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Hogy lehet elképzelni a ,,nyugdíjrendszer” 
problémáját?

I.) Társadalmi kérdés:  Nyugdíjrendszer fenntarthatósága?
II.) Egyéni kérdés: Lesz-e megfelelő nyugdíjszínvonal?

Richard H. Thaler Nobel-díjas amerikai közgazdász szerint a gondok:

I.) Az egyik, hogy ez a becslés kognitívan is igen nehéz feladat, a legtöbben azt se tudnák, hogyan 
kezdjenek neki, egy képzett közgazdásznak is elég bonyolult kihívás.

=> Modellezés (projekció): hatásvizsgálat!

II.) A másik, hogy ha meg is tudjuk ügyesen csinálni, és kijön, hogy mondjuk a havi jövedelmem 17 
százalékát kell félretennem, akkor jönnek még csak az önkontrollproblémák.

=> Viselkedés-gazdaságtan (korlátozott racionalitás):  kielégítő és elegendő!
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Jólét és/vagy jóllét?
• A magyar nyelvben a két szó közti eltérés csupán egy betű, a jelentésbeli különbség mégis óriási. 
• A jó életről szóló nézetek átalakulóban vannak. Tíz-húsz éve még a nemzetközi vitákban a „wealth” vagy a 

„welfare” szó használata volt jellemző, ami anyagi jólétet, pénzt, így tehát kertes házat, autót vagy autókat 
és duzzadó bankszámlát jelentett. Általános volt az a vélekedés, hogy aki gazdag, az boldog is, és 
megfordítva is: csak az lehet boldog, aki gazdag.

• Ma már az ENSZ, az OECD, az EU, vagy éppen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség dokumentumaiban 
rendre a „well-being” kifejezést használják. Ez magyarul jóllétet jelent, két ll-el.

• Tudományosan is bizonyított, hogy az anyagi jólétnek nincs, vagy nem feltétlenül van szoros kapcsolata a 
boldogsággal, a jólléttel. Sok kutatás szerint a valódi boldogságot globálisan mérve, és az eredményeket 
összehasonlítva a tömegesen boldogabb emberek nem a jómódú államokban élnek. A jóllét sokkal inkább 
örömöt, biztonságot, egészséget, közösségeket takar.
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„Ha én gazdag lennék”…

Jóléti mutatók:
• Allianz Global Wealth Report 2018 (26 September 2018)
• K&H ifjúsági index 2018 Q2 (19 és 29 év közötti pályakezdő 

fiatalok között végzett kutatás, negyedévente)
Szegénységi mutatók:
• Eurostat 2016
• KSH A háztartások életszínvonala 2016 (2017.12.01.)

5Szabó Zsolt Mihály: Pénzügyi kultúra szerepe a nyugdíjbiztonság megteremtésében                



Allianz Global Wealth Report

• A háztartások pénzügyi vagyona 7,7%-kal nőtt éves összevetésben, mellyel így a globális bruttó pénzügyi eszközök értéke
meghaladta a 168 ezermilliárd eurót.

• A részvényekben lévő vagyon nőtt a legdinamikusabban tavaly 12,2%-kal, amivel a teljes vagyonportfólió 42%-át adták már a
részvények december végén. Ezt követően népszerűek még a biztosítási és nyugdíjmegtakarítások a vagyonportfólión belül
29%-os részesedésükkel, ez a kategória egy év alatt több mint 5%-kal nőtt.

• Az egyes régiók reálértelemben vett vagyonnövekedése nagyobb eltérést mutat, ha figyelembe vesszük az inflációt is,
amelynek a legnagyobb hatása a kelet-európai és latin-amerikai magánvagyonra van. Ezekben a régiókban az éves átlagos
vagyonnövekedés, figyelembe véve az inflációt is, 3,8% és 5,3%-ra csökken a 9,8 és 11,1% helyett. A háztartások adóssága

6%-kal nőtt tavaly, ugyanakkor a GDP-hez viszonyított adósságállomány az erős gazdasági növekedésnek köszönhetően

csak kevéssel emelkedett.

• A globalizáció elmúlt két évtizedben látott felgyorsulása egy új vagyoni középosztály felemelkedését hozta magával, ami 2017
végére 1,1milliárd embert foglalt magában, a legnagyobb hozzájárulást ehhez Kína adja. 2000óta mintegy 500 millió kínai
csatlakozott a globális középosztályhoz, és mintegy 100 milliónyian tartoznak mára vagyonuk alapján a felsőosztályhoz.
Továbbra is extra magas a vagyon globális koncentrációja, a leggazdagabb 10% kezében van a vagyon 79%-a, igaz, ez a

szám 2000-ben még 90% volt.

• A kelet-európai régió EU-s tagországaiban tavaly 6%-kal nőtt a lakossági vagyon, ami elmarad a 2016-os közel 8%-tól. 
Összességében a háztartási vagyon 80 milliárd euróval 1300 milliárdra nőtt tavaly, ennek a növekedésnek a 42%-a a 
hozamnak köszönhető, a fennmaradó rész pedig a friss tőkebeáramlásnak. A lakossági vagyon nagy része, mintegy 44%-a 
továbbra is bankbetétben van Kelet-Európában, fejenként átlagosan 300 eurót tettek a régió lakosai bankbetétbe tavaly. 
Ezzel együtt a bankbetétekben lévő háztartási vagyon több mint 5%-kal nőtt egy év alatt és 592 milliárd eurót tett ki. A 

régióban Magyarország rendelkezik a negyedik legnagyobb fejenkénti nettó pénzügyi vagyonnal, minket az észtek, a 

csehek és a szlovákok előznek meg. A kelet-európai EU-s országok tőzsdeindexei közül egyedül a magyar, a lengyel, az észt, a 
lett és a litván tőzsde tudott emelkedést felmutatni a 2007-es értékekhez képest. 
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K&H ifjúsági index (19 és 29 év közötti 

fiatalok között végzett kutatás- 2018 Q2)

Összes megkérdezett fiatal:
• 44% - rendelkezett megtakarítással, ami illik a 2017 hasonló időszaka óta tapasztalt mérsékelten növekvő tendenciába,

• 52% - rendelkezik megtakarítással az aktív keresők esetében. 

Megtakarítási viselkedés:
• 27 % - jellemző a leginkább tudatos attitűd, ők minden hónap elején félretesznek egy adott összeget, 

• 31 % - csak alkalmanként takarít meg, amikor épp úgy alakul, hogy maradt pénzük a hónap végén,

• 22 % - semmilyen módon nem takarít meg.

A megtakarítások hiánya (nem tesz félre valamilyen összeget minden hónapban) jellemző:
• 43% - munkanélküliekre,

• 31% - nyugati megyékben élőkre,

• 13% - Budapestre élők.

Megtakarítási célok:
• 51% - lakásvásárlás, 

• 43% - nagymértékben nőtt azok aránya, akik nem említettek konkrét célt, csak általános tartalékot.

Megtakarítások:
• 389 ezer forint volt a megtakarítások átlaga, Az összeg pedig az iskolai végzettség növekedésével együtt emelkedik. 

• 270 ezer forint megtakarítása van az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek átlagosan, 

• 1,7 millió forint megtakarítás van a magasabban képzett válaszadóknak átlagosan. 
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EU: Hogyan mérjük, hogy ki a szegény?

• Minden statisztikai adat mögött egy soklépcsős adat-előállítási folyamat húzódik meg; így van ez a 

szegénységre vonatkozó adatokkal is, hasonlóan a munkanélküliséghez, a jólléthez, a vallásossághoz vagy 

épp a GDP-hez.

• Sokféle igénnyel, sokféle nézőpontból választhatjuk meg saját szegénység definíciónkat.

• Az EU-országok két egységesen számolt szegénységi mutatószáma: a szegénységi arány és szegénység 
és/vagy kirekesztettség kockázatának kitettek aránya (AROPE-mutató)   

• Az EU országokra kidolgozott és egységesen alkalmazott két szegénységi mérőszám közül leggyakrabban a
(jövedelmi) szegénységi rátára hivatkoznak. Hogy e mutató szerint ki minősül szegénynek, az attól függ, 

hogy az adott országban élők jövedelme egymáshoz képest hogyan alakul, azaz milyen a népesség 

jövedelmének eloszlása. A szegénység ez esetben relatív kategória, csak a „többiek jövedelméhez képest” 

értelmezhető. Az Eurostat 2015-ös (azaz 2014-re vonatkozó) adatai szerint a szegénységi arány 

Magyarországon 14,9% volt, ugyanakkor Németországban és az Egyesült Királyságban is közel két 

százalékponttal magasabb, 16,7%.

• A relatív jövedelmi szegénységet kiegészítve dolgozták ki az ún. „szegénység és társadalmi kirekesztettség 
kockázatával élők” komplex mutatószámát, az ún. AROPE-indikátort. Ez egy olyan szegénységi indikátor, 

amely a kedvezőtlen jövedelmi pozíció mellé (jövedelmi alapú szegénységi ráta), a szegénység abszolút 

jellegét is igyekszik figyelembe venni (súlyos anyagi depriváció mutatószáma), s ezt kiegészíti a 

munkaszegénységgel (alacsony munkaintenzitás mutatója). Súlyosan depriváltnak azokat a személyeket 

tekintjük, akik egy kialakított konszenzuson alapuló, kilenc alapvetőnek minősített szükséglet közül 

legalább négyet nem tudnak kielégíteni.
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MO: Hogyan mérjük, hogy ki a szegény?

• December elején láttak napvilágot a 2015-re vonatkozó, EU-módszertant követő adatok. E szerint 
Magyarországon a „jövedelmi szegénységi arány” 14,5%, a „szegénység vagy kirekesztettség 
kockázatának kitettettek aránya” pedig 26,3% (KSH: A háztartások életszínvonala 2015). 

• A gyakran emlegetett, 40% körüli arány pedig a megszüntetett, de a szakszervezetek által, KSH-
módszertannal, 2015-re is kiszámított mutató, a létminimum alatt élők aránya.

• Az Eurostat publikálni kezdte a 2016-os szegénységi statisztikákat, elsőként a magyar adat jelent meg. 
Eszerint 2016-ban a szegénység kockázatával és a társadalmi kirekesztődés veszélyével érintett emberek 
száma 2,54 millió volt hazánkban, a társadalom 26,3 százaléka.
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Öngondoskodás

• Gazdasági válság: az öngondoskodást előtérbe helyező gazdasági válság pozitív és
negatív hatásait a lakosság pénzügyi helyzetére, megtakarítási szokásaira.

• Öngondoskodás: szükséges lenne, hogy a többség rendelkezzen valamilyen
formájú megtakarítással.

• Problémák: aktív korúak számának csökkenése, nyugdíjrendszer
fenntarthatatlansága, a pénzügyi ismeretek hiányáról a lakosság körében stb. -
amelyek napjainkban annyira fontossá teszik az emberek életében a jövőről való
gondoskodást.

• Következtetések: egyre többen ismerik fel az öngondoskodás fontosságát és
térnek át a tudatos megtakarításra, de sajnos még mindig nagy számban vannak
azok, akik különböző okok (anyagi nehézség, állami segítségben való bizakodás,
érdektelenség) miatt nem rendelkeznek félretett pénzzel.

• OTP Öngondoskodási index 2018: az OTP által 2011 óta készít felmérés. A mutató
a pénzügyi előrelátás mellett többek között az egészégmegőrzést és a családról
való gondoskodást is vizsgálja, valamint az intézmény tevékenységét a pénzügyi
kultúra fejlesztéséért.
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OTP Öngondoskodási index - 2018

• Az 1000 válaszadó megkérdezésével készült kutatás rámutatott, hogy az Y generációba tartozó válaszadók
több mint 47 százaléka gondolja úgy, hogy már 25 éves kor előtt érdemes megkezdeni az anyagi
felkészülést a nyugdíjas korra. A fiatalabb generációk egyre inkább felismerik a nyugdíjcélú megtakarítás
fontosságát.

• Ezzel szemben az OTP Nyugdíjpénztár belépési adatai azt mutatják, hogy a legtöbben továbbra is inkább 40
éves koruk körül kezdenek el félretenni a boldog nyugdíjas évekre A felmérés szerint továbbra is jelentős az
eltérés a magyar aktív korú lakosság szándékai és tettei között, ha a nyugdíjcélú megtakarításokról van szó.

• A felmérésben résztvevők 70 százaléka gondolja úgy, hogy 18 és 35 éves kora között el kell kezdeni
félretenni ahhoz, hogy anyagilag biztos nyugdíjas koruk legyen. Ennek ellenére a legnagyobb hazai
nyugdíjpénztár belépési statisztikái szerint továbbra is 40 év körül mozog az új belépők átlagos életkora.

• A kutatás eredményei rámutatnak, hogy pozitív folyamatok indultak el a lakosság gondolkodásában,
ugyanis a most pályakezdőnek vagy fiatal munkavállalónak tekinthető Y generáció körében 20 százalékkal
magasabb azoknak az aránya, akik szerint már 25 éves kor előtt el kell kezdeni a felkészülést, mint a teljes
aktív korú lakosság körében. Az OTP Nyugdíjpénztár felmérése arra is rámutatott, hogy mind a Z, mind az
Y generáció tagjai között több mint 40 százalék azon válaszadók aránya, akik egy idősebb, tapasztaltabb
személyre hallgatnak fontos döntések meghozatalakor.
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Nemzetközi és hazai 
pénzügyi tudatosság felmérések
• OECD 2015-ben készült elemzés 17 országra terjedt ki. Az eredmény Magyarország tekintetében

lehangoló: a magyar háztartásoknak mindösszesen 25 %-a rendelkezik saját költségvetéssel, ezzel a
legrosszabbul teljesítő ország vagyunk. Ugyanez a helyzet a megtakarítási hajlandóság, pénzügyi termékek
közötti előzetes összehasonlítás, és a hosszútávú befektetések tervezése kérdésében is.

• AZ NGM által 2017-ben végeztetett hazai kutatás eredményei pozitívabb képet mutatnak a 2015-höz
képest. De még így is van miben fejlődnünk. A megkérdezettek több mint fele (53,5%) válaszolta azt, hogy
megtervezi havi kiadatásait és rendelkezik saját költségvetéssel, de a magyar háztartások 33,5%-a
egyáltalán nem takarít meg. Még mindig jelentős azok aránya (25,9%), akik otthon tartják a spórolt
pénzüket. A nyugdíjuk tekintetében teendő öngondoskodás vonatkozásában egyelőre nem előrelátóak a
magyarok, nagy részük, 68,2% továbbra is csak az állami nyugdíjból tervezi finanszírozni idős kori
kiadásait.

• OTP Nyugdíjpénztár 2018 felmérése: az 1997 után születettek, vagyis a Z generáció 44 százaléka gondolja
azt, hogy többnyire csak nehézségekkel fog szembenézni nyugdíjasként, míg az idősebb nemzedék, az Y
generációhoz tartozók 56 százaléka számít küzdelmes időskorra. 61 százalékuk le is mondott a gondtalan
öregségről, a fiatalabb nemzedéknek viszont csupán 47 százaléka számol azzal, hogy nyugdíj mellett is
dolgozni fog. Mindkét korosztályban kevesen terveznek időskori munkavégzést kedvtelésből: a pályájuk
elején állók 15,6 százaléka, a pályaválasztás előtt álló vagy még tanuló fiatalok 21,2 százaléka gondolkodik
ebben. A fiatalok jelentős része élethosszig tartó munkára számít. A fiatalok felismerték a pénzügyi
tervezés jelentőségét és belátják, hogy idejében meg kell alapozniuk a nyugdíjas éveiket.

12Szabó Zsolt Mihály: Pénzügyi kultúra szerepe a nyugdíjbiztonság megteremtésében                



Miért kell fejleszteni 
a pénzügyi tudatosságot?
• Az OECD definíciója szerint „a pénzügyi tudatosság olyan képesség, ami lehetővé teszi a pénzügyi források

hatékony gyarapítását, nyomon követését és felhasználását oly módon, hogy az hozzájáruljon mind az
egyén, mind a családja, mind vállalkozása jólétének és gazdasági biztonságának megerősítéséhez.”

• Megközelítése szerint a „pénzügyi jóllétet” (financial wellbeing) elsősorban az egyén megfelelő, pozitív

magatartása biztosíthatja, ezért a pénzügyi képzés végső soron akkor sikeres, ha eléri a magatartás

módosítását.

• A pénzügyi intelligencia ugyanis nem adottság, hanem fejleszthető!

• Találd meg a saját pénzügyi céljaidat! Ha megérted, hogy tudatos döntéseken keresztül juthatsz csak el a

céljaid eléréséig és minden egyes döntésedet ezen céloknak rendeled alá, akkor meg is fogod valósítani

őket...
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Milyen stratégiát alakított ki a kormány a 
pénzügyi tudatosság fejlesztésére?

• OECD felmérés: a magyar lakosság az elméleti ismeretek terén nem rossz, de a tudás
gyakorlati alkalmazásában jelentősen hátraszorult a rangsorban. Hiányzik a tudatos pénzügyi
tervezés, sokan a hitelfelvételkor túlvállalják magukat.

• Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM): a pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája
(Okosan a pénzzel! 2017), amelynek célja, hogy rendszerbe tereljék és a nemzeti alaptanterv
részévé tegyék a pénzügyi ismeretek oktatását.

• Aki tudatosan kezeli pénzügyeit: az öngondoskodásra is nagyobb figyelmet fordít, ez pedig az
államnak is jó, hiszen a kiegészítő pillérek segítik a szociális nyugdíjpillért.

• Az állam ösztönözni, segíteni kívánja a hosszú távú öngondoskodást. A lakosság
megtakarításai érdemben javultak az elmúlt években, az pedig, hogy folyamatosan nő a
gazdaság, csökken a munkanélküliség, bővül a foglalkoztatás és emelkednek a reálbérek,
lehetőséget ad arra, hogy a lakosság tovább növelje megtakarításait.
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Cselekvési terv a pénzügyi tudatosság 
fejlesztésére
• A stratégia 7 évet ölel fel 2017-től 2023-ig, kétéves cselekvési tervekre bontva annak gyakorlati megvalósítását. Azért 

indokolt mindez, mert folyamatosan új, egyre bonyolultabb pénzügyi termékek jelennek meg a piacon, és az ezzel járó 
kockázatokat és a pénzügyi környezetet meg kell érteni és megfelelően kezelni szükséges. Az optimális egyéni és családi 
pénzügyi döntések meghozatalához elengedhetetlen a megfelelő pénzügyi jártasság és motiváció.

• A pénzügyi jártasság és a pénzügyi ismeretek megfelelő elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy tudatos, megfontolt és 
ésszerű döntéseket hozz pénzügyeidről. Ezért a kialakított fejlesztési stratégia végcélja egy megfelelő pénzügyi tudással és 
attitűddel rendelkező lakosság nevelése. Ennek érdekében a cselekvési tervek főbb sarokpontjai a következők:

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
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Hogyan érdemes az egyes életkorokban
tőkét építeni? Mi jellemzi ezeket?

Korcsoport Mit, mikor és miért? - tervezés

18 év alatt
Ez a pénzügyi tudatosságra nevelés időszaka. 

Ekkor kell kialakítani az igényt az öngondoskodásra és a megtakarításra.
Önálló kereset hiányában a zsebpénz és az ösztöndíj adhat jó alapot ehhez, valamint a családi példamutatás.

18 - 25 év

Részben még a felső oktatásban töltött idő, de gyakran már az első munkába állás időszaka is (akár tanulás mellett).

Az addig kialakult rendszeres megtakarítási szokások alapján tartalékképzés megkezdése és pénzügyi tervezés.
A célok már megoszlanak: rövid távúakhoz az állandó hozzáférést biztosító tartalék kell, a közép távúakhoz (lakás, 
autó), valamint a hosszú távúakhoz (gyermek, család, nyugdíj) megtakarítás felhalmozása szükséges.

26 - 35 év

Család alapítás időszaka. Az eddigi megtakarítások mellett célszerűen megjelennek olyan pénzügyi termékek, amik 

részben a célokat, részben pedig a biztonságot, az öngondoskodást erősítik - lakástakarék, egészségpénztár, 
befektetési termékek. A saját egyéni célok mellett megjelenik a családvédelem és a gyermek biztonsága, 
életkezdése.

36 - 45 év

Nevezhetjük a pénzügyi életpálya csúcsának is. Az előző csoportban megjelenő új célok tudatos megvalósítása.

Célzott megtakarítások a gyermek életkezdésére, nyugdíjra és az esetleges hosszabb ideig tartó keresetkiesés 
pótlására. Ez a reális ideje az egyedi és egzotikus részvényeknek, a unit-linked nyugdíjbiztosításoknak, az ingatlan 
befektetéseknek. 

46 - 65 év

A gyerekek kirepülnek. Ez az időszak általában a gyermekek támogatásával és a nyugdíjas évekre való felkészüléssel 

telik, egy kis felszabadultsággal fűszerezve az egyéni vágyakat illetően. Fontos az egyensúly megtartása ebben.
Előtérbe kerülnek a közepes és alacsony kockázatú befektetések és az állampapírok. Utolsó lehetőség a 
felkészülésre, hogy befektetéseid aktív jövedelempótló funkciót tölthessenek majd be inaktív éveidben.

65 év felett
Az eddig felhalmozott megtakarításaidból pótolhatod ki a jövedelmedet. A befektetéseidet célszerű középtávú 

befektetési alapokban tartani. Pénzed másik részét rövid lejáratú kötvényekbe és a napi kiadások 
fedezetére, könnyen hozzáférhető bankbetétekbe érdemes tenni.
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Öngondoskodási szemlélet erősítése

• Az öngondoskodás igénye és a hosszú távú tervezés csak a pénzügyi tudatosság magasabb szintjén
jelentkezik és az életkorral változik. Hiszen egészen más fókusszal lehet egy gyermek kialakulóban lévő
látásmódját és egy aktív, vagy éppen már inaktív felnőtt szemléletét alakítani.

• A gyermekek körében a zsebpénzzel való okos gazdálkodás előnyeit érdemes hangsúlyozni, a fiatal
felnőttek körében célszerű a megtakarítások diverzifikációjára helyezni a hangsúlyt, ezen belül
megkülönböztetve a rövid-, közép és hosszú távú szemlélet sarokpontjait. Ebben a korban már valós
kihívást jelenhet a létfenntartás és a megtakarítás közötti egyensúly megteremtése.

•
• Az átfogó szemlélet erősítése: Ez, mint a fenti táblázatból is láthatod, elengedhetetlen. A gazdaságilag

aktív életkorodban jelentős előrelépés lehet, ha a rendszeres – akár kis összegű megtakarítások fontossága
beépül a hétköznapi pénzügyekbe, illetve a hosszabb távú tervezéssel fókuszba kerül a nyugdíj célú
megtakarítások jelentősége. Lényeges, hogy a célokat és az eszközöket alapvetően az életkori
sajátosságok alapján kell meghatározni.

• Az iskolákban már ma is lehetne tanítani a gazdasági és vállalkozási tudást, de nem kötelező elem, így csak
kb. a diákok 10%-át érik el vele. Jelenleg egyetlen tankönyv létezik hozzá, amit a Pénziránytű alapítvány
honlapjáról ingyenesen letölthető a következő linkeken: alsó tagozat, felső tagozat, középiskola.
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MNB: Tájékozódjon a sikeres befektetésért!

• A megtakarítási és befektetési termékek palettáján az egyszerűbbtől az összetettig számos konstrukció megtalálható, 
ennek megfelelően az egyes típusok eltérő hozamot ígérnek. A befektetések általában nagyobb hozammal kecsegtetnek, 
de fontos szem előtt tartani, hogy kockázatosabbak is, jelentős veszteséget is eredményezhetnek! Mivel sok esetben 
komplex terméktípusról van szó, azok számára ajánlott, akik mélyebb pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek.

• Amennyiben megtakarítását befektetéssel kívánja gyarapítani, készítsen befektetési tervet! Ehhez egyebek mellett gondolja 
át, hogy mekkora összeget tud erre a célra fordítani és azt milyen hosszú időre tudja nélkülözni! Mérlegelje, mennyire 
fontos, hogy az összeg a lekötés időtartama alatt is bármikor hozzáférhető legyen! 

• Ha megtalálta a legmegfelelőbbnek tűnő konstrukciót, alaposan nézzen utána a részleteknek és feltételeknek, valamint 
annak, hogy a szolgáltató rendelkezik-e a szükséges engedéllyel! Az ellenőrzést egyszerűen elvégezheti az MNB új 
intézménykeresőjével. Ez azért is fontos, mert Önt csak akkor illeti meg befektetési védelem, ha engedéllyel rendelkező 
szolgáltatóval szerződik. 

• Ha már rendelkezik befektetéssel, ellenőrizze rendszeresen értékpapírszámlája adatait! Az erre a célra kialakított online 
felületen összevetheti a számlaértesítőben kapott adatokat a szolgáltatója által az MNB-nek küldött információkkal.

• Befektetésekkel kapcsolatban számos további hasznos információ megtalálható honlapunkon. A Befektetés, megtakarítás
menüpontban nemcsak az egyes befektetési és megtakarítási típusok jellemzői találhatók meg könnyen áttekinthető, 
egymással összehasonlítható formában, de számos, a befektetési terv készítéséhez praktikus tanács is elérhető. Utóbbihoz 
további tippeket talál a Mielőtt befektetne c. Pénzügyi Navigátor füzetben.
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Nyugdíjpénztári szektor

• A pénztári szektorban 69 piaci szereplő működik. Az önkéntes kasszáknak közel 2,2 millió tagjuk van, a nem fizető tagok
aránya azonban magas, 45 százalék. A pénztárak összvagyona megközelíti az 1400 milliárd forintot.

• Az önkéntes nyugdíjpénztári szektor az elmúlt tíz évben átlagosan évi 2,66 százalék reálhozamot tudott elérni, az első öt
évben a hozam inkább mínusz volt, a második öt évben halmozódott fel egy jelentős plusz, egy olyan környezetben, amikor
az infláció gyakorlatilag stagnált, ezért a magasabb hozamú állampapírok felértékelődtek. Ez azonban nem tartható fenn
sokáig.

• A nyugdíjpénztárak befektetései az elmúlt években az alacsony kockázatú papíroktól a magasabb kockázatúak felé
mozdultak el, állampapír kitettségük európai összehasonlításban még mindig magas. Az egészség- és önsegélyező
pénztáraknál a befektetési limitek szigorításának hatására a betétek több mint felével csökkentek, amit az állampapír
portfólió szívott fel. Változott a lejárati szerkezet, az alapkamat csökkenésének hatására a hosszabb lejáratú eszközök felé
fordult a piac.

• A szektorra több kihívás vár a következő években: az alacsony kamatkörnyezetet, az új belépők hiányát, a nemfizetők magas
arányát, a pályakezdők elérését, a változó szabályozási környezetet és a digitalizációs kihívásokat. Kitörési lehetőséget az
aktív vagyonkezelésben, a tagokat és tagjelölteket megcélzó ösztönző kommunikációban, a pályakezdők elérésében és a
digitalizációs fejlesztésekben lehetséges.
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Öngondoskodás szerepe döntéseinkben
(Kvalitatív: Kérdőíves kutatás eredményei)

Alapvető kérdések:

1. Öngondoskodás szerepe

(előtakarékoskodás )

2. Nyugdíjrendszerekről ismeret

(kötelező, önkéntes)

3. Pénzügyi előtervezés

(pénzügyi tanácsadás igénybe vétele)

A 3. és 4. kérdésekre adott válaszok alapján:

• a fiatalok alapvetően tájékozottak

a nyugdíjjal kapcsolatban;

• pénzügyi előtervezést nem tartják

fontosnak az 5. kérdésre adott igen

válaszok alacsony százaléka miatt.
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1. Öngondoskodás szerepe

21

Kor

Összese
n

28 év 
alatt

29-48 
év 

között
48 év 
felett

Öngondoskodás szerepe Igen Darab 48 66 12 126
% Előtakarékoskodás 38,1% 52,4% 9,5% 100,0%
% Kor 40,7% 76,7% 66,7% 56,8%
% Összesen 21,6% 29,7% 5,4% 56,8%

Nem Darab 70 20 6 96
% Előtakarékoskodás 72,9% 20,8% 6,3% 100,0%
% Kor 59,3% 23,3% 33,3% 43,2%
% Összesen 31,5% 9,0% 2,7% 43,2%

Összesen Darab 118 86 18 222
% Előtakarékoskodás 53,2% 38,7% 8,1% 100,0%
% Kor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
% Összesen 53,2% 38,7% 8,1% 100,0%

Neme
ÖsszesenFérfi Nő

Öngondoskodás 
szerepe

Igen Darab 86 40 126
% Előtakarékoskodás 68,3% 31,7% 100,0%

% Neme 62,3% 47,6% 56,8%
% Összesen 38,7% 18,0% 56,8%

Nem Darab 52 44 96
% Előtakarékoskodás 54,2% 45,8% 100,0%

% Neme 37,7% 52,4% 43,2%
% Összesen 23,4% 19,8% 43,2%

Összes Darab 138 84 222
% Előtakarékoskodás 62,2% 37,8% 100,0%

% Neme 100,0% 100,0% 100,0%
% Összesen 62,2% 37,8% 100,0%

• öngondoskodás 
fontos

• tudatosság
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Összefoglalás
=> Öngondoskodás szerepe.
=> Hosszú távú tervezés (pl. kis pénzt is érdemes félretenni).
=> Pénzügyi tudatosság és oktatás szerepe.
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Köszönöm a figyelmet!

23Szabó Zsolt Mihály: Pénzügyi kultúra szerepe a nyugdíjbiztonság megteremtésében                

E-mail: szabo.zsoltmihaly@phd.uni-obuda.hu


