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AA pénzügyi kultúra iránti igény az utóbbi 30
évben fokozatosan nõtt, de igazi jelentõségére
a 2008-ban kibontakozott világméretû pénz-
ügyi válság hívta fel a figyelmet. A Világbank
által koordinált négy nemzetközi intézmény
(IBRD, OECD, DFID, CGAP) szakértõibõl
álló kutatócsoport 2009-ben kiadott tanulmá-
nya szerint az egyes pénzügyi termékek

komplexitása olyan mértékeket ölt, hogy az
azokban rejlõ kockátokat már a pénzügyekkel
napi szinten foglalkozó szakemberek sem tud-
ják pontosan felbecsülni. Természetesen a la-
kosságot érintõ pénzügyekben nem ilyen
rossz a helyzet, azonban a pénzügyi vállalko-
zások lakossági üzletágát sem kerülte el a ter-
mékinnováció. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A szerzõk ezúton fejezik ki köszönetüket mindazoknak, akik munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak
annak a tudásbázisnak a létrehozásához, amely jelen tanulmány alapjául is szolgált.

Mindenekelõtt köszönettel tartozunk a Lezsák Sándor által alapított lakiteleki Népfõiskola Kossuth
Kollégiumának, hogy a lakosság pénzügyi-gazdasági helyzetének és ismereteinek felméréséhez a szükséges erõ-
forrásokat a kutatásban operatívan közremûködõk számára biztosította és az összeállított adatbázist ren-
delkezésünkre bocsátotta.

Köszönet illeti továbbá Bódi Ferencet, Fekete Attilát, Leveleki Magdolnát, Loska Gábort, Oláh Jánost, illetve
Szabó Istvánt, hogy értékes támogató munkájukkal a Kossuth Kollégium jelentéséhez és az azt megalapozó
tudásbázis elkészüléséhez hozzájárultak.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a felmérés operatív szakaszában oroszlánrészt vállaló mintegy 200
diáknak és az õket irányító tanároknak, hogy elszánt és kitartó munkájuk eredményeként olyan adatbázist sikerült
összeállítani, amely alkalmas megalapozott gazdasági-társadalmi következtetések levonására is.
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és kockázatvállalás
a közép-alföldi háztartásokban
ÖSSZEFOGLALÁS: A pénzügyi szektort utóbbi 30 évben jellemzõ intenzív innovációs tevékenység egyre szélesebb körû és összetettebb

pénzügyi ismereteket követel meg a háztartásoktól. Tanulmányunk fõ célja ezért az volt, hogy a pénzügyi kultúra szerves részét

képezõ kockázatkezelési tevékenységet – a lakitelki Kossuth Kollégium által lebonyolított, közép-alföldi háztartásokra fókuszáló

kérdõíves felmérésen alapulva – értékelje. Megállapítottuk, hogy a vizsgált háztartások konzervatívak pénzügyeik tekintetében és

igyekeznek a kockázataikat minél jobban minimalizálni, ami üdvözlendõ. Sajnálatos módon azonban pénzügyi ismereteik nem ele-

gendõek ahhoz, hogy körültekintõ döntéseket tudjanak hozni. A hiányos tudáson alapuló, megfelelõnek gondolt kockázatkezelési

stratégia valójában csak kockázattípusok közötti olyan helyettesítés, amelynek igazi jelentõségét nem megfelelõ pénzügyi tudás

hiányában a háztatások nem tudják reálisan megítélni. 

KULCSSZAVAK: pénzügyi kultúra, kockázat, kockázatkezelés, Közép-Alföld

JEL-KÓD: D12, D14, D69, D82, G02, G20, H31, Z13



FÓKUSZBAN A PÉNZÜGYI KULTÚRA

292

A lakosság egyre többféle pénzügyi termék-
kel találja szemben magát. Ez akkor jelent iga-
zán nagy veszélyt mind az egyénre, mind pedig
az egész gazdaságra nézve, ha korábban meg-
szerzett pénzügyi ismereteket nem fejlesztet-
ték – így rés keletkezik az emberek pénzügyi
tudása és a kínált pénzügyi termékek biztonsá-
gos igénybevételéhez szükséges tudásszint kö-
zött. Habschik et al. (2007), illetve Marcolin et
al. (2006) a megfogalmazottakat kiegészítik az-
zal is, hogy a pénzügyi döntéseikben egyre in-
kább magára hagyott egyéneknek növekvõ ön-
gondoskodási igénnyel (kényszerrel) kell meg-
bírkózniuk.

Olyan felelõs pénzügyi döntést, amely a
megfelelõ outputtal bír a döntéshozó számára,
kielégítõ pénzügyi ismeretek hiányában nem
lehet meghozni (Hung et al, 2009; EBRI,
2007). A pénzügyi ismeret önmagában azonban
nem elegendõ, hiszen a GFK és Magyar Nem-
zeti Bank (MNB) 2010-es közös felmérésébõl
az is kiderül többek között, hogy a pénzügyi
termék ismertsége nem jelenti automatikusan
annak igénybevételét. Ebbõl, valamint a pénz-
ügyi kultúra definícióját keresõ tanulmányok
megállapításaiból1 kifolyólag a pénzügyi kultú-
ra fogalmát nem szûkíthetjük le önkényesen
csupán a pénzügyi ismeretek meglétére. Az
MNB pénzügyi kultúra központja is ezt az ál-
láspontot képviselte, amikor 2008-ban megal-
kotta saját definícióját, amely a következõkép-
pen hangzik:

„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan
szintje, amelynek segítségével az egyének képesek
a tudatos és körültekintõ döntéseikhez szükséges
alapvetõ pénzügyi információkat azonosítani,
majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és
ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehet-
séges jövõbeni pénzügyi, illetve egyéb következ-
ményeit.”.

Tanulmányunk fõ célja, hogy a közép-alföldi
háztartások (közöttük a tanyasi háztartások)

pénzügyi kultúráját kockázatvállalási szem-
pontból értékelje a pénzügyi kultúrát alapvetõ-
en jellemzõ indikátorok segítségével.

A tanulmány elsõ felében (anyag és mód-
szer) bemutatjuk a kutatás helyszínét, az adat-
bázis alapját képezõ minta jellemzõit, a kutatás
során vizsgált pénzügyikultúra-mutatókat, il-
letve rávilágítunk azokra a faktorokra, amelyek
befolyással bírnak a kapott eredmények érvé-
nyességére. A tanulmány következõ része rész-
leteibe menõen, témakörönként tartalmazza az
adatbázis feldolgozása során elért eredménye-
ket. A tanulmányt a következtetések és az ösz-
szefoglaló zárja.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A lakosság pénzügyi-gazdasági ismereteinek és
helyzetének felmérésére 2011-ben a lakitelki
Kossuth Kollégium kérdõívet állított össze,
amelyet két részletben, 2011 tavaszán és õszén
kérdeztek le a kutatás lebonyolításába bevont
felsõoktatásban tanuló hallgatók. 

Az elsõ körben 1131 fõt, míg a másodikban
1773 fõt kérdeztek meg (a teljes minta 2905 fõt
tesz ki). A második felmérés során a kérdõív
(az elsõ kör kérdésein túl) további kérdésekkel
egészült ki – az új kérdések interpretálásánál fi-
gyelembe vettük a kisebb mintaelemszámot.

A felmérést 21 településen és a hozzájuk
kapcsolódó tanyavilág lakosságán végezték el
(lásd 1. ábra).

Ahogy az 1. ábra is mutatja, a felmérésbe be-
vont települések között a községektõl egészen
a megyei jogú városig minden településtípus
szerepel – a minta és a teljes népesség telepü-
léstípusonkénti megoszlását a 2. ábra szemlél-
teti.

Annak ellenére, hogy településtípusonként a
minta reprezentatívnak tekinthetõ, a minta
korösszetételébõl adódó torzításokra az ered-
mények interpretálása során odafigyeltünk
(lásd 3. ábra).Levelezési e-cím: botos.katalin@jak.ppke.hu
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1. ábra

A KÉRDÕÍVES FELMÉRÉS ÉRINTETT TELEPÜLÉSEI

Forrás: saját szerkesztés

2. ábra 

A MINTA TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Megjegyzés: a mintában a megyei jogú város felülreprezentált a sima várossal szemben
Forrás: saját szerkesztés
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Az elsõ felmérés során a megkérdezetteknek
71 kérdésre kellett választ adniuk, míg a máso-
dik alkalommal ez további 18 kérdéssel egé-
szült ki. Jelen tanulmány a pénzügyi kultúrát
helyezi középpontjába, így az elemzés során
csak a kapcsolódó kérdések-kérdéskörök ered-
ményeinek részletezésére tértünk ki.

A felmérés kérdéseinek csaknem fele a kü-
lönbözõ szociodemográfiai ismérvekre fóku-
szált, mint például a foglalkozás, a háztartásban
együtt élõk száma és a jövedelem. Nagyon fon-
tos, hogy a tanulmány vizsgálati alapegysége a
háztartás, nem pedig az egyén.

Ami az adatok feldolgozását illeti, a leíró sta-
tisztika módszerein túl kereszttábla-elemzést
alkalmaztunk. 

Végül kiegészítendõ a kérdõíves felmérésen
alapuló adatbázist, adatforrásként a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) online adatlekérde-
zõ rendszerét is igénybe vettük. 

A PÉNZÜGYI KULTÚRA ISMÉRVEI

A különbözõ pénzügyi kultúrával foglalkozó
hazai és nemzetközi kutatások számos ismér-
vet sorakoztatnak fel, amely mentén az egyé-
nek pénzügyi kultúráját igyekeznek megítélni.
Jelen esetben azonban a vizsgálat alapegysége
nem az egyén, hanem a háztartás, így pénzügyi
kultúrát minõsítõ ismérvek köre némiképp le-
szûkül. 

Függetlenül attól, hogy célzottan pénz-
ügyikultúra-kutatásról van szó [mint például
Beal et al. (2003) ausztrál diákok pénzügyi mû-
veltségének megállapítására vonatkozó felmé-
résében], vagy csupán határterületi kutatásról
[mint például Cleek (1985) vagy Yeung (1998)
kutatásai, amelyben a mentális betegségeket
hozták kapcsolatba a pénzügyekkel], a jövede-
lem kiemelkedõ jelentõséggel bír – így annak
elemzése a mi kutatásunk elsõdleges fókusz-

3. ábra 

A MINTA KORÖSSZETÉTELE

Forrás: saját szerkesztés az adatfelvétel és KSH-adatok alapján

%
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pontja is egyben. Segítségével határozzuk meg
azt, hogy a sokaság jellemezhetõ-e a megtakarí-
tások, illetve a hitelfelvétel révén.

A magyarországi pénzügyikultúra-kutatá-
sok közül számos (lásd például Székely, 2010;
illetve MNB, 2010) jelentõs hangsúlyt fektet a
lakosság pénzforgalmára – pontosabban a
pénzforgalom lebonyolítására használt pénz-
ügyi eszközökre  –, így ezt választottuk a kuta-
tás második fókuszpontjának.

A háztartások jövedelmük fel nem hasz-
nált részét megtakarítják, azaz fogyasztásukat
egy késõbbi idõpontra halasztják. Kutatásunk
harmadik fõ területén ezért arra keressük a vá-
laszt, hogy a háztartások milyen hatékonyan
képesek menedzselni megtakarításaikat, azaz
milyen megtakarítási formákat választanak (ho-
zam és kockázat összefüggésének vizsgálata).

A negyedik és egyben utolsó vizsgálati
szempontunk az elõrehozott fogyasztás, vagyis
az idegenforrás-szükséglet vizsgálata. Ebben az
esetben a hitelfelvétel kockázatainak kezelését
vizsgáltuk.

Véleményünk szerint az elõzõekben felso-
rolt ismérvek, bár alapvetõek, rendkívül jó
elemzési szempontokat kínálnak, amelyek se-
gítségével a háztartások kockázatvállalására vo-
natkozóan értékes információk nyerhetõk.

AZ EREDMÉNYEK ÉRVÉNYESSÉGE

A kérdõív lekérdezése anonim módon történt,
két körben azonos településeket érintve, ezért
nem zárható ki az, hogy egy háztartás többször
is szerepel az adatbázisban – ezt a hiányosságot
utólag, az adatbázis tisztítása során sem sike-
rült kiszûrni, mivel abban nem találtunk azonos
rekordokat. Negatívumként említhetõ továb-
bá, hogy a két kérdõív nem volt teljesen azo-
nos, így a pluszkérdések, illetve az azokra adha-
tó válaszok befolyásolhatták a válaszadókat. 

Az elõzõeken túl a minta nemek és korösz-
szetétel szerint vizsgált reprezentativitása nem

kielégítõ, ezért az interpretáció során ügyelni
kell a korfa által felfedett alul-, illetve felülrep-
rezentált csoportok megfelelõ súlyozására – a
20 éven aluli korosztály pénzügyi kultúrájának
megítélése nem lehetséges az adatbázis alapján.

A kérdõív-lekérdezés sajátosságából adódó-
an további probléma forrása lehet, hogy az atti-
tûdhöz kapcsolható kérdéseknél nem a háztar-
tás véleménye, hanem az egyéné jelenik meg.

Végül az eredményeket az is befolyásolhatja,
hogy az érzékenyebb témáknál a válaszadási
hajlandóság nem 100 százalékos.

E kritikai észrevételeket szem elõtt tartva, a
sokaság alkalmas arra, hogy általános tendenci-
ákat lehessen megfigyelni a pénzügyi kultúra
tekintetében, illetve arra is, hogy megállapításai
a további pénzügyi kultúrával foglalkozó kuta-
tások számára kiindulópontként szolgáljon.

EREDMÉNYEK

A megfelelõ mértékû jövedelem az egyik fõ
meghatározó eleme a pénzügyi kultúra megíté-
lésének, ezért az eredmények ismertetését is a
jövedelem témakörének taglalásával kezdjük.

A jövedelem

A jövedelem számos más tényezõ eredõjének a
függvénye. Befolyással van rá többek között az
adott személy neme, iskolai végzettsége, kora,
foglalkozása, illetve még az is, hogy milyen tí-
pusú településen él. Jelen esetben azonban nem
arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek a változók
milyen hatással vannak egymásra, illetve az
egyén jövedelmének mértékére [ezekre számos
más kutatás megfelelõ választ ad – lásd például
RMR (2003)], hanem arra, hogy az egyes ház-
tartások egészét tekintve mekkora mértékû jö-
vedelem keletkezik – vizsgálatunk alapegysége
a háztartás, nem pedig az egyén.

Az adatfelvétel során kiemelt figyelmet for-
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dítottak arra, hogy egy háztartásból csak egy
fõt kérdezzenek meg, az adatbázis alapján egy
háztartásban átlagosan 2,85 fõ él (lásd 4. ábra).
Kerülõ (2009) kutatása 2,6 fõre teszi a magyar-
országi háztartások átlagos méretét, így a ka-
pott értéket elfogadhatónak tekintjük. 

A megkérdezettek által bevallott összes havi
nettó jövedelem alapján vizsgálva a sokaságot
azt kapjuk, hogy a háztartások átlagjövedelme
eltérõ, átlagosan 177 ezer forint. Az 5. ábra ezt
grafikusan is jelzi.

Tekintve, hogy a KSH adatai alapján az egy
fõre jutó átlagos nettó jövedelem 2010-ben
78,3 ezer forint volt, illetve, hogy az 5. ábrán a
háztartások nagy részének az egy fõre jutó jö-
vedelme nem éri el ezt a szintet, kijelenthetjük,
hogy a vizsgált térségben élõ emberek magyar-
országi viszonylatban átlagon aluli jövedelem-
szinttel rendelkeznek. Mielõtt azonban bármi-
féle következtetést levonhatnánk a pénzügyi

kultúra tekintetében, érdemes a jövedelmek
forrását részletesebben is megvizsgálni. 

Az 1. táblázat jól mutatja, hogy a térségben
élõ háztartások fõ jövedelemforrása a bér és a
fizetés, amelyet a nyugdíj és a vállalkozásból
származó jövedelem követ. Ha az adott jövede-
lemtípushoz tartozó átlagjövedelmeket vizsgál-
juk, akkor azt kapjuk, hogy az elõzõekben 
kiszámolt 177 ezer forintos háztartásonkénti
átlagjövedelem a nyugdíjasok jelentõs aránya
miatt marad el az országos átlagtól (nem sza-
bad elfelejteni, hogy ahogyan a népességben, a
mintában is jelentõs mértékû – ráadásul felül-
reprezentált – a 60 éven felüliek aránya).

Fontosnak tartjuk megemlíteni továbbá,
hogy a háztartások egyéb – nem pénzértékben
kifejezett – jövedelemmel is rendelkeznek.
Ilyen például az, ha egy háztartás saját fogyasz-
tásra (is) mezõgazdasági termékeket termel
(kiskert, háziállatok). A megkérdezettek 45,5

4. ábra 

A HÁZTARTÁSOKBAN ÉLÕ SZEMÉLYEK SZÁMA

Megjegyzés: n=2888
Forrás: saját szerkesztés
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százaléka nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik
háztáji gazdasággal – tekintve, hogy a megkér-
dezettek több mint 61 százaléka lakik város-
ban, ez azt jelenti, hogy a városi lakosság egy
részénél is jelentkezik ilyen típusú – nem mért
– jövedelem.2

Említést kell tenni arról is, hogy jövedelem
tekintetében az egyes településtípusok között
is van eltérés (Spence et al., 2009), ahogyan ezt
a 2. táblázat is jól mutatja. 

Spence et al. (2009) szerint minél nagyobb
egy város, annál nagyobb az egyének (és így

5. ábra 

JÖVEDELEM ÉS A HÁZTARTÁSOKBAN ÉLÕK SZÁMA

Megjegyzés: n=2634
Forrás: saját szerkesztés

1. táblázat 

A JÖVEDELEM FORRÁSA ÉS A JÖVEDELEMTÍPUSHOZ TARTOZÓ ÁTLAGJÖVEDELEM

A jövedelem forrása Gyakoriság Adott jövedelemtípushoz tartozó 
(db) átlagjövedelem (eFt)

Bér, fizetés 1481 201

Nyugdíj 708 121

Vállalkozás 156 245

Munkanélküli- és más szociális segélyek 83 92

Gazdálkodás, õstermelõ 55 184

Társadalombiztosításból származó jövedelmek 

(például GYES, GYED) 28 90

Egyéb 19 164

Forrás: saját szerkesztés
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közvetve a háztartások) jövedelme, azonban az
árszínvonal is ennek megfelelõen magasabb. Je-
len esetben érdekesség, hogy a városi háztartá-
sok átlagos havi nettó jövedelme alatta marad a
nagyközségekének (a kettõ közötti eltérést
nem a háztáji gazdasággal rendelkezõ háztartá-
sok magyarázzák). 

A kutatás kitért a településekhez tartozó ta-
nyavilág felmérésére is. Azt találtuk, hogy a
pénzbeli jövedelem 25–30 százalékkal marad el
a településen élõkétõl, ellenben közel 85 száza-
lékuk rendelkezik háztáji gazdasággal.3 Mivel a
tanyán élõk átlagos száma nem tér el a vizsgált
sokaságétól, a tanyasi háztartások nettó jöve-
delme egy fõre vetítve még inkább elmarad az
országos átlagtól. Nem meglepõ, hogy a tanya-
siak legfõbb jövedelemforrása a nyugdíj (43
százalék), amelyet a bér követ (33 százalék). A
tanyasi háztartások 67,5 százaléka 141 ezer fo-
rintnál kevesebb jövedelembõl gazdálkodik.

A kérdõív választ keresett arra is, hogy a
megkérdezettek saját megítélésük szerint vajon
szegénynek vagy gazdagnak számítanak. Az
eredményt a 6. ábra mutatja.

Jól látható, hogy a megkérdezettek jelentõs
hányada inkább szegénynek vallja magát,
azonban nagyon szegénynek csupán 5 százalé-
kuk. Fontosnak tartjuk továbbá kiemelni,
hogy a vagyoni helyzet megítélésekor nem ta-
láltunk összefüggést a jövedelem forrásával
(például nyugdíjas ugyanúgy szerepel a na-
gyon szegények és a nagyon gazdagok között
is – a vállalkozóknál is hasonló a helyzet). 

A tanyasi háztartásoknál magasabb a szegény-
ségérzet mértéke.

Végül, de nem utolsó sorban, a jövedelem
(szegénység) mértékét a megkérdezettek
konkrét élethelyzetén keresztül is próbáltuk
megközelíteni – az ugyanis, hogy mire költe-
nék a fizetésnövekményüket, ha kétszer annyit
kapnának, jól jellemzi a felmért háztartások va-
lós anyagi körülményeit (lásd 7. ábra).

A 7. ábra jól mutatja, hogy adósságok tör-
lesztésére, illetve folyó kiadásokra a vizsgált
háztartások mindössze 13 százaléka költené a
többletjövedelmet, ami azt jelzi, hogy a jelenle-
gi jövedelemszintbõl a többség képes kigazdál-
kodni a megélhetést – az ellenõrzõ kérdés, mi-
szerint jelenlegi jövedelmébõl mennyire lehet
kijönni, a válaszadók 15 százaléka mondta,
hogy egyáltalán nem lehet kijönni, így ezt a
megállapítást megerõsítettnek tekintjük. 

A pluszjövedelembõl a megkérdezettek 40
százaléka az életszínvonalát növelné – ebben a
kontextusban a gyerekre fordított összeg a hu-
mán erõforrásba történõ befektetést jelöli. 

A megkérdezettek 32 százaléka takarítana
meg belõle, illetve költené egyéb célokra a
pluszjövedelmet. Ezen megtakarítások, illetve
egyéb célok nagy arányban a következõk: 

lakás- és házcélok, 
gyerekek/unokák, 
öregkor/nyugdíj és végül 
temetés. 

Jól látható, hogy a célok nem válnak el szig-
nifikánsan az elõzõleg említett 40 százaléktól.

2. táblázat 

HÁZTARTÁSOK ÁTLAGOS HAVI NETTÓ JÖVEDELME

Településtípus Megkérdezettek száma Háztartás átlagos havi nettó jövedelme 
(db) (eFt)

Megyei jogú város 859 204

Város 668 164

Nagyközség 190 174

Község 791 157

Forrás: saját szerkesztés
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6. ábra 

A HÁZTARTÁS VAGYONI HELYZETÉNEK MEGÍTÉLÉSE A MEGKÉRDEZETTEKNÉL

Forrás: saját szerkesztés

7. ábra 

HA KÉTSZER ANNYI JÖVEDELME LENNE, AZT MIRE KÖLTENÉ?

Forrás: saját szerkesztés 
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A kettõ összesen 72 százalékot tesz ki, azaz a
megkérdezettek jelentõs hányada képes lenne a
megtakarításra.

A tanyákon élõknél a megkétszerezett jöve-
delem elsõ sorban megtakarítási célokat szol-
gálna (nagyobb mértékben, mint a településen
élõknél) – a folyó kiadások, illetve a tartós fo-
gyasztási cikkek vásárlása kevésbé jelenik meg
körükben.

Az elõzõekben elhangzottakkal szemben a
jelenlegi jövedelemszint alapján a megkérdezet-
tek mindössze 20,5 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy jövedelmébõl képes megtakarítani.

A megfogalmazottak alapján kijelenthetjük,
hogy a vizsgált térségben élõ emberek országos
átlagnál alacsonyabb (mért) jövedelemszintje
ellenére – ami maga után vonná a következte-
tést, hogy a pénzügyi kultúra is alacsony szin-
tû, hiszen a mérésére használt indikátorok elsõ-
sorban a jövedelem mértékétõl függnek – rész-
ben a térségben jelentkezõ alacsonyabb árszín-

vonal, részben pedig a nem pénzbeli jövedel-
meknek köszönhetõen a sokaság alkalmas arra,
hogy a pénzügyi kultúrára vonatkozóan követ-
keztetéseket lehessen levonni.

A háztartások pénzforgalma

A pénzügyi kultúra szempontjából a pénzfor-
galom módjával azt vizsgáljuk, hogy a háztartá-
sok mennyire képesek, illetve hajlandók elru-
gaszkodni a készpénz használatától és a gazda-
ság szempontjából is hatékonyabb pénzkímélõ
megoldásokat alkalmazni (például bankkártyá-
val történõ vásárlás). 

Elsõ és egyik legalapvetõbb szempont az,
hogy adott háztartás miképpen jut jövedelmé-
hez (lásd 8. ábra).

Az, hogy a válaszadók közel 39 százaléka
még mindig ragaszkodik a készpénzhez, több
tényezõ együttes hatásának értékelhetõ. Egy-

8. ábra 

MILYEN MÓDON KAPJÁK A HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMÜKET?

Megjegyzés: n=2772

Forrás: saját szerkesztés
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részrõl – bár statisztikailag nem szignifikáns –
azok közül, akik teljes egészében készpénzben
kapják a fizetésüket, többen vannak azok, akik
szerint a bankba tett pénz teljes egészében el-
veszhet, azaz tudásbeli hiányosságaikra alapoz-
va hibás kockázatkerülõ magatartást végeznek.
Másrészrõl pedig a készpénzhasználat közvetve
utal arra is, hogy a felmérésben részt vett lakos-
ság nem feltétlenül az úgynevezett „fehér gaz-
daságon” keresztül jut jövedelméhez, illetve an-
nak egy részéhez (a gazdaság készpénzigényét
ugyanis közvetve a feketegazdaság mérete is
meghatározza (Odorán et al., 2008). Utóbbira
szintén tekinthetünk úgy, mint kockázat mini-
malizáló magatartásformára.

A tanyákon élõk körében a készpénz szerepe
hangsúlyosabban jelenik meg – több mint 50
százalékuk teljes egészében készpénzben kapja
jövedelmét.

A készpénz preferálása a folyószámlára tör-
ténõ átutalással szemben nem jelenti azt, hogy
adott személyek nem rendelkeznek alapvetõ
pénzügyi termékekkel. Ezt mi sem példázza
jobban, hogy a vizsgált sokaság 78,3 százaléka
rendelkezett bankszámlával.4 A képet némileg
árnyalja, hogy a bankkártyája csupán 61,9 szá-
zaléknak, hitelkártyája 9,9 százaléknak, míg de-
vizaszámlája csupán 3,9 százaléknak volt a fel-
mérés idején. 

A pénzügyi kultúra szempontjából a kérdés
az, hogy vajon milyen a megkérdezettek hozzá-
állása a pénzhelyettesítõnek számító – a meg-
kérdezettek jelentõs hányada által birtokolt –
bankkártya használatához. A válaszadók 56,7
százaléka gondolja úgy, hogy jó dolog bankkár-
tyával fizetni. A kereszttábla-elemzés alapján
szignifikáns összefüggés van a között, hogy ki
milyen módon kapja a jövedelmét és a között,
hogy milyen a hozzáállása a bankkártyás fize-
téshez. Egyedül azok között voltak többen a
bankkártyás fizetéshez negatívan viszonyulók,
akik teljes mértékben készpénzben jutnak hoz-
zá a jövedelmükhöz (például a tanyán élõk),
minden más esetben a legtöbben úgy gondol-

ták, hogy a bankkártya használata jó dolog.
Más szempontból közelítve a községekben, il-
letve nagyközségekben élõk között nagyjából
azonos a bankkártyahasználatot preferálók kö-
re a diszpreferálókéval, míg a városokban élõk-
nél egyértelmûen elõnyben részesítik az embe-
rek a bankkártyahasználatot. Harmadik szem-
pontból közelítve a kérdéshez, elmondható,
hogy a nyugdíjasok azok, akiknél egyértelmûen
többen vannak a bankkártyahasználattal szem-
ben negatív attitûdöt képviselõk. Érdekesség,
hogy a vállalkozók csoportján belül nagyjából
50–50 százalék a bankkártyahasználatot prefe-
rálók és diszpreferálók aránya. Ez kapcsolódhat
a már említett feketegazdasághoz éppúgy, mint
a késleltetett pénzügyi teljesítéshez való nega-
tív viszonyulásnak.5 Végül – jövedelemkategó-
riák szerint vizsgálva a bankkártyahasználathoz
való hozzáállást – elmondható, hogy minél ma-
gasabb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál
inkább pozitív a pénzhelyettesítõhöz való hoz-
záállása – érdekesség, hogy 100 ezer forint havi
nettó jövedelem az a határ, ahol a bankkártya-
használatot a többség már pozitívan értékeli.

Az „internetes bankolást” igénybe vevõk
aránya csupán 26,9 százalék és fõként a maga-
sabb jövedelemkategóriába tartozó háztartások
közül kerülnek ki. Ugyan ez a helyzet a hitel-
kártyát igénybe vevõknél, illetve a devizaszám-
lával rendelkezõknél egyaránt. Kijelenthetjük
tehát, hogy a jövedelem mértékével párhuza-
mosan nõ az igénybevett pénzügyi termékek
köre is. Véleményünk szerint – a hazai és nem-
zetközi szakirodalmakban fellelhetõ következ-
tetésekkel szemben – ez nem jelenti azt, hogy a
jövedelem mértékével, illetve az igénybe vett
pénzügyi termékek körének növekedésével
párhuzamosan a pénzügyi kultúra mértéke is
nõne. Inkább csak arról van szó, hogy más élet-
helyzetû embereknél eltérõ módon kell meg-
ítélni a pénzügyi kultúrát. Jelen példánál ma-
radva, attól még, hogy valakinek nincsen hitel-
kártyája, jelentheti egyben azt is, hogy képes
megfelelõ módon felmérni a teherbíró képessé-
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gét, ami pozitív magatartásként értékelhetõ a
kevesebb jövedelemmel rendelkezõ háztartá-
sok részérõl – a hiteleknél késõbb még lesz ró-
la szó.

A vizsgált háztartások pénzforgalmáról ösz-
szefoglalva el lehet mondani, hogy a lakosság
nagy többségének módjában áll készpénzkímélõ
fizetési módot választani. A pozitív eredményre
árnyékot vet azonban, hogy különbözõ ténye-
zõk miatt ezt nem használják ki. Ilyen többek
között az, hogy az alacsonyabb jövedelemmel
rendelkezõk, a technológia iránt kevésbé fogé-
kony nyugdíjas korosztály, illetve a nem teljesen
legális gazdasági tevékenységet folytatók
bankkártyahasználathoz való hozzáállása kevés-
bé pozitív. További – a készpénz-helyettesítõk
használatára negatív befolyással bíró, de jelen ta-
nulmányban nem vizsgált – tényezõk között
említhetjük például azt is, hogy ha adott telepü-
lésen nincsen ATM, illetve a helyi kereskedelmi
egységekben nem lehet kártyával fizetni. 

Megtakarítások

Annak ellenére, hogy a vizsgált háztartások 72
százaléka lenne képes megtakarításra havi nettó
jövedelmének megduplázásával, a valóságban –
a megkérdezettek bevallása alapján – csupán
20,5 százalékuk tud félretenni (a tanyán élõk-
nél ez 14 százalék). Most azt vizsgáljuk meg
közelebbrõl, hogy ez a szûk réteg milyen célra,
mekkora jövedelembõl és milyen mértékben
képes megtakarítani, valamint azt, hogy a meg-
takarításaikhoz milyen pénzügyi eszközöket
választanak (kockázat és hozam).

A megtakarítások fõ motivációit a 9. ábra
foglalja össze. Természetesen, a megtakarítás
céljai elválnak azoktól a megtakarítási motívu-
moktól, amelyeket korábban a 7. ábra kapcsán
elemeztünk.

A 9. ábrán látható megtakarítási célok széles
skálájából adódóan a megtakarítással rendelke-
zõk számára a pénzügyi termékek nagy válasz-

9. ábra 

A MEGTAKARÍTÁSOK CÉLJAI SZERINTI MEGOSZLÁS 

Megjegyzés: egy háztartás több célt is jelölhetett

Forrás: saját szerkesztés
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téka áll rendelkezésre mind a megtakarítási,
mind pedig az idegen forrásokat tekintve, így a
pénzügyi kultúra szintje jól megítélhetõ a tény-
legesen igénybe vett pénzügyi termékeken ke-
resztül. 

Pozitívumként értékelhetõ, hogy a háztar-
tások között jelentõs arányt képvisel az idõs-
kori (ön)gondoskodás (21+2 százalék), csak-
úgy, mint a további jövedelmet generáló meg-
takarítási célok is (vállalkozás, földvásárlás,
gyerek támogatása – 32 százalék). Ha a lakás-
vásárlást és az autóvásárlási szándékot is hosz-
szabb távú befektetésnek tekintjük, akkor a
megtakarítások 80 százaléka a jövõben maga-
sabb életszínvonalba történõ befektetésnek
minõsíthetõ. 

A tanyasi környezetben élõknél a gazdálko-
dási motívum (földvásárlás, vállalkozás), illetve
a temetésre való takarékoskodás erõteljesebben
jelenik meg az utazás, valamint a szabadidõs te-
vékenység rovására.

A 10. ábra a megtakarítani képes háztartások
jövedelemkategória szerinti eloszlását mutatja.
A megtakarító háztartások 76 százaléka a 141
ezer forint feletti jövedelemmel rendelkezõk
közül kerül ki. A diagram érdekességét az adja,
hogy megtakarítani még a 63 ezer forint jöve-
delemnél alacsonyabb keresetû háztartások
esetében sem lehetetlen – ezt az eredményt
fenntartásokkal kell azonban kezelni, mivel a
válaszadók közül korábban többen is azt a vá-
laszt adták, hogy a jövedelembõl egyáltalán
nem lehet kijönni (egy fõ jelölte csupán, hogy
ilyen összegû jövedelembõl még a megtakarítás
is lehetséges). 

A 3. táblázat adataiból az az alapvetõ össze-
függés derül ki, miszerint minél nagyobb az
adott háztartás átlagos havi nettó jövedelme,
annál nagyobb mértékben képes megtakarítani.
A más arányban megtakarítóknál a megtakarí-
tás mértékét tekintve a válaszadók legtöbb
esetben azt nyilatkozták, hogy „változó”.

10. ábra 

MEGTAKARÍTANI KÉPES HÁZTARTÁSOK SZÁMA JÖVEDELEMKATEGÓRIÁK SZERINT

Forrás: saját szerkesztés
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Az elõzõnél lényegesebb kérdés azonban,
hogy a megtakarítások mely pénzügyi eszkö-
zök között oszlanak el, illetve, hogy a felmérés-
ben részt vevõ háztartások mennyire konzisz-
tensek a kockázatvállalás mértékét illetõen
(lásd 4. táblázat).

Legtöbben a bankbetétet jelölték ugyan meg,
mint legbiztonságosabb befektetési formát,
mégis meg kell jegyezni, hogy a legbiztosabb
befektetési forma az ingatlanokhoz (lakóház és
termõföld együttesen) kapcsolódik – a tanyasi
háztartásoknál mindkét ingatlantípus megelõzi
a bankbetétet. A felmért háztartások közel fele
tartja megtakarításait bankbetétben, amelyet a
készpénz követ (26,23 százalék). Ez pénzügyi
kultúra szempontjából negatívumként és pozi-

tívumként is felfogható egyszerre. Egyrészrõl
negatív abban a tekintetben, hogy a készpénz-
ben tartott megtakarítások után nem jutnak 
jövedelemhez (kamat), másrészrõl viszont fel-
fogható biztonságra való törekvésnek is. A ket-
tõ között akkor tudnánk választani, ha tisztában
lennénk azzal, hogy az egyes háztartásoknak
mekkora a mindennapi élet bonyolításához
szükséges készpénzigénye – az ilyen módon
felmért készpénz-megtakarítások szintjét ah-
hoz tudnánk viszonyítani. Erre azonban jelen
kutatás keretein belül sajnos nincs mód, ezért
más megoldást választottunk.

Az, hogy a megtakarítások több mint 75 szá-
zaléka bankbetétben és készpénzben van, rövid
távú szemléletet tükröz. Mivel a megtakarító

3. táblázat 

A HÁZTARTÁSOK MEGTAKARÍTÁSI KÉPESSÉGE

Megtakarítás mértéke Háztartások aránya Háztartások átlag havi 
a megtakarítani tudókon belül (%) nettó jövedelme (eFt)

Kevesebb, mint tizedét 38,41 204

Jövedelme egytizedét 29,73 246

Negyedét 18,94 278

Más arányban 12,92 296

Forrás: saját szerkesztés

4. táblázat 

BIZTONSÁGOSNAK TARTOTT BEFEKTETÉSI FORMÁK 
ÉS A VALÓS MEGTAKARÍTÁSI FORMÁK (%)

Milyen formában takarít meg
Bankbetét Befektetési Egyéb Értékpapír Készpénz Lakás- Összesen

alap elõtakarékosság
Biztonságosnak  tartott  megtakarítási  formák

Állampapír-vásárlás 8,01 0,91 1,09 3,46 1,64 1,64 16,76

Bankbetét 17,85 0,73 1,46 0,73 4,37 1,09 26,23

Értékpapír 1,82 0,55 0,55 0,91 1,46 0,36 5,65

Befektetési alap 0,36 0,55 0,00 0,18 0,55 0,00 1,64

Egyéb 1,28 0,18 0,18 0,18 2,55 0,00 4,37

Földvásárlás 10,56 1,82 0,91 0,55 7,65 0,55 22,04

Ingatlanvásárlás 10,02 1,09 1,46 0,73 8,01 2,00 23,32
Összesen 49,91 5,83 5,65 6,74 26,23 5,65 100,00

Forrás: saját szerkesztés
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háztartások több mint 60 százaléka vélte úgy,
hogy egy évnél hosszabb idõre tudják vállalni a
megtakarítást, a választott megtakarítási formák
alapján mért pénzügyi kultúrát abszolút negatí-
vumként értékeljük, mivel nem a befektetés
idõhorizontjához leginkább illeszkedõ (kocká-
zat és hozam) pénzügyi terméket választják.

A felmérésben szereplõ – megtakarítani ké-
pes – háztartásokról összességében el lehet
mondani, hogy megfelelõ megtakarítási célokat
követnek, amelyek természetesen nem teljesen
azonosak azokkal a célokkal, amelyeket a meg-
takarítani nem képes háztartások követnének,
ha jövedelmük a duplájára növekedne. Utóbbi-
ak jelentõsebb része leginkább az életszínvona-
lat közvetlenül növelõ, nagyobb beruházást
igénylõ gazdasági jószágra költene. A széles
körû megtakarítási motívumokhoz a pénzügyi
vállalkozások széles körû pénzügyi termékská-
lát fejlesztettek ki, ezért negatívumként érté-
kelhetõ, hogy a háztartások jelentõs hányada
ezeket nem használja. Helyette a biztonságos-
nak ítélt bankbetét, illetve készpénz párosban
tartja megtakarításait, amely a megtakarítók
alacsony pénzügyi kultúrájára utal – pontosab-
ban a pénzügyi termékek ismereteinek hiányá-
ra. Pozitívumként értékelhetõ azonban, hogy a
pénzügyi ismeretek terén jelentkezõ hiányossá-
guk nem a túlzott kockázatvállalási hajlandó-
ságban mutatkozik meg, azaz a tudásszintjük-
nek megfelelõ pénzügyi termékeket használják.

Hitelek

A pénzügyi kultúra akkor tekinthetõ megfele-
lõnek a hitelezés oldaláról vizsgálva, ha az adott
háztartások megfelelõen fel tudják mérni saját
teherbíró képességüket, illetve a hitellel járó
egyéb kockázatokat (mint például az árfolyam-
kockázat) és képesek teljesíteni a pénzügyi in-
tézményekkel szembeni kötelezettségüket. 
A fejezetben ezeket a szempontokat vizsgáljuk
meg részletesebben.

Annak ellenére, hogy az ország egyik kevésbé
fejlett, jövedelmi viszonyait tekintve elmaradot-
tabb részérõl van szó, meglepõ módon azt ta-
pasztaltuk, hogy a háztartások mindössze 39,4
százaléka rendelkezik bankhitellel6 (tanyasi ház-
tartásoknál ez az arány még kisebb, mindössze
25,6 százalék). Bár az idegen forrásokkal szem-
beni attitûdre nem kérdeztünk rá, a hitelek ala-
csony aránya azt mutatja, hogy a vizsgált háztar-
tások konzervatívan viszonyulnak a hitelekhez.

A hitelek jelentõs hányada (több mint 50
százaléka) lakáscélú. Ezt a személyi (17 száza-
lék), illetve a szabad felhasználású kölcsön (14
százalék) követi. Hitelcélként jelenik meg to-
vábbá a gépjármû-, a fogyasztási, valamint a 
vállalkozási hitel is (a három összesen 19 száza-
lékot tesz ki). Ebbõl levonhatjuk a következte-
tést, hogy a vizsgálat tárgyát képezõ háztartá-
sok a hiteltermékek terén is széles választékkal
találkoznak és azokat korlátozott mértékben
ugyan, de igénybe is veszik.

A háztartások hiteleinek devizanemenkénti
megoszlását a 11. ábra mutatja. Látható, hogy a
felmért háztartások hiteleinek több mint 50
százaléka van külföldi fizetõeszközben (a ta-
nyán élõknél a forintalapú hitelek 69 százalékot
tesznek ki). A háztartásoktól megkérdeztük,
hogy a felvett hitel mekkora terhet jelent szá-
mukra. Érdekes módon a hitelt felvevõk csupán
10,7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a felvett
hitel elviselhetetlen terhet ró a háztartásra (kö-
zülük csupán valamivel több, mint a fele devi-
zahiteles). A legtöbben (42,71 százalék) azt je-
lölték, hogy a felvett hitel visszafizetése nagy
gondot jelent a számukra (itt már magasabb
volt a devizahitelesek aránya – 60,4 százalék).
A másik két kategóriát is bevonva a vizsgálatba
(kis gondot jelent, illetve nem jelent gondot)
azt tapasztaltuk, hogy ezeknél a kategóriáknál
alacsonyabb a devizahitelesek aránya a forinthi-
telesekéhez képest, azaz bebizonyosodott,
hogy a háztartások nem számoltak az árfo-
lyamkockázattal – nem vártunk eltérõ ered-
ményt ezzel kapcsolatban. 
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A háztartások csupán 6,78 százalékának van
pénzügyi elmaradása a különbözõ közmûvek-
kel, bankokkal, adóhatósággal, a rokonsággal,
illetve egyéb magánszemélyekkel szemben,
ami pozitívumként értékelhetõ pénzügyi kul-
túra szempontjából, ugyanis azt jelzi, hogy a
vizsgált háztartások jelentõs többsége képes
kigazdálkodni kötelezettségeit. Ha a devizahi-
telek árfolyamkockázata nem realizálódott
volna, ez azt is jelenthetné egyben, hogy a ház-
tartások képesek a rendelkezésükre álló infor-
mációk alapján reálisan megítélni saját teherbí-
ró képességüket. 

Tekintve, hogy az árfolyamkockázat olyan
motívum, amely mentén a háztartásokra rótt
pénzügyi teher jelentõsen megemelkedett, kí-
váncsiak voltunk arra is, hogy hitelfelvételük
során honnan jutottak információhoz. Azt ta-
láltuk, hogy a hitellel rendelkezõ háztartások
56,7 százaléka a bank munkatársától szerezte
be a szükséges tájékoztatást, míg további 12,8

százalék a médiában megjelent hirdetésekbõl
informálódott. A kettõ együttesen 70 százalé-
kot tesz ki – azaz a hitelfelvevõk többsége a
pénzügyi intézmények tájékoztatói alapján
döntött a hitelfelvételrõl. Ezeken felül jelentõs
volt még a rokonság szerepe – a válaszadók
12,6 százaléka támaszkodott rájuk a hitelfel-
vétellel kapcsolatos tudnivalók megszerzése 
kapcsán. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a
vizsgált háztartások a korábbi tudásszintjük és
tapasztalataik alapján azonosították a rendel-
kezésükre bocsátott információkat. Mivel az
árfolyamkockázat korábban nem jelentett va-
lódi kockázatot, ezért azt nem a neki megfele-
lõ súllyal értékelték a hitelfelvétel során. 
Összefoglalva: a pénzügyi kultúra hitelek
alapján történõ alacsony megítélése nem a hi-
telfelvevõk tudatos, felelõtlen kockázatvállalá-
si magatartásból, hanem a pénzügyi ismeretek
és tapasztalatok hiányából fakad, amely men-

11. ábra 

A HÁZTARTÁSOK HITELEINEK DEVIZANEMENKÉNTI MEGOSZLÁSA

Forrás: saját szerkesztés
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tén további kockázati források kezeletlenül
maradnak.

KÖVETKEZTETÉSEK

A vizsgált településeken található háztartások
nettó jövedelme országos viszonylatban ala-
csony, a mértéke azonban megfelelõ a kiválasz-
tott – pénzügyik kultúrát jellemzõ – ismérvek
alapján történõ értékelés elkészítésére, a jelen-
legi jövedelemszint mellett ugyanis a vizsgált
háztartások többsége – beleértve a kisebb jöve-
delemmel rendelkezõ tanyasi háztartásokat, il-
letve nyugdíjból élõket – képes kigazdálkodni a
megélhetést.

A pénzforgalmat tekintve, a vizsgált háztar-
tások jelentõs többsége rendelkezik alapvetõ
pénzügyi termékkel (bankszámla), így a lehetõ-
ség adott a készpénzkímélõ pénzügyi megoldá-
sok alkalmazására – ami a pénzügyi kultúra po-
zitív fokmérõje. Ez önmagában azonban nem
jelenti sem azt, hogy megfelelõ tudás birtoká-
ban vannak a termékrõl, sem pedig azt, hogy a
mindennapi életben használják a pénzügyi ter-
méket. Az idõs korosztály, valamint a kisebb
településen élõk között (elsõsorban a nyugdíj-
ból és így kisebb jövedelemmel rendelkezõk
körében) a bankszámla, illetve a hozzá kapcso-
lódó bankkártyahasználat nem népszerû. 
A bankkártyahasználathoz való hozzáállás
(háztartás szinten mért) 100 ezer forint havi
nettó jövedelem felett válik pozitívvá.

A különbözõ banki termékeket vizsgálva
megállapítható, hogy a jövedelem nagyságával
párhuzamosan az igénybe vett pénzügyi termé-
kek köre is nõ. Véleményünk szerint ez nem a
pénzügyi kultúra növekedését, csupán annak
eltérõ módon történõ megítélésének szüksé-
gességét jelzi.

A megtakarításokat illetõen azt találtuk,
hogy a vizsgált háztartások nettó jövedelmének
megduplázásával a megtakarítani képes háztar-
tások száma a 3,5-szeresére növekedne, ami azt

jelzi, hogy a háztartásoknak a jövõre vonatko-
zóan pénzügyi szempontból pozitív elképzelé-
sei vannak (tervezés, hosszú távú szemlélet).
Ezzel szemben a felmérés alapján mindössze a
sokaság 20,5 százaléka képes ténylegesen meg-
takarítani (76 százalékuk a 141 ezer forint fe-
letti jövedelemmel rendelkezõ háztartások kö-
zül kerül ki).

A megtakarítási formák közül a legbiztonsá-
gosabbnak a bankbetétet tartják, és ezzel pár-
huzamosan a legtöbb megtakarítás is ebben a
pénzügyi eszközben realizálódott. Ugyan a
második, illetve harmadik legbiztonságosabb
megtakarítási forma az ingatlanba történõ be-
ruházás (föld- és lakóingatlan), mégis a háztar-
tások körében a készpénzben történõ megtaka-
rítás szerepel a második helyen. Mivel a megta-
karítási célok többnyire hosszú távúak, a vá-
lasztott pénzügyi eszközök pedig rövid távra
szólnak, pénzügyi kultúra szempontjából a
megtakarítások kezelését negatívan ítéljük meg
– némi pozitívumot jelent azonban, hogy a
megkérdezettek nem fektetnek olyan termék-
be, amelyet nem ismernek.

Ami a hiteleket illeti, az elemzett háztartá-
sok csupán 39,4 százaléka birtokol idegen for-
rásokat – közöttük forint- és devizaalapút egy-
aránt. Bebizonyosodott, hogy a hitelt felvevõk
jelentõs többsége hitelfelvételkor nem számolt
az árfolyamkockázattal. Tekintve azonban,
hogy a háztartások többsége nehézségek árán
ugyan, de képes kigazdálkodni az idegenforrá-
sokból származó kötelezettségét, azt jelzi szá-
munkra, hogy a háztartások korábbi (árfolyam-
kockázat realizálása elõtti) tudásszintjük és ta-
pasztalatuk alapján azonosították a rendelkezé-
sükre bocsátott információkat – tudásuknak
megfelelõen (ez a tudás azonban nem volt meg-
felelõ).

A tanyasi háztartások jövedelme elmarad a
településen élõkétõl, ami egyrészrõl a nyugdíj-
ból élõk arányával magyarázható, másrészrõl
pedig azzal, hogy a tanyán élõk nem élvezik
elõnyét a településeken jelentkezõ pozitív
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externáliáknak. Részben ebbõl következik az
is, hogy a tanyasi háztartások körében jelentõs
a készpénz szerepe. Az alacsonyabb pénzbeli
jövedelembõl adódóan a megtakarítók aránya is
kisebb. Biztonságos megtakarítási formának a
tanyasi háztartások az ingatlanokat tekintik (a
bankbetéteket is megelõzve), azonban õk is
készpénzben és bankbetétben tartják fõként
megtakarításaikat.

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizs-
gált háztartások konzervatívak pénzügyeik te-
kintetében – igyekeznek a kockázatukat mini-
malizálni, ami alapvetõen pozitív a pénzügyi
kultúra megítélésének szempontjából. A jöve-
delmek szintje lehetõvé tette a háztartások
számára  mind a hitelfelvételt, mind pedig a
megtakarításokat. A megtakarítások tekinte-
tében – megfelelõ ismeretek híján – a háztar-
tások ragaszkodnak az ismert vagyontartási
formákhoz, amelyek azonban nem alkalmasak
megtakarítási céljaik hatékony eléréséhez. Hi-
telfelvételi szempontból elmondható, hogy a
felelõs pénzügyi döntés meghozatalához
szükséges információ rendelkezésre állt (tör-
vényi elõírás), azonban a kockázatok megfele-
lõ értékelése korábbi tapasztalatlanság és/vagy
ismeretekbeli hiányosságok miatt elmaradt.
Gyakorlatilag, ami a megtakarítási oldalon

„tudatos kockázatkerülõ” magatartásnak lát-
szik (nagyarányú készpénz tartása), az tulaj-
donképpen „nem tudatos kockázatvállalás”
(infláció, kiesett kamatbevétel, bûncselekmé-
nyek). Ugyanígy, a hitelfelvételnél a korábban
olcsónak számító devizahitel kisebb mértékû
visszafizetési kockázata (kockázatkerülõ maga-
tartás) elfedte a valódi kockázatot (árfolyam-
kockázat – nem tudatos kockázat vállalás). Az
elõzõek alapján egyértelmûen kirajzolódik,
hogy a háztartásoknál a kockázatkezelési tevé-
kenység jelen van (a tanyasi háztartások köré-
ben is), amit pozitívumként lehetne értékelni.
A pénzügyi ismeretek hiányosságai és a ta-
pasztalatlanság miatt azonban a háztartások
nem képesek felmérni, hogy egyik kockázat
megszüntetése, mérséklése milyen másik koc-
kázat megjelenésével, fokozódásával jár
együtt. Az újonnan jelentkezõ kockázat valós
jelentõségének megítélése az ismertetett
okokból kifolyólag szintén akadályokba ütkö-
zik. Jelen tanulmányban megfogalmazottak
alapján azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le,
hogy a pénzügyi kultúra pozitív jegyeinek 
jelenléte ellenére, kockázatkezelés szempont-
jából, a közép-alföldi háztartások pénzügyi
kultúra szintje nem megfelelõ – fejleszteni
szükséges. 

1 Defining and Measuring Financial Literacy (Hung et

al. 2009); Financial Literacy Explicited: The Case for

a Clearer Definintion in an Increasingly Complex

Economy (Remund, 2010); Survey of Financial

Literacy Schemes in the EU27 (Habschick, 2007)

2 A háztáji gazdaságból származó jövedelemrész méré-

séhez összetettebb információ szükséges, így a mér-

tékének megítélése nem célunk.

3 A településen élõknél ez az arány 50 százalék alatt

marad minden településtípusnál.

4 Az egész sokaságból (diák, nyugdíjas, munkanélküli,

tanyán élõk stb.)

5 Ennek a vizsgálatára nem tér ki a kutatás, azonban

mindkét eset érdekes lehet a pénzügyi kultúra szem-

pontjából.

6 A kutatás nem terjedt ki arra, hogy vajon az alacsony

hitelfelvétel a térség lakóinak puritán magatartásából

vagy a hitelképtelenségbõl fakad – az alacsony jöve-

delemszint utóbbit, míg a felmérés során tapasztalt

szóbeli indoklások elõbbit támasztják alá.
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