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International Actuarial Association (IAA) Mortality Working Group 

Weboldal:  www.actuaries.org/mortality 

Nemzetközi halandóság és hosszú élet kockázat – 15. összefoglaló 

 
Ez a dokumentum egy nemzetközi összefoglaló az IAA Mortality Working Group (MWG) 
2020. májusában, virtuálisan megtartott ülésén a halandóság és hosszú élet kockázat 
témakörében áttekintett kutatásokról. 
Megjegyzés: A dokumentumok/előadások eléréséhez kattintson az aláhúzott kifejezésekre! 
 

1. Köszöntő és bevezető: 

A Mortality Working Group (MWG) 2020. májusában egy rövidebb, virtuális 

megbeszélést tartott. 

Brian Ridsdale-t követve, 2020. januári hatállyal Marc Tardif megkezdte MWG 

elnökségét, Leza Wells and Ermanno Pittacco társ-alelnöksége mellett. Az új MWG 

elnök, Marc Tardif üdvözölt mindenkit a Zoom virtuális megbeszélésén és bemutatta az 

új tagokat, köztük Anja Kuys-t Dél-Afrikából, Dan Ryan-t, az Egyesült Királyság új 

képviselőjét és Aldona Skucaite-t, aki Litvániát képviseli. 

 

2. Információ az IAA átszervezéséről: 
Marc Tardif röviden bemutatta az IAA tanácsa által előterjesztett és ott elfogadott 
átszervezés hátterét és irányát.  Az IAA munkacsoportjai Fórumokká alakulnak. A 
Fórumok elsősorban a teljes jogú tagszervezetek (FMA – Full Member Association) 
közötti tudás és szakértelem megosztásának terepe lesznek. Az újonnan javasolt 
Fórumok tagja csak egy teljes jogú tagszervezet (FMA) vagy társult tagszervezet 
(Associate Member Association – AMA) olyan tagja lehet, akit ez a szervezet tagnak 
jelölt a Fórumba. Szavazati joga csak FMA tagoknak van. Egy Fórumon egynél több 
személy is képviselhet egy FMA-t (szavazati joga csak egy képviselőnek van), és az 
érdeklődő személyeket is jelölnie és támogatnia kell az illetékes FMA-nak. A Fórumokat 
kétévente ellenőrzik, biztosítva, hogy azok az IAA céljainak megfelelően működnek, és a 
tagság kellő aktivitása mellett a Fórum eléri céljait.  
 

3. Hírek a Mortality Working Group projektjeiről: 

• A jövőbeli halandóság hosszú távú tényezői – Al Klein röviden számot adott a 
projekt állásáról. Egy új dokumentumot készítettek a témában, melyet még 
ellenőrizni és frissíteni kell – ezt reményei szerint az év hátralevő részében tudják 
megvalósítani.  

• Kockázatelbírálás a világ körül – Al Klein beszámolt két dokumentum publikálásáról 
a témában. Ez 19 országra vonatkozóan tartalmaz adatokat, és további 5 országból 
várnak adatot. Érdeklődés függvényében jövő évben folytatható a témában a 
munka.  

• Halálokok – Dov Raphael részletes beszámolót mutatott be a projekt keretében 
elvégzett munkáról. 

• Epidemiológia – Készült egy tanulmány, mely jelenleg végső ellenőrzésre vár a 
Tudományos Bizottságban (Scientific Committee), mielőtt megjelenhet. 

• Horváth Gyula lett az MWG új projektmenedzsere. Gyula és Marc megerősítette, 
hogy az IAA szervezeti változásai miatt bármilyen új projektre vonatkozó javaslatot 
majd akkor tárgyalnak, ha az Advance Committee a felállt, és a jóváhagyási 
folyamat is ismert.  

 

http://www.actuaries.org/mortality
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4. Kutatási jelentések: 

Dale Hall: Halandósági kutatások – Egyesült Államok 

• Áttekintés a COVID-19 tapasztalatról az Egyesült Államokban, összehasonlító 
statisztikákkal a világ más országairól. 

 
Dan Ryan: Halandósági kutatások –  Egyesült Királyság 

• Áttekintés az Egyesült Királyság tapasztalatáról és adatok a COVID-19 okozta 
többlethalandóságról. 

• Az előadásban rámutatott a fennálló betegségek szerepére a halandóság 
emelkedésében, valamint annak jelentőségére is, amit a járvány miatt egyéb 
okokból szükséges, de elmulasztott vagy elhalasztott kezelések hatása volt.  

 
Assia Billig:  Halandósági kutatások – Kanada 

• Áttekintés a kanadai tapasztalatról.  

• A jelentés bemutatta a halandósági trendeket és előrejelzéseket az elérhető 
népességi adatok alapján, amit még COVID előtti időkben készítettek, és a COVID 
hatásairól, ami szükségszerűen megváltoztatja az előrejelzéseket. 

• Assia megjegyezte, hogy az univerzális társadalombiztosítási nyugdíjprogram, az 
’Old Age Security Program’ 65 éven felüliekre vonatkozó adatait nyárra várják. 

 
5. Soron következő MWG találkozó: 

Marc a COVID helyzetre hivatkozva azt javasolta, hogy a következő találkozó, ami 

Ottawában, Kanadában került volna megrendezésre maradjon el, és helyette virtuális 

megbeszélést tartanak. 

Tervek szerint a következő virtuális MWG megbeszélésre szeptemberben kerül majd 

sor, de a pontos dátum később kerül meghatározásra. 
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