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ELŐSZÓ 

 
 

A Miskolci Egyetem évek óta fontos küldetésének tekinti a lakossági pénzügyi 

tudatosság és az üzleti kultúra fejlesztését – ez egyben a Gazdaságtudományi Kar 

egyik leghangsúlyosabb kutatási területe is. A törekvés élharcosa, a Pénzügyi és 

Számviteli Intézet a közelmúltban számos erre irányuló tevékenységet végzett, 

többek között bevezettük a Pénzügyi kultúra szabadon választható tantárgyat, 

amelyet sikerrel oktatunk, és ehhez kapcsolódóan megjelentettük a Nemzetközi 

Pénzügy Intézeti Tanszék oktatóinak és a pénzintézeti szektor kiemelkedő 

szakembereinek közös munkájaként elkészült (azonos című) egyetemi tankönyvet. 

Az újabb mérföldköveket intézetünk XI. Szakmai Napja hozta el. 

 

Magyarország idén immár negyedszer rendezte meg a Pénz7 – Pénzügyi és 

Vállalkozói Témahét programokat (a European Money Week nemzetközi 

eseménysorozatának részeként) szerte az országban. Szakmai Napunk keretében – 

ehhez csatlakozva – második alkalommal rendeztünk pénzügyi kultúra tematikájú 

eseményt FINNTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Konferencia címmel. 

 

A fent említett Pénzügyi Kultúra c. tankönyv bemutatása mellett, a több mint 400 

fő részvételével lezajlott konferencia kiemelt programja volt a Gazdaságtudományi 

Kar új, banki és pénztörténeti elemeket felvonultató, modern pénzügyi edukációs 

kiállító- és előadóterme, a FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrum átadása. 

Mindezek mellet is a legfontosabb persze, hogy az esemény hallgatók, oktatók és 

gyakorlati szakemberek magas színvonalú eszmecseréjére adott lehetőséget. 

 

A konferencia, ez a tanulmánykötet és a fent felsoroltak egyaránt fontos 

eredmények, ezek létrejötte számos szereplő közös érdeme. Ezúton szeretném 

megköszönni a Magyar Bankszövetségnek (kiemelten Kovács Leventének és Sütő 

Ágnesnek) és a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központnak a stabil szakmai 

háttér biztosítását, a Miskolci Egyetem és a Gazdaságtudományi Kar vezetőinek 

kezdeményezéseink támogatását. Az ország első FINTELLIGENCE Pénzügyi 

Oktatási Centrumának fő támogatói az OTP Bank, az MFB – Magyar Fejlesztési 

Bank és a Mastercard, kiállító partnerei pedig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., a 

Diákhitel Központ Zrt., a GIRO Zrt., a BISZ Zrt., az Önkéntes Pénztárak Országos 

Szövetsége, a Budapesti Értéktőzsde, az Országos Betétbiztosítási Alap, és a BnL 

Start Partners Inkubátorház voltak – nekik szintén köszönettel tartozunk. Hálásak 

vagyunk továbbá azoknak, akik az oktatási centrum kiállítási tárgyait biztosították: 
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OTP Pénztörténeti Gyűjtemény, Szerencsejáték Zrt., Kürti Sándor és Kovács 

Levente. Külön köszönöm továbbá a Mastercard (konferencia), és a Fundamenta-

Lakáskassza Zrt. (jelen tanulmánykötet) támogatását és munkatársaim (különösen 

Várkonyiné Juhász Mária, Füredi-Fülöp Judit, Kovács Levente és Pál Zsolt) kitartó 

szervező munkáját. 

 

Pénzügyeink változnak. A digitalizáció, az innovációk és a szabályozások korábban 

nem létező pénzügyi szolgáltatásokat, az eddigiektől eltérő platformokat, és teljesen 

új üzleti modelleket hoznak magukkal. Az ezekhez való alkalmazkodáshoz számos 

új ismeret és a pénzügyi tudás folyamatos fejlesztése szükséges. Ennek 

biztosításában fontos szerep hárul ránk, pénzügyekkel foglalkozó, a pénzügyi 

kultúrát kutató szakemberekre. 

 

Bízom benne, hogy kezdeményezéseink hagyományteremtők és példamutatók, és 

azok nyomán a jövőben még több lehetőség lesz hasonló eseményeken történő 

eszmecserére, illetve a tudományos eredmények írásban történő megosztására 

egyaránt. 

 

 

 

Miskolc-Egyetemváros 

 

 

 

Pál Tibor 
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A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG SZEREPE 

A VILÁGGAZDASÁG MAI FEJLŐDÉSÉBEN1 
 

 

Terták Elemér 

a K&H Bank felügyelő bizottságának elnöke, 

a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) igazgatóságának tagja 

 

 

Szinte alig akad olyan ember a világon, aki nap, mint nap ne használna pénzt, vagy 

ne venne igénybe valamilyen pénzügyi szolgáltatást. A Világbanknak a pénzügyi 

befogadást mérő „Global Findex” adatbázisa szerint 2014 végén a világ felnőtt 

lakosságának már a 62 százaléka rendelkezett számlával egy banknál vagy egy 

mobilszolgáltatónál. A számlával való rendelkezés elterjedtsége persze 

meglehetősen különbözik az egyes régiók és országok között: annak szintje a magas 

jövedelmű OECD gazdaságokban 94 százalékos, míg a fejlődő országokban 

mindössze 54.2 

 

 
1. ábra: A pénzforgalmi számlák elterjedtsége a világon 

Forrás: Global Findex adatbázis  

                                                 
1 A szerzőnek a miskolci FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Konferencián, 2018. március 8-án 

tartott előadásának szerkesztett és átdolgozott változata. 
2 FINDEX NOTES #2014-1, Asli Demirgüc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Peter Van 

Oudheusden: The Global Findex Database 2014 – Measuring Ownership and Use of Accounts, 

Washington D.C. 2015. április. 

A Global Findex adatbázis 2014

Kelet-Ázsia és Csendes-óceáni térség

Európa és Közép-Ázsia

Magas jövedelmű OECD-országok

Latin-Amerika és Karib-térség

Közel-Kelet

Dél-Ázsia

Szubszaharai Afrika

Bankszámlával rendelkező felnőttek (% ), 2011 és 2014

A bankszámlák elterjedtsége növekedett, de még mindig egyenetlen

Csak bankszámla

Bank- és mobilszámla

Csak mobilszámla

Forrás: Global Findex adatbázis
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Megdöbbentő tény azonban, hogy még a számlával rendelkező több, mint 3 milliárd 

ember zöme sem rendelkezik kielégítő pénzügyi ismeretekkel. Felmérések szerint a 

világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet – a G20 – 

tagállamaiban a felnőtteknek átlagosan csak kevesebb, mint a fele (48%) tudott 

helyesen válaszolni a pénzügyi ismeretekre vonatkozó kérdések 70%-ára (ami a 

minimális követelményszintet jelenti)3. A Gallup Intézet által a Standard & Poor 

hitelminősítő részére 2014-ben végzett, 142 országot felölelő felmérés szerint pedig 

a felnőtteknek mindössze az egyharmada tekinthető pénzügyileg műveltnek. Az 

országonként mért pontszám 11 és 71 között mozgott; Magyarország 54 ponttal a 

világrangsor 14. helyén állt.4 

 

 

 
2a. ábra: Pénzügyi műveltség a világban 

Forrás: S&P Global FinLit Survey 

  

                                                 
3 OECD-INFE: International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, Paris, 2016. október 

4. http://www.oecd.org/finance/oecd-infe-survey-adult-financial-literacy-competencies.htm 
4 Lásd Leora Klapper-Annamaria Lusardi-Peter van Oudheusden: Financial Literacy Around the 

World: Insights from The Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey, 

World Bank, Washington, 2015, http://gflec.org/wp-

content/uploads/2015/11/Finlit_paper_16_F2_singles.pdf 
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2b. ábra: Pénzügyi műveltség az Európai Unióban 

Forrás: S&P Global FinLit Survey 

 

 

Bár a pénzügyi ismeretek szintje többnyire magasabb a gazdagabb államokban, 

amelyekben a pénzügyi befogadás szintje is magasabb, ám az összefüggés nem túl 

szoros: az olasz lakosság ismeretei például a magyar szintnek csupán 2/3-át éri el, az 

élenjáró skandináv szintnek pedig alig haladja meg a felét. Ám még a jómódú északi 

államokban is csak a lakósok 70%-a rendelkezik kellő pénzügyi ismeretekkel. 

Mindkét felmérés szerint különösen a kockázatmegosztás és a kamatszámítás 

megértése bizonyult gyengének: tízből négyen nem értették meg a 

kockázatmegosztás lényegét, s a megkérdezetteknek csupán 27%-a tudta 

kiszámítani az éves kamatot vagy megérteni a kamatos kamatozás lényegét. 

  

Pénzügyi műveltség 
az Európai Unióban
A pénzügyi műveltség szintje igencsak 
eltérő az Európai Unióban. A felnőtteknek 
átlagosan csak 52 százaléka rendelkezik 
kellő ismeretekkel. 
A pénzügyi fogalmak megértése Észak-
Európában a legjobb. Dániában, 
Németországban, Hollandiában és 
Svédországban a legmagasabb az 
ismeretek szintje: ezekben a felnőttek 
legalább 65 százalékos tudásszintet értek 
el. Dél-Európában pénzügyi műveltség 
jóval alacsonyabb. A déli országokban -
köztük Olaszországban és Portugáliában -
a legalacsonyabb az ismeretszint. A 
pénzügyi műveltség szintje alacsony az 
EU-hoz 2004 óta csatlakozott országokban 
is. Romániában például a legalacsonyabb 
az Európai Unióban. Magyarország 54%-os 
szinten van, ami az EU átlagánál valamivel 
kedvezőbb.

Forrás: S&P Global FinLit Survey
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ismeretek szintje Dániában, 

Németországban, Hollandiában és 

Svédországban a legmagasabb: 

ezekben a felnőttek legalább 65 

százalékos tudásszintet értek el. 

Dél-Európában pénzügyi műveltség 

gyengébb: az ismeretszint 

Olaszországban és Portugáliában – 

a legalacsonyabb.  

A pénzügyi műveltség szintje szintén 

alacsony az EU-hoz 2004 óta 

csatlakozott országokban is. Romá-

niában például a legalacsonyabb az 

Európai Unióban. Magyarország 

54%-os szinten van, ami az EU 

átlagánál valamivel kedvezőbb. 
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3. ábra: A gazdasági fejlettség és a pénzügyi műveltség szintje 

Forrás: S&P Global FinLit Survey, Global Findex adatbázis, 2014. 

 

 

A kellő pénzügyi ismeretek hiánya azért jelent gondot, mert napjainkban világunk 

három legmeghatározóbb folyamata: (1) a digitalizáció, (2) a demográfiai jellemzők 

változása és a (3) a klímaváltozás közül az első kettő – bármennyire meglepőnek is 

tűnhet – kielégítő szintű pénzügyi ismereteket is megkövetel az emberektől. 

Cikkemben ezért elsősorban a digitalizációnak valamint a népesedési 

folyamatoknak a pénzügyi tudatosságra gyakorolt hatásainak és követelményeinek 

néhány kérdésével fogok foglalkozni. 

A digitalizáció napjainkban teljesen áthatja a mindennapi életünket. Gyökeresen 

megváltoztatja az értékteremtést, forradalmasítja a gazdaságot és a vállalkozásokat. 

Mind több adatot kapcsolunk össze egymással, ami új szolgáltatásokat, új 

termékeket és új üzleti modelleket hoz létre, ám az üzleti folyamatok és modellek 

sem maradnak érintetlenül. A digitális technológiák térnyerése a pénzügyi 

szektorban hármas kihívást jelent: 

1. elmosódnak a különböző intézmények és a termékek közötti határok, 

2. új típusú kockázatok keletkeznek, és  

3. az új termékekkel és szolgáltatásokkal piacra lépő innovatív vállalkozások 

növekvő iramot diktálnak az értékesítés terén a hagyományos 

szervezeteknek. 

  



11 

 

 

A demográfia vonatkozásában a fő kihívást az emberek várható életkorának a 

meghosszabbodása és a társadalmak korösszetételének átalakulása jelenti. Ezen 

fölül a családok szerkezetében és a munkavégzés feltételeiben végbemenő 

mélyreható változások kívánnak meg, – mi több, kényszerítenek ki – nagy 

elmozdulást a múlthoz képest, egyebek mellett a társadalmi kohézió megőrzése 

miatt. A magasabb életkor elérése miatt növekszik az öngondoskodás szerepe, 

mivelhogy a családon, illetve a társadalmon belüli újraelosztás már nem tudja 

kielégíteni a megnövekedett igényeket, továbbá nem képes a nagyobb 

jövedelemingadozások mérséklésére sem. S ide tartozó kihívás az eltérő 

ismeretszinttel rendelkező korosztályok együtt (illetve egymás mellett) élése is: míg 

az 1925 és 1945 között születettek ún. „veterán generációja” számára a számítógép 

használata már önmagában is kihívás, s nehezen tud megbirkózni a digitális 

társadalom kihívásaival, addig az 1996 után születettek ún. „Z-generációja” már 

beleszületett a digitális világba, s el sem tudja képzelni az életét az internet nélkül. 

A fiatalok számára például már az elektronikus fizetés a „király”, ugyanakkor az 

idősebb, és szerényebb műszaki ismeretekkel rendelkező korosztályok tagjai 

sokszor csak nehezen boldogulnak a készpénzmentessé váló világban 

(Svédországban például a kiskereskedelemi vásárlásoknál már a fizetés 80%-a 

elektronikusan történik). Hasonlóan nagyok a különbségek a városok és a vidéki 

aprófalvak lakósainak digitális ellátottsága és pénzügyi ismeretei között. A nagy 

pénzügyi szolgáltatóknak ezért olyan kínálattal kell tehát megjelennie, amely 

mindegyik korosztály, és minden település lakosságának az igényeit egyaránt képes 

kielégíteni. Az említetteken túlmenően még a nemek között mutatkozó különbségek 

áthidalása jelent komoly kihívást. A G20 országokban például a kellő pénzügyi 

ismeretek minimális szintjét elérő nők és férfiak százalékos aránya között 11 

százalékpontos különbség mutatkozik a férfiak javára. S bár jószerint mindenütt 

komoly erőfeszítések történnek a nemek közötti jövedelemkülönbségek 

csökkentésére, addig egyelőre jókora eltérés mutatkozik a nők és a férfiak 

megtakarítási és befektetési szokásaiban. 
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4. ábra: A pénzügyi ismeretek szintje nemenként 

Forrás: OECD/INFE International Survey 

of Adult Financial Competencies 2016 

 

Az említett folyamatok, valamint ezeknek a következményei a hétköznapi 

gondolkodásban, a mindennapi döntések meghozatalában fordulatot – 

paradigmaváltást – tesznek szükségessé. Míg azonban a múltban a 

paradigmaváltások akár több nemzedék élete során mentek végbe, addig most már 

egy-egy generáció életén belül is szükség van az ismeretek megújítására, s a 

gondolkodás megváltoztatására. Az ismeretek mennyisége ugyanis napjainkban 

szinte robbanásszerűen növekszik, egyszersmind az avulása is egyre gyorsabban 

következik be. Ezek a változások viszont az oktatásban csak lassan képződnek le, 

illetőleg mennek végbe, mivel az oktatás intézményi rendszerének, valamint a 

tanárok nemzedékei gondolkodásának a megváltoztatása lassú folyamat. Mindez 

komoly kihívás elé állítja az oktatási rendszert, pedig mint arra már két évezreddel 

Seneca is intett: tanulnunk nem az iskola, hanem az élet számára kell. Ráadásul az 

ismeretek gyors avulása miatt elengedhetetlen az élethosszig tartó tanulás, viszont a 

felnőttek képzésére a klasszikus iskolarendszer nem igazán alkalmas, ezért új 

csatornákat és módszereket kell találni. 

Nemenkénti pénzügyi ismeretek
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Forrás: OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies 2016
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A vázolt nagyhorderejű változások miatt nem véletlen, hogy a pénzügyi oktatás az 

elmúlt évtized során kiemelkedő fontosságra tett szert a világszerte a 

pénzügypolitika és az oktatáspolitika napirendjén. Egyetemes felismeréssé vált 

ugyanis, hogy a pénzügyi ismeretek színvonala az egyének jólétének és a pénzügyi 

rendszer stabilitásának is egyik meghatározó tényezője. A 2007-ben kitört nagy 

pénzügyi válságnak pedig az volt az egyik fontos tanulsága, hogy az emberek által 

elszenvedett károk számottevő része a hiányos pénzügyi ismeretekre, továbbá a 

hosszútávra szóló kötelezettségek gyakran rövid távú megfontolások alapján történt 

vállalására volt visszavezethető. (Ezt a jelenséget nevezi a viselkedési 

közgazdaságtan „hiperbolikus diszkontálásnak”, amikor is az emberek a jövőbeli 

hasznot sokkal kevesebbre becsülik, mint azt, amihez azonnal hozzájuthatnak.5) 

A pénzügyi ismereteknek napjainkban tulajdonított fontosságot jól tükrözi a G20 

államok vezetői által elfogadott három magas szintű alapelv: az Innovatív 

Pénzügyi Befogadás (2010), a Pénzügyi Fogyasztóvédelem (2011) és a Pénzügyi 

Oktatás Nemzeti Stratégiái (2012). Emellett 2016-ban elfogadásra került a 

Digitális Pénzügyi Integráció (Befogadás) nyolc alapelve.6 Közülük a hatodik 

alapelv foglalkozik a pénzügyi műveltséggel: „Támogatni kell azokat a 

programokat, amelyek emelik a digitális és pénzügyi műveltség szintjét a digitális 

pénzügyi szolgáltatások és csatornák egyedi jellemzőinek, előnyeinek és 

kockázatainak a fényében.”7 Eme ajánlás jegyében született számos országban 

kormányzati program a pénzügyi ismeretek elmélyítésére, köztük a magyar 

kormánynak a Pénzügyi tudatosság fejlesztésének tavaly elfogadott stratégiája 8 is.  

A EU londoni székhelyű Európai Bankhatóságának a Pénzügyi Képzésről szóló, a 

napokban megjelent jelentése9 szerint az EBA tevékenységi körébe tartozó pénzügyi 

szolgáltatások és termékek felügyeletéért felelős nemzeti hatóságok a 28 

tagországban eddig – főként 2016 és 2017 során – 84 pénzügyi oktatási 

kezdeményezést, vagyis tagországonként átlagosan hármat indítottak az útjára. 

  

                                                 
5 Erről lásd bővebben a Viselkedési Közgazdaságtan Blog idevágó cikkét: 

http://viselkedesikozgazdasagtan.blog.hu/2013/05/23/hiperbolikus_diszkontalas_a_halogatas_keple

te 
6 A részleteket lásd a Torontói Egyetem G20 Információs Központjának (G20 Information Centre) 

honlapján: http://www.g20.utoronto.ca/ 
7 GPFI – G20 2016 Presidency China: G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion, 

Hangcsou, 2016. szeptember 4.  

1. oldal; 

https://www.gpfi.org/sites/default/files/G20%20High%20Level%20Principles%20for%20Digital%

20Financial%20Inclusion.pdf 
8 Lásd: 

http://www.kormany.hu/download/5/39/21000/P%C3%A9nz%C3%BCgyi%20tudatoss%C3%A1g

%20fejleszt%C3%A9s%C3%A9nek%20strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf 
9 EBA: Financial Education Report 2017/18, London 2018. március 1.; 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2087449/EBA+Financial+Education+Report.pdf  
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5. ábra: Az EU-n belüli pénzügyi oktatási kezdeményezések jellemzői 

Forrás: EBA Financial Education Report 2017/18 

 

Ugyancsak a pénzügyi ismeretek fontosságát tükrözi az Értékpapír Felügyeletek 

Nemzetközi Szervezete (IOSCO – International Organization of Securities 

Commissions) ez év májusában Budapesten megrendezésre kerülő 43. éves 

kongresszusának 10 a témaválasztása: az első szekció a pénzügyi műveltség 

növeléséről és a lakossági befektetők felé irányuló hatékony kommunikációs 

formák fejlesztéséről szól. A kommunikáció fontosságát a pénzügyi ismeretek 

terjesztésében az adja meg, hogy az internet megkönnyítette új tartalomszolgáltatók 

tömeges piacra lépését, ám közülük sokan szándékoltan mellőzik a hagyományos 

médiáknak az információ pontosságát és hitelességét biztosító szerkesztési normáit 

és eljárásait, ugyanakkor aláásták a nagyfokú közbizalmat és hitelességet élvező 

hagyományos hírforrások üzleti modelljeit. Az új szereplők egy része gyakran 

terjeszt álhíreket is, amelyek olyan információs rendellenességeket hordoznak, mint 

például a félretájékoztatást (hamis vagy félrevezető információk nyújtását) és a 

                                                 
10 Részleteket lásd: https://www.iosco.org/events/?subsection=annual_conferences, és 

http://www.iosco2018budapest.hu/agenda-speakers/public-conference 
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félrevezető információkat (szándékos megtévesztést célzó információk terjesztését). 

Ez azért problematikus, mert az emberek többsége könnyen manipulálható, ugyanis 

olyan információkat fogadnak be könnyen, amelyek megerősítik meglévő 

beállítottságukat (szelektív kitettség), meggyőzőbbek tartják a vélekedésükkel 

összhangban álló információkat, mint a disszonáns információkat (megerősítő 

elfogultság), továbbá hajlamosak csak a számukra kellemes információkat 

megjegyezni (kívánatossági torzítás). Az emberek kialakult beállítottságuk miatt 

sokszor mellőzik a tényellenőrzést, holott alapos vizsgálatok igazolták azt, hogy az 

álhírek a kisvállalkozásokra erőteljes átmeneti árhatást, a közepes méretű cégekre 

pedig tartós negatív árhatást képesek gyakorolni. Az is megállapítható, hogy az 

álhíreknek és azok árhatásainak előfordulása gyakoribb az olyan volatilis cégek 

esetében, amelyeknek számos kisbefektetője van, illetőleg amelyeknek kisebb a 

médiafedettsége.11 

A világkonferencia második szekciója arról szól, hogy a „közösségi gazdaság” gyors 

elterjedése milyen olyan új, innovatív termékek megjelenését eredményezi a 

pénzügyi piacokon, amelyek kihasználják a tömeges közvetlen részvétel 

lehetőségeit, s amelyek vonzó alternatív finanszírozási lehetőségeket kínálnak a 

hagyományos pénzügyi termékekhez képest. Az új pénzügyi technológiák – a 

„FinTech” vívmányai – számos újdonságról szólnak: a digitalizációról, a közösségi 

finanszírozásról, vagy a befektetési tanácsadás és a portfoliókezelés 

automatizálásáról. Az elmúlt néhány évben számos olyan új vállalkozás jött létre a 

pénzügyi szektorban, amelyek innovatív ötletek megvalósításával igyekeztek 

komoly piaci részesedést szerezni, de a nagy informatikai cégek (mint például a 

Google, a Facebook, az Apple, vagy az Alibaba) szintén igen aktívak a FinTech 

univerzumában. A FinTech megjelenése erőteljesen érinti a pénzügyi szolgáltatások 

teljes spektrumát: megkönnyíti új szereplőknek a pénzügyi szolgáltatások piacára 

való bejutását, elősegíti az adatok kulcsfontosságú árucikké válását, továbbá 

serkenti az új üzleti modellek megjelenését. Mindennek következtében viszont az 

egyes hagyományos pénzügyi szolgáltatók kockázata és tevékenységi köre és 

jellege is gyorsan változik, következésképpen a reájuk vonatkozó szabályoknak is 

változniuk kell. 

  

                                                 
11 Lásd erről például: Shimon Kogan - Tobias J. Moskowitz - Marina Niessner: Fake News in 

Financial Markets, New Haven és Cambridge, 2017. október,  

https://www.anderson.ucla.edu/Documents/areas/fac/finance/KoganMoskowitzNiessner_Oct2017.p

df 
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6. ábra: Az innovatív pénzügyi szolgáltatások szektorai, és szerepe 

Forrás: BCBS, 2018 
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7. ábra: Globális befektetések alakulása a FinTech 

vállalkozásokba 2010 és 2016 között 

Forrás: KPMG International 2017 

 

Nyomatékkal esik ezért majd arról is szó a konferencián, hogy az új piaci 

szegmensek milyen új kihívásokat jelentenek a szabályozó hatóságok és a 

felügyeletek számára: s miként lehet kívánatos egyensúlyt teremteni a megengedőbb 

és a szigorúbb megközelítés között?12 Az utóbbi féle hozzáállás esetében a 

korlátozások és a túlszabályozás a fejlődésnek és a FinTech térnyerésének útjába 

gördítene akadályokat, míg a kevésbé korlátozó megközelítés veszélyeztetheti a 

hagyományos pénzügyi szolgáltatók működését, valamint egyenlőtlen 

versenyfeltételekhez, továbbá a határokon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos 

szabályozás és felügyelet terén káros arbitrázshoz vezethet. A legújabb fejlesztések 

és technológiák (például a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás és az blokklánc 

(megosztott könyvelési technológia) alkalmazása rövidesen gyökeresen 

átalakíthatják a pénzügyi szolgáltatások alapjait, és ezért a szabályozó hatóságoktól 

és a felügyeletektől egyaránt új megközelítést igényelnek. Ebbe a folyamatba 

illeszkedik a digitalizáció átfogóbb felügyelete és az e téren való nemzetközi 

együttműködés elmélyítése. Ezek elengedhetetlenek korunk globális pénzügyi 

                                                 
12 Lásd erről bővebben: BCBS: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors, 

Bázel, 2018. február 16. https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm 
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rendszere talán legsúlyosabb kockázatának a kezeléséhez – a kiberbiztonság 

megóvásához. Minthogy a piacok, a közvetítők és az ügyfelek közötti 

kapcsolattartás egyre inkább infokommunikációs technológiákon nyugszik, a kiber-

bűnözés elleni küzdelem világszerte döntő fontosságú feladattá válik. A 

legfontosabb kérdés, amire napjainkban minden pénzpiaci szereplő – fogyasztó és 

szolgáltató – megnyugtató választ vár, az az, hogy a miként lehet a 

legeredményesebben védekezni az új fenyegetések ellen és együttműködni ezek 

megelőzésében és kiküszöbölésében. 

A konferencia tematikája jól tükrözi a „haladás paradoxonját”, vagyis azt az 

ellentmondást, hogy miközben a köröttünk zajló technológiai forradalom számos új, 

vonzó üzleti és befektetési lehetőséget teremt, addig eddig nem ismert veszélyeket 

is rejteget. A digitalizáció előrehaladtával a társadalmak hatékonyabbá, ám 

egyszersmind sérülékenyebbé is válnak, ez pedig óhatatlanul kihat a kibertérre, és 

azzal fenyeget, hogy aláássa a nyílt internet elvét és alapját. A globális kibertér 

biztonságáról és a kiber-bűnözés elleni küzdelemről folyó konzultációkban egyelőre 

patthelyzet alakult ki, noha például az EU jelentős erőfeszítéseket tett a kibertér 

védelme és a kritikus információs infrastruktúra ellenálló képességének a 

megerősítésére. Ennek egyik fontos példája a személyes adatok védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR)13, amely idén május 25-én 

lép hatályba. De persze joggal merül fel a kérdés, hogy vajon tettünk-e eleget azért, 

hogy az emberek ismerjék is az őket védeni hivatott jogokat, vagy a kármegelőzés 

lehetőségeit, eszközeit? 

Végül röviden a kriptovalutákról. A FinTech egyfajta „melléktermékeként” 

világszerte ezernél is több féle elektronikus pénzhelyettesítő jelent meg az elmúlt 

néhány esztendő során. Közülük a legismertebb a Bitcoin, aminek az árfolyama 

káprázatos növekedést, de persze szédítő zuhanásokat is produkált 2010 nyara óta: 

egy Bitcoin ára az akkori 7 centről a múlt év decemberének közepéig 250 

ezerszeresére nőtt. Az alacsony hozamok világában aligha meglepő tehát, hogy 

sokan kísérelik meg megtakarításaikat ezek vásárlásával fialtatni. Miközben a 

felügyeleti hatóságok és a nagy bankok ellentmondásosan, de főként fenntartásokkal 

viszonyulnak a kriptovalutákhoz14, addig már több kisebb nyugat európai 

magánbank is kész ügyfelei kriptovaluta befektetéseit kezelni, mert ebben vélnek 

maguk számára új piaci rést találni. Ám nem csupán néhány pénzintézet vágott bele 

a kriptovalutákkal való üzletelésbe, hanem számos szélhámos is.  

                                                 
13 Lásd az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én elfogadott 2016/679 sz. rendeletének 

szövegét: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 
14 Benoît Coeuré - Jacqueline Loh: Bitcoin not the answer to a cashless society, Financial Times, 

2018. március 13. https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2018/html/ecb.in180313.en.html, és 

Committee on Payments and Market Infrastructures Markets Committee: Central bank digital 

currencies, Bázel, 2018. március 12. https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf 
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Ezt tanúsítja a szomszédos Ausztriában a múlt hónap közepén leleplezett 

„Optioment” pilótajáték esete is.15 „Bízzad reánk a pénzedet, s mi gazdaggá 

teszünk!”; „Keress napi 3,6 százalékot!” – ilyen, a valóságtól elrugaszkodó 

hozamígéretekkel csábítottak magukhoz ügyfeleket. S hiába tanulhatták már meg 

elégszer az emberek mások kárán, hogy az elkápráztató ígéreteknek többnyire 

100%-os veszteség a vége, mégis megint több ezren mentek lépre, s szálltak be 

mintegy 35 ezer Bitcoinnal a pilótajátékba. Ez körülbelül 245 millió eurónak, azaz 

76 milliárd Ft-nak felel meg. A károsultak minden jel szerint bottal üthetik a 

befektetett pénzük nyomát, hiszen az ilyen fajta befektetésekre nincs semmiféle 

intézményi védelem. Ám az elszenvedett veszteség annyira fájó volt, hogy a hírek 

szerint a magát „Rocket Chain Institute for International Development” (RCIID) 

nevező, állítólagos befektetői segélyszervezethez eddig már 2500 károsult fordult. 

Ez az egyesület azzal kecsegtet, hogy éves tagdíj fizetése fejében egy konkrétan meg 

nem nevezett kereskedő közreműködésével nyújt segítséget az Optioment 

áldozatainak és befektetett pénzüket akár havi 100 százalékos megtérüléssel szerzi 

vissza. Más szóval a megzavarodott pórul jártakról újabb bőrt nyúznak le. 

Ez a történet felidézi a Tőzsdecápák című film16 főszereplőjét, Gordon Gekkot. Ő 

fejtette ki, hogy „a kapzsiság, jobb szó híján, egy jó dolog,” melynek „minden 

formája, az élet, a pénz, a szerelem vagy a tudás iránt érzett mohóság, előreviszi az 

emberiséget.”17 Sajnos sokan vannak, akik vakon hiszik és követik ezt a hamis 

vezérigét. 

Ennek a 30 éve bemutatott amerikai film fabulája egyszersmind int bennünket a 

pénzügyi tudatosság fejlesztésének egyik világszerte érvényes korlátjára: megfelelő 

ismeretek elsajátításával ugyan növelhető a megalapozott döntések meghozatalának 

a képessége, ám ez korántsem szavatolja, hogy az emberek olyankor is józanul 

fognak dönteni, amikor nagy nyereség könnyű megszerzésének a reményével 

kápráztatják el őket. 

  

                                                 
15 Lásd: Der Standard: Bitcoin-Pyramidenspiel Optioment auf anderer Website weiter aktiv, 2018. 

február 26. https://derstandard.at/2000075056509/Optioment-weiter-aktiv-System-laeuft-auf-

anderer-Website-weiter 
16 Lásd: https://port.hu/adatlap/film/tv/tozsdecapak-wall-street/movie-8684 
17 Lásd: http://player.hu/kult/tiz-idezet-a-ma-30-eves-tozsdecapak-gordon-gekkojatol/ 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A lakosság nem megfelelő pénzügyi magatartása és szemlélete nemcsak a 

családok számára okozhat nehezen kezelhető helyzeteket, hanem 

nemzetgazdasági szinten fékezheti a hosszú távú stratégiai és 

gazdaságpolitikai célok megvalósítását is. Az elmúlt években - még a 

pénzügyi válság előtt - a nemzetközi szervezetek, élükön az OECD-vel 

komolyan kezdtek foglalkozni a kérdéskör vizsgálatával és iránymutató 

ajánlások születtek, valamint egységes módszertanon alapuló felmérések 

készültek e témában. A beazonosított globális probléma kezelésére az OECD 

néhány éve javasolta átfogó nemzeti pénzügyi tudatosságot erősítő 

stratégiák kidolgozását az egyes országok hatóságainak. A tanulmány az 

OECD eddig végzett pénzügyi kultúrafejlesztési tevékenységét mutatja be. 

 

 

Az OECD 1961-ben jött létre 20 tagállammal, mint jelentős, a nemzetközi gazdasági 

együttműködésért felelős transzatlanti szervezet. Elődje az OEEC elnevezésű, 

szűkebben az európai együttműködést elősegíteni hivatott szervezet volt. AZ 

OEEC-nek eredendően 1948-től kezdődően a második világháború utáni, Európa 

újjáépítését és az egymás közötti gazdasági együttműködés (integráció) 

megteremtését célzó Marshall-terv végrehajtásának koordinálása volt a feladata. 

2018-ra az OECD-nek már 35 ország lett a tagja a világ valamennyi kontinensről. 

Az OECD nem univerzális szervezet, hanem értékválasztáson alapuló intézmény. 

Tagjai azonos értékrend köré csoportosulnak, (t.i. a versenyen alapuló piacgazdaság, 

parlamenti demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása) és a világ fejlettebb 

demokratikus gazdaságait tömöríti. Az OECD alapvetően egy sokoldalú 

kormányközi együttműködési fórum, ahol a tagállamok minden olyan szakpolitikát, 

az ezzel kapcsolatos gondjaikat és dilemmáikat megvitathatják a 2500 fős titkárság 

hozzáértő segítségével, amelyek a modernkori világgazdaságban a nemzeti 

kormányok számára kihívást jelentenek. Az OECD rendkívül jelentős, 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development rövidítése, magyar jelentése Gazdasági 

Együttműködés és Fejlesztés Szervezete 
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folyamatosan frissülő adatbázissal rendelkezik, komoly elemzői kapacitással és egy 

olyan bizottsági struktúrával, ahol a honvédelmen és a sporton kívül minden más 

kormányzati politika szakszerűen megvitatható. A szervezet székhelye Párizsban 

van, költségvetése közelíti a 400 millió eurót. Az OECD ajánlásokat és 

határozatokat hoz, amelyek betartását ugyan elvárja tagállamaitól, de nem 

szankcionálja őket. A szakmai, szakmapolitikai vitákban is csupán ajánlásokat 

fogalmaz meg, nem kapcsol hozzá semmifajta kondicionalitást. Ennek megfelelően 

a tagállamok túlnyomó többsége nyitott az OECD tanácsaira és sokszor komolyan 

megfontolja azok végrehajtását. Az utóbbi időben szoros kapcsolat alakult ki a G20-

ak és az OECD között, a világgazdasági válság után felszínre került számos 

probléma esetén a G20 az OECD-től várt elemzést, illetve megoldási javaslatokat. 

Ezen túlmenően az OECD számos témakörben nemzetközileg is keresett és elismert 

publikációt jelentet meg a kutatók, elemzők és nem utolsó sorban a politikaalakítók 

számára. 

A hidegháború lezárultáig az OECD-nek 24 tagja volt, erősen zárt szervezetként 

működött, azonban a vasfüggöny lehullását követően az arra érdemesnek ítélt 

országok számára megnyílt először az együttműködés, majd később a csatlakozás 

lehetősége is. Közép- és Kelet-Európából már 1991-ben Csehszlovákia, 

Lengyelország és Magyarország fűzte szorosra a kapcsolatait az OECD-vel, az 

amerikai kontinensen Mexikó, míg Ázsiában Dél- Korea jelent meg, mint az OECD-

vel szorosan együttműködni kívánó ország. Megjegyzendő, hogy a szervezet ekkor 

figyelembe vette a térség országainak relatív fejlettségét, illetve elmaradottságát. 

Ezért csak három térségbeli országgal lépett szorosabb együttműködésre. Végül 

Magyarország Mexikót és Csehországot követve 1996-ban csatlakozhatott az 

OECD-hez 27. tagállamként. Ennek immár 22 éve. A csatlakozás jelentősége akkor 

abban állt, hogy az OECD volt az első transzatlanti szervezet, amely a 

magyarországi politikai és gazdasági rendszerváltozást immár 

visszafordíthatatlannak ismerte el az új gazdasági és a politikai intézményrendszer 

működése tekintetében. Az OECD-hez való csatlakozásunkat követte először a 

NATO, majd később európai uniós tagságunk is. Értelemszerűen az OECD tagság, 

az ott vállalt fegyelem, az OECD-ben elfogadott nemzetközi normák és szabályok 

nagyban elősegítették és egyben előkészítették Magyarország európai uniós 

csatlakozását is, egyes megfogalmazások szerint az OECD tagságunk a későbbi EU 

tagságunk előszobájaként is értékelhető. 

Az OECD legfontosabb döntéshozó szerve a Nagyköveti Tanács, amelynek 

munkáját a Végrehajtó Bizottság készíti elő, az egyes szakbizottságokban folyó 

kormányközi munkát pedig a Titkárság, illetve a különböző igazgatóságok 

elemzései segítik. Az OECD döntései konszenzussal születnek. Fontos elem, hogy 

a tagállamok állandó képviselőt delegálnak az OECD-be, nagyköveti szinten. Külön 

állandó képviseletet, önálló diplomáciai missziót tartanak fenn a szervezet mellett 

kellő számú és szakértelmű szakdiplomatával. Főként közgazdászok, jogászok, 
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adószakértők, környezetvédelmi, pénzügyi, műszaki-tudományos, alkalmasint 

agrárszakemberek képezik a diplomáciai csapat túlnyomó többségét. Így valóban 

értelmes és kreatív szakmai párbeszéd alakulhat ki az OECD titkárság és a 

tagállamok képviselői között minden olyan lényeges kérdésben, amely az OECD 

mandátuma alá tartozik. Az pedig, - mint említettük - igen széles szakmai területet 

ölel fel. 

Az OECD munkamódszere is igen figyelemreméltó: a szervezet a tagállamaitól 

rendszeres és mélyreható minőségi adatszolgáltatást követel meg az OECD által 

lefedett csaknem valamennyi területen. Ezek alapján, valamint a közgazdasági 

irodalom folyamatos nyomon követése mellett, saját elemzéseiket is elkészítik, 

amelyeket különböző munkabizottságokban vitatnak meg a tagállamokkal. Ezek 

rendszerint olyan szakmai kihívásokat is felszínre hoznak, amelyek szakpolitikai 

válaszokat igényelnek a kormányoktól, adott esetben pedig szoros nemzetközi 

együttműködést közöttük. Ilyenre példa a klímaváltozás kérdése, amely 

problematika először, több mint 20 éve az OECD-ben került felszínre, a megoldás 

számos eleme pedig kidolgozásra. A párizsi klímaegyezményt, amelyet a világ 

szinte minden országa aláírt, már ismeri a világ, de azt kevesen tudják, hogy az igen 

összetett probléma feltárása először az OECD keretei között történt meg. 

Hogyan került a pénzügyi tudatosság az OECD látókörébe? A szervezet régóta 

foglakozik a pénzügyi piacok működésével, igen régóta működik egy erre a témára 

dedikált munkabizottsága is: a Pénzügyi Piacok Bizottsága. Az 1999. évi dél-kelet 

ázsiai pénzügyi válság keserű tanulságait követően került elemzésre a pénzügyi 

szabályozásnak a fogyasztóvédelmet érintő része, illetve annak csaknem teljes 

hiánya. Ez jelentősen hozzájárult a válság elmélyüléséhez. Ezt követően felmerült, 

hogy a fogyasztóvédelmi, befektető-védelmi elemeknek sokkal nagyobb szerepet 

kell kapniuk a jövőbeli pénzügyi szabályozásban, mert az egyszerű hétköznapi 

emberek rendkívül kiszolgáltatottak a pénzügyi óriás vállalatoknak és baj esetén a 

fogyasztók viselik az áldozatot. Ezzel párhuzamosan az is felszínre jött, hogy 

amennyiben erősebb fogyasztóvédelmi szabályozások születnek, azokról a 

fogyasztóknak is érdemes tudniuk. Ezen túlmenően a piaci kínálatban megjelenő 

sokfajta termék típus alapvető tulajdonságait is meg kellene ismerniük, hogy ne 

lehessen egykönnyen csapdába csalni őket, például szándékos félreértékesítéssel. 

(Mást adnak el nekik, mint amire igazából szükségük lenne). És ekkor kezdett el 

komolyan foglalkozni OECD a pénzügyi edukáció alapjaival, először 2002-ben, 

elsőként a nemzetközi szervezetek közül. A Világbank és az EU csak 5 évvel később 

reagált, alig egy évvel a következő globális válság kitörése előtt. E tekintetben nem 

is alakul ki igazán verseny a nemzetközi szervezetek között: az OECD primátusa 

elvitathatatlan. A legkomolyabb kutatási, módszertani és szakpolitikai 

megközelítést az OECD építi fel, a Világbank elsősorban a fejlődő világ polgárainak 

pénzügyi beilleszkedését, (financial inclusion) ennek helyzetét, döntően hiányát 

vizsgálja és ennek javítását tűzte zászlajára.  
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Az OECD a tágabban értelmezett pénzügyi komfort (financial well beeing) elemeit 

építi fel és vizsgálja. Ez egyrészt  

a. a pénzügyi fogyasztóvédelem egyes alkotóelemeit,  

b. másrészt a pénzügyi tudatosság összetevőit,  

c. harmadrészt a pénzügyi beilleszkedés (financial inclusion) 

kérdéskörét foglalja magában.  

Hogyan függenek össze ezek az elemek? A pénzügyi szektorban a bankok és 

biztosítók óriási tőkeerővel rendelkező gigantikus cégek, ahol hónapok telnek el 

azzal, hogy egy-egy terméket kifejlesszenek, jól fizetett jogászok garmadája heteken 

át állítja össze a vonatkozó jogi dokumentumokat, amelyekkel majd az ügyfélnek, a 

fogyasztónak rövid idő alatt kell megismerkednie és döntést hoznia - legtöbbször 

jogász segítsége nélkül. Ezt nevezzük információs aszimmetriának, amelynek a 

részbeni kompenzálására kellett a pénzügyi fogyasztóvédelmet létrehozni. A 

pénzügyi fogyasztóvédelem igyekszik a jog erejével méltányosabb helyzetbe hozni 

a fogyasztót, támogatást, adott esetben többlet jogokat biztosítani neki ez említett 

egyensúlytalanság kiegyenlítése érdekében. A pénzügyi fogyasztóvédelem eltér a 

hétköznapi fogyasztóvédelemtől, hisz itt bonyolult, sokszor hosszú futamidejű 

termékekről van szó, nem egyszerű futócipőről, amely, ha hibás, egyszerűen 

visszavihető a boltba, hogy cseréljék ki. Egy 15 éves, több milliós értékű 

jelzáloghitelt nem lehet csak úgy kicseréltetni, hogy kérek egy hibátlant! 

Az OECD viszonylag korán, már 2003-ban útjára indított egy, a pénzügyi 

tudatosság alapelveit és mérhetőségét megállapítani hívatott projektet. A munka már 

2005 júliusában eredményt hozott: a résztvevők kidolgozták, az OECD Tanácsa 

pedig ajánlásként elfogadta „A pénzügyi oktatás és tudatosság elvei és jó 

gyakorlatai” című dokumentumot2, amely 7 alapelvet és további 21 jó gyakorlatot 

foglalt magában. Ez a munka a későbbiek során folyatódott, amely részeként 2008-

ban először a magánnyugdíjak, majd a biztosítási kérdések, 2009-ben pedig a hitelek 

kapcsán jelentetett meg az OECD újabb konkrét pénzügyi oktatási és tudatossági 

ajánlásokat.3 2011 és 2014 között további irányelvek és ajánlások készültek el a 

témában, amelyből kettő feltétlen említést érdemel: az egyik kifejezetten a nemzeti 

pénzügyi tudatossági stratégiák fontosságáról szól4, míg a másik a G20-as csoport 

által is elfogadott „Magas szintű elvek a pénzügyi fogyasztóvédelem terén” címet 

viseli.5 Ez utóbbi alapelvekről a későbbiek a továbbiakban még részletesen szólunk. 

                                                 
2 Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awarness, Recommendation 

of the Council, OECD Paris, July 2005 
3 Recommendation on Good Practices for Financial Education relating to Private Pensions, Recommendation 

of the Council, OECD Paris, March 2008;  

Recommendation on Good Practices for Enhanced Risk Awarness and Financial Education on Insurance Issues, 

Recommendation of the Council, OECD Paris, March 2008;  

Recommendation on Good Practices on Financial Education  and Awarness on Relating to Credit, 

Recommendation of the Council, OECD Paris,  June 2009; 
4 High-level Principles on National Strategies for Financial Education, OECD INFE, 2012,  
5 G20 High-level principles on Financial Consumer Protection, developped by the OECD, 2011 
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G20-ás vezetők “megrendelésére” az OECD egy alkalmi munkacsoport keretében 

kezdte meg a pénzügyi fogyasztóvédelem 10 alapelvének kidolgozását. A dolog 

érdekessége az volt, hogy az alkalmi munkacsoportban aktív magyar szerepvállalás 

is volt, hisz abban az időben az egykori PSZÁF, (Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete) maga is élénken elemezte és vizsgálta a pénzügyi fogyasztóvédelem 

helyzetét, gyengeségeit és a lehetséges erősítési irányokat. A munkacsoport 

kevesebb, mint egy év alatt 10 olyan alapelvet fogalmazott meg, amelyek irányt 

adhattak a további szabályozásnak és jogalkotásnak a pénzügyi fogyasztók 

kiszolgáltatottságának mérséklése, illetve védelmük erősítése érdekében. Többek 

között meghatározta, hogy a pénzügyi felügyeleteknek figyelniük és vizsgálniuk 

kell a szolgáltatók magatartását a fogyasztókkal szemben. Minden fogyasztót fair, 

méltányos módon kell kezelni a szolgáltatóval fennálló kapcsolatai teljes 

időszakában, és még inkább a sérülékeny társadalmi csoportokat. A fogyasztókat el 

kell látni kulcsfontosságú (és érthető) információkkal az adott termék kapcsán az 

előnyök és kockázatok tekintetében, a szerződéses feltételekre vonatkozóan, hogy 

kellően tájékozott legyen a döntéshozatalkor. A hatóságoknak lépéseket kell tennie 

a pénzügyi tudatosság és nevelés előmozdítása érdekében, valamennyi érintett 

bevonásával, hogy perspektivikusan a tudatosság növelésével csökkentsék a 

fogyasztói kiszolgáltatottságot a pénzügyi szektorban. Meg kell teremteni a 

méltányos fogyasztói panaszkezelési eljárásokat és azok korrekt működését is 

biztosítani kell, szükség esetén olyan objektív, bíróságon kívüli vitarendezési 

lehetőséget kell teremteni, amely alkalmas a fogyasztói panaszok elbírálására és 

adott esetben a fogyasztót ért hátrány miatti kártérítés kikényszerítésére. Ugyancsak 

a verseny elősegítése, a megalapozott döntések előkészítés miatt szükséges a piacon 

rendelkezésre álló ajánlatok összehasonlíthatóságának biztosítása, illetve ilyen 

összehasonlító platformok fejlesztésének ösztönzése. A G20 számára elkészült 10 

alapelv közül több esetben felfedezhető a PSZÁF szakértőinek munkája; az OECD 

nagy mértékben támaszkodott az akkor már hazánkban elkészült témabéli ajánlás 

szövegére. 

Az OECD viszonylag korán elkezdte annak a módszertannak a kidolgozását, 

amellyel a pénzügyi tudatosság szintje, jellege pontosan mérhető és az egyes 

célcsoportok is behatárolhatóak. Először 2013-ban, majd később folyamatosan 

vezényelt le a szervezet számos tagországot átfogó pénzügyi tudatossági felmérést, 

annak érdekében, hogy a politika-alakítók, kutatók és a szakemberek világosan 

lássák összehasonlítható módon, hogy az egyes országokban a pénzügyi 

felkészültség szintje hol áll, hol vannak a legfontosabb beavatkozási pontok. A 

pénzügyi edukáció erős és a gyenge pontjai is felmérésre kerültek. Az OECD 

oktatási területe által már korábban kidolgozott úgynevezett PISA6 program 

                                                 
6 Programme for International Student Assessment 
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keretében először 2012-ban, majd 2015-ben készült ilyen PISA pénzügyi 

tudatossági felmérés. Első alkalommal 18, második alkalommal 15 ország volt 

részese a felméréseknek. Mindkét felmérés a 15 éves diákok felkészültségét, 

tájékozottságát, valamint pénzügyi tudatossági attitűdjét mérte föl. Ezek a 

felmérések jól mutatták, hogy jelentős az eltérés a lexikális tudás és azok tényleges 

gyakorlati alkalmazása között, és persze jelentős volt a szórás az egyes országok 

eredményei között is. A legnagyobb értéke a felméréseknek, hogy viszonylag 

korrekt visszajelzést ad azonos mérési metódusok mellett a diákok 

felkészültségéről, az oktatási irányok szükséges módosításairól, és egyfajta 

benchmarkot is mutat, ahova megfelelő stratégia mellett el lehet, el kell jutni a jövő 

érdekében. Méri azt is, hogy az egyes periódusokban az adott ország célirányosan 

milyen haladást ért vagy éppen nem ért el.  A PISA felmérésen túlmenően az 

OECD/INFE7 más típusú, a lakosság egészére kiterjedő felmérést is végzett 2015-

re vonatkozóan (a 18-75 éves korú lakosság körében), amelyet 2016-ban 

publikáltak. Ez a felmérés 30 országban, köztük Magyarországon is összesen több 

mint 50 000 lakost mért föl a pénzügyi tudatosság, a magabiztosság, a 

tájékozottsága tekintetében.  

2008-ban hozta létre az OECD az International Network for Financial Education 

hálózatot, csoportosulást, illetve az International Gateway for Financial Education 

nevű platformot, azzal a céllal, hogy az abban résztvevő nemzeti intézmények – 

pénzügyi felügyeletek, oktatási minisztériumok, pénzügyminisztériumok, 

jegybankok – megoszthassák egymással a pénzügyi oktatással, a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésével kapcsolatos tapasztalataikat és legjobb gyakorlataikat. A 

cél közös volt: a lehető leghatékonyabban elérni a lakosságot, a lehető legjobban 

felvértezni őket alapvető pénzügyi fogyasztói tudással. Egyszersmind segíteni őket 

a pénzügyek, a pénzügyi termékek szövevényes hálójában és az utca embere 

számára sokszor titokzatosnak tűnő pénzügyi termékek között biztonsággal 

eligazodni. Az INFE idén ünnepli 10 éves születésnapját. Ma több mint 100 ország 

több mint 240 intézménye vesz részt az INFE munkájában, és nemzetközileg a 

pénzügyi tudatosság előmozdításának legfontosabb és legelismertebb fórumává 

nőtte ki magát. Nem vitás, a globális pénzügyi válság sok kormány és intézmény 

számára rávilágított a lakosság tájékozatlanságára és emiatti kiszolgáltatottságára a 

pénzügyi intézményekkel szemben. Ennek nyomán az INFE az OECD keretei 

között komoly fejlődési ívet futhatott be, hisz a felismerés nyomán a kormányok és 

más szereplők igénye megnőtt arra, hogy valamilyen úton-módon javítsák polgáraik 

pénzügyi felkészültségét.  

Hamar eljutottak az INFE keretei között lefolytatott szakmai vitákban arra az 

álláspontra, hogy valamilyen átfogó stratégia megalkotása szükséges, ha a 

társadalom minden rétegét el akarják érni megfelelő hatékonysággal. Így azután 

                                                 
7 International Network on Financial Education 
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egyes tagállamok elkezdtek saját nemzeti stratégiát kidolgozni és alkalmazni. Egy 

idő után maga az OECD/INFE nemcsak a korábban említett ajánlást készítette el, 

hanem az összegyűlt tapasztalatokra építve kézikönyvet állított össze a nemzeti 

stratégiák összeállításának segítésére. Ez a kézikönyv nagyon részletesen bemutatja 

– a legjobb gyakorlatokra alapozva – egy optimális nemzeti pénzügyi tudatossági 

stratégia szerkezetét, eszközrendszerét, a célcsoportok kiválasztásának mikéntjét. A 

kézikönyv szerint a stratégia időtávja 3-7 év között határozható meg, lehetőség 

szerint a fiatal korosztállyal érdemes kezdeni az ismeretek átadását, és célszerű 

időről időre visszamérni az alkalmazott eszközök hatékonyságát, azt, hogy milyen 

mértékben sikerült a kitűzött célokat elérni. 2018-ban már 60 ország rendelkezett 

valamilyen átfogó dokumentummal – eltérő tartalommal és eltérő készültségi fokkal 

– amelyeket már nemzeti stratégiának, vagy legalábbis készülő stratégiának lehetett 

nevezni. 

A magyar nemzeti stratégia megalkotásáról a kormány 2016 őszén hozott döntést,  

 

majd az elkészült stratégiát 2017 decemberében fogadta el.8 A stratégia az “Okosan 

a pénzzel!” nevet viseli, és 7 éves időtartamot fog át, 2017-től 2023-ig tart. A 

stratégiát egymásra épülő 2 éves cselekvési programok kísérik konkrét akciókra, 

részfeladatokra, határidőkre, célcsoportokra és felelősökre lebontva a nagyobb ívű 

stratégiát. Egyedisége a stratégiának, hogy rendszeres időközönként előre 

kidolgozott indikátorokkal vissza kívánja mérni a stratégia alkalmazásának 

                                                 
8 a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztéséről szóló 1919/2017. (XII.08) Korm. határozat 
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eredményeit vagy éppen gyengeségeit. A stratégia evolutív és adaptatív is, mert 

alkalmas arra, hogy a visszamérések eredményei alapján a súlypontokat, az 

eszközöket és a fókuszt szükség szerint a 7 éves időtartam alatt módosítsa. Alkalmas 

arra is, hogy váratlan új kihívások esetén is tudjon reagálni, így pl. a fintech 

megoldások jelentette új lehetőségek és kockázatok kellő időben való 

megismertetésére is. A magyar stratégia az iskoláskorú korosztálytól a nyugdíjas 

korosztályig bezárólag minden lényeges társadalmi szegmenst céloz, meghatározó 

hangsúllyal az első két évben az iskolás korosztályon. Ennek megfelelően a 

megújítás előtt álló nemzeti alaptanterv részeként kívánja ezeket az ismereteket és 

magatartást, vagyis a tudatosságot mind az általános iskolások, mind a 

középiskolások számára az iskolai oktatás keretében átadni. Fontos előrelépés, hogy 

2017 őszén a szakgimnáziumokban már megkezdődött kötelező tantárgyként a 

pénzügyi és vállalkozói ismeretek iskolai keretek közötti tanítása. 

 

A magyar nemzeti pénzügyi tudatossági stratégia 7 fő célkitűzése az alábbi: 

 

1. A köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció lehetőségeinek 

megteremtése, erősítése és általánossá tétele, építve és kihasználva a Nemzeti 

alaptanterv egyébként is küszöbön álló megújítása kínálta lehetőséget.  

 

Cél az érdemi pénzügyi tartalmú kötelező képzés megfelelő óraszámban történő 

bevezetése mind az alap- és középfokú, mind a felsőoktatásban, valamint a 

pedagógusok és szociális munkások pénzügyi képzésének megvalósítása. 

 

2. A tudatos pénzügyi magatartás alapjainak megteremtése és a háztartások 

pénzügyi stressztűrő képességének erősítése ismereteik, magabiztosságuk és a 

pénzügyekhez való hozzáállásuk erősítése révén.  

 

Elérendő, hogy széles körben terjedjen a családi költségvetés készítés, 

erősödjön a rendszeres megtakarítási hajlandóság, nőjön az aktív megtakarítók 

száma. 

 

3. Körültekintő pénzügyi döntéseket előmozdító szemlélet megteremtése és a 

tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást támogató intézmények/ infrastruktúrák 

létrehozása, széles körű megismertetése.  

 

Cél, hogy a fogyasztó kapjon iránymutatást a helyes választásához, és a lehető 

legegyszerűbben, átlátható módon össze tudja hasonlítani a versenyző pénzügyi 

termékeket, a számára optimális döntése érdekében. 
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4. A lakosság öngondoskodási szemléletének erősítése. 

 

Fontos a hosszú távú pénzügyi célokhoz, tipikus élethelyzetekhez kapcsolódó 

megtakarítási, biztosítási, befektetési és nyugdíj megtakarítási hajlandóság 

erősítése. 

 

5. A pénzügyi termékekhez, pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

és pénzügyi beilleszkedés (financial inclusion) mértékének számottevő 

növelése. 

 

Olyan keretrendszert, szabályokat és előírásokat kell alkotni, amelyek 

biztosítják és ösztönzik az alapvető pénzügyi szolgáltatások széles körű 

elérhetőségét, alacsony költségszintjét és a tényleges igénybevételét a pénzügyi 

rendszeren ma még kívül rekedtek számára is.  

 

6. A korszerű, készpénzkímélő fizetési eszközök használatának ösztönzése, a 

digitális megoldások előtérbe helyezése.  

 

Az elektronikus fizetés lehetőségének fokozatos ösztönzésével, előírásával 

biztosítható, hogy a kereskedelmi egységek nagy többségében a készpénz 

mellett más módon is lehetővé váljon a fizetés. Ezzel egyrészt jelentős 

nemzetgazdasági szintű megtakarítás érhető el, másrészt a gazdaság további 

fehérítése történhet meg. 

 

7. A körültekintő hitelfelvétel támogatása.   

 

Alapvető cél, hogy a lakosság szemlélete változzon, ne a gyors-, hanem a 

körültekintően megalapozott pénzügyi megoldásokat keressék. Ehhez segítséget 

jelenthet az egyszerűsített, könnyen átlátható és összehasonlítható 

hiteltermékek kialakításának szabályozói támogatása is. 

 

A nemzeti stratégia munkaváltozatát az OECD is véleményezte és igen pozitívan 

ítélte meg azt. Természetesen a végrehajtás során a magyar hatóságok számítanak a 

többi ország, az OECD/INFE tapasztalataira és jó megoldásaira, egyúttal magyar 

részről mi magunk is megosztjuk a saját tapasztalatainak a hálózatban résztvevő és 

érdeklődő külföldi intézményekkel és az OECD-vel. 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

 

OECD-INFE: International Survey of Adult Financial Literacy Competencies 

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD-INFE-International-

Survey-of-Adult-Financial-Literacy- Competencies.pdf  

(letöltve: 2018.03.06.) 
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A PÉNZÜGYI KULTÚRA ÉS TUDÁS FEJLESZTÉSE 
 

 

Kovács Levente 

egyetemi docens, Miskolci Egyetem, 

Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyi és Számviteli Intézet, 

főtitkár, Magyar Bankszövetség 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

Magyarországon 2018-ban immár negyedik alkalommal kerül 

megszervezésre a PÉNZ7 (Money Week). Ezt a páneurópai 

rendezvénysorozatot az Európai Bankföderáció szervezi azzal a céllal, 

hogy egyrészt a pénzügyi és gazdasági ismeretek szükségességére felhívja 

az iskoláskorúak, a felnőtt lakosság, a bankszektor és a döntéshozók 

figyelmét. Másrészt pedig, hogy a rendezvénysorozat részeként sorra 

kerülő iskolai órák, vetélkedők, elektronikus és nyomdai anyagok, 

konferenciák segítségével közvetítse és növelje a konkrét pénzügyi 

ismereteket. A PÉNZ7 felvezetéseként a magyarországi aktualitásokat 

vesszük számba, így bemutatjuk a PÉNZ7 rendezvénysorozat, valamint a 

különböző tankönyvek tematikáit. 

 

 

1. A PÉNZÜGYI ISMERETEK DEFINÍCIÓI / SZINTJEI 

A pénzügyi kultúra és tudás fogalmát több kutató próbálta meghatározni. 

Lásd például: Béres 2013, Hung et. al. 2009, Mak–Braspenning 2012. A 

megközelítési formák kapcsán metszetként a következő meghatározások / 

definíciók adódtak: 

 

1. A megszerzett pénzügyi tapasztalatok. 

Ez alatt a hétköznapi élet során kialakuló élettapasztalatokat értjük. 

Ez onnét indul, hogy pl. a zsebpénzből gazdálkodni kell, az 

ismerősöknek kölcsönadott pénz visszafizetése bizonytalan, a pénz 

kamatoztatható, a bankhitelért kamatot kell fizetni, a pénzváltásnál 

van vételi és eladási árfolyam, és létezik bankszámla, melyhez 

bankkártya igényelhető. Azaz a szülőktől, ismerősöktől látott 

minták elsajátítása és átvétele tartozik ide. 
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2. A megszerezett pénzügyi tudás és annak alkalmazási képessége. 

Ez a definíció túlmutat az előzőn, hiszen nem meg a tárgyi 

ismeretek szintjén, hanem a hétköznapi életben való alkalmazási 

képességre helyezi a hangsúlyt. Azaz a pénzügyi kultúrát és tudást 

akkor tekinti létező és elsajátított értéknek, ha azt használni is tudja 

az ember a mindennapokban. Ugyanakkor ez itt nem azt jelenti, 

hogy a gyakorlatot az elmélet fölé emeli, hanem azt, hogy a 

pénzügyi kultúra és tudás esetében az elmélet gyakorlati 

alkalmazása a szükséges szint. 

3. Az alapvető pénzügyi folyamatok megértése. 

A folyamatok megértése eltér a korábbi definícióktól, ugyanis nem 

a tapasztalatról, nem az elméleti ismeretekről, nem az alkalmazási 

képességről szól, hanem arról, hogy érti magát a pénzügyi 

folyamatot. Azaz nem csak tapasztalja, hogy pl. a hitelt kamatosan 

vissza kell fizetni, hanem érti is, hogy pl. a hitelkamat meghaladja 

a betéti kamatot, vagy a pénzátutalás folyamatának az időigényét és 

költségeit. 

4. A megalapozott és tudatos döntések meghozatalának képessége. 

Ez a definíció a gondolkodásra képes emberre utal, aki a 

tapasztalatai, tudása, logikája és kreativitása alapján a pénzügyi 

döntéseit nem „nyáj szellemre” alapozza, hanem az érdekei szerinti 

döntésekre. Ezen definíció lényegi üzenete immár átvezet a 

vállalkozás menedzselés irányába, hiszen a vállalkozóvá válásnak 

lényeges eleme a kockázatok figyelembe vételével meghozott 

felelős döntés. (Veresné 2004) 

A szakirodalmak, ahogy említettem is, sokféleképpen próbálják a pénzügyi 

kultúrát meghatározni. A fenti definíciókat azért választottuk ki, mert 

ezeket az életkorral / végzettséggel is össze tudjuk kapcsolni. Így kisiskolás 

korban a környezet példamutatása (pl. költési és takarékossági attitűdök) a 

meghatározók, később ehhez jön hozzá a pénzügyi fogalmak alapismerete, 

majd középiskolás kortól a saját pénzgazdálkodás kialakulásával a 

pénzügyi folyamatok megértése, majd a felsőoktatásban (különösen 

gazdász hallgatóknál) és a felnőtt életben a család, a saját munkahely / 

vállalkozás jövőjét meghatározó felelős pénzügyi döntések. 
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2. A PÉNZÜGYI OKTATÁS KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKOROKBAN 

A Holland Bankszövetség sikeres pénzügyi ismeret átadási 

kezdeményezése volt a „Bank az osztályteremben” program, mellyel 

150.000 holland kisdiákot értek el. (EBF 2017) A program felfutását 

jelentősen segítette az egykori befektetési bankár, a holland Máxima 

királyné aktív szerepvállalása. A program pán-európai szintre vitelét 

elősegítette az az általánossá vált felismerés, hogy „a fenntartható pénzügyi 

rendszer két alappilléren nyugszik: a jól működő pénzügyi intézményeken 

és a pénzügyileg felkészült fogyasztókon.” (EBF 2017) Az ebből adódó 

feladat szükségességét látva az Európai Bankföderáció 2015-ben felvállalta 

a holland program pán-európai szintre vitelét a „Money Week” 

(Magyarországon a PÉNZ7) elnevezés alatt. Az EBF ezt a tagjai, a nemzeti 

bankszövetségek által szervezte és valósította meg. Így azóta közel 30 

országban, minden év márciusának első felében zajlanak a Money Week 

eseményei. „A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek 

iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket 

a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban 

futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán 

találkozhatunk a Pénz7 eseménysorozatával. Magyarországon példaértékű 

szakmai összefogás jött létre az European Money Week-hez kapcsolódó 

„Pénz7” rendezvénysorozat megvalósítására. A Pénz7-et 2015 és 2016 

között a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal 

együttműködésben indította el, mint főszervező, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának szakmai támogatásával. 2017-től az EMMI mint 

projektgazda, a tananyagot a tanév hivatalos rendjébe is beillesztette. A 

program bővülését támogatta a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Junior 

Achievement Alapítvány, mivel a vállalkozói kompetenciafejlesztés és a 

vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is bekerült a 

programsorozatba.” (www.penz7.hu) 

 

Az első négy évben a PÉNZ7 magyarországi eseményeinek tematikái a 

következők voltak: 

 

2015. A családi költségvetés megértetése, az ehhez szükséges 

alapismeretek átadása; 

2016. A tudatos pénzügyi tervezés és a megtakarítások; 
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2017. Elektronikus pénzkezelés és pénzforgalom, „Bankoljunk 

okosan, és vállalkozzunk együtt!”; 

2018. Lakossági hitelek és Vállalkozási alapismeretek, „Okosan a 

hitelekről!”. 

 

A témahét tanórai események rendre kiegészültek széles körben kínált 

versenyekkel, kvízekkel, vetélkedőkkel, szakmai konferenciákkal és 

pénzügyi témájú pályázatokkal. 

A szervezett, tanévet átölelő pénzügyi oktatáshoz megfelelő tankönyvekre 

is szükség volt. A Magyar Nemzetei Bank, a Magyar Bankszövetség és a 

Diákhitel Zrt. által alapított Pénziránytű Alapítvány felismerve ezt az 

igényt az általános- és a középiskolák számára is egy-egy, az EMMI által 

is minősített, tankönyvet készített. A tankönyvek a www.penziranytu.hu 

honlapról ingyenesen letölthetőek. 

 

2.1. Általános iskola 

Az általános iskolás tankönyv címe: Küldetések a pénz világában, melyhez 

önálló munkafüzet is készült. A tankönyvet a 7-8. évfolyamok számára 

ajánljuk. A történet a korosztály érdeklődésének megfelelően gyerek 

hősökön keresztül vezet be a pénz világába két fő területre bontva; az 1-16. 

lecke a családi gazdálkodás, a 17-33. lecke pedig a nemzetgazdaság 

működésével foglalkozik. 

A tárgyalt területek fejezetenként és leckénként (Burkáné-Merényi-

Székely, 2017): 

 

A család is gazdálkodik 

1. Családból háztartás: egy több tagú család pénzügyi, gazdálkodási 

feladatait mutatja be. 

2. A háztartás erőforrásai: a családi munkavégzés, szabadidő, vagyon 

és jövedelem összefüggésit tárgyalja. 

3. A család bevételei: a különböző forrásokból származó bevételeket 

foglalja össze. 

4. A család kiadásai: A rendszeres, nem rendszeres és a váratlan 

kiadások rendszerébe enged betekintést. 

5. Nagy értékű vásárlások: a jelentősebb családi beruházások 

szempontrendszereit elemzi. 

6. A családi költségvetés egyensúlya: a pénzügyi terv készítésének 

fontosságára hívja fel a figyelmet. 
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Megtakarításból befektetés? Banki kapcsolatok 

7. A korszerű pénzkezelés: a bankkapcsolat általános formáit mutatja be. 

8. Megtakarítások: A megtakarítás egyéni és társadalmi jelentőségét és 

a gyakori formákat tartalmazza. 

9. Befektetések: A hosszabb futamidejű befektetési lehetőségek, így az 

értékpapírok piacára enged betekintést. 

 

Hitelfelvétel 

10.  Hitelek a családi gazdálkodásban: a hitelszükségletet és a 

hiteltípusokat foglalja össze. 

11. A hitelszerződés feltételei: Elsősorban a kockázati kérdések 

bemutatását vállalta fel. 

12. A nemfizetéshez vezető okok és azok következményei. Mit jelent az 

adósságkezelés? : A nemfizetővé válás okait és lehetséges 

következményeit mutatja be. 

 

Gazdasági kockázatok a családban 

13. Betegség, munkanélküliség, káresemények: A vészhelyzetek és a 

kezelésük formáit foglalja össze. 

14. Öngondoskodás, társadalmi szolidaritás: A társadalmi pénzügyi 

stabilitáshoz szükséges öngondoskodási típusait ismerteti. 

 

Egy tizenéves pénztárcája 

15. Egy diák lehetséges bevételei: A gyakorlatban előforduló 

bevételtípusokat foglalja össze. 

16. A bevételek felhasználása: A felelős pénzköltés és a takarékosság 

eszméjét mutatja be. 

 

Nemzetgazdasági igények és lehetőségek 

17. A szükségletek és a termelés kapcsolata. A szűkösség problémája: 

Nemzetgazdasági szinten a termelés és a fogyasztás kapcsolatát 

mutatja meg. 

18. A nemzetgazdaság erőforrásai: A legfőbb erőforrások 

csoportosítását végzi el. 

19. A növekedés korlátai és a fenntarthatóság: A társadalmi és gazdasági 

fejlődés környezeti kihívásait tárgyalja. 
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A piacgazdaság, amelyben élünk 

20. A piacgazdaság fogalma, jellemzői: A piacgazdaság és az állami 

szerepvállalás világába vezet be. 

21. A piac szerepe a gazdaságban I.: A keresleti és a kínálati tényezőket 

foglalja össze. 

22. A piac szerepe a gazdaságban II.: Az egyensúlyi ár kialakulásával 

foglalkozik. 

23. A pénz fogalma: A pénz kialakulásának a folyamatát mutatja be. 

24. A pénz szerepe az életünkben: A pénz értékállóságának, továbbá az 

eurónak a világába vezet be. 

25. Szereplők és kapcsolatok a gazdaságban: A piacgazdaság 

szereplőinek rendszerét tárja a tanuló elé. 

 

Világpiaci kapcsolatok – határon innen és túl 

26.  Magyar és külföldi termékek fogyasztásunkban: a nyitott gazdaság 

és a helyi termékek kihívásait elemzi. 

27. Külkereskedelmünk szerkezete, partnereink: az export és import 

szerepére és szerkezetére oktatja a diákokat. 

28. Pénz a nemzetközi piacon: A világ devizapiaciról ad egy általános, 

rövid összefoglalót. 

 

Az állam szerepe a gazdaságban 

29. Az állami szerepvállalás: Az állami feladatok struktúrájába ad 

betekintést. 

30. Miből gazdálkodik az állam? : Az állami bevételek és a felelős 

adófizetés világába vezeti be az ifjúságot. 

31. Az állam pénztárcája: Az állami kiadások és a költségvetési politika 

rendszerét öleli fel ez a lecke. 

32. Hogyan lehet egyensúlyban tartani a költségvetést? : Az állami 

költségvetés örök dilemmáinak kihívásait mutatja be. 

 

Az egyén gazdasági és társadalmi szerepe 

33. Szerepeink a gazdaságban és a társadalomban: Az egyént, mint a 

társadalom, a gazdaság és a természet része mutatja be. Egyfajta 

összefoglalása a könyv által átadni tervezett felelős szemléletmód 

fejlesztésének. 
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A tankönyvhöz készített Munkafüzet az elsajátítandó ismeretek világába 

viszi be a diákságot a leckékhez kötődő érdekes feladatokkal. A tankönyv 

és munkafüzet együttes használata biztosítja azt, hogy az általános iskolás 

kor végére a diákok az alapvető pénzügyi tárgyi és folyamat ismeretekkel 

rendelkezzenek, valamint a család pénzügyi kérdéseiben felelősen tudjanak 

véleményt formálni. 

 

2.2. Középiskola 

A középiskolás tankönyv címe: Iránytű a pénzügyekhez. A tankönyvet a 9-

10. évfolyamok számára ajánljuk. A történet a korosztály érdeklődésének 

megfelelően családregényen (ez hasonlóan érdekes és változatos, mint az 

egykoron népszerű rádiós szappanopera: a „Szabó család”) keresztül vezet 

be a pénz világának közép szintjére. A könyvnek két fő területre van: az 1-

35. lecke a „Mindennapi pénzügyeink”, a 36-65. lecke pedig a 

„Piacgazdaságban élünk”. Egy fejezet jellemzően két leckéből áll össze, 

így oktatás esetén egy teljes tanévet biztosan kitölt a tankönyv. A leckék és 

tartalmuk (Merényi et al., 2016.): 

 

Mindennapi pénzügyek 

1-2. Mit jelent gazdálkodni? A gazdálkodási élet szereplőit mutatja be, 

valamint a gazdasági döntéshozatali kérdésekbe vezet be. 

3-4. A háztartások gazdálkodása: A háztartás definiálása után a bevételek 

és kiadások szerkezetét mutatja be. 

5-6. A családi költségvetés: A család pénzügyi tervezés mindennapjaiba és 

szükségességébe enged betekintést. 

7-8. A korszerű pénzkezelés: A banki alapszolgáltatások és bankügyek 

világát hozza közelebb. 

9-10. Bankkártyát, de okosan: A bankkártyák világába és biztonságos 

használatába enged egy részletesebb betekintést. 

11. Pénzforgalom a bankszámlán: az elektronikus pénzforgalmi 

lehetőségekre és a korszerű készpénzmentes szolgáltatásokra hívja fel a 

figyelmet. 

12-13. Pénzügyi céljaink – tervezés: A háztartások esetében a tudatos és 

kontrolált pénzügyi gazdálkodáshoz szükséges gondolkodásmód 

fejlesztést vállalja fel. 

14-15. A megtakarítástól a befektetésig: A megtakarítás jelentőségét és a 

befektetési lehetőségek összevetését mutatja be ez a két lecke. 

16-17. Amit az értékpapír-befektetésekről tudni érdemes: A részvények, 

kötvények és állampapírok világába vezeti be a diákságot. 
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18. Kockázatok és hozamok: A befektetési döntéseknél a kockázat és a 

hozam összefügg, ezeket befektetési típusok szerint mutatja be a tankönyv. 

19-20. A befektetésekhez  kapcsolódó pénzügyi számítások: A pénz 

időértékével, a kamatos kamat számítással, a pénzáramlással és a 

pénzromlással foglalkozik ez a rész. 

21-22. Az előre hozott vásárlás – a hitelek: A felelős hitel igénybevételt 

tárgyalja, bevezeti a THM fogalmát. 

23-24. Hitelekhez kapcsolódó pénzügyi számítások: A hiteltörlesztési 

módokat, a törlesztőrészlet meghatározásokat és a THM 

használtát/jelentőségét ismerteti meg. 

25-26. A biztosítások: A kockázatok biztosítás általi menedzselésének 

bemutatását vállalja fel. 

27-28. Nyugdíjas évek: A társadalom széles köreit érdeklő nyugdíjjal 

kapcsolatos kérdéseket mutatja be és egy egységes, felelős képet mutat be 

a helyzetről. 

29-30. Adófizetési kötelezettségünk: Az állam és az egyén pénzügyi 

kapcsolatát mutatja be az adózási területen keresztül. 

31-32. Irány a nagyvilág – devizapiaci kalandozások: A valuta ás deviza 

fogalmába és az árfolyamok kérdésébe nyújt betekintést. 

33-34. Fogyasztóvédelem, pénzügyi fogyasztóvédelem: Az általános 

fogyasztóvédelmi kérdések mellett bemutatja ennek pénzügyi területeken 

érvényesíthető vetületeit is. 

35. Életpályánk pénzügyi döntései: Az eddigi ismeretek összefoglalása az 

életút mentén. 

 

Piacgazdaságban élünk 

36-37. Szereplők és kapcsolataik a piacgazdaságban: A különböző 

erőforrás csoportokból és azok kapcsolatrendszeréből építi fel a teljes 

gazdasági rendszert. 

38-39. Az áruk és a pénz világában élünk: A klasszikus keresleti/kínálati 

görbék bemutatását végzi el. 

40. A piacgazdasági rendszer kialakulása Magyarországon: A magyar 

gazdasági formák átalakulását mutatja be a II. világháború lezárásától. 

41-42. Egy kis pénztörténet: A pénz kialakulásának folyamatát veszi végig. 

43. A pénz szerepe a gazdaságban: A pénzteremtést és a pénz funkcióját 

foglalja össze. 

44-45. Ahány ország, annyiféle pénz – a devizapiac: A nemzetközi 

kereskedelmet és az eurózónát mutatja be. 

46. Az infláció furcsa természete: Az árszínvonal kérdéseit és az infláció 

lehetséges hatásait elemzi középiskolás diákok számára. 
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47-48. Pénz vagy tőke? : A vállalkozások fogalmát és tevékenységi körét 

foglalja össze. 

49-50. A garázscégtől a multinacionális nagyvállalatokig: A vállalkozási 

formák, a vállalatfinanszírozás és a cégalapítás területére vezet be. 

51. Az üzleti terv: Az üzleti terv készítés célját, témakörét és a készítés 

alapelveit mutatja be. 

52. A multinacionális cégek és a globalizáció: A multinacionális cégek 

jellemzőt, valamint a globalizáció pozitív és negatív hatásaival ismertet 

meg. 

53-54. Az állam szerepvállalása: Az állam ismérveinek összefoglalása után 

az állami gazdasági szerepvállalását mutatja be. 

55-56. Az állam pénztárcája – költségvetési politika: A központi 

költségvetés felépítését, egyensúlyi kérdéseit elemzi. 

57. Növekedés és fenntarthatóság: A GDP világába vezet be, majd 

edukációs céllal áttér a fenntarthatóság, közte az ökológiai fenntarthatóság 

kihívásaira. 

58-59. Bankrendszer a mai gazdaságban: A bankok fő feladatait és 

szolgáltatásait, továbbá a bankrendszer felépítését mutatja be. 

60-61. A jegybank – a monetáris politika fellegvára: A jegybankok 

feladatával és gazdasági jelentőségével foglalkozik. 

62-63. A tőkepiac és termékei – a világ pénzügyi piacai: A globális tőkepiac 

és a tőzsdei működés általános ismereteit foglalja össze. 

64-65. A pénzügyi közvetítők: A pénzügyi közvetítők szerepét és feladatát, 

valamint az intézményi befektetők tevékenységét mutatja be. 

 

A középiskolás tankönyv jól ráépül az általános iskolás tankönyvre. A 

középiskolás kor végére, a nagykorúvá válás idejére szükséges pénzügyi 

ismeretek széles tárházának bemutatását vállalta fel ez a tankönyv. 

Tankönyvi használat (habár fakultatív módon is tanulható, sőt a felnőtt 

lakosság hiánypótlásának biztosítására is kiváló) esetén a megszerezhető 

ismeretek kiváló alapot adnak a pénzügyi területen való eligazodáshoz. 

 

2.3. Egyetem / főiskola 

A pénzügyi kultúra általános fejlesztése közös érdekeken nyugszik. Érdeke 

a lakosságnak, hiszen így tud jobban eligazodni a gazdasági életben, s 

sikeresebben tudja menedzselni pénzügyeit. A 2007/08-as gazdasági 

válság legrombolóbb hatása a jövőt illetően kialakult bizalom hiány volt, 

melyet tetézett az, hogy ez nemcsak az ügyfél – bank - felügyelet szereplők 

között, hanem még egyik bank / másik bank viszonylatában is jelentkezett 

(Lentner-Szegedi-Tatay, 2015. p.35.). Ezért a pénzügyi kultúra fejlesztése 

elsődleges érdeke a pénzügyi szolgáltatóknak, hiszen segíti a bizalmi 
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viszonyok helyreállítását és stabilitását, a bankszektor megbecsülését, a 

banki szolgáltatások általános használatát és ezáltal a bankok 

gazdaságfejlesztési szerepének a betöltését. (Lásd bővebben: Kovács, 

2017) És ne feledjük, hogy társadalmi elvárás is a bankszektor pénzügyi 

kultúrájának az átalakulása (Lentner-Szegedi-Tatay, 2017. p. 65.). Érdeke 

az államoknak is, hiszen „magasabb szintű pénzügyi kultúra megléte esetén 

kevesebb energiát kell fektetni újraelosztási és stabilizációs célokra, ami 

jótékony hatással bír az ország versenyképességére.” (Pé.Kult./Tebeli, 

2018) Ezeket egyre több szereplő ismeri fel és vállal jelentős részt a 

pénzügyi kultúra fejlesztésében. (Pál 2017). 2017-ben Magyarországon a 

Kormány által elfogadásra került a Pénzügyi tudatosság fejlesztésének 

stratégiája, mely a 2017-2023. között időszakra, kétéves cselekvési 

tervekre bontva, az elérendő célokat fogalmazta meg: 

 

1. „A köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció 

kereteinek megteremtése, erősítése és általánossá tétele 

2. A tudatos pénzügyi magatartás alapjainak és a háztartások 

pénzügyi stressztűrő képességének erősítése 

3. Körültekintő pénzügyi döntéseket előmozdító szemlélet 

megteremtése és a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartást 

támogató intézmények / infrastruktúrák létrehozása és széles 

körű megismertetése 

4. A lakosság öngondoskodási szemléletének erősítése 

5. A pénzügyi termékekhez, pénzügyi alapszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés és pénzügyi beilleszkedés (financial inclusion) 

mértékének növelése 

6. A korszerű, készpénzkímélő fizetési eszközök használatának 

ösztönzése 

7. Körültekintő hitelfelvétel támogatása” (Stratégia, 2017. p. 7.) 

 

A kormányzati pénzügyi stratégia tartalmazza a: „Kötelező pénzügyi 

képzés bevezetése a felsőoktatásban.” (Stratégia, 2017. p. 31.) feladatot. 

Erre készülve a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán– az 

országban első felsőoktatási intézményként - 2017 szeptemberében 

meghirdetésre került a Pénzügyi Kultúra szabadon választható tantárgy. Az 

új tantárgyhoz az első félévben tematikaként a Kovács-Terták: Financial 

literacy (2016) szakkönyv szolgált. Az egyes fejezetek tanítási tapasztalatai 

alapján, egyetemi oktatók és pénzügyi szakemberek bevonásával, az angol 

nyelvű szakkönyv jelentős átdolgozásával és kibővítésével elkészült az 

első „Pénzügyi kultúra” magyar egyetemi tankönyv. Az új egyetemi 

tankönyv megjelenése a 2018. évi PÉNZ7 idejére lett időzítve. A tankönyv 
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a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központ gondozásában, kari 

kiadványként jelent meg. A tankönyv fejezeteinek rövid ismertetése: 

 

8. A pénzügyi kultúra fogalmi keretei: Bevezetés a pénzügyi kultúra 

definícióinak és megközelítésének a világába, különös tekintettel a 

pénzügyi ismeret és tudás hiányának következményeire. 

9. A gazdasági válságok szerepe a pénzügyi kultúra fejlődésében: A 

2007-08-as gazdasági válság egyértelműen felhívta a figyelmet a 

pénzügyi tudatlanság veszélyeire. Ez a fejezet a fejlesztés a 

szükségesség és kihívások rendszerét mutatja be.  

10. A bankszektor megítélése és az előítéletek: A kamat vallási 

megközelítését, és a pénzügyi területeken megjelenő előítéleteket 

tárgyalja. 

11. A pénzügyi kultúra és a bizalom: A bizalom kapcsolat és 

viszonyrendszerét tárgyalja a pénzügyi területeken. 

12. A pénzügyi szektor szerepe a gazdaságban: A bankoknak a gazdaság 

fejlesztésében meghatározó szerepük van. Az ezekkel kapcsolatos 

kérdéseket összegzi ez a fejezet. 

13. A nemzetközi pénzügyi rendszer architektúrája: „E fejezet e több 

évtizedes nemzetközi folyamat leglényegesebb elemeinek 

számbavételével mutatja be azokat az intézményeket, norma és 

szabályalkotókat, amelyek feleltek és mai is felelnek a nemzetközi 

pénzügyi piacok szabályrendszeréért, a kialakuló kockázatok 

nyomon követéséért, a minél méltányosabb és korrektebb egyenlő 

versenyfeltételek kialakításáért, a pénzügyi rendszernek nevezett 

hatalmas organizmus egészséges, olajozott működéséért a 

befektetők, a betétesek és a pénzügyi intézmények ügyfeleinek 

védelme érdekében.”(Pé.Kult./Balogh, 2018) 

14. Pénzügyi ismeretek: A pénzügyi ismeretek szükségességét, tovább 

egyes kiemelt szolgáltatások felvillantását végzi el ez a rész. 

15. A pénzügyi kultúra kutatásának módszerei: „Jelen tanulmányunkban 

OECD/INFE által kidolgozott meghatározást vesszük alapul, amely 

bemutatja azokat a területeket, amelyek a kutatások tematikáját is 

meghatározzák, azaz a pénzügyi kultúra a tudatosság, az ismeretek, 

a készségek, az attitűd és a magatartás olyan kombinációja, amely 

szükséges a megbízható, helytálló pénzügyi döntések meghozásához, 

valamint végső soron az egyéni pénzügyi jólét eléréséhez.” 

(Pé.Kult./Németh, 2018) 

16. A Money Week eseményei és jelentősége: A nemzetközi, az európai 

és a magyarországi pénzügyi kultúra tematikus hetek jelentőségét és 

megvalósítását mutatja be.  
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17. A pénzügyi oktatás fontossága a közoktatásban és a felnőtt életben: 

A nemzetközi felmérések alapján mutatja be a globális helyzetet és 

jelöl ki fejlődési területeket. 

18. A pénzügyi fogyasztóvédelem és a pénzügyi kultúra 

kapcsolatrendszere: Széles áttekintést ad a hazai és nemzetközi 

fogyasztóvédelmi feladatok és intézmények vonatkozásában. 

19. A digitális kor kihívásai: Átfogó ismereteket közöl a gazdaságban 

végbemenő digitalizációs folyamatokról és kihívásokról. 

20. Virtuális biztonság és veszélyforrások a digitális korban: A virtuális 

világ kapcsán a következő kérdésekre keresi a válaszokat: 

„Ugyanakkor csak kevesen vannak tudatában az ezzel a 

kényelemmel együtt járó potenciális veszélyforrásoknak. A 

felhasználók nem mindig gondolják végig, hogy vajon 

mindenhonnan és minden esetben biztonságosan intézhetjük-e banki 

ügyeinket?  Tényleg ugyanolyan biztonsági védelemmel 

rendelkezünk- e a munkahelyünkön, vagy az otthonunkban, mint a 

nyilvános hálózatokon, szállodákban, reptereken, pályaudvarokon? 

Milyen veszélyektől kell tartanunk, és milyen figyelmeztető jeleket 

kellene komolyan vennünk?” (Pé.Kult./Hárskúti, 2018) 

21. Pénzforgalmi ismeretek: Ebben a fejezetben „a pénzforgalom 

történetét, megismerhetjük a fizetési rendszerek és az 

elszámolóházak-, valamint a hazai fizetési rendszer működését. …  

Nemzetközi vizekre evezve betekintést nyerhetünk a határokon 

átnyúló fizetések világába, valamint a fizetési iparág fejlődési 

irányairól, a jövőre vonatkozó trendekről olvashatunk.” (Pé.Kult./ 

Kada et al., 2018) 

22. Tudatos tőzsdei befektetés: A „tőzsdéről szóló fejezetből az olvasó 

megismerheti a részvénypiaci üzletkötés folyamatát a befektetési 

szolgáltató kiválasztásától egészen az ügyleteken elért jövedelem-

adózás kérdéséig.” (Pé.Kult./Végh, 2018) 

23. Takarékosság és öngondoskodás: Ezt a fontos témakört a következő 

aspektusból vizsgálja a szerző: „Az öngondoskodás külön 

szempontja az állam és egyén mindenkori kapcsolata az 

állampolgárokról történő gondoskodás, az egyének ellátásának 

érdekében: a világban ennek több szélsőséges példája figyelhető meg 

– még a fejlett gazdaságú országok között is.” (Pé.Kult. /Nagy, 2018) 

 

Az egyetemi tankönyv a pénzügyi kultúrát több, szokatlan szempontból is 

vizsgálja, történelmi és aktuálpolitikai vetületeit is bemutatja. Így az 

egyetemi és főiskolás hallgatók, valamint a téma iránt érdeklődő felnőtt 

emberek számára – függetlenül alapképzettségüktől és szűkebb érdeklődési 
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körüktől – igen érdekes és értékes folyamatokra és összefüggésekre hívja 

fel a figyelmet. A pénzügyi kultúra vonatkozásában nemzetközi szinten is 

az első átfogó könyvek közé tartozik. Habár több szerző különböző 

tanulmányaiból áll, a kiváló szerkesztésnek köszönhetően, funkcionálisan 

nem tanulmánykötet, hanem egy egységes tankönyv benyomását kelti az 

olvasóban. 

 

3. PÉNZÜGYI KULTÚRA ÉS OKTATÁS A DIGITÁLIS KORRA 

KÉSZÜLVE 

Arról, hogy a világban a tudás és ismeret anyag exponenciálisan bővül már 

jó ideje hallunk. (Deák 2014) Mégis a mai ifjúság esetében is (ahogy 

minden előző korosztálynál is!) az az általános vélekedés, hogy egyre 

kevesebbet tudnak, egyre kevésbé alkalmasak a komoly szakmai 

feladatokra, stb. Miközben a tudomány és a világgazdaság gyors fejlődése 

mást mutat! 

Ezen kettősség mögött az áll, hogy a szükséges és elvárt „tudás” 

korosztályonként különböző. Például az általános iskolás fiaimat nem 

igazén érdeklik az én fiatalkori könyveim (pl. Winnetou, vagy Verne 

könyvei), vagy a megtanulandó szépirodalmi versek. Azonban percek alatt 

bármilyen információt elérnek az interneten keresztül, s ahogy látom nálam 

gyorsabban és jobban tudnak vásárolni az internetes csatornákon. Ami 

pedig igazán érdekli őket, arról elképesztő mélységű és részletes 

információt képesek feltárni és megismerni. Végül is sok mindent tudnak, 

s azt valószínűsítem, hogy olyan dolgokat tudnak ami az ő életükhöz 

szükséges lesz. A másik oldalon pedig sok olyan dolgot nem tudnak (pl. 

sinus 2alfa, kétszikű növények meghatározása, Toldi első fejezete), amikre 

az én korosztályom egykoron nyitottabb volt. Tekintettel környezetünk 

gyors változására talán érdemes lenne a tananyagokat és az elsajátítandó 

ismereteket az ő igényeik és érdeklődésük szerint átalakítani; még akkor is 

ha a tanárainkat egykoron nem erre képeztük ki, és még akkor is ha a 

korábbi bölcsek a maguk korában az elsajátítandó ismeretekről másként 

vélekedtek. 

A digitális korszak tankönyvei másként fognak kinézni. A fehér lapokon 

fekete betűs, monoton kinézetű oldalak helyett színes, hangos ábrákat és 

folyamatokat mutató, egyedi kérésre részletesebben magyarázó és 

érdekesebben gyakoroltató, hatékonyabban beszámoltató „e” tananyagok 

fognak megjelenni. Ezek a mai korosztály igényeihez jóval közelebb 

fognak állni, így reálisan lehet azzal számolni, hogy ezek az új típusú 

tananyagok motiválólag is fognak rájuk hatni. A motivációs különbség 

lényeges lesz! Az „e” tananyagokat megfelelő szakemberek, 
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pszichológusok ajánlásai alapján lehet kidolgozni, s egyetemlegesen 

alkalmazhatók településtípusoktól, osztálylétszámtól stb. függetlenül. 

 

A pénzügyi kultúrával és ismeretekkel kapcsolatos tudások azt mutatták ki, 

hogy a család és a személyes gyakorlati tapasztalat jelentősége meghaladja 

az iskolai vagy más képzésekben tanult anyagét. A „e” tananyagok pedig 

eleve gyakorlat orientáltabbak, így kiválóan alkalmazhatók a pénzügyi 

tevékenységekkel kapcsolatos ismeret és tudás elsajátítására. Az 

előzőekben bemutatott általános és középiskolás tankönyv oktatási sikerei 

is erre vezethetők vissza, hiszen a leckék kialakításában, feldolgozásában 

több olyan megoldást alkalmaz, melyek az „e” tananyagok jellemzői. 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

A pénzügyi kultúra és tudás kapcsán a 2007/08-as gazdasági válságot 

követően Magyarországon és a világban is több felmérés készült. Ezek 

eredményeinek a kiértékelése után elkészültek azok az általános- és 

középiskolás, továbbá az egyetemi tankönyvek, melyek a pénzügyi 

kultúrával kapcsolatos tudást és ismereteket a korosztályi adottságoknak 

megfelelően adják át az ifjúságnak. 

Az élet azonban ezen a szinten nem fog megállni, hiszen a digitalizáció 

térhódítása a pénzügyi oktatás területén is rövidesen be fog következni. 

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi ismereteket, a felmérések szerint, 

elsősorban gyakorlat révén lehet elsajátítani az „e” tananyagokkal jelentős 

előre lépésre számíthatunk. 
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ÖSSZEFOGLALÁS  

A pénzügyi kultúra vizsgálata és ösztönzése az egyik legfiatalabb 

tudományág. Alig évtizedes múltra visszatekintve elmondhatjuk, hogy 

kifejlődéséhez és nemzetközi elterjedéséhez nagyban hozzájárult a 2008-

ban kirobbanó pénzügyi válság. Ugyanakkor a pénzügyi műveltség, 

tudatosság mára a mindennapi élet alapvető fontossággal bíró eleme – 

bekerült a tudományos és kutatási programok működési terébe, 

kormányzati és vállalati társadalmi felelősségvállalási programok 

lényeges összetevőjévé vált. A fogyasztó számos fontos, a jövőjét hosszú 

időre meghatározó pénzügyi döntést hoz élete során – gondoljunk akár a 

munkaszerződésekre, a család gazdálkodását évtizedes időtávban 

befolyásoló jelzáloghitelekre vagy az időskor biztonságát megalapozó 

öngondoskodás kérdésére. A pénzügyi tudatosság annak kapcsán is 

kiemelten fontossá vált, hogy bebizonyosodott: az egyének mikroökonómiai 

szinten hozott rossz döntéseinek tömege, gyorsan tovagyűrűző 

makrogazdasági problémákhoz vezethet. A fogyasztók pénzügyi műveltsége 

definiálja saját pénzügyi döntéseiket, ezek pedig meghatározzák a 

gazdaság pénzügyi stabilitását. 

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válság nemcsak a pénzügyi rendszer 

hiátusait hozta felszínre (pénzügyi szabályozási joghézagok, kockázatos 

pénzügyi termékek, a fogyasztóvédelem hiánya és a pénzügyi kultúra 

alacsony szintje) hanem szembesítette a kormányokat a következő 

megoldandó problémával: az elöregedő társadalom kihívásával is. A fejlett 

                                                 
1 OECD szimpózium (2018 május) előadásainak elérhetősége: High-Level Global Symposium on 

Financial Education http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/advancing-fin-lit-2018.htm 
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országokban kijelenthetjük, hogy a születéskor várható átlagéletkor már 

meghaladja a 80 évet. A fejlett országok lakosságának egyharmada már 

nyugdíjas. A demográfia adatok azt mutatják, hogy rohamosan csökken a 

születések száma ezekben az országokban. Magyarország is küzd ezzel a 

megoldandó kérdéssel. A pénzügyi ismeretek bővítése ezen korosztály 

esetében azért kiemelten fontos, mert – például a számlaszolgáltatások 

vagy épp a keresőkorban felvett jelzáloghitelek törlesztése révén – ők is 

egyre nagyobb számban aktív partnerei maradnak a pénzügyi 

közvetítőrendszernek. Emellett pénzügyi edukációs kihívásként jelentkezik 

a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának kérdése: hogyan lehet fenntartani 

az állami nyugdíjrendszert? Meddig lehet működőképes? Hogyan lehet 

rábírni a fiatalokat, hogy időben gondoljanak nyugdíjas éveikre? Az 

egyének öngondoskodási képességének és -hajlandóságának emelése a 

következő időszak egyik legfontosabb kihívása lesz. 

 

BEVEZETÉS 

A pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság fejlesztése elengedhetetlen 

eszköz ahhoz, hogy a ráébresszük az öngondoskodás jelentőségére a 

fiatalokat, illetve segítsük a már időskorúakat a pénzügyi piacon való 

eligazodásban, védjük meg őket a pénzügyi csalásoktól/csalóktól. 

Nemzetközi szinten is foglalkoztatja a kutatókat, szakértőket mik lehetnek 

a sikeres utak a társadalom minden korosztályának, rétegének és 

csoportjának – így például a nyugdíjasok -  eléréséhez. 

 

OECD – INFE 

A párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) 2018. május 18-án globális szimpóziumot tartott a pénzügyi 

oktatás gazdasági, pénzügyi és társadalmi hatásait vizsgálva. A konferencia 

az OECD-n belül 10 évvel ezelőtt létrehozott Nemzetközi Pénzügyi 

Képzési Hálózat (International Network on Financial Education - INFE) 

jubileumát is ünnepelte. A 2008 végén kirobban gazdasági válsággal 

nagyjából egyidőben megalakult szakmai szervezet működését nem is 

kezdhette volna meghatározóbb időszakban.  

Az eseményre mintegy 65 országból érkezett, több mint 200 nemzetközi 

szakértő – köztük magas rangú kormányzati szereplők, központi banki 

vezetők, hitelintézeti és non-profit szférából érkezett szakemberek – akik 

biztosították a globális tapasztalatok beépülését és a kerekasztalok 

naprakész tudáskoncentrációját. Az esemény a Global Financial Literacy 

Excellence Centre (GFLEC) és az OECD International Network on 

Financial Education (OECD/INFE) közös szervezésében valósult meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
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Az OECD a pénzügyi kultúrakutatás és –fejlesztés elismert 

zászlóshajója. A szervezet egyedülálló kezdeményezésére és 

szervezésében 2010-ben pilot jelleggel világszerte 14 országban, 2015-ben 

pedig a világ 30 országában (ebből 17 európai) került sor a felnőtt lakosság 

(18-79 évesek) pénzügyi tájékozottságának, tudatosságának és pénzügyi 

kultúrájának azonos módszertan szerinti felmérésére, közel egyidejű 

adatfelvétellel (OECD/INFE International Survey of Adult Financial 

Literacy Competencies 2016). Az egységes módszertan lehetőséget ad az 

egyes országok adatainak megalapozott, nemzetközi összehasonlítására, 

illetve az ismétlés egy-egy ország esetében a saját ország-adatok idősoros 

összevetésére. Magyarország – a Pénziránytű Alapítvány által – mindkét 

kutatásban részt vett.  

Az OECD meghatározása szerint pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság 

alatt a személynek azt a képességét és késztetését értjük, hogy saját 

pénzügyi érdekeinek megfelelően cselekedjen. Ez a képesség feltételez 

bizonyos szintű pénzügyi ismereteket, készségeket, célirányos 

magatartást, valamint megfelelő hozzáállást (attitűdöt). Mindhárom 

tényező szükséges a háztartás költségvetésének hosszú távú 

egyensúlyához, a pénzügyi termékajánlatok megértéséhez, a személy 

igényeinek megfelelő termék kiválasztásához és annak tényleges 

igénybevételéhez. 

 

Az OECD pénzügyi kultúra/pénzügyi tudatosság felmérései a fogalmi 

rendszer három fő elemére irányulnak: 

 

• Pénzügyi ismeretek alatt a lényeges pénzügyi fogalmak (infláció, 

kamatos kamat, járadék, hitel-kölcsön, biztosítás stb.), alapvető 

pénzügyi termékek és szolgáltatások ismeretét, és egyéb 

praktikus tudnivalókat (pl. bankkártya adatok védelme stb.) kell 

érteni. A készség (pl. a számolás és a szövegértés) az ismeret 

használata, alkalmazása a cselekvés, tevékenység során. 

• A pénzügyi magatartás, viselkedés körébe sorolható a családi 

költségvetés készítése, a hosszú távú tervezés (felkészülés 

nyugdíjra, betegségre stb.), a takarékoskodás, a pénzügyi 

döntéshozatal (képes választani, és megfelelő időben cselekedni), a 

tájékozódás és a tanácsadó igénybevétele is. 

• A pénzügyi attitűd vagy pénzügyekhez való hozzáállás a 

személy pénzügyekhez való viszonyát, tartós beállítódását jelenti, 

pl. a jövőhöz való viszonyulást, az öngondoskodási hajlandóságot, 

megfontoltságot stb.  
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NYITÓ GONDOLATOK  

A szimpóziumot Ángel Gurría, az OECD főtitkára nyitotta meg, 

expozéjában rávilágítva, hogy a pénzügyi műveltség manapság alapvető 

jártasság kell, hogy legyen. Ugyanakkor egy létfontosságú eszköz a 

társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelemben. Példaként említette, hogy 

legutóbbi G20-OECD-INFE jelentés – (Adult Financial Literacy in G20 

Countries 2017) – egyértelműen megállapította, hogy a G20 országokban 

a felnőtt lakosságnak csupán a fele érte el azt az elvárt minimum szintet, 

hogy a gazdasági jólét megvalósításához szükséges 9 alapvető pénzügyi 

viselkedési kompetenciából legalább 6 meglétét felmutassa. 

A főtitkár nyomatékosan kiemelte a pénzügyi kultúrafejlesztés általános 

szükségességét. A téma generális kell, hogy legyen, elérve a társadalom 

minden rétegét és korosztályát. A mindennapi élet pénzügyi döntéseket 

igénylő kérdéseinek megválaszolásakor nem fókuszálhatunk csupán egyes 

vagy kiemelt csoportok, szegmensek kihívásaira, gazdasági szempontból 

problémás helyzeteire. „Senkit nem hagyhatunk az út szélén”.  

Ahogy a múlt évi G20 OECD INFE jelentés – (Ensuring Financial 

Education and Consumer Protection for All in the Digital Age 2017) – 

alapján Ángel Gurría rávilágított: külön kihívásként jelentkezik, hogy a 

pénzügyi ismeretanyag a mai korban nem egzakt, hanem folyamatosan 

változó terület. Napjaink dinamikus gazdasági közegében az innovációkra, 

újításokra pénzügyileg is tudatos, megfontolt válaszokat kell tudni adni. Ez 

mind a pénzügyi fogyasztóvédelem, mind a pénzügyi oktatás számára új 

feladatokat jelent. Külön problémaként definiálható a trendkövetést: a 

főtitkár szerint ma emberek milliói ülnek fel a bitcoin-őrületnek – 

egyszerűen azért, mert nem rendelkeznek kellően megalapozott 

ismeretekkel a kockázatainak felmérésére, értékelésére. 

Az OECD kimutatásai szerint a pénzügyi műveltség és viselkedés egyik 

legkritikusabb területe a pénzügyi termékek közti választás: az embereknek 

mindössze 15 százaléka tájékozódik, vagy vesz igénybe független 

tanácsadót egy-egy pénzügyi szolgáltatás kiválasztásakor.  

A hazánkban mért adatok e téren valamelyest kedvezőbbek (1. ábra). A 

pénzügyi termékek ismerete és használata vonatkozásában megállapítható, 

hogy a felsorolt, tipikus pénzügyi termékeket a nagy többség ismeri akkor 

is, ha csupán kis hányaduk használja őket. 
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1. ábra: A pénzügyi termékek ismerete és használata 

Forrás: OECD/INFE International Survey of Adult 

Financial Literacy Competencies (2016) 

 

Gurría főtitkár szerint az előttünk álló időszaknak 3 fő kihívása van a 

pénzügyi kultúrafejlesztés terén: 

• a pénzügyi műveltség (financial literacy) és a pénzügyi stabilitás 

(financial stability) kapcsolatának mélyebb megértése, 

• erőfeszítéseink megduplázása azért, hogy a pénzügyi 

alapműveltség a társadalom minden tagjához eljusson, és senki ne 

maradjon ki belőle,  

• a fogyasztók támogatása – ismeretekkel és releváns szabályozással 

- az új digitális pénzügyi környezet megértésében és biztonságos, 

megfontolt használatában. 

 

A pénzügyi műveltség tradicionálisan része a kollektív bölcsességnek – 

a szülők saját példájukon és például társadalmi hagyományainkban 

rögzült közmondásokon keresztül is átadják az örökérvényű 

ismereteket. Azonban a pénzügyi felkészültség ennél ma sokkal többet 

jelent: válaszokat a modern kor gazdálkodási, pénzügyi kérdéseire és 

lehetőségeire. 
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AZ OLASZ TERVEK 

A konferencia vezérszónoka Pier Carlo Padoan, Olaszország gazdasági 

és pénzügyminisztere volt, aki bejelentette, hogy hazája történelmének 

egyik legsúlyosabb gazdasági krízisét követően -, melynek hatásaként 

Olaszország ipari termelése 25 százalékkal esett vissza -, pénzügyi 

kultúrafejlesztési kormányzati program megalkotását, hosszú távú nemzeti 

stratégia kidolgozását tűzték ki sürgető célul. A szakmai program 

keretrendszerét és tartalmát egy széles társadalmi összefogásban alakult 

bizottság dolgozza ki, melynek tagjai 4 illetékes minisztérium és 4 

független hatósági szerv szakemberei mellett többek közt piaci szakértők 

és fogyasztói szervezetek képviselői lesznek. A bizottság elnöke az olasz 

származású Annamaria Lusardi, a George Washington University 

School of Business egyetem professzora, a Global Financial Literacy 

Excellence Center vezetője, a pénzügyi kultúrafejlesztés emblematikus 

nemzetközi szakértője.  

A pénzügyi tudatosság fejlesztését kritikus felhangok is kísérhetik – 

például felvetve, hogy a pénzügyi ismeretek átadása elvárást támaszt az 

ügyfelek oldalán, rájuk hárítva a pénzügyi „önvédelem, kötelező 

tudatosság” kötelezettségét, lerázva ezt a felelősséget a felügyeleti 

hatóságokról. De a valódi kihívás természetesen az, hogy a társadalom; 

annak intézményi és egyéni szereplői egy kölcsönös összefogásban, 

egymás támogatásával építsék fel a pénzügyi fogyasztói viselkedési és 

szokásminták biztonságos modelljét, amely erős tudásbázison és hatékony 

intézményi támogatáson alapul – támogató hatósági keretek között. 

Meglátjuk, hogy a jelenleg változékony olasz politikai közegben a projekt 

hogyan tud fennmaradni, eredményeket felmutatni. (A cikk megírása idején 

Sergio Mattarella olasz államfő megbízást adott Carlo Cottarellinek egy 

új, szakértői kormány felállítására, aki feltehetően május 29-én mutatja be 

az államfőnek a miniszterek névsorát. MTI 2018.05.29.) 

 

NÉMET NÉZŐPONT, MIKRO ÉS MAKRO TÉNYEZŐK 

ÖSSZEFÜGGÉSE 

A német családok mindössze 20 százaléka rendelkezik jelzáloghitellel, ám 

ez a portfólió a német háztartások teljes adósságállományának 88 

százalékát teszi ki – mutatott szemléletes példát a mikrokörnyezetből 

kiinduló makroszintű problémákra Claudia-Maria Buch, a Bundesbank 

alelnöke a fórumon. A német szakember szerint a közlekedési dugók 

expandáló elve a pénzügyi problémákra is igaz: az út bedugulásához 

elegendő néhány autó átmeneti lelassulása, a kocsisor feltorlódása még 

akkor is továbbgyűrűzve megmarad, ha a sor elején a probléma már rég 

elmúlt.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_George_Washington_University_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/The_George_Washington_University_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Financial_Literacy_Excellence_Center&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Financial_Literacy_Excellence_Center&action=edit&redlink=1


63 

 

Az alelnök szerint a pénzügyi ismeretek bővítése során a meglévő 

tapasztalatok átadására kell koncentrálni: a statisztikák szerint az 

ingatlanpiaci árrobbanások kétharmadát krízis követte – épp a fent már 

említett koncentráltság miatt. Az egyének pénzügyi műveltsége a 

befolyásolja gazdaság pénzügyi stabilitását– mi több, ezen tényezők közeli 

összeköttetésben vannak, „közeli rokonságban” állnak egymással, így 

jelentős rendszerkockázatot is eredményezhet az egyedi döntések 

tömegessége. A megfelelő felkészítés, oktatás nagyban hozzájárulhat, 

ahhoz, hogy az állampolgárok a jelzálogpiac buktatóit el tudják kerülni, ne 

váljanak a lakáspiaci buborékok áldozatává. A pénzügyi műveltség az 

egyének szintjén definiálható kompetencia és ismeretek elegye, amely 

azonban közösségi szinten önmagában még nem hozza meg az ideális 

társadalmi hatékonyságot. A humán reagálási kockázatot 

makroprudenciális intézkedésekkel lehet kiegyensúlyozni. 

 

Johnny Noe Ravalo, a Fülöp-szigeteki jegybank kormányzóhelyettese 

szerint a globális krízis több, korábbi gazdaságtudományi alapelvet is 

megdöntött: így elmondhatjuk, hogy a hibák nem feltétlenül jutnak 

optimális megoldáshoz a gazdaság önvezérlése nyomán. 

 

• Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az aszimmetrikus 

informáltságból eredő csorda-effektust, azaz annak hatását, hogy 

a modern korban könnyebb „farkast kiáltani”: nyári nap 

kristálytiszta kék ege, és verőfényes időjárás-előrejelzés esetén is 

hajlamosak vagyunk elhinni, hogy esik, ha esernyővel látunk 

embereket sétálni az utcán - még ha mi nem is ezt tapasztaljuk.  

• A koncentrációs kockázat, vagyis annak veszélye, hogy sokan 

azonos helytelen megoldást választanak döntési helyzetekben 

korunk száguldó infokommunikációs sztrádáin, közösségi 

fórumain ugyancsak megnövekedett. A hírek/ tévhírek/ félelmek 

exponenciális ütemben gyorsulva képesek terjedni, így kritikus 

helyzetekben egy hihetőnek hangzó rossz fogyasztói döntés is 

tömeghatást okozhat – ami végül akár makroszintű beavatkozást 

igényelhet.  

• Az időfaktor mindig is jól ismert kockázati tényező volt, most sem 

lehet elfelejteni. A pénzügyi termékek komplexitása és időbeli 

széthúzódása (pl. 8-10 éves gépjárműfinanszírozás, amely jóval 

meghaladja a jármű valódi, a hitelfelvevő általi használati 

időszakát) megnehezítik a fogyasztó számára az adott időszakra 
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történő előrelátást, a várható hatások (kamatváltozás, körülmények 

megváltozása) reális tervezését, mérlegelését. 

 

A krízis határozott tapasztalataként állapíthatjuk meg, hogy társadalmunk, 

gazdaságunk szereplői mélyebb, összetettebb kapcsolódási hálóval 

rendelkeznek, mint ahogyan az korábban becsült, vagy felmért volt. 

Mindez pedig visszavezet az alapkérdéshez: az egyének szintjén kell 

megemelni a pénzügyi jártasságot azért, hogy a társadalom védett legyen a 

rossz pénzügyi döntések következményeitől. A pénzügyi szakember 

felvetésében – „Melyik a rosszabb: nem ismerni a kockázatait egy 

pénzügyi tranzakciónak vagy nem ismerni magát a lehetőséget és ezért bele 

sem vágni?” - egyértelműnek látszik, hogy a cél az lehet, hogy felkeltsük a 

pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozók érdeklődését aziránt, 

hogy jobban tájékozódjanak a termékek/szolgáltatások jellemzőiről – ezen 

lépés megtétele előtt ugyanakkor ne döntsenek pénzügyi helyzetüket 

befolyásoló kérdésekben. 

 

TOVÁBBI KIHÍVÁSOK 

A pénzügyi döntésekhez kapcsolódóan fontos szót ejteni a hitelességi 

deficitről is. David Bholat, a Bank of England vezető elemzője szerint a 

pénzügyi ismeretek hiánya, a pénzügyi rendszer és folyamatok meg nem 

értése és a megroppanó gazdasági helyzet aláásta a pénzügyi rendszerbe 

vetett bizalmat. Mindennek következménye az, hogy egy tavalyi brit 

felmérés szerint miközben a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 55 

százalékon áll, a bankok iránti bizalom 36 százalékra esett vissza (YouGov 

2017). A közmegegyezés és a közbizalom hiánya teret nyithat a 

szabályozott – esetenként épp a túlszabályozottság miatt lassabban 

mozdulni képes – pénzügyi piacok megkerülésének számos országban. A 

következő ábra a nemzetközi eltéréseket szemlélteti a bankrendszerbe 

vetett bizalom terén a YouGov kutatása szerint. 
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2. ábra: Nemzetközi eltérések a bankrendszerbe vetett bizalom terén  

Forrás: YouGov kutatás 2017 

 

A bizalmi hiány többrétű hatásait a magyar bankszektor tevékenységében 

is fő blokkoló tényezőként emelte ki korábbi előadásában a Miskolci 

Egyetemen Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Az 

elhúzódó válságot követő trendforduló során is nehezen helyreálló 

bizalomról beszélt, kiemelve a bizalmatlanság megjelenését az 

intézményrendszer és annak szakértelme irányában, a szektor időszerű 

működésében, jól időzített reakcióiban, valamint a meggyengült közösségi 

hitet a felügyeleti és szabályozási képességek felé egyaránt. A gazdaság és 

a bankszektor kölcsönös egymásra utaltsága miatt ezen tényezők 

megoldást kívánnak. (Kovács 2017) 

 

 

AZ IDŐS KORÚ LAKOSSÁG ÉS AZ ÖNGONDOSKODÁS  

 

A kanadai-modell (Your Money Seniors) 

Kanadában az elsőként elfogadott pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégia 

fő célcsoportját a fiatalok, főként a még iskolarendszerben tanulók 

jelentették. A stratégia sikere mentén szükségessé vált azonban a program 

kiterjesztése és a Your Money Students mintájára az időseket is el kívánják 

érni a jövőben. 

Ennek szükségességét Jane Rooney, a Financial Agency of Canada 

pénzügyi kultúrafejlesztési vezetője azzal szemléltette, hogy kanadai 

nyugdíjasok egyre nagyobb aránya, immár 19 százaléka fizet még ma is 

jelzáloghitelt, s 15 százalékuknak van lejárt hitelkártya tartozása, ráadásul 
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a 2017-ben indult magáncsőd-eljárások 18 százaléka volt nyugdíjaskorú 

állampolgárhoz köthető.  

 

Az időskorúak, mint nehezen elérhető célcsoport: ennek okai főként a 

társadalmi egyenlőtlenségekből adódnak, hiszen napjaink nyugdíjasai 

között ugyanúgy található digitális készségekkel felvértezett idős korú, 

ahogy teljesen „analfabéta” is. A nyugdíjak mértéke is erősen szegregálja 

a lakosságot és ez a jövőben sem fog egyik napról a másikra megváltozni, 

hiszen az öngondoskodás egy hosszú folyamat hatása csak 10-20-30 év 

távlatában mérhető.  

Kanadában a bankszövetség is bekapcsolódik az idősek elérést célzó 

pénzügyi programban, hiszen a pénzügyi szektor szereplői felismerték 

mennyire fontos ügyfélkör kerül ki a nyugdíjas lakosságból.  

A kanadai modell szemináriumok szervezésével motiválja az időseket a 

pénzügyi ismeretek elsajátítására, bővítésére. A modell 3 pillére épül: 

 

• A megfelelő pénzügyi ismeretek átadására, a csapdahelyzetek 

elkerüléséhez (túlzott eladósodás, stb) 

• A pénzügyi csalásokra való preventív felkészítésre 

• És hogyan gazdálkodjanak sikeresen a már meglévő pénzügyi 

forrásaikkal, megtakarításaikkal. 

 

A digitális készségek fejlesztése mindenképpen részét jelenti az idősek 

pénzügyi tudatossága fejlesztésének, hiszen a FinTech kihívásai őket is 

elérik a pénzügyi piacon, mikor az egyes pénzügyi termékek 

kiválasztásának már előfeltétele a digitalizáció. A nem is olyan távoli 

jövőben már nagyobb részben fogunk internetbankolni, mint bankfiókba 

látogatni. Szükséges megtenni mindent annak érdekében, hogy az idősek is 

komfortosan érezzék magukat az új digitális közegben. 

Milyen csatornákon érhetőek el a nyugdíjasok? Elsődlegesen a 

médiakampányok jelentik e célcsoport legkézenfekvőbb elérését, hiszen a 

legtöbb esetben rádióhallgatás/tévénézés közben célozható meg az idősebb 

korosztály. A nyugdíjasklubok, valamint a nyugdíjasok érdekvédelmi 

szervezeteinek bevonása is sikeres elérési út lehet. Itt a meggyőzés az 

elsődleges, hogy a program fontosságára fel tudjuk hívni a szervezők 

figyelmét. 
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Az OECD megállapításai 

Az OECD e téren folytatott kutatásai szoros kapcsolatot mutattak ki a 

nyugdíj-előtakarékoskodók és a pénzügyi tudatosság szintjük között: 

amennyiben a válaszadók öngondoskodtak valamilyen formában, úgy az 

átlagnál magasabb pénzügyi ismeretekkel is bírtak. Számos OECD ország 

rendelkezik már pozitív tapasztalatokkal azon a téren, hogyan lehet a még 

aktív korúakat nyugdíj előtakarékosságra ösztönözni. A még dolgozó 

lakosság nagy része a válaszok szerint tisztában van azzal, hogy ahhoz, 

hogy kényelmes, anyagi gondoktól mentes nyugdíjas évek várjanak rá, az 

állami nyugdíjon kívül további pénzügyi forrásokra is szüksége lesz. A 

válaszadók az öngondoskodás hiányánál megemlítették a pénzügyi 

befektetések terén való tapasztalatlanságukat, valamint a ráfordítható 

pénzügyi források hiányát. A válaszadók nagy része még napi szintű anyagi 

problémákkal szembesül, hiszen arra a kérdésre amennyiben elvesztené az 

állását, hány hónapra elegendő megtakarítással rendelkezik, a válasz a 

legtöbb esetben „kevesebb mint három hónapra elegendő” volt (UK 

felmérés 2012-ben, válaszadók 42%). 

 

Hazai helyzet 

Magyarországon a K&H Biztos jövő index legutóbbi felmérése szerint a 

megkérdezettek 57 százaléka maximum 3 hónapig tudna megélni a félretett 

pénzéből, ráadásul 36 százalékuknak mindössze 1 hónapra futná a félretett 

összeg. A válaszadók 37 százalékának nincs semmilyen megtakarítása. A 

megtakarítással nem rendelkezők körében 31 százalékos a férfiak, és 44 

százalékos a nők aránya. Bár 63 százalék rendelkezik spórolt pénzzel, 

mindössze 24 százalékának van kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítása, és 

közülük is minden harmadik megtakarítónak kevesebb, mint 500 ezer 

forintja van időskorára. A megtakarítással rendelkezők átlagosan 1,4 millió 

forintos összeggel rendelkeznek. 23 százaléknak azonban kevesebb, mint 

500 ezer forintja van. 

A Magyar Nemzeti Bank tanulmánya szerint az elmúlt években bevezetett 

reformok -  korhatár-emelés, kedvezményes nyugdíj megszüntetése és a 

2,9 millió magánnyugdíjpénztár-tag befizetéseinek visszacsatolása - révén 

a nyugdíjrendszer 2035-ig nem mutat deficitet, utána viszont ugyanúgy 

fokozatosan eléri majd a 4-4,5 százalékos GDP-arányos hiányt. Az MNB-

tanulmány is elismeri, hogy az intézkedések a korhatár-emelést leszámítva 

csak időszakosan csökkentik a nyugdíjdeficitet, azt követően többségük 

még emeli is annak mértékét. Nem segítenek a demográfiai viszonyok 

nálunk sem: a Népességtudományi Kutatóintézet (NK) népesség-

előreszámításai szerint már 2030-ban 100 aktív korú emberre 41 időskorú 

jut majd, míg 2060-ra már 67 eltartandó nyugdíjas jut az aktív keresőkre. 
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Fontos hangsúlyozni, hogy ma helyettesítési ráta (a nyugdíj és az utolsó 

kereset aránya) Magyarországon 66 százalék körül van, ami az európai 57-

58 százalékos átlaghoz képest kifejezetten magasnak mondható. 

Ugyanakkor a fent már ismertetett demográfiai okok miatt a helyettesítési 

ráta 2030-ra 50 százalékra szorul vissza, s 2041-ben a nyugdíjba készülők 

azzal szembesülhetnek, hogy minden 100 ezer forintnyi utolsó bérük után 

30 ezer forintnyi nyugdíj illeti meg őket. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy 

a következő másfél-két évtizedben vonulnak munkába azok az emberek, 

akik  bejelentett munkahely nélkül, vagy jó esetben minimálbér utáni 

járulékfizetéssel élték le életük jelentős részét, s így még a 20 éves kötelező 

szolgálati idejük (vagy a résznyugdíjhoz szükséges 15 éves biztosítotti 

jogviszony) sincs meg, s így többségük csak a nyugdíjminimumra (2008 

óta 28 500 forint) lesz jogosult, elkerülhetetlen, hogy ráébresszük az 

embereket arra, hogy az állam helyett nekik kell gondoskodniuk a 

jövőjükről. (Ez ma sajnos nincs így: az OTP Öngondoskodási Index 

legutóbbi felmérése szerint a megkérdezettek immár 75 százaléka szerint 

az állam feladata a tisztességes időskor biztosítása (3 ábra). (A nyugdíj 

dilemmát – s a pénzügyi edukáció szükségességét - mindennél jobban 

mutatja, hogy a válaszadók annak ellenére számítanak a paternalista 

államra, hogy nagyjából hasonló arányban – 73 százalékban – vélik úgy, 

hogy az állami nyugdíj nem lesz elegendő az időskori biztonsághoz.) 

 

 
3. ábra: Kinek a feladata a tisztességes időskor biztosítása? 

Forrás: OTP Öngondoskodási Index (2017)  
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A munkáltatók szerepe 

A munkáltatók bevonása a pénzügyi kultúrafejlesztésbe elengedhetetlen a 

lakosság aktív korú célcsoportjának sikeres eléréséhez, azon belül a 

nyugdíjas évekre készülő réteg megcélzásához. A munkahelyen 

megvalósított best practice programokat mutat be az Egyesült Királyság 

„Pénzügyi oktatás a munkahelyen” című 2012-ben megjelent kiadványa. 

Az angol kutatások 2008-ban már azt is kimutatták, hogy a lakosság 

pénzügyi jóléte kihat az egészségi állapotukra (Sainsbury Mentálhigiénés 

Centrum felmérése, 2008). A betegségek 40%-a mentális problémákra 

vezethetők vissza és 8,4 milliárd fontjába kerül a munkáltatóknak. Azt is 

felmérték továbbá, hogy amennyiben a munkavállaló ugyan dolgozik, de 

nem teljes kapacitással a mentális problémái miatt, úgy az a piaci 

szereplőknek további 15,1 milliárd font kiesést okoz. A mentális 

problémák egy része pedig szorosan összefügg a munkavállalók pénzügyi 

helyzetével, hiszen egy eladósodott helyzetben lévő személy, folyamatos 

stresszként éli meg a rá nehezedő financiális terhet. 2011 áprilisában 

megalakult a Money Advice Service az Egyesült Királyságban, hogy a 

lakosság ingyenesen juthasson megfelelő színvonalú, ingyenes pénzügyi 

tanácsokhoz. 

 

A Z-generációt érő kihívások 

Az ezredforduló után születettek jelentik a Z generációt, ők az ún. digitális 

bennszülöttek. Bizonyítottan egy a korábbi generációktól (baby boomerek, 

x és y generációk) teljesen különböző mentalitással, attitűddel rendelkező 

csoport, hiszen a mai fiatalok virtuális közösségekben élnek, a világhálón 

töltik szabadidejük nagy részét, és kapcsolataikat is az internetes közösségi 

oldalakon tartják fent. A digitalizáció korában ugyan az információáramlás 

a sokszorosára gyorsult fel, azonban az üzenetek értelmezéséhez megfelelő 

tudás és gyakorlat szükséges. Ezért is nagyon fontos, hogy már 

iskoláskorban elérjék a pénzügyi kompetenciafejlesztő programok a 

fiatalokat, mert később őket a FinTech világa által nyújtott komplex 

pénzügyi termékek még könnyebben megcélozzák. Ennek a generációnak 

már jóval hamarabb meg kell értenie, miért fontos az öngondoskodás, 

mivel a nyugdíjrendszer jelenlegi formájában történő fenntartása az ő idős 

korukra erősen kérdéses. Ennek a generációnak a várható életkora is jóval 

magasabb, mint az őket megelőző nemzedékeké. 
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ÖSSZEGZÉS 

Nagyon komoly kihívások előtt állnak az OECD országok által 

kidolgozott pénzügyi tudatosságfejlesztő stratégiák. Nem elég, hogy 

alapjaiban kell megteremteni a még iskolarendszerben tanulók számára a 

lehetőséget, hogy a mindennapokban használható pénzügyi tudás birtokába 

kerüljenek, hanem a felnőttek, valamint idős generáció párhuzamos elérése 

is szükséges ahhoz, hogy makrogazdasági szinten mérhető eredményei 

legyenek a pénzügyi oktatásnak, pénzügyi kultúra terjesztésének. 

Vitathatatlan tény, hogy egy biztos pénzügyi műveltséggel bíró társadalom 

jóval kevésbé kiszolgáltatott egy esetleges pénzügyi válsággal szemben, 

hiszen kellő megtakarításokkal rendelkezik, kellően magabiztosan hoz 

döntéseket még pénzügyi stresszhelyzetekben is. 

A pénzügyi edukáció támogatása kifejezetten hasznos társadalmi 

befektetés: a kimutatások szerint a magasabb pénzügyi ismeretekkel 

rendelkező társadalom jóval hatékonyabban, gyorsabban fejlődik. 

Annamaria Lusardi professzor szerint a pénzügyi tudásfejlesztés 

gyakorlatilag a „boldogság tudományának leckéit” jelenti, a pénzügyi 

műveltség pedig maga a jövőbe vetett hit. Elégedetten összegezte, hogy 

2006 óta, amikor a pénzügyi kultúra fejlesztése még alig ismert témakör 

volt, a tudományág jelenleg sok szempontból megkerülhetetlen.  

 

A konferenciát záró kerekasztal résztvevői az alábbi 3 fő tennivalót 

definiálták a következő időszakra: 

 

1. Az elmúlt években felépült a pénzügyi műveltség mérésének 

eszközrendszere, metodikája. Folytatni kell a kutatásokat, a résztvevők 

körének folyamatos bővítésével.  

2. Stratégia és kommunikáció: 2006-ban csupán 2-3 ország rendelkezett 

világviszonylatban pénzügyi kultúrára vonatkozó stratégiával, esetleg ezt 

támogató cselekvési tervvel. Mára egyre szélesebb körben terjedt el ennek 

szükségessége, és néhány tucat – folyamatosan növekvő – a 

stratégiaalkotást megvalósító nemzetek köre. 

3. Partnerség: lényeges feladat egyre jobban megérteni a fogyasztót saját 

élethelyzeteiben, sőt még az irreális döntésekben is, hisz ez 

gazdaságbefolyásoló tényező lehet. Tudni kell például választ találni arra 

az attitűdre, hogy az alacsony pénzügyi műveltségi szinten lévő fogyasztó 

természetes reakciója, amikor kevés pénze van, hogy nincs miért érdekelje 

őt a pénzügyi tudatosság, majd ha sok pénze lesz, foglalkozik vele. Pedig 

a kutatások tanulságai szerint pont neki jelentene leginkább lehetőséget és 

támogatást a pénzügyi műveltség fejlesztése.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyvviteli szolgáltatást nyújtók vállalkozásról szerzett információi, 

illetve gazdasági ismeretei alapján képes lehet, olyan további 

információkat biztosítani, amelyek fontos gazdálkodási döntéseket 

befolyásolnak. A vállalkozások egyik fő célja a profit elérése, amelyben 

fontos szerepe van a pénzügyi műveletek eredménye alakulásának. A 

pénzügyi műveletek eredménye növelésének lehetséges eszköze a pénzügyi 

kultúra fejlesztése, azonban az ez irányú lépéseknek korlátot szabhatnak a 

likviditási és a tőke-megőrzési szempontok. 

A könyvelő az éppen szükséges pénz mennyiségének megtervezésében, 

valamint a legmegfelelőbb befektetési formák megtalálásában tud segíteni 

a vállalkozásoknak, ismerve a különböző befektetések közötti hozam, illetve 

kockázat különbségeket, mivel a magas hozam, a likviditás és a biztonság 

hármasának egy befektetés nem képes egyszerre megfelelni.  

 

 

Az elmúlt évtizedek jellegzetessége világszerte, hogy egyre szélesebb kör 

számára válnak hozzáférhetővé egyre összetettebb pénzügyi termékek, 

amely mind a technológiai fejlődés, mind a pénzügyi piacok 

deregulációjának következménye. Miközben azonban a piac látványosan 

átalakul, a termékeket és szolgáltatásokat használók tudása ehhez csak 

megkésve igazodik. (Kovács 2015) Az egyre komplexebb pénzügyi 

termékek megértéséhez, a kockázatok számszerűsítéséhez, és a lehetőségek 

közötti tudatos, megalapozott választáshoz átfogó pénzügyi ismeretekre 

lenne szükség.  

Kérdésként vetődik fel, hogy az ismeretátadás, a pénzügyi tudatosság 

fejlesztése kinek az érdeke, kinek a feladata, és milyen formában 

valósítható úgy meg, hogy annak a teljes társadalom élvezhesse hasznát.  
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1. A KÖNYVELÉS, A KÖNYVELŐ KLASSZIKUS SZEREPÉNEK 

KITERJESZTÉSE 

 

A gazdasági esemény megjelenésekor, a beérkező, minden esetben valós, 

ellenőrzött (tehát hiteles) dokumentumokkal alátámasztott, bizonylatolt 

információk gazdasági műveletenkénti rögzítése, ellenőrzése, összesítése 

történik meg. A bizonylatok alapján elkészített analitikus nyilvántartások 

nem csupán értékben, hanem mennyiségi adatokban is tartalmazhatják az 

információkat, a bizonylatok összetartozó csoportjainak gyűjtését. Az 

analitikus nyilvántartások a főkönyvi rendszer felé továbbított, különböző 

formátumú összegzéseit használja fel az értékbeni elszámolásokhoz a 

főkönyvi (szintetikus) könyvelés.  

 

 
1. ábra: A számviteli tevékenység folyamata 

Forrás: Pál (2016) 

 

Adott gazdasági művelet vagyonra gyakorolt hatásának időpontja és a 

rögzítés időpontja nem feltétlen esik egybe. A rögzítési időpontok 

gyakoriságára, – vagyis arra, hogy amennyiben egy vállalkozás egy 

könyvelő iroda szolgáltatásait veszi igénybe, milyen időközönként kell a 

bizonylatait eljuttatni a könyvelés számára – a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény (Sztv.) tartalmaz előírásokat. Ez alapján a bizonylatok 

feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket 

is: 

• a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események 

bizonylatainak adatait késedelem nélkül, 

o készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, 

illetve 

o bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés 

megérkezésekor, 

o az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a 

tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell; 
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• az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a 

gazdasági műveletek, események megtörténte után, legalább 

negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig 

(kivéve, ha más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), 

legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben 

rögzíteni. 

Azonban fontos kiemelni, hogy a könyvelő a vállalkozásról szerzett 

információi, illetve gazdasági ismeretei alapján képes lehet, olyan további 

információkat biztosítani, amelyek befolyásolják a gazdálkodást.  

A vállalkozások egyik fő célja a profit elérése. Ennek egyik módja lehet a 

pénzügyi műveletek eredményének növelése, amelynek lehetséges eszköze 

a pénzügyi kultúra fejlesztése, azonban az ezirányú lépéseknek korlátot 

szabhatnak a likviditási és a tőke-megőrzési szempontok. 

 

 
2. ábra: A mágikus háromszög 

Forrás: Gál (2013) 

 

Annak megállapítása, hogy a vállalkozás mennyire legyen likvid, egy 

nagyon összetett probléma. A likviditás akkor lesz megfelelő, ha éppen 

elegendő pénze van a vele szemben felmerülő követelések kielégítésére: 

 

• ha kevesebb pénze van – és nem is tud pénzeszközhöz jutni – akkor 

működése kerülhet veszélybe, így a nem megfelelő likviditás miatt 

lesz sikertelen; 

• ha túl sok pénze van, az azt is jelenti, hogy nem használta ki a 

rendelkezésére álló jövedelmező befektetési, hitelnyújtási 

lehetőségeket, és bár likvid, a jövedelmezősége miatt lesz 

sikertelen. 

 

A könyvelő tehát abban tud segíteni a vállalkozásoknak, hogy segítsen 

megtervezni, az éppen szükséges pénz mennyiségét, másrészt segítsen a 

legmegfelelőbb befektetési formát megtalálni, ismerve a különböző 

befektetések közötti hozam, illetve kockázat különbségeket, mivel a magas 

hozam, a likviditás és a biztonság hármasának egy befektetés nem képes 

egyszerre megfelelni.  

Likviditás

Fizetőképesség Jövedelmezőség
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Manapság bőséges befektetési választék áll rendelkezésünkre, amelyek 

több szempont szerint rendszerezhetőek. 

 

 
 

3. ábra: Befektetési formák csoportosítása 

Forrás: Merényi et. al. 2008 

 

Az egyik fontos szempontot a befektethető összeg és a befektetési időtáv 

jelenti: 
 

A megtakarítás 

összege  

Befektetés típusa Ajánlott befektetési időtáv 

Kis összegű 

megtakarítás (néhány 

ezer Ft-tól ) 

Bankbetét típusú 

(folyószámla-lekötés) 

1-12 hónap 

Kis összegű 

rendszeres 

megtakarítás (néhány 

ezer – tízezer Ft/hó- ) 

Megtakarítással 

kombinált életbiztosítás 

Min. 10 év 

Önkéntes 

nyugdíjpénztári 

befizetés 

Min. 10 év 

Lakás-takarékpénztár Min. 4. év 

Minimum 10 ezer Ft Kincstárjegy 3-12 hónap 

Befektetési jegyek 3 hónaptól több évig 

Pénzintézetek 

értékpapírjai 

3- hónaptól több évig 

Minimum 50-100 

ezer Ft 

Részvények Lehet rövid távú is, de hosszú 

távon kiegyensúlyozottabb hozam 

elérésére van lehetőség 

Államkötvény Minimum 1 év 

Minimum 1 millió Ingatlan, műtárgy Általában 1 évnél hosszabb 
 

4. ábra: Befektetési formák főbb jellemzői 

Forrás: penziranytu.hu 

 

  

Befektetések

Pénzügyi 
befektetések

Betétek

Értékpapírok

Biztosítások

Reálbefektetések

Ingóságok

Ingatlanok
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A másik fontos rendszerezést a kockázat és hozam kapcsolata határozza 

meg: 
 

 
 

5. ábra: Befektetési formák kockázatának és hozamának kapcsolata 

Forrás: penziranytu.hu 

 

A továbbiakban néhány alapvető befektetési forma kerül bemutatásra, 

amelyek közötti egyensúly megtalálásában a számviteli szakemberek is a 

gazdálkodók segítségére lehetnek. 

 

 

2. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK  

 

2.1. Betétek 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szabályozza a 

pénzforgalmi számlanyitási kötelezettséget. Ez alapján a belföldi jogi 

személynek és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes 

személynek - ideértve az egyéni vállalkozót is - legalább egy belföldi 

pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie. Befektetési szempontból a 

betétek nem jelentenek előnyös választást, mivel a kamatkörnyezet nagyon 

alacsony, ugyanakkor a készpénz kímélő fizetési módok használata több 

szempontból is előnyös választás a vállalkozások, illetve a könyvelők 

szempontjából is. A számviteli szolgáltatást nyújtók számára az átláthatóbb 

üzleti folyamatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 



78 

 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt) 

alapján jobb megítélés alá esnek, hiszen a pénzmosás első fázisa, az 

elhelyezés megkönnyítésére a piszkos pénzt gyakran nagy 

készpénzforgalmú helyek bevételei közé elegyítik. Fontos kiemelni, hogy 

az Art.114 § (3) bekezdés alapján szolgáltatás vagy termékértékesítés - 

általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval 

növelt - ellenértékeként, szerződésenként egy naptári hónapban legfeljebb 

másfél millió forint összegben teljesíthető készpénzfizetés. A szabály 

megsértése esetén mindkét félnek a másfél millió forintot meghaladó része 

után húsz százalék mértékű mulasztási bírságot kell fizetnie. (Art. 233. §) 

A bankkártyával történő vásárlás szinte minden esetben díjmentes a 

bankkártya használó számára, ezáltal a banki költségek optimalizálhatóak. 

Azonban több takarékszövetkezet számol fel díjat a vásárlások után, illetve 

van olyan bank, akik tranzakciós illetéket számítanak fel a bankkártyás 

vásárlásokra. (Tamásiné 2017, Kovács 2016) 

A pénz formában megvalósított befektetések kapcsán ki kell térni a 

bitcoinra vonatkozó szabályokra is, amely egy olyan anonim fizetést 

biztosító virtuális eszköz, amelyet adott hálózaton keresztül használhatnak 

fel fizetésre annak tulajdonosai. Mivel nem jogszabály által meghatározott 

fizetőeszköz és csak virtuálisan létezik, ami vagy az árfolyama alapján 

pénzre váltható, vagy esetleg az azzal vásárolt termékért, szolgáltatásért 

fizetni lehet. A bitcoint előző tulajdonságai és felhasználási célja miatt 

vásárolt követelésként indokolt kimutatni. 

 

2.2. Értékpapírok 

Az értékpapírban foglalt jog szerint az alábbi két főcsoport jelenik meg az 

Sztv-ben: 

• hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan nyomdai úton 

előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e 

törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, 

amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg 

rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a 

pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon 

számított kamatát vagy egyéb hozamát, és az általa esetleg vállalt 

egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a 

megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide tartozik 

különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a 

célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a 

közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a 

határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy; 
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• tulajdoni részesedést jelentő befektetés: minden olyan nyomdai 

úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, 

illetve az Sztv. által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő 

okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve 

pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba 

- vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen 

értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb 

jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a 

szövetkezeti részesedés, a vagyonjegy, az egyéb társasági 

részesedés, a határozatlan futamidejű befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati 

tőkerészvény. 

Az értékpapírok hozamainak eredményhatása eltérő. Míg a kamatot 

időarányosan kell megosztani az érintett évek között, addig az osztalék 

elszámolása mind adott mind kapott osztalék esetében azonos elvek szerint 

történik, azaz az osztalék összegét az osztalékról szóló döntés napjával kell 

megjeleníteni a számviteli nyilvántartásokban, és nem annak az évnek a 

beszámolójában (eredménykimutatásában), amelyben azt jóváhagyták. A 

Sztv. 84. § (1) bekezdése alapján pénzügyi bevételként kell elszámolni az 

adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó osztalékot, 

amennyiben az a mérlegfordulónapig ismertté vált.  

Az Sztv. alapján bármely vállalkozónál kockázatmentesnek minősíthető a 

külön törvény(ek) felhatalmazása alapján kiadott jogszabály(ok) szerint 

nulla százalékos kockázati súlyozású tételnek tekinthető valamely ország 

központi kormánya vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve 

tőkére és hozamra vonatkozóan garantált értékpapír, feltéve, hogy az 

értékpapírral kapcsolatban tőke- és kamattörlesztési késedelem nem merült 

fel. 

A befektetési jegy annak tartási szándékától függően a befektetett pénzügyi 

eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolandó, ezért hozamának 

elszámolása is besorolásától függ.  Befektetett pénzügyi eszközök 

(értékpapírok, kölcsönök) ráfordításaként, árfolyamveszteségeként kell 

kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési 

jegyek eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti 

érték különbözetében realizált veszteséget, míg fizetendő (fizetett) 

kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni, függetlenül 

attól, hogy azt hitelintézet, más gazdálkodó vagy magánszemély részére 

kell fizetni a forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyeknél 

eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték 

különbözetében realizált veszteséget.  
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2.3. Biztosítások 

A biztosítások közül először az életbiztosításokat szeretnénk kiemelni, 

amelyeknek alapvetően két típusát, illetve ezek kombinációját 

különböztetjük meg. (MNB) 

• Kockázati életbiztosítás esetén a biztosító arra vállal 

kötelezettséget, hogy ha a biztosított a biztosítás időtartamán belül 

meghal, akkor a kedvezményezett részére egy előre meghatározott 

összeget (biztosítási összeg) fizet ki. Ha a tartam lejártakor a 

biztosított életben van, akkor a biztosítás kifizetés nélkül 

megszűnik.  

• Az elérési biztosítás esetén a biztosító arra vállal kötelezettséget, 

hogy ha biztosított a biztosítási tartam eltelte után is életben van, 

akkor a szerződésben megjelölt kedvezményezett részére a 

biztosítási összeget kifizeti. Ha a biztosított a szerződés lejárata 

előtt meghal, akkor a biztosítás megszűnik, és a már befizetett díjak 

és a felhalmozott hozam a kedvezményezettet illeti. 

 

A számviteli elszámolása attól függ, hogy a vállalkozás által fizetett 

biztosítási díj azonnali és végleges vagyonvesztést jelent-e, vagy a 

vagyonvesztés nem vagy csak egy későbbi cselekménytől függően 

következik be.  

• Ha a szerződésben megnevezett haláleseti kedvezményezett 

magánszemély és a biztosított nem mond le előre az őt megillető 

garanciális biztosítotti jogokról a biztosítási díj megfizetése a 

kifizető számára végleges vagyonvesztést jelent. A szerződő fél a 

vállalkozás, a biztosított vagy: 

• a munkavállaló – amely esetben a kifizetett díjak személyi 

jellegű egyéb kifizetés költségeként számolandóak el és 

társasági adó szempontjából elismert költségnek minősülnek; 

• a munkavállaló és a vállalkozás által a biztosítás megkötésekor 

közösen megnevezett természetes személy – amikor a befizetett 

díjakat egyéb szolgáltatás költségeként kell elszámolni, és 

társasági adó szempontból nem a vállalkozás érdekében 

felmerülő költségnek minősül. 

• Ha a vállalkozás és/vagy a biztosított személy előre lemond arról a 

jogáról, hogy a szerződés megszüntetésének szándéka esetén az 

eredeti szerződő helyébe lépjen, a befizetett összeget biztosítóval 

szembeni követelésként kell kimutatni. Mivel a vállalkozás 

önállóan módosíthatja a kedvezményezett személyét, a vállalkozást 

– mint szerződőt – a biztosítói kifizetések jogosultjának lehet 
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tekinteni, így a biztosítási díjat a kifizetéskor költségként nem lehet 

elszámolni, a biztosítóval szembeni követelésként indokolt 

kimutatni. A biztosítási esemény bekövetkeztekor kapott összeggel 

először ezt a követelést kell csökkenteni, majd a különbözetet 

jellegétől függően pénzügyi műveletek bevételeként vagy 

ráfordításaként kell elszámolni. (Bíróné 2017) 

Amennyiben a befizetett díj folyamatos, és több időszakot érint, úgy az 

időbeli elhatárolás alkalmazható, viszont az élethosszig tartó befektetési 

egységekhez kötött életbiztosítások költségként elszámolt eseti egyszeri 

biztosítási díjat egy összegben kell költségként elszámolni, az 

időarányosítás elve ebben az esetben nem értelmezhető, az teljes egészében 

a tárgyidőszak eredményét csökkenti. 

Az egészség- és nyugdíjbiztosítások béren kívüli juttatásként adhatóak és 

így a cafeteria elemek egyike lehet, melynek összege korlátozás nélküli, és 

2018-ban 40,71 százalék a munkáltatói terhe. 

 

 

3. REÁLBEFEKTETÉSEK  

 

3.1. Ingatlan 

Az ingatlan (termőföld, építési telek, lakóingatlan), mint befektetési forma 

jó eséllyel tartja, hosszabb időtávon pedig növeli is értékét. Az 

ingatlanpiacot is a kereslet-kínálat mindenkori viszonya határozza meg, 

tehát nincs garantált ár, nincs garantált megtérülés. Igen jelentős 

készpénzzel kell rendelkezni ehhez a befektetési formához a vásárlás 

pillanatában, ezért általában más formában történő takarékoskodás után 

valósulhat csak meg. 

Amennyiben az ingatlan vásárlására befektetési céllal történik, és az 

ingatlan hasznosítására semmilyen formában (például bérbeadás) nem 

kerül sor, mivel ez nem a vállalkozási tevékenységet szolgálja, ezért az 

ehhez kapcsolódó költségek és ráfordítások nem a vállalkozás érdekében 

felmerült költségnek, ráfordításnak minősülnek és ezért a társasági adó 

alapjából nem vonhatóak le. Amennyiben a tevékenységi körben szerepel 

az ingatlan bérbeadás, úgy erre a célra ingatlan vásárolható.  

 

3.2. Ingóság 

Jellemző befektetési forma az értékes műtárgyak (pl. festmények, 

ékszerek), drágakövek, nemesfémek befektetési célú vásárlása, amelyek 

közös előnye, hogy értéküket tartják, sőt idővel növelik, ezért nagyon jó 

védekezési lehetőséget kínálnak a pénz értékcsökkenésével szemben, 
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ugyanakkor a műtárgyak, ékszerek piaca sem garantál biztos hozamot, 

karbantartásuk, védelmük pedig költséges lehet. 

A vállalkozások számára sem tilos befektetési céllal műtárgyakat vásárolni, 

azonban a Sztv. előírja, hogy nem számolható el terv szerinti 

értékcsökkenés a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési 

(beszerzési) értéke után, továbbá nem szabad terv szerinti értékcsökkenést 

elszámolni az olyan eszköznél sem, amely értékéből a használat során sem 

veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából 

adódóan - évről évre nő. 

A nem pénzügyi megtakarítások hátránya továbbá, hogy a műtárgyak, 

ingatlanok esetén nem biztos, hogy az adás-vételt azonnal le lehet 

bonyolítani, időnként hónapokat, sőt éveket is kell várni, míg megfelelő 

vevőre, eladóra találunk. 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A bevezetőben feltett kérdésre teljes körű választ nem tudunk adni, 

azonban célunk volt rávilágítani, hogy az ismeretátadás, a pénzügyi 

tudatosság fejlesztése – mint társadalmi közös érdek – minden gazdasági 

szereplő közös feladata, és még az olyan – sok esetben méltatlanul 

adminisztratív tevékenységet folytatónak vélt – szereplők is, mint a 

könyvviteli szolgáltatók hozzá tudnak járulni szakmai tevékenységük során 

olyan formában, hogy annak a teljes társadalom élvezhesse hasznát. 

  



83 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

Bíróné (2017): Vállalkozók által kötött életbiztosítások számviteli 

elszámolása, letöltés ideje: 2018. 03.14. https://5percado.hu/vallalkozok-

altal-kotott-eletbiztositasok-szamviteli-elszamolasa/ 

Bozsik (2017): A befektetési óra és a magyar lakosság megtakarítási 

szerkezetének változása a válság előtt, alatt és után, In: Pál Zsolt (szerk.) 

A pénzügyi kultúra aktuális kérdései, különös tekintettel a banki 

szolgáltatásokra. 119 p. Miskolc: A Közgazdasági-módszertani képzés 

fejlesztéséért Alapítvány, 2017. pp. 17-30. (ISBN:978-615-80543-4-8) 

Gál (2013): Hitelkérelem, banki ismeretek, letöltés ideje: 2018. 03.14. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_d3_hitelkerele

m_jav_scorm/2_5_a_hitelintezetek_prudens_mukodesenek_szabalyozasa

_EpHy7gsBNCGxc2TL.html 

Gróf, Süveges, Szemán (2017): Felmérés a pénzügyi kultúráról a 

Miskolci Egyetemen, In: Pál Zsolt (szerk.) A pénzügyi kultúra aktuális 

kérdései, különös tekintettel a banki szolgáltatásokra. 119 p. Miskolc: A 

Közgazdasági-módszertani képzés fejlesztéséért Alapítvány, 2017. pp. 

55-66. (ISBN:978-615-80543-4-8) 

Jakovác (2016): A pénzügyi kultúra fejlesztés nemzeti stratégiái: 

tapasztalatok és tanulságok, Pénzügyi szemle online, letöltés ideje: 2018. 

04.02. https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/a-

penzugyi-kultura-fejlesztes-nemzeti-strategiai-tapasztalatok-es-

tanulsagok 

Kovács Levente (2015): A pénzügyi kultúra Európában, Magyarországon 

és a Miskolci Egyetemen, IX. Mérleg és kihívások nemzetközi 

konferencia kiadványa, Miskolci Egyetem, p. 179-187., ISBN 978-963-

358-098-1 

Kovács Levente (2016): Fraud risk in electronic payment transactions, 

JOURNAL OF MONEY LAUNDERING CONTROL, 19.: (2.) pp. 148-

157. ISSN: 1368-5201 

Kovács, Pál (2017): A pénzügyi kultúra vizsgálatának sarokkövei, In: 

Veresné Somosi Mariann, Lipták Katalin (szerk.) „Mérleg és Kihívások” 

X. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” X. 

International Scientific Conference: Konferenciakiadvány: A 

közgazdászképzés elindításának 30. évfordulója alkalmából. 891 p., 

Konferencia helye, ideje: Miskolc-Lillafüred, Magyarország, 2017.10.17-

https://5percado.hu/vallalkozok-altal-kotott-eletbiztositasok-szamviteli-elszamolasa/
https://5percado.hu/vallalkozok-altal-kotott-eletbiztositasok-szamviteli-elszamolasa/
https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/a-penzugyi-kultura-fejlesztes-nemzeti-strategiai-tapasztalatok-es-tanulsagok
https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/a-penzugyi-kultura-fejlesztes-nemzeti-strategiai-tapasztalatok-es-tanulsagok
https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/a-penzugyi-kultura-fejlesztes-nemzeti-strategiai-tapasztalatok-es-tanulsagok


84 

 

2017.10.18. Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, 2017. pp. 344-353. 

(ISBN:978-963-358-140-7) 

Merényi, Vasné, Arnoldo (2008): Iránytű a pénzügyekhez, Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft., Budapest 

Pál (2016) : Számvitel, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc 

MNB: Életbiztosítások, letöltés ideje: 2018. 03.14. 

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-

kell/biztositas/eletbiztositasok 

Tamásné (2017) : Leleplezzük a bankkártyás vásárlásokat, letöltés ideje: 

2018. 03.14., https://24.hu/fn/penzugy/2017/02/18/leleplezzuk-a-

bankkartyas-vasarlasokat/ 

http://penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/v-

merlegelj-es-donts/24-megtakaritasbol-befektetes/3-befektetesi-

lehetosegek 

  

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/biztositas/eletbiztositasok
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/biztositas/eletbiztositasok
https://24.hu/fn/penzugy/2017/02/18/leleplezzuk-a-bankkartyas-vasarlasokat/
https://24.hu/fn/penzugy/2017/02/18/leleplezzuk-a-bankkartyas-vasarlasokat/
http://penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/v-merlegelj-es-donts/24-megtakaritasbol-befektetes/3-befektetesi-lehetosegek
http://penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/v-merlegelj-es-donts/24-megtakaritasbol-befektetes/3-befektetesi-lehetosegek
http://penziranytu.hu/archivalt-pop-torzsanyag/konyv/az-en-penzem/v-merlegelj-es-donts/24-megtakaritasbol-befektetes/3-befektetesi-lehetosegek


85 

 

 

 

  



86 

 

 



87 

 

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

SZEREPVÁLLALÁSA  

A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN 
 

 

Csugány Julianna*-Hollóné Kacsó Erzsébet** 

-Kádek István***-Tánczos Tamás**** 

Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Intézet 

*adjunktus, **főiskolai tanár, ***főiskolai tanár, ****egyetemi docens 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

A pénzügyi kultúra fejlesztésének szükségessége a hazai és nemzetközi 

empirikus felmérések eredményeinek tükrében, hazánkban sem vitatható. A 

pénzügyek területén is dinamikus technológiai fejlődés megköveteli a 

lakosság, s kiemelten a fiatalok pénzügyi ismereteinek és pénzügyi 

tudatosságának javítását. E feladatban a felsőoktatási intézmények szerepe 

kettős: egyrészt a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók pénzügyi 

kultúráját kell fejleszteni, melynek tovagyűrűző hatásai a társadalom 

szélesebb rétegeiben is javulást eredményezhetnek. Másrészt a 

tanárképzéssel is foglalkozó felsőoktatási intézmények feladata, hogy az 

általános és középiskolákban tanító pedagógusokat felkészítsék arra, hogy 

a diákok - a korosztályos sajátosságokat figyelembe véve - az 

iskolarendszerű képzésben is elsajátíthassák a későbbi racionális pénzügyi 

magatartás alapjait. E tanulmány kísérletet tesz arra, hogy a pénzügyi 

kultúra fejlesztésének felsőoktatási feladatait áttekintse, illeszkedve a hazai 

kutatások eredményeihez és a kapcsolódó stratégiákhoz, továbbá 

bemutatja az egri közgazdásztanár képzésben alkalmazott módszereket is. 

 

1. BEVEZETÉS 

Az elmúlt évek nagy hatású pénzügyi eseményei Magyarországon is 

ráirányították a figyelmet a pénzügyi kultúra fejlesztésének szükségességére. 

Az Egyesült Államok pénzpiacairól induló, s végül világméretűvé fejlődő 

pénzügyi válság, majd a két nagy pénzügyi szolgáltató vállalat csődje 

jelentősen megingatta hazánkban a pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat, 

ugyanakkor felszínre hozta a magyar lakosság pénzügyi kultúrájának 

problémáit is. Ezzel párhuzamosan hazánkban is egyre jobban érezhető a 

pénzügyek területén kibontakozó fintech forradalom hatása, mely alapjaiban 

változtatja meg a pénzügyi rendszereket, s a fogyasztói szokásokat. A 

pénzügyi innovációk elsősorban a fizetések és a hitelezés területén 
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jelentkeznek, a fintech vállalatok a hagyományos banki funkciókat 

folyamatosan új alapokra helyezik, miközben a dinamikus pénzügyi 

technológiai fejlődés az Y és a Z generáció fogyasztási szokásainak 

megváltoztatásával az innovációk újabb hullámát indíthatja el (Varga, 2017). 

Ebben a környezetben az oktatási rendszernek is alkalmazkodni kell az új 

kihívásokhoz, felkészítve a fiatal generációt a megalapozott pénzügyi 

döntések meghozatalára. Tanulmányunkban arra kívánunk rávilágítani, hogy 

a felsőoktatási intézményeknek milyen szerepet kell vállalniuk a pénzügyi 

kultúra fejlesztése terén ahhoz, hogy a fiatal generáció hatékonyan reagáljon 

napjaink pénzügyi kihívásaira. A felsőoktatás szerepe kettős a folyamatban, 

mert egyrészt szükség van a felsőoktatásban tanulók pénzügyi kultúrájának a 

fejlesztésére, másrészt pedig fel kell készíteni a gyakorló pedagógusokat és a 

tanárjelölteket is a pénzügyi szemléletformálásra a megváltozott 

környezetben. 

 

2. MAGYARORSZÁG HELYZETE A PÉNZÜGYI KULTÚRA 

TERÜLETÉN AZ EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK TÜKRÉBEN 

A 2008-ban kirobbant pénzügyi válság óta mind hazai, mind nemzetközi 

szinten rendszeressé váltak a pénzügyi kultúra felmérések. A legátfogóbb 

nemzetközi méréseket a Standard&Poor (Global FinLit Survey) és a 

Világbank (Global Findex) végzi, de a pénzügyi felzárkózás (financial 

inclusion) követése már az OECD PISA felmérésének is részét képezi. 

Magyarországon a Pénziránytű Alapítvány megbízásából az OECD által 

kidolgozott módszertan és kérdőív mentén a Gfk végzett legutóbb 2015-

ben nagy mintás reprezentatív kutatást a felnőtt lakosság pénzügyi 

tájékozottságáról és pénzügyi kultúrájáról. Az Állami Számvevőszék is 

figyelemmel kíséri a pénzügyi kultúra területén végbemenő változásokat, s 

próbálja számszerűsíteni a pénzügyi kultúra fejlesztésére irányuló 

programok hatásait. A Szegedi Tudományegyetem ECONVENTIO 

Pénzügyi kultúra kutatócsoportja olyan felmérést végez, mely 

középiskolások megkérdezésén alapul, de egyre több olyan primer kutatás 

is készül, mely a felsőoktatásban tanulók pénzügyi kultúrájának 

megismerésére irányul. Hazánkban az empirikus felmérések tehát vagy a 

felnőtt lakosságot, esetenként kiemelten a fiatal felnőtteket célozzák, vagy 

ISCED szintenként szegmentáltan az oktatási rendszerben tanulók 

megkérdezésén alapulnak. A mérések egyre komplexebben képesek 

vizsgálni a pénzügyi viselkedést, s ezekből arra a következtetésre 

juthatunk, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztését az oktatásban prioritásként 

kell kezelni, mert ez alapozza meg a lakosság megfelelő felkészültségét a 

racionális pénzügyi döntések meghozatalához. 
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Az S&P 2014-es globális pénzügyi kultúra felmérésének legfontosabb 

megállapítása az volt, hogy az egész világon alacsony a pénzügyi kultúra 

szintje, s a fiatalok a leginkább veszélyeztetettebbek, ezért szükség van a 

deklaráltan az ő pénzügyi kultúrájuk fejlesztésére irányuló, célzott iskolai 

programokra (GFLEC, 2018b). Ezt indokolja az OECD 2015-ös PISA 

felméréséből kiemelt két adat is, mely rámutat a 15 éves diákok pénzügyi 

tudásának hiányosságaira. A kutatásban résztvevő 10 OECD országban a 

15 éves tanulók mindössze 12%-a képes megoldani a legbonyolultabb 

pénzügyi feladatokat, s 22%-uknak nincs alapvető pénzügyi készsége. A 

másik érdekes eredmény, hogy a megkérdezett 15 évesek 56%-a 

rendelkezik ugyan bankszámlával, de csak 31%-uknak van meg a 

képessége a bankszámla kezelésére (GFLEC, 2018b). Az S&P 

felméréséből kiderül az is, hogy a pénzügyi kultúra és a gazdasági fejlettség 

területén az országok nagyon hasonló képet mutatnak, azaz a két tényező 

között szoros kapcsolat mutatható ki, továbbá a matematikai ismeretek és 

a pénzügyi kultúra között is van összefüggés (Klapper-Lusardi-van 

Oudheusden, 2015).  

Az egyének pénzügyi kultúrájának jellemzőit számos tényező befolyásolja, 

ezt próbálja pénzügyi személyiségtípusokban összegezni Németh et al. 

(2016a) kutatása egy 36 állítást tartalmazó teszt segítségével. Empirikusan 

kilenc személyiségprofilt különböztetnek meg (kispénzű, beosztó; 

pénznyelő; a rend értéket teremt; árérzékeny; gyűjtögető; tervező; egyszer 

hopp, másszor kopp; dolgos; nem tudja kézben tartani a pénzügyeit), s 

egyik érdekes megállapításuk az, hogy bár a megtakarítás fontos az 

emberek életében, de nem tölt be meghatározó szerepet a pénzügyi 

személyiségprofilok kialakulásában. A legfontosabb tanulság azonban az, 

hogy az egyéneknek sokat kell tenniük azért, hogy pénzügyi viselkedésük 

racionálisabb legyen, s a stratégiáknak a tudatosság és a gondosság 

fejlesztésére kell irányulniuk. Zsótér-Nagy (2012) tanulmánya kiemeli az 

érzelmek szerepét is a pénzügyi magatartást illetően, míg Botos et al. 

(2012) rámutatnak arra, hogy a pénzügyi kultúrát a jövedelmi helyzettől 

függetlenül nem lehet megítélni. 

A pénzügyi kultúra magyar sajátosságaival számos tanulmány (pl. Kovács-

Révész-Ország, 2014; Botos et al., 2012; Kovács-Mészáros, 2015, Kovács, 

2015) foglalkozik. Magyarországot tekintve a pénzügyi kultúra kutatások 

eredményei lesújtóak, a legtöbb primer felmérés arra az eredményre jut, 

hogy a magyarok pénzügyi kultúrája fejletlen, mely megalapozatlan 

pénzügyi döntéseket eredményez. Az S&P felmérése alapján, 

Magyarországon a felnőtt lakosság 54%-a tekinthető pénzügyi írástudónak 

(financial literate), azaz rendelkezik olyan ismeretekkel és képességekkel, 

mellyel megalapozott pénzügyi döntéseket tud hozni. Ebben a tekintetben 



90 

 

a visegrádi országok közül csak Csehország előz meg minket 58%-os 

értékével, Lengyelországban 42%, míg Szlovákiában 48% volt 2015-ben 

az indikátor értéke. Európa fejlett országaitól azonban jelentősen elmarad 

hazánk, Ausztria értéke még hasonló (53%), de Finnországban már 63%, 

Németországban 66%, az Egyesült Királyságban 67%, a legmagasabb 

rátával rendelkező országokban, azaz Dániában, Svédországban és 

Norvégiában pedig 71% a digitális írástudás mintájára pénzügyi 

írástudónak tekinthető lakosság aránya (Klapper-Lusardi-van Oudheusden, 

2015:23-25). A pénzügyi kultúra területén bekövetkező változások 

számszerűsítésére Zsótér–Németh–Luksander (2017) összehasonlították az 

OECD 2010-es és 2015-ös kutatási eredményeit, s megállapították, hogy 

Magyarországon a lakosság gazdasági-pénzügyi helyzetében 

bekövetkezett változásoknak köszönhető számos szignifikáns változás 

történt a két mérési időpont között. A makrogazdasági indikátorok javulása 

ellenére a pénzügyi tudást mérő kérdésekben és az attitűdök területén 

sajnos negatív irányú elmozdulás figyelhető meg, a magyarok kevésbé 

tudatosak a pénzügyi döntéseknél, s a válságból való kilábalás után is 

inkább a költekezés, s nem a megtakarítás volt jellemző. A bankokba vetett 

bizalom alacsony szintű, mely befolyásolja a pénzügyi viselkedést és 

attitűdöt is, mely problémát tovább súlyosbíthatta a pénzügyi szolgáltatók 

körül kialakult botrányok. 

A kutatási célcsoportot szűkítve Zsótér (2018) a 18-35 éves fiatal felnőttek 

pénzügyi kultúrájának vizsgálatát tűzte ki célul egy 300 fő 

megkérdezésével zajlott reprezentatív online kérdőíves felméréssel. A 

szerző az időperspektíva, a pénzügyi jóllét és a szükséglet-kielégítés 

elhalasztásának összefüggéseit kívánta feltárni, s rávilágított arra, hogy a 

pénzügyi attitűd mentén képzett klaszterek (Carpe Diem, aggódó tudatos 

és elégedett) alapján a korosztály nem tekinthető homogénnek, azaz 

attitűdbeli különbségek mutathatók ki a fiatal felnőttek körében. A 

megkérdezettek legtöbbje a Carpe Diem csoportba tartozott (121 fő), ahol 

a jövőrientáltság, mely a pénzügyek terén leginkább a megtakarítási 

hajlandóságban érhető tetten, legkevésbé jellemző. Legkevesebben azok 

vannak, akik nem aggódnak a pénzügyi helyzetük miatt, elégedettek azzal, 

s így nem terveznek a megszokott viselkedésükön változtatni (80 fő). A 

harmadik csoportra a tudatos tervezés és a hosszú távú gondolkodás 

elsődlegessége jellemző (99 fő). A pénzügyi jóllét szempontjából 

demográfiailag megállapíthatóvá vált, hogy nemek szerint a férfiak, a 

településtípusok alapján a Budapesten élők eredménye a jobb, valamint az 

iskolai végzettség növekedésével szignifikánsan nő a pénzügyi jóllét is 

(Zsótér, 2018:46).  A szerző rámutat továbbá arra is, hogy a Carpe Diem 

típusú emberek egyúttal aggódók is és nem elégedettek pénzügyeikkel, 
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akik pedig tudatosak, sokszor a jövedelmi helyzetük miatt szoronganak a 

pénzügyektől. 

 

3. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELADATA A 

PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSE TERÜLETÉN 

A pénzügyi kultúra összetett fogalom, s ily módon a fejlesztése is komplex 

megközelítést igényel. Atkinson és Messy (2012:14) megfogalmazásában 

„a pénzügyi kultúra a tudatosság, az ismeret, a készség, attitűd és a 

viselkedés kombinációja, amelyekre szükség van a megalapozott pénzügyi 

döntések meghozatalához, az egyéni pénzügyi jólét eléréséhez”. A PSZÁF 

és az MNB által (2008) alkotott definíció szerint „a pénzügyi ismeretek és 

képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a 

tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi 

információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, 

és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni 

pénzügyi, illetve egyéb következményeit.  

Az Eszterházy Károly Egyetem egri campusán az osztatlan 

közgazdásztanár képzés tantervének összeállításakor a NAT szakterületi- 

illetve OKJ szakmacsoportos ismeret blokkba beiktattuk „A pénzügyi-

gazdálkodási kultúra kialakításának szakmai alapjai” c. tanegységet. 

Ebben a szakmai egységben helyet kapott továbbá a KKV-k a gazdaságban 

és A közgazdasági oktatás aktuális szakmai kérdései c. tárgy is, mely három 

tanegység együttesen a közgazdásztanár jelöltek kettős feladatra - a 

szakmai és az általános szemléletformálásra - való felkészítését szolgálja. 

A pénzügyi-gazdálkodói kultúra kialakításának szakmai alapjai c. kurzus 

keretében a közgazdásztanár jelöltek azt a feladatot kapták, hogy a 

kapcsolódó hazai primer felmérések eredményeinek és módszertanának 

ismeretében végezzenek olyan egyedi szemléletű empirikus kutatást, mely 

képes rávilágítani a pénzügyi kultúra olyan területeire is, melyet az átfogó 

felmérések kevésbé vizsgálnak, illetve kevésbé vesznek figyelembe. A 

kontaktórák során megbeszéltük a tanárjelöltek tanítási gyakorlatokhoz 

kötődő iskolai tapasztalatait, mely alapján konszenzus alakult ki arról, hogy 

differenciálni szükséges az általános és a középiskolában tanulókat, 

továbbá a középfokú oktatásban is érdemes különbséget tenni az egyes 

iskolatípusok között a pénzügyi tájékozottság és viselkedés felmérése 

során. A közgazdásztanár-jelöltekkel összeállított egyszerű kérdőív a 

pénzügyi kultúra három fő összetevője köré épült azzal a „csavarral”, hogy 

a kérdőív elején rákérdeztünk arra, hogy a válaszadó mennyire biztos 

abban, hogy pontosan tisztában van bizonyos pénzügyi fogalmak 

jelentésével, s a kérdőív végén bizonyosságot is kellett adnia erről. Ezzel 

azt próbáltuk mérni, hogy a vélt és valós tudás mennyire van összhangban 
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a diákoknál. Az eredmények igazolták a várakozásainkat a vélt és valós 

tudás között van eltérés, vagyis sokszor a diákok maguk sincsenek pontos 

ismeretében annak, hogy valóban tudják-e bizonyos dolgok jelentését. Ez 

ellentmond Béres et al. (2013:38) felsőoktatásban tanulók körében végzett 

vizsgálata eredményének, mely szerint a 18-25 éves korosztály több mint 

fele reálisan ítéli meg önmagát (59%), mintegy harmaduk a saját tudását 

túlbecsüli (30%), 11%-uk pedig alulértékeli. A pénzügyi tudatosságot és 

attitűdöt szituációs feladatokban mértük fel, mely lehetővé tette, hogy 

például a jövedelmi helyzetről ne direkt módon kapjunk információt, mely 

a válaszadás hitelességét volt hivatott megteremteni. Kényes kérdéseknél 

ugyanis a diákok gyakran elferdítik a valóságot, színesítik a helyzetüket, 

mely azonban torzítja az eredményeket. A kérdések összeállításánál arra 

törekedtünk, hogy a szituációs feladatokba bárki bele tudja képzelni magát, 

s ezeken keresztül kapjunk átfogó képet az általános és a középiskolás 

korosztály pénzügyi kultúrájáról. A pénzügyi kultúra fejlesztése tehát az 

ismeretek, a készségek és a képességek aktuális szintjének felmérésével 

kezdődik, mely alapján láthatóvá válnak a beavatkozást igénylő kritikus 

területek. 

 

3.1. Az oktatási intézmények pénzügyi kultúra fejlesztésével 

kapcsolatos tevékenységének megítélése 

Az oktatási intézmények pénzügyi kultúra fejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységéről kevés szó esik, ha igen, akkor a vonatkozó kutatások 

alapján a megítélése igen eltérő, többnyire elmarasztaló annak ellenére, 

hogy a pénzügyi oktatás fontosságára több szaktanulmány (pl. Lusardi-

Mitchell, 2014; Horváth, 2017) is felhívja a figyelmet. 2015 májusában 

Németh Erzsébet egy interjúban elmondta, hogy a felsőoktatásban tanuló 

hallgatók pénzügyi kultúrájáról készült kutatásuk meglepő eredménye az 

volt, hogy a pénzügyi kultúra mindentől függ, kivéve attól, hogy a hallgató 

a középiskolában tanult-e a pénzügyekről (Németh, 2015). A vonatkozó 

kutatás összegző része jelzi az eredmény (avagy eredménytelenség) 

vélelmezett okát is: „a pénzügyi gazdasági ismeretek középiskolai oktatása 

és a pénzügyi tudás szintje között nincs szignifikáns kapcsolat, s ez az 

eredmény arra utal, hogy a gazdasági ismeretek középiskolai oktatása nem 

elég hatékony a pénzügyi kultúra fejlesztésének tekintetében” (Luksander 

et al., 2014:256). A Szegedi Tudományegyetem ECONVENTIO Pénzügyi 

kultúra kutatócsoport középiskolások megkérdezésén alapuló kutatása 

kedvezőbb képet mutat, melynek összefoglalójában az szerepel, hogy „a 

tudásteszten jobb eredményt (49%) értek el azok, akik korábban tanultak 

pénzügyi ismereteket, illetve, akik gazdasági középiskolában tanulnak.” 

(…) Továbbra is igaz, hogy a diákok jelentős része nem tanult pénzügyi 
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ismereteket, akik pedig tanultak, nem tudják tudásukat a hétköznapi élet 

problémáinak megoldásában megfelelően kiaknázni”(Kovács, 2014:3).  

Németh et al. (2016b) a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzések 

elemzésével rámutatnak azok eredménytelenségére, s ennek okaira is. A 

felmérés során a képzések céljára és célcsoportjára, időtartamára, valamint 

tartalmára vonatkozó kérdéseket fogalmaztak meg. Eredményeik 

rávilágítanak arra, hogy a közoktatásban tanulók jelentős hányada részesül 

a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzésben, melyek rövid időtartama 

azonban akadályozza a pénzügyi ismeretek elmélyítését, mely a képzés 

eredménytelenségéhez vezet. A szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy 

az állami szerepvállalás megerősítésével lehetne elérni, hogy a pénzügyi 

kultúrának a fejlesztése szélesebb társadalmi csoportokat is elérve 

hatékonyabban valósuljon meg. Németh (2017) továbbá rámutat arra a 

problémára is, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzésekhez nem 

állt rendelkezésre megfelelő tananyag, mely problémát azonban a 

közoktatásban bevezetésre kerülő két új tankönyv (Iránytű a 

pénzügyekhez; Küldetések a pénz világában) megoldani látszik.  

 

3.2. Törekvések a pénzügyi kultúra átfogó fejlesztésére 

Kutatócsoportunk korábban az oktatási intézmények pénzügyi kultúra 

fejlesztésében betöltött, illetve a jövőben betöltendő szerepét vizsgálva – 

többek között – felvázolta a tanárok új feladatokra való intézményes 

felkészítésének problematikáit, és megoldásukra irányuló törekvéseket 

(Hollóné et al., 2017). Cikkünk megírása óta több pozitív változás is 

bekövetkezett a pénzügyi kultúra fejlesztése terén.  

2017 szeptemberében „mérföldkőhöz érkezett Magyarországon a pénzügyi 

ismeretek oktatása, mert a hazai középiskolák mellett 900 általános 

iskolában is megkezdték a pénzügyi ismeretek oktatását. A tavaly ősszel 

már számos szakgimnáziumban elindult pénzügyi és vállalkozási ismeretek 

tantárgy ettől a tanévtől kezdve kötelezővé vált az összes hazai 

szakgimnázium 10. évfolyamán” (http://penziranytu.hu). A képzésekhez 

időben elkészültek és előzetesen kipróbálásra kerültek a korszerű, új 

szemléletű tananyagok. Az „Iránytű a pénzügyekhez” 9-10.évfolyamos 

diákok számára 2016-ban készült tankönyv (és tanári kézikönyv) mellett, 

2017 tavaszán bemutatásra került a „Küldetések a pénz világában” címet 

viselő tankönyv és a kapcsolódó munkafüzet. (Mindkét képzési szint és 

minden érdeklődő számára ingyenesen elérhetőek a tananyagok az 

alapítvány honlapján: http://penziranytu.hu/). 

A másik pozitív változás, hogy 2017 végén megjelent a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésének 2017-2023-ig szóló stratégiája, amelynek 

elsődleges célcsoportját alkotják a diákok és az őket képző pedagógusok. 



94 

 

A stratégia fő célja a lakosság pénzügyi tudatosságának jelentős javítása. 

A kiemelt 7 stratégiai részcél egyike: a köznevelés rendszerén belül valós 

pénzügyi edukáció megteremtése, erősítése és általánossá tétele. A 

stratégia hangsúlyozza (p. 34), hogy „a pénzügyi kultúra alapjait az oktatás 

segítségével szükséges lefektetni.”  

Szintén pozitívum, hogy intenzíven folynak a kapcsolódó, a gazdasági-

pénzügyi kultúra fejlesztését célzó tanári továbbképzések (és a szakmai 

versenyekre való felkészítések). E tekintetben kezdeményezők és élenjárók 

a pénzügyi intézmények (főként a Magyar Nemzeti Bank –a Pénziránytű 

Alapítványon keresztül–, a Budapesti Értéktőzsde, az Állami 

Számvevőszék és a különböző bankokhoz, biztosítókhoz kötődő 

alapítványok). Számtalan tematikus együttműködés jön létre a pénzügyi 

intézmények között. Törekvésük érthető, tekintve, hogy teljesítményképes 

tudást – azaz nemcsak friss ismereteket, hanem jártasságot, illetve az 

ismeretek gyakorlati alkalmazására való képességet is elvárnak az 

iskolákból kikerülő nemzedéktől. A felsőoktatási intézmények által 

korábban kínált gazdasági-pénzügyi jellegű tanári továbbképzések szinte 

eltűntek, főként az önköltséges finanszírozási forma, a hosszú képzési idő, 

és a jellemzően ismeretközlő jelleg miatt. Véleményünk szerint, mind a 

gyakorlati oldalról érkező, mind a képző intézmények által kezdeményezett 

továbbképzéseknek is van, és erőteljesebben lenne létjogosultságuk, a 

képzés céljától függően külön-külön, vagy célszerűen együttműködve is. 

 

3.3. A közgazdásztanár-jelöltek új feladatra való felkészítése 

A pénzügyi kultúra fejlesztésében a felsőoktatási intézményeknek is 

szerepet kell vállalniuk. Elsőként az Eszterházy Károly Egyetem klasszikus 

tanárképzési portfoliójához illeszkedő közgazdásztanár képzés 

jellegzetességeit tekintjük át. Alapvető kérdés, hogy a közgazdásztanár el 

tudja-e látni a „fiatalabb korosztály" felkészítését? Megítélésünk szerint –

mint ahogyan korábban is kifejtettük- erre a szakmai felkészültségük 

megfelelő, a módszertani kultúrájuk azonban már nem feltétlenül. Meg kell 

ismerkedniük az életkori sajátosságokhoz igazodó sajátos, játékos 

módszerekkel és el kell sajátítaniuk a gazdasági fogalmak és összefüggések 

egyszerű megfogalmazásának képességét. A mai közgazdásztanároknak 

tehát kettős szerepköre van: az üzleti pályára készülők szakmai oktatásán 

túl esetenként olyan feladatokat is fel kell vállalniuk, amelyek az általános 

szemléletformálás körébe tartoznak. Úgy véljük, ha ez a feladat vár a 

leendő közgazdásztanárokra, akkor erre a speciális feladatra is kell 

felkészítést kapniuk. A szakmai-tanári felkészülés mellett olyan elvekkel, 

attitűdökkel és módszertani eljárásokkal is meg kell ismerkedniük, 

amelyekre támaszkodva –ha szükséges- az általános iskolások, vagy nem 



95 

 

szakmai középiskolások gazdasági szemléletformálását, gazdálkodói 

érzékük és képességük alapszintű fejlesztését is el tudják látni. 

A pénzügyi-gazdálkodási kultúra kialakításának szakmai alapjai c. tárgy 

2017 tavaszán indult, melynek tematikáját vázlatosan bemutattuk a korábbi 

cikk keretében. A továbbiakban e megvalósult kurzus tapasztalatairól, 

újszerűnek tekinthető módszertani megoldásairól és „eredményeiről” 

kívánunk számot adni a hallgatók munkáinak felhasználásával. A kurzus 

értékelésén túl, úgy véljük, hogy ezzel ötleteket, támpontokat adunk 

hasonló tanegységek kidolgozásához. A heti 4 órás kurzus egyik 

jellegzetessége hogy oktatói oldalról is „csoportmunka” valósult meg: 

három oktató közös munkáján alapult nemcsak a tematika kidolgozása, 

hanem a képzési folyamat megvalósítása is. A tanegységet oktatók szakmai 

irányultsága eltérő (elméleti közgazdaságtan, pénzügy, statisztika) de a 

szakmódszertan oktatás és különböző kutatások már megalapozták a közös 

munkát. A foglalkozások zöme egy-egy tanár irányításával zajlott, de 

voltak két és mindhárom tanár részvételével megvalósított órák. Ez 

utóbbiak különösen hasznosak ugyanazon téma különböző szemléletben, 

eltérő módszerekkel való feldolgozására, eltérő vélemények 

megismerésére (/megismertetésére). Nem gondoljuk, hogy ez a felállás az 

egyetlen jó megoldás, és a jövőben is tartható ez a forma. A hallgatók 

véleménye szerint is voltak a több tanár közreműködésének pozitív oldalai 

(érdekesség, változatosság, szemléletesség, többféle megközelítés) és 

negatív vonásai (eltérő stílusok, differenciált követelmények, többféle 

elvárás). Az oktatói kapacitások sem mindig elegendőek erre a valóban 

többrétű szervezést igénylő megoldásra, de úgy véljük, hogy első 

alkalommal a program tartalmi megalapozásához, módszereinek 

kipróbálásához megfelelő volt a „team-munka” tanári oldalról is. 

A tantárgy leírásában a következő célt és feladatot fogalmaztuk meg:  

„a tanegység célja, hogy a leendő közgazdásztanárok megismerjék a 

pénzügyi-gazdálkodási kultúra értelmezésével kapcsolatos 

felfogásokat, és a már létező jó gyakorlatokat. További cél, hogy a 

tanulmányaik során elsajátított gazdasági és pénzügyi neveléshez 

szükséges ismeretek birtokában, módszertanilag felkészüljenek 

újfajta - a változó gazdasági környezetben való eligazodást segítő- 

gazdálkodói szemléletmód kialakítására a különböző képzési 

szinteken.  

E célok megvalósítása érdekében fontos feladat, hogy a tanárjelöltek 

aktívan, irányított team munka keretében összegyűjtsék, rendszerezzék, 

szintetizálják azokat az ismereteket, továbbá felszínre hozzák, és szimulált 

foglalkozások/tanórák keretében kipróbálják azokat a módszereket, 

melyek a pénzügyi-gazdálkodási kultúra kialakítását segítik az életkori 
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sajátosságoknak megfelelően. Mindemellett fontosnak tartottuk, hogy 

brainstorming keretében a hallgatók tapasztalatait, elképzeléseit is 

megismerjük, és közös ötleteléssel olyan megoldások szülessenek a 

pénzügyi kultúra fejlesztéséhez, melyeket későbbi tanári pályájukon is 

hasznosítani tudnak. 

A kurzus főbb témái és alkalmazott módszerei a következők voltak:  

− gazdálkodói szemléletformálási törekvések régen és napjainkban: 

pénztörténet – gazdaságtörténet (a magyar gazdasági fejlődés 

néhány meghatározó fordulópontja az elmúlt 170 évben), avagy mit 

tanulhatunk a múltból, s ezeket hogyan használhatjuk fel a jelenlegi 

tanári munka során? 

− a Nemzeti Alaptanterv (NAT) gazdasági és pénzügyi neveléssel, 

valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia 

fejlesztésével kapcsolatos törekvései, kiemelten a gazdasági jellegű 

kerettantervek elemzése (7-8. évfolyam Gazdasági és pénzügyi 

kultúra I., valamint a 9-10. évfolyam Gazdasági és pénzügyi kultúra 

II. tárgyainak tartalmi elemei, valamint a kapcsolódó 

„Vállalkozzunk I.” és „Vállalkozzunk II.” valamint az „Etikus 

vállalkozói ismeretek” kerettantervek elemzése)  

− a pénzügyi kultúra tartalma, összetevői, makrogazdasági 

összefüggései, a magyarországi pénzügyi kultúra kutatások 

jellemzői, Csoportmunka keretében a pénzügyi kultúra kutatást 

célzó kérdőívek összeállítása különböző célcsoportok számára 

(általános iskolák tanulói, gimnáziumok, szakgimnáziumok, 

szakiskolák diákjai, felsőoktatás hallgatói) 

− a háztartások gazdálkodásának főbb témakörei, tartalmi, 

módszertani eltérései különböző képzési szinteken (kiemelt témák: 

a háztartás erőforrásai, a háztartás költségvetése, megtakarítás, 

hitelfelvétel, gazdasági kockázatok a háztartásban és ezek 

mérséklésének lehetőségei, valamint életkori eltérésekhez kötődő 

speciális témák) 

− a különböző képzési szintekhez készített tankönyvek 

tartalmának elemzése, összehasonlítása, óravázlatok 

készítése és bemutató óra hallgatói körben 

− hallgatói kiselőadások aktualitásokkal és saját 

tapasztalatokkal választott témákban, pl. háztartások 

fogyasztási kiadása, fogyasztási szerkezete; megtakarítások 

szerkezete, különös tekintettel az öngondoskodás 

lehetőségeire; a magyar háztartások vagyona; gazdálkodás 

az idővel (az egyén és háztartás szintjén); 
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zsebpénzdilemmák (zsebpénzszerzés, összeg, beosztás); 

korszerű pénzkezelés, banki kapcsolatok 

− gyakorlati szakemberek bevonása az oktatásba: banklátogatás és 

banki szakember előadása a középiskolások számára elérhető 

programokról 

− a „tudásgazdaság” háztartásokra (is) ható, új jelenségei – hallgatói 

kiselőadások választott témában, pl. a tömeges testreszabás; a 

munkavállaló megváltozott helyzete (laposodó szervezet, team-

munka; atipikus foglalkoztatási formák); újszerű fogyasztói 

elvárások; a minőség jelentősége, a minőségbiztosítás előtérbe 

kerülése; a „tudásiparok” megnövekedő jelentősége a gazdaságban. 

Ezekhez kapcsolódóan közös ötletelés, hogy milyen feladatokkal 

lehetne ezeket a témaköröket általános iskolásokhoz, illetve 

középiskolásokhoz „közel hozni”?  

− a gazdasági oktatás módszerei a gyakorlatban: beszélgetés egy 

széleskörű módszertani tapasztalatokkal rendelkező 

(intézményünkben közgazdásztanár szakon végzett) kollégával 

− könyvbemutató egy szabadon választott, a tanulók számára 

ajánlható gazdasági témájú könyv (nem tankönyv) vagy saját 

felkészüléshez, szemléletformáláshoz jól használható szakkönyv 

bemutatása 

A kurzus során értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, melyet a 

tanárjelöltek és mi is felhasználhatunk a későbbi gazdasági 

szemléletformáló munkánk során (néhány példa kiemelve a függelékben 

olvasható). 

 

3.4. A pénzügyi kultúrához kapcsolódó ismeretek tanításának 

indokoltsága a felsőoktatásban 

A felsőoktatásban tanulóknál is szükség van a pénzügyi kultúra 

fejlesztésére, mert több empirikus tanulmány is rávilágít, hogy a felsőfokú 

képzésekben résztvevő hallgatóknál is vannak hiányosságok ezen a 

területen. Béres et al. (2013) kutatása meglepő eredményt hozott abban a 

tekintetben, hogy a 18-25 éves korosztályban nincs szignifikáns különbség 

a megkérdezettek válaszaiban attól függően, hogy középiskolában 

tanultak-e pénzügyi ismereteket vagy sem.  Kirajzol azonban egy fejlődési 

ívet az, hogy a felsőoktatásban tanult-e pénzügyi ismeretek elsajátítását 

célzó tantárgyat. Többek között ebből is arra lehet következtetni, hogy a 

felsőoktatásban szükség van pénzügyi ismeretek elsajátítására. 

Zsótér – Béres – Németh (2015:70) a felsőoktatásban tanulók pénzügyi 

attitűdjét és magatartását vizsgálva három csoportot különböztetnek meg, a 
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konzervatívakat, a lázadókat és a tapasztaltakat. E három felsőoktatásban 

tanulókat jellemző szegmens leginkább a pénzügyi ismeretek, a 

kockázatvállalási hajlandóság és a tudatosság tekintetében tér el. A 

konzervatívakra jellemző az alacsony kockázatvállalási hajlandóság és 

ehhez társulva a pénzügyi ismeretek alacsony szintje, a hitellel szembeni 

negatív attitűd. A lázadókat rövid távú célok, a pénzügyi ismeretek alacsony 

szintje jellemzi, mely kevésbé tudatos pénzügyi viselkedéssel és magas 

kockázatvállalási hajlandósággal párosul. A tapasztaltakra jellemző a 

tudatos és megfontolt pénzügyi magatartás, hosszú távú célorientáltság és 

alacsony kockázatvállalási hajlandóság. Németh – Zsótér – Luksander 

(2017:13) a 18-35 éves korosztályban vizsgálták a pénzügyi tudás szubjektív 

megítélését is, s arra jutottak, hogy a megkérdezettek legtöbbje átlagosnak 

gondolta saját pénzügyi tudását, összességében azonban többen voltak azok, 

akik az átlagnál rosszabbnak, mint azok, akik átlagnál jobbnak ítélték meg 

elméleti pénzügyi felkészültségüket. E kérdés kapcsán következtetni lehet a 

fiatalok kockázatvállalási hajlandóságára is, hisz aki biztosabb a tudásában 

az merészebben vág bele bizonytalanabb kimenetelű pénzügyi 

tranzakciókba is. A kutatás ráirányította továbbá arra is a figyelmet, hogy a 

fiatalok sérülékenyebbek, ezért a pénzügyi edukációban kiemelt figyelmet 

kell fordítani a magatartási és attitűdbeli tényezők korrekciójára (Németh-

Zsótér-Luksander, 2017:28). 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara által bevezetett Pénzügyi 

kultúra szabadon választható tanegységhez hasonlóan az Eszterházy 

Károly Egyetemen a 2018/2019. tanévtől tervezzük a Vállalkozási 

ismeretek és pénzügyi kultúra tárgy bevezetését mindazokon a szakokon, 

melyeken nincs ilyen jellegű ismeretátadás. A pénzügyi kultúra mellett 

fontosnak tartjuk a vállalkozói szemlélet alapjainak elsajátítását is, melyek 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a fiatal generáció a szélesebb körű 

ismeretanyag elsajátítása révén megfontoltabban hozza meg pénzügyi 

döntéseit. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Tanulmányunkban a felsőoktatási intézmények pénzügyi kultúra 

fejlesztésében betöltött szerepére kívántunk rávilágítani. A közelmúltbeli 

gazdasági események Magyarországon is felszínre hozták a pénzügyi 

ismeretek és magatartás terén jelentkező hiányosságokat, mely 

ráirányította a figyelmet a pénzügyi kultúra szintjének átfogó 

fejlesztésének szükségességére. A kibontakozó pénzügyi technológiai 

forradalom még sérülékenyebbé teheti a társadalmakat, miközben az 

innovatív megoldások számos lehetőséget rejtenek, melyeket racionális 

pénzügyi viselkedéssel a pénzügyi jóllét javítására lehetne használni. Az 
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empirikus tanulmányok világszinten is és hazánkban is a pénzügyi kultúra 

alacsony szintjére hívják fel a figyelmet, s rámutatnak arra, hogy az oktatási 

rendszernek feladata, hogy a fiatal generációt felkészítse az új kor pénzügyi 

kihívásaira. 

Magyarországon a pénzügyi kultúra fejlesztésére átfogó stratégia született, 

mely a pénzügyi edukáció fontosságára irányítja rá a figyelmet. Az 

általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben 

differenciált fejlesztésre van szükség, az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve, egymással összehangoltan és célirányosan kell a 

pénzügyi ismeretek elsajátítását és az attitűdformálást megvalósítani az 

oktatásban. E feladatban a felsőoktatási intézmények szerepe kettős, mert 

egyrészt szükség van a felsőoktatásban tanulók pénzügyi kultúrájának a 

fejlesztésére, másrészt pedig fel kell készíteni a gyakorló pedagógusokat és 

a tanárjelölteket is a pénzügyi szemléletformálásra a megváltozott 

környezetben. Ehhez kapcsolódóan bemutattuk az egri közgazdásztanár 

képzésben alkalmazott módszereket is, mely a pénzügyi-gazdálkodói 

kultúra fejlesztéséhez kapcsolódó különböző elméleti és gyakorlati 

részterületeken, a tanárjelöltek saját tapasztalatainak felhasználásával 

kooperatív módon megvalósuló általános és szakmai szemléletformálás 

lehetőségeit teremti meg. 
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FÜGGELÉK 

 

Függelék 1. A vállalkozással kapcsolatos kerettantervek tartalmának 

illusztrálása 

A kerettantervek tartalmi összevetése fontos az egymásra épülő tantárgyak 

esetében a felesleges ismétlések elkerülése, a megfelelő módszerek 

megválasztása végett. Tény, hogy még nem készült el az új NAT de az 

érvényben lévő 2012-től hatályos nevesített gazdasági-pénzügyi 

nevelésnek a kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetenciafejlesztéssel teljes összhangban álló célja az, hogy a tanulók 

ismerjék fel saját felelősségüket főként az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén, tudják 

mérlegelni döntéseik kockázatát, következményeit (NAT, 2012).  

A 2012-es NAT egyik meghatározó kritikája, a szabadon választható 

tanegységek alacsony (mindössze 10%-os) súlya. Szabadon 

választható tanegységek száma, amelyhez kerettanterv készült húsz, 

közöttük hét gazdasági jellegű tantárgy. Ezúttal nem a gazdasági-

pénzügyi kultúra kerettantervek tartalmának összehasonlító 

illusztrációjára került sor, mert az említett kerettantervekre utalás 

megtörténik a „tankönyvbemutatók” keretében tekintve, hogy a 

„Pénziránytű” tankönyvei a meglévő kerettantervekhez igazodóan 

készültek. A pénzügyi-vállalkozói kompetencia szoros kapcsolatára 

alapozva a vállalkozással kapcsolatos kerettantervek tartalmának 

illusztrálását választottuk: a „Vállalkozzunk! I.” és 

„Vállalkozzunk!”II., a 7–8. illetve a 9.-10. évfolyam, valamint az 

„Etikus vállalkozói ismeretek” a 11-12. évfolyam számára. 

 
Forrás: Pintér Fanni közgazdásztanár jelölt munkája 



104 

 

A szemléletes bemutatásban jól érzékelhető a vállalkozás és a pénzügy 

tantárgyak témáinak összekapcsolódása, valamint a Vállalkozzunk I. és II. 

tanegység tartalmi mélyítésre törekvése és „többlete”(üzleti terv) 

Vállalkozzunk I. tárgyhoz képest. Megítélésünk szerint, hasonló 

elemzésekre feltétlenül szükség van az oktatói munkában a helyi tanterv 

készítése, a tanítás megkezdése előtt. 

 

Függelék 2. A pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló, különböző képzési 

szint számára készített tankönyvek összehasonlítása 

A vonatkozó kerettantervek bemutatása, összevetése helyett a 

kerettantervre épülő tankönyvek tartalmi, módszerbeli 

összehasonlítására került sor, amely szintén elengedhetetlen a 

különböző szinteken való képzés megkezdése előtt. Az „Iránytű a 

pénzügyekhez” 9-10.évfolyamos diákok számára és „Küldetések a pénz 

világában” 7-8. évfolyamos diákok számára készített könyvek közös és 

eltérő vonásai csoportos megbeszélés eredményeként összegződtek. Az 

általános tartalmi közös vonás, hogy a tananyagok korszerűek és 

gyakorlat-orientáltak, valamint a gazdaság működésének és a 

mindennapi pénzügyek menedzselésének fontos kérdéseit közelítik 

meg, a család-egyén helyzetére gyakorolt hatás oldaláról. Eltérések 

mutatkoznak az életkori sajátosságoknak megfelelően a tananyag 

mennyisége, mélysége tekintetében, emellett mindkét tankönyvben 

vannak sajátos, az élethelyzetekhez igazodó fejezetek. Jól példázzák ezt 

a minkét jegyzetben domináns háztartások gazdálkodása fő rész 

fejezeteinek felépítése, melyről a következő összehasonlítás készült. 

 

1. táblázat: Háztartások gazdálkodása azonos és eltérő* témakörök 

Gazdasági-pénzügyi kultúra 

7-8. évfolyam 

Gazdasági-pénzügyi kultúra 

9-10. évfolyam 

A) A család is gazdálkodik 

 

a háztartás erőforrásai a családi 

költségvetés 

A) A háztartások gazdálkodása 

– bevételek, kiadások, 

szerkezete 

családi költségvetés 

B) Megtakarításból befektetés 

–  

(Banki kapcsolatok) 

▪ korszerű pénzkezelése 

▪ megtakarítások 

▪ befektetések 

B) Megtakarítás – befektetés 

▪ befektetési lehetőségek, 

a választás szempontjai, 

EBKM 

▪ a befektetés kockázatai 
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▪ + a befektetésekhez 

kapcsolódó pénzügyi 

számítások 

C) Hitelfelvétel 

▪ Hitelfajták, 

hitelszerződés 

▪ A nemfizetéshez vezető 

okok és azok 

következményei - 

adósságkezelés 

C) Hitelek 

▪ Célok, hitelfajták 

▪ A hitelfelvétel 

kockázatai és 

csökkentésük 

(adósságfék-szabályozás) 

▪ Hiteltörlesztési módok – 

kapcsolódó pénzügyi 

számítások, THM 

D) Gazdasági kockázatok a 

családban 

▪ Betegség, 

munkanélküliség, 

káresemények 

▪ Öngondoskodás, 

társadalmi szolidaritás 

D) Biztosítások – felkészülés 

váratlan helyzetekre 

▪ Biztosítási kockázatok – 

biztosítások 

▪ Nyugdíjrendszer pillérei 

E) * Zsebpénz, avagy egy diák 

gazdasági szerepei 

Egyén gazdasági és 

társadalmi szerepe 

E) * Fogyasztóvédelem. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem 

Életpályánk pénzügyi 

döntései 

Forrás: saját összeállítás 

 

Formai szempontból szisztematikus felépítés egy-egy tanórára szánt témák 

azonos szerkezetben kerülnek bemutatásra, újszerű módszerek jellemzőek 

mindkét könyvre. A leckék alcímei érdeklődést felkeltő, motiváló kérdések 

formájában jelennek meg; a címadó kérdések megválaszolását az adott 

élethelyzethez jól megválasztott történetek és kapcsolódó 

kérdések/feladatok segítik; ezt követi rövid ismeretközlés, a gazdasági 

elméleti háttér bemutatása, jellemzően további ismeretszerzésre ösztönző 

–különböző hivatkozott forrásokból kiemelt - érdekesség rovattal 

kiegészítve; a leckék lezárásaként, összegzésként a címadó kérdések 

ismételten megjelennek, korrekt, lényegre törő válaszokkal. 

  



106 

 

 
 

 
 



107 

 

 
 

  



108 

 

 

 



109 

 

AZ NGO-K SZEREPÉNEK ELEMZÉSE 

ROBERT GILPIN NEMZETKÖZI POLITIKAI 

GAZDASÁGTAN CÍMŰ MŰVE ALAPJÁN 
 

 

Tebeli Izabella 

Doktorjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS  

Kutatási témám a civil szervezetek kormányzati döntésekbe történő 

bevonásának hatékonyságnövelő hatásának körbejárása különös 

figyelemmel a pénzügyi fogyasztóvédelem problematikájára. Jóllehet 

Robert Gilpin úttörőnek számító munkája a pénzügyi fogyasztóvédelemmel 

nem foglalkozik (hiszen nem is feladata, valamint 2001-ben a pénzügyi 

válság előtt említésre méltó pénzügyi fogyasztóvédelem még nem is 

létezett), ellenben rendkívül jó összefoglaló munka a különböző 

közgazdasági iskolák, megközelítések nem kormányzati szervezetekkel 

(NGO-k) kapcsolatos felvetéseiről. 

 

BEVEZETÉS 

Politikai szempontból a társadalomban hagyományosan két nagy szereplőt 

különböztetünk meg: egyfelől az államot és másfelől a polgári (civil) 

társadalmat. Ennek a kettős modellnek megfelelően gazdasági 

szempontból a társadalmat közérdekű és magánérdekű részekre 

(szektorokra) osztják fel. Ezt a hagyományos megkülönböztetést tükrözi a 

kontinentális jogrendszereknek közjogra és magánjogra való felosztása. Ez 

a kettős modell azonban ma már mind politikai, mind gazdasági, mind 

pedig jogi szempontból idejét múltnak tekinthető. A fejlett nyugati 

országokban ugyanis a polgári társadalom illetve a gazdaság 

magánszektora két jól megkülönböztethető további részből áll: egy 

haszonérdekelt (forprofit) és egy nem haszonérdekelt (nonprofit) 

szektorból. (Csanády, 1999) 

Gazdasági szempontból a nonprofit szektor a piacgazdaságok 

tökéletesítésének eszköze, amely bizonyos hiányzó szolgáltatások pótlása 

érdekében született. A nonprofit szervezetek eredetileg olyan szükségletek 

kielégítésére jöttek létre, amelyeket a piaci szolgáltatók azért nem 

elégítettek ki, mert rövidtávon az számukra nem volt nyereséges, az állam 

pedig azért nem látott el, mert hosszabb távon az nem növelte az 

adóbevételeket. A fejlett piacgazdaságokban a nonprofit szervezetek léte 
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már nem a hiányzó szolgáltatásokkal, hanem a szolgáltatók 

hiányosságaival magyarázható. A magánszolgáltatások terén a fogyasztók 

sok esetben nem képesek kellően megítélni a piaci szolgáltatások 

minőségét (például gyógypedagógiai nevelés, idősek otthona, házi 

gondozás). Ezért bizalmatlanok a haszonérdekelt szolgáltatókkal szemben, 

akiknek elsődleges célja a nyereség növelése, nem pedig a fogyasztói 

igények minőségi kielégítése. (Csanády, 1999) 

Ilyen esetekben a fogyasztók szívesebben fordulnak a nonprofit 

szolgáltatókhoz, mivel azok nem érdekeltek tájékozatlanságuk 

kihasználásában. A nyereségérdekelt szolgáltatások terén tehát a nonprofit 

szervezetek az információs monopóliumok ellensúlyozására és a 

fogyasztói bizalom fenntartására jönnek létre. 

A nonprofit, önkéntes, civil szerveztek szektora számot tart a 

társadalomtudományok, így a politikatudomány folyamatos figyelmére, 

hiszen az NGO-k létezése is már valamiféle politizálást jelent, a civil, az 

állampolgári aktivitás nemkormányzati szeletét növeli, bővíti a társadalmi 

autonómia körét és lehetőleg szűkíti vagy kontrollálja az állami vagy egyéb 

monopolszervezetek hatalmát.  (Prof. Szabó Máté, 2000) 

A civil szervezetek szelektív segítése a modern politikai-társadalmi 

rendszerben nélkülözhetetlen állami feladat a hosszabb távú stabilitás 

biztosítására. Ez a politikai-adminisztratív ellenőrzés feladat, amely 

azonban bizonyos nyilvánosan intézményesített kiválasztási szempontok 

szerint kell, hogy támogasson, vagy tiltson bizonyos típusú civil 

szerveződéseket. Az állam anyagilag és egyéb eszközökkel támogatja a 

munkáját segítő civil szerveződéseket. A Salamon-Anheier szerzőpáros 

összehasonlító kutatása a nonprofit szektor globális fejlődéstendenciáiról 

és a fejlődési trendekről a következőket rögzítette: 

- a legitimitás, elismertség növelése, 

- a partneri viszonyrendszer kialakulása a kormányzattal, 

- a professzionalizáció a szolgáltatásaiban, 

- és a globalizálódás tevékenységében és kapcsolatrendszerében. 

Az így működő állam már elmozdulást jelent a „government” pozícióból a 

„governance” pozíció irányába. (Jenei, 2010) Ez azt jelenti, hogy a 

hagyományos kormányzati feladatokat olyan hálózatok veszik át, amelyek 

a kormányzati intézményeken kívül a magánvállalkozásokból, a civil 

szervezetekből, a nemzetközi szervezetekből és a lakossági részvétel 

különböző formáiból állnak. 
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A DEMOKRATIKUS DEFICIT KÉRDÉSE 

Korábban a hatékony döntéshozatal érdekében a tagállamok kormányainak 

igénye az volt, hogy a nemzetközi szervezeteket – beleértve a WTO-t, a 

Valutaalapot és a Világbankot – bevonták ugyan a döntések 

előkészítésében, de ez nem kapott nyilvánosságot. Az intézmények 

hajlottak is a titkos közreműkösdésre, mert attól tartottak, hogy a 

kereskedelmi, monetáris és egyéb fontos gazdasági kérdésekben folyó 

tárgyalások destabilizálhatják a globális piacokat. Itt hozza Gilpin példának 

a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) 1999-ben tartott Seattle-i ülését. Az 

összes gazdasági szervezet közül a WTO rendelkezik a nemzeti 

gazdságpolitikák felett a legszélesebb jogosítványokkal. Az összes többi 

nemzetközi szervezettel ellentétben a WTO büntethet és pénzügyi 

szankciókkal sújthat bármely országot, amely nem teljesíti a WTO vitás 

kérdésekben hozott határozatát. Gilpin szerint a WTO igazságszolgáltató 

és szabályozó jogkörei egyedülállóak a nemzetközi szervezetek 

történetében, végeredményben a neoliberális institucionalizmus hatékony 

szupranacionális intézményről alkotott eszményének működő 

letéteményese. 

Az irány, amit a Seattle-ben zajlott ellentüntetők is követeltek, hogy a 

nemzetközi szervezetek döntései, valamint döntéshozatali eljárásai 

legyenek transzparensek, azaz a közvélemény által hozzáférhetőek. A 

nyitottság mellett követelték továbbá, hogy az NGO-k – beleértve az 

emberi jogokkal, munka- és környezetvédelmi problémákkal foglalkozó 

nemkormányzati szervezeteket – részt vehessenek a WTO és más 

nemzetközi szervezetek döntéshozatali eljárásaiban. 

Gilpin is egyetért abban, hogy indokolt lehet a demokratikus 

elszámoltathatóság igénye, ugyanakkor szerinte az intézményi nyitás 

komoly akadályokba ütközik. Hiszen néhány nemzetközi szervezet már így 

is kifejezetten eredménytelenül működik, s ha még több részvevő vesz 

majd részt a döntéshozatalban az álláspontja szerint a hatékonyság is 

tovább romlana. A demokratikus deficit problémáját ennek ellenére meg 

kell oldani. 
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AZ ÚJ MEDIEVALIZMUS  

Az új medievalizmus azt hirdeti, hogy a világ a nemzeti szuverenitás végét 

éli és elveti a szuverén államok közötti együttműködésre épülő liberális 

nemzetközi gazdasági rendet. Az etnikai és regionális konfliktusok 

eredményeképpen az államok kisebb egységekre esnek szét, és ezzel 

egyidejűleg háttérbe szorítják őket a nem-állami és államok feletti 

szereplők, mint például a multinacionális társaságok, a nemzetközi 

szervezetek és különösen az NGO-k. Az új medievalisták álláspontja 

szerint korunk technikai vívmányai (IT) és a szállítás terén bekövetkezett 

fejlődés magyarázat az államiság alkonyára. Szerintük az internettel a 

kormányztok elvesztették az információk feletti monopóliumukat és emiatt 

tudják őket támadni a nemzetközi rendszer nem kormányzati szereplői. 

(Gilpin, 2004) A nemzetállamok valaha hierarchikus rendjét az államok, 

önkéntes szervezetek és nemzetközi intézmények horizontális hálózata 

váltja fel. Egyik jelentős képviselőjük Wolfgang H. Reinicke szerint a 

kormány és a kormányzati funkciók elválaszthatóak egymástól. 

Álláspontja szerint nem kell a kormányzást szükségképpen a kormánnyal 

azonosítani, mert a kormányzás nemzeti, regionális és nemzetközi szintű 

köz- és magáncsoportok vagy intézmények útján is megvalósítható. 

Szemléltető példaként a nemzetközi bankok működését szabályozó, a 

banki tőketartalékok kötelező minimális szintjét meghatározó Bázeli 

Egyezményt ismerteti. esettanulmányát azzal a megállapítással zárja, hogy 

az egyezmény a kormányok, NGO-k és a nemzetközi intézmények közötti 

sikeres együttműködést jelképezi, melynek keretében a nemzetközi 

pénzügyek egy jelentős területének irányítási mechanizmusát sikerült 

kialakítani 1988-ban. 

Ennek az irányzatnak alapgondolata, hogy az NGO-k központi szerepet 

játszanak – vagy legalábbis ez lenne az ideális eset – a nemzetközi, vagy 

esetlegesen „posztnacionális” kapcsolatok irányításában. Az NGO-k 

száma jelentősen nőtt az utóbbi évtizedekben, és a XXI. század elején kb. 

30 000 NGO tevékenykedik szerte a világban. A legtöbb NGO az Egyesült 

Államokban található, valamennyivel kevesebb Nyugat-Európában, de 

számuk egyre nő a fejlődő világban is, Japánban érdekes módon számuk 

elenyésző. Jóllehet kezdetben az NGO-k kifejezetten belföldi vonatkozású 

témákkal foglalkoztak, egyre inkább bevonják magukat a globalizáció 

nemzetközi kérdéseibe, így a pénzügyi fogyasztóvédelembe is. Egyre több 

NGO alapít nemzetközi szövetségeket, melyek már képesek az egyes 

kormányzati intézményeket befolyásolni döntéshozataluknál. 

Az NGO-k számos területen már sikeresen befolyásolták a nemzeti 

kormányok és nemzetközi szervezetek politikáit. Egyik legnagyobb 

sikerük az 1999-es Rio de Janeiro-i Föld Csúcstalálkozón érték el, ahol a 
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világ közvéleményének nyomására több megállapodást is sikerült 

kikényszeríteniük az üvegház-gázok betiltására. Az NGO-k sikeres 

kampányai hatására állapodtak meg a gyalogsági aknák nemzetközi 

betiltásáról is, számos fejlődő ország adósságenyhítéseéről is születtek 

megállapodások. Tény, hogy az NGO-k napjaink jelentős politikai 

tényezőivé váltak. 

A neomedievalisták szerint az NGO-k nemzetközi kapcsolatokban játszott 

szerepének növekedése jelentős pozitív hatással bír a globális „civil 

társadalom” kialakulásában. Robert Cox szerint a civil társadalom olyan 

emberekből és csoportokból áll, akik a kapitalista rendszer 

globalizációjának alternatíváját keresik. A globális civil társadalom 

koncepcióját támogatók közül sokaknak az a véleményük, hogy a 

nemzetállam a globális kapitalizmus szolgájává vált és a kapitalizmussal 

egyetemleges felelősség terheli az egyenlőtlenségekért, a környezet 

pusztulásáért, az emberi jogok megsértéséért és más gazdasági-társadalmi 

károkért. 

A fentiekkel megfogalmazott kritikák nem tartják valószínűnek, hogy az 

NGO-k oly mértékű befolyást tudnának gyakorolni a keleti és afrikai 

kultúrákban, mint az USA-ban, vagy akár Nyugat-Európában. (Gilpin, 

2004) Egy napon talán majd ezek a civilizációk is a nyugati demokratikus 

értékek, az individualizmus és az emberi jogok felé fognak konvergálni. 

De ez az idő kijelenthetjük, még nem érkezett el. 

 

A JÖVŐKÉP 

Általános természeti-társadalmi törvény, hogy ami nem tud tovább 

fejlődni, az elhal. A gazdasági integráció fejlődésének útja, hogy az abban 

résztvevők fokozatosan egyre több kompetenciát adnak át a közösségi 

szintnek, előbb gazdasági, majd mindinkább politikai téren is. Az euró 

válsága nem kiváltotta, de sürgetőbbé tette ez utóbbi fázis bekövetkeztét. 

A legnehezebb helyzetbe jutott, hitelekkel megsegített országok (Írország, 

Görögország, Portugália) esetében a politikai szuverenitás feladására már 

nagyrészt sor is került. Azonban az euró és vele az Unió, sőt 

perspektívájában a globális kapitalizmus léte is attól függ, erre a többi 

(tag)ország is hajlandó lesz-e. (Dr. Artner, 2012) 

És itt jön az a probléma, amiről sem az integráció hívei, sem elutasítói nem 

szeretnek hallani: az Unió gondjai nem specifikusak, hanem csupán a 

globális versenygazdaság természetéből fakadó ellentmondásokat jelenítik 

meg. A termelőerők fejlődése elérte a globális szintet, ebben az értelemben 

a világtermelés integrálódásának objektív alapja van. E termelőerők 

azonban a profitszerzés motívuma alá rendeltek, amely motívum maga 
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termeli ki a megosztottságot, a dezintegrációt – az általános 

konkurenciaharcot.  

Ez a harc mozgatja a gazdaságot, ahol különböző versenykorlátozó 

intézkedésekkel kedvezni lehet az állam által éppen preferált félnek. 

Napjainkban a gazdasági válság tanulságait levonva ismét a szabályozó 

állam szerepe értékelődik fel. És az „unortodox” gazdaságpolitika lényege, 

hogy aktívan be is kell avatkozni, pörgetni kell a gazdaságot (lsd. 

Növekedési Hitelprogram). 

Álláspontom szerint az NGO-k szerepe ebben a gazdasági légkörben csak 

erősödni fog, hiszen a kormányzatok már felismerték, hogy hatékonyságuk 

növelésének egyik sikeres eszköze lehet az NGO-k bevonása az állam 

működtetésébe. Itt említeném meg a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyelete által kiépített és a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: 

MNB) által továbbvitt, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületével és 

más civil szervezetekkel kooperálva működtetett Pénzügyi Tanácsadó 

Irodahálózatot. E program révén az MNB által nyújtott anyagi forrásokkal 

a FOME tanácsadói a vidéki kirendeltségeken pénzügyi tanácsadási 

tevékenységet tudnak végezni, így is növelve a magyar pénzügyi kultúra 

amúgy alacsony szintjét. 

Az MNB a civil szervezetekkel szélesebbre nyitotta az együttműködését: 

pályázatok és támogatások kiírásával, projekt-együttműködések és civil 

pályázati programok keretében - együttműködik a megyei Civil 

Információs Centrumokkal - a hazánkban működő, pénzügyi témákban 

gyakorlattal rendelkező civil szervezeteket von be – eltérő feladatokkal – a 

lakosság pénzügyi tudatosságra nevelése, pénzügyi kultúra fejlesztése, 

pénzügyi tanácsadás céljából.  

Az MNB ötletpályázatokkal szólítja meg a non profit szektort, valamint 

egyedi támogatási kérelmek esetén a civil szervezetek által a pénzügyi 

tudatosság növelése, a pénzügyi kultúra terjesztése céljából javasolt, 

tervezett események, rendezvények megvalósításával kapcsolatos 

tevékenységeket támogatja. 

▪ Az MNB Közgazdászképző felsőoktatási intézmények diákjai 

részére pilot jelleggel írt ki „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” 

című ötletpályázatot, melynek témái a legfontosabb pénzügyi 

fogyasztóvédelmi aktualitások.  

▪ A hazánkban működő civil szervezetek részére létrehozott 

tematikus civil pályázat az ötletpályázatok megvalósítását karolja 

fel. A legjobb kezdeményezéseket az MNB civil szervezetek 

segítségével meg is valósítja majd. 
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Az egyedi támogatási kérelmek tematizálását, pénzügyi fogyasztóvédelmi 

projektek kialakítását a többi között különböző MNB Pénzügyi 

Fogyasztóvédelmi Központja által szervezett civil fórumokon felvetett 

témakörök segítik. A Civil Fórumok célja, hogy a fogyasztóktól származó 

aktuális problémákat, trendeket a civil szervezetek segítségével az MNB 

összegezze, és a pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységének során a 

felvetett problémákra érdemi válaszokat fogalmazzon meg. 

A sikerekre építve csak remélni lehet, hogy több állami intézmény is él 

majd az NGO-k által kihasználható előnyökkel és működésének szerves 

részévé válik a velük való együttműködés.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Hogyan fog kinézni 10-20 év múlva a pénzügyi rendszer? Mi jellemzi majd 

a jövő bankjait? Milyen technológiák kerülnek alkalmazásra és azokra 

építve milyen új szolgáltatások bevezetése várható? Milyen kockázatokat 

hordoznak az innovációk? Ahogyan a legtöbb jövőre vonatkozó kérdés 

esetében, biztos válaszokat természetesen nem fogunk tudni találni ezekre 

a kérdésekre, de a közelmúlt trendjeiből és a jelenben tapasztalható 

változásokból fontos következtetéseket vonhatunk le. 

A hagyományos pénzügyi szolgáltatók ügyfeleinek egyre nagyobb része 

nyitott az új piaci szereplők által kínált innovatív, kiváló felhasználói 

élményt nyújtó megoldások iránt. Ezzel párhuzamosan fintech vállalatok, 

neobankok és tech óriások figyelik tettre készen a kínálkozó piacszerzési 

lehetőségeket. Mindezek nyomán az is elképzelhető, hogy a jövő pénzügyi 

rendszerének legfontosabb szereplői nem is bankok lesznek és az innovatív 

technológiák teljesen átalakítják a szolgáltatásokat és ezáltal mindennapi 

pénzügyeinket. 

Ezek az akár drasztikus változások a pénzügyi kultúra szempontjából is 

vizsgálandók. A megváltozott környezet a fogyasztók ismereteinek 

bővülését is megköveteli, pénzügyi tudatosságuk növeléséhez pedig új 

eszközök alkalmazására lehet szükség. Az alábbiakban az alkalmazkodást 

kikényszerítő, napjainkban megfigyelhető pénzügyi trendek és 

technológiák kerülnek bemutatásra, különös tekintettel a nagy globális IT 

vállalatok lehetséges pénzügyi szolgáltató szerepére. 

 

 

1. A TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉS /DIGITALIZÁCIÓ 

A pénzügyi szektor innovációi alapjául szolgáló digitális technológia 

szédületes tempóban fejlődik. Ezt az ütemet – a könnyebb megértés 

érdekében – a Moore-törvénnyel szokás jellemezni, amely azt mondja ki, 

hogy a mikrocsipeken található tranzisztorok száma kb. két évente 

megduplázódik (leegyszerűsítve: a számítógépek számítási kapacitása 
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duplájára nő), tehát, az információtechnológia fejlődése exponenciális. 

Bartha (2016) szemléletes gazdasági analógiájával élve: „1971 

novemberében jelent meg a világ legelső kereskedelmi forgalomba kerülő 

mikrocsipje, amit az Intel adott ki 4004 kódjel alatt. A 4004 összesen 2.300 

egészen kisméretű tranzisztort tartalmazott. Ugyanebben az évben 2015-ös 

árakon számolva 118.416 forint volt Magyarországon a havi bruttó 

átlagkereset. 2016-ban az Intel egyik legkorszerűbb mikrocsipje a Xeon E5 

Broadwell márkajelet viselte; a Xeon E5-ön hozzávetőleg 7,2 milliárd 

tranzisztort zsúfoltak össze. Ha a magyar havi bruttó átlagkereset 

ugyanebben a tempóban emelkedett volna, akkor 2016-ban 370 milliárd 

forint körül tartott volna, vagyis az éves nemzeti jövedelemből még 100 

havi bruttó átlagkeresetet sem lehetett volna kifizetni.” 

A digitális technológia exponenciális fejlődését napjainkban is 

tapasztaljuk, ami a pénzügyi digitális átalakulás esetében legalább hasonló 

mértékű innovációt jelent – bizonyos területeken itt érhetők tetten a 

legdrámaibb átalakulások. A gyökeres és gyors változások, hatékonyabb 

alkalmazkodást követelnek meg minden piaci szereplőtől, beleértve a 

pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat is. (Kovács-Pál 

2017) 

A döntés meghozatala – a döntéshozatal statikus felfogása szerint – a 

lehetséges variációk közötti választást jelenti adott szituáció-ban. (Veresné 

2004) A fogyasztók pénzügyi szolgáltatások közötti választás esetén 

napjainkban egyre inkább a kényelem és a digitális felhasználói élmény 

alapján döntenek. 

Amikor digitális bankolásról beszélünk, már nem csak a internetbankról és 

a mobil banki applikációkról van szó: világszerte terjednek és 

Magyarországon is egyre gyakoribbak a teljesen online banki folyamatok 

(számlanyitás, hiteligénylés stb.). A megalapozott és tudatos döntések 

meghozatalának képessége a pénzügyi kultúra egyik legfontosabb eleme 

(Kovács 2015) A digitális szolgáltatásokra való nyitottság, a modern 

eszközök használatának képessége egyre nagyobb szerepet játszik a helyes 

egyéni pénzügyi döntések meghozatalában és ezáltal fontos meghatározója 

a lakossági pénzügyi kultúra szintjének. 

 

2. A PÉNZÜGYI INNOVÁCIÓ HAJTÓMŰVEI 

A pénzügyi innovációt olyan technológiák hajtják előre, amelyek 

jellemzően nem ebben a szektorban születtek meg, de adaptálásuk komoly 

előrelépést hozhat a pénzügyek területén is. A közhiedelemmel ellentétben 

a digitális átalakulás élharcosai nem (csak) a fintech startupok, hanem 

sokkal inkább a nem banki platformok (pl. Amazon, Tencent) és az új 
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generációs bankok. Az alábbiakban néhány olyan technológiát emelek ki 

és ismertetek, amelyek alkalmazásának a pénzügyi kultúra szempontjából 

is fontos hozadékai lehetnek. 

 

2.1. Blockchain 

Általános a téves vélekedés, amely a blockchain technológiát teljesen a 

Bitcoinhoz köti, jobb esetben a Bitcoin főkönyveként azonosítja. Utóbbi 

ugyan igaz, de a blokklánc, ami valójában egy kriptográfiai módszerekkel 

megspékelt decentralizált (P2P) tranzakció adatbázis, rengeteg különféle 

célra használható, amelyek egyáltalán nem merülnek ki a pénzügyi 

felhasználási területekben (létezik pl. az élelmiszerek eredetének 

lekérdezését segítő blockchain). (Farkas 2018) Pénzügyi, banki területen a 

blockchain alkalmazható többek között a digitális ügyfélazonosításban, az 

értékpapír kereskedelemben, a tranzakció-menedzsmentben és a 

szabályozói követelményeknek való megfelelés elérése érdekében. A 

blokklánc és az azt alkalmazó okosszerződések segítik a visszaélések 

megelőzését, illetve kiszűrését és biztonságos megoldást nyújtanak az 

érzékeny adatok tárolási problémáira. 

 

2.2. Mesterséges intelligencia 

A kortárs filmművészet egyik csúcsát jelentő Westworld című HBO 

sorozat (HBO 2016) ikonikus jelenetében a főhős megkérdezi 

beszélgetőpartnerétől, hogy az „valódi-e” (robot vagy pedig szintén ember 

– a sorozatban bemutatott technológiai fejlettségi szinten ezt már szinte 

lehetetlen eldönteni), mire a következő választ kapja: „Well, if you can't 

tell, does it matter?” (Ha nem tudod megítélni, van jelentősége?) 

A mesterséges intelligencia (MI, vagy AI – Artificial Intelligence) 

használatának jövője számos – nem kis részben erkölcsi – kérdést felvet. 

Különösen aktuálisak ezek most, amikor az ember potenciálisan Turing-

teszten1 átmenni képes „gondolkodó gép” létrehozására, illetve ezen 

szoftverek elképesztő teljesítményű2 szuperszámítógépekkel való 

                                                 
1 A teszt lényege, hogy egy ember és egy számítógép is megpróbálja meggyőzni a 

bírálókat arról, hogy ember. A zsűri csak írásban (chat) kommunikál a tesztalanyokkal. A 

teszt akkor sikeres, ha a kérdezők legalább 30%-a 5 perc alatt nem tudja megállapítani, 

hogy emberrel vagy géppel kommunikál. (Turing 1950) A Westworld képzeletbeli (de a 

jövőben könnyen elképzelhető) robotjai egyfajta „emelt szintű Turing-tesztet” is 

teljesítenek azzal, hogy ránézésre sem állapítható meg róluk, hogy nem emberek. 
2 A ma ismert legmodernebb szuperszámítógép az normál használatban lévő 

számítógépeknél és okostelefonoknál 100 milliószor több lebegőpontos műveletet képes 

elvégezni másodpercenként (200 petaFLOPS). 
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kiszolgálására és/vagy élőlények mintájára készült élethű robotokba 

építésére3 képes. Az mindenesetre biztosnak látszik, hogy az AI több 

terepen szerephez juthat a pénzügyi szolgáltatásokban is. 

Az egyik kézenfekvő alkalmazási terület a „Front-End AI”. A nem túl 

távoli jövő banki ügyfelei a legtöbb esetben robotokkal (szoftver) fognak 

kommunikálni, hasonlóan ahhoz ahogyan a tech cégek és ügyfeleik (avagy 

a felhasználók és eszközeik) közötti kommunikációt dominálja a 

mesterséges intelligencia (Alexa, Siri stb.). A technológia magas fejlettségi 

fokát jól mutatják a Google Assistant közelmúltban demonstrált (Google 

I/O 2018), Westworldöt idéző képességei. A Google Duplex néven futó 

fejlesztés nyomán a Google operációs rendszerét futtató eszközök 

meglepően természetesen kommunikálva képesek önállóan, emberi 

beavatkozás nélkül elvégezni a felmerülő feladatok széles körét, többek 

között telefonhívásokat bonyolítanak le, amelyek során például időpontot 

egyeztetnek egy fodrásszal, vagy asztalt foglalnak egy étteremben a 

készülék tulajdonosának nevében. (Mindezek során a hívást fogadó fél jó 

eséllyel nem is érzékeli, hogy nem emberrel kommunikál.) 

Az AI asszisztensek használatában rejlő lehetőségeket a bankok is kezdik 

felismerni. A Bank of America például a közelmúltban az elsők között 

indította el Erica nevű chatbotját az ügyfeleivel való hatékonyabb 

kapcsolattartás érdekében. (WEF 2017) 

 

2.3. Üzleti intelligencia 

A bankokról könnyen megállapíthatjuk, hogy széles körű információkkal 

rendelkeznek az ügyfeleikről, mi több, birtokában vannak a 

legérzékenyebb és legértékesebb pénzügyi magatartásukat leíró adatoknak. 

Ma már az is hasonlóan triviális kijelentés, hogy az ezen adatok nyújtotta 

lehetőségeket az elmúlt évtizedekben nem sikerült kiaknázni. Az adatok 

tudománya, az üzleti intelligencia4 (BI – Business Intelligence) területének 

közelmúltban tapasztalt rohamos fejlődését és a nagy IT cégek felhasználói 

adatokra alapozott sikertörténeteit látva a pénzügyi szektor is felismerte az 

ügyféladatokban rejlő értéket. A digitális transzformáció időszakában a 

                                                 
3 Többek között a Miskolci Egyetem munkatársainak részvételével is végeztek sikeres 

kutatásokat ember-robot interakciók etológiai alapokon történő modellezésére 

vonatkozóan (Vincze et. al. 2011) 
4 Az „üzleti intelligencia” kifejezés a „Business Intelligence” félresikerült fordítása. 

Valójában az „intelligence” szónak itt nem „intelligencia”, hanem „hírszerzés” a jelentése. 

Utóbbi ugyanakkor Magyarországon (érthető történelmi okokból) nem cseng túl jól, így – 

jobb híján – megmaradtunk ennél a kényszermegoldásnál – a tudományterület neve tehát 

magyarul: üzleti intelligencia. 
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bankok számára az egyik legfontosabb célkitűzés már az, hogy a digitális 

értékesítésük támogatása érdekében jobban felhasználják a saját 

rendszereikben keletkező és az esetleges más forrásokból (pl. geolocation, 

social media) származó adatokat egyaránt. Ennek nyomán lehetővé válik a 

személyre szabott szolgáltatás-nyújtás (az ügyfelek ott és akkor kaphatnak 

megfelelő pénzügyi ajánlatokat, amikor és ahol éppen szükségük van rá). 

Ezeket a folyamatokat sok esetben a szabályozók is támogatják vagy akár 

gerjesztik (lásd 3.). A bankoknak a nagy adatvállalatok (Google, Facebook, 

Tencent) mintájára specializálódniuk kell az adatok értékké alakítására, 

amiben a fintech cégek ideális partnerek lehetnek. (Deák-Podmetina 2013) 

Az adatok felelős használata esetén (ebben nem kell, hogy példa legyen a 

Facebook) a fogyasztók szempontjából is pozitív hozadékai lehetnek a 

folyamatnak, kényelmesebb, felhasználóbarátabb szolgáltatások, és 

átfogóbb információk alapján meghozott tudatos pénzügyi döntések 

formájában. 

 

2.4. Robothívások 

2018 májusában 4,1 milliárd telefonhívást bonyolítottak le robotok csak az 

Egyesült Államokban (YouMail Robocall Index) – ezek jelentős részét a 

pénzügyi szektor kezdeményezte (1. ábra). Ezen általában markentig5 

(vagy csalás6) célú hívások egyelőre nem a fent bemutatott fejlettségű 

mesterséges intelligenciákhoz köthetők, hanem jellemzően előre felvett 

hangüzenetek. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezek a kéretlen 

hívások, különösen ilyen tömeges számban az emberek privát szférájába 

való betolakodást jelentenek (ami persze nem áll távol a marketing 

eszköztárától). Érdemes belegondolni továbbá a Google Duplexhez 

hasonló technológiák és robothívások „összekötésének” lehetséges 

veszélyeibe. (Bálint 2018) Az pedig már csak a némileg keserű hab a tortán, 

ha egy harmadik, szintén nemrégiben bemutatott szoftver képességeit is 

figyelembe vesszük ezzel kapcsolatban: az Adobe által bemutatott Project 

VoCo névre keresztelt prototípus (vagy ahogyan többen hivatkoznak rá: 

Photoshop for Voice) kb. 20 perc referencia beszédhang (interjú, előadás, 

podcast, telefonbeszélgetés stb.) alapján képes bármilyen célszemély 

hangját utánozni (bármilyen előre megadott szöveget a referenciaszemély 

                                                 
5 A robothívások legtöbbször valamilyen politikai vagy telemarketing kampányhoz 

kötődnek, de egyes esetekben (pl. katasztrófahelyzet) közszolgálati, tájékoztatási funkciót 

is elláthatnak. 
6 A robothívásokat egyre növekvő számban csalási céllal alkalmazzák, ezzel bővítve a 

pénzügyi visszaélések egyébként sem szűkös eszköztárát. (Kovács 2016) 
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hangján előadni) és a generált beszédben olyan kifejezéseket is használni, 

amelyek nem hangzottak el az eredeti szövegben. (Adobe Max 2016) 

Ez persze rengeteg további etikai kérdést is felvet, amelyekre talán van még 

néhány évünk megtalálni a válaszokat. Az Adobe VoCo kereskedelmi 

forgalomba kerüléséről egyelőre nincs hír, a Google Duplex fejlettségi 

szintjét pedig remélhetőleg egyelőre csak a közvetlen versenytársak 

képesek megközelíteni, akik szintén csak saját termékeikben, korlátozottan 

használják majd a technológiát. Így a robothívások egy darabig még 

megmaradhatnak az előrögzített marketingszövegek és politikai üzenetek 

mantrázásánál, azt követően pedig bízom benne, hogy telefontársaságok 

által fejlesztett robothívás blokkoló eszközök és anti-robocalling 

szabályozások fognak gátat szabni a terjedésüknek. 

 

 
1. ábra: TOP 20 robothívás-alkalmazó az USA-ban (2018. március) 

Forrás: NCLC 2018 

 

2.5. Instant payments 

A több országban már sikerrel működő, (közel) real-time fizetési 

rendszerek után, Magyarországon 2019 közepétől sokkal átfogóbb módon 

kerül bevezetésre az azonnali fizetési rendszer, melynek megvalósítása 

dimenzióváltást jelent a belföldi fizetések lebonyolításában, létrehozásával 

lehetővé válik a legmodernebb informatikai és kommunikációs 

megoldások alkalmazása a pénzforgalomban. (MNB 2016) Az GIRO Zrt. 

által fejlesztett új rendszerben az év minden napján, éjjel-nappal, akár a 

kedvezményezett mobilszámának megadásával is (másodlagos azonosító) 

lehet majd 10 millió forintig fizetési megbízásokat indítani, amelyek 

néhány másodperc alatt meg is érkeznek a címzetthez. 

Az azonnali átutalás (vagy a fizetési kérelem) olyan helyzetekben (pl. 

fizikai elfogadóhelyen történő vásárlás, magánszemélyek közötti 

adásvétel) is lehetővé teszi a kényelmes fizetést, ahol eddig nem volt reális 

alternatívája a készpénz, illetve a bankkártya használatának. (Selmeczi-
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Kovács 2017) Az azonnali átutalási rendszer alapinfrastruktúrájára épülő – 

más fejlett technológiákkal kombinált – potenciális szolgáltatások 

jelentősen javíthatják az ügyfélélményt és növelhetik a fogyasztók 

pénzügyi tudatosságát. (lásd még: 3.2) 

 

2.6. Okostelefon 

Természetesen az okostelefon ma már nem nevezhető új technológiának, 

viszont jelenleg tapasztalhatjuk – a bankolás szempontjából – a mobil, mint 

platform elsődlegessé válását. Egyes országokban, pl. az Egyesült 

Királyságban már több ügyfél intézi mobilapplikáción keresztül banki 

ügyeit, mint más módokon (internetbank, telefon, személyes látogatás 

bankfiókban). (Peachey 2018) Egyre jobban teret nyernek olyan teljesen a 

mobilplatformra építő digitális bankok is, mint a német N26, amelynek 

mára több mint 1 millió ügyfele van. 

Kína ebből a szempontból is más dimenzió: a mobilfizetési piacért 

versengő Tencent és Alibaba fizetési megoldásai, a WeChat (Ten Pay 

funkciója) és az AliPay együtt több mint 1,3 milliárd aktív felhasználóval 

rendelkeznek, gyakorlatilag kiszorították a bankkártyákat és a teljesen 

készpénzmentes gazdaság irányába mutatnak. Ezt a pénzügyi kultúra 

szempontjából pozitív változásként lehetne értékelni, azonban ezek a QR-

kód alapú fizetési megoldások jóval kevésbé biztonságosak, mint a 

bankkártyás- vagy NFC-s mobilfizetés (pl. Apple Pay), így számos 

visszaélésre adnak lehetőséget. 

 

3. SZABÁLYOZÁS A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN 

A 2008-as gazdasági válság utáni reformok a pénzügyi döntéshozatal 

minőségének javítását tűzték ki célul (Kovács-Terták 2016). Nem 

kifejezetten ezzel a céllal születtek meg, de szintén ebbe az irányba 

hathatnak a közelmúlt szabályozási újdonságai. Talán kevésbé igaz ez az 

Európai Unió új adatvédelmi rendeletére, a GDPR-ra (EU General Data 

Protection Regulation), amelynek bevezetése – legalábbis Magyarországon 

– kis túlzással káoszba fulladni látszik, de annál inkább megáll a 

Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló módosított EU-irányelv, azaz a 

PSD2 (Revised Payment Services Directive, EU 2015/2366) esetében, 

amelynek legfőbb hozadéka az ún. nyitott bankolás (open banking) lehet. 

PSD2 rendelkezéseit a magyar jogba átültető törvénycsomagot 2017. 

október 31-én fogadta el a Parlament. (Füredi-Fülöp et. al. 2017) 
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3.1 Open banking 

Az egyik leginkább várt újdonság a PSD2 kapcsán az, hogy a számlavezető 

pénzügyi intézményeknek – meghatározott körben és feltételek7 mellett – 

hozzáférést kell biztosítaniuk  

az általuk kezelt ügyféladatokhoz harmadik fél szolgáltatók számára 

(természetesen az ügyfél hozzájárulása esetén), így az irányelv megszünteti 

a bankok pénzügyi adataink fölötti kizárólagos rendelkezését. (EBF 2017) 

Ez várhatóan teret nyit olyan új szolgáltatások megjelenésék, amelyek az 

ügyfelek megalapozottabb pénzügyi döntéshozatalát támogathatják, 

megtakarítási hajlandóságukat növelhetik. (PFM8 alkalmazások, pénzügyi 

magatartásunk alapján személyre szabott javaslatokat tevő 

robottanácsadók, új fizetési platformok, költségmegosztási lehetőségek 

stb.) A pénzintézetek szempontjából ez azt is jelenti, hogy megugrik a 

díjbevételekért küzdő versenytársak száma – a pénzügyi szektor értéklánca 

átalakul az adatgyűjtés és -elemzés új lehetőségei nyomán. 

 

3.2 Azonnali fizetés 

A fizetési rendszerek technológiai fejlődését és az érintettek hatékony 

kommunikációját elősegítendő az Európai Központi Bank létrehozta a 

Euro Retail Payments Board (ERPB) nevű testületet, amely kidolgozta a 

magyar szabályozás alapjául is szolgáló részletszabályokat, szabványokat 

– ezek 10 mp alatti időtartamú átutalások irányoznak elő az újonnan 

fejlesztett európai rendszerekben. A magyar azonnali fizetési rendszer 

kialakításához, a projekt méretéből és az érintettek széles köréből fakadóan 

természetesen hazai jogi szabályozásra is szükség van: ez – többek között 

új9 pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelet kiadását jelenti. 

Az azonnali fizetési rendszer kialakítása számos ponton kapcsolódik a 

PSD2-implementációhoz, számos példa van rá, hogy a pénzügyi szektor 

szereplői is összevont projektként kezelik azokat. (Kuttor-Pál 2017) 

  

                                                 
7 pl. biztonságos és hatékony csatornákon keresztül történő adattovábbítás, nyílt banki API 

hozzáférés 
8 Personal Finance Management: a pénzügyeink áttekintését segítő, költségvetéskezelő 

szoftverek. A PSD2 hatására ún. számlainformációs aggregátorokon (AISP) keresztül egy 

platformon válik elérhetővé az adott ügyfél minden számlainformációja – a költések 

esetén nem kell manuálisan bevinni a rendszerbe az adatokat (egyes megvásárolt 

tételeket). 
9 Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos MNB rendelet már eddig is számottevően 

módosult, valamint most is számos rendelkezést kell módosítani, a hatályos rendelet 

további módosítása helyett az MNB azonos címmel új rendeletet ad ki. ( 
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4. FINTECH CÉGEK ÉS IT ÓRIÁSOK – HATALOMÁTVÉTEL? 

Bill Gatestől nem idegenek a jövőbemutató gondolatok. Sokat vitatott 

provokatív mondása, amely szerint bankolásra (pénzügyi szolgáltatásokra) 

szükség van, azonban bankokra nem feltétlenül („Banking is necessary, 

banks are not”) különösen figyelemreméltó, hiszen közel 25 évvel ezelőtt, 

1994-ben mondta. A felvetés nem is lehetne aktuálisabb. A ma nagy 

kérdése, hogy a bankrendszer hagyományos szereplői megőrzik vezető 

szerepüket, a fintech cégek tesznek szert elsődleges pénzügyi szolgáltató 

pozícióra, vagy a nagy technológiai óriáscégek lesöprik a piacot. Jó eséllyel 

egyik sem igaz és valamilyen köztes megoldásnak leszünk tanúi az 

elkövetkező időszakban. 

 

1a. táblázat: Fintech cégek a pénzügyi szolgáltatások piacán 
 

 
Miben bizonyultak 

sikeresnek? 

Mi az ami (eddig) nem 

valósult meg? 

Fintech cégek 

Magukhoz ragadták a 

kezdeményezést a 

pénzügyi szektor szinte 

minden területén és 

fontos szerepük van a 

fejlődési irányok 

meghatározásában. 

Nem csak belföldön 

sikeresek, tömegesen 

jutnak el nemzetközi 

piacokra is (Leskó és 

Deák 2017). 

Túlbecsülték a 

fogyasztók „banki 

mobilitását”. 

Az ügyfelek a vártnál 

kevésbé hajlandóak 

leváltani a megszokott 

inkumbens pénzügyi 

szolgáltatókat. 

Jelentős hatással voltak 

a fogyasztói elvárásokra. 

Megmutatták, hogy lehet 

és kell tartani a lépést a 

nagy technológiai 

cégekkel a felhasználói 

élmény minőségének 

tekintetében. 

Nehézségekbe ütköztek 

a teljesen új 

infrastruktúrák 

kiépítése során – 

inkább a meglévő 

pénzügyi 

ökoszisztémán belül 

tudtak sikeres 

újításokat hozni. 

Forrás: Saját szerkesztés 

  



128 

 

1b. táblázat: IT óriások a pénzügyi szolgáltatások piacán 
 

 
Miben bizonyultak 

sikeresnek? 

Mi az ami (eddig) nem 

valósult meg? 

Globális 

technológiai 

vállalatok 

Megvetették a lábukat a 

pénzügyi szektorban 

(elsősorban a fizetések 

területén). 

Facebook: ingyenes (!?) 

P2P transzferek a 

Messengeren keresztül 

Apple: személyek 

közötti pénzküldés az 

iMessage segítségével és 

Apple Pay fizikai 

elfogadóhelyen történő 

(NFC) fizetés (és 

hamarosan Apple Pay 

hitelkártya) 

A bankká válás (banki 

liszensz megszerzése) 

meglehetősen nehéz és 

időigényes lenne – 

eddig érdemi lépés 

ilyen irányba nem 

történt. Valószínűleg a 

bankokkal való 

együttműködés lehet a 

könnyebben járható út, 

amit Európában a PSD2 

is elősegíthet. 

Olyan Fintech 

kulcsterületekre is 

sikerült betörniük, mint 

a KKV-hitelezés 

(Amazon) 

A bankokkal való 

szorosabb 

együttműködés eddig 

nem valósult meg, de 

az Amazon állítólag 

már tárgyalásokat 

folytat olyan 

pénzintézetekkel, mint 

a JPMorgan Chase & 

Co. (Glazer et. al. 

2018) 

Forrás: Saját szerkesztés  
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4.1. GAFA a pénzügyekben 

A széles körben elterjedt megnevezés, a GAFA mozaikszó négy globális 

jelentőséggel bíró amerikai technológiai óriáscég nevének kezdőbetűiből 

áll össze10: Google-Apple-Facebook-Amazon. A GAFA tagjai egyre 

nagyobb hatást gyakorolnak mindennapi életünkre és a világgazdaságban 

betöltött szerepük és befolyásuk is folyamatosan növekszik. Ezek az 

innováció csúcsát megtestesítő vállalatok – amellett, hogy szerteágazó 

területeken nyújtanak informatikai szolgáltatásokat – a közelmúltban 

megkezdték benyomulásukat a pénzügyek területére is. Már mind a négy 

cég rendelkezik legalább valamilyen saját fizetési megoldással, de más 

pénzügyi szolgáltatásokat is fejlesztenek. 

A GAFA pénzügyi szolgáltatókkal való együttműködése adja magát, 

merészebb elképzelések szerint pedig akár hitelintézetek felvásárlása11 is 

elképzelhető. Utóbbihoz persze a szabályozóknak is lehet néhány szava, 

bár az USA-ban a Donald Trump Wall Streetről érkezett vezetőkkel 

megtűzdelt kabinetje elképzelhető, hogy rugalmasabban állna egy ilyen 

kérdéshez. Mindenesetre nem lenne nagy meglepetés, ha ilyen irányba 

történő lépések tanúi lennénk. Már csak azért sem, mert a felmérések 

szerint a fogyasztók, különösen a fiatalok jelentős része (az Egyesült 

Királyságban a 25-34 év közötti korosztályban kb. fele) szívesen cserélné 

hagyományos hitelintézetét GAFA szolgáltatóra, ha az kereskedelmi banki 

szolgáltatásokat nyújtana. Az indokaikat között legelőkelőbb helyen az 

szerepel, hogy úgy gondolják, ezek a cégek jobb technológiával 

rendelkeznek és innovatívabb szolgáltatást tudnak nyújtani (2. ábra).  

                                                 
10 Először a LE Monde c. francia folyóirat hasábjain használták a kifejezést. 
11 Egyes híradások 2017 elején a Capital One, Amazon általi akvizíciójáról szóltak. 
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2. ábra: Mi indokolhatná, hogy lecserélje bankját 

és a Google, az Amazon, a Facebook, vagy az Apple 

pénzügyi szolgáltatásait vegye igénybe? 

(1000 banki ügyfél megkérdezése alapján) 

Forrás: Peru Consulting 2017 

 

 

Az egy felmérés során megkérdezett iparági szakértők véleményét a GAFA 

lehetséges térnyerésével kapcsolatban az alábbi ábra foglalja össze, 

amelyből látható, hogy a szakma képviselőinek többsége 10 éven belül 

számol ezen vállalatok, azon belül is leginkább az Amazon előretörésével. 
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3. ábra: Iparági szakértői várakozások a GAFA 

jövőbeli szerepére vonatkozóan (2017. november) 

Forrás: Saját szerkesztés, MoneyLive 

 

A GAFA mellett sokakban felmerülhet a Microsoft, amely nemrégiben 

maga is előállt egy új fizetési megoldással: a korábban nem túl nagy 

sikereket elért Microsoft Wallet helyett – nyilvánvalóan az Apple Pay és 

az Android Pay ellenfelének szánva – létrehozták a Microsoft Pay 

szolgáltatást. Ez persze még csak a fizetési szolgáltatóként való 

felzárkózást jelenti, de elképzelhető, hogy a Microsoftnak is vannak 

további, a pénzügyi szektort érintő tervei, amellyel helyet követel magának 

a GAFA négyes mellett. 

Talán Európában kevésbé közismert, de a Microsoftnál sokkal inkább a 

GAFA mellé kívánkozó szereplő a kínai internetes kereskedő Alibaba 

Group, melynek kapcsolt vállalkozása, a 150 milliárd dollárra értékelt Ant 

Financial már 2015 óta bankként működik és több száz millió ügyfelének 

kínálja a szolgáltatások széles körét. Ezek között található online 

mikrohitelezés, P2P hitelezés, befektetési alap, adósminősítő rendszer és 

természetesen az Alipay fizetési szolgáltatás – mindez teljesen digitálisan, 

bankfiókok nélkül.  

Nehéz megjósolni a GAFA jövőjét, de úgy gondolom az kijelenthető, hogy 

a jövőben ezeknek a vállalatoknak fontos szerepük lesz nem csak a fizetési 

megoldások, de más pénzügyi szolgáltatások területén is. Nem valószínű, 

hogy teljes értékű bankokká válnának és hagyományos banki termékeket 

kínálnának, de jelentős tényezővé válhatnak a pénzügyi szektorban – ennek 
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 a fejlődésnek a fő elemei pedig az alábbiak lehetnek: 

- a meglévő ügyfélkör és az ahhoz kapcsolódó óriási adatvagyon, 

- személyre szabott pénzügyi szolgáltatások, 

- partnerség a hitelintézeti szektor szereplőivel. (Patel 2018) 

 

5. A PÉNZÜGYEK ÉS A PÉNZÜGYI KULTÚRA JÖVŐJE 

Jelen írás címében szerepel a „bankszektor” szó. A fent felvázoltak alapján 

ez a kifejezés a közeljövőben új tartalommal telik meg és néhány év múlva 

már nem hagyományos értelemben vett bankszektorról fogunk beszélni. 

Szinte biztosan számolnunk kell a nagy IT vállalatok (GAFA) 

térnyerésével a pénzügyek területén és a fintech cégek szerepe is fontos 

lehet. Az iparágak óriási ökoszisztémákká való összeolvadása során a 

bankoknak is meg kell találniuk a helyüket – azok a hitelintézetek lesznek 

az átalakulás nyertesei, amelyek meg tudják lovagolni ezen változásokat. 

Az innovációt gerjesztő, támogató szabályozások, elsősorban a PSD2 

nyomán Európában a fintechek, a bankok és a GAFA sokrétű 

együttműködése valósulhat meg, amit Magyarországon tovább 

erősíthetnek a GIRO Zrt. azonnali fizetési alapinfrastruktúrájára épülő 

szolgáltatások.  

A bankrendszert úgy gondolom, hogy nem a nyitott bankolás, a blockchain, 

a mesterséges intelligencia, vagy az üzleti intelligencia fogja hamarosan 

megváltoztatni, hanem az ezen technológiákon és tudományterületeken 

alapuló új üzleti modellek fogják végérvényesen átalakítani. 

Véleményem szerint a technológia fejlődése, a pénzügyek digitalizációja 

és az ezek nyomában járó gyökeres változások miatt nő a pénzügyi szektor 

szereplőinek (ideértve a szabályozó hatóságokat is) a lakosság pénzügyi 

kultúrája iránti felelőssége. A közeljövőben fontos elvárásként kell 

támasztani, hogy a személyre szabott digitális pénzügyi szolgáltatások ne 

csupán a vállalatok profitjának maximalizálását szolgálják, hanem – 

fenntartható üzleti modellek mellett – az ügyfeleket is segítség a 

megalapozott, tudatos pénzügyi döntések meghozatalában. 

Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy a társadalom egy jelentős része 

számára nem a digitalizációból és az átrendeződő piacból fakadó 

változások jelentik a legnagyobb kihívást. 

Világszinten például kb. 2 milliárd ember egyáltalán nem fér hozzá 

semmilyen banki szolgáltatáshoz (G20 / World Bank 2016). (Ezen 

egyébként segíthetnek a nagy IT cégek által nyújtott pénzügyi 

szolgáltatások, hiszen ezen fogyasztók egy részével ezek a vállalatok 

kapcsolatban vannak.) 
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Magyarországon is bőven van még tere a pénzügyi kultúra fejlesztésének. 

Ez elmúlt évtized számos, a lakossági pénzügyi kultúra felmérésére 

irányuló hazai kutatás eredményeit áttekintve egyértelműen 

megállapítható. (Kovács 2015) 

Egy más tematikájú kérdőíves felmérés eredménye szerint (Fábry 2013) 

hazánkban mintegy 800 ezer ember szerint a Nap kering a Föld körül. A 

reprezentatív mintában szereplő megkérdezettek 14%-a nem tudta 

helyesen megállapítani12 „A Nap mozog a Föld körül” állítás 

igazságtartalmát, de még rosszabb eredmények születtek az olyan 

bonyolultabb állítások, mint „A radioaktív tej biztonságossá tehető 

főzéssel” (23%), vagy „Az anya génjei döntik el, hogy a gyerek fiú vagy 

lány lesz” (40%) esetében. 

Ez úgy gondolom, hogy rávilágít arra, hogy a magyar társadalom egyes 

csoportjai esetében olyan alapvető általános ismeretek hiányoznak, 

amelyek pótlása előfeltétele a pénzügyi tudatosságuk növelésének. Az 

ilyenkor gyakran megfogalmazódó lemondó „Aki hülye haljon meg.” 

véleménytől a „Szeresd […] a te felebarátodat, mint magadat!” tanításig 

(Lukács 10:27) terjedő skálán az utóbbi környékére kellene pozícionálni 

mind az átlagemberek, mind a döntéshozók hozzáállását ezen társadalmi 

rétegek felzárkóztatása érdekében.  

                                                 
12 Helytelen vagy „nem tudom” választ adott. 



134 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

2017. évi CXLV. törvény: Egyes törvények biztosítási, illetve 

pénzforgalmi tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról 

Bálint Viktor (2018) LikedIn post: goo.gl/HxPyDt 

Bartha Zoltán: A Moore-törvény és a jövő gazdasága – In: Nagy Zoltán, 

Horváth Klaudia (szerk.) Jubileumi tanulmánykötet 246 p. Miskolc: 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2016. ISBN:9789633581025 

Biblia – Újszövetség – Lukács evangéliuma (III. könyv), Károli Biblia 

Deák és Podmetina (2013): How Vill the Start-Up? Business Incubation 

of High-Tech Start-Up companies, in: Szabó Lajos (szerk.) Mérföldkövek 

és kihívások a menedzsmentben: A menedzsmentkonferencia 

tanulmánykötete. Konferencia helye, ideje: Balatonfüred, Magyarország, 

2013.08.26-2013.08.28. Veszprém: Pannon Egyetem, 2013. pp. 157-181. 

ISBN:9786155044892 

EBF: Opinion of the European Banking Authority on the transition from 

PSD1 to PSD2, European Banking Federation, EBA/Op/2017/16, 2017. 

december 19. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. 

november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 

2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről, goo.gl/L9ySXU 

Farkas Máté: Blockchain a Bitcoin árnyékában, Fintechzone, 2018. 

január. 4.   goo.gl/YtJfDN 

Füredi-Fülöp J., Pál Tné., Várkonyiné Juhász M (2017): Pénzügyi 

jogszabálymódosítások alkalmazhatósági nehézségei a gyakorlatban, in: 

Bozsik Sándor (szerk.): Pénzügy-számvitel-statisztika füzetek II.: 2016. 

107 p. Konferencia helye, ideje: Miskolc-Egyetemváros, Magyarország, 

2016.12.01 (Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar) Miskolc-

Egyetemváros: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 20-27. ISBN:978-

615-80543-2-4 

Glazer, E. – Hoffman L. - Stevens, L.: Next Up for Amazon: Checking 

Accounts, The Wall Street Journal, 2018. március 5. 

Google I/O 2018 Conference – Keynote speech, Sundar Pichai, 2018. 

május 8. Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA 



135 

 

G20 Financial Inclusion Indicators – Global Partnership for Financial 

Inclusion (GPFI) – G20 2016 China 

Home Box Office (HBO): Westworld (2016-), Bad Robot, Jerry 

Weintraub Productions, Kilter Films, Warner Bros. Television, 

www.imdb.com/title/tt0475784 

Kovács Levente (2015): A pénzügyi kultúra Európában, Magyarországon 

és a Miskolci Egyetemen, IX. Mérleg és kihívások nemzetközi 

konferencia kiadványa, Miskolci Egyetem, p. 179-187., ISBN 978-963-

358-098-1 

Kovács Levente (2016): Fraud risk in electronic payment transactions, 

JOURNAL OF MONEY LAUNDERING CONTROL, 19.: (2.) pp. 148-

157. ISSN: 1368-5201 

Kovács Levente, Pál Zsolt: A pénzügyi kultúra vizsgálatának sarokkövei, 

In: Veresné Somosi Mariann, Lipták Katalin (szerk.) „Mérleg és 

Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia – 

Konferenciakiadvány – Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 

2017. pp. 344-353. – ISBN:978-963-358-140-7 

Kovács Levente és Terták Elemér (2016): Financial Literacy. Panacea or 

placebo? A Central European Perspective. Verlag Dashöfer, Bratislava. 

(goo.gl/X76a6t) 

Kuttor Dániel, Pál Zsolt: Miskolc, mint pénzügyi központ – Hazai trendek 

és kapcsolatok a bankközi tranzakciók alapján., In: Veresné Somosi 

Mariann, Lipták Katalin (szerk.) „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi 

Tudományos Konferencia – Konferenciakiadvány – Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, 2017. pp. 320-330. – ISBN:978-963-358-140-7 

Leskó Anett és Deák Csaba (2017): Key to Efficient Operations or Key 

Cluster Competences c. tanulmány, XXVIII ISPIM Innovation 

Conference – Composing the Innovation Symphony, Ausztria, Bécs, 

2017. június 18-21. 

Mak, Aaron: There Are Two Big Reasons Robocalls Are Getting Worse – 

The FCC is only trying to fix one, Slate, Future Tense, slate.com, 2018. 

május 16. 

Magyar Nemzeti Bank: Az azonnali fizetési szolgáltatás működési 

modellje Magyarországon, 2016. december 

MoneyLive: The Future of Retail Banking Report (2017), Marketforce - 

The London Institute of Banking & Finance 



136 

 

National Consumer Law Center (NCLC): The Escalating Problem of 

Unwanted Robocalls and What To Do About It, 2018. április 18.   

goo.gl/DReSQ5 

Patel, Kunal: GAFA in Banking. Will They or Won’t They? - GLG 

(Gerson Lehrman Group) - Kunal's Blog (Finextra), goo.gl/YGsqbt 

Peachey, Kevin: Banking by mobile app 'to overtake online by 2019' 

BBC News – Business rovat, www.bbc.com/news/business-44166991 

Peru Consulting: Retail Banking IT – Turn to Face the Change, Ian 

Robinson, 2017 

Selmeczi-Kovács Zsolt: „Milyen változásokat hoz az azonnali átutalási 

rendszer Magyarországon” c. előadás, „Mérleg és Kihívások” X. 

Nemzetközi Tudományos Konferencia – Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar, 2017. október 17. 

A. M. Turing (1950): Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 

433-460. 

Veresné Somosi M. (2004): Vezetői döntéshozatal, in: Kunos et. al.; 

Gyémántok csiszolása - Képzés - Vállalkozás: PHARE HU 0105-03-01-

0028. 657 p.; Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, pp. 1-

35. 

Vincze, David & Szilveszter, Kovács & Niitsuma, Mihoko & Hashimoto, 

Hideki & Korondi, Péter & Gácsi, Márta & Miklosi, Adam. (2011). 

Ethologically inspired human-robot interaction interfaces. ACM 

International Conference Proceeding Series. 10.1145/2160749.2160761. 

World Bank – Douglas Pearce (online videó) – 2 Billion: Number of 

Adults Worldwide Without Access to Formal Financial Services 

(goo.gl/8RTKFm) 

World Economic Forum: Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of 

Disruptive Potential In 

Financial Services – Part of the Future of Financial Services series 

(Prepared in collaboration with Deloitte), 2017. augusztus 

YouMail Robocall Index – Nationwide Robocall Data, 2018. május, 

robocallindex.com 

  



137 

 

 
 

 
  



138 

 

 



139 

 

HARMONIZATION DEVELOPMENT 

OF DEPOSIT GUARANTEE SCHEMES IN EU 
 

 

Shengxia Li 

PhD student, University of Miskolc 

 

 

ABSTRACT 

This paper introduces the subject of deposit guarantee scheme (DGS) 

development in EU. The first part of the paper describes the creation and 

placement of DGS in EU. DGS firstly established in some countries 

spontaneously, soon after the introduce of Directive 87/63/EC, DGS was 

defined and formulized, which caused a surge on the formation of DGS in EU. 

Till 2003, all the EU members have their DGSs set.  Later after the release of 

Directive 94/19/EC and 2009/14, 2014/49, DGS in EU reach further 

harmonization on some specific determinants such as coverage level, funding 

and payouts. The second part lists the evolvement and main content of all 

directives, provisions of DGSs were lead to a more harmonized level with the 

convergence development of coverage level, funding and payouts gradually 

reached. Further more, in 2015, a proposal of forming a European Deposit 

Insurance Scheme was published and targeting a “maximizing 

harmonization” in EU. The EDIS envisages the creation of a deposit 

insurance system in three phases and finally will reach a full cover of deposits 

in all member states. While the EDIS was assumed to enhance depositor 

confidence as it can reduce the risks of larger local banking shocks, there were 

still debates on whether if EDIS increase banking stability. The possible 

impact and future remarks were present in the closing part.  

 

1. Formation of Deposit Guarantee Schemes in EU 

The establishment of deposit guarantee systems in Europe initiated from 

Germany in 1966 and followed by Finland in 1969, soon during 1980s there 

is a surge of deposit guarantee agencies where most EU member states all 

spontaneously set up their deposit guarantee schemes and during 1990s 

another increasing trend of DGSs establishment. Till 2003, all the 28 Member 

states have their functional deposit guarantee scheme placed (EC,2011a). 

Deposit guarantee scheme firstly introduced by EU regulators in the 

Commission Recommendation 87/63/ECC, aiming at a provisional 

formalization of DGS in EU. The level of deposit guarantee scheme is 

harmonized since the enforce of Directive 94/19/EC, which was a milestone 

in the regulation of deposit insurance in Europe (IMF Country Report, 2013).  
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The establishment of DGS in EU and main Directives can be depict as in 

Figure 1. 

 

 
Figure 1.: A road map for the establishment of DGS in EU 

Source: Author’s own collaboration based on 

EC. (2011a). JRC Report 

 

The creation of deposit guarantee schemes begins form 1960s and surged after 

the first two directives was published. The whole process of full placement of 

DGSs in EU can be divided into three phases: 

• 1960s to 1980s: Germany firstly establish its deposit guarantee 

scheme, quickly followed by Finland (1969), Belgium (1974); Spain 

(1977); Netherlands (1978); Austria (1979); France (1980), UK 

(1982) Switzerland (1984). It is a period those EU members 

spontaneously set up their DGS. 

• End of 1980s to 1994: The next surge comes when Denmark and Italy 

(1987), Ireland and Luxemburg (1987), Portugal (1992) respectively 

establish their systems, followed by the political transformed central 

European countries including: Hungary (1993) which was the first in 

central Europe to establish a deposit insurance system; Czech 

Republic (1994) all create a deposit guarantee schemes. 

• 1994 to 2003: After the crisis Greece, Poland (1995) and Sweden 

(1996) create a deposit guarantee scheme; Other central European 

countries such us Bulgaria, Lithuania, Romania, Slovakia, Croatia 

also placed their systems in 1996, years later Estonia, Latvia (1998) 

and with the last two countries Malta (2000), Cyprus (2003) establish 

a DGS, thus all the EU countries all have a separate deposit guarantee 

scheme.  
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After 2008, events during financial crisis showed the fragmented system and 

stems an implemented and fulfilled report of 2009/14/EC. Latter in 2014, 

2014/49/EU was published and provide for several innovations on depositor 

protection and financial stability. The enforcement of Directives furthermore 

leads to a more convergence and harmonized development of DGSs in EU. In 

November 2015 the introduce of EDIS is a more concentrated step on taking 

measures to reduce financial stability risks in EU member states. 

 

2. HARMONIZATION OF DEPOSIT GUARANTEE SCHEMES IN 

EUROPEAN UNION 

 

2.1. Evolution of DGS Regulatory and Legal Framework: The Directives 

Commission Recommendation 87/63/EC: The solution of banks was a 

voluntary nature from deposit guarantee in Germany who was the first to 

introduce DGS in its country. The Commission Recommendation was 

proposed in November 1986 in EU as the first formal documents to formalize 

DGS frameworks. The necessity of existence of DGS was acknowledged in 

this recommendation in terms of small depositors’ protection (Obal,2004). As 

a cornerstone of the latter directives, the commission recommendation points 

out some basic formal requirements of the deposit guarantee schemes: 

Obligatory membership of credit institutions; construction of the DGS 

design’s accordance with the principle of protecting small depositors; consent 

of coexistence of DGSs in a country. 

Directive 94/19/EC: With the development of inter market in EU, the 

differences between deposit insurance bring obstacles for the freedom of 

service delivery and entrepreneurship among member states, soon a new 

directive was performed, aimed at solvency strengthen and level of 

responsibility. Directive 94/19/EC stated certain harmonization aspects on 

deposit guarantee schemes: 

• It was restricted that all member states must establish a deposit 

scheme; 

• Membership of institutions accepting deposit become 

compulsory; 

• Cross-border issues and exemptions from DGS were defined; 

• Minimum level of coverage was set at € 20,000 with an option 

of coinsurance; 

• Payout dates are three months and possible to apply from 

another extension of three months. 

Directive 2009/14: An amendment was quickly made after the financial crisis 

as a further binding of Directive 94/19/EC. Developments on Directive 

2009/14 to 94/19/EC including: 
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• The level of minimal coverage of deposits increased to €50,000 

(soon later changed to €100,000). Coinsurance was not allowed 

anymore; 

• Payout reduce to 20 working days with a possible extension of 

10 days;  

• The necessity of submitting a report to the European 

Parliament and to the Council was introduced, regarding the 

harmonization of funding mechanisms of DGS. 

Directive 2014/49: Finally, in 2014 agreed upon a final complete system of 

DGS, Directive 2014/49 was enacted. This directive launched several 

innovations, aimed at implementation on the depositor protection: 

• Member states have to build up a fund through ex-ante 

contributions by their credit institutions until the target level of 

0.8% threshold be reached; 

• A new risk-based method on premium collection was 

introduced in the scheme compare to the flat rate premium or 

risk-adjust premiums; 

• The coverage level of DGS were fixed at €100,000. Also, the 

scope of who and what is covered, were extended, small and 

medium-sized enterprises can not be exempted anymore; 

• Payout was further lowered to 7 working days, and with a cost 

for living or any emergency payouts can be lowered to 5 

working days; 

 

2.2. Convergence of DGS Provisions  

With the enforcement of Directives, deposit guarantee schemes in EU is 

harmonized gradually, which vice versa contribute to the financial stability 

and the market integration (Arthur Barbé). The analysis of existing DGS 

provisions were concentrated on coverage level, funding, risk-based 

contributions and payouts. 

Coverage: Coverage level of DGS in EU was led to an ongoing process of 

harmonization since the financial crisis. During the crisis, there were some 

countries introduced a temporary full deposit guarantee, most other countries 

also increased coverage level to avoid panics. To cope with bank runs and 

enhance depositor protection, Directive 2009/14 was triggered to regulate 

DGSs in EU to a minimal harmonization level. Changes of coverage level in 

EU DGSs are depict in Table 1. 
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Table 1. Change of range of coverage level in EU 

Source: Author’s own collaboration based on EU Commission Impact 

Assessment 2010 

 

The coverage level of most DGS in EU were at a lower level regarding 

depositor protection, and largely adjusted stimulated by the crisis, Austria, 

Germany, and Slovakia are extended to temporary unlimited coverage. After 

the introduce of Directive 2009/14 that largely drove by the financial 

turbulence, more jurisdictions either set at the minimal €50,000 level or even 

€100,000 as their limits. Finally, after the father formulization of Directive 

2014/49, all the member states set their coverage limits at the level of 

€100,000 and thus reach the most harmonization of the provision of coverage.  

Funding: There are six DGSs with an ex-post funding scheme: Austria, Italy, 

Netherland, Luxembourg, Switzerland and United Kingdom; other DGSs in 

EU are with an ex-ante funding mechanism (Asli Demirgüç-Kunt,2014). In 

order to fulfill the finance requirements, a target level of 0.8% of covered 

deposits was determined in the Directive 2014/49. However, according to a 

peer review of the financial stability board, at the year of 2010, the percentage 

of covered deposits in some member states were quiet different: 0.21% in 

France; 0.15% in Germany; 0.37% in Spain (FSB, 2012) Innovations of 

funding mechanism in 2014 largely advocate a further harmonization on 

funding.  

A target level of covered deposits also determined how much contributions 

the banks should pay. A harmonized approach for the total funds that should 

be available to DGS in order to make them able to cope with bank failures was 

proposed in 2010 and uniformed in Directive 2014/49 in the form of risk-

based premiums, thus, in the provision of funding, as well as premium 

collection was also harmonized at a higher level. 

Payout: Repay times was direct influenced and regulated by the Directives, 

and will be gradually reduced to 7 working days in three phased in the further 

years (Cerrone, R.2018). The evolvement of payouts developed and forecast 

as a following process: 
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• Directive 94/19/EC: 3 months with an extension of another 3 

months; 

• Directive 2009/14: 20 working days with an extension of 10 

days; 

• Forecast in 2019: 15 working days; 

• Forecast in 2021: 10 working days; 

• Forecast in 2024: 7 working days. 

 

 

3. FROM DGS TO EDIS  

 

3.1. Proposal of EDIS 

The Five Presidents’ Report set a number of steps to further strengthen the 

EU’s economic and the proposal of moving to a European Deposit Insurance 

Scheme (EDIS) is among the key deliverables under the report (European 

Commission, 2015). The commission’s legislative introducing EDIS will 

strengthen the protection of bank depositors across the Bank Union because 

deposit insurance remains vulnerable to larger local banking shocks and still 

expose to domestic banking risks. 

 

3.2. Features of EDIS 

The EDIS proposal involves three stages: the first stage is the re-insurance 

which will lasts for three years from 2017 to 2019; Secondly a co-insurance 

stage from 2020 to 2023 and lastly a full insurance stage from 2024.  

During a re-insurance the EDIS may have only limited funding for liquidity 

and cover only 20% of excessive loss of a participating DGS that encounter 

with a payout event. The national DGS could access EDIS only after their 

DGS funds depleted (European Parliament, 2016).  

Under a co-insurance phase, the difference in this period is that the national 

DGS has the right to request from EDIS for funding liquidity and the loss 

covet borne by EDIS increased to 80% compare to the pervious 20%.  

After the re-insurance and co-insurance phase, all the participating DGS will 

be fully covered by EDIS funds as of 2024. Up till this step, the fully 

mutualized fund in EDIS will replaces national DGS in providing full liquidity 

and absorbing losses. 

While in the progress of the three stages, the first two stages of re-insurance 

and co-insurance period share many common features in order to achieve a 

gradually and smooth evolution of EDIS. The costs for covered deposits will 

be shared increasingly by years among the national DGS and EDIS under co-

insurance stage. 

The Deposit Insurance Fund would be equal to the target of 0.8% of covered 

deposits and the target size with be dynamically increase with the banking 
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sector grows. The consequence of this process is also the creation of a 

European Deposit Insurance Scheme, all the funds will be financed by the risk-

based premiums from banks.  

There are also measures paralyzed with the introduce of EDIS: the 

harmonization of a national DGS; applications of more prudential rules; 

definition of a more completed legislation to implement the remaining 

elements of framework; a greater insolvency law (Boccuzzi, Giuseppe, 2016).  

 

4. FUTURE IMPACT AND REMARKS  

The implementation of deposit guarantee scheme changed significantly with 

the European Directives and have achieved and more regulated than in the 

past. It is one of the pillars in safety net which is an important development of 

present decade to break the vicious circle between the indebtedness of 

individual member state and banking crises (Kovács, Levente 2016). A 

political equilibrium and higher financial integration must be found to gain a 

common depositor protection in EU together during the higher harmonization 

development of DGSs in EU. The launch of EDIS undoubtedly bring multiple 

potential advantages for EU member states: promote trust among bank union 

states; permit a limited cross-border shocks as well as limiting of financial 

market fragmentation.  

There are researchers conclude that national preferences on the EDIS, were 

determined largely by the structure of existing national DGS, which in turn 

were closely linked to the configuration of national banking systems. So 

countries with healthier banking system have the fear that a number of 

member states may have difficulty in meeting the target level of funds (David 

Howarth & Lucia Quaglia, 2017). EDIS should carefully consider the factors 

of differs in the insolvency proceedings of Member States.  

There is another potential flaw of EDIS from the perspective of target funding 

level, according to the JRC data on distribution of deposits in Eurozone, some 

of the countries (such as Germany, France) accounts for 20% to 30% in total 

amount of all deposits in EU, in turn, those countries may need to accumulate 

more than 0.8% (estimated 12% of Germany and 8.8% of Frances 

respectively) of covered deposits in order to meet the payout requirements. 

Therefore, the establishment of deposit insurance fund may discourage the 

collection of higher funds. 

Despite thorough financial integration in the EU has taken place and 

significant strides forward in harmonization of DGSs been realized, 

complicating the negotiations on both the revised DGS directive and the EDIS, 

and ensuring the persistence of national variation still needs careful 

consideration.  
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KÖNYVISMERTETŐ 

PÁL ZSOLT (SZERK.): PÉNZÜGYI KULTÚRA 
 

 

Olyan bonyolulttá tette az ember a világot, hogy évtizedekig kell tanulnia 

ahhoz, hogy megismerje működése szabályait, és élni tudjon benne. A pénz 

eredeti szerepén – az áruk hagyományos cserekereskedelmén – már messze 

túlnyúlik, azonban emiatt az ezzel való bánásmódot is el kell sajátítani. 

Ezen az úton veszélyes csapda, kizárólag a múltbeli tények, hibák, 

hiányosságok feltárása, kellő útmutatást kell szerezni a jövőre nézve is. 

Fokozottan igaz ez napjainkban, amikor a digitális forradalom nyomán a 

pénzügyi piacok és termékek egyre komplexebbé, míg a digitális piacokon 

kötött ügyletek egyre személytelenebbé válnak, mindenkinek meg kell 

ismernie a digitális világban rejlő veszélyeket. 

 

A Pénzügyi kultúra című könyv egy olyan olvasmányos, lendületes és 

kifejezetten jövőbemutató mű, melynek szerzői neves szakértők, akiknek 

rálátásuk van ezekre a pénzügyi folyamatokra, és igyekeztek hű képet 

festeni a téma múltjáról, jelenéről, illetve a jövőjéről. A könyv felépítése, 

fejezeteinek száma – tizenhat – igazodik az egyetemi szemeszterek 

hosszához, így hasznosítható tankönyvként is. Az egyszerű, főleg leíró 

jellegű stílusának köszönhetően ugyanakkor közgazdasági ismeretekkel 

nem rendelkező olvasóknak is bátran merem ajánlani. 

 

Az elérhető tudásanyag szintetizálása a pénzügyi kultúrát alakító, és az az 

által meghatározott folyamatok megértésének, valamint az eredmények 

későbbi gyakorlati alkalmazásának igényével történik. 

A múltba tekintő fejezetek kitérnek arra, hogy a pénzügyi ismeretek hiánya 

az egyének és a társadalom szintjén mindig jelentős szerepet játszott a 

válságok kialakulásában, ennek megismerése nagyon fontos, mivel az 

eredmények alapján lehet és kell új akcióterveket kidolgozni és 

megvalósítani, melyek a jelen és a jövő generációi számára elkerülhetővé 

teszik a múltbeli hibák megismétlését. 

A jelenben zajló folyamatok megértése során nem kizárólag a hazai 

pénzügyi rendszer – például fogyasztóvédelem, fizetési rendszerek – 

szereplőit, működését, hanem a nemzetközi pénzügyi piacok 

szabályrendszeréért felelős intézményeket, norma és szabályalkotókat is 

megismerhetjük. A befektetői tudatosság fejlesztése érdekében képet 

kapunk a részvénypiaci üzletkötés teljes folyamatáról, a takarékosság, az 

öngondoskodás különböző formáiról. 
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A technológiai fejlődés által előidézett drámai változások sem csökkentik 

a bizalom szerepét, annak hiánya jelentősen rontja a bankszektor 

működését, ezért a szerzők külön fejezetet szenteltek a „digitális korszak 

kihívásainak”. 

 

Kovács Levente és Terták Elemér szerzőpáros 2017-ben megjelent 

Financial Literacy (Panacea or placebo? - A Central European Perspective) 

könyvéhez hasonlóan a Pénzügyi kultúra könyv is szakított a korábban 

ebben a témakörben született külföldi és hazai publikációk megszokott 

metódusával, és nem a kutatási eredmények bemutatására helyezték a 

hangsúlyt, hanem egy átfogó tudományos művet hoztak létre. Azonban a 

szerzőpáros ezúttal több nagyszerű szakemberrel is összefogott, így ez az 

újabb könyv olyan alkotók munkája, akik az Állami Számvevőszék, a 

Budapesti Értéktőzsde, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a GIRO Zrt., a 

Magyar Bankszövetség, vagy éppen a Nemzetgazdasági Minisztérium 

munkatársai.  

 

A pénzügyi kultúrával kapcsolatos kérdéseket számos aspektusból vizsgáló 

könyv nemcsak a Miskolci Egyetem Nemzetközi Pénzügy Tanszékén, a 

Pénzügyi kultúra nevű tantárgy egyik legfontosabb szakirodalma, de 

mindenki számára hasznos és érdekes olvasmány. 

 

 

 

Várkonyiné Juhász Mária 
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