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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group 

11. ülés összefoglaló — Berlin, Németország, 2018. május 

 
A ‘Mortality Working Group’ (MWG) 2018 májusában, az ‘IAA Committee’ részeként, a berlini ’ICA 
2018’-cal társulva ülésezett. 

Egy Halandósági Kezdeményezések ülés május 30-án, szerdán volt megtartva, ahol néhány 
MWG munka került bemutatásra. Ezen az ülésen MWG-n kívüli IAA megfigyelők is részt vettek. 
Egy MWG-ről szóló összefoglaló mellett Brian Ridsdale tájékoztatott az Egyesült Királyság 
halandósági kutatásának fejleményeiről. Az Egyesült Államok halandósági kutatásáról Dale Hall 
tartott előadást, Al Klein pedig levezetett egy megbeszélést a jövőbeni kutatási témákról. Az ICA-
n halandóságot vagy népességgel kapcsolatos ügyeket kutató témákban előadó MWG tagok 
előzetes bemutatót tartottak előadásukból:  

a) Éghajlatváltozás és halandóság (Sam Gutterman) 
b) MWG Projekt – E-cigaretta (Sam Gutterman) 
c) MWG Projekt – Idős-kori halandóság (Sam Gutterman) 
d) Kockázat-elbírálás a világ különböző pontjain (Al Klein) 
e) A halandóság hosszú távú meghatározói a jövőben (Al Klein) 
f) Egyenlőtlenség aktuáriusi szemszögből (Assia Billig) 
g) Egy nemzetközi áttekintés a legújabb hosszú élet kockázat trendekről  (Brian Ridsdale) 

 
Végül, az ülés megnyílt, hogy inputot szolgáltasson a jövőbeni kutatási témákról az MWG-nek.  
 
Az MWG május 31-én ülésezett. 25 tag és jelentős számú megfigyelő vett részt összesen 26 
országból. Jelen volt még Kai Kaufhold vendégelőadó, aki a halandósági ráták becslésekor 
fellépő bizonytalanságról tartott előadást. A kapcsolati háló építésének lehetősége a tagok és 
partnerek számára továbbra is a csoport egyik prioritása, és az IAA szerdai találkozója utáni 
vacsora magas részvétellel lett megtartva. 
 
Ez a dokumentum összefoglalja a tárgyalt kérdéseket, és linkeket biztosít a tanulmányokhoz és 
előadásokhoz (linkek a dokumentum végén találhatóak). Az új csatlakozó tagok között szerepel 
Carolina Castro (Argentína) és José Correia de Araujo (Portugália). A berlini ülések után néhány 
érdeklődő fél meghívásra került, mely bővíti az MWG által reprezentált országokat. 
 
A következő országjelentések és kutatási fejlemények kerültek bemutatásra: 

• Dmitri Vladimirovich Pomazkin bemutatta az orosz országjelentést. 
• Morteza Aalabaf-Sabaghi bemutatta az iráni országjelentést. 
• Ibrahim Muhanna bemutatta a kelet-afrikai halandóságban folytatott munkáját, melyben 

egy kelet-afrikai halandósági táblát készít. 
• Hans Michael Øvergaard bemutatta a norvég országjelentést. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/2_Initiatives_MWG_Overview_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4a_Initiatives_UK_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4a_Initiatives_UK_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4b_Initiatives_US_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3a_Climate_Change_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3b_ECigarettes_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3c_Older_Age_Mortality_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3d_Underwriting_Around_the_World_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3e_Long_Term_Drivers_of_Future_Mortality_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3f_Actuarial_Perspectives_of_Inequality_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3g_What_Happened_to_Improving_Mortality_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10aii_Russia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ai_Russia_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bii_Iran_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bi_Iran_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10c_ECASSA_Mortality_Investigation_Pres_AMuhanna.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10d_Country_Report_May2018.pdf
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• Michael Sherris bemutatta az ausztrál országjelentést és halandósági táblákat. 
• Assia Billig előadást tartott a legújabb trendekről a kanadai halandósági ráták 

javulásában. 
• Sam Gutterman a előadta a legújabb fejleményeket az E-cigaretta MWG projektjén.  

 

 

Tájékoztatást kaptunk még az MWG ‘support team’-jétől a munkatervezetről és a költségvetésről 
valamint az Editorial Committee-től. A ‘project team’ egy hasznos vitát tett lehetővé a jövőbeni 
halandósági projektekről, és megegyezés született két további projekt ötlet (Halálokok és Jobb 
halandósági modellek aktuáriusi használatra) részleteinek kidolgozására.  

A tagok és vendégelőadók a következő témákról tartottak előadást: 
• “A halál bizonyos, de a túlélés nem” – vendégelőadó, Kai Kaufhold a halandósági ráták 

becslésekor fellépő bizonytalanságról tartott előadást. 
• Life Preparancy (hosszú élet felkészültség) – Dale Hall előadást tartott a ‘life preparancy’ 

életkorról, aminek általánosan elfogadott definíciója lehetne az az életkor, amit a 65 éves 
életkort már elért népesség 10%-a várhatóan el fog érni a jövőben. 

• Hosszú élet kockázat kezelése és egy értékalapú hosszú élet kockázati index kidolgozása – 
Michael Sherris bemutatta kutatási tanulmányát.  
 

Ez egy összefoglaló az MWG megbeszéléseiről. A korábbi üléseket összefoglaló dokumentumok 
fordításai elérhetőek az IAA weboldalán. A link eléréséhez kattintson ide. 
 
IAA Mexikó és a következő szeminárium 

A következő IAA MWG találkozó 2018. november 28-án lesz megtartva Mexikóvárosban. A PIWG 
és MWG egy szemináriumot tervez az IAA Council és Committee megbeszéléseivel párosulva 
Mexikó City-ben. 
 
Naptárbejegyzés:  
Szeminárium a Helyi és globális, halandóságot és népességet érintő témákról 
2018. nov. 27., kedd  
13:00–17:30 (regisztráció délben kezdődik; utána fogadás körülbelül 18:30-ig) 
Sheraton Mexikóváros Maria Isabel Hotel (Paseo de la Reforma 325, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad 
de México) 
 

***************************************** 
 
 

Kérem, tudassa velünk, mit gondol az összefoglaló dokumentumról. A rövid felmérés 
kitöltéséhez kérem, 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. 

https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eii_Australia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ei_Australia_Mortalityreport_Berlin2018_replacement.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eiii_Australia_Life_Tables_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/3_Recent_Trends_in_Mortality_Canada_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/5_ICA_eSmoking_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_MWG_Workplan_and_Budget_2018_v6.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/12_Editorial_Update_EPitacco.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/7_UncertainSurvival_KKaufhold.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/4_Life_Preparancy_DHall.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=4#CommitteeTabs
https://www.surveymonkey.com/r/L5V6QS8
https://www.surveymonkey.com/r/L5V6QS8
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Hivatkozások  
Mortality Working Group információs bázisa:  
A link eléréséhez kattintson ide  
 
IAA Mortality Working Group összefoglaló dokumentumai:   
A link eléréséhez kattintson ide  
 
Tanulmányok 
Linkek az ülésen megvitatott tanulmányokhoz és előadásokhoz: 
 
Halandósági Kezdeményezések ülés: 
• Overview of MWG 
• Climate Change and Mortality (Sam Gutterman) 
• MWG Project - E-cigarettes (Sam Gutterman) 
• MWG Project – Older Age Mortality (Sam Gutterman) 
• Underwriting Around the World (Al Klein) 
• Long Term Drivers of Future Mortality (Al Klein) 
• Actuarial Perspectives on Inequality (Assia Billig) 
• An International Look at Recent Trends in Longevity (Brian Ridsdale) 
• UK Research 
• US Research 
 
MWG Committee megbeszélése: 
• Introduction to MWG 
• Workplan and Budget 
• Canadian Research and Update from PIWG 
• Life Preparancy 
• E-cigarettes 
• Kai Kaufhold presentation “Death is certain but survival isn’t” 
• Russia Mortality report; country report 
• Iran Mortality report; country report 
• Mortality Investigation in East Africa 
• Norway country report 
• Australia Mortality report, country report and Life Tables 
• Future Country Reports 
• Longevity Risk Management and the Development of a Value-Based Longevity Index 
• Editorial Committee 
• MWG Projects 
  
 
 

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.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=6#CommitteeTabs
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
https://www.actuaries.org/IAA/IAA/Committees/Scientific/Mortality_Working_Group.aspx?WebsiteKey=ff59269c-4928-4369-a169-03e74a6bd8ca&hkey=177f6bf7-e125-4c13-911b-2826f7b0c90c&CommitteeTabs=4#CommitteeTabs
http://www.actuaries.org/mortalityupdates
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/2_Initiatives_MWG_Overview_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3a_Climate_Change_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3b_ECigarettes_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3c_Older_Age_Mortality_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3d_Underwriting_Around_the_World_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3e_Long_Term_Drivers_of_Future_Mortality_AKlein.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3f_Actuarial_Perspectives_of_Inequality_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_Presentations/3g_What_Happened_to_Improving_Mortality_BRidsdale.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4a_Initiatives_UK_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Session1_docs/4b_Initiatives_US_Research.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_IAA_MWG_Overview_BRidsdale_Berlin_May2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_MWG_Workplan_and_Budget_2018_v6.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/2_MWG_Workplan_and_Budget_2018_v6.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/3_Recent_Trends_in_Mortality_Canada_ABillig.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/4_Life_Preparancy_DHall.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/4_Life_Preparancy_DHall.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/5_ICA_eSmoking_SGutterman.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/7_UncertainSurvival_KKaufhold.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10aii_Russia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ai_Russia_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bii_Iran_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10bi_Iran_Mortality_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10c_ECASSA_Mortality_Investigation_Pres_AMuhanna.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10d_Country_Report_May2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eii_Australia_Country_report_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10ei_Australia_Mortalityreport_Berlin2018_replacement.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/10eiii_Australia_Life_Tables_Berlin2018.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/10f_Country_Report_Summary_May2018.xlsx
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/11_Longevity_Risk_Mgmt_Berlin2018_SherrisYangPres.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Agenda/12_Editorial_Update_EPitacco.pdf
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/WG_MWG/Meetings/Berlin_2018/Minutes/Additional_docs/14_IAA_MWG_Projects_2018-05-31.pdf

