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A felsőoktatásban tanuló fiatalok 
pénzügyi kultúráját befolyásoló 
tényezők vizsgálata
Összefoglalás: A gazdasági válság kapcsán a pénzügyi kultúra, illetve annak fejlesztési szükségessége egyre nagyobb figyelmet kap. 

A pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló programok eredményességéhez elengedhetetlen annak ismerete, hogy milyen tényezők befo-

lyásolják az emberek pénzügyi ismereteit. Éppen ezért az Állami Számvevőszék koordinációjával megvalósuló Pénzügyi Kultúra Kutatás 

adatait felhasználva arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok különböző demográfiai és oktatási jellemzői 

miként hatnak pénzügyi kultúrájukra. Eredményeink szerint a fiatalok pénzügyi tudása jelentős különbséget mutat a vizsgált ismérvek 

szerint. A férfiak, az idősebbek, a magasabb jövedelműek, valamint azok a fiatalok, akik jövedelmének kisebb része származik a családtól, 

magasabb pénzügyi kultúrával jellemezhetők. Az eredmények alapján a felsőfokú oktatásban tanított pénzügyi-gazdasági ismeretek ked-

vezően hatnak a fiatalok pénzügyi ismereteire, ugyanakkor a képzés- és a munkarend típusának hatása nem szignifikáns. Elemzéseinkből 

az is kiderült, hogy a pénzügyi-gazdasági ismeretek középiskolai oktatása nem befolyásolja a fiatalok pénzügyi tudásának szintjét. A vizs-

gálatban részt vevő diákok jobban teljesítettek az elméleti mint a gyakorlati jellegű kérdések esetében. A pénzügyi ismeretekre vonatkozó 

elméleti és gyakorlati tudásra is igaz, hogy a férfiak, az idősebbek, akik gazdasági képzésre járnak, illetve ilyen jellegű tárgyakat tanulnak 

az egyetemen, magasabb szintű pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. Ugyanakkor bizonyos különbségek is megfigyelhetők. Így a jövede-

lem és annak családtól származó részaránya csak a gyakorlati ismeretek tekintetében mutat szignifikáns kapcsolatot, míg a középiskolai 

gazdasági képzés kapcsán elmondható, hogy az csak az elméleti tudásra gyakorol szignifikáns – pozitív – hatást. Az oktatási ismérvek 

vizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy míg a képzés gazdasági jellegének a gyakorlati, addig a gazdasági irányultságú tantárgy tanulásával 

töltött félévek számának az elmélettudás esetében erősebb a pozitív hatása. Az eredmények rávilágítanak a pénzügyi-gazdasági ismeretek 

oktatása reformjának, valamint a pénzügyek iránti érdeklődés növelését célzó programoknak a szükségességére.
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BBevezetés

a 2008-ban kirobbant nemzetközi pénz-
ügyi válság számos negatív hatást gyakorolt 
a gazdaságra, illetve azon keresztül az egész 
társadalomra. a világméretű recesszió oka el-
sődlegesen a pénzügyi szektorban felgyorsult 
termékinnovációhoz kapcsolható (Borszéki, 

2010; Botos, et al., 2012; Béres & Huzdik, 
2012; Biedermann, 2012). tanulmányok bi-
zonyították, hogy a válság kialakulásában a la-
kosság pénzügyi ismereteinek hiánya is jelen-
tős szerepet játszott (IRBD, OECD, DFID, 
CGaP, 2009), ugyanis napjainkban, amikor 
a pénzügyi intézmények kínálatában egyre 
komplexebb pénzügyi termékek és szolgálta-
tások jelennek meg, ezek az ismeretek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert.Levelezési e-cím: luksandera@asz.hu
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a 2008-as pénzügyi válság magyarországot 
sem kerülte el, amely itthon is felszínre hozta 
a lakosság pénzügyi kultúrája terén meglévő 
hiányosságokat. a lakossági szektorban az is-
merethiány elsősorban a tényleges teherviselő 
képességnél magasabb adósságkockázat válla-
lásában és végső soron a túlzott eladósodott-
ságban mutatkozott meg. a legkiemelkedőbb 
példát erre a devizahitellel rendelkezők szol-
gáltatták.

a pénzügyi kultúra jelentőségét azonban 
semmiképpen sem szabad a látványos követ-
kezményekkel járó világválságra leszűkíteni, 
hiszen a pénzügyek és pénzügyi folyamatok 
mindennapi életünk részét képezik.

a pénzügyi kultúra fejlettsége minden gaz-
dasági szereplő együttes érdeke. mikroszinten a 
nagyobb pénzügyi kultúrával jellemezhető ház-
tartások és vállalkozások nagyobb valószínű-
séggel kerülik el azokat a pénzügyi döntéseket, 
amelyek hátrányosak a számukra [drága hitelek, 
kevés megtakarítás, (házi-) költségvetés-készítés 
és -tervezés hiánya] (IRBD, OECD, DFID, 
CGaP, 2009; Czakó et al., 2011).

ami a makrogazdaságot illeti, Klapper és 
szerzőtársai (2012) arra a következtetésre ju-
tottak, hogy minél nagyobb egy társadalom 
pénzügyi kultúrája, annál nagyobbak a ren-
delkezésre álló megtakarítások az országban. 
Ezen kívül egy, a Világbank koordinációjában 
megvalósuló kutatás hangsúlyozza, hogy a la-
kosság pénzügyi kultúrája hozzájárul a pénz-
ügyi rendszer stabilitásához is.

a pénzügyi kultúra fejlesztése az eddigiek-
ben leírtak alapján tehát alapvető fontossággal 
bír mind az egyén, mind pedig a társadalom 
számára.

az állami Számvevőszék, a Szegedi tudo-
mányegyetem, a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola, a magyar Pénzügyi–Gazdasá-
gi Ellenőrök Közhasznú Egyesülete, valamint 
az ECOnVEntIO Kerekasztal Közhasznú 
Egyesület azzal a céllal írt alá együttműködési 
megállapodást, hogy a tudományos kooperáció 

révén átfogó képet adjanak a felsőoktatás kü-
lönböző tudományterületein tanulmányokat 
végző magyar fiatalok pénzügyi műveltségéről.

a pénzügyi kultúra, illetve annak fejlesztési 
szükségessége egyre hangsúlyosabban jelenik 
meg a világban – különösen a fejlődő gazda-
ságokban, így magyarországon is. a pénzügyi 
kultúra fejlesztésére irányuló programok ered-
ményességéhez elengedhetetlen annak isme-
rete, hogy milyen tényezők befolyásolják az 
emberek pénzügyi ismereteit. Éppen ezért a 
Pénzügyi Kultúra Kutatás adatait felhasznál-
va arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a 
felsőoktatásban tanuló fiatalok különböző de-
mográfiai és oktatási jellemzői miként hatnak 
pénzügyi kultúrájukra. a pénzügyi kultúra 
fejlesztése elsősorban az oktatáson keresztül 
valósítható meg, így azt is vizsgáltuk, hogy az 
oktatás különböző aspektusai miként befolyá-
solják a fiatalok pénzügyi tudását.

Cikkünkben elsőként röviden bemutatjuk a 
pénzügyi kultúra fogalmát, illetve annak kü-
lönböző értelmezéseit, majd vázoljuk a téma 
alapjául szolgáló szakirodalmat, amelyet a 
kutatás során használt módszerek és eljárások 
ismeretetése követ. Ezt követően a kérdőíves 
felmérés eredményeinek értékelésével vizsgál-
juk, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok 
különböző szociodemográfiai, illetve képzési 
jellemzői miként befolyásolják pénzügyi kul-
túrájukat. Végül összefoglaljuk az eredmények 
alapján levonható következtetéseket.

A PÉnzügyi KUltúrA

E fejezet célja, hogy bevezesse az olvasót a 
pénzügyi kultúra fogalomrendszerébe, illetve 
annak különböző értelmezéseibe.

a pénzügyi kultúrával kapcsolatban – el-
sősorban az angolszász országokban – számos 
kutatást végeztek. a kutatások célja, célcso-
portja, valamint a megfogalmazott kutatási 
kérdések rendkívüli sokféleséget mutatnak. Ez 
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a sokrétűség egyben azt is jelenti, hogy a pénz-
ügyi kultúrának számos definíciója jelent meg 
az idő folyamán.

Pénzügyi kultúra alatt általánosságban a 
pénzügyekkel kapcsolatos informáltságot, az 
információ feldolgozásának, a jó pénzügyi 
döntések meghozatalának képességét értjük. 
Vitatható, hogy hol van a határa azoknak a 
pénzügyi alapismereteknek, készségeknek, 
amelyeket a pénzügyi kultúra körébe soro-
lunk. Ezt a határt a különböző kutatások más-
hol húzzák meg, és ezért gyakran egymástól 
lényegesen eltérő kérdéseket, lényegesen eltérő 
módszerrel vizsgálnak. a pénzügyi kultúra fo-
galomköre éppen ezért képlékenynek tekint-
hető. (Czakó et al., 2011)

Czakó és szerzőtársai (Czakó et al., 2011) 
amellett érvelnek, hogy a pénzügyi kultúra 
vizsgálata során figyelmünket ki kell terjesz-
teni a pénzügyi döntések mögötti kulturális 
tényezőkre is. a pénzügyi magatartást ugyanis 
nemcsak a tájékozottság, az intellektuális ké-
pességek, hanem a kulturális beállítottságban 
kifejeződő értékek, hagyományok és normák 
is befolyásolják.

magyarországon a nemzeti Bank az elsők 
között dolgozott ki olyan átfogó definíciót, 
amely a pénzügyi kultúra koncepciójának szá-
mos elemét magában foglalja:

„A pénzügyi ismeretek és készségek olyan 
szintje, amelynek segítségével az egyének képesek 
a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges 
alapvető pénzügyi információkat azonosítani, 
majd azok megszerzése után azokat értelmezni, 
és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük 
lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb követ-
kezményeit.” (magyar nemzeti Bank, 2008)

Ez a definíció elég közel áll a pénzügyi kul-
túra koncepciójához, ezért elfogadtuk érvé-
nyesnek a kutatásunk során is.

a pénzügyi kultúra mérésére – a fogalom 
meghatározásokhoz hasonlóan – számos mód-
szert alkalmaznak. a legegyszerűbb és ezért a 
leggyakrabban alkalmazott módszer a tájéko-

zottság mérése, ami azonban csak egy részét 
ragadja meg a pénzügyi kultúrának. az utóbbi 
időben ezért kiterjesztették a mérést a pénz-
ügyi döntésekhez szükséges képességek vizsgá-
latára is. (lásd Kempson 2009, mnB, 2011)

nehezebb a helyzet, ha a viselkedés norma-
tív, értékrend-, illetve attitűdbeli elemeit akar-
juk mérni, ugyanis ezek nem értelmezhetők 
jobb-rosszabb relációkban, hiszen a konkrét 
szituációtól függ, hogy melyik magatartás ve-
zet az egyén számára előnyös (vagy hátrányos) 
következményekhez. a kultúra ezen elemei 
tehát csak nominális mérési szinten értel-
mezhetők. Ebben az értelemben megtévesztő 
alacsony vagy magas pénzügyi kultúráról be-
szélni, mint ahogyan azt a hétköznapi foga-
lomhasználatban gyakorta tapasztaljuk (Czakó 
et al., 2011). Cikkünkben a pénzügyi kultúra 
ezen aspektusát csak érintőlegesen vizsgáljuk, 
tekintettel tanulmányunk terjedelmi korláta-
ira, valamint a pénzügyi kultúra attitűdbeli 
elemei mérésének előbb említett nehézségeire.

a Pénzügyi Kultúra Kutatás keretében a 
felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kul-
túrájának mérésére kialakított módszer részle-
teiről bővebben a módszertan című fejezetben 
lesz szó.

KorÁbbi KUtAtÁSi ErEdmÉnyEK

a magyar társadalomról általánosságban el-
mondható, hogy a lakosság pénzügyi tudásá-
nak szintje alacsony és a pénzügyi-gazdasági 
válságot megelőző évek során alig változott 
(Székely, 2010). a médiában hallható gaz-
dasági beszámolókat, híreket például a leg-
többen alig értik (Balázsné, 2007). alapvető 
probléma, hogy a magyar lakosság többsége 
semmilyen pénzügyi és gazdasági oktatásban 
nem részesül, így hiányoznak a megfelelő alap-
ismeretek, amelyek megnehezítik az új isme-
retek befogadását. a megfelelő tudás hiányá-
ban nehéz megfelelő döntéseket hozni, ezért 
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mindennek következményeként gyakoribbak 
a kockázatosabb pénzügyi pozíciók, mint 
amilyen az eladósodás vagy a megtakarítások 
hiánya (Székely, 2010).

a témában folytatott kutatások tapasztalatai 
szerint a pénzügyi tudásszint szociodemográfiai 
jellemzők szerint különbözik, a pénzügyekhez 
leginkább a magas iskolai végzettségű, jó anyagi 
helyzetű 20‒40 év közöttiek értenek (Székely, 
2010).

az alacsony pénzügyi kultúra nem magyar 
sajátosság. az OECD Pénzügyi Kultúra Fej-
lesztéssel Foglalkozó nemzetközi Hálózatának 
(International network on Financial Educa-
tion ‒ InFE) kezdeményezésére a pénzügyi 
kultúra szintjét nemzetközi összehasonlításban 
vizsgáló kísérleti kutatást végeztek (atkinson  ‒ 
messy, 2012). az OECD munkacsoportja 
szociodemográfiai jellemzők mentén is vizs-
gálta a kutatás eredményeit. Ennek alapján 
elmondható, hogy minden vizsgált országban 
pozitív kapcsolat van az iskolázottság és a pénz-
ügyi kultúra szintje között, a nők csaknem 
minden országban sokkal korlátozottabb pénz-
ügyi ismeretekkel rendelkeznek, mint a férfiak, 
valamint a magasabb jövedelműek jellemzően 
fejlettebb pénzügyi kultúrával rendelkeznek.

a szakirodalom alapján tehát a pénzügyi 
kultúra szociodemográfiai ismérvek mentén 
eltér a lakosság körében. a fiatalok körében 
ez az aspektus a kevésbé kutatott témák közé 
tartozik.

az első nagyobb szabású kutatást a témában 
a magyar nemzeti Bank megbízásából, 2006-
ben végezték (mnB, 2006). a kutatás az ál-
talános pénzügyi ismeretek, valamint a pénz-
ügyi stabilitás szempontjából kiemelt témákra 
fókuszálva (hitelezés, nyugdíj-előtakarékos-
ság, pénzforgalmi szolgáltatások, bankkártya 
használat) mérte fel a 14‒30 éves fiatalok 
tájékozottságát. az eredmények értékelése so-
rán kiderült, hogy a magyar fiatalok a pénz-
ügyi kultúra szempontjából számos területen 
hiányossággal küszködnek. a kutatás során 

megállapították, hogy annak ellenére, hogy a 
fiatalok fontosnak tartják a pénzügyi ismere-
teket, nem igazán érdeklődnek a téma iránt. 
a pénzügyi nyelvezet és az alapvető pénzügyi 
fogalmak hiányos ismerete már önmagában 
is együtt jár az érdeklődés alacsony fokával, 
azonban a kutatás a tájékozatlanság okaként 
a bizalmatlanságot és az információforrások 
megbízhatatlanságát is megemlíti. a kutatás 
szerint a fiatalok alacsony szintű információ-
forrásokra támaszkodnak, hiszen ismereteik 
jellemzően a szolgáltatók reklámjaiból és ma-
gazinokból származnak. az elemzésben arra 
is kitértek, hogy a fiatalok körében, amelyek 
azok a demográfiai csoportok, akik nagyobb 
érdeklődést mutatnak a pénzügyi világ felé. 
az eredmények szerint a fiatalabbak körében 
(14‒17 évesek) a vidéki városokban lakók, 
illetve a pénzügyi középiskolába járók a nyi-
tottabbak, míg az idősebbek körében (18‒30 
évesek) a budapestiek és a dolgozók, valamivel 
kevésbé a tanulók és legkevésbé az inaktívak 
(gyesen lévők, munkanélküliek).

Egyes kutatások szerint a pénzügyi oktatás 
nem elegendő a tájékoztatáshoz, képesség-
fejlesztéshez, ugyanis a családban elsajátított 
gyakorlatok erősebb hatással vannak a fiatalok 
későbbi pénzügyi magatartására (például meg-
takarítói hajlandóságára, kockázatvállalására), 
mint a formális oktatás keretében megszer-
zett ismeretek (Hanti, 2011). a masterCard 
1500 hazai felsőoktatásban tanuló diák köré-
ben végzett kutatásából emellett az is kiderült, 
hogy a pénzügyekről a fiatalok a reklámok 
alapján döntenek, és nem jellemző az aján-
latok összehasonlítása sem. mivel a fiatalok 
elsősorban a hagyományos médián (televízió, 
rádió) keresztül tájékozódnak, így a pénzügyi 
képességeik fejlesztését célzó programoknak is 
erre a csatornára érdemes koncentrálni.

a Budapesti Corvinus Egyetem tanárkép-
ző Központja százhatvan 14 és 19 év közötti 
középiskolás körében vizsgálta a fiatalok gaz-
dasági ismereteit. a kutatás eredményei azt 
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mutatják, hogy a fiatalok 77 százaléka tájéko-
zatlan a pénzügyi alapfogalmakkal kapcsolat-
ban, 16 százaléka tudja pontosan, 7 százalékuk 
pedig nagyjából, hogy mit jelent a biztosítás, 
a tHm, a betéti kamat, a lízing, a részvény 
vagy a portfólió. a bankok feladatainak meg-
határozása ugyancsak nehézségekbe ütközött: 
mindössze 8‒8 százalék tudott helyes választ 
adni arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik a 
nemzeti bank, és mi a szerepük a kereskedelmi 
bankoknak az ország gazdaságában.

Egy, 2010-ben végzett kutatás (Kovácsné, 
2013), amely két nyugat-magyarországi kö-
zépiskolában készült, az akkor 17‒18 éves 
diákok pénzügyi ismereteit, tapasztalatait 
vizsgálta. a kutatás eredményei szerint a di-
ákok elsősorban szüleiktől szerzik pénzügyi 
ismereteiket. a tanulmány keretében meg-
vizsgálták a fiatalok elektronikus csatorná-
kon végezhető tranzakciókkal kapcsolatos tá-
jékozottságát, mint a pénzügyi kultúra részét 
is. azt találták, hogy az alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők gyermekei kevésbé tájéko-
zottak, mint társaik és kevésbé jellemző rájuk 
a tudatos termékfogyasztás.

módSzErtAn

a kutatás célcsoportját a felsőoktatásban – kü-
lönböző tudományterületeken – tanuló fiatal 
felnőttek (18 és 25 év közötti korosztály) je-
lentették. a mintavételi keretet a Pénzügyi 
Kultúra Kutatásban részt vevő két felsőokta-
tási intézmény, a Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola, valamint a Szegedi tudo-
mányegyetem együttesen közel 38 000 hallga-
tója alkotta.

a Pénzügyi Kultúra Kutatás keretében on-
line kérdőíves adatgyűjtést végeztek. a kérdő-
ív lekérdezésére a www.penzugyikultura.hu 
weboldalon keresztül 2012. december 1-je és 
2013. február 14-e között került sor.

a kutatásban részt vevő két felsőoktatási in-

tézmény közel 38 000 hallgatója közül a kér-
dőívet 5,5 százalékuk töltötte ki. az adatbázis 
tisztítása után 2070 rekord maradt, azaz ennyi 
az érvényesen kitöltött – értékelésbe bevonha-
tó – kérdőívek száma. a 2070 tanulóból 1743 
fő volt 18 és 25 év közötti, így az elemzéshez 
használt minta ennyi elemből állt.

a kutatásban a hallgatók pénzügyi tudás-
szintjét a Pénzügyi tájékozottsági mutató 
(Ptm) segítségével mérték. a mutató fele-fele 
arányban tartalmaz elméleti, illetve gyakorlati 
kérdéseket. utóbbiak ugyan a hallgatók kal-
kulációs képességét is próbára teszik, azonban 
a kérdéseket úgy alakítottuk ki, hogy a meg-
felelő realitásérzékkel (pénzügyi tapasztalattal) 
bíró hallgató meg tudja adni a helyes választ 
számolás nélkül is.

a Ptm értékét 20 kérdésre adott válasz 
alapján számolták a helyes válaszok arányá-
ban, így értéke 0 és 1 között van (minél kö-
zelebb van az 1-es értékhez, annál nagyobb a 
hallgató pénzügyi tájékozottsága). a Pénzügyi 
tájékozottsági mutató értékeinek normalizá-
lásához arcsin-függvénnyel hajtottuk végre a 
transzformációt.

Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a 
felsőoktatásban tanuló fiatalok különböző 
szociodemográfiai és képzési jellemzői, miként 
befolyásolják pénzügyi kultúrájukat. a vizsgá-
latba bevont ismérveket két csoportra bontva 
az 1. táblázat tartalmazza.

a kérdőív feldolgozása során a leíró statisz-
tika módszerein túl regressziós modelleket, 
valamint varianciaanalízist használtunk. az 
adatok feldolgozásához az SPSS-programot 
alkalmaztuk.

A PÉnzügyi KUltúrA 
SzociodEmogrÁfiAi tÉnyEzői

Elemzéseink során arra a kérdésre kerestük a 
választ, hogy a felsőoktatásban tanuló fiatalok 
pénzügyi kultúráját milyen tényezők befolyá-
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solják. a pénzügyi kultúra szintjét a korábban 
ismertetett Pénzügyi tájékozottsági mutató 
(Ptm) alapján állapítottuk meg.

A pénzügyi kultúra szintje a 
felsőoktatásban tanuló fiatalok körében

Elsőként megvizsgáltuk, hogy a kérdőívben 
alkalmazott teszt, amelynek segítségével a 
pénzügyi kultúrát kívánjuk vizsgálni, mennyi-
re megbízható. Ehhez a Cronbach-alfa nevű 
mutatót alkalmaztuk, amely a teszt belső kon-
zisztenciáját fejezi ki egy 0 és 1 közötti érték 
segítségével. a 0,6 feletti érték esetén szokás 
a tesztet elfogadhatónak minősíteni. az álta-
lunk használt kérdés sor esetében a Cronbach-
alfa mutató értéke 0,63, ami azt jelenti, hogy a 
teszt megbízhatósága elfogadható, a kérdések 
ugyanazt – ebben az esetben a pénzügyi isme-
reteket – mérik.

az 1. ábra a Pénzügyi tájékoztatottsági mu-
tató értékének mintabeli eloszlását szemlélteti. 
a mintában előforduló legkisebb érték 0,15, 
a legnagyobb 0,85 volt. a Ptm átlaga 0,55, 
szórása 0,13 volt. Ezek szerint a felsőoktatás-
ban tanuló fiatalok pénzügyi ismeretei között 
jelentős különbségek mutatkoznak.

A pénzügyi kultúra és az egyes változók 
közötti kapcsolat

a következőkben az előző fejezetben ismer-
tetett ismérvek és a pénzügyi kultúra szintje 
közötti összefüggéseket vizsgáltuk meg. Sta-
tisztikai szempontból az egyes ismérveket 
elemezhetjük önmagukban, illetve más válto-
zókkal együtt, hogy az egyes ismérvek közötti 
kölcsönhatást kiszűrjük. Első lépésben varian-
ciaelemzéssel, illetve korreláció1 számítással azt 
vizsgáltuk meg, hogy melyek azok a jellemzők, 
amelyek szignifikáns összefüggést mutatnak a 
pénzügyi kultúra szintjével.

a varianciaelemzés eredményét a 2. táblá-
zat, a korrelációelemzés eredményét a 3. táb-
lázat tartalmazza.

a táblázatokból látható, hogy szinte mind-
egyik esetben statisztikailag igazolható kü-
lönbséget lehet tenni a hallgatók pénzügyi 
ismeretei között az egyes vizsgált ismérvek 
mentén. az egyetlen kivételt a vizsgált válto-
zók közül a középiskolában tanult pénzügyi-
gazdasági ismeretekre, valamint a munkaválla-
lásra vonatkozó változók jelentették – ezekben 
az esetekben a kategóriaátlagok nem térnek el 
szignifikánsan.

a folytonos változók esetében a korreláció-

1. táblázat 

A vizsgálAtbA bevont ismérvek

szociodemográfiai ismérvek oktatáshoz kapcsolódó ismérvek

•  nem

•  életkor

•  családi állapot

•  származás (első generációs diplomás, egyéb)

•  lakáskörülmények

•  gyerek (van/nincs)

•  munka (dolgozik-e tanulás mellett)

•  jövedelem (mértéke, illetve a családtól kapott jövedelem 

aránya)

•  tagozat jellege (nappali, levelező stb.)

•  képzés szintje (bSc, mSc stb.)

•  a felsőoktatásban pénzügyi-gazdasági ismeretek 

tanulásával töltött félévek száma

•  szakirány típusa (gazdasági, egyéb)

•  pénzügyi-gazdasági képzésben részesült

•  külföldi tanulmányok

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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1. ábra 

A PTM-index érTékének MegoszlásA A felsőokTATásbAn TAnuló fiATAlok körében

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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2. táblázat 

A vizsgálT kATegoriális válTozók és PTM közöTTi kAPcsolAT

ismérvek F sig

nem 49,748 0,000

családi állapot 6,042 0,000

Elsőgenerációs diplomaszerző 12,939 0,000

lakáskörülmények 4,565 0,001

van-e gyereke 17,486 0,000

Dolgozik-e 0,207 0,649

tagozat jellege 15,588 0,000

Képzés szintje 5,234 0,000

Szakirány típusa 45,041 0,000

Pénzügyi-gazdasági képzésben részesült a középiskolában 0,184 0,668

Élt (dolgozott/tanult) már külföldön 5,332 0,021

f – f-próba eredménye; sig – szignifikancia szint

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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számítás a változók közötti kapcsolat erőssé-
gét és irányát is megmutatja. látható, hogy a 
kor előrehaladtával fiatalok pénzügyi ismeretei 
fejlődnek. ugyanez igaz a pénzügyi ismeretek 
tanulásával töltött félévek számának tekinte-
tében is: minél több ideig tanul valaki ilyen 
jellegű tantárgyakat, annál magasabb szintű 
pénzügyi tudásra tesz szert. a jövedelemmel 
kapcsolatban két változó hatását is vizsgáltuk. 
Egyrészt a fiatalok havi nettó jövedelmét, más-
részt a jövedelmük családtól származó részará-
nyát mérő változókat vontuk be az elemzésbe. 
az eredmények szerint a magasabb jövedelem 
magasabb szintű pénzügyi ismeretekkel páro-
sul. az eredmények alapján az is elmondható, 
hogy minél kisebb része származik egy fiatal 
jövedelmének a családtól kapott támogatás-
ból, annál magasabb szintű a pénzügyi kul-
túrájuk. Bár mind a négy vizsgált változónál 
szignifikáns összefüggést kaptunk, a kapcsolat 
erőssége meglehetősen gyenge, különösen a 
kornál.

a következőkben a vizsgált kategoriális vál-
tozók és a Ptm értéke közötti összefüggéseket 
vizsgáltuk meg közelebbről azokban az esetek-
ben, ahol a varianciaanalízis szignifikáns kap-
csolatot mutatott.

A fiatalok pénzügyi kultúrájának nemek 
szerinti különbsége
a fiatalok pénzügyi tudászintjében nemek sze-
rint jelentkező különbséget mutatja a 2. ábra. 

Ez alapján elmondható, hogy a fiatal férfiak 
átlagos pénzügyi ismeretszintje meghaladja 
korosztályuk nő tagjaiét. 

A fiatalok pénzügyi kultúrájának családi 
állapot szerinti különbsége
a kérdőívet kitöltő fiataloknál megfigyel-
hető, hogy a házasságban élőknél, illetve 
az elváltaknál a pénzügyi kultúra mérésére 
létrehozott Ptm értéke magasabb. a leg-
alacsonyabb értéket a 6 hónapnál rövidebb 
párkapcsolatban élőknél mértük. (Lásd  
3. ábra)

A fiatalok pénzügyi kultúrája  
és a gyerekvállalás közötti kapcsolat
a kutatásban résztvevők 3,8 százaléka rendel-
kezik gyerekkel (mintegy 67 fő). a 4. ábrán 
jól kivehető, hogy a gyermektelenebbeknél 
lényegesen jobban teljesítettek a pénzügyi tu-
dást mérő teszten.

A fiatalok pénzügyi kultúrájának családi 
háttér szerinti különbsége
a családi hátteret illetően kicsivel többen van-
nak olyanok a mintában, akiknek valamelyik 
felmenőjük (szülő, nagyszülő) diplomával 
rendelkezik (52,6 százalék), azonban az úgy-
nevezett „elsőgenerációs” diplomaszerzők ösz-
szességében jobban teljesítettek a pénzügyi 
ismeretek terén, bár a különbség elenyésző. 
(Lásd 5. ábra)

3. táblázat 

A vizsgálT folyTonos válTozók és A PTM közöTTi kAPcsolAT

ismérvek Pearson-féle 

korreláció

sig

Kor 0,098 0,000

Jövedelem 0,208 0,000

A jövedelem családtól származó aránya –0,178 0,000

Pénzügy ismeretek tanulásával töltött félévek száma 0,220 0,000

Forrrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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2. ábra 

Ptm értéke nemek szerint

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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3. ábra 

A PTM érTéke csAládi állAPoT szerinT

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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4. ábra 

A Pénzügyi ismeretek szintje gyerekvállAlás szerint

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás

5. ábra 

A Pénzügyi isMereTek szinTje „diPloMás generációk” szerinT

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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A fiatalok pénzügyi kultúrájának 
lakáskörülmények szerinti különbsége
a lakáskörülményeket vizsgálva az 6. ábrán 
látható, hogy azok, akik albérletben vagy sa-
ját lakásban élnek és így számos a lakhatással 
kapcsolatos pénzügyi feladatot maguk látnak 
el, magasabb szintű pénzügyi ismeretekkel 
rendelkeznek. a kollégiumban lakó fiatalok 
ebből a szempontból nem különböznek a szü-
leikkel élő társaiktól. Érdekes módon a pénz-
ügyi ismereteket mérő teszten azok teljesítet-
tek a legrosszabbul, akik a tanulmányaik során 
rokonoknál laknak.

A fiatalok pénzügyi kultúrájának a tagozat 
típusa szerinti különbsége
a varianciaelemzésnél láthattuk: az, hogy mi-
lyen tagozatos egy diák, valamint hogy milyen 
képzésben vesz részt, szintén megkülönbözte-
tő ismérv a pénzügyi kultúra szempontjából. 
a 7. ábrán látható, hogy a levelező tagozatos, 
esti tagozatos és legfőképp a távoktatásban ré-
szesülő hallgatók a nappali tagozatos tanulók-
hoz képest jobban teljesítenek.

A fiatalok pénzügyi kultúrájának a képzés 
szintje szerinti különbsége
a képzés szintjének vizsgálata alapján el-
mondható, hogy a mesterképzéses hallgatók 
pénzügyi kultúrája a legfejlettebb. az alapfo-
kú képzésben résztvevők alacsonyabb Ptm-
értéke az oktatásban eltöltött, feltehetően rö-
videbb idő eredménye. az, hogy a felsőfokú 
szakképzésben, illetve az osztatlan képzésben 
részt vevő diákok gyengébb eredményt értek 
el, arra utalhat, hogy ezek a képzések kevésbé 
segítik elő a fiatalok pénzügyi ismereteinek el-
sajátítását. (Lásd 8. ábra)

A fiatalok pénzügyi kultúrájának a képzés 
jellege szerinti különbsége
Ha a minta teljes mértékben reprezentálná 
a valóságot, akkor következtetéseket lehetne 
levonni a pénzügyi műveltséget illetően felső-

oktatási szakonként is. azonban a mintában 
a gazdasági szakos hallgatók túlnyomó több-
ségben vannak a többi szak hallgatóival szem-
ben (67 százalék szemben a 33 százalékkal). 
Ebből az okból kifolyólag olyan összehason-
lításnak van értelme, amely a gazdasági szakos 
hallgatókat hasonlítja össze a nem gazdasági 
képzésben részt vevő hallgatókkal. a 9. ábrán 
könnyen észrevehetjük a különbséget, amely 
szerint a gazdasági képzésben részt vevő hall-
gatók magasabb pénzügyi kultúrával jellemez-
hetők.

A fiatalok pénzügyi kultúrája és a külföldön 
szerzett tapasztalat közötti kapcsolat
Végül, de nem utolsó sorban megkülönböz-
tettük a hallgatókat aszerint, hogy tanultak, 
illetve dolgoztak-e már külföldön. a 10. ábra 
a variancianalízis eredményeinek megfelelő-
en azt mutatja, hogy a külföldön tartósabb 
időt eltöltő fiatalok átlagosan nagyobb Ptm-
értéket értek el a teszten, azonban a különbség 
mértéke nem számottevő.

A fiatalok pénzügyi kultúrájára ható 
tényezők komplex modellje
mint azt már korábban említettük, a vizsgált 
ismérvek között feltételezhetően sok esetben 
kölcsönhatás áll fenn. ahhoz, hogy ezeket a 
kölcsönhatásokat kiszűrjük és a hatásmecha-
nizmusokat pontosabban lássuk, szükség van 
a változók együttes elemzésére. a következők-
ben többváltozós linerási regresszióelemzés 
segítségével vizsgáltuk meg a korábban ismer-
tetett szociodemográfiai és oktatási ismérvek-
nek a fiatalok pénzügyi ismereteire gyakorolt, 
egymástól független, önálló hatását.

Elsőként a már korábban is vizsgált demo-
gráfiai ismérveket vontuk be az elemzésbe. 
a kapott eredményeket a 4. táblázat szemlél-
teti.

ahogy azt a varianciaanalízisnél is tapasztal-
tuk, a munkerő-piaci jelenlétnek nincs szigni-
fikáns hatása a fiatalok pénzügyi ismereteire.



 tanulmány 

248  Pénzügyi Szemle  2014/2

6. ábra 

A Pénzügyi isMereTek szinTje lAkáskörülMények szerinT

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás

7. ábra 

A Pénzügyi ismeretek szintje tAgozAt szerint

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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8. ábra 

A Pénzügyi ismeretek szintje A kéPzés szintje szerint

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás

9. ábra 

A Pénzügyi ismeretek szintje gAzdAsági kéPzés és nem gAzdAsági kéPzés esetén

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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a nem tekintetében a többi változó szinten 
tartása mellett is igaz, hogy a férfiak pénzügyi 
kultúrája magasabb szintű, mint a nőké: a fér-
fiak átlagosan 4,1 százalékponttal jobban telje-
sítettek a pénzügyi kultúrát mérő teszten.

az, hogy egy hallgató első generációs dip-
lomás-e, továbbra is szignifikáns összefüggést 
mutat a pénzügyi tudás szintjével, azonban a 
hatás mértéke nem jelentős: egy elsőgenerá-
ciós diplomás Ptm-értéke átlagosan 0,018 
ponttal magasabb.

az eredmények szerint a jövedelem pozitív 
kapcsolatban áll a fiatalok pénzügyi tudásával, 
a kapcsolat azonban ebben az esetben sem je-
lentős: 10 000 forinttal magasabb jövedelem 
átlagosan 0,003-mal magasabb Ptm-értékkel 
jár. a táblázatból az is kitűnik, hogy egy hall-
gató jövedelmének minél nagyobb része szár-
mazik a családtól kapott támogatásból, annál 
alacsonyabb a Ptm-értéke. a kapcsolat erős-
sége ebben az esetben is elenyésző: a családtól 
kapott jövedelem részarányának 10 százalék-

kal való növekedése a Ptm-mutató átlagosan 
0,003-mal való csökkenésével jár.

az eredményekből az is kitűnik, hogy a 
családi állapot, a lakáskörülmények, illetve az, 
hogy egy fiatalnak van-e gyereke, önmagában 
nem befolyásolja a pénzügyi kultúra szintjét. 
Ezen változók csupán a többi, a vizsgálatba be-
vont változók hatását „közvetítik”.

a következőkben az előbb ismertetett reg-
ressziós modellt kibővítettük az oktatásra 
vonatkozó változókkal. az eredményeket az  
5. táblázat szemlélteti.

a táblázatból látható, hogy az oktatási jel-
lemzők kontrollálása mellett sem változik a 
demográfiai változók többségének a Ptm-re 
gyakorolt, előzőekben ismertetett hatása. El-
mondható tehát, hogy a férfiak, az idősebbek, 
a magasabb jövedelműek, valamint azok a fia-
talok, akik jövedelmének kisebb része szárma-
zik a családtól, magasabb Ptm-értékkel ren-
delkeznek, és ezek a hatások nem az oktatási 
jellemzők szerinti sajátos összetételből ered. 

10. ábra 

PTM-érTékek A külföldi TAnulMányúT/MunkAvállAlás szerinT

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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ugyanakkor az oktatási ismérvek bevonása 
utána a családi háttér hatásának iránya meg-
fordult, azaz valójában pozitív hatása van a 
fiatalok pénzügyi ismereteire, ha szüleik vagy 
nagyszüleik között van, aki diplomával rendel-
kezik.

az oktatási ismérvek között vizsgáltuk a 
tagozat és képzés jellegének hatását a fiatalok 
pénzügyi ismereteire. az eredmények szerint 
a tagozat típusa kapcsán csupán egy esetben 
tapasztalható szignifikáns különbség, bár a 
hatás mértéke elenyésző: a nappali tagozatos 
diákokhoz képest a levelezőképzésben részt-
vevők átlagosan 2,8 százalékponttal jobb tel-
jesítményt nyújtottak a pénzügyi ismereteket 
vizsgáló teszt kitöltése során. az eredmények 

alapján a képzés jellegének nincs szignifikáns 
hatása a fiatalok pénzügyi ismereteire.

az, hogy egy fiatal milyen szakon tanul, 
szignifikánsan befolyásolja pénzügyi tudását. 
azok a fiatalok, akik valamilyen gazdasági 
szakirányon tanulnak átlagosan 3,4 százalék-
ponttal magasabb Ptm-értékkel jellemezhe-
tők, mint az egyéb szakirányon tanuló diákok. 
az eredmény értelmezésénél figyelembe kell 
venni, hogy a regressziós modellben szere-
peltettük a „Hány félév pénzügyi-gazdasági 
irányultságú tárgyat tanultál már a felsőokta-
tásban töltött időd alatt?” változót is, így az 
előzőekben leírt különbség arra a hipotetikus 
esetre vonatkozik, amikor két tanuló – egy 
gazdasági szakirányon és egy egyéb szakirá-

4. táblázat 

A deMográfiAi válTozók és PTM közöTTi kAPcsolAT regressziós Modellje

béta sig

Konstans 0,397 0,000

nem (ref. kategória: nő) 0,041 0,000

Kor 0,004 0,007

családi állapot (ref. kategória: egyedülálló)

6 hónapnál rövidebb párkapcsolatban él –0,017 0,148

6 hónapnál hosszabb párkapcsolatban él 0,002 0,741

házas 0,018 0,419

elvált 0,071 0,069

Van-e gyereke (ref. kategória: nincs) –0,004 0,866

Elsőgenerációs diplomás (ref. kategória: nem) 0,018 0,003

lakáskörülmények (ref. kategória: szüleivel lakik)

rokonoknál lakik 0,020 0,140

kollégiumban lakik –0,009 0,244

albérletben lakik –0,007 0,314

saját lakásban lakik –0,011 0,121

dolgozik-e (ref. kategória: nem) 0,002 0,794

Jövedelem (tízezer forint) 0,003 0,000

családtól kapott jövedelem részaránya (10%-os skálán mérve) –0,003 0,000

r négyzet = 0,09

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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5. táblázat 

A deMográfiAi és okTATási isMérvek és A PTM közöTTi kAPcsolAT  
regressziós Modellje

béta sig

Konstans 0,357 0,000

nem (ref. kategória: nő) 0,045 0,000

Kor 0,004 0,034

családi állapot (ref. kategória: egyedülálló)

6 hónapnál rövidebb párkapcsolatban él –0,016 0,154

6 hónapnál hosszabb párkapcsolatban él 0,003 0,676

házas 0,004 0,866

elvált 0,068 0,077

Van-e gyereke (ref. kategória: nincs) –0,004 0,845

Elsőgenerációs diplomás (ref. kategória: nem) –0,022 0,000

lakáskörülmények (ref. kategória: szüleivel lakik)

rokonoknál lakik –0,031 0,137

kollégiumban lakik 0,018 0,167

albérletben lakik 0,000 0,987

saját lakásban lakik 0,014 0,169

dolgozik-e (ref. kategória: nem) 0,010 0,121

Jövedelem (tízezer forint) 0,002 0,007

családtól kapott jövedelem részaránya (10%-os skálán mérve) –0,002 0,017

tagozat jellege (ref. kategória: nappali tagozat)

esti tagozat –0,024 0,673

levelező tagozat 0,028 0,007

távoktatás 0,033 0,486

Képzés formája (ref. kategória: bA, bsc)

mA, msc 0,022 0,069

egységes, osztatlan képzés 0,012 0,483

felsőfokú szakképzés –0,018 0,093

egyéb 0,013 0,667

Szakirány jellege (ref. kategória: egyéb) 0,034 0,000

Külföldi munka/tanulás (ref. kategória: nem) 0,002 0,800

Pénzügyi-gazdasági tárgy tanulásával töltött félévek száma 0,008 0,000

Középiskolai pénzügyi-gazdasági képzése (ref. kategória: igen) –0,001 0,934

r négyzet = 0,14

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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nyon tanuló – azonos számú félévben részesült 
ilyen képzésben. mivel a gyakorlatban ez álta-
lában nem így van, a két változó hatása össze-
adódhat és így a különbség jelentősebb lehet.

a pénzügyi-gazdasági irányultságú tárgy 
tanulásával töltött félévek száma szintén szig-
nifikáns hatással van a pénzügyi kultúra szint-
jére: átlagosan egy félév pénzügyi-gazdasági 
irányultságú tárgy tanulása 0,8 százalékponttal 
növeli a Ptm értékét. Bár a hatás nem tűnik 
jelentősnek egy ötéves, 10 féléves képzés ese-
tében ez a hatás már 8 százalékpontos különb-
séget jelent, azaz átlagosan ennyi a különbség 
két diák Ptm-értéke között, akik közül az 
egyik egyáltalán nem tanult ilyen tárgyat fel-
sőfokú képzése során, míg a másik 10 féléven 
keresztül részesült ilyen képzésben.

a regressziós elemzés is megerősítette azt a 
korábbi eredményt, miszerint a középiskolá-
ban tanult pénzügyi-gazdasági ismereteknek 
nincs szignifikáns hatása a fiatalok pénzügyi 
tudásának szintjére.

Végül megvizsgáltuk a külföldi munkavállalá-
si, illetve tanulmányi tapasztalat hatását is, azon-
ban a kapott eredmény ebben az esetben nem 
szignifikáns. Ez azt jelenti, hogy az ilyen jellegű 
tapasztalatok önmagukban nem befolyásolják a 
pénzügyi kultúra szintjét. a korreláció-számítás 
esetében csupán azért mutatott szignifikáns kap-
csolatot a Ptm értékével, mivel a többi vizsgá-
latba bevont változó hatását „közvetítette”.

az ismérvek vizsgálata során látható, hogy 
az egyes változók hatása sokszor nem számot-
tevő. nem szabad azonban elfelejteni, hogy az 
egyes ismérvek hatása egymástól nem függet-

len, vagyis az egyén pénzügyi tudásszintjét az 
ismérvek eredőjeként kell meghatározni – a 
hatások összeadódva jelentős különbségek ki-
alakulásához vezethetnek.

A fiatalok pénzügyi kultúrájának  
két aspektusa és az arra ható tényezők 
vizsgálata

a pénzügyi kultúra méréséhez használt kérdé-
sek két típusba sorolhatók. a kérdések egy ré-
sze az elméleti tudásra – pénzügyi fogalmakra, 
pénzügyi folyamatokkal kapcsolatos tájéko-
zottságra –, míg másik csoportja a gyakorla-
ti tudásra – például kamatszámítás – kérdez 
rá. a kérdések e két csoportját külön-külön is 
megvizsgáltuk. az összpontszámot a Ptm-hez 
hasonlóan ebben az esetben is a helyes vála-
szok arányában adtuk meg.

a 6. táblázatból kitűnik, hogy a diákok 
átlagosan jobban teljesítettek az elméleti kér-
dések esetében (58,7 százalék szemben a 48,2 
százalékkal), és a szórás alapján az is látható, 
hogy az elméleti tudás tekintetében valamivel 
kisebb a különbség a fiatalok között.

a pénzügyi tudás e két formája közötti kap-
csolatot ezt követően korrelációszámítással 
vizsgáltuk meg. az eredmények alapján a két 
pontszám közötti korreláció szignifikáns, érté-
ke pedig 0,39. a módszertani szakirodalom-
ban a 0,3 és 0,7 közötti korrelációs értékeket 
közepesen erősnek szokás tekinteni, a kapott 
pontszám ennek a tartománynak az alsó szeg-
mensébe tartozik.

6. táblázat 

Az elméleti és gyAkorlAti kérdésekre Adott helyes válAszok ArányA

ismérvek átlag szórás

elméleti kérdések 0,587 0,157

Gyakorlati kérdések 0,482 0,174

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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a következőkben a kérdések két típusá-
nál elért pontszám esetében külön-külön is 
lefuttatuk a demográfiai és oktatási ismérveket 
tartalmazó lineáris regressziós modelleket. az 
eredményeket a 7. táblázat szemlélteti.

az eredmények hasonlóak ahhoz, amit a 
Ptm-re vonatkozó regressziós modell eseté-
ben kaptunk. a pénzügyi ismeretekre vonat-
kozó elméleti és gyakorlati tudásra is igaz, 
hogy a férfiak, az idősebbek, azok, akiknek 
szülei vagy nagyszülei diplomások, akik gaz-
dasági képzésre járnak, illetve ilyen jellegű 
tárgyakat tanulnak az egyetemen, magasabb 
pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek. ugyan-
akkor bizonyos különbségek is megfigyelhe-
tők. Így a jövedelem és annak családtól szár-
mazó részaránya csak a gyakorlati ismeretek 
tekintetében mutat szignifikáns kapcsolatot, 
míg a középsikolai gazdasági képzés kapcsán 
elmondható, hogy az csak az elméleti tudás-
ra gyakorol szignifikáns – pozitív – hatást. az 
oktatási ismérvek esetében látható az is, hogy 
míg a képzés gazdasági jellegének a gyakorlati, 
addig a gazdasági irányultságú tantárgy tanu-
lásával töltött fél évek számának az elmélet tu-
dás esetében erősebb a pozitív hatása.

KöVEtKEztEtÉSEK

tanulmányunkban a felsőoktatásban tanuló 
fiatalok pénzügyi kultúráját, az arra ható de-
mográfiai ismérveket és képzési sajátosságokat 
vizsgáltuk meg.

a pénzügyi kultúra mérésére használt 
Ptm-mutató értéke a mintában 0,55 volt, 
ami azt jelenti, hogy a diákok átlagosan a fel-
tett kérdések valamivel több mint felére tud-
tak helyesen válaszolni. a Ptm-mutató szórá-
sa (0,13) ugyanakkor rámutatott arra, hogy a 
fiatalok pénzügyi tudásának szintjében jelen-
tős különbségek mutatkoznak.

az adatok elemzése alapján elmondható, 
hogy a fiatalok bizonyos demográfiai jellemzői 

szignifikánsan befolyásolják a pénzügyi kultú-
ra szintjét.

az eredmények szerint a férfiak jobban 
teljesítettek a pénzügyi ismereteket vizsgáló 
teszten, mint a nők. mivel ez a különbség az 
egyéb demográfiai változók, valamint a kép-
zésre vonatkozó ismérvek regressziós modellbe 
történő bevonása után is fennáll, nem ösz-
szetételhatásnak, hanem valós különbségnek 
tekinthető. Feltételezésünk szerint a férfiak 
jobban érdeklődnek a pénzügyek iránt és ér-
deklődésüknek köszönhetően tájékozottab-
bak a témában. amennyiben feltételezésünk 
helytálló, ez a különbség a fiatal nőket célzó, a 
pénzügyek iránti érdeklődést felkeltő progra-
mokkal mérsékelhető.

az életkor szintén hatással van a pénzügyi 
tudás szintjére: a kor előrehaladtával a fiata-
lok pénzügyi ismeretei fejlődnek. Ez az ered-
mény evidensnek tekinthető, hiszen ahogy az 
élet más területein, úgy a pénzügyek területén 
is egyre több ismeretre teszünk szert az éle-
tünk során. Emellett a fiatal felnőttek a kor 
előrehaladtával egyre több olyan helyzettel ta-
lálják szemben magukat – hitelfelvétel, ingat-
lanvásárlás stb. –, amelyek bővítik pénzügyi 
ismereteiket.

a családi háttér szintén befolyásolja a fia-
talok által elért Ptm-értéket, az eredmények 
szerint az elsőgenerációs diplomások maga-
sabb pontszámot értek el a teszten, ugyan-
akkor a hatás iránya megfordult, miután az 
oktatásra vonatkozó változókkal bővítettük 
modellünket. Ez arra utal, hogy bár az első-
generációs diplomások jobban teljesítettek a 
pénzügyi kultúrát mérő teszten, ez voltaképp 
a képzési ismérvek szerinti eltérő összetételük-
nek köszönhető. Valójában a fiatalok pénz-
ügyi ismereteire kedvezően hat, ha szüleik és 
nagyszüleik között vannak, akik diplomával 
rendelkeznek.

a fiatalok jövedelmi helyzetének bizonyos 
sajátosságait, illetve azok pénzügyi kultúrára 
gyakorolt hatását is megvizsgáltuk. az ered-
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7. táblázat 

A deMográfiAi és okTATási isMérvek és A Pénzügyi kulTúrA elMéleTi  
és gyAkorlATi AsPekTusA közöTTi kAPcsolAT regressziós Modellje

elméleti tudás gyakorlati tudás

béta sig béta sig

Konstans 0,446 0,000 0,228 0,000

nem (ref. kategória: nő) 0,026 0,001 0,069 0,000

Kor 0,004 0,086 0,004 0,071

családi állapot (ref. kategória: egyedülálló)

6 hónapnál rövidebb párkapcsolatban él –0,014 0,304 –0,022 0,142

6 hónapnál hosszabb párkapcsolatban él 0,009 0,240 –0,007 0,454

házas –0,005 0,863 0,013 0,651

elvált 0,065 0,162 0,077 0,134

Van-e gyereke (ref. kategória: nincs) –0,003 0,920 –0,003 0,904

Esőgenerációs diplomás (ref. kategória: nem) –0,024 0,001 –0,021 0,010

lakáskörülmények (ref. kategória: szüleivel lakik)

rokonoknál lakik –0,045 0,067 –0,022 0,419

kollégiumban lakik 0,000 0,979 0,039 0,027

albérletben lakik –0,009 0,308 0,008 0,405

saját lakásban lakik 0,023 0,062 0,002 0,861

dolgozik-e (ref. kategória: nem) 0,008 0,289 0,012 0,183

Jövedelem (tízezer forint) 0,001 0,099 0,002 0,017

családtól kapott jövedelem részaránya (10%-os skálán mérve) –0,001 0,273 –0,003 0,008

tagozat jellege (ref. kategória: nappali tagozat)

esti tagozat –0,056 0,416 0,008 0,921

levelező tagozat 0,051 0,000 0,007 0,634

távoktatás 0,019 0,739 0,046 0,473

Képzés formája (ref. kategória: bA, bsc)

mA, msc 0,021 0,151 0,026 0,113

egységes, osztatlan képzés 0,035 0,104 –0,008 0,748

felsőfokú szakképzés –0,011 0,369 –0,023 0,102

egyéb 0,044 0,222 –0,011 0,777

Szakirány jellege (ref. kategória: egyéb) 0,029 0,001 0,043 0,000

Külföldi munka/tanulás (ref. kategória: nem) –0,001 0,939 0,004 0,649

Pénzügyi-gazdasági tárgy tanulásával töltött félévek száma 0,011 0,000 0,006 0,005

Középiskolai pénzügyi-gazdasági képzése (ref. kategória: igen) –0,016 0,049 0,015 0,092

r négyzet = 0,114 és 0,107

Forrás: Állami Számvevőszék, Pénzügyi Kultúra Kutatás
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mények azt mutatták, hogy minél több jövede-
lemmel gazdálkodik egy fiatal és jövedelmének 
minél kisebb része származik otthonról kapott 
támogatásból, annál magasabb a pénzügyi tu-
dása. a magasabb jövedelemmel rendelkező 
fiatalok anyagi helyzetük következtében olyan 
pénzügyi tranzakciókat is alkalmazhatnak 
– például befektetések –, amelyeket kevésbé 
tehetős társaik nem. a magasabb jövedelem 
az érintettség által növelheti a pénzügyi fo-
lyamatok iránti érdeklődést is. az otthonról 
származó családi támogatás arányának negatív 
hatása azzal magyarázható, hogy azok a fiata-
lok, akik jövedelmük megszerzésében más for-
rásokra kell, hogy támaszkodjanak – például 
diákhitel – jövedelmük megszerzése során új 
pénzügyi ismeretekre tehetnek szert.

a többi vizsgált demográfiai ismérv, mint 
a családi állapot vagy a lakáskörülmények 
szintén megkülönböztető ismérvet jelentenek 
a pénzügyi tudás szempontjából, azonban az 
elemzésekből kiderült, hogy ezek a jellem-
zők csupán más jellemzők hatásait közvetítik. 
a családi állapot vonatkozásában nem igazol-
ható az a feltételezés a megkérdezettek köré-
ben, hogy az egyedülállóknak rosszabbak a 
pénzügyi ismereteik, mint a párkapcsolatban 
élő társaiké (CBF, 2004; Hung, et al., 2009). 
az viszont a kérdőívet kitöltő fiataloknál is 
megfigyelhető, hogy a házasságban élőknél, 
illetve az elváltaknál a pénzügyi kultúra mé-
résére létrehozott Ptm értéke magasabb. az 
utóbbi két kategóriába eső hallgatók feltehető-
en – követve élethelyzetük sajátosságait – már 
jobban odafigyelnek a pénzügyeikre, hiszen a 
fészekrakás hosszú távú gondolkodásmódot és 
tervezést feltételez, míg a váláskor felmerülő 
vagyonmegosztás megfelelő körültekintést 
igényel.

meglepő módon a munkaerő-piaci jelenlét 
szerint nincs különbség a fiatalok pénzügyi is-
meretei között. Ez azt jelentheti, hogy a pénz-
ügyi ismeretek megszerzésére a munkaerőpiac 
nem nyújt megfelelő terepet.

az oktatás bizonyos sajátosságai szintén be-
folyásolják a fiatalok pénzügyi kultúrájának 
szintjét. a képzés formája és a tagozat jellege 
szerint szignifikáns különbségek mutatkoznak 
a tanulók pénzügyi ismereteinek szintjében 
– például a képzés minél kevésbé köti az is-
kolapadhoz a diákot, annál magasabb a pénz-
ügyi tudása –, azonban az elemzésből kiderült, 
hogy ezek a különbségek valójában a diákok-
nak a többi vizsgált változó szerinti eltérő ösz-
szetételéből erednek.

a képzés tartalmára vonatkozó változók 
esetében már más a helyzet. a gazdasági szak-
irányú képzésen részt vevő hallgatók jobban 
teljesítettek a pénzügyi ismereteket vizsgáló 
teszten, mint az egyéb szakirányú képzésen 
résztvevők. a szakirány jellegétől függetlenül, 
a pénzügyi-gazdasági irányultságú tárgyak 
tanulása szintén pozitívan korrelál a Ptm-
mutató értékével. Ezek az eredmények arra 
utalnak, hogy a felsőoktatási intézményekben 
zajló pénzügyi-gazdasági oktatás növeli a diá-
kok ez irányú tudását, azonban véleményünk 
szerint a nem túl erős kapcsolat azt jelzi, hogy 
szükség lenne az oktatás fejlesztésére a haté-
konyság növelése érdekében.

a középiskolai képzésre ez fokozottan igaz, 
ugyanis az eredmények szerint a pénzügyi-
gazdasági ismeretek középiskolai oktatása és 
a pénzügyi tudás szintje között nincs szignifi-
káns kapcsolat. Ez az eredmény arra utal, hogy 
a gazdasági ismeretek középiskolai oktatása 
nem elég hatékony a pénzügyi kultúra fejlesz-
tésének tekintetében.

megvizsgáltuk azt is, hogy a fiatalok kül-
földi munka-, illetve tanulmányi tapasztala-
tai miként befolyásolják pénzügyi tudásukat, 
de az eredmények szerint az összefüggés nem 
szignifikáns.

az elméleti és gyakorlati jellegű kérdéseket 
külön-külön is megnéztük. az eredmények 
azt mutatták, hogy a diákok átlagosan jobban 
teljesítettek az elméleti kérdések esetében, to-
vábbá az elméleti tudás tekintetében valami-
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vel kisebb a különbség a fiatalok között. Ez 
az eredmény rámutat arra, hogy különös fi-
gyelmet kellene szentelni a fiatalok gyakorlati 
ismereteinek bővítésére. a két féle pontszám 
közötti viszonylag gyenge korreláció (0,39) 
arra utal, hogy bár a pénzügyi ismeretek kap-
csán az elméleti és gyakorlati tudás összefügg, 
az, hogy valaki az egyik típus tekintetében 
magas tudásszinttel jellemezhető, nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy a másik tekintetében is.

a vizsgált demográfiai és képzési változók, 
valamint az elméleti, illetve gyakorlati kérdé-
sek esetén elért eredmény hasonló összefüg-
géseket mutat, mint amit a Ptm esetében 
kaptunk. ugyanakkor a jövedelem és annak 
családtól származó részaránya csak a gyakor-
lati ismeretek tekintetében mutat szignifikáns 
kapcsolatot. Ez az eredmény arra utal, hogy az 
érintettség és a való életben szerzett pénzügyi 
tapasztalatok elsősorban a gyakorlati tudás bő-
vítését teszik lehetővé.

a középiskolai gazdasági képzés kapcsán 
megállapítható, hogy az csak az elméleti tu-
dásra gyakorol szignifikáns – pozitív – hatást, 
vagyis a gyakorlati képzés hatékonysága elma-
rad az elméleti képzésétől. Ez ismételten a gya-
korlati képzés fejlesztésének fontosságára hívja 

fel a figyelmet. az oktatási ismérveknél azt is 
láttuk, hogy míg a képzés gazdasági jellegének 
a gyakorlati, addig a gazdasági irányultságú 
tantárgy tanulásával töltött félévek számának 
az elméleti tudás esetében erősebb a pozitív 
hatása. Vagyis a felsőoktatásban tanult gazda-
sági irányultságú tantárgyak inkább a fiatalok 
elméleti ismereteit növeli, míg a gyakorlati 
tudás fejlesztése inkább a gazdasági jellegű 
képzések során elsajátított koherens ismeretek 
által lehetséges.

Összességében elmondható, hogy eredmé-
nyeink rávilágítanak a pénzügyi-gazdasági 
ismeretek oktatása reformjának, valamint a 
pénzügyek iránti érdeklődés növelését célzó 
programok szükségességére. Különösen fon-
tos lenne az ilyen jellegű ismeretek hatékony 
oktatása az oktatási rendszer alsóbb szintje-
in is, tekintve, hogy a lakosság jelentős része 
nem tanul tovább felsőoktatási intézményben. 
Szükség lenne továbbá nagyobb hangsúlyt 
fektetni a gyakorlati képzésre. Elemzéseink rá-
mutattak, hogy a pénzügyek iránti érdeklődés, 
illetve az azokban való érdekeltség pozitívan 
hat a fiatalok pénzügyi kultúrájára, így az is-
meretek átadása mellett erre külön hangsúlyt 
kell fektetni.
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