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A pénzügyi tudatosság

A pénzügyi tudatosság alatt a személynek azt a képességét és késztetését
értjük, hogy körültekintően saját pénzügyi érdekeinek megfelelően
cselekedjen.

Pénzügyi 
tudatosság

Pénzügyi 
ismeretek

Pénzügyi 
magatartás

Hozzáállás
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Optimálishoz közelálló döntések 
meghozatala: megtakarítások, hitelfelvétel, 
biztosítások, öngondoskodás terén

Jogismeret

Optimista jövőkép- Öngondoskodás

Pénzügyi források hatékonyabb, 
célirányosabb felhasználása

Miért 

előnyös a 

pénzügyi 

jártasság?
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A tudatos fogyasztó ismérvei

Ismeri és érti az 
alapvető pénzügyi 

kifejezéseket.

Tudja mit kell 
kérdezni a 

ügyintézőtől, már 
képes szelektálni a 

releváns 
információkat.

Tisztában van a 
különböző 

kockázatokkal.

Körültekintően 
képes dönteni a 

megfelelő termék 
kiválasztásánál.
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Pénzügyi döntéseinek egész életünket behálózzák: a pénzügyekben való jártasság mind
egyéni, mind össztársadalmi szinten kiemelt fontosságú, hiszen segít az optimálishoz
közelálló döntések meghozatalában a megtakarítások, a befektetések, a hitelek, a
biztosítások, az öngondoskodás és a nyugdíj területén is.

Megfelelő 
pénzügyi 
jártasság

Optimális 
döntések

Életminőség 
javulása az 
egyén 
szintjén

Makrogazdasági 
növekedés

Nő a stabilitás, 
csökken a 
kiszolgáltatottság
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A pénzügyi tudatosság fejlesztésének szükségessége

pénzügyi 
ismeretek

pénzügyekhez való 
hozzáállás

pénzügyi 
magatartás

Az elméleti pénzügyi ismereteket tekintve a legjobban teljesítők között
voltunk, ugyanakkor a tudás gyakorlati alkalmazásában (a pénzügyi
magatartást és a pénzügyekhez való hozzáállást illetően) jelentős
mértékben lemaradtunk.

Az OECD szervezésében 2010-ben 14 országban, 2015-ben 30 országban
került sor a felnőtt lakosság (18-79 évesek) pénzügyi kultúrájának azonos
módszertan szerinti felmérésére.

A három vizsgált elem

Eredmények
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Kritikus pontok a magyar pénzügyi kultúrában

Nem ismerik fel 
vagy kerülik a 

kockázatot

Hiányzik az 
előrelátás és a 

tudatos tervezés

Nem hasonlítják 
össze a 

különböző 
lehetőségeket

Nem mernek 
változtatni, mert 

nem biztosak 
pénzügyi 

jártasságukban



A magyar lakosság hány százaléka fizeti 

készpénzben közüzemi számláit?

1. 20%
2. 30%
3. 40%
4. 60%
5. 80%
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Milyen módon fizeti leggyakrabban rezsi költségeit? (%)

23,8

10,7

59,3

4,8 1,5

Banki átutalással (egyedi megbízásokkal) Csoportos beszedéssel

Csekkel Egyéb

Nem tudja/Nem válaszol

Forrás:Századvég 

Politikai Iskola 

Alapítvány, 2017
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Milyen formában őrizte az elmúlt 12 hónapban megtakarításait? (%)

25,7

14,8

18,4

21,2

17,8

2,2

Nincsenek megtakarításai
Készpénzben gyűjti otthon összes megtakarítását
Csak folyószámlán, nem lekötve tartja megtakarításait
Likvid és befektetési tartalommal bíró megtakarításai is vannak
Csak befektetési tartalommal bíró megtakarításai vannak
Nem tudja/nem válaszol

Forrás:Századvég 

Politikai Iskola 

Alapítvány, 2017
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Az öngondoskodás célja: a jövőben várható
eseményekre való felkészülés.

A nyugdíj- és egészségügyi ellátással szembeni
nagyobb minőségi elvárások szükségessé teszik az
előrelátó öngondoskodás erősítését.

Eszköze: pénzügyeink tudatos kezelése.

A pénzügyi tudatosság 

és 

az öngondoskodás
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A magyar állam egyik legfontosabb célkitűzése a hosszú távú öngondoskodás
ösztönzése, a fiatalkori életkezdés, a család bővülése, valamint az idős korra való
felkészülés segítése érdekében.

Öngondoskodási lehetőségek a szó tágabb 

értelmében:

•lakás-előtakarékosság

•befektetések, állampapírok

•betegség- és balesetbiztosítás

•életbiztosítás 

•egészségbiztosítás

•nyugdíjbiztosítás

•Nyugdíj Előtakarékossági Számla (NYESZ)

•Önkéntes Nyugdíj Pénztár 

•Önkéntes Egészségpénztár, Önkéntes 

Önsegélyező Pénztár

•Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Intézmény

•Tartós Befektetési Számla (TBSZ)



Megnevezés 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017.II. 

negyedév

Önkéntes nyugdíjpénztár 89 76 60 57 52 49 47 44 41 40

Egészség- és önsegélyező 

pénztári intézménycsoport 
- 78 47 43 43 42 42 36 29 29

Az önkéntes pénztárak számának változása 

2001-2017 között

Forrás: MNB



Megnevezés 1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tagok által fizetett tagdíj 13,147 17,416 29,328 31,995 40,649 43,658 49,974 57,764 57,363 65,061

Munkáltatói tagdíj-

hozzájárulás 21,993 33,267 54,153 48,174 45,245 43,018 39,463 39,054 39,975 42,273

Meg nem fizetett tagdíjak 

miatt tartalékképzés (-)
1,338 0,933 8,861 15,924 22,266 26,032 28,872 30,842 27,723 32,076

Utólag befolyt tagdíjak 0,987 0,381 1,490 4,496 4,712 4,205 4,966 4,790 5,193 6,251

Tagok egyéb befizetései 2,927 4,080 9,786 10,765 12,212 10,065 10,614 12,913 20,272 23,725

Tagdíj jellegű bevételek 

összesen 37,716 54,211 85,896 79,506 80,552 74,914 76,145 83,680 95,081 105,234

37%

63%

2007

Tagok befizetései
Munkáltatói befizetések

60%

40 %

2016

Tagok befizetései Munkáltatói befizetések

Az önkéntes nyugdíjpénztári bevételek alakulása 1998-2016 között (Mrd Ft)

Forrás: MNB



Megnevezés 2001. 2005. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
2017. I. 

félév

Egyösszegű 

kifizetés
11,400 32,512 39,075 56,773 52,830 24,242 20,524 24,930 31,571 14,221

Járadékszolgáltatás 0,189 0,195 0,434 0,468 0,551 0,560 0,734 0,964 1,017 0,517

Szolgáltatási 

kiadások összesen
11,589 32,706 39,509 57,242 53,380 24,802 21,257 25,894 32,588 14,738

A várakozási idő 

letelte után, de 

még a felhalmozási 

időszakon belüli 

kifizetés

n.a. 30,829 10,734 51,212 33,086 28,093 33,962 34,913 32,369 17,950

Önkéntes nyugdíjpénztárak kiadásainak alakulása 2001-től (Mrd Ft)

Forrás: MNB
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A Kormány célja, hogy a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésével
összhangban felhívja a figyelmet az öngondoskodás fontosságára.

A kedvező konjunkturális folyamatoknak, a devizahitelek kivezetésének, a személyi
jövedelemadó mérséklésének, az erőteljes nominális, illetve az alacsony infláció
révén reálértelemben is robosztus bérdinamikának köszönhetően a lakosság
megtakarítási lehetőségei érdemben javultak az elmúlt időszakban.

A Kormány az adókedvezményekkel, a lakosság állampapírokba történő
befektetésének ösztönzésével, a lakás-előtakarékosság rendszerével mind-mind a
lakosság öngondoskodási lehetőségeit kívánja támogatni.

Az állami segítségnyújtás mellett az öngondoskodás egyéni felelősségvállalást
igényel a lakosság tagjaitól, kizárólag egyéni döntések alapján jöhet létre.



Az alábbiak közül Ön szerint mi ösztönözné a hazai lakosságot 
leginkább arra, hogy önkéntes nyugdíjpénztári taggá váljon? 

1. Nagyobb adókedvezmény
2. Felhasználási lehetőségek bővítése
3. Nagyobb jövedelem
4. Egyéb
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Célcsoportok
A lakosság valamennyi korcsoportját, így az iskolai tanulmányokat folytató, a fészekrakó, a felhalmozó és a
felélő generációt is el kell érni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalom vulnerábilis csoportjainak (pl.
fogyatékkal élők, idősek, stb.) szánt programokra.

Termékek: a stratégiánk alappillére, hogy az elérendő célcsoportok minden élethelyzetükben a megfelelő
pénzügyi terméket vehessék igénybe (fiatalok életkezdéséhez a megfelelő hitelek, megtakarítási
programok, nyugdíj-előtakarékosság, szituációknak megfelelő biztosítások, stb)

A pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája
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Figyelemfelhívás a 
széleskörű 
nyilvánosság számára

Általános iskola: játékos 
formában
Középiskola: mélyebb 
ismeretek átadása

Pénzügyi kultúra 
fontosságának közvetítése 
közérthető formában, saját 
weboldalon is

Országos szinten, 
a vidéki területeket 
is el kell érni

Elérési utak
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A stratégia eszközei

• pénzügyi ismeretek átadására alkalmas szakértői kör bevonása,

• egységes, megfelelő minőségű, színvonalú és a célcsoporthoz igazított
oktatási anyagok,

• tájékoztató dokumentumok,

• saját honlap

• csoportmunkán alapuló gyakorlatias (szituációs feladatok, esettanulmányok)
képzés.
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Konklúzió

Folyamatosan új, egyre bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg a piacon, ezért az ezzel
járó kockázatokat és a pénzügyi környezetet meg kell érteni és megfelelően szükséges kezelni.

Az optimális egyéni és családi pénzügyi döntések meghozatalához elengedhetetlen a megfelelő
pénzügyi jártasság és motiváció.

A demográfiai trendek is egyre fontosabbá teszik a pénzügyi tudatosságot, így a várható
élettartam növekedése, az egészségügyi ellátással szembeni magasabb minőségi elvárások és
lehetőségek bővülése, a prevenció előtérbe kerülése növeli az öngondoskodás fontosságát.

Egy megfelelő pénzügyi tudással és szemlélettel rendelkező lakosság nevelése a végcél, amely
hozzájárul a pénzügyi intézményrendszer stabil, egészséges működéséhez és Magyarország
versenyképességének növeléséhez. Ehhez ad megfelelő keretrendszert a Pénzügyi tudatosság
fejlesztésének stratégiája.

A pénzügyi jártasság és a pénzügyi ismeretek megfelelő elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy
tudatos, megfontolt és ésszerű döntéseket hozzunk pénzügyeinkről. Az optimális vagy az ahhoz
közelítő családi, pénzügyi döntés meghozatala stabil és tervezhető jövőképet biztosít nem csak a
családoknak, hanem összességében a társadalomnak is.
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Köszönöm a figyelmet!

Kép forrása: http://yfinadvisor.com


