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Összefoglaló  
a tudatos pénzügyi döntéshozatal és működés olyan tanult elemek összessége, amelyek átadása nem 
elsősorban az iskolai oktatás feladata. a pénzügyi viselkedésformák nagy része a szocializációs folyamat 
eredménye, amelynek elsődleges színtere a család és az egyén szűkebb környezete. a jelen tanulmány 
célja, hogy megvizsgálja a pénzügyi műveltség és a pénzügyi szocializáció egyes színtereit és ez utóbbi-
aknak a későbbi pénzügyi döntéshozatalra gyakorolt hatását egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. 
a tanulmány arra keresi a választ, hogy a pénzügyi szocializáció milyen bizalmi alapokat alakít ki az 
egyénekben, avagy kik azok az elsődleges szereplők, akiknek a tanácsára támaszkodnak és hagyatkoz-
nak a egyének a saját pénzügyi döntéseik meghozatala során. a tanulmányban bemutatott, 2022-ben 
3515 fő részvételével megvalósított kérdőíves kutatás részeredményeit kereszttábla-elemzéssel feldol-
gozva bizonyítást nyert, hogy a pénzügyi döntéshozatalban erőteljes a szülői segítségnyújtásra való 
hagyatkozás. Ez az eredmény ugyan generációnként – az élethelyzetbeli sajátosságok miatt – változik, 
de a fiatalabb válaszadók esetén egyértelmű a szülői háttér fontossága. az is bizonyítást nyert, hogy a 
vállalati pénzügyi szocializáció – így a későbbi tanácsadás – fontosabb, mint az iskolai színtér, ami a 
pénzügyi oktatás iskolai erősítésére hívja fel a figyelmet. arra is fény derült, hogy a kutatásban részt 
vevő válaszadók a tanácsadás szempontjából egyáltalán nem tekintik hiteles forrásnak az internetes 
forrásokat, ami a pénzügyi tudatosságukat erősíti.1
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Aa pénzügyi kultúra és annak különböző ér-
telmezései a 2008-as válságot követően kerül-
tek rivaldafénybe. a 2008-as válság megtaní-
totta a világot arra, hogy nincs ingyen pénz, 
és minden felelőtlenül meghozott döntésnek, 
de leginkább a pénzügyeket érintő döntések-
nek komoly ára van a jövőre nézve. a 2008 
előtt mutatkozó likviditásbőség teljes mérték-
ben erodálta a kockázatok fogalmát. a pénzt 
korlátlannak tekintettük, ahogyan a jólétre is 
evidenciaként gondoltunk. amikor bebizo-
nyosodott ennek az ellenkezője, akkor kezd-
tünk foglalkozni az okok feltárásával (Sági – 
lentner, 2019; Sági et al., 2020). nincs ez 
másképp a mostani, koronavírus-válságot kö-
vető években sem, a háborús vészhelyzet sú-
lyosbította környezetben. az egyik és egyben 
legfontosabb probléma a pénzügyi ismeretek 
hiánya volt. a 2008-as válságot követő gazda-
sági újjáépítés egyik fő elemévé vált a pénzügyi 
kultúra fejlesztése. Szinte kivétel nélkül min-
den ország programokat dolgozott ki, és straté-
giákat fogalmazott meg a pénzügyi műveltség 
javítására. a tájékoztató kampányok, valamint 
az edukációs programok számos fronton pró-
bálták javítani a helyzetet. a próbálkozások és 
tervek ellenére Klapper et al. (2015) egy 144 
országra kiterjedő vizsgálat során kimutatták, 
hogy a válaszadók több mint fele (65%) pénz-
ügyi analfabéta, ami számos pénzügyi válság 
előrejelző indikátora lehet a jövőben. azonban 
a pénzügyi kultúra mint fogalom gyakorlati 
megvalósulása és a mindennapi gondolkodás-
ba való beépülése hosszú folyamat. a pénz-
ügyi kultúráig vezető út számos nehézséget 
tartalmaz. ahhoz, hogy a pénzügyi ismeretek 
és a tudás az emberek kultúrájának a része le-
gyen, hosszú éveket kell várni. a folyamatot 
jelentős mértékben tudja javítani a megfelelő 
pénzügyi szocializáció. a szocializációnak szá-
mos színterét fogalmazza meg a szakirodalom, 
melyeknek egyik eleme a családi minta, vala-
mint szocializációs hátteret jelent az iskola és a 
munkahely egyaránt. azonban ahhoz, hogy a 

pénzügyi szocializáció sikeres legyen, az szük-
séges, hogy a tanácsok szempontjából megha-
tározó szereplők megfelelő tudással bírjanak.

Szakirodalmi áttekintéS

A pénzügyi kultúra és műveltség  
több szempontú értelmezése

az emberek életét az elmúlt két évtizedben 
egyre inkább a pénzügyek determinálják, így 
egyre inkább a figyelem fókuszába kerülnek a 
pénzügyi ismeretek és készségek, amelyek nél-
kül nem lehet megalapozott pénzügyi dönté-
seket hozni (Sherraden, 2013; Hastings et al, 
2013). a pénzügyi kultúra, műveltség és tu-
datosság fogalmával kapcsolatban a szakértők 
között a mai napig nincsen teljes egyetértés. 
Számos tanulmány vizsgálja ezen fogalmak 
elméleti és gyakorlati megvalósulását, több-
féle értelmezést adva a fogalomcsoportnak. 
a pénzügyi műveltség, tudatosság és kultúra 
fogalma gyakran keveredik egymással. nincs 
ez másképp a pénzügyi ismeretek és a pénz-
ügyi oktatás fogalmával sem. a digitalizáció 
előretörésével újabb dimenziókkal egészül ki 
a fogalom, újabb és újabb aspektusok tárul-
nak fel.

a pénzügyi műveltség definíciója széles ská-
lán mozog. az első definíciók – melyek még a 
2008-as válság előtt születtek – inkább a tu-
dásra, az ismeretekre és azok megértésére fó-
kuszáltak, ami a tudás egyfajta statikus elmé-
leti vetületeként jelent meg (Csiszárik-kocsir 
et al, 2021). a későbbi megfogalmazások már 
inkább a korábban megszerzett tudás gyakor-
lati aspektusára koncentráltak, így a józan íté-
lőképesség és döntéshozatal került a fogalmi 
meghatározás középpontjába (mandell, 2008; 
lusardi – Tufano, 2009). Jacob et al. (2000) 
a személyes pénzügyi menedzsment haté-
kony végrehajtásához szükséges elvek, feltéte-
lek, gyakorlatok és szabályok összességét ér-
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tik pénzügyi műveltségen, és kiemelik annak 
gyakorlati hasznosságát. Van olyan szakértő, 
aki a pénzügyi műveltséget különböző alapfo-
galmak ismeretéhez társítja. Atkinson és Messy 
(2012) úgy tekint a pénzügyi kultúrára, mint 
olyan készségek, képességek, ismeretek, atti-
tűdök és viselkedésminták kombinációjára, 
amelyek megalapozzák a helyes pénzügyi dön-
téseket. Béres és Huzdik (2012) a pénzügyi kul-
túrát úgy értelmezik, hogy ez magában foglalja 
a pénzügyi ismereteket, a pénzügyekben való 
jártasságot, a szerzett tapasztalatot, továbbá a 
készségeket és tudatosságot is, valamint ezek 
együttesét. Huston (2010) definíciója alapján 
a pénzügyi műveltség magában foglalja a tu-
dást, a tudatosságot, valamint a pénzügyi esz-
közök ismeretét a magán- és a gazdasági élet-
ben egyaránt. Remund (2010) úgy definiálja 
a pénzügyi műveltséget, mint a fogalmak is-
meretét, azok tartalmát és alkalmazhatóságát, 
a személyes pénzügyek kezelésének képessé-
gét, a pénzügyi döntéshozatal és a jövőterve-
zés összességét. más szerzők elméleti módon, 
a képességek és készségek mentén határozzák 
meg ezt. Ezen fogalmak leginkább arra terjed-
nek ki, hogy az egyén képes legyen arra, hogy 
megértse az alapvető pénzügyi fogalmakat, 
hajlandó és képes legyen személyes pénzügye-
inek intézésére és kezelésére, a rövid és hosz-
szú távú pénzügyi tervezés keretében a válto-
zó környezet kínálta lehetőségek felismerésére 
és kihasználására (Xu – Zia, 2012). Luksander 
et al. (2014) a pénzügyi kultúrát képességként 
definiálják, amely alkalmassá teszi az egyént 
a pénzügyi információk befogadására és fel-
dolgozására, a helyes pénzügyi döntések meg-
hozatalára, ezáltal a jólét maximalizálására.  
Al Kholiah és Iramani (2013) véleménye alap-
ján a pénzügyi kultúra inkább a gyakorlatban 
értelmezhető, ami a napi szintű pénzügyekhez 
való hozzáállásban, az ott tanúsított magatar-
tásban ragadható meg leginkább. Süge (2010) 
szerint a pénzügyi kultúra olyan tényezőket 
tartalmaz, amelyek a pénzügyi kérdésekben 

való magabiztos eligazodásban és az anyagi jó-
létben mutatkoznak meg.

a kutatók felismerték, hogy a pénzügyi is-
meretek hiánya rossz pénzügyi döntésekhez 
vezet, így káros az egyén és a társadalom jó-
létére egyaránt (Braunstein – Welch, 2002). 
Egyértelműen kimutatható a kapcsolat a pénz-
ügyi műveltség alacsony színvonala és a rossz 
pénzügyi magatartásformák, döntések kö-
zött (markolin – abraham, 2016). azt is bi-
zonyították, hogy ha a lakosság nem eléggé 
tájékozott a pénzügyi ismeretek terén, akkor 
erőteljesen fennáll a kockázata annak, hogy 
helytelen pénzügyi döntéseket hoz majd a jö-
vőben (lusardi 2013; lusardi – mithcell, 
2014). (1. ábra)

A pénzügyi szocializáció fogalma, 
színterei

Egy ország állampolgárainak pénzügyi mű-
veltsége fontos tényező az adott ország szá-
mára, hiszen ez befolyásolja az egyének, így 
a családok jólétét és az ország életminőségét 
(Henager – Cude, 2016). a gyermekek és a fi-
atalok a pénzügyi ismereteket, készségeket és 
attitűdöket a pénzügyi szocializáció révén sa-
játítják el (moschis, 1987; németh – Zsótér, 
2017), amelynek fő színterei a család, a kor-
társak, az oktatás és a digitális korban a média. 
a pénzügyi szocializáció az a folyamat, amely-
nek során az emberek a pénzügyi ismereteket, 
készségeket és képességeket a környezetükből 
megtanulják, és melynek révén kialakítják a sa-
ját magatartásformájukat.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy tisztá-
ban legyünk azzal, hogy a felnövő generációk 
honnan szerzik a pénzügyi döntésekhez szük-
séges alapokat, a különböző pénzügyi dönté-
sekhez és jelenségekhez való hozzáállásukat, 
illetve a pénzügyi rendszerhez való viszonyu-
lásukat (Grohmann – menkhoff, 2015). Szá-
mos kutatás bizonyítja, hogy a gyermekkorban 
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és a fiatal felnőttkorban elsajátított rossz pénz-
ügyi irányvonal az életciklus későbbi szakasza-
iban is pénzügyi problémákat okoz (Varcoe et 
al, 2001). a pénzügyi szocializáció szempont-
jából nagyon fontos réteget képviselnek a Z és 
az alfa generációba tartozó fiatalok, akiknek a 
szülei erőteljesen érintve voltak a 2008-as ese-
ménysorozatban. a mostani Z és alfa generá-
cióba tartozó gyermekek szülei saját bőrükön 
tapasztalták azokat a nehézségeket, amiről ma 
már csak szakcikkekben lehet olvasni. Továb-
bá azt is ki kell emelni, hogy ezek a fiatalok 
és az utánunk jövő generációk már az internet 
világának aktív résztvevői, szinte beleszülettek 
a digitális korba, és készségszinten használják 
a különböző informatikai eszközöket (Garai-
Fodor – Csiszárik-kocsir, 2018, Garai-Fodor, 
2020). az informatikai eszközök készségszin-
tű használata egyrészről pozitív, hiszen szinte 

azonnal meg tudják szerezni a szükséges infor-
mációkat, legyen szó bármilyen alapozó isme-
retanyagról a pénzügyi döntések meghozata-
lához. Viszont a korlátlan információáramlás 
hátrányt is jelent számukra, mivel az szűretle-
nül és cenzúrátlanul éri őket, ami gyakran ha-
mis és félrevezető adatokat, véleményeket, és 
tudásanyagot közvetít. a magukat vélemény-
formálóknak nevező különböző szereplők nem 
biztos, hogy minden esetben megalapozott in-
formációkat közvetítenek; ezek „trendi” kön-
tösbe bújtatva hatalmas károkat tudnak okoz-
ni a fiatalok döntéshozatala során (Terry et al, 
2015).

Számos kutatás bizonyítja, hogy a pénzügyi 
szocializáció legfontosabb színtere a család, 
ezen belül pedig leginkább a szülők, és néhány 
esetben a nagyszülők. Bizonyítást nyert, hogy 
a szülők pénzügyi szocializációs tevékeny-

1. ábra

A pénzügyi műveltség áltAlános modellje

Forrás: Hung et al, 2009 alapján saját szerkesztés

Pénzügyi gyakorlottság, 
jártasság

Érzékelt tudás

Pénzügyi tudás

Pénzügyi viselkedés
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sége pozitív hatással van a gyermekek pénz-
ügyi ismeretek iránti nyitottságára. az OECD 
(2020) tanulmánya is alátámasztja a fent leír-
takat, miszerint a fiatalok leginkább otthonról 
hozzák magukkal azokat a mintákat és elve-
ket, amelyek a későbbiekben mérvadóak lesz-
nek a döntéseikben. a szülők mintát közve-
títenek, megtanítják a gyermekeket a helyes 
viselkedésre, és a helyes irányba terelve infor-
málják őket (Danes – yang, 2015). kijelent-
hető, hogy a pénzügyi szocializáció elsődleges 
színtere a család. a pénzügyi oktatás inkább 
olyan fogalmak és összefüggések mélyítését és 
gyakorlati alkalmazását célozza, melynek révén 
mélyebb pénzügyi tudásbázist képes kialakíta-
ni az egyén. mindezek alapján a pénzügyi szo-
cializáció három színterét lehet megkülönböz-
tetni: családi (i), iskolai (ii) és munkahelyi (iii) 
pénzügyi szocializáció.

a családi pénzügyi szocializáció tekinthe-
tő a legfontosabb színtérnek a helyes pénz-
ügyi magatartásformák kialakításában. Ennek 
több oka is van, melyek elsősorban szocioló-
giai és pszichológiai alapokra vezethetők visz-
sza. Grusec és Davidov (2007) öt okot nevezett 
meg a kérdés kapcsán. az első és legfontosabb 
az, hogy a szülők azért vállalnak gyermeket, 
mert biológiailag felkészültek a fogadásukra és 
a nevelésükre, és felkészültek arra is, hogy vé-
delmezzék és óvják őket. Ezentúl azt is kije-
lentették a szerzők, hogy a társadalomban erős 
kulturális elvárások vannak a gyermekek el-
sődleges szocializációjára a szülők részéről, va-
lamint a gyermekek a szülők közvetlen köze-
lében élnek, így a szülőkben erős ösztönzés 
van arra vonatkozóan, hogy kialakítsák gyer-
mekeikben a megfelelő viselkedésformát az 
élet minden terén. Végül, de nem utolsósor-
ban a szülők folyamatosan ellenőrzik és kont-
rollálják a gazdasági és pénzügyi erőforrásaikat 
azért, hogy a gyermekeiknek megfelelő anya-
gi hátteret biztosítsanak a növekedéshez és a 
fejlődéshez. az is bizonyságot nyert, hogy a 
szülők erőteljesen tudják befolyásolni és ala-

kítani a gyermekek pénzügyekhez való hozzá-
állását, attitűdjét, viselkedési mintáit (Beutler 
– Dickson, 2008). Jorgensen és Savla (2010) 
megállapította, hogy a családban zajló pénz-
ügyi szocializáció nagy része a mindennapi 
családi interakciókból és kapcsolatokból szár-
mazik, amire a pénzügyi képzések csak ráerő-
síteni tudnak. a családi pénzügyi szocializáció 
sikere azonban nagy mértékben függ a biza-
lomtól, azaz a gyermekek szülőkbe vetett bi-
zalmától, a szülő-gyermek kapcsolat minősé-
gétől és a hatékony kommunikáció szintjétől 
(Zsótér, 2018). Pritchard és Meyers (1992) ku-
tatásaik során megállapították, hogy a gyere-
kek a szülők pénzügyi kérdésekben tanúsított 
magatartásának megfigyelésével alakítják ki a 
saját mintájukat, amely megegyezik a koráb-
ban látottakkal és tapasztaltakkal. Ha a szü-
lők otthon megbeszélik a pénzügyi kérdéseket 
a gyermekeikkel, akkor ezáltal mintát adnak 
át, és irányt mutatnak. Több kutató, így An-
derson és Nevitte (2006) azt találták a szülők 
pénzügyi szocializációban betöltött meghatá-
rozó szerepe tekintetében, hogy a pénzügyi 
forrásokkal, megtakarításokkal rendelkező 
szülők az így közvetített mintával jelentősen 
tudják garantálni gyermekeik jövőbeli jólétét. 
azok a szülők, akik pénzügyileg jártasabbak 
és műveltebbek, tudásuk átadásával, a készsé-
gek kialakításával javítják gyermekeik jövőbeli 
esélyeit a helyes pénzügyi döntések meghoza-
talában. a családi szocializációt azonban más 
(néha negatív) irányba tudják vinni a rossz 
szülő-gyermek kapcsolat, a korai elköltözés, 
a párkapcsolat, az iskolai vagy a munkahelyi 
kapcsolatok. Ezek azonban stabil alapokkal 
kevésbé számítanak a pénzügyi műveltség te-
kintetében. a családi pénzügyi szocializáció a 
jövőre nézve mindenképpen ki kell, hogy bő-
vüljön, és összhangban kell lennie a tágabb 
környezettel, így a médiával, az iskolával, il-
letve a munkahellyel a sikeresség érdekében 
(Shim et al, 2010).

a családból hozott és öröklött pozitív és ne-
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gatív minták a tanulás révén épülnek be a min-
dennapi viselkedésünkbe. Ezen minták az élet 
minden területén meghatározzák az alapvető 
hozzáállást, beleértve a fogyasztási döntéseket, 
a pénzügyi kérdésekben való döntéshozatal kö-
rülményeit és a digitális eszközökhöz való hoz-
záállást. a szülők hatását a gyermekek szociali-
zációjában körültekintően összefoglalta Zsótér 
(2015), melyet az 1. táblázat személtet.

az iskolai pénzügyi szocializációt több szak-
ember is a családi szocializáció mögé sorolja 
hatékonyság szempontjából. az iskolai pénz-

ügyi edukáció főként a középiskolás diákok-
ra, illetve a magasabb szintekre összpontosít. 
a 2008-as válság után több ország indított szé-
les körű oktatási programokat a pénzügyi mű-
veltség javítása érdekében (németh, 2017; 
németh et al, 2020). Vannak olyan országok, 
ahol a középiskolákban kötelezővé vált a pénz-
ügyi oktatás biztosítása az ott tanuló diákok 
számára (mandell, 2006). az iskolai pénzügyi 
oktatással kapcsolatos vélemények azonban 
vegyesek, de a legtöbb hatékonynak ítéli meg. 
Ezek a programok hatékonyan tudják javítani 

1. táblázat

A szülő szerepe A gyermek fogyAsztói szociAlizációs folyAmAtábAn

A szülő szerepe  
a fogyasztói 

szocializációs folyamatban
magyarázat/példa

tanítja gyermekét A szülő közvetlen módon tanítja gyermekét a fogyasztói magatartás különböző 

aspektusaira, például elmagyarázza, miért fontos az adott élelmiszert fogyasztani.

Szabályokat állít fel gyermeke 

számára

A szülő meghatározza a gyermek számára a televíziózás vagy a közös vásárlás szabályait. 

Például azt, hogy naponta hány órát nézheti a televíziót, vagy közös vásárlás esetén hány 

terméket választhat magának.

Közös tevékenységet végez 

gyermekével

A szülő közösen végez fogyasztáshoz kapcsolható tevékenységet gyermekével. Például 

együtt vásárol vele, vagy közösen nézik a televíziót, és beszélgetnek a reklámokról.

Elvárásokat fogalmaz meg 

gyermekével szemben

A szülőnek elvárásai vannak a gyermek fogyasztói fejlődésére vagy fogyasztói 

magatartására vonatkozóan. Ilyen lehet például az, hogy a gyermek betartsa a lefektetett 

szabályokat.

Lehetőséget teremt a tanulásra A szülő szándékosan és szándékolatlanul is megteremti azokat a körülményeket, amelyek 

a gyermek fogyasztói szocializációját befolyásolják.

Támogatja a gyermeket A szülő ösztönzésével és támogatásával befolyásolja a szocializációs folyamatot; ide 

tartozhat a visszacsatolás és a megerősítés is.

Társas nyomást gyakorol  

a gyermekre

Ez hasonló a szülői elváráshoz, ugyanakkor nyomatékosítással, esetleg a lehetséges 

következmények bemutatásával is párosul.

Információt nyújt gyermekének A szülő számos ismeretet és információt adhat át gyermekének a mindennapi verbális  

és nonverbális kommunikációs aktivitások révén.

Beszélget gyermekével A szülő a fogyasztói döntésekhez és a fogyasztói magatartáshoz kapcsolódó témákról 

beszélget a gyermekkel.

Forrás: Zsótér, 2015
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a diákok pénzügyi kompetenciáit, befolyásolni 
tudják a viselkedésüket, és helyes irányba tud-
ják terelni a pénzügyekkel kapcsolatos attitűd-
jüket (urban et al, 2015). Tennyson és Nguyen 
(2001) hasonlóképpen pozitív összefüggéseket 
találtak az iskolai pénzügyi szocializáció és a 
megfelelő pénzügyi magatartás között. az ál-
taluk feltárt hipotézis akkor igaz, ha az oktatás 
a személyes pénzügyekre koncentrál. Mandell 
és Klein (2009) tanulmányában arra világított 
rá, hogy azok a diákok, akik pénzügyi okta-
tásban részesültek, nem voltak pénzügyileg tá-
jékozottabbak, mint azok a társaik, akik nem 
vettek részt hasonló képzésben. Tehát kijelen-
tették, hogy a pénzügyi oktatásnak – és így az 
iskolai pénzügyi szocializációnak – csak korlá-
tozott hatása van. Horváthné és Széles (2014) 
szerint a magyar felnőtt lakosság nagy része 
sem az iskolai tanulmányai során, sem később 
nem tanul és tanult pénzügyi ismereteket, ami 
hatalmas kockázatot jelent nemzetgazdasági és 
egyéni szinten egyaránt. a jelenkor erőteljesen 
digitalizált világa olyan változásokat hozott 
a pénzügyek területén az új, innovatív pénz-
ügyi szereplők megjelenésével, amire az okta-
tási rendszer korábban nem tudta felkészíteni 
a pénzügyi oktatásban részt vevőket.

a munkahelyi pénzügyi szocializáció álta-
lában a jövőre és a személyes pénzügyekre fó-
kuszál. a munkáltató által biztosított eduká-
ciós programok inkább a megtakarításokkal, 
nyugdíjtervezéssel, a költségvetés készítésével 
és a befektetésekkel foglalkoznak (Bernheim 
– Garett, 2003). Ezek a programok építenek 
a korábban megszerzett tudásra, de annak in-
kább a bővítésére, így bizonyos szegmense-
ik javítására fókuszálnak. Clark és d’Ambrosio 
(2003) a munkahelyi pénzügyi oktatások és 
a nyugdíjcélú megtakarítások közötti pozitív 
összefüggést vélte felfedezni. Hasonló meg-
állapításra jutott Edmiston és Gillett-Fisher 
(2006) is, akik viszont a hatékony nyugdíj-
célú megtakarításképzést összefüggésbe hoz-
ták a korábbi stabil pénzügyi ismeretekkel. 

Bernheim et al. (2001) úgy találta, hogy ezek a 
munkahelyi ismeretbővítő programok, képzé-
sek, workshopok jó hatással vannak az egyéni 
megtakarításokra és a nyugdíjcélú tartalékkép-
zésre; ezzel szemben Duflo és Saez (2003) ezt 
az összefüggést cáfolta. Bernheimhez hasonló-
an Clancy et al. (2001) szintén pozitív hatá-
sokat tulajdonítanak a munkahelyi pénzügyi 
szocializációnak. mindezek alapján kijelenthe-
tő, hogy a munkahelyi pénzügyi szocializáció 
csak akkor ér célba, hogyha az egyén már ko-
rábbról hoz magával stabil pénzügyi alapokat, 
ami ismételten a családi pénzügyi szocializáció 
elsődleges szerepét erősíti.

anyag éS módSzer

a jelen tanulmányban a hazai és nemzetközi 
releváns szakirodalmi áttekintés után bemu-
tatott primer kutatás egy előtesztelt, standar-
dizált kérdőív segítségével történt adatfelvétel 
eredménye. az adatgyűjtés 2022. március és 
május között zajlott, online megkérdezés for-
májában, az anonimitás biztosításával. a min-
ta összegyűjtése hólabdamódszerrel történt, 
melynek eredményeként egy 3515 fős érté-
kelhető minta alapján készült el a dolgozat. 
a jelen kérdőív végleges formáját több kuta-
tási stáció is megelőzte (kérdőíves megkérde-
zés, interjú), így egy komplex, a pénzügyi tu-
dás mérésére alkalmas kutatási eszköz segített 
a primer eredmények előállításában. a tanul-
mányban használt kérdőív zárt kérdéseket 
tartalmazott nagy részben, nominális mérési 
szinten (egy- és többválasztásos kérdések for-
májában), továbbá metrikus skálákat is hasz-
nált (likert-skála és szemantikus differenci-
álskála). a kérdőív egy komplex, több témát 
magába foglaló kutatási segédeszköz volt, 
amely a pénzügyi viselkedés, a szocializáció, a 
kirekesztődés és a tudatosság különböző aspek-
tusait, a fogyasztói magatartás, a digitalizáció 
és a digitális transzformáció egyéni értelmezé-
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sét vizsgálta. a kérdőív végleges formáját több 
kérdőíves megkérdezés előzte meg, valamint 
megvalósult 10 mini-fókuszcsoportos interjú 
is, ezekben átlagosan négy fő vett részt.

a minta nem minősül reprezentatívnak, de 
lehetőséget ad egy későbbi reprezentatív kuta-
tás megalapozására. a kérdőívnek a jelen ta-
nulmányban bemutatott eredményei SPSS 
22.0 szoftver alkalmazásával születtek meg. 
a szekunder kutatásnak minősülő irodalmi át-
tekintés után bemutatott primer adatokat a 
válaszadók korábbi pénzügyi oktatásban való 
részvétele, valamint a generációs csoportba tar-
tozásuk alapján értékeltük. a tanulmány arra 
keresi a választ, hogy a korábban bemutatott 
pénzügyi szocializációs színterek közül melyik 
az erősebb a későbbi pénzügyi döntéshoza-
tal során, azaz kik azok a meghatározó szerep-
lők a válaszadók véleménye alapján, akiknek 
a véleménye mérvadónak minősül. a vizsgált 
kérdés többes válaszlehetőség formájában fe-
leletválasztós volt, ahol a válaszadók a felso-
rolt döntéstámogató egyének és csoportok kö-
zül választhatták ki a rájuk legjellemzőbbet. 
a vizsgálat során leíró statisztikákat, valamint 
kereszttábla-elemzést alkalmaztam, és azon vá-
laszadók véleményére koncentráltam, akik az 
adott válaszlehetőséget jelölték. a kereszttáb-
la-elemzés alapján a Pearson-féle Chi-négyzet 

értéke alapján vizsgáltam meg a tényezők kö-
zötti kapcsolat mértékét. azon tételek között 
feltételezek szignifikáns kapcsolatot, ahol az 
érték 5 százalék alatti. a minta összetételét a  
2. táblázat mutatja.

eredmények

a gyorsan változó világ és pénzügyi rendszer 
miatt soha nem volt fontosabb a pénzügyi at-
titűdök kialakítása, a termékek kockázatai-
nak reális érzékelése, az alapvető összefüggé-
sek meglátása, hiszen az új és felettébb divatos 
pénzügyi szolgáltatók és az általuk kínált ter-
mékek egy része óvatosságra int. a kapott 
eredmények alapján egyértelműen kijelent-
hető, hogy a jövőbeli és az aktuális pénzügyi 
döntésekhez szükséges tanácsokat a válaszadók 
egyértelműen a közvetlen családtagjaiktól, 
leginkább a szüleiktől, az édesanyjuktól és az 
édesapjuktól kérik. Előkelő helyen szerepelnek 
a pénzügyi tanácsadók, akik szakmai kvalitá-
suknál fogva jogosultak a tanácsadásra. Jóval 
kisebb arányban kérnek tanácsot a mintában 
szereplő válaszadók a barátaiktól és a tágabb ér-
telemben vett családjuktól, és még ennél is ki-
sebb értékkel szerepelnek a banki tanácsadók. 
ami látható, hogy az internetes szakértőktől 

2. táblázat

A mintA megoszlásA A vizsgált tényezők szerint

fő %

Korábbi pénzügyi oktatásban való részvétel
igen 1 775 50,5

nem 1 740 49,5

Generációs csoport (születési év szerint)

BB (1940–1964) 154 4,4

X (1965–1979) 639 18,2

Y (1980–1994) 713 20,3

Z (1995–2007) 2 009 57,2

Forrás: saját kutatás, 2022, N = 3515
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a mintában szereplő válaszadók 17 százaléka 
kért tanácsot, ha szükségük volt rá. a lista leg-
végén azok az internetes, online lehetőségek 
vannak, amelyek a legkevésbé hiteles forráso-
kat jelentik (7 százalék alatti aránnyal). a lista 
legvégén az internetes kérdezz-felelek oldalak, 
a bloggerek és az influenszerek szerepelnek. 
Őket a nagyszülők előzik meg, akik koruknál 
fogva már nagyon messze vannak a jelenkor 
modern pénzügyi termékeitől. a válaszadók 
elég kis arányban kérnek tanácsot a tanáraik-
tól is, hiszen a teljes mintában ez még a 10 szá-
zalékot sem éri el. mindebből látható, hogy a 
pénzügyi szocializáció hasznossága a jövőbe-
li pénzügyi döntések tekintetében egyértelmű-
en beigazolódik, és alátámasztja a szakiroda-
lomban bemutatott trendeket. a jelen kutatás 

eredményei alapján is a legfontosabb a csalá-
di pénzügyi szocializáció, ezt követi a sorban 
a munkahelyi. az eredmények alapján megle-
pő, hogy az iskolai pénzügyi szocializáció nem 
kapott kiemelt értéket, aminek az lehet az oka, 
hogy a válaszadók alig fele vett részt korábban 
pénzügyi oktatásban. az mindenképpen üd-
vözlendő a pénzügyi tudatosság szempontjá-
ból, hogy a válaszadók – legyen szó bármelyik 
korcsoportról – nem tekintik hiteles forrásnak 
a kétes digitális megoldásokat (2. ábra).

a 3. ábrán a korábbi pénzügyi oktatásban 
való részvétel alapján mutatom be a kapott 
válaszokat. azok, akik korábban részt vettek 
pénzügyi oktatásban, leginkább az édesany-
jukra hallgatnak, tőle kérnek tanácsot pénz-
ügyi döntéseikben (48,5%). a korábban pénz-

2. ábra

A pénzügyi döntések meghAtározó támogAtói A teljes mintA válAszAi  
AlApján

             n     százalék

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

sz
ül

ő 
(a

ny
a)

sz
ül

ő 
(a

pa
)

pé
nz

üg
yi

 ta
ná

cs
ad

ó

ba
rá

to
k

cs
al

ád
ta

go
k

ba
nk

i t
an

ác
sa

dó

te
st

vé
r(e

k)

in
te

rn
et

es
 s

za
ké

rtő
k

se
nk

itő
l, 

m
ag

am
 d

ön
tö

k

is
m

er
ős

ök

ta
ná

ro
k

na
gy

m
am

a

na
gy

pa
pa

in
te

rn
et

es
 k

ér
de

zz
-fe

le
le

k 
ol

da
la

k

bl
og

ge
re

k

in
flu

en
sz

er
ek

 N (bal tengely)                százalék (jobb tengely)

Forrás: saját kutatás, 2022, N = 3515
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ügyi oktatásban részt vevő válaszadók második 
hiteles forrása – ha a döntéseihez támogatásra 
van szükség – a pénzügyi tanácsadók köre; ezt 
a válaszadók 47,2 százaléka jelölte. a harma-
dik helyen szerepel az édesapától kért tanács, 
ami 45,7 százalékos választási aránnyal jelle-
mezhető. az előbb említett három meghatáro-
zó véleményformáló után jóval kisebb arányt 
képviselnek a barátok, a banki tanácsadók, il-
letve az egyéb családtagok, így a testvérek is. 
az mindenképpen üdvözlendő, hogy a válasz-
adók kevesebb mint 20 százaléka kér tanácsot 
internetes szakértőktől, ami mindenképpen 
pénzügyi tudatosságra enged következtetni. 
ugyanígy kevésbé hallgatnak az internetes kér-
dezz-felelek oldalakra is, ami még a 10 száza-
lékot sem éri el gyakoriság szempontjából. az 

előzőt erősíti az is, hogy a bloggerekre és a kü-
lönböző influenszerekre hallgatnak a legkevés-
bé azok a válaszadók, akik korábban pénzügyi 
edukációban vettek részt.

azok pedig, akik nem vettek részt koráb-
bi pénzügyi oktatásban, elsőként a szülőktől 
kérnek tanácsot a mintaátlag feletti arányban, 
ha a döntéshez támogatásra van szükségük. 
az édesanyától kért támogatás 48,9 százalé-
kos, az édesapától pedig 46,7 százalékos arány-
nyal szerepel. a harmadik helyen esetükben 
is a pénzügyi tanácsadók szerepelnek. akik 
nem részesültek korábban pénzügyi képzés-
ben, gyakrabban kérdezik meg a családtagjai-
kat, barátaikat, a banki tanácsadókat vagy akár 
a testvéreiket is. Esetükben még kisebb arány-
nyal, 15,6 százalékkal szerepelnek az inter-

3. ábra

A pénzügyi döntések meghAtározó támogAtói A válAszAdók véleménye AlApján  
A korábbi pénzügyi oktAtásbAn vAló részvétel szerint
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netes szakértők, és szintén nagyon alacsony 
arányban kérnek tanácsot a bloggerektől és az 
influenszerektől. ami meglepő mindkét cso-
port esetében, hogy a tanáraiktól szintén na-
gyon alacsony arányban kérnek tanácsot a 
válaszadók. a korábban pénzügyi oktatás-
ban részt vevők 13,4 százalékban, a pénzügyi 
oktatásban nem részesülő válaszadók pedig 
mindössze 6,3 százalékban. az itt bemuta-
tott eredmények teljes egészében illeszkednek 
a szakirodalomban feltártakhoz. a pénzügyi 
szocializáció elsődleges színtere mindenkép-
pen a család, amit a későbbi döntéseikben is 
igénybe vesznek. a pénzügyi oktatásban részt 
nem vevő válaszadók a szűkebb és a tágabb csa-
ládra jobban támaszkodnak, amit a válaszará-
nyok mintaátlag feletti értéke is szemléltet.

az is látszik, hogy nincs számottevő kü-
lönbség a korábban pénzügyi oktatásban részt 
vett válaszadók véleménye és azoké között, 
akik nem kaptak oktatást; ez jobbára csak né-
hány százalékpontos különbséget jelent. az is 
egyértelmű, hogy az iskola csak a másodlagos 
színteret jelenti abban az esetben, ha pénz-
ügyi tanácsra van szükség. Szintén egyértel-
műen látszik, hogy azok a válaszadók, akik az 
iskolából már láttak mérvadó mintát a tanára-
ik személyében, nagyobb bizalommal fordul-
nak hozzájuk egy esetleges pénzügyi döntés-
helyzetben, mint azok, akik nem láttak ilyen 
mintát. mindebből az következik, hogy a ko-
rábbi pénzügyi oktatásnak van pozitív haszna 
a pénzügyi szocializáció jövőbeli hatásait te-
kintve.

a továbbiakban az egyes generációk mérv-
adó szocializációs színtereit és döntéstámoga-
tóit vesszük górcső alá, amit a 4. ábra mutat. 
Elsőként a BB generáció véleményét érdemes 
megvizsgálni. az ebbe a korcsoportba tartozó 
válaszadók koruknál fogva már nem tudnak je-
lentős mértékben a szüleikre támaszkodni, így 
számukra a családtagok lesznek az elsődleges 
támpontok, ha pénzügyi döntést kell hozni. 
leginkább a családtagjaikra, gyermekeikre és 

unokáikra támaszkodnak, amit a válaszarány 
44,2 százalékos értéke mutat. Ez az érték ki-
emelkedő a teljes mintaátlaghoz képest is. 
Szintén nagyon magas arányban támaszkod-
nak a pénzügyi tanácsadókra, ami 41,6 száza-
lékot jelent. Esetükben a banki tanácsadók is 
magas aránnyal bírnak, ami a mintaátlaghoz 
képest a második legnagyobb értéket jelenti. 
Ezt követik szintén magas aránnyal a barátok-
tól kapott tanácsok. Viszont nagyon alacsony 
értékkel szerepelnek a tanárok, a bloggerek és 
az influenszerek, ami szintén az életkorral ma-
gyarázható.

az X generációba tartozó válaszadók kiemel-
kedően magas arányban hallgatnak a pénz-
ügyi tanácsadókra (52,9%), valamint a banki 
tanácsadókra (43,7%). mindkét érték kima-
gaslik a teljes mintaátlagból, és az is elmond-
ható, hogy ezek a legmagasabb értékek a gene-
rációk szerint csoportosított mintában. még a 
családtagok azok, akik szintén dobogós helye-
ken vannak. Ebben a korosztályban a szülők-
től kapott tanácsok jóval hátrébb szorulnak, és 
ugyanez igaz a testvérekre, valamint az ismerő-
sökre is. az X generációba tartozó válaszadók 
pénzügyi szocializációs folyamatai már rég be-
fejeződtek, így a legkisebb arányban hallgat-
nak a nagyszüleikre, tanáraikra, bloggerekre 
és influenszerekre. az értékeik mind 5 száza-
lék alatt vannak.

az y generáció válaszadói szintén a pénz-
ügyi tanácsadókat részesítik előnyben, akár-
csak az őket megelőző korosztályba tartozók. 
látható, hogy ők még inkább hallgattak a szü-
leikre; náluk meghatározó az anyától (37,6%), 
valamint az apától (36,3%) kapott tanács a 
döntéseikben. a családtagok, a barátok szintén 
meghatározóak, de a banki tanácsadók jóval 
lejjebb szerepelnek a listán. Érdekesség, hogy 
az y generációba tartozó válaszadók a minta-
átlaghoz képest a legmagasabb arányban kér-
nek tanácsot internetes szakértőktől, valamint 
az internetes kérdezz-felelek oldalaktól is. És 
az is látható, hogy a bloggerek és influenszerek 
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ugyan szintén alacsony arányban, de a minta-
átlaghoz képest jóval magasabban szerepeltek a 
tanácsadói listán.

a Z és az alfa generáció tagjai időben egy-
értelműen közel vannak még a családban tör-
tént pénzügyi szocializációhoz, mivel náluk 
a legmagasabb a szülőktől, az édesanyjuktól, 
valamint az édesapjuktól kért tanácsok ará-
nya. az édesanyától a válaszadók 64,2 száza-
léka kér tanácsot, az édesapától pedig a 61,8 
százalékuk. mindkét arány jelentősen megha-
ladja a mintaátlagot, ami több mint 15 szá-
zalékpontot jelent. a harmadik helyen állnak 
náluk a pénzügyi tanácsadók, valamint meg-
határozó szerepűek a barátok is, ami szintén a 
mintaátlagot jóval meghaladó arányt mutat. 
Érdekesség, hogy az „always online” korosz-
tálynak jellemzett Z generáció a bloggerekre 
és az influenszerekre kevésbé hallgat, mint az 
őket megelőző generáció. az internetes szakér-
tőkre, internetes kérdezz-felelek oldalakra job-
ban hallgatnak, azonban ez csak a mintaátlag-
hoz közeli értéket képvisel. kiemelendő, hogy 
az idetartozó válaszadók azok, akik a mintaát-
laghoz képest magas arányban kérnek tanácsot 
a tanáraiktól. Ez 13,7%, ami közel négy száza-
lékponttal haladja meg a mintaátlagot. Ezek a 
válaszadók általában még az oktatási rendszer 
szereplői, így szívesebben fordulnak a tanára-
ikhoz azok közelsége miatt, mint az őket meg-
előző korcsoportok.

Ebben a generációban látszik leginkább, 
hogy meghatározó a pénzügyi szocializáció. El-
sőként a családra támaszkodnak, amit a szak-
irodalmi áttekintés is megmutatott. náluk 
jelentkezik leginkább az iskolai pénzügyi szo-
cializáció jótékony hatása és a tanáraikba ve-
tett bizalom, amit a jelen kutatási eredmények 
mutatnak. az óvatosság is jelen van náluk, ami 
szintén az otthonról hozott mintának és az ok-
tatás figyelemfelhívó erejének köszönhető.

a pénzügyi döntések meghatározó aktorai 
és a vizsgált determináló tényezők közötti kap-
csolatot a Pearson-féle Chi-négyzet értékével 

vizsgáltam a kereszttábla-elemzések eredmé-
nyei alapján. az eredményeket a 3. táblázat 
mutatja, amelyből látható, hogy a korábbi 
pénzügyi oktatásban való részvétel és a pénz-
ügyi döntésekben szerepet játszó támogató té-
nyezők között mindösszesen 5 esetben mu-
tatható ki kapcsolat, ami azt jelenti, hogy a 
pénzügyi oktatásban való részvétel nem be-
folyásolja nagymértékben azt, hogy kiket vo-
nunk be pénzügyi döntéseink meghozatalába. 
a generációs csoport és a tényezők kapcsolata 
között azonban sokkal erősebb az összefüggés: 
két tényező kivételével minden esetben látha-
tó az egyes támogató szereplők és a generációs  
csoportok között. Ez teljes mértékben alátá-
masztja a pénzügyi szocializáció színtereinek 
fontosságát a különböző életkorú személyek 
döntéseiben.

ÖSSzefoglaláS, kÖvetkeztetéSek

a tanulmányban bemutatott primer és sze-
kunder adatok alapján elmondható, hogy a 
pénzügyi szocializáció – legyen szó bármely 
színtérről – meghatározó az egyének és a ház-
tartások életében. a pénzügyi szocializációnak 
számos stációja létezik, de a legmeghatározóbb 
az a családi minta, amit az egyének egészen ki-
csi koruktól kezdődően látnak és tapasztalnak. 
a szülőktől ellesett megoldások, a pénzügyi 
kérdésekhez való hozzáállás a szocializáció lé-
nyeges eleme, ami kihatással lesz a felnövekvő 
gyermekek jövőbeli magatartására. a pénzügyi 
ismeretek oktatása szempontjából nagyon fon-
tos terepet jelent az iskola, hiszen az ott köz-
vetített ismeretanyag elmélyíti és kiegészíti az 
otthonról hozott mintákat. ahogy azt a kuta-
tás megelőző irodalomelemzés is bizonyítot-
ta, a pénzügyi szocializáció legfontosabb szín-
tere a család. mindez a primer adatok alapján 
hosszú távú hatásként is értelmezhető, hiszen 
a későbbi pénzügyi döntések során az elsőd-
leges támogató csoport a családtagokat jelen-
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ti. Ez különösen igaz a fiatalabb generációkra, 
ami tovább erősíti a családi minták és szociali-
zációs motívumok fontosságát, ezt több szak-
értő is kiemeli. az iskola feladata nem az alap-
vető pénzügyi hozzáállás és attitűd kialakítása, 
hanem azoknak az alapfogalmaknak és alap-
elveknek a gyakorlatba való átültetése, ame-
lyekkel otthon nem találkoznak a gyermekek. 
Fontos szerepet tölt be a munkahelyi pénz-
ügyi szocializáció is, amely csak akkor lehet si-
keres, hogyha két megelőző szintér feladata is 
teljesült. Ezért nagyon fontos, hogy olyan tá-
jékoztató kampányok kerüljenek kialakításra, 
amelyek az otthoni pénzügyi szocializációt cé-

lozzák meg. nem várható el minden háztar-
tástól, hogy magas szintű pénzügyi ismeretek-
nek legyenek a birtokában, hiszen sokszor csak 
tapasztalati úton, a korábbi élmények alapján 
hozzák meg a döntéseiket. Éppen ezért a pénz-
ügyi szocializációban vannak veszélyek is, hi-
szen a gyermekek otthonról jó és rossz mintát 
egyaránt hozhatnak. nagyon lényeges, hogy 
az oktatási rendszer a családi pénzügyi szoci-
alizációval szimbiózisban egészítse ki és tegye 
helyre azokat az alapokat, amelyek a pénzügyi 
kultúra felé viszik a háztartásokat, így a nem-
zetgazdaságot is. mindezek summázataként – 
a hazai adatok alapján is – elmondható, hogy 

3. táblázat

peArson-féle chi-négyzet értékei A korábbi pénzügyi oktAtás és A generációs 
csoport, vAlAmint A színterek szerint

korábbi pénzügyi 
oktatás

generációs csoport

szülő (anya) 0,539 0,000

szülő (apa) 0,813 0,000

pénzügyi tanácsadó 0,086 0,000

barátok 0,011 0,000

családtagok 0,684 0,000

banki tanácsadó 0,076 0,000

testvér(ek) 0,431 0,000

internetes szakértők 0,021 0,000

senkitől, magam döntök 0,202 0,000

ismerősök 0,000 0,000

tanárok 0,127 0,123

nagymama 0,980 0,102

nagypapa 0,007 0,030

internetes kérdezz-felelek oldalak 0,105 0,001

bloggerek 0,463 0,002

influenszerek 0,021 0,001

Forrás: saját kutatás, 2022, N = 3515
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