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AAz Új Nemzeti kiválóság Program ösztöndí-
jasaként kutatásom célja a fiatalok pénzügyi 
kultúrájának megértése volt, különös tekin-
tettel a szükségletkielégítés elhalasztásának 
késleltetésére, valamint az időorientációra. 
A pénzügyi kultúrával kapcsolatos kutatások 
és az azokból született jelentések, műhelyta-
nulmányok, cikkek Magyarországon 2012-
től kezdtek nagyobb számban megjelenni. 
A szükségletkielégítés elhalasztásának ké-
pessége és az időorientáció olyan fogalmak, 
amelyek a pénzügyi kultúra tárgyalásakor el-
engedhetetlenül felmerülnek, mégis kevesebb 

fókuszt kaptak az eddigi pénzügyi kultúra 
kutatásokban. Jelen kutatás a 18–35 éveseket 
veszi górcső alá, amely interdiszciplináris meg-
közelítést igényel, tehát alapoz a pszichológia, 
szociológia, fogyasztói magatartás tudomány-
területének eredményeire is.

Szakirodalmi háttér

Pénzügyi kultúra

A pénzügyi kultúra vizsgálata különösen a 
2008-as gazdasági válság után kezdett a figye-
lem középpontjába kerülni. számos kutatás 
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született, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a pénzügyi oktatást prioritásként kell kezelni, 
és azon belül nem csupán a kognitív elemek-
kel, hanem a pénzügyi attitűddel, és az azok-
hoz kapcsolódó egyéb tényezőkkel is foglal-
kozni kell (kenesei, 2014; Lusardi – Mitchell, 
2014).

A pénzügyi kultúra fogalmát számos szer-
ző definiálta, így elég szerteágazó annak meg-
határozása (Luksander et al., 2016; Németh 
et al., 2016; kovács et al., 2013; Atkinson 
– Messy, 2012; Botos et al., 2012; Béres – 
Huzdik, 2012). A közös metszetet úgy le-
hetne meghatározni, hogy mindegyikben 
megjelenik a pénzügyekkel kapcsolatos in-
formáltság, az információ feldolgozásának 
képessége, a jó pénzügyi döntések meghoza-
talának képessége (kovács et al., 2013). Az 
OECD által megfogalmazott definíció így 
hangzik: „A pénzügyi kultúra a tudatosság, 
ismeretek, készségek, attitűdök és viselkedések 
kombinációja, melyekre szükség van a megala-
pozott pénzügyi döntések meghozatalához és 
végső soron az egyéni pénzügyi jólét eléréséhez” 
(Atkinson – Messy 2012, p.14). Az OECD 
ötévente végez nemzetközi szintű összehason-
lító kutatást annak érdekében, hogy felmér-
je az egyes országok pénzügyi kultúrájának 
szintjét. Ennek része a pénzügyi attitűdök 
mérése is, amelyet az OECD saját skálával 
mér. Európa tizennégy országában végzett 
kutatás keretében szociodemográfiai jellem-
zők alapján vizsgálták a pénzügyi ismeretek, 
magatartás és a pénzügyi kultúra különböző 
aspektusaira vonatkozó attitűdök terén meg-
mutatkozó különbségeket (Atkinson – Messy, 
2012). Az eredmények szerint a magyarokra 
átlag feletti pénzügyi alapismeretek, de jóval 
átlag alatti pénzügyi magatartás a jellemző. 
számos esetben ellentmondó eredmények 
születnek a pénzügyi attitűd és a magatartás 
vonatkozásában (kenesei, 2014).

A pénzhez és pénzügyekhez fűződő vi-
szony már az 1970-es évektől kutatott terü-

let. Goldberg és Lewis (1978) tanulmányuk-
ban az egyének három típusát azonosították: 
gyűjtögetők, önállóságra törekvők és hatal-
mi játékosok. Yamauchi és Templer (1982) a 
pénzügyi attitűdök mérésére fejlesztették ki a 
Money Attitude scale-t, amely összesen négy 
dimenziót fed le. Az első dimenzió a hata-
lom-presztízs, amelyben a pénz az egyének 
hozzáállásában a siker és a hatalom szimbólu-
ma. A második dimenzió a megtakarítás és az 
idő. Az ebbe a csoportba tartozó egyéneknél 
a jövőre való felkészülés és a pénzügyi hely-
zet folyamatos kontroll alatt tartása játssza a 
főszerepet. A harmadik dimenzió a bizalmat-
lanság. A kategóriába tartozó egyének közös 
jellemzője, hogy gyanakodva, szinte félve te-
kintenek a pénzre. A MAs negyedik dimenzi-
ójában találhatók a szorongók, akik ebből ki-
folyólag hajlamosak az idegeskedésre. A pénz 
ennek a személyiségtípusnak ellentmondásos 
jelenség, egyfajta paradox módon állnak hoz-
zá. Furnham (1984) fejlesztette ki a Money 
Beliefs and Behavior scale-t (MBBs), amely a 
pénzügyi hitek/hiedelmek és magatartás mé-
rését hivatott segíteni. A skála 60 állítást fog-
lal magában, amelyeket összesen hat faktorba 
tömörít a szerző, ezek pedig a következők: 
kényszeresség, hatalom, megtakarítás, bizton-
ság, elégedetlenség, erőfeszítés.

Ahogyan az OECD definíciójában is benne 
foglaltatik (Atkinson – Messy, 2012), a pénz-
ügyi jóllét egy olyan fogalom, amely szoros 
összefüggésben áll az egyén általános jóllété-
vel, amelyet személyes céljai és értékei tükré-
ben határoz meg (Porter – Garman, 1993).

Jelen kutatásban a CfPB (Consumer fi-
nancial Protection Bureau) skálája alapján 
kerül sor a pénzügyi jóllét mérésére. A CfPB 
közel hatvan szakértői interjú alapján a követ-
kezőképpen határozta meg a pénzügyi jóllétet:

•	az egyén képes napról napra, hónapról hó-
napra kontrollálni pénzügyeit,

•	megvan a kapacitása egy pénzügyi sokk 
túlélésére,
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•	folyamatosan dolgozik azon, hogy elérje 
pénzügyi céljait,

•	pénzügyi értelemben megvan a szabadsága 
döntéseket hozni, és ezáltal képes élvezni 
az életet.

Ahhoz hogy ezek megvalósuljanak, az 
egyénnek terveznie kell jövőjét, kontrollálni a 
hirtelen jövő impulzusokat, a váratlan helyze-
teket kreatívan kell megoldania, valamint bíz-
nia kell abban, hogy képes kontrollálni saját 
sorsát és pénzügyeit (CfPB, 2015). A foga-
lomnak ezen része tehát szorosan kapcsolódik 
mind a szükségletek kielégítésének kontrollá-
lásához, mind az egyén időorientációjához.

Időorientáció

Philip Zimbardo és John Boyd (2015) szerint 
döntéseink sikerességét meghatározza, hogy 
egyéni szinten hogyan tekintünk az időre. 
Ők ezt szubjektív időperspektívának nevezik. 
Boyd és zimbardo (2012) szerint minden 
egyénnek van egy preferált időkategóriája, 
amelyet számos tényező befolyásol, például a 
kultúra, a család, iskolai végzettség stb. Mind-
ezt más szerzők is alátámasztják empirikus 
adatokkal (Webster, 2011; fortunato – furey, 
2009; Worrell – Mello, 2009). Ez tehát nem 
egy eleve adott jellemzője az egyéneknek, ha-
nem tanult tulajdonság.

A három alap idősíkból indulnak ki, te-
hát léteznek a jelenorientált, a múltorientált 
és a jövőorientált időperspektívák. A múltat 
és a jelent azonban még tovább bontják két-
két típusra. A múltorientáltak állhatnak a 
múlt eseményeihez pozitívan vagy negatívan. 
A múltpozitív egyén szívesen elevenít fel múlt-
béli emlékeket. A múltnegatív egyén viszont 
éppen ellenkezőleg, a negatív eseményekre 
koncentrál, szomorúan gondol vissza a múlt 
történéseire, a kellemetlen emlékek határoz-
zák meg múltját. A jelenorientált kategória 
két további alkategóriája: jelenhedonista és 

jelenfatalista. A jelenhedonista egyén izgalmat 
keres az életében, ezért szívesen vállal kockáza-
tot, a pillanatban él. A jelenfatalista egyik fő 
jellemzője, hogy életében erős a kontroll, és 
kötelességtudó is, ugyanakkor úgy érzi, nincs 
ráhatása arra, ami vele történik. A jövőorien-
tált kategóriát nem bontják a szerzők további 
altípusokra. Itt a lényeg, hogy célokat tűz ki 
az egyén, és tudja, hogy azt kitartó munkával 
érheti el.

A zimbardo és Boyd (1999) által kidolgo-
zott mérési skála 56 tételből áll, amely hosszú-
nak mondható, főként abban az esetben, ha 
egy felmérés során nem csupán az egyén idő-
orientációjára, hanem egyéb tényezőkre is kí-
váncsiak vagyunk. Orosz és szerzőtársai (2015) 
összegyűjtöttek 19 különböző mérést, amely a 
zimbardo-féle skála tesztelésére vonatkozott, 
a világ számos különböző országában: példá-
ul Olaszországban (D’Alessio et al., 2003), 
franciaországban (Apostolidis – fieulaine, 
2004), Mexikóban (Corral-Verdugo et al., 
2006) stb. Több mérés során is felmerült a 
belső konzisztencia nem megfelelő mértéke, 
és számos szerző jutott arra a következtetésre, 
hogy érdemes lenne a skála rövidített változa-
tát használni (Worrell – Mello, 2007; sircova 
et al., 2014).

Orosz és szerzőtársai (2015) egy rövidített, 
összesen 17 elemből álló skálát javasolnak. 
kutatásukban zimbardo és Boyd (1999) ere-
deti skáláját alkalmazták, az adatfelvétel Ma-
gyarországon zajlott. A minta összesen 1370 
fős volt (941 nő és 424 férfi). Az eredmények 
alapján három modellt futtattak, az elsőt az 
eredeti faktorstruktúra alapján, a másodi-
kat Sircova és szerzőtársai (2014) alapján 36 
állítással, a harmadikat pedig Hu és Bentler 
(1999) kritériumai alapján, azaz, hogy mi-
nimum három állítás tartozzon mindegyik 
faktorhoz. Ez alapján kialakult a 17-elemű 
skála, amely lefedi mind az öt időkategóriát, 
amelyet zimbardo és Boyd (1999) eredetileg 
kialakítottak.
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Szükségletkielégítés elhalasztásának 
képessége

Mischel (1996) alapján a szükségletkielégítés 
elhalasztása tulajdonképpen az egyén prefe-
renciáját tükrözi egy nagyobb, időben később 
bekövetkező jutalom mellett, egy kisebb, de 
azonnali jutalommal szemben.

Az olyan fogalmak, mint a szükségletkielégítés 
elhalasztása, az önfegyelem, az önkontroll, az 
önszabályozás, az egorugalmasság, az impul-
zivitás gyakran szerepelnek inkonzisztens mó-
don a különböző szakmai anyagokban (funder 
et al., 1983; Mischel et al., 1996; Lee et al., 
2008). A szükségletkielégítés késleltetésének 
képességében adódó deficitek gyakran párosul-
nak egyéni szinten egyéb problémákkal, úgy-
mint elhízás, kockázatos szexuális magatartás 
(Hoerger et al., 2011). A szükségletkielégítés 
elhalasztásának képessége mindenképpen ösz-
szefügg az önkontroll képességével (Block – 
Block, 1980), valamint a tudatossággal (Bem 
– Allen, 1974).

Több mint hatvan éves kutatási hagyo-
mánnyal rendelkezik ez a terület, ennek el-
lenére a mérési módszerek még mindig fino-
mításra várnak. Öt fő területet határozhatunk 
meg a mindennapi magatartás szempontjából, 
amely kapcsolható a szükségletkielégítés elha-
lasztásának képességéhez. Ezek a területek: ét-
kezés, fizikai tevékenység, társadalmi interak-
ció, pénz, teljesítmény (Hoerger et al., 2011). 
A 35 tételből álló skála kifejlesztését a meglévő 
skálák elégtelensége hívta életre (Bembenutty 
– karabenick, 1998; Ward et al., 1989).

Metcalfe és Mischel (1999) egy forró/hideg-
rendszert alkalmazták a szükségletkielégítés 
elhalasztásának képességével kapcsolatban. 
keretrendszerükben a hideg jelképezi a kog-
nitív képességeket, a forró pedig az érzelmi 
oldalt. A hideg rendszer jellemzői: érzelmi-
leg semleges, rugalmas, integrált és koherens, 
lassú, epizódikus. A forró rendszer jellemzői: 
érzelmeken alapul, félelmeken és szenvedélyen 

egyaránt, emiatt impulzív és reflexív, az ön-
kontrollt akadályozza.

Mischel (1974) megkülönbözteti a cél kivá-
lasztását és a cél kontrollálását. Az első ahhoz 
szükséges, hogy a szükségletkielégítés elha-
lasztását meg tudja az egyén tenni, a második 
pedig akkor kell, ha már elkötelezte magát a 
cél elérése mellett. Ebben a nézőpontban már 
megjelenik a jövőorientáció kérdése is. Minél 
inkább jövőorientált az egyén, annál inkább 
jellemző rá, hogy nagyobb értékűnek tekin-
ti az elhalasztott jutalmat, emiatt hajlandó 
szükségletkielégítését is késleltetni (Husman 
– Lens, 1999).

Egy fontos kísérlet is kapcsolódik a témá-
hoz. Az egyik leghíresebb kutatás a gyermekek 
önuralmának vizsgálatára a Marshmallow-
teszt, amely Walter Mischel (2015) nevéhez 
fűződik. A kísérletben a kutatók azt figyelik 
meg, hogyan képesek a gyermekek ellenállni 
a kísértésnek és késleltetni az igényeik/vágyaik 
kielégítését. A gyerekek kapnak egy pillecuk-
rot és eldönthetik, hogy megeszik azonnal 
vagy várnak. Aki képes kivárni, hogy a kísér-
letvezető visszatérjen, az 2 pillecukrot kap a 
vizsgálat végén. A teszt tulajdonképpen azt 
helyezi a középpontba, hogy mekkora önura-
lommal rendelkeznek a vizsgált gyerekek, ké-
pesek-e a jövőbeli nagyobb fogyasztás érdeké-
ben az azonnali fogyasztást elhalasztani.

Mischel hosszú évtizedeken át kutatta, 
különböző társadalmi kontextusokban ezt 
a jelenséget, és ezáltal számos történetet is 
megoszt könyvében. Az egyik történet segít 
megérteni, hogy miért került a Pillecukorteszt 
című könyvének alcímébe a bizalom szó. Tri-
nidadban is végzett kutatásokat, így onnan 
egy további aspektust emel be a kérdéskörbe. 
A trinidadi gyermekek körében végzett ku-
tatásokban azok a gyermekek, akik kevésbé 
stabil háttérből érkeztek, emiatt nem bíztak 
meg a felnőttek szavában (nem tudhatták, 
hogy ha a kísérletvezető megígéri, hogy ké-
sőbb többet kapnak, az valóban úgy lesz-e), az 
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azonnali fogyasztás mellett döntöttek. „Sem-
miféle nyomós indok nem szólt amellett, hogy az 
ember lemondjon az azonnaliról, ha nem bízik 
benne, hogy az a bizonyos későbbi valóra válik” 
(Mischel, 2015, 67. oldal). A kérdéskör tehát 
sokszínű, a történet rávilágít egy-egy választási 
döntési szituáció komplexitására, a befolyáso-
ló tényezők összetettségére.

AlkAlmAzott móDszErtAn

kutatásomban egy 18–35 évesek körében vég-
zet reprezentatív online kérdőíves felmérésre 
került sor 2017. február hónapban. Az adat-
bázis tisztítás után 300 válaszadót tartalmaz. 
A mintába 18–35 év közötti válaszadók kerül-
tek be, akiknek az átlagéletkora 27,24 év. A vá-
laszadók 50,8 százaléka férfi, 49,2 százaléka 
nő. A kitöltők több mint fele városban, 19,9 
százaléka pedig Budapesten él. A községben 
és faluban élők aránya 28,3 százalék. A kitöl-
tők családi állapota szerint elmondható, hogy 
66,3 százalékuk hajadon/nőtlen, 31 százalé-
kuk házas. A kitöltők 76,5 százalékának nincs 
gyermeke. Összesen 14,1 százalékának van 1 
gyermeke, 6,9 százaléknak pedig 2 gyermeke. 
A végzettséget tekintve elmondható, hogy kö-
zépfokú végzettséggel rendelkeznek a legtöb-
ben. Munkatapasztalata pedig a válaszadók 
79,7 százalékának van. Gazdasági képzésben 
pedig a válaszadók 20,4 százaléka vett, vagy 

vesz részt. A felmérésben a nemzetközileg is 
validált skálákat alkalmaztam (lásd 1. táblázat).

A kutAtás ErEDményEInEk 
bEmutAtásA

Általános pénzügyi jellemzők

A válaszadók 32,6 százaléka rendelkezik vala-
milyen hitellel (áruhitel, lakáshitel, diákhitel, 
stb). A hitelek közül a diákhitel kiemelten is 
megkérdezésre került, tekintettel a fiatal kitöl-
tői csoportra. A válaszadók közül 86,3 száza-
léknak nincs és nem is volt diákhitele. A vá-
laszadók 39,1 százaléka egyetért vagy teljes 
mértékben egyetért azzal, hogy nem venne fel 
hitelt semmilyen körülmények között sem.

A pénzügyi döntéseket illetően elmondha-
tó, hogy a legtöbben párjukkal közösen hoz-
zák meg a döntést. Egyenlő arányban vannak 
azok, akik egyedül vagy más családtaggal kö-
zösen hozzák meg pénzügyi döntéseiket. Van a 
mintában 11,5 százalék, akik helyett más hoz-
za meg a döntést (lásd 1. ábra). Arról, hogy 
megbeszélik-e a pénzügyeket a családban, a 
válaszadók 61,1 százaléka nyilatkozott igen-
lően, és csupán 6 százaléknál jellemző, hogy 
kifejezetten tabunak számít pénzügyekről be-
szélni.

Az online banki szolgáltatásokat illetően 
elmondható, hogy a válaszadók legnagyobb 

1. táblázat

A kérdőívben AlkAlmAzott skálák

mérés tárgya Alkalmazott skála

Pénzügyi attitűdök oECD által kidolgozott skála

Pénzügyi jóllét CFPb által kidolgozott skála

Időorientáció time Preference scale (zimbardo & boyd, 1999; orosz et al., 2015)

szükségletkielégítés késleltetésének 

képessége

Delaying Gratification Inventory (Hoerger et al., 2011)

Forrás: saját szerkesztés
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hányada azok közé tartozik, akik igyekeznek 
a lehető legtöbb dolgot online intézni, ugyan-
akkor figyelemre méltó az a 21,6 százalékos 
hányad, akik azt nyilatkozták, hogy nincs net-
bankfiókjuk és nem is szeretnének.

A válaszadók 67,5 százalékának van pénz-
ügyi célja, de költségvetést csupán 28,6 szá-
zalékuk vezet. Megtakarítással 42,3 százalékuk 
rendelkezik jelenleg. A kutatást megelőző 12 
hónapban a válaszadók 52,9 százalékának volt 
valamilyen pénzügyi problémája, amely során 
úgy tűnt, a kiadásait nem fedezik bevételei.

A pénzügyi attitűdök elemzése

A pénzügyi attitűd mérésére a nemzetközi 
OECD-felmérésekben szereplő 13-tételes ská-
lát használtam. A főkomponens-elemzés segít-
ségével kialakult négy faktor (lásd 2. táblázat). 
A kMO értéke: 0,81.

A faktorokkal tovább dolgozva, k-közép 
klaszter-elemzés segítségével kialakítottam 3 klasz-
tert (lásd 3. táblázat).

A pénzügyi jóllét elemzése

A pénzügyi jóllét mérésére a Consumer finan-
cial Protection Bureau által kialakított finan-
cial Well-Being scale-t alkalmaztam. A skála 
lényege, hogy az összesen 10 állításból, a ne-
gatív állítások átkódolásával pontszámot lehet 
számítani, amely megadja az egyének pénz-
ügyi jóllétét. Mivel az állítások jelelölése 1-től 
5-ig terjedő skálán történt, így a pontszám 
10 és 50 közé eshet. A mintára jellemző átlag 
28,39 pont, és a legmagasabb pontszám 41.  
A pénzügyi attitűdök alapján kapott klaszterek-
ben az átlagok alakulását a 4. táblázat mutatja.

A harmadik klaszter szignifikánsan maga-
sabb pénzügyi jólléttel jellemezhető, mint a 

1. ábra

A pénzügyi döntések meghozAtAlA

Forrás: saját szerkesztés

Ki hozza meg a pénzügyi döntéseket a családban? (%) N=300

24,2%
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2. táblázat

Az oeCd pénzügyi Attitűd skálA fAktorelemzése

rotált faktor mátrixa
komponens

1 2 3 4

Félre kell tenni pénzt a nehezebb időkre. 0,767 0,117 0,249 –0,121

A rendszeres megtakarítás fontos. 0,761 0,152 0,198 –0,172

Hosszú távú pénzügyi célokat határozok meg, és törekszem elérni őket. 0,739 –0,108 –0,037 0,117

Fontos lenne pénzt félretenni a nehezebb időkre. 0,721 0,266 0,313 –0,109

rendszeresen szoktam pénzt megtakarítani. 0,674 –0,438 0,031 0,178

személyes en gondos an ellenőrzöm pénzügyeimet. 0,622 0,070 0,319 –0,025

szokásos megélhetési kiadásaim miatt gyakran aggódom. 0,116 0,818 –0,132 0,016

Pénzügyi helyzetem korlátoz abban, hogy a számomra fontos dolgokat tegyem. 0,083 0,800 0,110 0,078

Elégedett vagyok jelenlegi pénzügyi helyzetemmel. 0,340 –0,563 0,080 0,500

Időben rendezem a tartozás aimat. 0,269 –0,036 0,799 0,031

Időben befizetem a számláimat. 0,325 –0,016 0,796 0,070

Jelenleg túl sok az adósságom. 0,116 0,523 –0,531 0,233

A pénz arra való, hogy elköltsük, nem arra, hogy tartogassuk. –0,186 0,138 0,005 0,882

Extrakciós módszer: főkomponens-elemzés

Forgatási módszer: Varimax kaiser normalizációval

Megjegyzés: a. Forgatás 10 iteráció után

Forrás: saját szerkesztés

3. táblázat

pénzügyi Attitűd klAszterek

klaszter  

elnevezése

klaszter  

elemszáma

klaszter jellemzése

Carpe Diem 121 fő legkevésbé jellemző rájuk, hogy megtakarítanak, inkább rögtön 

elköltik a pénzüket, pedig rájuk jellemző a leginkább, hogy 

eladósodva érzik magukat.

Aggódó tudatos 99 fő sokat aggódnak megélhetésük miatt, pénzügyi helyzetüket 

korlátozónak érzik, de leginkább rájuk jellemző, hogy 

fontosnak tartják a hosszú távú gondoskodást, és rendszeresen 

megtakarítanak. A célmeghatározás és a költések ellenőrzése 

fontos.

Elégedett 80 fő Elégedettek pénzügyi helyzetükkel, és egyáltalán nem aggódnak 

miatta.

Forrás: saját szerkesztés
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másik kettő. Tehát az elégedettek pénzügyi 
jólléte a legmagasabb.

A pénzügyi jóllét pontszámára futtatott va-
riancia-elemzés kapcsán elmondható, hogy a 
férfiak (29,4) szignifikánsan magasabb pont-
számot értek el a pénzügyi jóllét skálán, mint 
a nők (27,4). A településtípus tekintetében 
elmondható, hogy a Budapesten élőknek a 
legmagasabb a pénzügyi jólléthez kapcsolódó 
pontszáma (29,6), ezután az egyéb városban 
élőké (28,4), végül pedig a községben/faluban 
élőké (27,4). A közép-Magyarországon élők, 
valamint a Nyugat-Magyarországon élők kö-
zel azonos pénzügyi jóllét pontszámot értek el 
(29,6 és 29,1), ugyanakkor a kelet-Magyar-
országon élők szignifikánsan alacsonyabbat 
(26,8). A végzettség növekedésével szignifikán-
san nő a pénzügyi jóllét is (lásd 5. táblázat).

Azok, akik rendelkeznek valamilyen hitel-
lel, azoknak a pénzügyi jólléte szignifikánsan 
alacsonyabb (27,3) azoknál, mint akik nem 
rendelkeznek (28,9), tehát ezáltal nincsenek 
terhelve a havi törlesztő részlet visszafizetésé-
vel. Akik megtakarítással rendelkeznek, szig-
nifikánsan magasabb pénzügyi jólléttel (31,4) 
jellemezhetők, mint azok, akik nem (26,2). 
A pénzügyi problémák jelenlétével kapcsolat-
ban pedig elmondható, hogy ahol jelen van, 
ott szignifikánsan alacsonyabb a pénzügyi jól-
lét (25,3), mint ott, ahol nem volt az elmúlt 
12 hónapban probléma (31,8). Elgondolkod-
tató eredmény, hogy a válaszadók több mint 

fele (N=159) nyilatkozott úgy, hogy előfordult 
vele az elmúlt 12 hónapban, hogy jövedelmé-
ből nem tudta fedezni kiadásait.

Zimbardo és Boyd időperspektíva-  
skálájának elemzése

Az időorientációs skála (Orosz et al., 2015) 
főkomponens elemzése során teljes mértékben 
kirajzolódtak azok a faktorok, amelyek Orosz 
és munkatársai tanulmányában is. Az öt idő-
kategória a következő, amelyeket a 6. táblázat 
sorrendben tartalmaz: jövőorientált, múltnega-
tív, múltpozitív, jelenhedonista, jelenfatalista.

Az öt faktor alapján pontszámokat számít-
hatunk, amelyek megadják, hogy az egyének-
re mennyire jellemző az öt kategória külön-
külön. Variancia-elemzéssel megállapítható, 
hogy a nemek között nincsen különbség az 
egyes időkategóriákat tekintve. Csupán egyet-
len esetben, a jövőorientáció során mutat a két 
csoport szignifikáns eltérést, méghozzá a nők 
jövőorientáltabbnak mutatkoznak.

A kor tekintetében elmondható, hogy a 
18–25 évesek között szignifikánsan jellem-
zőbb a jelenhedonista beállítódás, a 26–35 
évesek között pedig szignifikánsan jellemzőbb 
a jelenfatalista beállítódás. A végzettség te-
kintetében pedig a variancia-elemzés segítsé-
gével kirajzolódik, hogy a többiekhez képest 
az alapfokú végzettségűekre szignifikánsan 

4. táblázat

pénzügyi jóllét átlAgánAk AlAkulásA Az egyes klAszterekben

klaszterek N pénzügyi jóllét 

átlaga

minimum maximum

Carpe Diem 121 26,9 13 39

Aggódó tudatos 99 26,2 15 39

Elégedett 80 33,3 22 41

Összesen 300 28,4 13 41

Forrás: saját szerkesztés
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6. táblázat

zimbArdo és boyd time-perspeCtive skálájánAk fAktorelemzése

rotált faktor mátrixa komponens

1 2 3 4 5

képes vagyok ellenállni a kísértéseknek, ha tudom, hogy elvégezni való 

munkám van. 

0,767 0,051 0,118 0,105 0,041

A holnapi határidők betartása és más fontos munkák elvégzése fontosabb a 

ma esti szórakozásomnál

0,725 0,166 0,104 –0,053 –0,224

Folyamatos munka révén időben végzek feladataimmal. 0,715 –0,015 0,120 0,176 0,183

Pontosan teljesítem kötelességeimet barátaimmal és a hatóságokkal szemben is. 0,659 0,012 0,346 0,020 –0,056

szoktam gondolni a rossz dolgokra, amelyek a múltban történtek meg velem. 0,026 0,770 0,310 0,019 –0,025

nehéz megfeledkeznem ifjúságom kellemetlen képeiről. 0,022 0,741 –0,067 0,034 0,063

A múltban sok sérelemben és elutasításban volt részem. 0,140 0,722 0,074 0,045 0,258

A múlt túl sok kellemetlen emléket rejt, ezért igyekszem inkább nem 

emlékezni azokra. 

0,045 0,656 –0,230 0,109 0,318

nosztalgiával emlékszem vissza a gyerekkoromra. 0,140 –0,071 0,813 –0,014 0,026

könnyen eszembe jutnak a régi szép idők boldog emlékei. 0,330 0,056 0,776 0,092 0,056

élvezem a történeteket arról, hogy mentek a dolgok "a régi szép időkben". 0,131 0,092 0,722 0,106 0,138

szívesen vállalok kockázatot, hogy izgalmat vigyek az életembe. 0,002 –0,019 0,067 0,891 –0,019

A kockázatvállalás megóv attól, hogy életem unalmas legyen. 0,013 0,133 –0,021 0,851 0,079

Hagyom, hogy magával ragadjon a pillanat izgalma. 0,245 0,054 0,127 0,673 0,158

értelmetlen dolog aggódni a jövő miatt, mivel egyébként sem tudunk 

változtatni rajta. 

0,069 0,009 0,052 0,008 0,817

A dolgok annyira változnak, hogy az ember igazából nem képes tervezni a jövőt. 0,057 0,267 0,161 0,137 0,696

életem menetét olyan erők irányítják, amelyeket nem tudok befolyásolni. –0,229 0,305 0,023 0,088 0,627

Extraction method: Principal Component Analysis.

rotation method: Varimax with kaiser normalization.

Megyjegyzés: a. rotation converged in 6 iterations.

Forrás: saját szerkesztés

5. táblázat

A pénzügyi jóllét AlAkulásA végzettség AlApján

végzettség szintje N pénzügyi jóllét 

átlaga

minimum maximum

alapfokú 115 26,4 13 41

középfokú 124 28,7 14 40

Felsőfokú 60 31,6 18 41

összesen 300 28,4 13 41

Forrás: saját szerkesztés
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jellemzőbb a múltnegatív és a jelenfatalista 
hozzáállás.

A pénzügyi attitűd alapján kialakított klasz-
terek szignifikánsan különböznek a preferált 
időkategóriát illetően. A múltpozitív időka-
tegória kivételével minden időkategóriában 
szignfikáns különbségeket láthatunk. A három 
klaszter közül az aggódó-tudatos csoportban fi-
gyelhető meg a legmagasabb jövőorientáció, és 
természetesen a Carpe Diem csoportban a leg-
alacsonyabb. A múltnegatív hozzáállás a Carpe 
Diem csoportnál a legmagasabb, ugyanakkor 
nincs jelentős különbség köztük és az aggódó-
tudatosak között. Akik e tekintetben kiugra-
nak, méghozzá úgy, hogy a legalacsonyabb ér-
téket mutatják, azok az elégedettek csoportjába 
tartoznak. Jelenhedonizmusban a Carpe Diem 
csoport kiemelkedik, és az elégedett klaszterre 
jellemző legkevésbé a jelenhedonizmus. Jelen-
fatalizmusban a legalacsonyabb értéket szintén 
az elégedett csoport mutatja.

Lineáris regresszióelemzéssel megvizsgálha-
tó, hogy van-e összefüggés az időorientáció és 
a pénzügyi jóllét között. Mivel mindkét válto-
zó metrikus, így alkalmas a regressziós elemzés 
lefuttatására. A regressziós modellben a függő 
változó a pénzügyi jóllét, és a független válto-
zók a különböző időkategóriák. A 7. táblázat 
bemutatja a regressziós elemzések eredményeit.

A regresszióelemzés eredményei alapján 
elmondható, hogy az öt időkategória közül 

kettőnek van szignifikáns hatása a pénzügyi 
jóllétre. Ez a két kategória a jelenfatalista és a 
múltnegatív. Mindkét időkategóriának nega-
tív hatása van, azaz minél inkább jelenfatalista 
valaki, annál alacsonyabb a pénzügyi jólléte, 
és minél inkább múltnegatív valaki, annál 
alacsonyabb a pénzügyi jólléte. A modellek 
magyarázó ereje 0,08 és 0,09, ami gyenge, de 
szignifikáns kapcsolatot jelez.

Szükségletkielégítés elhalasztásának 
elemzése

A Hoeger és munkatársai (2011) által kidolgo-
zott Delayed Gratification Inventory egy 35 
tételes skála, amelynek egy 33 tételes verzióját 
alkalmaztam a kérdőívben (két állítás tartalmi-
lag teljesen egyezett más állítással, így ezeket 
kizártam a kérdőív hosszára való tekintettel).

A skála összesen öt területen méri annak 
képességét, hogy az egyén el tudja-e halasz-
tani szükségletkielégítését: étkezés, fizikai ak-
tivitás, társas kapcsolatok, pénz, jutalom. Az 
aldimenziókat ennek megfelelően külön-kü-
lön elemeztem a belső megbízhatóság szem-
pontjából, és ahol szükséges volt, kizártam 
itemeket az erősebb belső konzisztencia eléré-
se érdekében. Ezek után az egyes területekre 
pontszámokat hoztam létre, amelyek metrikus 
változóként alkalmasak regresszióelemzésre. 

7. táblázat

A regresszióelemzés eredményei

független változó függő változó B β t R2 F szignifikáns-e?

Jövőorientált Pénzügyi jóllét –0,291 –0,039 –0,672 0,002 0,452 nem

Jelenhedonista Pénzügyi jóllét 0,030 0,005 0,081 0,000 0,006 nem

Jelenfatalista Pénzügyi jóllét –1,925 –0,278 –4,999 0,077 24,987 igen

múltnegatív Pénzügyi jóllét –1,893 –0,301 –5,451 0,091 29,711 igen

múltpozitív Pénzügyi jóllét –0,232 –00,39 –0,670 0,002 0,449 nem

Megjegyzés: p<0,001

Forrás: saját szerkesztés
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A pénz esetében két külön változóba tömörül-
nek a pozitív és a negatív tulajdonságok, tehát 
az utóbbi változó értelmezésénél ezt figyelem-
be kell venni.

Az időperspektíva és a szükségletkielégítés 
elhalasztásának képessége közötti összefüggést 
regresszióelemzés segítségével vizsgáltam. A mo-
dellek paramétereit a 8. táblázat mutatja be.

A regresszióelemzések eredményeképpen 
a jutalommal kapcsolatban az rajzolódik ki, 
hogy a jövőorientáció pozitív, míg a jelenfa-
talizmus negatív szignifikáns hatást mutat a 

szükségletkielégítés elhalasztásának képessé-
gére, a modell magyarázóereje a társadalom-
tudományokban elfogadott 20 százaléknál 
is magasabb, ugyanis R2=0,333 (F=74,118). 
A két tényező közül a jövőorientációnak van 
erősebb hatása.

A társas kapcsolatoknál a jövőorientáció 
és a múltnegatív hozzáállás az, amely hatás-
sal van a szükségletkielégítés elhalasztásának 
képességére. Mindkét tényező pozitív hatást 
mutat, és a jövőorientáció hatása az erősebb. 
A múltnegatív hozzáállás pozitív hatása azzal 

8. táblázat

A szükségletkielégítés különböző AspektusAi és Az időorientáCió közötti 
összefüggések vizsgálAtA regresszióelemzéssel

béta t-érték

Modell 1 (függő változó: jutalom)

konstans 1,731  7,672**

Jövőorientáció 0,578  11,846**

Jelenfatalista –0,128 –2,828*

Modell 2 (függő változó: társas kapcsolatok)

konstans 2,153 13,139**

Jövőorientáció 0,228 6,008**

múltnegatív 0,081 2,523*

Modell 3 (függő változó: fizikai aktivitás)

konstans 3,406 13,264**

Jövőorientáció 0,180 3,024*

múltnegatív 0,250 –4,984**

Modell 4 (függő változó: pénz pozitív)

konstans 1,936 9,230**

Jövőorientáció 0,517 9,399**

Modell 5 (függő változó: pénz negatív)

konstans 2,089 8,562**

Jövőorientáció –0,342 –5,948**

múltnegatív 0,355 7,080**

Megjegyzés:

* p<0,05

** p<0,001 

Forrás: saját szerkesztés
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magyarázható, hogy vélhetően a negatív múlt-
béli események arra késztetik az egyént, hogy 
ő ne kövesse el környezetével azokat a hibá-
kat, amelyeket vele követtek el, ezért igyek-
szik jobban odafigyelni. A regressziós modell 
determinációs együtthatója (R2) értéke 0,139 
(F=23,887).

A fizikai aktivitás esetében a jövőorientáció 
és a múltnegatív hozzáállás bizonyult ismét 
szignifikánsnak, ugyanakkor itt már nega-
tív hatása van a múltnegatív beállítódásnak. 
A modell determinációs együtthatója (R2) 
0,093 és az F értéke 15,149.

Az étkezés kapcsán egyik időkategória sem 
bizonyult szignifikáns hatásúnak.

A pénz kapcsán ugyanakkor mind a pozitív, 
mind a negatív változónál szignifikáns mo-
dellt lehet építeni az időkategóriák befolyá-
soló szerepére vonatkozóan. A jövőorientáció 
bizonyult erős befolyásolónak abban a tekin-
tetben, hogy az egyén képes-e pénzügyek terén 
a szükségletkielégítés elhalasztására. A modell-
ben R2=0,229 és F=88,338

Arra, hogy az egyén nem képes jól ke-
zelni pénzügyeit és ezáltal késleltetni 
szükségletkielégítését, mind a jövőorientáció, 
mind a jelenhedonizmus hatással vannak. 
Előbbi természetesen negatív előjellel. Minél 
kevésbé jövőorientált az egyén, és minél in-
kább jelenhedonista, annál inkább jellemző 
rá, hogy nem tudja pénzügyeit későbbi szük-
ségleteinek megfelelően kezelni. A két ténye-
ző közül a jelenhedonizmus hatása erősebb. 
A modell determinációs együtthatója 0,196 és 
F=36,181.

ErEDményEk összEGzésE  
és konklúzIó

A kutatásom célja a 18–35 évesek pénzügyi 
kultúrájának vizsgálata volt, különös tekintet-
tel az időorientáció és a szükségletkielégítés el-
halasztásának képességére. Ennek megfelelően 

egy 300 fős reprezentatív adatfelvételt készí-
tettem. kirajzolódik, hogy érdemes klaszte-
rekben gondolkozni és sokszor a demográfiai 
jellemzők mentén is más és más lesz a fiatalok 
magatartása. Az időorientáció kapcsán kije-
lenthető: a legmarkánsabb hatása a jövőori-
entációnak van, főként a szükségletkielégítés 
elhalasztásának képességére vonatkozóan. Azt 
láthatjuk ugyanis, hogy aki jövőorientáltan 
gondolkozik, az könnyebben tud lemondani 
a jelenben bizonyos dolgokról, és tud várni 
egy későbbi, hosszú távon érkező jutalomra. 
Ez összhangban van a szakirodalmi megálla-
pításokkal is. A jelenhedonizmus leginkább a 
pénzügyi értelemben vett elhalasztási képes-
ségre van hatással. Minél inkább jelenhedo-
nista valaki, annál kevésbé tudja pénzügyeit 
hosszú távú céloknak alárendelni. A pénzügyi 
jóllétre leginkább a jelenfatalista és a múltne-
gatív hozzáállás van hatással, mégpedig a kap-
csolat negatív irányú. A szükségletkielégítés 
elhalasztásának képességében a végzettség 
szerint különbségeket találunk: minél maga-
sabb végzettségű valaki, annál inkább tudja 
szükségleteit későbbre halasztani. A három 
kialakított klaszter közül az aggódó-tudatos 
csoportban figyelhető meg a legmagasabb jö-
vőorientáció, és természetesen a Carpe Diem 
csoportban a legalacsonyabb. A múltnegatív 
hozzáállás a Carpe Diem csoportnál a legma-
gasabb, ugyanakkor nincs jelentős különbség 
köztük és az aggódó-tudatosak között. Akik e 
tekintetben kiugranak, méghozzá úgy, hogy a 
legalacsonyabb értéket mutatják, azok az elé-
gedettek csoportjába tartoznak. Jelenhedoniz-
musban a Carpe Diem csoport kiemelkedik, 
és az elégedett klaszterre jellemző legkevésbé a 
jelenhedonizmus. Jelenfatalizmusban a legala-
csonyabb értéket szintén az elégedett csoport 
mutatja. Ez, a harmadik klaszter szignifikán-
san magasabb pénzügyi jólléttel jellemezhe-
tő, mint a másik kettő. Tehát az elégedettek 
pénzügyi jólléte a legmagasabb. A pénzügyi 
jóllét kapcsán megállapítható: a férfiak (29,4) 



 fókusz – A pénzügyi konszolidáció elmélete és gyakorlata 

Pénzügyi Szemle  2018/1 51

szignifikánsan magasabb pontszámot értek el 
a pénzügyi jóllét skálán, mint a nők (27,4). 
A településtípus tekintetében elmondható: a 
Budapesten élőknek a legmagasabb a pénz-
ügyi jólléthez kapcsolódó pontszáma (29,6), 
ezután az egyéb városban élőké (28,4), vé-
gül pedig a községben/faluban élőké (27,4). 
A közép-Magyarországon élők, valamint a 
Nyugat-Magyarországon élők közel azonos 
pénzügyi jóllét pontszámot értek el (29,6 és 
29,1), ugyanakkor a kelet-Magyarországon 
élők szignifikánsan alacsonyabbat (26,8).

Jelen kutatás egyfajta feltáró jelleggel meg-
mutatta a fiatalok időorientációjának, szük-
ségletelhalasztási képességének, pénzügyi 
attitűdjeinek és jóllétének összefüggéseit. 
Akár banki szolgáltatási szempontból, akár 

pénzügyi edukációs szempontból tekintünk a 
magyarországi fiatalokra, mindenképpen érde-
mes a végzettség, a régió és a nem tekintetében 
különbséget tenni. Természetesen ezen ténye-
zők háttérben sokszor a jövedelmi tényezők is 
húzódhatnak, ugyanakkor a kutatási eredmé-
nyek felhívják az attitűdbeli különbségekre is 
a figyelmet. Érdekes, hogy a Carpe Diem tí-
pusú emberek egyúttal aggódók is és nem elé-
gedettek pénzügyeikkel, akik pedig tudatosak, 
sokszor a pénzügyektől való szorongás, a saját 
jövedelmi helyzetük korlátozó jellege miatt te-
szik azt. A jövőben a pénzügyi jóllétet érdemes 
lenne tágabb kontextusban, az általános jóllét 
részeként is megvizsgálni, valamint lehetőség 
szerint a kutatást 35 év feletti kitöltőkre is el-
készíteni.
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