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A pénzügyi kultúra és attitűd
A pénzügyi kultúra fogalma az MNB megfogalmazása 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.” (MNB, 2008)

Attitűd
Attitűdjeink szociálpszichológiai értelemben véve egy adott attitűdtárgyhoz való értékelő
viszonyulásunkat jelentik (Halász – Hunyady – Marton, 1979), ez alapján a pénzügyi
attitűdnek a pénzzel, pénzügyekkel kapcsolatos értékelő viszonyulásunkat nevezhetjük.



Célok
C1: A kiskunsági lakosság körében a jövőbeni hitelfelvételekkel
és megtakarítássokkal kapcsolatos preferenciák vizsgálata.

C2: A kiskunsági lakosság körében a jövőbeni hitelek és a
megtakarítások preferenciáira ható tényezők vizsgálata.



Hipotézisek
◦A kiskunsági lakosság a hitelek és a megtakarítások
jellemzőire vonatkozó preferenciái alapján nem homogén,
ezért karakterisztikusan elkülöníthető fogyasztói csoportok
azonosíthatók.

◦Az iskolai végzettség jelentősen determinálja jövőbeni
hitelekre és a megtakarításokra vonatkozó preferenciáit a
kiskunsági lakosság körében.



Anyag és módszer
I. kutatás: Kossuth Kollégium
(2011)
◦ n= 1773

II. kutatás: Pénzügyi attitűdök vizsgálata (2012)
◦ n= 145

III. kutatás: A pénzügyi attitűdök vizsgálata a kiskunsági háztartásoknál (2016)
◦ n= 406



Elemzésekhez alkalmazott statisztikai módszerek

Hipotézisek Módszertan

H1 Faktoranalízis (Főkomponens-elemzés)
Klaszteranalízis (Centroid módszer)

H2
Leíró statisztikák
Kereszttábla elemzés 
(χ2 próba, Cramer asszociációs együttható)



A lakosság jövőbeni megtakarításaira 
vonatkozó attitűdök vizsgálata
Faktorok Ismérvek

Faktor

1 2

„Biztonság” 
faktor

tőke védett legyen 0,807 0,064

garantált hozammal rendelkezzen 0,792 0,218

kockázatmentes legyen 0,732 0,196

rendelkezzen állami garanciával 0,709 0,155

„Likviditás” 
faktor

hozzáférhető legyen egy éven belül 0,006 0,820
év közbeni jövedelem származzon 
belőle 0,219 0,795

biztosítási termékhez kapcsolódjon 0,334 0,500



A lakosság jövőbeni hiteleire vonatkozó 
attitűdök vizsgálata

Ismérvek Faktorok
1 2

futamidő 0,826 0,065
egyéb költség(ek) 0,817 0,048
kamat nagysága 0,814 0,024
törlesztőrészlet nagysága 0,740 0,216
fedezet 0,725 0,250
kezeség kérdésköre 0,520 0,368
bank hírneve 0,461 0,438
termékről látott/olvasott reklám 0,101 0,822
rokonok ismerősök ajánlása 0,092 0,818
pénzügyi tanácsadó/ügynök ajánlása 0,119 0,735



H2a. „Az iskolai végzettség jelentősen befolyásolja a 
kiskunsági lakosság jövőbeni a megtakarítások 
jellemzőire vonatkozó preferenciáit”

χ2 próba szignifikancia szintje: 21%-volt.



H2b „Az iskolai végzettség jelentősen befolyásolja a 
kiskunsági lakosság a jövőbeni hitelek jellemzőire 
vonatkozó preferenciáit.”

χ2 próba szignifikancia szintje: 11,8%



Következtetések
◦ E1 A jövőbeni megtakarításokkal és hitelekkel kapcsolatos preferenciák 

alapján a kiskunsági lakosság statisztikailag jól körülírható csoportokba 
rendezhető.

A jövőbeni megtakarításokkal kapcsolatos 
preferenciák alapján létrehozott csoportok

A jövőbeni hitelekkel kapcsolatos 
preferenciák alapján létrehozott csoportok

1. „Tudatosak” (39,16%) 1. „Közömbösek” (35,47%)
2. „Megfontoltak” (32,51%) 2. „Befolyásolhatók” (25,62%)
3. „Kockáztatók” (12,56%) 3. „Érdeklődők” (15,52%)
4. „Kockázatkerülők” (9,11%) 4. „Érdektelenek” (9,85%)

5. „Megfontoltak” (7,88%)
A többi kapott csoport összesen: 6,65% A többi kapott csoport összesen: 5,67%



Következtetések 2
E2. A kiskunsági lakosság esetében a jövőbeni megtakarításokkal és
hitelekkel kapcsolatos döntéseknél, néha a tanult információk háttérbe
szorulhatnak a termékekkel kapcsolatos preferenciák tekintetében.

A személyes tapasztalatok családból hozott minták, a személyek életük
során szerzett benyomásai a meghatározók, amelyek csak hosszútávon
alakíthatók.



Javaslatok
A bankoknak szükséges foglalkozniuk a fogyasztói igényekkel, szükséges,
hogy a különböző fogyasztói igényeket felölelő lakossági
csoportoknak eltérő termékkínálatot tudjanak nyújtani.
A előírt felmérések (pl. MiFID teszt) főképpen az ügyfelek alapszintű
pénzügyi tájékozottságára és anyagi helyzetére kérdeznek rá. Nagyon
fontos tényező lenne a pénzügyi szolgáltatóknak a tájékoztatás
eszköze, hiszen a potenciális ügyfeleknek a pénzügyekkel kapcsolatos
attitűdjei merőben eltérők.



Javaslatok 2

Az iskolarendszerű 
képzések mellett a 
családi minták is 

befolyásolják az egyének 
döntéseit, így különböző 

tájékoztató és oktató 
intézkedésekkel a felnőtt 

lakosságot is meg kell 
célozni a jövőben. 

A pénzügyi kultúra 
fejlesztésében az állami 
szerepvállalást az iskolai 

rendszerű képzéseken kívül a 
felnőtt lakosság tekintetében 

is erősíteni kell.

A pénzügyi kultúra fejlesztésének feladatát 
véleményünk szerint nem egy-egy külön 

szegmensre kellene hárítani a fiatalok 
esetében, hanem az oktatási intézmények 
és a családi környezetnek a kapcsolatára 

van szükség. 
Az elmúlt években már felmerült, a 

pénzügyi ismeretek iskolai keretek között 
történő oktatása, ám ha a családi 

környezetet is bevonjuk, akkor a pénzügyi 
ismeretek a szülőkhöz is eljutnak azáltal, 

hogy a diákok esetleges pénzügyi 
döntéseibe bevonják őket.



Köszönjük a megtisztelő 
figyelmet!
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS PREFERENCIÁK 
VIZSGÁLATA EGY KONKRÉT FELMÉRÉS TÜKRÉBEN


