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Kártalanítások számokban 2014-2015

OBA BEVA

Ügyfelek száma 160 ezer 80 ezer

Kifizetett összeg 264 milliárd forint 144 milliárd forint

Bajba jutott pénzügyi 
szolgáltatók száma

10 hitelintézet 3 befektetési szolgáltató
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Miből tanulunk és miből nem? 

400 milliárd forintos 

társadalmi tanulság?



2013 vs 2015 országos OBA kutatás

9% ismeri a 100 ezer eurós védelem összegét (forintban kifejezve) 

Jó hír:
 31%           61%: bankbetét-védelem
 Többség: a megtakarítás védett

Rossz hír:
 Nem tudja: stagnál
 Ettől többet nem tudnak (pl. mire 

vonatkozik, v mire nem) 

A reprezentatív országos kutatást 18-70 év közötti, bankkapcsolatokkal rendelkezők körében végeztük.
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Kamatelvárások – lekötött betét – kamat rugalmassági modell
2015-ben (a bróker botrányt követően)

Bázis: Bankkapcsolattal rendelkező 18-70 évesek, n=1500

alsó határ

optimális 

kamat

felső határ

A válaszadók közel fele nem 

tartja gyanúsan magasnak a 

15%-os kamatot sem !!!!!!!

Kérdés: Hány százalékos éves kamatot tartana olyannak, ...?
ami olyan magas, hogy az már gyanús, nem  tűnik hihetőnek
amelynek a fejében érdemes a pénzét abban a formában elhelyezni
ami ugyan elég alacsony, de még érdemes a pénzét abban a formában elhelyezni
ami annyira alacsony, hogy már nem érdemes a pénzét abban a formában elhelyezni

4%pont felett lesz több azok aránya, akik 

érdemesnek tartják elhelyezni a pénzüket, mint 

akik nem

9%pont felett lesz több a ‚gyanúsnak tartók’ 

aránya a ‚még érdemesnek tartók’ arányánál

Ha a bankok pusztán az ügyfelek preferenciáira 

hagyatkozva szabhatnák meg a betéti 

kamatlábat, akkor 4% és 9% között, optimálisan 

6%-ban kellene meghatározniuk azt  a 

rugalmassági modell szerint.

forrás: OTP Öngondoskodás kutatás 2015, Ipsos/Závecz Research



Tájékoztatás és tájékozódás

• Közös felelősség

• Megosztott szerep

Pénzügyi edukáció sarokkövei: relevancia, nyelvezet, frekvencia

Célok: 
• Leegyszerűsítések elkerülése

• Bűnös-áldozat szerep elhagyása

• Tanulságok kimondása



Kihez szóljunk? I.

• 30% nem rendelkezik pénzintézeti 
számlával

• Medián: 368 ezer Ft

• Leggyakoribb kifizetési érték: 100 ezer 
Ft alatti (az esetek közel 35%-a)

• A kifizetett ügyfelek életkor arányát 
tekintve és a lakosság életkor arányát 
összehasonlítva a megtakarítók úgy a 
40-es évei elején kezdenek el nettó 
megtakarítókká válni. 

Publikálás alatt lévő tanulmány, Hitelintézeti Szemle.







Pénzügyi attitűdök

Személyes emóciók vs mobilizált racionális ismeretek

• Bankfiók-szindróma

• Félelem 
• 2016-os kultúrantropológiai vizsgálat (BAZ megye)

• új pénzügyi szolgáltatástól v. szituációtól (bank)

• Stockholm szindróma



Kihez szóljunk? II.

Középosztálybeli család anyák pénzkezelése BAZ megyében 

5 vizsgált középosztálybeli családanya :

munkahely: 5

kertes ház: 5 

házi elektronika (színes TV, PC, mosógép): 5

autó: 1

kultúrafogyasztás: 1

megtakarítási képesség: 1

„Elsejétől sokadikáig” - A középosztálybeli családanyák pénzkezelési formái egy hátrányos helyzetű kistérségben, 
TDK dolgozat, Galajda Gáborné (2016)



Cél

• Tabumentesítés beszélgetés útján

• Nem veleszületett, hanem tanulást igénylő folyamat

• Nyitottság az élethelyzeten túli világra

• Döntések előtti többrétegű tájékozódás

• Viselkedési minták megismerése 




