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A pénzügyi sérülékenység 
jellemzői a magyar lakosság 
körében az OECD  
2018-as adatainak tükrében
Összefoglaló: Tanulmányunk célja bemutatni a pénzügyisérülékenység-mutató megalkotásának hátterét és módszerét, valamint 

ez alapján feltárni azokat a demográfiai, szociodemográfiai, tudás-, viselkedés- és attitűdbeli tényezőket, amelyek szignifikáns 

összefüggést mutatnak a pénzügyi sérülékenységgel. Elemzésünk az OECD 2018-as adatain (1001 elemszámú reprezentatív 

minta) alapul. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a nemzetközi szakirodalomban található, a pénzügyi sérü-

lékenységgel összefüggésbe hozható változókon túl érdemes további, főként tudásbeli, valamint magatartással és attitűddel 

kapcsolatos változókat is bevonni. Elemzésünk élesen rámutat, hogy a jövedelem növekedése csökkenti ugyan a pénzügyi 

sérülékenységet, de a magasabb elkölthető összeg nem növeli a pénzügyi tudatosságot. A kutatás egyik legfőbb eredménye a 

pénzügyi attitűdök és a pénzügyi sérülékenység közötti összefüggések feltárása. Elemzésünk azt mutatja, hogy a pénzügyi sérü-

lékenység kialakulásának hátterében az aktuális vágyak prolongálásának nehézsége jelentős tényező. A pénzügyileg sérülékeny 

csoportokra ugyanis nemcsak az jellemző, hogy megélhetési gondokkal küzdenek, hanem az is, hogy emellett nehézséget jelent 

számukra a pénzköltés kontrollálása is.1
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mára mintegy 60 országban nemzetstraté-
giai prioritásként határozzák meg a lakosság 
pénzügyi kultúrájának fejlesztését, s ez külö-
nösen jellemző lett a pénzügyi válság kirobba-
nását követő időszakban (Jakovác és németh, 
2017). a magyar lakosságot nagymértékben és 
súlyosan érintette a válság, így természetes re-

akcióként hazánkban is elindultak a pénzügyi 
tudatosságot előtérbe helyező kezdeménye-
zések. az „OKOSAN a Pénzzel!” – 2017-ben 
megalkotott – „Pénzügyi tudatosság fejlesztése 
Magyarországon” elnevezésű program legfon-
tosabb célja a pénzügyi jártasság erősítése és a 
hozzá kapcsolódó programok kidolgozása, an-
nak érdekében, hogy a hasonló kritikus esemé-
nyek elkerülhetők vagy megelőzhetők legye-
nek, de ha mégis megtörténnek, akkor arra a 
fogyasztók az eddigieknél jobban tudjanak re-

Levelezési e-cím:  enemeth@metropolitan.hu
 boglarka.zsoter@uni-corvinus.hu
 dberes@metropolitan.hu



 tanulmányok 

282  Pénzügyi Szemle  2020/2

agálni. a sikeres gyakorlati munka előfeltétele, 
hogy tudományos alapossággal készült kutatá-
sok adjanak alapot a jövőbeli cselekvési tervek-
hez. az oECD kutatása a pénzügyi kultúráról 
2018-ban magyarországon 1001 fős reprezen-
tatív mintán zajlott. az így létrejött adatbázis 
szolgál alapjául a jelen kutatásban bemutatott 
elemzéseknek és eredményeknek. a tanul-
mány célja bemutatni egy újonnan létreho-
zott indexet, a pénzügyisérülékenység-mutatót 
és annak demográfiai, attitűd- és viselkedésbe-
li jellemzőit. 

az oECD által kidolgozott kérdőív pénz-
ügyikultúra-felmérése számos területét érin-
ti: pénzügyi magatartás és szokások – ezen be-
lül megtakarítási magatartás, termékismeret és 
használat –, pénzügyi attitűd, valamint pénz-
ügyi tudás.

SZAkIrODAlmI háTTér

a pénzügyi sérülékenység jelensége a nemzet-
közi szakirodalomban egyre nagyobb érdek-
lődésre tart számot, főként a gazdaságra tett 
hatása miatt (Poh, Sabri, 2017). a pénzügyi 
válság és annak következményei egyre fonto-
sabb témává tették a pénzügyikultúra-kutatá-
sokban a pénzügyi sérülékenységet (németh 
et al., 2017; Poh, Sabri, 2017). magyarorszá-
got kiemelten sérülékeny állapotban érte el 
a krízis (kolozsi, Hoffman, 2016). a 2008-
as pénzügyi krízist kísérő úgynevezett devi-
zahitel-válság emberek tömegeit tette pénz-
ügyileg kiszolgáltatottá (Zsótér et al., 2017). 
Anderloni és munkatársai (2012) definíció-
ja szerint ugyanis a pénzügyi sérülékenység 
együtt jár a magas eladósodottsággal és más 
pénzügyi problémákkal, amelyek következ-
ményeként a háztartások nem tudják fedezni 
a mindennapi kiadásaikat, nem tudnak jövő-
beli nyugdíjas éveikről gondoskodni. megha-
tározásukban a pénzügyi sérülékenység együtt 
jár az alacsony életszínvonallal, egészségi álla-

pottal és azzal, hogy a háztartások nem képe-
sek megküzdeni a váratlan pénzügyi nehéz-
ségekkel. a fejlődő országokban a kutatások 
főként az alacsony jövedelemmel párosítják 
a pénzügyi sérülékenységet. Érvelésük mö-
gött az alacsony jövedelem okozta rossz egész-
ségi állapot, nehéz életkörülmények, a gyen-
ge társadalmi és gazdasági feltételek okozta 
sérülékenység áll (lewis és aV lewis, 2014; 
Guarcello et al., 2010). 

a pénzügyi sérülékenység befolyásolja a 
pénzügyi jóllétet mind a háztartások, mind az 
egyének szintjén. Poh és Sabri (2017) megálla-
pították, hogy a magas sérülékenység alacsony 
jövedelemmel, alacsony likviditással és gyak-
ran pénzügyi problémákkal párosul, valamint 
a munkanélküliség is jellemző a pénzügyi-
leg sérülékeny egyénekre. Finney és Jentzsch 
(2008) eredményei szerint a pénzügyileg sérü-
lékeny háztartások gyakrabban szembesültek 
pénzügyi problémákkal a vizsgált időszakban, 
valamint jellemző volt rájuk, hogy úgy érez-
ték, nincs megoldás a helyzetükre. Schofield 
és munkatársai (2010) a pénzügyi sérülékeny-
ség vizsgálatakor szintén kiemelik a pénz-
ügyi stressz erősségét és a vele való megküzdé-
si képesség hiányát. Al-Mamun és Mazumder 
(2015) kutatása megállapítja, hogy a pénzügyi 
sérülékenység és a szegénység szorosan össze-
függő jelenségek. Egyes tanulmányok arra is 
rávilágítanak, hogy városi és vidéki háztartások 
között is van eltérés a pénzügyi sérülékenysé-
get illetően, ugyanis utóbbiak sérülékenyeb-
bek (yusof et al., 2015). 

Daud és munkatársai (2018) malajziában 
végzett kutatásukban egy sorrendet állítottak 
fel, amely a pénzügyi sérülékenységet okozó 
változókból áll: jövedelem, családi állapot, kor, 
iskolázottság és pénzkezelési képességek. 

a kutatások jelentős része a jövedelemszin-
tet, a pénzügyi nehézségeket és problémákat, 
valamint a pénzügyi nehézségekkel való meg-
küzdési képességet/képtelenséget vizsgálja a 
pénzügyi sérülékenységgel való kapcsolatukat 
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illetően. Bárczi és Zéman (2015) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy gyakran leszűkítik a pénzügyi 
kultúra fogalmát azon pénzügyi ismeretekre, 
amelyek a kultúra látható, „felszín feletti” ré-
szének területe. a pénzügyi sérülékenység te-
rületén végzett vizsgálatok jelentős része emel-
lett a demográfiai változókat emeli ki. Ezzel 
párhuzamosan kevésbé hangsúlyos a pénzügyi 
tudás, valamint a pénzügyi kultúra viselke-
dés- és attitűdbeli komponenseinek beemelé-
se ezekbe a vizsgálatokba. a lakosság pénzügyi 
kultúrájának vizsgálatakor a pénzügyi tudás-
nak, a pénzügyi magatartásnak és a pénzügyi 
attitűdöknek is érdemes figyelmet szentel-
ni (atkinson, messy, 2012). Csakúgy, mint a 
pénzügyi sérülékenység, a pénzügyi magatar-
tás is fontos befolyásoló tényezője a pénzügyi 
jóllétnek (Garman, Forgue, 2006). amikor a 
fogyasztók pénzügyi magatartásáról beszélünk, 
akkor egyéni szinten a személyes pénzügyek 
irányítását és megvalósítását helyezzük gór-
cső alá (mathur 1989), részleteiben a pénzügyi 
előrelátást, a költségek tervezését, a hitelek és 
a készpénz nyilvántartását, nagyobb beruhá-
zásokat, biztosítás vásárlását, a befektetéseket 
és a nyugdíj tervezését. Xiao (2010) tanulmá-
nyában pénzügyi magatartásnak nevez minden 
olyan emberi magatartást, amely releváns lehet 
a személyes pénzügyekhez kapcsolódóan. De-
finíciója magában foglalja a készpénz kezelését, 
a megtakarításokat és hiteleket is. a magatar-
táson túl figyelmet kell szentelnünk az attitű-
döknek is. a pénzhez és pénzügyekhez fűződő 
viszony már az 1970-es évektől kutatott te-
rület (Goldberg és lewis, 1978). a pénzügyi 
edukáció területén született tanulmányok kö-
zül több is kiemeli, hogy nem elég pusztán a 
pénzügyi tudást, a pénzügyi ismereteket bőví-
teni, hanem célként kell megfogalmazni a po-
zitív pénzügyi magatartás felé történő elmoz-
dulást (Hilgert et al., 2003; Xiao et al., 2004). 
Ehhez azonban nem elég pusztán információt 
átadni, további fontos készségeket és képessé-
geket is formálni kell, és sok esetben a hozzá-

álláson is változtatni kell (Hilgert et al., 2003; 
Drever et al., 2015). a pénzügyi attitűd fogal-
ma és a pénz iránti attitűd fogalma nem feltét-
lenül különül el, vagy pedig átfedéseket tartal-
maz sok kutatásban (Goldberg, lewis, 1978; 
yamauchi, templer, 1982; Furnham, 1984; 
tang, 1992; nagy, tóth, 2012).   

Egy korábbi kutatás klaszterelemzés segítsé-
gével a pénzügyi magatartás és attitűdök men-
tén csoportosította a 18–35 éves fiatalokat 
(németh et al., 2017). az elemzések eredmé-
nyei felhívták a figyelmet egy igen sérülékeny 
csoportra, az aggódó költekezőkre. a klaszter-
re jellemző, hogy a többiekhez képest a leg-
több pénzügyi problémával küzdenek, miköz-
ben megtakarításuk alig van, vagy egyáltalán 
nincs. az érzelmek szintjén az aggódás és a 
szorongás jellemző rájuk, amikor a pénzügyek-
ről van szó. Ettől függetlenül a legköltekezőbb 
csoportként rajzolódtak ki az elemzésben. ál-
talában alacsony a pénzügyi tudásuk, nem 
tartják számon kiadásaikat. Pénzügyi tudásu-
kat és jövőjüket tekintve nem magabiztosak. 
leginkább az „Egyszer hopp, másszor kopp” 
szemlélet az, amely illik erre a csoportra (né-
meth et al., 2016). mindezen jellemzők ki-
szolgáltatottá teszik őket pénzügyeiket illetően 
(németh et al., 2017; németh, Zsótér, 2019). 
Luksander és munkatársai (2017) egy pénzügyi 
személyiségteszt eredményei alapján az egyé-
nek eladósodottságát befolyásoló személyiség-
jegyek és viselkedésminták azonosítását végez-
ték el. Eredményeik szerint az eladósodottság 
elkerülése szempontjából a legfontosabb veszé-
lyeztető tényező a szerencsére való hagyatko-
zás. a szerencsejátékok egyfajta külső kontroll-
vezéreltségre utalnak.

az alább bemutatott kutatás célja, hogy 
számba vegye a pénzügyi sérülékenység szak-
irodalomban említett leglényegesebb összefüg-
géseit. a kutatás arra kíván válaszolni, hogy mi-
képpen függenek össze egyes szociodemográfiai 
mutatók (életkor, nem, képzettség, jövedelem, 
lakóhely, munkaviszony), bizonyos attitűd és 
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viselkedés, valamint tudásbeli sajátosságok a 
pénzügyi sérülékenységgel. Ehhez a kutatók 
egy új, komplex pénzügyisérülékenység-muta-
tót dolgoztak ki.

AlkAlmAZOTT móDSZErTAn

az oECD 2010-es és 2015-ös adatbázisain 
végzett vizsgálatok, valamint egyéb, pénzügyi 
kultúrával kapcsolatos vizsgálatok eredménye-
ként egy nagyon fontos jelenség rajzolódott 
ki, méghozzá a pénzügyi sérülékenység (né-
meth et al., 2017). az oECD 2015-ös adat-
bázisában a 18-35 éveseket vizsgálva, bebizo-
nyosodott, hogy létezik egy aggódó költekező 
csoport, akik a fiatalok egynegyedét alkotják. 
Jellemző rájuk, hogy a mának élnek, mind-
eközben sokat szoronganak, nincs megtaka-
rításuk, alacsonyabb jövedelmük van, és nem 
igazán jellemző a pénzügyi célok kitűzése sem. 
mindezek alapján esetükben pénzügyileg sérü-
lékeny csoportról beszélhetünk (németh et al., 
2017). Poh és Sabri (2017) a pénzügyi sérü-
lékenységről szóló összefoglaló tanulmányuk-
ban javasolják, hogy a pénzügyi sérülékeny-
séget többdimenziós fogalomként érdemes 
meghatározni. az előbbi két gondolatmenetet 
továbbgördítve alakítottuk ki a pénzügyisérü-
lékenység-mutatót, amely az oECD 2018-as 
adatbázisából összesen 12 változóból tevődik 
össze. a változók mutatják többek között a 
pénzügyi helyzet szubjektív megítélését, az el-
adósodottság és pénzügyi korlátozottság mér-
tékét, a megtakarítások hiányát és a pénzügyek 
miatti aggodalom megjelenését. a változók 
azonos súllyal kerültek az indexbe, és a belőlük 
nyert pontszámok összeadódtak. az 1. táblázat 
szemlélteti, hogy az oECD 2018-as felmérésé-
nek melyik változója és milyen feltétellel került 
a számításba. 

Így tehát teljesül a Poh és Sabri (2017) ál-
tal tett javaslat, miszerint a fogalom többdi-
menziós, azaz komplex módon közelíti a pénz-

ügyi sérülékenységet. a számítási metódus 
alapján a pénzügyisérülékenység-mutató leg-
kisebb értéke 0, a legmagasabb pedig 12. az 
index kiszámítása után megvizsgáltuk, hogy 
milyen összefüggések rajzolódnak ki a pénz-
ügyi sérülékenység és az adatbázis egyéb vál-
tozói között. az összefüggések megállapításá-
ra különböző két- és többváltozós statisztikai 
elemzéseket végeztünk attól függően, hogy mi-
lyen tulajdonságú az elemzésbe bevont változó. 
két nem metrikus változó között kereszttábla-
elemzést alkalmaztunk. az eredmények bemu-
tatásánál csak a szignifikáns összefüggéseket 
jelenítjük meg. két metrikus változó között 
fennálló összefüggés meglétére (vagy hiányára) 
korrelációelemzés segítségével világítottunk rá. 
amikor az elemzésbe metrikus és nem metri-
kus változót vontunk be, akkor varianciaelem-
zés segítségével állapítottuk meg az összefüg-
gés meglétét. Ezeknél az elemzéseknél is csak 
a szignifikáns eredményeket mutatjuk be az 
eredmények ismertetésénél.

AZ ErEDményEk bEmuTATáSA

a pénzügyisérülékenység-mutató 0 és 12 kö-
zötti értéket vehet fel. az oECD 2018-as 
adatbázisának adatai alapján a mutató átlaga 
2,88 (szórás=2,67), a legkisebb felvett érték 0, 
a legnagyobb felvett érték pedig 9. a pontérté-
kek gyakoriságát az 1. ábra mutatja.

az ábra alapján jól látszik, hogy a magyar 
lakosság 70 százaléka, valamivel kevesebb 
mint 3, olyan válaszlehetőséget jelölt meg, 
amely pénzügyi sérülékenységre utal. Emel-
lett a legtöbben, mintegy minden negyedik 
válaszoló egyetlen kérdésre sem adott sérülé-
kenységre utaló választ, a legmagasabb 9-es 
mutató is igen ritkán fordult elő, efölött egyet-
len válaszolót sem találtunk. a pénzügyisérü-
lékenység-mutató felvett értékeinek vizsgála-
ta önmagában még kevés volna, ugyanakkor 
a szociodemográfiai, attitűdbeli és magatartás-



 tanulmányok 

Pénzügyi Szemle  2020/2 285

beli jellemzőkkel való összefüggések feltárása 
mélyebb betekintést nyújthat a pénzügyi kul-
túra ezen területére.

a pénzügyisérülékenység-mutató a követ-
kező demográfiai változókkal mutat szignifi-
káns összefüggést:

•	nem
•	lakóhely (régió)
•	iskolai végzettség
•	munkaviszony
•	jövedelem
a pénzügyisérülékenység-mutató szig-

nifikánsan magasabb a nőknél (3,05), mint 
a férfiaknál (2,68). Ennek oka lehet a nők-
nél mérhető alacsonyabb jövedelmi szint, vagy 
akár azonos jövedelem mellett is kialakuló ma-

gasabb elégedetlenség- és szorongásszint. (Lásd 
2. ábra)

a lakóhely tekintetében szintén szignifi-
káns különbségeket találunk. a pénzügyisérü-
lékenység-mutató a dél-alföldi régióban (3,52) 
veszi fel a legmagasabb értéket, majd Észak-
magyarország (3,26) következik. a legalacso-
nyabb értéket Dél-Dunántúlon (2,49) figyel-
hetjük meg. (Lásd 3. ábra)

Érdekes eredmény, hogy bár szignifikáns 
különbséget találtunk az egyes hazai régiók 
között a pénzügyi sérülékenység tekintetében, 
nem lelhető fel egyértelmű összefüggés az egyes 
régiók fejlettsége, az ott élők átlagos jövedel-
mi szintje és a pénzügyi sérülékenység mértéke 
között. mindez arra utal, hogy a pénzügyi sé-

1. táblázat 

A Pénzügyisérülékenység-mutAtóbA bevont változók és feltételeik

változó
milyen feltétel mentén kerül a 

pénzügyisérülékenység-indexbe?

A következők közül az elmúlt 12 hónapban rendelkezett-e bármely 

megtakarítási formával?

1 pont, ha nem a válasz

Pénzügyi helyzetem korlátoz abban, hogy a számomra fontos dolgokat 

tegyem.

1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Jelenleg túl sok az adósságom. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Aggódom, hogy a keresetem nem lesz elég a megélhetési költségek 

fedezésére.

1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Az anyagi helyzetem irányítja az életem. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Az anyagi helyzetem miatt úgy érzem, hogy sosem érem el a céljaim. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Aggódok, hogy kifutok a pénzemből. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Épp hogy csak megélek a pénzemből. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Jelenleg egy devizahitelt törlesztek. 1 pont, ha egyetért/teljes mértékben egyetért

Ha Önnek egy havi jövedelmének megfelelő kiadása merülne fel, képes 

lenne azt fedezni anélkül, hogy kölcsönkérne vagy hitelt venne fel?

1 pont, ha nem a válasz

Volt olyan eset az elmúlt 12 hónapban, hogy nem tudta fedezni a 

jövedelméből a megélhetését?

1 pont, ha igen a válasz

Elégedett vagyok jelenlegi pénzügyi helyzetemmel. 1 pont, ha nem ért egyet/egyáltalán nem ért 

egyet

Forrás: saját szerkesztés
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2. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értéke A nemek tükrében

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00
nő férfi

Forrás: saját szerkesztés

3,05

2,68

2,88

1. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értékei és gyAkoriságuk (n=1001)
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Forrás: saját szerkesztés
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rülékenységnek számos attitűdbéli oka is lehet, 
amire a későbbiekben kitérünk.

a pénzügyisérülékenység-mutató az is-
kolai végzettséggel is szignifikáns összefüg-
gést mutat. legkevésbé sérülékenyek a fel-
sőfokú végzettségűek (1,69), és leginkább 
sérülékenyek a 8 általánosnál kevesebbet vég-
zettek (5,00), miközben az középfokú végzett-
ség érettségi nélkül még mindig az átlagosnál 
magasabb sérülékenységgel jár együtt. 

a 4. ábra egyértelműen jelzi, hogy a kép-
zettség hiánya vagy nem kielégítő volta súlyos 
kockázati tényező a pénzügyi sérülékenység 
szempontjából. az értő olvasás képessége és az 
alapvető kalkulációs kompetenciák hiánya ki-
szolgáltatottá, sérülékennyé teheti az érintet-
teket.

a munkaviszony kapcsán elmondható, 
hogy a leginkább sérülékenyek az álláskeresők/
munkanélküliek (5,15), ezután pedig a beteg-
ség vagy egészségkárosodás miatt munkakép-

telen egyének (4,83). legkevésbé sérülékeny 
az önfoglalkoztatók csoportja (1,51). (Lásd  
5. ábra)

az nem meglepő, hogy a munkanélküliség, 
betegség súlyos kockázati tényező a pénzügyi 
sérülékenység szempontjából. ugyanakkor fi-
gyelemre méltó, hogy a nyugdíjasok és a fog-
lalkoztatottak pénzügyi sérülékenységi szintje 
azonos, miközben a jövedelmi szintjük jelen-
tősen különbözik. a másik fontos eredmény az 
önfoglakoztatók/vállalkozók kimondottan ala-
csony sérülékenysége. mindez arra utal, hogy 
ők azok, akik számára a konjunktúra olyan új 
lehetőségeket hozott, amit jól ki is használtak. 
Ezek a tényezők ugyancsak az attitűdök és a 
magatartás jelentőségére hívják fel a figyelmet.

Jövedelem szempontjából elmondható, 
hogy minél kevesebb a jövedelme az egyén-
nek, annál sérülékenyebb pénzügyi értelem-
ben. a 6. és a 7. ábrán egyértelműen látszik, 
hogy a jövedelem szintje összefügg a pénzügyi 

3. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értéke A régiók tükrében
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Forrás: saját szerkesztés
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4. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értéke Az iskolAi végzettség tükrében
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Forrás: saját szerkesztés
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5. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értéke A munkAviszony tükrében
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Forrás: saját szerkesztés
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6. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó értéke A jövedelem tükrében
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Forrás: saját szerkesztés

3,78

3,02

1,96

7. ábra

A jövedelemkiesés következményei és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Ha Ön elvesztené fő jövedelemforrását, mennyi ideig lenne képes 
fenntartani háztartását kölcsön és hitelfelvétel nélkül?
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hónapig, de fél 
évnél kevesebb 

ideig

Több, mint hat 
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Forrás: saját szerkesztés
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sérülékenységgel, ami egyáltalán nem megle-
pő, azonban – mint látni fogjuk – a számos té-
nyező egyike.

az, hogy a fő jövedelemforrás elvesztése ese-
tén mennyi ideig lenne képes a válaszadó fenn-
tartani háztartását kölcsön vagy hitel felvétele 
nélkül, szintén szignifikáns összefüggést mu-
tat a pénzügyi sérülékenységgel. azok, akik 
kevesebb, mint egy hétig tudnák fenntartani 
háztartásukat egy ilyen esetben, 5,46 a pénz-
ügyisérülékenység-mutatójuk. azoknak pedig, 
akik azt válaszolták, hogy akár hat hónapig 
vagy még tovább is képesek lennének fenntar-
tani háztartásukat, a pénzügyisérülékenység-
mutatójuk 1,04.

miként értékelik saját pénzügyi tudásu-
kat a többi felnőtthöz képest – erről is kérdez-
ték a válaszadókat. Ez a változó szignifikáns 
összefüggést mutat a pénzügyi sérülékenység-
gel. azoknak, akik bíznak tudásukban, tehát 

magasan átlag felettinek vélik saját pénzügyi 
tudásukat, átlagosan 1,74 a pénzügyi- sérü-
lékenység-mutatójuk, ugyanakkor azoknak, 
akik a másik végletet képviselik, tehát mélyen 
átlag alattinak vélik saját pénzügyi tudásukat 
a többi felnőtthöz képest, ez az érték 5,49. 
az utóbbi igen magas érték, ami azt mutatja, 
hogy a pénzügyi tudás hiánya mellett az is fon-
tos, hogy a válaszoló mennyire magabiztos a 
saját tudását illetően. (Lásd 8. ábra)

az alapvető pénzügyi számítások részin-
dex (Financial knowledge) és a pénzügyisérü-
lékenység-mutató közötti korreláció azt mu-
tatja, hogy minél gyengébben teljesít valaki a 
tudást mérő feladatokon, annál magasabb a 
pénzügyisérülékenység-mutatója. a Pearson-
féle korreláció mértéke –0,117, amely gyenge 
negatív kapcsolatot mutat. 

Összességében tehát mind a szubjektív (a 
válaszadó hogyan értékeli saját pénzügyi tu-

8. ábra

A Pénzügyisérülékenység-mutAtó és Pénzügyi tudás értékelésének kAPcsolAtA

Hogyan értékelné saját pénzügyi tudását a többi felnőttéhez  
képest?
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Forrás: saját szerkesztés
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dását), mind az objektív (tudásteszt) pénzügyi 
tudás szignifikáns összefüggést mutat a sérülé-
kenységgel.

a pénzügyi célokkal szignifikáns összefüg-
gést mutat a pénzügyi sérülékenység, ugyan-
is azok, akikre nem jellemző a pénzügyi célok 
kitűzése, szignifikánsan magasabb pontszámot 
mutatnak a sérülékenység tekintetében. (Lásd 
9. ábra)

azok, akik az általuk kitűzött cél eléréséért 
megtakarították pénzüket, szignifikánsan ala-
csonyabb pontszámot értek el a pénzügyi sérü-
lékenység tekintetében. 

Egy másik változó szintén a célkitűzések-
re vonatkozik, ez egy attitűdállítás, amely így 
hangzik: „Hosszú távú célokat határozok meg és 
igyekszem elérni azokat”. az előző eredmény-
nyel összhangban van, hogy ennél az állításnál 
az egyetértés alacsonyabb pénzügyisérülékeny-
ség-pontszámmal, míg az egyet nem értés ma-

gasabb sérülékenységi pontszámmal jár együtt.  
(Lásd 10. ábra, 2.táblázat)

a nyugdíjas évekre való felkészültség 
foka és a pénzügyi sérülékenység között sta-
tisztikailag szignifikáns összefüggés a követke-
ző módon áll fenn: azok, akik jól felkészültek, 
azoknak a pénzügyisérülékenység-mutatójuk 
alacsony pontszámú (1,55), és minél inkább 
csökken a felkészültség érzete, annál inkább nő 
a sérülékenység pontszáma, mígnem azoknál, 
akik egyáltalán nem biztosak abban, hogy jól 
felkészültek nyugdíjas éveikre, az érték 4,19. 
(Lásd 11. ábra)

arra a kérdésre, hogy a válaszadónak miből 
lesz nyugdíja, többféle választ is megjelölhet-
tek:

•	állami nyugdíj,
•	foglalkoztató által fizetett nyugdíj,
•	magánnyugdíj,
•	pénzügyi eszközök, befektetések eladásából,

9. ábra

A céltudAtosság és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Szokott célt kitűzni

Nem tűz ki célt

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Forrás: saját szerkesztés
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3,35
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•	ingók és ingatlanok eladásából,
•	befektetések jövedelméből,
•	párjától kapott támogatásból,
•	gyerekei és egyéb családtagok támogatásából,
•	korábbi megtakarításokból,
•	folytatja a munkát,
•	saját tulajdonú üzlet jövedelméből,
•	egyéb.
a megadott válaszok közül három esetben 

találtunk szignifikáns összefüggést a pénzügyi-
sérülékenység-mutatóval: a korábbi megtaka-

rítások, magánnyugdíj, folytatja a munkát. 
Ennél a három tételnél elmondható, hogy 
akik megjelölték, szignifikánsan alacsonyabb a 
pénzügyisérülékenység-mutatójuk, mint azok-
nak, akik nem jelölték. az öngondoskodás ala-
csonyabb sérülékenységgel jár együtt. 

a pénzügyi magatartás egy hétközna-
pi pénzügyekre vonatkozó aspektusa, a pénz-
ügyek monitorozása, figyelése, számontartása, 
kézbentartása szintén szignifikáns összefüg-
gést mutat a pénzügyi sérülékenységgel. az 

10. ábra

A Hosszú távú célok és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Hosszú távú célokat határozok meg 
és törekszem elérni azokat
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Teljesen 
egyetért

Inkább  
egyetért

neutrális Inkább nem ért 
egyet

Egyáltalán nem 
ért egyet

Forrás: saját szerkesztés

2. táblázat

A célok elérése érdekében kéPzett megtAkArítás és A sérülékenység 
összefüggései

Pénzügyisérülékenység-mutató

A célok megvalósításáért megtakarította pénzét. 1,61

A célok megvalósításáért nem takarította meg pénzét. 2,71

Forrás: saját szerkesztés
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erre vonatkozó attitűdállítás alapján elmond-
ható, hogy minél inkább jellemző a pénzügyek 
kézbentartása az egyénre, annál kevésbé sérülé-
keny, és fordítva.

Fontos kérdés, hogy a pénzügyileg kiszol-
gáltatottabb helyzetben lévők, mennyire képe-
sek és hajlandók a pénzügyeiket kézben tarta-
ni, azokra odafigyelni, a pénzt beosztani. (Lásd 
12. ábra)

a körültekintés, a vásárlás előtti megfon-
toltság jellemző azokra, akiknek magas a pénz-
ügyisérülékenység-pontszámuk. Ez összefüg-
gésben lehet az alacsony jövedelemmel. (Lásd 
13. ábra)

Szintén összefüggésben lehet az alacsony jö-
vedelemmel, hogy azok, akik elköltik a fize-
tésüket a hónap vége előtt, magasabb sérülé-
kenység-pontszámmal jellemezhetők. (Lásd 
14. ábra)

az eredmények élesen rámutatnak, hogy a 
pénzügyi sérülékenység hátterében pénzügyi 

magatartásbéli tényezők is jelentős szerepet 
játszanak.

a számlák befizetésére vonatkozó állítás az 
eddigiekhez képest érdekes összefüggést mu-
tat a pénzügyi sérülékenységgel. azok, akik-
nek alacsony a pénzügyi sérülékenységük, vagy 
teljes mértékben igaznak vélik magukra vo-
natkozóan, hogy időben befizetik a számláju-
kat, vagy egyáltalán nem. tehát a két végleten 
helyezkednek el. a legsérülékenyebbek (4,67 
pont) kevésbé tartják igaznak magukra vonat-
kozóan azt, hogy időben befizetnék a számlá-
kat, ez összefüggésben lehet az alacsony jöve-
delemmel, a megtakarítás hiányával. (Lásd 15. 
ábra)

a termékek és szolgáltatások megvásárlása-
kor sok esetben a termékleírás vagy szerződés 
tartalmaz kisbetűs megjegyzéseket, amelyek 
elolvasására vonatkozó állítás is szerepelt az 
oECD 2018-as felmérésében. azok, akik nem 
olvassák el ezeket a részeket mindaddig, amíg 

11 ábra

A nyugdíjAs évekre vAló felkészülés és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Egyáltalán nem biztos benne, 
hogy jól felkészült

nincs nyugdíjcélú terve

nem biztos benne, hogy jól 
felkészült

nem tekinti magát sem 
felkészültnek, sem felkészületlennek

biztos benne, hogy jól felkészült

nagyon biztos benne, hogy jól 
felkészült

    0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Forrás: saját szerkesztés
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12. ábra

A Pénzügyek kézbentArtásA és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Személyesen, gondosan ellenőrzöm pénzügyeimet
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Forrás: saját szerkesztés

13. ábra

Vásárlás előtti körültekintés és a pénzügyi sérülékenység összefüggései

Mielőtt vásárolnék valamit, alaposan meggondolom,  
hogy telik-e rá
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Forrás: saját szerkesztés



 tanulmányok 

Pénzügyi Szemle  2020/2 295

14. ábra

A fizetés elköltése és A Pénzügyi sérülékenység közötti összefüggés

Nem költöm el a fizetésem a hónap végéig
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Forrás: saját szerkesztés

15. ábra

A számlák befizetése és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Időben befizetem a számláimat

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00
Teljesen  

igaz
Inkább igaz neutrális kevésbé igaz Egyáltalán nem 

igaz

Forrás: saját szerkesztés
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be nem következik valami baj, pénzügyi sérü-
lékenység tekintetében magasabb pontszám-
mal jellemezhetők. (Lásd 16. ábra)

az emberek már csak a szerencséjük-
ben bíznak – létezik ilyen helyzet. az oECD 
2018-as felmérése erre is tartalmaz egy attitűd-
állítást: „Amikor úgy érzem, hogy nincs elég pén-
zem, lottózom.” azok, akikre ez jellemző ma-
gatartás, pénzügyileg sérülékenyebbek, mint 
azok, akikre nem jellemző, hogy a szerencsé-
re bíznák boldogulásukat. a szerencsére való 
hagyatkozás, mint megküzdés egyfajta kül-
ső kontrollos attitűdre mutat. Számos kutatás 
feltárta, hogy a szegénység és a külső kontrol-
los attitűd kölcsönös ok-okozati kapcsolatban 
áll, ugyanis akik másoktól vagy a szerencsétől 
várják sorsuk jobbra fordulását, kevésbé tud-
nak megküzdeni a nehézségekkel. ugyanak-
kor, azok, akik hátrányos helyzetben vannak, 
azt tapasztalják, hogy nincs hatásuk az életük-
re, ami szintén növeli a külső kontroll attitűd-
re való hajlamot. (Lásd 17. ábra)

a körültekintő pénzügyi magatartás, 
pénzügyi tudatosság (Financial behaviour) 
részindex és a pénzügyisérülékenység-muta-
tó között szignifikáns összefüggést találtunk. 
a Pearson-féle korreláció mértéke –0,203, te-
hát gyenge negatív kapcsolat van a két mérő-
szám között. Ez azt jelenti, hogy minél inkább 
tudatos valaki a pénzügyei tekintetében, annál 
kevésbé sérülékeny.

az oECD adatbázisa arra vonatkozóan, 
hogy milyen termékekkel rendelkezik a válasz-
adó, a következő lehetőségeket tartalmazza: 
nyugdíj előtakarékosság, befektetési számla, 
jelzáloghitel, ingatlanfedezetű hitel, fedezetlen 
bankhitel, autóhitel, hitelkártya, folyószámla, 
takarékszámla, mikrohitel, biztosítás, részvény, 
kötvény, mobilfizetés, betéti bankkártya. Ezek 
közül a következő termékekkel rendelkező vá-
laszadók esetében mondható el, hogy ők szig-
nifikánsan kevésbé sérülékenyek, mint azok, 
akik nem rendelkeznek ezekkel a termékekkel:

•	nyugdíj-előtakarékosság,

•	folyószámla,
•	takarékszámla,
•	biztosítás.
a pénzügyi eszközök használatának foka, 

azaz a Financial Inclusion Index és a pénzügyi-
sérülékenység-mutató  negatív kapcsolatban 
áll (Pearson-féle korreláció: –0,59). Ez a kap-
csolat 10 százalékos szignifikancia-szinten sta-
tisztikailag szignifikáns. a korrelációs mutatót 
úgy értelmezhetjük, hogy minél több pénzügyi 
terméket ismer és használ az egyén, annál ke-
vésbé sérülékeny.

a pénzügyekhez való hozzáállás (Finan-
cial attitude) részindex és a pénzügyisérülé-
kenység-mutató közötti Pearson-féle korrelá-
ció értéke –0,37. Ez azt jelenti, hogy közepes 
erősségű negatív kapcsolat áll fenn a két index 
között. a pénzügyisérülékenység-mutató és a 
részindexek közötti korrelációkat összevetve az 
rajzolódik ki, hogy a legerősebb összefüggés az 
attitűdök kapcsán mutatkozik.

az oECD 2018-as adatbázisában 12+5+12 
attitűdállítás található. Ezek közül néhányat 
a pénzügyi magatartás és a pénzügyi sérülé-
kenység összefüggéseit tárgyaló részben ele-
meztünk. az attitűdállítások közül a követke-
ző részben azt mutatjuk meg, melyekkel mutat 
szignifikáns összefüggést a pénzügyi sérülé-
kenység, és a magatartás fejezetben nem esett 
szó róluk.

azok esetében, akiknek nagyobb megelége-
dést jelent a pénz elköltése, mint megtakarítá-
sa, szignifikánsan magasabb sérülékenységgel 
számolhatunk. (Lásd 18. ábra)

Hasonló állítás „A pénz arra való, hogy el-
költsük”, amelynél az eredmények is hasonló-
an alakulnak. (Lásd 19. ábra)

a harmadik attitűdállítás csoportban konk-
rétan is megfogalmazásra kerül a carpe diem 
hozzáállás. Ez az állítás egyenes arányban függ 
össze a pénzügyi sérülékenységgel. (Lásd 20. 
ábra)

kutatásunk egyik legfontosabb eredménye 
annak feltárása, hogy a pénzügyi sérülékeny-
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16. ábra

a kisbetűs részek elolVasása és a pénzügyi sérülékenység összefüggései

Nem olvasom el a kisbetűs részeket mindaddig,  
amíg be nem következik valami baj
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Forrás: saját szerkesztés

17. ábra

A szerencsében vAló Hit és A Pénzügyi sérülékenység kAPcsolAtA
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18. ábra

A Pénzügyi sérülékenység és A cArPe diem érzés összefüggései 1.

Nagyobb megelégedettséggel tölt el, ha elköltöm a pénzt,  
mintha hosszú távra félretenném
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19. ábra

A Pénzügyi sérülékenység és A cArPe diem érzés összefüggései 2.

A pénz arra való, hogy elköltsük
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ség szignifikáns kapcsolatban van a jelzett mu-
tatókkal. mindez azt jelenti, hogy a pénzügyi 
sérülékenység hátterében a vágyak kontrollá-
lásának, prolongálásának nehézsége húzód-
hat meg. az ismertetett számok azt mutatják, 
hogy az extrém mértékű sérülékenység hátteré-
ben az előrelátás hiánya, az éppen rendelkezés-
re álló pénz azonnali elköltése jelentős tényező.

azok esetében, akik kockázatkerülő típu-
sok, kisebb a pénzügyi sérülékenység pontszá-
ma, kivéve azokat, akik az erre vonatkozó at-
titűdállítással egyáltalán nem értenek egyet. 
(Lásd 21. ábra)

a pénzügyi helyzet és a sérülékenység kö-
zötti szignifikáns kapcsolat a következőképpen 
jellemezhető: az elégedettség fordított kap-
csolatban van a sérülékenységgel, a pénzügyi 
helyzet – mint akadály – észlelése és az adósság 
mértéke pozitív kapcsolatban van a sérülékeny-
séggel. mindez nem meglepő, ugyanakkor jól 
mutatja, hogy a pénzügyisérülékenység-index 

egymással korreláló tényezők együttese, így jól 
mutatja a vizsgálni szándékozott tényezőket. 
(Lásd 22., 23., 24. ábra)

„Épp hogy csak megélek a pénzemből” – hang-
zik a harmadik állításcsoportban. Ez a vál-
tozó hasonlóan az előzőhöz, statisztikailag 
szignifikáns összefüggést mutat a pénzügyisé-
rülékenység-mutatóval. minél inkább jellem-
ző az egyénre, hogy épp csak megél a pénzéből, 
annál inkább sérülékeny. (25. ábra)

a pénzügyi kérdések és a megélhetés miatti 
aggodalom mértéke a sérülékenységgel pozitív 
kapcsolatot mutat. minél inkább jellemző va-
lakire, hogy aggódik pénzügyi helyzete miatt, 
annál magasabb a pénzügyisérülékenység-mu-
tató értéke. (26. ábra)

az aggódás egy másik aspektusa is megjele-
nik a harmadik attitűdállítás csoportban. tel-
jesen hasonló képet mutat az előző, aggódásra 
vonatkozó állítással. (27. ábra)

a különböző negatív érzelmek mellett az ál-

20. ábra

A Pénzügyi sérülékenység és A cArPe diem érzés összefüggései 3.

Inkább a mának élek, holnap majd csak lesz valahogy
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21. ábra

A kockázAtvállAlás és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Kész vagyok a pénzem egy részét kockáztatni,  
amikor megtakarításról vagy befektetésről van szó
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22. ábra

A Pénzügyi Helyzettel vAló elégedettség és A Pénzügyi sérülékenység  
összefüggései

Elégedett vagyok jelenlegi pénzügyi helyzetemmel
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23. ábra

A Pénzügyi Helyzet korlátként vAló észlelése és A Pénzügyi sérülékenység 
összefüggései

Pénzügyi helyzetem korlátoz abban, hogy a számomra fontos  
dolgokat tegyem
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24. ábra

Az Adósság mértéke és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Jelenleg túl sok az adósságom
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25. ábra

A rendelkezésre álló AnyAgi keret és A Pénzügyi sérülékenység összefüggései

Épphogy csak megélek a pénzemből
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26. ábra

Az Aggódás és A sérülékenység összefüggései 1.

Aggódom, hogy a keresetem nem lesz elég a megélhetési  
költségek fedezésére
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lítások között megjelenik a kontroll is. amikor 
valaki úgy érzi, hogy élete a pénzügyi helyzeté-
től függ, és nem ő irányítja, az egyúttal a pénz-
ügyi sérülékenységet is növeli. (28. ábra)

Hasonlóan az előző állításhoz, a harmadik 
attitűdállítás csoportban is van olyan válto-
zó, ami az anyagi helyzetet teszi felelőssé, csak 
nem a teljes életre, hanem a célokra vonatko-
zóan. az ábra szinte teljes mértékben ugyan-
olyan, mint az előző. (29. ábra)

a 3. táblázat a pénzügyi sérülékenységgel 
szignifikáns összefüggést mutató változókat 
foglalja össze. az összegzés az attitűdállításokat 
nem tartalmazza.

ÖSSZEFOGlAláS, kÖVETkEZTETéSEk

ahogyan Poh és Sabri (2017) a pénzügyi sérü-
lékenységről szóló összefoglaló tanulmányuk-
ban javasolják, a pénzügyi sérülékenységet 

többdimenziós fogalomként érdemes megha-
tározni. Ennek megfelelően jártunk el, ami-
kor a 12 állításból kialakított pénzügyisérü-
lékenység-mutatót létrehoztuk. tudományos 
értelemben a pénzügyi sérülékenység mérését 
oly módon is továbbfejlesztettük, hogy a nem-
zetközi szakirodalomban használt (yusof et al., 
2015; lewis és aV lewis 2014; Guarcello et 
al., 2010) változókon túl a pénzügyi kultúra 
viselkedés- és attitűdbeli jellemzőit is bevon-
tuk. 

Elemzésünk élesen rámutat, hogy a jöve-
delem növekedése csökkenti ugyan a pénz-
ügyi sérülékenységet, de a magasabb elkölthe-
tő összeg nem növeli a pénzügyi tudatosságot. 
a pénzügyi sérülékenység szempontjából je-
lentősége van a képzettségnek. a kutatás ered-
ményei azt jelzik, hogy az általános iskolai 
végzettség hiánya súlyos veszélyeztető ténye-
ző, ezen kívül az átlagnál alacsonyabb sérü-
lékenységhez a szakmával rendelkezés nem 

27. ábra

Az Aggódás és A sérülékenység összefüggései 2.

Aggódom, hogy kifutok a pénzemből
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28. ábra

Az Alárendeltség és A sérülékenység összefüggései 1.

Az anyagi helyzetem irányítja az életem
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29. ábra

Az Alárendeltség és A sérülékenység összefüggései 2.

Az anyagi helyzetem miatt úgy érzem, hogy sosem érem el  
a céljaimat
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3. táblázat

A Pénzügyi sérülékenységgel szignifikáns összefüggést mutAtó változók 
összegzése

A pénzügyi sérülékenységgel 
szignifikáns összefüggést mutató 

változók
összefüggés leírása

nem A pénzügyi sérülékenység magasabb a nők esetében.

lakóhely A pénzügyi sérülékenység a dél-alföldi régióban a legmagasabb és Dél-

Dunántúlon a legalacsonyabb.

Iskolai végzettség Legkevésbé sérülékenyek a felsőfokú végzettségűek, és leginkább sérülékenyek 

a 8 általánosnál kevesebbet végzettek.

munkaviszony Leginkább sérülékenyek az álláskeresők/munkanélküliek. Legkevésbé 

sérülékenyek az önfoglalkoztatók.

Jövedelem minél kevesebb a jövedelme az egyénnek, annál sérülékenyebb pénzügyi 

értelemben.

Önfenntartási képesség a fő 

jövedelemforrás elvesztése esetén

minél kevesebb ideig képes fenntartani magát valaki, annál sérülékenyebb.

Pénzügyi tudás önértékelése minél magabiztosabb valaki a pénzügyi tudásában, annál kevésbé sérülékeny.

Pénzügyi tudás objektív mértéke minél alacsonyabb az egyén pénzügyi tudása, annál sérülékenyebb 

pénzügyileg.

Pénzügyi célok kitűzése Azok, akik kitűznek pénzügyi célokat, kevésbé sérülékenyek.

nyugdíjas évekre való felkészültség foka Akik jobban felkészültek a nyugdíjas évekre, kevésbé sérülékenyek.

Pénzügyek kézbentartása Minél inkább jellemző a pénzügyek kézbentartása az egyénre, annál kevésbé 

sérülékeny.

megfontolt vásárlás A körültekintés, a vásárlás előtti megfontoltság jellemző azokra, akiknek magas 

a pénzügyi sérülékenység pontszámuk.

Jövedelem beosztása Azok, akik elköltik a fizetésüket a hónap vége előtt, magasabb sérülékenység 

pontszámmal jellemezhetők.

Számlák befizetése határidőn belül A legsérülékenyebbek kevésbé tartják igaznak magukra vonatkozóan azt, hogy 

időben befizetnék a számlákat.

Tájékozódás vásárlás előtt Azok, akik nem olvassák el ezeket a részeket mindaddig, amíg be nem 

következik valami baj, pénzügyi sérülékenység tekintetében magasabb 

pontszámmal jellemezhetők.

Szerencsére hagyatkozás Azok, akikre ez jellemző magatartás, pénzügyileg sérülékenyebbek, mint azok, 

akikre nem jellemző.

Pénzügyi tudatosság minél inkább tudatos valaki a pénzügyei tekintetében, annál kevésbé sérülékeny.

Pénzügyi eszközök használatának foka minél több pénzügyi terméket ismer és használ az egyén, annál kevésbé 

sérülékeny.

Forrás: saját szerkesztés
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elég, fontos az érettségi megléte. Úgy tű-
nik, az érettségi biztosítja azokat az alapve-
tő kultúrtechnikákat, kalkulációs és olvasási 
készségeket, amelyek szükségesek a tájékozott 
és számtanilag is helyes döntéshozatalhoz. to-
vábbi kutatást igényel a kalkulációs készségek 
terén mért romlás okainak feltárása. 

a kutatás egyik legfőbb eredménye a pénz-
ügyi attitűdök és a pénzügyi sérülékenység kö-
zötti összefüggések feltárása. Elemzésünk azt 
mutatja, hogy a pénzügyi sérülékenység ki-
alakulásának hátterében az aktuális vágyak 
prolongálásának nehézsége jelentős tényező. 
a pénzügyileg sérülékeny csoportokra ugyan-
is nemcsak az jellemző, hogy megélhetési gon-
dokkal küzdenek, hanem az is, hogy emellett 
nehézséget jelent számukra a pénzköltés kont-
rollálása is. Bár az érzelmek szintjén az aggó-
dás és szorongás van jelen életükben, egyúttal 
hajlamosak költekezni. alacsonyabb a képzett-
ségük, a pénzügyi tudásuk, és jellemző rájuk, 
hogy nem tartják kézben pénzügyeiket, nem 
készítenek költségvetést. Ez a csoport nem ma-
gabiztos, sem pénzügyi tudását, sem jövőjét te-

kintve. a pénzügyi célok és az ehhez kapcsoló-
dó stratégiakészítés hiánya szintén hozzájárul 
a pénzügyi sérülékenységhez. Ez az „Egyszer 
hopp, másszor kopp” szemlélet és az ismertetett 
jellemzők összességében pénzügyi sérülékeny-
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