőkönyve: 
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS 
Mortality Working Group Information Base: www.actuaries.org/mortalityinfo  
IAA Mortality Working Group Updates: www.actuaries.org/mortalityupdates  
 
Tanulmányok 
Linkek az ülésen megvitatott tanulmányokhoz és előadásokhoz: 
• Brian’s introductory presentation 
• Workplan and Budget and member data base 
• Long Term Care 
• Older age mortality improvement 
• Long term drivers of future mortality 
• E-cigarettes (Markup copy and Clean copy) 
• MWG projects 
• ICA 2018 papers 
• Editorial Committee update 
• Japan country report and mortality table 
• Thailand mortality table 
• UK update 
• SOA research in mortality 
• Marketing Committee Update 
• Accelerated underwriting and predictive analytics 
• Life annuities 
• Report for Scientific Committee 
• Facial Analytics 
• New Project Ideas 
  

International Actuarial Association | Association Actuarielle Internationale  
99 Metcalfe Suite 1203 Ottawa, ON K1P 6L7  Canada   

Tel: 1-613-236-0886 | Fax: 1-613-236-1386 secretariat@actuaries.org 
| www.actuaries.org  

https://www.surveymonkey.com/r/T5T2JXP
https://www.surveymonkey.com/r/T5T2JXP
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=MEETINGS
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/1_MWG_Membership_Oct2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/2_Final_MWG_WorkplanandBudget_2018_v6.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/2_MWG_Members_20170923.xlsx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/3_MWG_LongTermCareintheUS_09182017_V3.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago2017_Seminar_Presentations/Lifestyle_Aging_and_Mortality_SamG_Final.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4_MWG_LongTermDriversofFutureMortality.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v3_markup.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/4e_E-Cigarettes_project_v4_clean.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/7_MWG_Projects_AlKlein.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/8_ICA_Berlin_2018_Papers_Submitted_by_MWG.docx
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/9_MWG_CountryRep_InfoBase.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Country_Report_JAPAN.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/10_MWG_StandardMortalityTable_presentation_Japan.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/11_MWG_ThailandMortalityTables_20171004.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/12_MWG_UK_MortalityLongevityUpdate.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/13_IAA_SOA_Update_October2017.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/17_Marketing_Update_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/18_MWG_US_PA_AccelUwSurveyResults_20171006.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/19_LifeAnnuities.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/20_SC_2017_MWG.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/22_Presentation_FacialAnalytics_JOlshansky.pdf
http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Documents/Chicago_2017/Post_meeting_docs/24_IAA_MWG_New_Projects_Brainstorm.docx

