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BEVEZETÉS 

Ma nem csak társadalmi, hanem gazdasági szempontból is nehéz időket élünk. A 2008-

ban kirobbant globális gazdasági válság felnyitotta nem csak Magyarország, de egész 

Európa szemét, melynek következtében nyilvánvalóvá vált, hogy az akkori pénzügyi 

felügyelet nem volt megfelelő, így a válság radikális változásokat követelt a 

gazdaságpolitikában, és a pénzügyi szolgáltatásokban, illetve a pénzügyi szektorban 

csalódott, bizalmatlan fogyasztói réteget hagyott maga után. Ennek okaként a devizában 

történő eladósodás, és a felügyelet meggyengült, hiányos szabályozása jelölhető meg. Az 

egyik legszámottevőbb változás a pénzügyi felügyeleti rendszerben történik még mind a 

mai napig, úgyszintén uniós, mind hazai viszonylatban. Ezen változások csúcsaként az 

Alaptörvény V. módosítását említhetjük, amely lehetővé tette a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletének integrálását a Magyar Nemzeti Bankhoz, megteremtve a 

lehetőséget, hogy a felügyelet új irányokat ölthessen. 

Egy teljes gazdasági megújuláshoz, majd egy későbbi megfelelő gazdasági 

stabilitáshoz azonban kiemelkedően fontos egy olyan társadalom, ahol a polgárok egyre 

több ismerettel rendelkeznek a pénzügyi alapszabályokról, összefüggésekről, illetve saját 

pénzügyi tudásuk határairól. A megfelelő pénzügyi jártasság nélkülözhetetlen kelléke a 

mindennapi életnek, minden gazdasági szereplő közös érdeke. A pénzügyi felügyelet, 

álláspontom szerint akkor lehet igazán hatékony, ha a lakosság tisztában van jogaival, a 

pénzügyi termékek, szolgáltatások jellemzőivel, illetve felismeri a vele szemben történő 

jogsértéseket és képes a megfelelő fórumon érvényesíteni jogait. A társadalom egészéről 

ma ez nem mondható el, általánosan elfogadott ugyanis, hogy a pénzügyi kultúra 

világszerte alacsonyabb a szükségesnél. Tekintve, hogy az alacsony pénzügyi 

ismeretekkel rendelkező állampolgárok könnyebben hoznak kedvezőtlen pénzügyi 

döntéseket, kevésbé aktívak a gazdasági életben, elengedhetetlen foglalkozni a gazdaság 

ezen szereplőivel, pénzügyi tudatosságuk folyamatos, hatékony fejlesztésével, a 

különféle módszerek kidolgozásával. 

Tömegesen hoznak kedvezőtlen pénzügyi döntéseket, dőlnek be a tisztességtelen 

kockázatokat rejtő ajánlatoknak, választanak számukra kedvezőtlen pénzügyi 

konstrukciókat, melyek hatásait sajnos évtizedekig viselik a mindennapi életvitelük 

során. Rengetegen élik úgy az életüket, hogy egy-egy negatív befektetésnek, vagy egy 
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kockázatos hitelfelvételnek köszönhetően a háztartásuk a pénzügyi instabilitás talaján 

kötött ki. Az ilyen fajta tömeges, negatív pénzügyi döntések iránti felelősség 

valószínűsíthetően megoszlik a hitelt nyújtók, a hitelt felvevők, a szabályozók és a 

felügyelet között.  

Ezek a közelmúltban zajlott, társadalom széles tömegeit érintő negatív gazdasági 

események, mint a devizában történt eladósodás, erre a nem megfelelő tudatosságra 

vezethetőek vissza, amely miatt egyre fontosabb szerepet harcol ki magának a pénzügyi 

fogyasztóvédelem, melynek jelentősége folyamatosan felértékelődik Európa-szerte. A 

fokozott figyelem elsődleges indoka, hogy a fogyasztók és a pénzügyi termékek, 

szolgáltatások, valamint az ezek mögött álló szolgáltatók között nincsen szimmetria, 

hiszen a fogyasztók lényeges hátránnyal küzdenek. Ezt az asszimetriát hivatott a pénzügyi 

fogyasztóvédelem kiegyenlíteni.  

Ha a lakosság ezekben az esetekben, még jóval a meghozandó döntés előtt 

birtokában lett volna azoknak a kellő ismereteknek, melyek alapján megfontoltabban 

fordul egy-egy nagyobb kockázatot rejtő pénzügyi szolgáltatás felé, illetve a 

fogyasztóvédelem is képes lett volna hatékony intézkedéseket hozni, számos későbbi 

probléma elkerülhetővé vált volna. Ameddig az egyének nem válnak a pénzügyeik terén 

tudatos fogyasztóvá, addig a pénzügyi felügyelet nem tudja maradéktalanul biztosítani a 

gazdasági politika kellő stabilitását irányukba. Ahhoz, hogy a gazdaság a fogyasztók 

szemszögéből is kellően stabil legyen, fontos a pénzügyi tudatosság folyamatos növelése, 

valamint a magas szintű pénzügyi fogyasztóvédelem biztosítása, egy alternatív 

vitarendezési fórummal egyetemben, amely egy olcsó, gyors lehetőséget biztosít a 

hosszadalmas és költséges peres eljárásokkal szemben. A Pénzügyi Békéltető Testület 

így a fogyasztói bizalom fellendítésének is egy hatékony eszköze lehet, miszerint kiutat 

kínál az esetleges rossz, meggondolatlan döntések következményeiből.  

Mi a pénzügyi kultúra valójában? Mennyire tudatosak a fogyasztók pénzügyeik 

terén? Hogyan erősíthető ez a tudatosság, milyen lépéseket tettek már ennek érdekében 

és milyen lehetséges jövőbeni irányai lehetnek?  

Ezekre a kérdésre keresve a választ, és látva a közvetlen környezetemben hozott 

negatív pénzügyi döntéseket és hatásaikat, döntöttem úgy, hogy kutatásom középpontjába 

a pénzügyi felügyeletet, különösen a pénzügyi fogyasztóvédelmet helyezem. Dolgozatom 
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első részében először a pénzügyi felügyelet kezdetét, és a pénzügyi fogyasztóvédelem 

megjelenését vizsgáltam, majd a pénzügyi fogyasztóvédelem sajátosságaira és a 

gazdasági szektor fogyasztóvédelmi kockázatára helyeztem a hangsúlyt. A második 

részben a pénzügyi kultúrát, annak ismérveit, és jelenlegi szintjét vizsgáltam különböző 

szempontok alapján. Ezt követően olyan alternatív kezdeményezéseket kerestem, 

amelyek kifejezetten a pénzügyi tudatosság erősítését célozták, illetve ennek lehetséges 

jövőbeni irányaira tettem javaslatot.  
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I. A PÉNZÜGYI FELÜGYELET KEZDETE, A PÉNZÜGYI 

FOGYASZTÓVÉDELEM SAJÁTOSSÁGAI 

Mióta a ’laissez faire” elv1, vagyis a piac önszabályozó szerepe meghaladottá vált, a 

pénzügyi felügyelet szükségessége már nem kérdés, ezt indokolja a bankok gazdasági 

szerepe és „veszélyes üzem” jellege, a fizetések lebonyolítása, az információs 

asszimetria, vagy a folyamatos fennálló információ hiány az ügyfelek oldalán. Hazánkban 

a mai pénzügyi felügyelet alapjait lefektető lényeges változások a XIX. század második 

felében kezdődtek, amikor Kossuth Lajos vezetésével 1848. május 1. napján felállításra 

került a Pénzügyminisztérium2, amelynek az V. Országos Főszámvevőség Osztálya a 

magyar pénzintézetek felett már felügyeletet gyakorolt. Az első bankfelügyeleti döntés 

értelmében pedig Kossuth, 1848. június 17. napján négy felügyeleti biztost nevezett ki.3 

Alig tíz évvel később már teljesen egyértelmű volt, hogy a szabad bankfiók alapításnak 

véget kell vetni és a pénzintézeteket szükséges felügyelni, azonban az erre irányuló 

hatékony lépések elmaradtak.  

Az első, független és felelős állami pénzügyi felügyelet egészen 1916-ig váratott 

magára, amikor Teleszky János, akkori pénzügyminiszter javaslatára felállításra került a 

Pénzintézeti Központ, melynek célja csupán a közgazdasági érdekek védelme volt. 4 A 

bankok államosítása során5, 1947-ben a Pénzintézeti Központ teljes feladatkörét a 

Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) vette át, azonban a szocializmus idején 

lehetetlen vállalkozás volt a kétszintű bankrendszer visszaállítása, így a felügyeletet 

egészen 1999-ig három szerv látta el6, melyek összevonásából alakult meg végül a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete7 (a továbbiakban: PSZÁF). Céljai között a 

pénzügyi szektor immár nem csak közgazdasági érdekeinek védelme jelent meg, hanem 

a pénzintézetek ügyfeleinek védelme is, így a hazai pénzügyi fogyasztóvédelem ex lege 

                                                     
1Az elv értelmében a Kormánynak csak a lehető legkisebb mértékben szabad a gazdasági folyamatokat és 

a gazdasági piacot szabályoznia, a döntéseket meg kell hagynia a gazdasági piac számára. 
21848. évi III. törvénycikk a független felelős magyar ministerium alakításáról, 14.§ b) 
3ASZTALOS L. GY.: Kilencven éve alapították a magyar pénzügyi felügyeletet, Pénzügyi Szemle, L. évf. 

2005. összevont szám, 84. p  
41916. évi XIV. törvénycikk a Pénzintézeti Központról 5. § 
51947. évi XXX. törvénycikk a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó 

részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban lévő részvényeinek állami tulajdonba 

vételéről 1. § 
6Ez a három szerv volt az Állami Pénz-és Tőkepiaci felügyelet, az Állami Biztosítási Felügyelet és az 

Állami Pénztár felügyelet 
71999. évi CXXIV. tv. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 
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megjelenésének ezt az időszakot tekinthetjük. A tényleges tevékenység azonban ekkor 

még a fogyasztók tájékoztatásában, amely egy külön erre a célra létrehozott honlapon 

keresztül valósult meg, illetve a fogyasztói panaszok fogadásában és kivizsgálásában 

kimerült.8 A pénzügyi fogyasztóvédelem szerepének Európa-szerte történő erősödésében 

a legfontosabb mérföldkő az Európai Parlament és a Tanács tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelve és annak 2008-ban történő belső jogba való 

átültetése volt,9 melynek eredményeképpen a PSZÁF eljárási jogot kapott a fogyasztók 

sérelmére a pénzügyi szférában elkövetett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni 

fellépés érdekében.  

1. A 2008-as gazdasági válságot követő változások 

 

A 2008-ban kirobbant globális gazdasági válság lehetőséget adott a változásra, illetve a 

rendszer akkori korlátainak áttörésére, felnyitva nem csak Magyarország, de egész 

Európa szemét. Nyilvánvalóvá vált, hogy az akkori pénzügyi felügyelet nem volt 

megfelelő, így a válság radikális változásokat követelt a gazdaságpolitikában, a pénzügyi 

szolgáltatásokban, illetve a pénzügyi szektorban csalódott, bizalmatlan fogyasztói réteget 

hagyott maga után. A bankközi pénzpiaci likviditás világméretekben is összeszűkült.10 A 

szűkülő finanszírozás a lakosságot is érintette, különösen a hitelezés területén, ahol a 

devizahitelesek életét egyre inkább nehezítette a folyamatos árfolyamváltozás, a banki 

kockázati felárak növekedése, melyeket a bankok rendszerint az ügyfelekre hárítottak.11 

Az ilyen hitelezéssel kapcsolatos egyre nagyobb számú jogvitáknak rendkívül jelentősek 

a fogyasztóvédelmi aspektusai, hiszen komoly veszteségekkel kellett számolniuk a 

fogyasztóknak világszerte. 

A lakosság devizában történő eladósodása nagyban hozzájárult a válság 

kirobbanásához, illetve a pénzügyi fogyasztóvédelem és felügyelet újraformálásához 

Hazánkban is. Ez a növekvő hitelfelvételi tendencia azonban több okra is visszavezethető. 

                                                     
8Prof. Dr. LENTNER CS.: Bankmenedzsment, Bankszabályozás, Pénzügyi Fogyasztóvédelem, Nemzeti 

Közszolgálati és Tankönyv kiadó, Budapest, 2013. 444. p. 
92008. évi XLVII. tv. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
10LOSONCZ M.- NAGY GY.: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra – nemzetközi 

tapasztalatok, Pénzügyi Szemle, 2010/1, 69-70. p. 
11KÁLLAI Z. - KŐSZEGHY T.: Válságkezelés egy mindennapi gyakorlat? Kereskedelmi banki 

tapasztalatok a likviditási válságban, Hitelintézeti Szemle, 2009. 3. sz. 173-197. p.  
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A rendszerváltást követő években a lakosság egyre derűlátóbb lett, a háztartási 

költségvetési struktúrák folyamatosan lazultak, egészen addig, amíg az állampolgárok 

egyre növekvő része fogyasztási hitelekből12 kezdte finanszírozni bevételeit meghaladó 

szükségleteit, illetve fenntartani a folyamatosan romló gazdasági helyzetben a korábbi 

életszínvonalukat.13 A helyzetet tovább tetőzte, hogy az akkori kormány, pl. a 

kamattámogatásokkal, fokozott szerepet vállalt a hitelfelvételekben. A háztartások több 

mint felénél a felvett hitel nem forintalapú volt, így 2011-re a lakosság ingatlan 

jelzáloghiteleinek közel 70 százaléka devizaalapú volt és legtöbbjüknél ma is gondot 

jelentenek a törlesztő részletek. 

A kialakult helyzetre az államnak új stratégiát kell kidolgoznia, hiszen a felügyelet 

döntően felelős volt a problémák kialakulásának folyamatában. Az első ilyen jogalkotási 

lépés az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve a fogyasztói 

hitelmegállapodásokról, majd ennek implementálása a fogyasztóknak nyújtott hitelről 

szóló 2009. évi CLXII. törvénybe, részletesen szabályozva a pénzintézeteket terhelő 

fokozott tájékoztatási kötelezettségét, a hitelszerződések tartalmi és formai 

követelményeit és a fogyasztók elállási, valamint törlesztési jogát, illetve a körültekintő 

lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009 (XII.30.) 

Korm. rendelet kihirdetése volt, amely bevezette a hitelezhetőségi limitet14 és 

meghatározta az alkalmazható legmagasabb törlesztő részletet. Az állam több eszközt is 

kidolgozott, melyeket a mai napig alkalmaz a devizában eladósodott állampolgárok 

megsegítésére. Ilyen intézkedés a végtörlesztés, amely során a fogyasztók rögzített 

árfolyamon történő egyösszegű megfizetést kérhettek, vagy az árfolyamgát, amely során 

fixen rögzítésre került a törlesztési árfolyam, a különbözet pedig gyűjtőszámlára15 kerül, 

amelyért az állam 100 százalékos készfizető kezességet vállal, azonban ez a megoldás a 

problémát csak átmenetileg orvosolja. A teljes megújuláshoz nem elegendőek új 

törvények, rendeletek, szükség van társadalmi szemléletformálásra és egy olyan 

                                                     
12Fogyasztási kölcsön a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, 

illetve szolgáltatások igénybevételéhez – a természetes személy részére – nyújtott, valamint felhasználási 

célhoz nem kötött kölcsön, ha azt a természetes személy nem üzletszerű tevékenység keretében veszi 

igénybe. 
13MENCZŐ B.: Pénzügyi szolgáltatások igénybevétele, túlzott eladósodottság, Statisztikai Szemle, 88. 

évfolyam, 1. sz., 2010. 30. p. 
14A hitelezhetőségi limit az a forintban meghatározott összeg, mely azt jelzi, hogy a leendő adós havonta 

maximum mekkora összegű törlesztő részlet fizetésére képes 
15Olyan, a hitelező pénzintézet által az adósnak forintban folyósított kölcsönt kell érteni, mely a rögzített 

árfolyam alkalmazása miatt a hiteladós által meg nem fizetett törlesztő részlet finanszírozására szolgál, a 

devizakölcsön során jelzálogba adott ingatlan fedezete mellett. 



10 

 

társadalom kiépítésére, melynek állampolgárai kellőképpen értik ezeket a jogszabályokat 

és képesek azokat élettel megtölteni. Éppen ezért világszerte nagyon fontos, így 

természetesen Hazánkban is, a pénzügyi tudatlanság csökkentése és az információs 

asszimetria mérséklése. Közös cél, hogy egyre többen tisztában legyenek az alapvető 

gazdasági fogalmak jelentésével, és azokat az állampolgárok ne csak definíciók szintjén 

sajátítsák el, hanem a gyakorlati alkalmazás során is biztos háttértudással rendelkezzenek. 

Fontos továbbá, hogy a fogyasztók egy- egy pénzügyi szolgáltatás igénybevételekor 

képesek legyenek felmérni saját határaikat és ennek megfelelően dönteni. Az elmúlt évek 

gazdasági problémái, mint a lakosság devizában történő eladósodása, vagy a 

brókerbotrány, pontosan ezeknek az ismereteknek a hiányára is visszavezethetőek. Ezek 

a gazdasági válsághelyzetek megfékezhetőek lettek volna, ha a lakosság pénzügyi 

kompetenciái megfelelőek, és ha a vészharangok első ízben történő megkongatásakor 

hatékony pénzügyi fogyasztóvédelmi intézkedésekre került volna sor.  

A válság arra is rámutatott, hogy a pénzügyi szolgáltatások meglehetően 

bonyolultak, az információs asszimetria pedig egyre csak nő a szolgáltatók és a 

professzionális ismeretekkel nem rendelkező fogyasztók között. A közelmúltban számos 

közgazdasági Nobel-díjat is olyan kutatóknak ítéltek, akik a fogyasztói informáltsággal, 

döntéshozatallal és viselkedéssel foglalkoztak.16 Ahhoz, hogy a későbbi negatív 

gazdasági események elkerülhetőek legyenek, új kornak kell beköszöntenie. A 

legszámottevőbb reformok még mind a mai napig szintúgy uniós, mint hazai 

viszonylatban a pénzügyi felügyelet érintik. A pénzügyi fogyasztóvédelem kvázi új 

területként jelenik meg a világ államaiban, és napjainkban is fokozatos 

felértékelődésének lehetünk tanúi, minden eddiginél fontosabb célkitűzésként jelenik 

meg a fogyasztók tájékoztatása és megfelelő védelme. Mindezek tekintetében a hatékony 

pénzügyi fogyasztóvédelem megteremtése érdekében tett döntő lépésként a PSZÁF 

expressis verbis fogyasztóvédelmi hatósági felhatalmazását tekinthetjük 2011-ben. Ettől 

az időszaktól kezdve a fogyasztóvédelmi ellenőrzési tevékenység explicit módon jelen 

van a hazai pénzügyi felügyelet tevékenységében.17 A fogyasztói jogviták gyors és 

költséghatékony rendezése érdekében ugyanekkor felállított alternatív vitarendezési 

fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület manapság egyre népszerűbb, és jelentős szerepet 

                                                     
16Az információs asszimetriával kapcsolatos kutatásaiért 2001-ben megosztott Nobel-díjat kapott George 

A. Akerlof, A. Michael Spece, Joseph E. Stiglitz. 
17Prof. Dr. LENTNER CS. (2013): i.m., 444. p. 
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képvisel a hazai pénzügyi fogyasztóvédelem területén. Működési gyakorlatát a 

későbbiekben kívánom részletezni. 

A változási folyamat csúcsaként azonban nem kell túlságosan a múltba néznünk, 

csupán az Alaptörvény V. módosítását kell megfigyelnünk, amely lehetővé tette a PSZÁF 

integrálását az MNB-hez, megteremtve ezzel a felügyelet új irányát. Az integráció 

legfontosabb céljaként a felelősségek egyértelművé tételét jelölhetjük meg, illetve a 

jegybanki és felügyeleti célok és feladatkörök párhuzamosan történő összehangolását. Az 

MNB fő küldetése a gazdaság stabilizálása, fenntartása és folyamatos támogatása, illetve 

a pénzügyi rendszer szereplőinek – elsősorban a pénzügyi szolgáltatóknak és 

fogyasztóknak - mind a rendszerbe, mind egymásba vetett bizalmának helyreállítása és 

megerősítése. A válság negatív hatásainak ismeretében világossá vált, hogy ezeket a 

célokat csak magas szintű, hatékony pénzügyi fogyasztóvédelemmel karöltve lehet elérni, 

így nem csoda, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelmet az integrációt követően kiemelt 

figyelem övezi.  

Az integrálás mellett számos érv szólt. Egy egységes felügyelet esetében az 

azonos tevékenységek összehangolt szempontok alapján felügyelhetőek, és az egyes 

ágazatokban megszerzett és kialakított módszerek és információk eredményesen 

hasznosíthatóak más szegmensekben is. A fogyasztóvédelem eszköztára eredményesen 

felhasználható akár mikro- és makroprudenciális célokra is – pl. túlzott hitelkiáramlás 

megakadályozása,- elkerülhető a feladatkörökbe történő külső beavatkozás és kevésbé áll 

fenn annak a lehetősége, hogy szükséges beavatkozások maradnak el. Így a 

fogyasztóvédelmi feladatkör, mind az ellenőrzési tevékenység, mind a tájékoztatási 

kötelezettségek integrálása a jegybankhoz nagyban hozzájárulhat a pénzügyi szektor 

megbízhatóságának növekedésében, illetve hosszú távon a fogyasztók bizalmának 

megerősítésében és megőrzésében.18 A felügyelés tartalmi szempontú stratégiája azonban 

szükségessé teszi az együttműködést, olyan más szakmai szereplőkkel is, akik más 

aspektusból ismerik az egyes problémákat, ezáltal lehetőség nyílik a problémák és a 

kockázatok gyorsabb és eredményesebb feltárására és megoldására.19 

                                                     
18Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése.  

www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Sajtoszoba/vitaanyagok/Felügyelet_HU.pdf. 16. p. (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-02) 
19Ilyen megállapodás pl. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 

2008. évi XLVII. törvény keretei között megkötött tripartit megállapodás az Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Nemzeti Bank között.  

http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Sajtoszoba/vitaanyagok/Felügyelet_HU.pdf.%2016


12 

 

2. A fogyasztóvédelem célja és alapja 

Mindenekelőtt, ahhoz a pénzügyi fogyasztóvédelemről érdemben lehessen szólni, fontos 

megérteni a hagyományos értelemben vett fogyasztóvédelem célját és alapját, tisztázni a 

fogyasztók fogalmát és megvizsgálni a fogyasztói magatartási modelleket. 

 

A fogyasztóvédelem lényegeként legegyszerűbb megközelítésben a gyengébbik fél 

védelmét jelölhetjük meg a kereskedelmi ügyletek területén. A gyengébb fél maga a 

fogyasztó, aki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján „az önálló 

foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró 

természetes személy, továbbá aki, árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az 

áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.”20 A fogyasztó tehát 

csak olyan természetes személy lehet, és erre az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is 

rámutat21, aki foglalkozásán, illetve gazdasági céljain kívül eső saját ügyleteiben jár el. 

Fogyasztónak kell tekinteni azonban azokat is, akik érdeklődnek a szolgáltatás iránt, vagy 

ajánlatot tesznek.22 A Pénzügyi Békéltető Testület azonban kezdeményezte a pénzügyi 

fogyasztó fogalmának kiterjesztését egyes vállalkozásokra és a jogi személyekre is.23 „A 

fogyasztóvédelmi jog célja egy egyensúlyi helyzet megteremtése a piaci viszonyok két 

szereplője közötti, a fogyasztó és a termelő, illetve kereskedő közötti kontraktuális, és 

olyan más viszonyokban, melyek joghatásai közvetlenül érintik a fogyasztókat,24 annak 

érdekében, hogy jogaik a lehető legteljesebben érvényesüljenek. 

 

A fogyasztói magatartásra Európában két modell alakult ki. Az első, kifejezetten 

angol és francia jogterületen érvényesül, az ésszerű fogyasztót helyezi középpontba, aki 

képes megfontolt, racionális döntéseket hozni az előzetesen megszerzett információk 

alapján. A másik modell alapján, melyet a német jogalkalmazás alakított ki, a fogyasztót 

                                                     
201997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 2. §. a) 
21Cape Snc v. Idealservice Srl (C-541/99. sz. ügy) tényállása szerint a Cape Snc szerződést kötött 

italautomaták szállításával kapcsolatosan az Idealservice –vel, melyet Cape Snc. a helységeiben tárolt volna 

és a személyzetének biztosított. A későbbi jogvita kialakulásakor a Cape Snc. a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelvre hivatkozott, 

azonban az Európai Bíróság egyértelműen megállapította, hogy csak természetes személyeket ölel fel az 

irányelv. 
22OSZTOVITS A.: A fogyasztó fogalma az új Ptk.-ban (http://ptk2013.hu/szakcikkek/osztovits-andras-a-

fogyaszto-fogalma-az-uj-ptk-ban/2267 utolsó letöltés dátuma: 2015-11-18)   
23 http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/185-Megujulo-bekeltetes-a-fogyasztokert (utolsó letöltés dátuma: 2015-

11-02) 
24FAZEKAS J.t: Fogyasztóvédelmi jog, Complex Kiadó Kft, Budapest, 2007. 75. p.  

http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/185-Megujulo-bekeltetes-a-fogyasztokert


13 

 

fokozottan kell óvni, hiszen nem képes ésszerű, megfontolt döntéseket hozni, és képes 

bedőlni a legkisebb félrevezetéseknek, illetve megtévesztéseknek is.25 Az egységes 

európai ítélkezési gyakorlat azonban egyetért abban a kérdésben, hogy a fogyasztó 

mindig hátrányos helyzetben van, mind jogérvényesítési lehetőségei terén, mind az 

információbirtoklásban.26 

A klasszikus közgazdaságtanban olyan felek kötnek, egyenlő feltételek mellett 

ügyleteket, akik tökéletesen informáltak, döntéseikben meghatározó a mérlegelési 

folyamat, az összes döntési lehetőség és azok következményeinek számbavétele, azonban 

a gazdasági életben a fogyasztók szemszögéből ez csak részben, vagy egyáltalán nem 

érvényesül, hiszen rendkívül nagy információs és tájékozottsági asszimetria jelentkezik a 

felek között, így égető szükség volt a fogyasztóvédelem pénzügyi területen történő 

felértékelődésre. A fogyasztók kiszolgáltatott helyzetének alapja az, hogy manapság a 

gazdasági piacon nem egyenlő kockázatot vállalnak a szereplők, azok az értékek, pedig 

amiket kockáztatnak, eltérőek. Amíg a vállalkozások elsődleges célja a profitszerzés, a 

fogyasztók az egyes termékeket elsődlegesen szükséglet kielégítések végett vásárolják, - 

mint az élelmiszerek, gyógyszerek- azonban ezekben az esetben egészségüket, testi 

épségüket vagy akár az életüket is kockáztatják. Ezek olyan értékek, melyek védelme az 

államok alkotmányos kötelezettsége. A fogyasztók laikusok, nincsenek birtokában a kellő 

ismereteknek és nem mellesleg gazdaságilag gyengébb pozícióban vannak, a 

vállalkozások pedig professzionális tudatással bírnak a gazdasági élet minden területén. 

A felek között fennálló, információs asszimetria alapvetően két problémára 

vezethető vissza: 

- Tekintve, hogy fogyasztói társadalomban élünk, így napjainkban a tömegtermelés 

meghatározó. A piacon jelen lévő termékek csaknem száz százalékát olyan 

hatalmas iparvállalatok állítják elő, melyek olyan technikákat alkalmaznak, 

melyek a hétköznapi fogyasztók számára nem, vagy csak aránytalan nehézségek 

árán érthetőek meg. A problémát erősíti, hogy manapság a termelésben jellemzőek 

a hatalmas földrajzi távolságok, így az információk nem, vagy csak jelentős 

akadályok leküzdése során, rendkívül költséges és időigényes módon 

szerezhetőek be.  

                                                     
25FAZEKAS J.: i. m. 75-76. p. 
26C-618/12. sz. ügy és C-137/08. sz. ügy. 
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- Amennyiben a fogyasztó mégis birtokába kerül a szükséges információnak, sajnos 

felmerül a probléma, hogy egyáltalán rendelkezik-e azzal a szükséges 

képességgel, amelynek segítségével feldolgozni, és értelmezni tudja azt. A 

pénzügyi termékek esetében olyan összetett és bonyolult szolgáltatásokról van 

szó, hogy sokszor egy szakképzett fogyasztó számára is nehézséget jelent azok 

megértése, a lakosság saját bevallása szerint pedig egyáltalán nem tud eligazodni 

a pénzügyek világában.27 

Ez az asszimetria végső soron oda vezet, hogy a pénzügyi szolgáltatók által 

meghatározott bármilyen feltételeket a fogyasztók automatikusan elfogadják, anélkül, 

hogy megpróbálnák befolyásolni azokat, azonban ez a magatartás komoly károkat okoz 

nem csak a fogyasztók körében, de társadalmi és gazdasági szinten is. 28 

3. A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális jellege és sajátosságai 

A pénzügyi fogyasztóvédelem a hagyományos értelemben vett fogyasztóvédelemmel 

szemben speciális jellemzőkkel bír, az előbbiekben ismertetett információs asszimetria 

és a szolgáltatások bonyolult és összetett jellege miatt.  

1. A gazdasági piacon, a pénzügyi szektorban az ügyletek tárgya minden esetben 

pénzügyi szolgáltatás, így az általános tájékoztatásra vonatkozó fogyasztóvédelmi 

szabályozások, mint pl. a termékek címkézésére, csomagolására, használati és 

kezelési útmutatókra vonatkozó rendelkezések, melyek mind a termékek fizikai 

megjelenéséhez szorosan és elválaszthatatlanul illeszkednek, nem alkalmazhatóak. 

Éppen ezért a hagyományos értelemben vett fogyasztóvédelem ezen a területen nem, 

vagy csak nagy nehézségek árán tudna hatékonyan fellépni. 

2. A pénzügyi szolgáltatások tárgya, és maga az ellenszolgáltatás is jellemzően pénz, 

vagy értékpapír. Amikor a fogyasztó megőrzés, vagy kezelés céljából bízza a 

szolgáltatóra pénzét, vagy értékpapírját nem beszélhetünk ténylegesen megvalósuló 

pénzügyi fogyasztóvédelmi tevékenységről – csupán a fogyasztók megfelelő 

tájékoztatása kapcsán -, hiszen ez a feladatkör a működési-és prudenciális felügyelet 

                                                     
27Pénzügyi Tudatosság Teszt, Figyelő, 2015. 12. sz. 35. p.  
28DR. NAGY Z.: A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései  

http://www.vmtt.org.rs/mtn2013/207_223_Nagy_A.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-02) 

http://www.vmtt.org.rs/mtn2013/207_223_Nagy_A.pdf
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hatásköre. Azonban, amikor már a fogyasztó hitel, illetve kölcsön felvételét 

választja, a pénzügyi szolgáltatók későbbi visszafizetési kötelezettségekkel pénzt 

adnak át a fogyasztónak. Ebben az esetben a pénzügyi fogyasztóvédelem célja, hogy 

ezt megelőzően a fogyasztó tisztában legyen saját határaival, illetve, hogy megfelelő 

tájékoztatást kapjon a hitelfelvétellel járó negatív konstrukciókról, illetve 

kockázatokról. Harmadik kiemelt terület, amikor a pénzügyi szolgáltató harmadik 

személy akár javára, akár terhére a fogyasztó megbízását hajtja végre. Ilyenkor 

elengedhetetlen, hogy a fogyasztó előre lássa megbízásának tranzakciós költségeit, 

illetve a teljesítéshez szükséges időt. 29 

3. Napjainkban a pénzügyi szolgáltatások egyre bonyolultabbak, összetettebb és 

átláthatatlanabbak, a pénzügyi kifejezések pedig csak fokozzák ezt a problémát. Az 

eligazodás, és értelmezés így rendkívül nehézkes, és egy bizonyos professzionális 

jártassági szintet feltételez. Mielőtt a fogyasztó igénybe vesz egy-egy pénzügyi 

szolgáltatást, fontos lenne, hogy megvizsgálja, maga a termék megfelel-e egyáltalán 

az igényeinek, elvárásainak, milyen kockázatokat tartalmaz, illetve, hogy 

összehasonlítsa azt, más szolgáltatók azonos, hasonló termékeivel.30A gyakorlatban 

azonban ez nem történik meg, ugyanis a fogyasztók nem képesek megítélni a 

pénzügyi szolgáltatásokat és sok esetben még azt sem tudják, hogy ténylegesen mire 

is van szükségük, hol vannak saját határaik. A pénzügyi fogyasztóvédelemnek ezt a 

területet kiemelten kell céloznia, annak érdekében, hogy a fogyasztók minél 

megalapozottabb pénzügyi döntéseket hozhassanak, így elkerülve a későbbi negatív 

hatásokat, melyek a nemzetgazdaságban is hátrányként jelentkeznek.  

4.  Jellemzően egy-egy pénzügyi szolgáltatás igénybevétele– pl. hitelfelvétel –hosszú 

távra szól. A fogyasztók ennek hatásait és esetleges kockázatait csak a távoli 

jövőben érzékelik, a döntés még évekkel, ha nem évtizedekkel később is hatással 

van a fogyasztó életkörülményeire, családi helyzetére, és folyamatos anyagi függő 

helyzetet teremthet.  

5. A pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók között fennálló információs asszimetria 

rendkívül nagy. Ennek indoka, hogy a pénzügyi szolgáltatók gazdasági területen 

jártas, magasan képzett munkavállalókat alkalmaznak, így rengeteg szakmai 

információ birtokában vannak. A fogyasztó ezzel szemben, csak a szolgáltatótól 

                                                     
29SZEBELÉDI F.: A pénzügyi fogyasztóvédelem jogérvényesítési kérdései, Themis: Az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata, 2012. október, 101. p. 
30

DUDÁS K.: A tudatos fogyasztói magatartás dimenziói, Vezetéstudomány, 42. évf. 7-8. sz. 2011.  
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különböző felületeken – reklám, hirdetések, óriásplakátok, személyes konzultáció – 

kapott információkat tudhatja magáénak, alternatív információforrás pedig vagy 

nem létezik, vagy annak igénybevétele költséges és időigényes. A fogyasztók 

tájékoztatása így kulcsfontosságú.31 

6. A pénzügyi piacon az információs rendszerre a zártság jellemző.32 Az egyes 

pénzügyi szolgáltatások esetén, csak a fogyasztó számára kedvező, sok esetben a 

pénzügyi szolgáltatások igénybevételre csábító feltételek kerülnek a reklámokba, a 

fogyasztó így nem jut kellő információhoz, amely végső soron visszavezethető a 

banktitok megóvásához is, de ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztónak nem kell 

megadni a döntéséhez szükséges minden információt. 

7. Egyre elterjedtebb, hogy a pénzügyi szolgáltatók fogyasztókkal való kontraktuális 

viszonyában megjelenik egy harmadik fél, a pénzügyi közvetítő, akik azonban 

jutalékos rendszerben dolgoznak, így természetesen a szerződés megkötése iránti 

érdekeltségük elsődleges, tehát nem pártatlanok. Gyakran alkalmaznak agresszív 

kereskedelmi gyakorlatokat, melyektől a fogyasztókat fokozottan védeni kell.33 Nem 

szabad azonban száz százalékban negatív szereplőkként feltüntetni a közvetítőket, 

ugyanis egy jól felkészült, magasan képzett szakember jelentős segítséget nyújthat a 

fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatások területén való eligazodásban. Úgy 

gondolom, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelemnek éppen ezért figyelmet kell 

fordítania a pénzügyi közvetítőkre is, hogy ők a fogyasztók segítése érdekében 

lépjenek be a kontraktuális viszonyokba, és ne saját érdekeltségük legyen az 

elsődleges.   

A hatékony pénzügyi fogyasztóvédelem alapját, melyek elsődlegesen az információs 

asszimetriát hivatottak kiküszöbölni a Világbank 2012-es állásfoglalása alapján az alábbi 

elemek adják:34 

- A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó teljes körű szabályozás 

- A pénzügyi fogyasztóvédelmi intézményrendszer újraszabályozása 

                                                     
31CARTWRIGHT, P.: Consumer Protection in Financial Services: Putting the Law in Context. Megjelent: 

Cartwright, P. (szerk.): Consumer Protection in Financial Services.Kluwer, London,1999 
32DR. NAGY Z.:i.m. 
33MISKOLCZI BODNÁR P. – SÁNDOR I.: A magyar fogyasztóvédelmi jog szabályozása, Protestáns Jogi 

Oktatásért Alapítvány, Budapest, 2009. 7-31. p. 
34http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financia

l_CP.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-15) 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_for_Financial_CP.pdf
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- Magatartási kódexek kidolgozása 

- Fogyasztók nyilvántartására vonatkozó szabályozás 

- Hatékony banktitok és adatvédelmi szabályozás 

- Egyfajta védőháló kialakítása, mint pl. a betétbiztosítás 

- Fogyasztói jogviták rendezése, elsősorban alternatív vitarendezési fórumon 

- A szabályok érvényesítésén túl a fogyasztók megalapozott döntési helyzetbe 

emelése 

A magyar szabályozás még ezeken is túlmutat, pl. az integrált felügyelettel, a pénzügyi 

fogyasztóvédelmi szabályrendszer megerősítésével, vagy a direkt állami beavatkozás 

lehetőségével. Az alapvető jogok biztosának állásfoglalása alapján a pénzügyi 

szolgáltatók ügyfelei is jogosultak hasonló védelemre, mint amilyet a nem biztonságos 

termékeket értékesítő vállalatok vásárlói élveznek a fogyasztóvédelmi törvény 

rendelkezései alapján.35 Mindezek alapján a felügyelet pénzügyi fogyasztóvédelmi 

feladatának alapjai a következőkben keresendőek: 

Mindenekelőtt szükséges egy olyan hatékony jogi szabályozásra, amely 

megfelelő védelmet biztosít a fogyasztóknak. Ennek érdekében elengedhetetlen a 

felügyelet jogszabály-előkészítésben való részvételének biztosítása, illetve bizonyos 

esetekben jogszabály-módosítási kezdeményezések benyújtására való lehetőség. Ilyen 

módosítás volt pl. a kötelező fogyasztóvédelmi kapcsolattartók, akik a fogyasztói 

ügyekért felelősek, és gondoskodnak a fogyasztói érdekvédelem hatékony beépüléséről a 

belső szervezetrendszerekbe.  

A fogyasztóvédelmi felügyeleti tevékenység során az egyedi fogyasztói 

beadványokat minden esetben hatósági eljárás keretében kell vizsgálni az eredményes 

fellépés érdekében, esetleges jogsértés esetén pedig a fogyasztóvédelmi intézkedések 

megtétele mellett, fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is szükség lehet. A felügyeleti 

jogkör azonban nem terjedhet ki a pénzügyi szolgáltatók és a fogyasztók közötti 

szerződésből eredő fogyasztói jogviták rendezésére, ezekben a kérdésekben a bírói út 

mellett egy alternatív vitarendezési fórum működtetése, az önálló és független Pénzügyi 

Békéltető Testület nyújthat gyors, hatékony és eredményes segítséget. A hatósági eljárás 

során tiszta és rövid határidők szükségesek, illetve elengedhetetlen a magas szakmai 

színvonalú és közérthető írásbeli panaszkezelés. 

                                                     
35Az állampolgári jogok biztosának pénzügyi projektje c. kiadvány. ÁJOB Projektfüzetek, 2011/3. 16. p. 



18 

 

A fogyasztók széles tömegeit érintő kérdésekben hatékony eszköz a preventív és 

proaktív téma vizsgálatok lefolytatása, melynek egy lehetséges eszköze a helyszíni 

ellenőrzések vagy a próbavásárlások, amelyek olyan esetekben is eredményre 

vezethetnek, amikor más igénybe vehető eszközök kudarcot vallanának.36 

A korszerű, gyors és könnyű jogérvényesítés biztosítása lényeges szempont. Az 

MNB megállapodásának köszönhetően a fogyasztók már a Kormányablakokban is 

beadhatják egyedi panaszaikat, akár a Pénzügyi Békéltető Testület irányába is.37 A 

hatékony és szakmailag maradéktalanul felkészült ügyfélszolgálat, amely nem csak 

személyesen, hanem call center útján is elérhető, rendkívül nagy szerepet játszhat mind a 

tájékozódásban, mint a későbbi negatív döntések megelőzésében, illetve a problémák 

mielőbbi orvoslásában. Olyan jogérvényesítési rendszer kialakítása a cél, amelyben a 

hatáskör hiányában megszüntető végzések folyamatosan csökkennek, illetve amelyben 

fokozott tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak a további jogérvényesítési, illetve 

jogorvoslati lehetőségekről, egyes esetekben pedig a társhatóságokhoz való fordulás 

lehetőségéről.  

Elégedett fogyasztók nélkül nincs fenntartható pénzügyi szektor.38 Éppen ezért 

egy prudensen működő pénzügyi intézményrendszer nem elegendő a stabil gazdaság 

fenntartásához, elengedhetetlenek hozzá a fogyasztók, illetve a részükről tanúsított 

bizalom. Ezt a bizalmat elsődlegesen a pénzügyi tudatosság erősítésén keresztül lehet 

visszanyerni, így lényegében a megfelelő ismeretekkel rendelkező fogyasztói réteg 

nemzetgazdasági érdek is egyben. A megfelelő pénzügyi jártasság nélkülözhetetlen 

kelléke a mindennapi életnek, minden gazdasági szereplő közös érdeke. A pénzügyi 

felügyelet álláspontom szerint akkor lehet igazán hatékony, ha a lakosság tisztában van 

jogaival, a pénzügyi termékek, szolgáltatások jellemzőivel, illetve felismeri a vele 

szemben történő jogsértéseket és képes a megfelelő fórumon érvényesíteni jogait. 

4. A pénzügyi szektor fogyasztóvédelmi kockázatai 

                                                     
36Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése 
37Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014.  

http://alk.mnb.hu/data/cms2428770/PBT_Eves_jelentes_2014.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-15) 
38https://www3.mnb.hu/letoltes/megujult-a-magyar-nemzeti-bank-2013-2015.pdf (utolsó letöltés dátuma: 

2015-11-02) 

http://alk.mnb.hu/data/cms2428770/PBT_Eves_jelentes_2014.pdf
https://www3.mnb.hu/letoltes/megujult-a-magyar-nemzeti-bank-2013-2015.pdf
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A pénzügyi fogyasztóvédelem speciális jellegéből eredendően azok a kockázatok, 

melyekkel nap mint nap szembe kell néznie is speciálisak, mint a folyószámla díjak 

egyoldalú emelése, a félrevezető tájékoztatások, a különféle informatikai kockázatok az 

elektronikus pénzügyi termékek igénybevétele esetén, az eladósodással vagy a 

megtakarításokkal kapcsolatos kockázatot. Ezek közül három kiemelt területen, a 

pénzforgalom, az eladósodás, és a megtakarítások területén felmerülő problémákat és 

azok megoldására történt preventív és proaktív lépéseket kívánom bemutatni 

részletesebben.  

4.1 Pénzforgalom 

A fogyasztók számára rengeteg problémát okoz a számlavezetés, a betét - és hitelkártyák 

használata. A számlanyitások kapcsán számos panasz van a pénzügyi szolgáltatók 

magatartására, akik nem megfelelően és nem teljes körűen tájékoztatják a fogyasztókat. 

A pontatlan adminisztrációs adatrögzítések miatt a csoportos beszedésekkel 

kapcsolatosan évről évre problémájuk van mind a jogosultaknak, mind a 

kérelmezőknek.39 Az egyedi átutalások tekintetében a tranzakciós költségek és az 

átváltási folyamatok ismerete rendkívül hiányos, illetve az ingyenes készpénzfelvétel 

lehetősége sem ismert széles körben. A bankszámlaszerződések során egyre 

népszerűbbek a netbanki szolgáltatások, azonban gyakran előfordul, hogy a pénzügyi 

szolgáltató csak ezen az információs csatornán tájékoztatja az ügyfelet, így fontos felhívni 

a fogyasztók figyelmét, ennek figyelemmel kísérésére.  

Manapság Hazánkban is egyre inkább elterjednek a hitelkártyák, az elmúlt 

években arányuk a lakosság körében elérte a 7 százalékot, a nemek tekintetében pedig 

több nő rendelkezik ilyen kártyákkal, mint férfi.40 Azonban ezek használata rendkívül 

magas ismeretszintet igényel, tekintve, hogy a nem megfelelő használat esetén a kamat, 

hiteldíj és egyéb költségek rendkívüli plusz terheket róhatnak a fogyasztókra.41 Ennek 

ellenére a hitelkártya igénylés folyamata egyszerű, sőt olyan annyira, hogy a pénzügyi 

szolgáltatók maguk kínálják fel ügyfeleiknek az ajánlatot. Fontos, hogy a fogyasztók 

figyelmét felhívjuk arra, hogy a hitelkártya komoly költségekkel járhat, illetve, hogy csak 

olyan hitelkeretet vállaljanak, melynek kamatos visszafizetése sem okoz teljesítési 

                                                     
39Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014.  
40http://www.hitelmindenkinek.hu/hitelkartya/nott-hitelkartya-hasznalok-szama-de-meg-mindig-

keszpenzre-eskuszunk/ (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
41PAPP E.: Hitelkártya egyszeregy: lopakodó kamatok, HVG, 29. évf. 11. sz.,2007. 100. p. 

http://www.hitelmindenkinek.hu/hitelkartya/nott-hitelkartya-hasznalok-szama-de-meg-mindig-keszpenzre-eskuszunk/
http://www.hitelmindenkinek.hu/hitelkartya/nott-hitelkartya-hasznalok-szama-de-meg-mindig-keszpenzre-eskuszunk/
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nehézségeket, és a figyelemfelhívásnak ki kell terjednie arra is, hogy ne használják ezeket 

a kártyákat az általános hitelkonstrukciók alapján. A problémát tovább tetőzi, hogy a 

hitelkártyáknak nincs futamidejük. Egyik speciális szegmensük a tartós fogyasztási 

cikkek vásárlásakor megkötött hitelkártya szerződések, vagyis az úgynevezett vásárlói 

kártyák.42 Ezekben az esetekben az esedékessé vált törlesztőrészlet a kártya terhére kerül 

kiegyenlítésre, ez azonban többletköltséget eredményez és sokszor a fogyasztók nem is 

észlelik ezt. Mindezek alapján elengedhetetlen, hogy egy ilyen konstrukció igénybevétele 

előtt a fogyasztók felmérjék saját fizetési és pénzforgalmi szokásaikat, továbbá 

ösztönözni kell őket a napi limit beállítására.  

A jogosulatlan kártyahasználatok, és a sokszor felelőtlen pin kód védelem miatt, 

minden esetben tájékoztatni kell a pénzügyi terméket igénybevevőket, hogy hogyan kell 

biztonságosan tartani pin kódjaikat, illetve mit tehetnek, ha mégis jogosulatlan 

pénzforgalmat fedeznek fel számláikon.   

                                                     
42Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testületet éves tevékenységéről, 2014. 
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4.2 Megtakarítások 

 

A válságot megelőzően a hazai lakosság a fogyasztást és a lakásberuházást helyezte 

előtérbe, melyeket elősegítette a hitelezői kondíciók lazulása, így a megtakarítás igen 

alacsony volt.43 A válságot követően azonban a kocka fordult, a lakossági beruházások 

csökkentek, és folyamatosan emelkedett a megtakarítási ráta, melynek hátterében a 

korábbi eladósodások és az ezzel járó negatív tapasztalatok, az óvatossági célú 

megtakarítások fokozódó népszerűsége vagy a személyi jövedelemadó csökkenése áll. 

A pénzügyi megtakarítás trendjei az elmúlt években jelentősen átalakultak. 

Napjainkban a lakosság körében a készpénzállomány folyamatos emelkedésének 

lehetünk tanúi, az OECD 2014. évi felmérése alapján 17 százalékos emelkedésnek 

lehetünk tanúi a megelőző év adataihoz képest. Magyarországon a lakossági 

megtakarítások 14 százaléka van készpénzállományban, amely a 3 százalékos európai 

átlaghoz képest aggasztóan magas. 44A háztartásokban tartott készpénzállomány a 

fogyasztók szemszögéből is káros, hiszen megfosztják saját magukat a kamatbevételtől, 

amit a bankbetétek, illetve az állampapírok nyújtanak.45 A növekedés hátterében a 

tranzakciós illetékek növekedése, az alacsony betétkamatok, illetve az ingyenes 

készpénzfelvétel áll, amely a közelmúltban új lehetőségként jelent meg, azonban a 

fogyasztók bizalmatlanok, nem ismerik a részletszabályokat, sokan így nem használják 

ki a lehetőséget.46 Az ingyenes készpénzfelvétel nyújtotta lehetőségek szélesebb körű 

kiaknázása érdekében elengedhetetlen a pénzügyi szolgáltatók és az állami szervek 

hatékonyabb és szorosabb együttműködése a lakossággal. A készpénzállomány mellett 

az állampapír-állomány is folyamatosan emelkedik, napjainkban 6 százalékos gyarapodás 

figyelhető meg, Magyarországon pedig szintén népszerűbb ez a megtakarítási forma a 

Nyugat-Európai átlaghoz képest.  

A megtakarítási szempontok közül a befektetett tőke biztonsága a legfontosabb a 

lakosság körében. A 2015-ben megkérdezettek 15 százaléka tartja készpénzben pénzét, 

                                                     
43www.mnb.hu/letoltes/kovalszky-zsolt-tartosan-magas-maradhat-a-megtakaritasi-ratank.pdf (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-18) 
44ATKINSON A. and F. MESSY (2012), “Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / 

International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, OECD Working Papers on Finance, 

Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing. 

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5k9csfs90fr4.pdf?expires=1447602703&id=id&accnam

e=guest&checksum=68D9655FA886F3CC26632DC30A222527 (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-02) 
45GYENIS Á.: Az ingyenes készpénzfelvétel kockázatai: adott bázisok, HVG, 35. évf., 50. sz.,2013. 64. 

p. 
46ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 

http://www.mnb.hu/letoltes/kovalszky-zsolt-tartosan-magas-maradhat-a-megtakaritasi-ratank.pdf
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17 százalékuk bankbetétekben és 20 százalékuk folyószámlán. Az átlagos megtakarítási 

összeg nem éri el az 500 000 Ft-ot, és a lakosság közel 23 százaléka napról napra él, 

elmondható továbbá, hogy a jövedelemszint növekedésével egyenesen arányosságban áll 

a megtakarítási hajlandóság illetve a megtakarított összeg is. A félreértékesítés 

minimumra szorítása, könnyen érthető termékek kialakítása, olyan termékek értékesítése, 

melyek kis összegű rendszeres megtakarítási konstrukciókat kínálnak és a megfelelő 

tájékoztatás mind hozzájárulhat a megtakarítási hajlandóság növeléséhez.47 

A fogyasztóknak azonban tudatában kell lenniük, hogy a tőkegarancia csak akkor 

biztosított számukra, ha lejáratig tartják állampapírjaikat, ennek hiányában akár komoly 

tőkeveszteséget is szenvedhetnek, így a teljes körű tájékoztatásnak ezt a területet is 

kifejezetten kell célozni.48 A megkérdezettek közel fele vallotta magát tájékozottnak és 

ugyanannyian mondták azt, hogy egyáltalán semmilyen ismeretük nincs a témával 

kapcsolatosan, és nem tudják, hogy pl. az állampapírok azoknak is kedvező befektetési 

forma lehet, akiknél szempont a gyors hozzáférhetőség. Minél több fogyasztót kell 

meggyőzni, hogy fogadják el azokat a megtakarítási szabályokat, melyek kifejezettem a 

megtakarításaik növekedését célozzák  

Az elmúlt években, sőt talán évtizedekben is sosem volt még ennyire aktuális és 

felkapott az öngondoskodás témaköre, vagyis az olyan tudatosan megtervezett 

magatartás, amelynek célja a jövő alakítása és a váratlan helyzetekből adódó pénzügyi 

bizonytalanságok csökkentése, elkerülése, azonban a lakosság a tapasztalathiány miatt 

jelentős segítségre szorul.49 A mai nyugdíjrendszer, vagyis a felosztó-kirovó rendszer 

lassan tarthatatlanná válik, így a társadalom elöregedése miatt az öngondoskodásnak 

minél előbb be kell épülnie a köztudatba. A lakosság megtakarításainak elsődleges célja 

a váratlan kiadások fedezése illetve a nyugdíjcélú megtakarítások, de sokan tesznek félre 

utazásra is.50 Tekintve, hogy a lakosság csupán 43 százaléka tesz félre előtakarékossági 

célból (1.ábra) ösztönözni kell fogyasztókat a nyugdíj, egészségpénztári, biztosítási és 

lakás takarékpénztári megtakarítások iránt. Erre irányuló kormányzati törekvés volt pl. a 

2014. január 1, napjával módosult személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 

törvény, amely alapján a nyugdíjbiztosítással rendelkezők adókedvezményt kapnak, 

                                                     
47Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014. 
48Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014. 
49PALLA G.: Pénzügyeink. Hosszú távú öngondoskodás, Élet és tudomány, 70. évf., 24. sz., 2015. 760. p. 
50SZÉKELY L.: A holnap pénze – Pénzügyi kultúra az információs társadalomban, Excenter, Budapest, 

2010. 8.p. 
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ahogyan az önkéntes pénztári megtakarítási forma után járó adókedvezményt is 

élvezhetik azok, akik ezt a megtakarítási formát választják.  

 

1. ábra, A lakosság megtakarítási céljai, forrás: Székely L.: A holnap pénze – Pénzügyi kultúra az információs 

társadalomban, Excenter, Budapest, 2010. 9. p. 

Egy 2015-ben készült felmérés alapján a nyugdíjas évekre, rendkívül hosszú 

lejáratú megtakarítás formában a megkérdezettek közel fele takarít meg, és közel 6 millió 

forintot terveznek megtakarítani átlagosan. 51  

4.3  Eladósodás 

Az eladósodás összetett, sokoldalú és folyamatosan változó jelenség. Az Európai 

Központi Bank 2013-ban készült Eurosystem felmérése alapján megállapítható, hogy az 

euró zóna népességének több mint a fele tartozik legalább egy pénzintézetnek, illetve, 

hogy ez a probléma, igaz eltérő mértékben, de az összes tagállamot érinti. 52 A lakosság 

76 százaléka, a 30 év alattiak pedig közel fele már vett fel hitelt életében, 47 százalékuk 

pedig még a mai napig törleszt.53 

A túlzott eladósodás hátterében, mindig valamilyen olyan váratlan 

jövedelemcsökkenés áll, amely munkahely elvesztéséből, betegség diagnosztizálásából, 

                                                     
51http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/megtak_kozl_150929.pdf&type=related (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-02 ) 
52Európai Központi Bank 2013. Az Eurosystem felmérése a háztartások vagyonáról és fogyasztási 

szokásairól: az első hullám eredményei, Statistics Paper Series, 2013. április, 57–71. p. 
53http://www.bankmonitor.hu/cikk/felmeres-a-magyar-penzugyi-tudatossagrol.htm (utolsó letöltés 

dátuma: 2015-11-02) 
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családi gondokból, vagy túlköltekezésből fakad. 54 Manapság azok a középosztálybeliek 

is fokozottan érintettek, akik munkájukat elvesztették, lakóhelyüket jelzáloghitel terheli 

és sajnos a közeljövőben nem számíthatnak új munkahelyre. A jövedelemhiány pótlására 

agresszív kereskedelmi gyakorlatokkal megspékelt, illetve tisztességtelen 

reklámkampányok gyűrűjében lévő hitelfelvételek ösztönöznek, azonban a tájékoztatás, 

és az ügyfelek védelmére szóló szabályok betartása nem érvényesül. A túlzott eladósodás 

magában hordozza a társadalmi kirekesztettség problémáját, az alapszolgáltatások 

megvonását is55 

Ma már mindenki számára ismerősen cseng a devizaalapú hitelek és kockázataik, 

azonban a 2004 és 2010 közötti hitelezési gyakorlatban ez még egy igen kecsegtető 

konstrukció volt. A pénzügyi fogyasztóvédelem nagy kihívással találta szembe magát, 

először kimondták az árfolyamrés semmisségét és felállították az egyoldalú 

szerződésmódosítási jog kikötésére vonatkozó tisztességtelenség törvényi vélelmét 56, 

majd megalkották az elszámolási törvényt 57, végül pedig a devizahitelek forintosítása58is 

megtörtént, felszámolva ezzel az ilyen jellegű hitelek közel kilencven százalékát. 

Ezeknek a változásoknak a kommunikálása a lakosság érintett része felé elengedhetetlen 

így az MNB 2015. évi stratégiájának prioritásaként jelent meg, ennek tapasztalatait, 

illetve eredményeit így még nem ismerjük.59 

A jegybank másik fontos feladata a túlzott eladósodás megelőzése, ezen a 

területem preventív intézkedésre van szükség, nem elengedőek a jogi lépések. Ami a jogi 

védelmet illeti, ki kell alakítani a lakosság eladósodásának jövőbeli korlátját, vagyis létre 

kell hozni az ún. „makroprudenciális vészféket”. Ennek eszközei a jövedelemarányos 

törlesztő részlet, és a hitelfedezeti arányok szabályozása. Mindezek alapján, nyomon 

követhetők a piaci hitelezési folyamatok, és lehetővé válik a kiemelt felügyelete azoknak 

az intézményeknek, melyek a jövedelemarányos törlesztő részlet maximális értékének 

közelében nyújtanak hitelt. Annak érdekében, hogy a hitelállományok minél hamarabb 

                                                     
54Eurofound, Le surendettement des ménages dans l’UE: le rôle des emprunts informels (A háztartások 

eladósodása az EU-ban: az informális kölcsönök szerepe), az Európai Unió Kiadóhivatala, 

Luxemburg,2013 
55Spanyolországban pl. 2012-ben 750000 polgárt lakoltattak ki, ami 16,7%-al több az előző évhez képest.  
562/2014. számú PJE határozat 
572014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 

jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben 

rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről 
582014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a 

kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről 
59Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014. 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/73/en/2/EF1373EN.pdf
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leépüljenek, a jelzáloghitelek esetében ma már lehetőség van a cafeteriaból történő 

törlesztésre.60 

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK fogyasztói hitelmegállapodásokról 

szóló irányelvének értelmében a fogyasztói hitel megállapodások során kötelezővé kell 

tenni a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását, rendelkezésre kell bocsátani azokat a 

jellemzőket, melyek lehetővé teszik az összehasonlítást más hasonló termékekkel és a 

szerződésekben szerepeltetni kell a fő pénzügyi adatokat.  

A fogyasztói hitelfelvételek területén jelentősen kockázatot hordoznak az 

árubemutatókkal egybekötött termékértékesítések, amelyek komoly pénzügyi 

kockázatokat is magukban foglalnak, hiszen amikor a résztvevők nem képesek saját 

erőből megvásárolni a kínált termékeket, azonnal lehetőséget biztosítanak számukra 

fogyasztási hitelfelvételre, így téve lehetővé számukra a termékhez való gyors 

hozzájutást.61 Ezek a hitelek rendkívüli kockázatokat rejtenek magukban, kifejezetten 

kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztói csoportokra irányul maga az értékesítés, 

általában nyugdíjasokat céloznak, akik nem megfontoltan döntenek, sokszor naivak, 

kihasználják gyengeségeiket, és nem képesek áttekinteni a hitelkínálati feltételeket. 

Tovább fokozza a problémát, hogy az ilyen helyzetbe jutott fogyasztók sokszor nem 

megfelelő tanácsokat, információkat kapnak. Azonban védve a kiszolgáltatott 

fogyasztókat és akadályt gördítve az ilyen típusú termékértékesítések és hitelszerződések 

megkötése elé, ez évben került a Parlament elé a termékbemutatók szigorítását célzó 

törvényjavaslat62, mely célkitűzései alapján párhuzamosan a hitelintézeti törvény 

módosításával tilos lenne pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani ezeken az eseményeken, 

megtiltanák az ajándéksorsolásokkal, ajándékjuttatásokkal történő reklámozást, valamint 

ügyfélszolgálatot is kötelező lenne üzemeltetni.   

                                                     
6015/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának 

szabályairól 
61Termékbemutató regula, HVG, 37. évf. 9. sz. 2015. 71. p   
62T/5486. Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a fogyasztók védelme érdekében 

szükséges egyes törvények módosításáról 
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5. A hazai pénzügyi fogyasztóvédelem- A Magyar Nemzeti Bank  

Hazánkban a pénzügyi fogyasztóvédelmet életre hívó problémák a rendszerváltás előtt 

nem léteztek, hiszen az állam teljes mértékben garantálta a bankbetéteket és a fogyasztók 

elé csak egyszerű pénzügyi termékek kerülhettek.63 A változások kezdő szele a kétszintű 

bankrendszer megjelenésével esik egybe, amikor a kereskedelmi bankok egyre 

bonyolultabb termékeket jelentettek meg piacaikon és az állami bankbetét garanciát 

felváltotta az Országos Betétbiztosítási Alap által működtetett betétbiztosítási rendszer, 

amely már a piacgazdaság alapjaira épül, ám ez a garancia sokkal szűkebb körű, a 

korábbihoz képest. Több pénzintézet is elkezdett újfajta megatakarítási formákat kínálni, 

mint a nyugdíjpénztárak vagy a kamatozó részvények, melyek államilag nem voltak 

védettek. 

A rendszerváltást követően tehát a pénzügyi szolgáltatások tárháza bővült, 

azonban a lakosság ismeretei nem, számukra ezek a termékek ismeretlenek voltak, sem 

előnyeiket, sem hátrányaikat, sem kockázataikat nem ismerték, és nem is tudták azokat 

felbecsülni. A változások gyorsaságával a fogyasztóvédelmi szabályozás nem volt képes 

lépést tartani. Az 1991-es Pénzintézeti törvény elvétve ugyan tartalmazott 

fogyasztóvédelmi rendelkezéseket64, de ezek nem nyújtottak kellő védelmet.65 Így 

először a Hitelintézeti törvénybe kerültek fogyasztóvédelmi rendelkezések, majd 

megalkották a fogyasztóvédelmi törvényt,66 majd a Polgári Törvénykönyvbe is 

bekerültek az általános szerződési feltételekre vonatkozó szabályok.  

Ezt követően szükségessé vált a pénzügyi szektor teljes elkülönítése, melynek 

eredményeképpen 2009. szeptember 1. napjától ex lege fogyasztóvédelmi hatóságként a 

PSZÁF került felhatalmazásra. A felügyelet egyik alelnöke volt felelős a 

fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáért az irányítása alá rendelt Fogyasztóvédelmi 

Igazgatóságon keresztül, amely szorosan együttműködött mind a Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatósággal, mind a Gazdasági Versenyhivatallal a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok tekintetében. 2012-ben a terület fokozódó jelentőségét 

                                                     
63ASZTALOS L. GY.(2005): i.m. 
64Ilyen rendelkezések voltak az ügyfelek tájékoztatásának követelménye, illetve megtévesztésük 

elkerülésére való törekvés.  
651991. évi LXIX. tv. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről 52 § 
661997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről, amely ekkor kifejezetten a pénzügyi szektorra vonatkozó 

rendelkezéseket is tartalmazott. 



27 

 

alátámasztva, felállításra került a Pénzügyi Jogok Biztosa Hivatal,67 amelynek célja a 

kiegészítő fogyasztóvédelmi feladatok ellátása volt. Hatásköre kiterjedt valamennyi 

pénzügyi szervezetre, de nem szankcionálhatott, csupán eljárás kezdeményezésére, vagy 

ajánlás kibocsátásra volt lehetősége. A Biztos kiemelt feladatai közé tartozott a pénzügyi 

kultúra fejlesztése, így szervesen közreműködött az ismeretterjesztő kiadványok 

megjelentetésében, valamint kapcsolatot alakított ki civil szervezetekkel. 

társhatóságokkal és pénzügyi szolgáltatókkal.  

Ahogy korábban is kitértem rá, az MNB a PSZÁF 2013-ban történt integrációját 

követően lát el fogyasztóvédelmi feladatkört. A felügyelet újraszabályozásában 

makroprudenciális szinten is megjelentek a fogyasztóvédelmi szabályok. 68 A MNB 

szervezetén belül, a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása érdekében felállításra került a 

Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, amely ex lege hatósági tevékenységet folytat, 

figyelemmel kíséri a pénzügyi termékek kockázatait, valamint a Piacfelügyeleti 

Igazgatóság, amely fellép a pénzügyi rendszer integritásának veszélyeztetése esetén, 

valamint figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat.69 A közérthető, gyors és 

ügyfélbarát kapcsolattartás fenntartása a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ feladata, 

amely e mellett részt vesz a fogyasztóvédelmi témájú jogalkotásban, kapcsolatot tart az 

állami és civil szervezetekkel és kiemelt figyelmet fordít a lakosság hosszú távú pénzügyi 

kultúrájának fejlesztésére. 70 

Nem hanyagolhatóak el a különböző jogfejlesztési lépések megalkotása, melyek 

központjába az ügyfélvédelem került, pl. a hitelintézeti törvényben az erre vonatkozó 

szabályok új fejezetben jelennek meg.71 A megfelelő tájékoztatás, a hatékony 

marketingkommunikáció, a tisztességes általános szerződési feltételek és a gyors 

panaszkezelés mind prioritásként jelenik meg. A fogyasztók fokozott érdekvédelme miatt 

pedig több pénzügyi termék esetében is direkt állami beavatkozásra került sor.72 

Az MNB felügyeleti stratégiájában a gazdasági stabilitás megőrzése és a 

fogyasztói bizalom helyreállítása központi kérdésként jelenik meg, így a jegybank a 

                                                     
6739/2012. (XII. 20.) NGM rendelet a Pénzügyi Jogok Biztosáról  
68Megjelentek olyan szabályok, melyek az adósokat védik a túlzott eladósodástól vagy az alacsony 

hitelfedezettségtől. 
69A Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 304/2014. (12.15.) számú határozata, a Magyar Nemzeti 

Bank Szervezeti és Működési Szabályzata. (a továbbiakban: MNB SZMSZ) 
70MNB SZMSZ 
712013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. XIII. fejezete 
72Devizahitelesek megsegítésére bevezették az árfolyamgát és a végtörlesztés lehetőségét.  
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klasszikus hatósági fogyasztóvédelemnél több kíván lenni, egy preventív és ügyfélbarát 

fogyasztóvédelmet hivatott képviselni, melyek fő pillérei a következőek:73 

- Tevékenysége során problémákra való fókuszálást helyezi előtérbe 

- Rendszeresen elemzi a piaci tendenciákat és kockázatokat 

- Hatékony vizsgálati tevékenység folytatása  

- Szükség esetén erőteljes szankcionálás 

- A kiszolgáltatott társadalmi csoportok megerősített védelme 

- A pénzügyi kultúra hosszú távú fejlesztése, a fogyasztói tudatosság széles 

körű erősítése 

A pénzügyi szervezetek számára számos előírást alkottak, melyek kvázi 

alapelvként jelennek meg. A pénzügyi terméket szolgáltatóknak elsődlegesen 

csökkenteniük kell az információs asszimetriát a fogyasztói döntést megelőzően, a 

döntéshozatal során és a szerződéses jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt. 

Biztosítaniuk kell a közérthetőséget, az átláthatóságot, az információkhoz való 

hozzájutást, illetve teljes körűen kell ismertetni az adott pénzügyi termék jellemzőit, 

előnyeit és hátrányait, valamint kockázatait is. A díjszabásnak minden esetben 

átláthatónak kell lennie, az általános szerződési feltételeket olyan tisztességes módon kell 

kidolgozni, amely során a jóhiszeműség és tisztesség polgári jogi alapelve 

maradéktalanul érvényesül. A belső eljárási rendekbe és működési szabályzatokba 

egyaránt be kell építeni a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket. Látva az elmúlt évek 

gazdasági válságot követően megszaporodott váratlan és rendkívüli eseményeket, fel kell 

készülni a jövőbeni hasonló helyzetekre, melyek befolyásolhatják, illetve alapjaiban 

meghatározhatják és megváltoztathatják a pénzügyi terméket igénybevevő fogyasztók 

élethelyzetét.  

A hazai – és természetesen az uniós – pénzügyi fogyasztóvédelmi terület tehát 

még új keletű, formálódó és gyorsan változó jogterület, így elengedhetetlen a határokon 

átnyúló és a nemzeten belüli összefogás és együttműködések kidolgozása, tapasztalatok 

cseréje a problémák és kockázatok gyors feltárása és megoldása, illetve a problémák 

elméleti és rendszerszintű megválaszolása is. Az Európai Unió növekvő belső piacának 

                                                     
73http://www3.mnb.hu/letoltes/14-07-31-felugyeleti-strategia-abra-1.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-

15) 

http://www3.mnb.hu/letoltes/14-07-31-felugyeleti-strategia-abra-1.pdf
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tekintetében, és a stabilan működő nemzetgazdaságok érdekében a pénzügyi 

fogyasztóvédelem területe napról napra jelentősebb.  
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II. A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG JELENTŐSÉGE 

 

Az ember élete során folyamatosan döntéseket hoz, azonban a pénz és így a pénzügyi 

magatartás folyamatos hatással van nem csak személyes, de a családi- vagy éppen 

munkakörülményekre is. Az elmúlt évek során, különösen a gazdasági válságot követően 

a pénzügyi rendszer átláthatatlanabbá és bonyolultabbá vált, mint eddig bármikor, és ezen 

az információs társadalom fejlődése sem segít. A pénzügyi termékek és szolgáltatások 

megismerése, megértése éppen ezért egyre nehezebb, és egyre komolyabb szaktudást 

igényel. A fogyasztók és a pénzügyi termékek, szolgáltatások, valamint az ezek mögött 

álló szolgáltatók között nincsen szimmetria, hiszen a fogyasztók lényeges hátránnyal 

küzdenek, így általánosan elfogadott, hogy a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudatosság 

világszerte a szükségesnél alacsonyabb szintű.  

A mai világban a mobiltelefonunk mellett a pénztárcánk az, ami mindig velünk 

van, bárhová is megyünk. Az élet nem csak állandó szereplője lett a pénz, de ma már 

szinte feltétele is. Amíg az informatikai és digitális ismeretek folyamatosan bővülnek, és 

ezek megismerésére és megértésére igen nagy gondot fordítanak, felnőtt egy olyan 

generáció, amely nem részesült pénzügyi vagy gazdasági oktatásban, és még a családban 

sem látott megfelelő pénzügyi mintát.74 Mindezek miatt ma hiányoznak a fogyasztók 

eszköztárából azok a háttérismeretek, melyek egy-egy megfontolt döntéshez 

elengedhetetlenek. A problémát tetőzi a piacgazdasági tapasztalathiány, illetve, hogy a 

lakosság nehezen nyílik meg az új ismeretek befogadására. 

1. A pénzügyi kultúra 

Ahhoz, hogy átfogóan lássuk, mekkora jelentősége is van a megfelelő pénzügyi 

ismeretszintnek szükséges a pénzügyi kultúra fogalmának meghatározása, azonban erre 

nem ismerünk egységes definíciót. A pénzügyi kultúrára magában foglalja75  

- egyrészt magát a pénzügyi, gazdasági tudást,  

- a gazdasági és pénzügyi alapfogalmak megfelelő ismeretét 

- a pénzügyi, gazdasági folyamatok megértését  

                                                     
74KOVÁCS L.: A pénzügyi kultúra kutatása és aktuális feladataink (http://www.bankszovetseg.hu/wp-

content/uploads/2015/06/Kovacs-Levente-79-88.pdf utolsó letöltés dátuma: 2015-11-20) 
75BÉRES D. –HUZDIK K.: A pénzügyi kultúra megjelenése makrogazdasági szinten, Pénzügyi Szemle 60. 

évf., 2015/3. sz.  

http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2015/06/Kovacs-Levente-79-88.pdf
http://www.bankszovetseg.hu/wp-content/uploads/2015/06/Kovacs-Levente-79-88.pdf
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- a biztos háttértudás gyakorlati alkalmazását és az így szerzett pénzügyi 

tapasztalatot 

- megalapozott döntéshozatal képességét, beleértve az alapvető pénzügyi 

döntések meghozatalának képességét. 76 

Ezeknek az elemeknek az összessége határozza meg végül, hogy az egyének 

miként hozzák meg pénzügyi döntéseiket. Az MNB definíciójában a pénzügyi kultúra „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. „77 

Az Állami Számvevőszék saját kutatásában történő megállapításai alapján78 „a 

pénzügyi tudatosság fejlesztése során, olyan ismereteket szerezhetnek a fogyasztók, 

amelyek birtokában képesek megérteni, hasznosítani ezeket a pénzügyi szolgáltatások 

igénybevételekor, így egyre tudatosabban a pénzügyi kockázatok kezelésében, ismerik a 

megfelelő és hiteles információforrásokat, kellőképpen tájékozódnak, ismerik a 

rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket és a legfontosabb gazdasági 

összefüggéseket valamint azok hatásait képesek megérteni. „  

Az OECD megfogalmazásában pénzügyeik terén azok eléggé tudatosak, akik 

rendelkeznek alapvető ismeretekkel a legfontosabb pénzügyi koncepciókról, fogalmakról 

és képesek alkalmazni számos korábban elsajátított ismeretet a pénzügyi 

döntéshelyzetekben.79 

A tudatos fogyasztás manapság egyre népszerűbb, nem csak a pénzügyi szektorban, 

hanem más területeken is. Egyre többen vesznek figyelembe fenntarthatósági, 

környezettudatossági vagy éppen egészségtudatossági szempontokat a mindennapok 

során, azonban ahhoz, hogy ezeket a szempontokat a pénzügyi döntésekbe is hatékonyan 

be lehessen vonni, erre irányuló megfelelő tájékoztatást kell adni. Az állampolgárok 

számára hozzáférhető pénzügyi jártasság fejlesztése az egész társadalom és gazdaság 

                                                     
76HUNG, A. A., PARKER, A. M. & YOONG, J. K., 2009. Defining and Measuring Financial Literacy 
77BÉRES D.– HUZDIK K. (2015): i. m.  
78Az Állami Számvevőszék szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében – Projektfüzet, 2014.  

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2014/az-allami-szamvevoszek-szerepe-a-penzugyi-kultura-

fejleszteseben/t366.pdf  5. p. (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-02) 
79Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked Aspects of the Crisis, 2009. 

http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43138294.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-02) 

http://www.asz.hu/tanulmanyok/2014/az-allami-szamvevoszek-szerepe-a-penzugyi-kultura-fejleszteseben/t366.pdf%20%205
http://www.asz.hu/tanulmanyok/2014/az-allami-szamvevoszek-szerepe-a-penzugyi-kultura-fejleszteseben/t366.pdf%20%205
http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43138294.pdf
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hasznára válik, a megfelelő szintű pénzügyi jártasság a pénzügyi fogyasztói bizalom és a 

pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos felelős fogyasztói magatartás 

kulcseleme.80  

A pénzügyi tudatosság tehát rendkívül gyorsan olyan alapvető ismeret lesz, amely 

minden tekintetben nélkülözhetetlenné válik. Tekintve, hogy az alacsony pénzügyi 

ismeretekkel rendelkező állampolgárok könnyebben hoznak kedvezőtlen pénzügyi 

döntéseket, kevésbé aktívak a gazdasági életben, a közelmúltban zajlott, társadalom 

széles tömegeit érintő negatív gazdasági események, mint a devizában történt eladósodás, 

az alacsony pénzügyi jártasságra vezethető vissza. Így elengedhetetlen foglalkozni a 

gazdaság ezen oldalával, a gazdasági szereplők közül a fogyasztókkal, illetve pénzügyi 

kultúrájuk folyamatos, hatékony fejlesztésével, erre irányuló különféle módszerek 

kidolgozásával, melyben a gazdaság minden szereplőjének részt kell vennie, kezdve az 

állami szervektől, a pénzügyi szektoron és az oktatási rendszeren át, egészen magukig, az 

állampolgárokig.  

A pénzügyi kultúra fejlesztésének érdekében tett kezdeményezéseknek kettős célt kell 

képviselniük. Egyrészről megfelelő szintű és közérthető információátadást, másrészről 

olyan kompetenciákat kell megtanítani az állampolgároknak, amelyek birtokában 

ítélőképességük fejlődik és képesek helyes, megfontolt döntéseket hozni saját pénzügyeik 

terén. Végső soron egy olyan társadalom kiépítését kell megcélozni, amelynek 

állampolgárai elkötelezettek a saját pénzügyi ismereteinek fejlesztése iránt, hozzájárva 

így egy stabil, biztonságos és átlátható gazdasághoz. A folyamat során elsődlegesen a 

fogyasztók azon csoportját kell célozni,81 akik erőteljesebben vannak kitéve a pénzügyi 

kockázatoknak, akár életkoruk, vagyoni helyzetük, negatív tapasztalataik, vagy 

bármilyen más szempont lapján.  

A lakosság megfelelő pénzügyi ismeretei tehát rendkívül fontosak, mind az 

árstabilitás megőrzése érdekében, mind a pénzügyi stabilitás megteremtésében. Egy-egy 

monetáris döntés akkor éri el maximálisan a célját, ha az el is jut a fogyasztókhoz, és azok 

képesek azt feldolgozni, megérteni és a gyakorlatban alkalmazni. A mai digitális 

társadalomban, ahol egyre inkább azon vannak a vállalkozások, és az állami szervek is, 

hogy minél korszerűbb technológiát alkalmazzanak tevékenységük során, ezáltal is pénzt, 

                                                     
80Az Európai Parlament Állásfoglalására irányuló indítvány a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak 

megerősítésére irányuló stratégiáról (2011/2272(INI)) 
81Ilyen kiszolgáltatottabb fogyasztók pl. a gyerekek vagy az idősek.  
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energiát spórolva, és akár a környezetet is óvva, nem utolsó szempont, hogy egy olyan 

társadalom alakuljon ki, ahol a fogyasztók magabiztosan tudnak eligazodnia pénzügyek 

világában és képesek lesznek átállni a korszerű, készpénzkímélő fizetési módok 

használatára. 82 

 

2. A pénzügyi kultúrát befolyásoló tényezők 

 

A különböző magatartási, illetve viselkedési formák döntően meghatározzák az egyének 

pénzügyi kultúráját. A hitelkártyák túlzott használata, a rövidtávú pénzügyi tervek 

készítése és hajlamosság a gyakori hitel- illetve kölcsönfelvételekre mind olyan 

magatartásformák, amelyek alacsony pénzügyi ismeretekkel társulnak Azok esetében, 

akiknek mindig van valamilyen elképzelése, hogy mennyit is költhetnek, akik készítenek 

saját költségvetést magasabb pénzügyi ismeretekről beszélhetünk.83 

A pénzügyi kultúrát azonban ezeken kívül számos más készség is befolyásolja. Ilyen 

az alapvető szervezési ismeretek, melyekkel elkerülhetővé válik a hitelfelvétel, ezáltal az 

eladósodás vagy az esetleges késedelmi pótlékok befizetésének kötelezettsége. A 

pénzügyi kiadások és bevételek rendszeres ellenőrzése, illetve hosszú távú pénzügyi 

tervezés, az öngondoskodásra való igény rendkívül fontos. A pénzügyi tranzakciók 

figyelemmel kísérése elengedhetetlen azok esetében, akik pénzügyi szolgáltatásokat 

vesznek igénybe, ezzel is csökkentve a felmerülő hibákat, vagy esetleges csalásokból 

adódó problémákat (pl. jogosulatlan kártyahasználat).84 A pénzügyek ellenőrzése, a 

pénzügyi szolgáltatások figyelemmel kísérése mellett, fontos, hogy kiterjedjen a kiadások 

egyenletességére, a biztonságos megtakarításokra, illetve a számlák időben történő 

befizetésére. A magyar lakosság csupán 8 százaléka az, aki saját bevallása szerint soha 

nem ellenőrzi a pénzügyeit, azonban ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne fejleszteni a 

pénzügyi kultúrát ezen a területen is. 85 

A pénzügyi szolgáltatások igénybe vételének viselkedései körülményei rendkívül 

árulkodóak. Azok, akik megalapozottan próbálnak dönteni, körbenéznek a gazdasági 

piacon, mielőtt döntenek, összehasonlításokat végeznek, esetleg független tanácsadót 

                                                     
82SZÉKELY Levente: i.m. 9. p.  
83BÉRES D. – HUZDIK K.: i.m. p. 322. 
84BÉRES D. – HUZDIK K.: i.m. p. 322. 
85Pénzügyi Tudatosság Teszt 
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bíznak meg, ezáltal nagyobb valószínűséggel döntenek helyesen, és kerülnek el pénzügyi 

kockázatokat. Magyarországon ezt csak a lakosság fele mondhatja el magáról.86 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni a megtakarításokat, amelyek pénzügyi biztonságot 

teremtenek és csökkentik a hitelektől való függést. Magyarországon az OECD által 

készített felmérés adatainak alapján lakosság közel fele (52%) nem rendelkezik 

semmilyen megtakarítással, amely rendkívül aggasztó főleg a devizában történő 

eladósodás ismeretében.87 

Azok, akik megfelelő pénzügyi jártassággal rendelkeznek, előnyben részesítik a 

hosszú távú gondolkodást és tervezést, gyakran dolgoznak ki költségvetési stratégiákat, 

alapvető szükségletek kielégítése végett nem fordulnak hitelfelvételhez.88 A gazdasági 

válságot követően bevett gyakorlat volt a napi megélhetés fedezésére, 

élelmiszervásárlásra vagy közüzemi számlák befizetésére felvett hitel, ami azonban az 

adósságspirál veszélyét lebegteti a fogyasztók előtt. Ezeket a viselkedési formákat 

vizsgálva a legmagasabb pénzügyi kultúrával Európában Németország és Írország 

rendelkezik, Magyarország pedig éppen csak megelőzi Albániát és Észtországot.89 

A pénzügyi tudatosság vizsgálatát nem lehet azonban teljesen elkülöníteni a 

szociáldemográfiai jellemzőktől. Ami a nemek arányát illeti, átlagosan a férfiak 

rendelkeznek magasabb ismeretekkel, azonban Magyarország az egyetlen a vizsgált 

államok közül, amely esetében a magas pénzügyi jártasággal rendelkezők között nem volt 

különbség a nemek szerinti megoszlásban. 90 

Azt gondolnánk, hogy az életkor előrehaladtával a fogyasztók bővebb ismeretekkel 

rendelkeznek, ám az idősebb fogyasztók körében számolni kell az úgynevezett kohorsz-

hatással, vagyis, hogy az idősebb generáció egy merőben más pénzügyi piacon 

szocializálódott és szerzett gazdasági ismereteket és tapasztalatokat, így a rendszerváltást 

követő változásokhoz vagy egyáltalán nem, vagy csak az átlagosnál sokkal lassabban 

képesek alkalmazkodni. Ennek figyelembevételével a legmagasabb ismeretszint a 30-60 

év közöttieket jellemzi.91 

                                                     
86ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
87ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
88BÉRES D. – HUZDIK K.: i.m. 324 p. 
89ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
90ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
91ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
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A jövedelemszint alapvetően nincs hatással az ismeretszerzési folyamatokra, mégis 

akik magasabb jövedelemmel rendelkeznek jellemzően magasabb pénzügyi ismereteknek 

is vannak birtokában. A magas jövedelemszint több munkatapasztalatot feltételez, amely 

szintén meghatározó a pénzügyi ismeretek terén. Tekintve, hogy a magas jövedelem 

egyenesen arányos az oktatásban eltöltött idővel, így akik magasabb oktatásban 

részesültek magasabb pénzügyi ismeretekkel is rendelkeznek, azonban a képzési 

irányultság nem hanyagolható el. Egy gazdasági területen végzett egyén esetében 

magasabb ismeretszintről beszélhetünk, még egy más nem gazdasági képzést választó 

esetében.92A magas pénzügyi kultúra kockázatkerülő magatartásokkal is kapcsolatba 

hozható, azok, akik alacsonyabb ismeretekkel rendelkeznek, hajlamosak az egyszerű, de 

sokszor drágább, kedvezőtlenebb pénzügyi termékeket választani. 93Az alacsony 

pénzügyi kultúra társadalmi következményekkel is jár, a negatív pénzügyi döntések 

hatásait viselők körében gyakoribb a válás, magasabb a stressz szint, növeli a társadalmi 

elszigeteltséget, és nem utolsósorban rontja az egyéni önbecsülést.94 

Mindezek alapján az alábbi táblázat (2.ábra) kiválóan szemlélteti, hogy melyek azok 

a viselkedésformák és attitűdök, melyek az alacsony, illetve magas pénzügyi kultúrával 

párosulnak.  

ALACSONY PÉNZÜGYI KULTÚRA MAGAS PÉNZÜGYI KULTÚRA 

hitelkártyák túlzott használata jó szervezési készség 

rövidtávú tervezés hosszú távú tervezés 

gyakori hitelfelvétel költségvetés készítése 

mindennapi megélhetésre felvett hitel megtakarítási hajlandóság 

alacsony jövedelemszint magas jövedelemszint 

kevés munkatapasztalat sok munkatapasztalat 

idősebb korosztály- 30-60 év közöttiek 

 kockázatkerülő magatartás 

 pénzügyek rendszeres ellenőrzése 

2. ábra, Az alacsony és magas pénzügyi kultúrához tartozó jellemző viselkedésformák, attitűdök, forrás: a felhasznált 

szakirodalmak alapján történt saját szerkesztés 

                                                     
92BEAL, D. J. – DELPACHITRA, S. B. – Financial Literacy amond Australian University Students. 

Economic Papers, 2003,p. 65-78. 
93KLAPPER, L. – LUGARDI, A. – PANOS, G. A : Financial Literacy and the Financial Crisis, Policy 

Research Workinp Paper, Washington, The World Bank, 2012.  
94WOLCOTT, I.H. J.: Towards understanding the reasons for divorce. Working Paper- Australian Institute 

of Family Services, p. 20. 
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3. Pénzügyi tudatosság Hazánkban 

 

3.1 Tájékozódás a gazdasági szférában 

A pénzügyek világban elengedhetetlen a rendszeres tájékozódás, azonban csak magyar  

lakosság kétharmada tájékozódik rendszeresen saját bevallása szerint a pénzügyi, 

gazdasági témákban, és sajnos minden hetedik fogyasztó egyáltalán nem követi a 

gazdasági híreket (3.ábra). Az átlagosnál tájékozottabbnak tartják magukat a fiatalabbak, 

a magasabb jövedelemmel rendelkezők, a diplomások, illetve a nagyobb városokban 

élők. Ezzel szemben, az idősek, az egyedülállóak, az alacsony jövedelműek, és 

alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők lényegesen kevesebbet tájékozódnak. 

Különösen jellemző a tájékozódás hiánya 20 éves kor alatt, a munkanélküliek, a diákok 

és alacsony iskolai végzettségűek körében. A felmérés alapján a diplomások, a magasabb 

jövedelemmel rendelkezők, és a 31-60 éves korosztály az, akik az átlagosnál gyakrabban 

tájékozódnak.95 

 

3. ábra, Milyen gyakran tájékozódik a lakosság pénzügyi, gazdasági témákban? forrás: ATKINSON A. and F. MESSY 

(2012) 

A tájékozódásnál azonban nem mindegy, hogy mégis milyen módon szerez 

gazdasági, pénzügyi ismereteket a lakosság. A megkérdezettek 32 százaléka fordul banki 

szakértőhöz, közel ugyanennyien (30%) tájékozódik az interneten és keresi fel a pénzügyi 

szolgáltatók honlapjait, azonban csupán 26 százalék hasonlítja is össze a pénzügyi 

termékekről innen szerzett információkat. Népszerűek a szakmai folyóiratok cikkei, és a 

gazdasági, pénzügyi blogbejegyzések (28%), és közel 20 százalék a családtagjaihoz 

                                                     
95ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
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fordul pénzügyi tanácsért.96(4. ábra) Az ajánlatok összehasonlítása rendkívül fontos 

szempont egy-egy megfontolt pénzügyi döntés meghozatalakor, így azok aránya, akik 

alkalmazzák ezt a módszert, rendkívül alacsony, így fontos, hogy a pénzügyi kultúra 

fejlesztésekor ez a terület is kiemelt figyelmet kapjon.  

 

4. ábra, Honnan tájékozódik a lakosság pénzügyi, gazdasági témákban? forrás: CIB Bank és a GfK közös, 

megtakarítási szokásokat vizsgáló reprezentatív kutatása 

 

 

3.2 A pénzügyi témákban történő eligazodás 

Ha pénzügyekre terelődik a szó, sokan megijednek. A lakosság közele fele vallotta azt, 

hogy amikor pénzügyi témákról kell beszélgetnie, nem érzi magát elég magabiztosnak. 

Még nagyobb arányban vannak azok, akik tudják, hogy nem rendelkeznek kellő 

gazdasági ismertetekkel, és ezzel nem is elégedettek, de sajnos csak harmaduk lenne kész 

fejleszteni tudásszintjüket, ám ők sem tudják, mégis hogyan kezdjenek hozzá.97 Ez az 

arány azóta sem javult, egy friss felmérés alapján a megkérdezettek fele tartja magát 

közepesen jártasnak a gazdasági témákban, és csupán egyharmaduk mondta azt, hogy 

ennél is jobban tájékozott.98 (5.ábra) Demográfiai szempontokat vizsgálva a férfiak 

elégedettebbek ismereteikkel, mint nőtársaik, és lelkesebbek is, ha a tudásuk fejlesztésére 

kerül sor. Életkor szerinti megoszlásban a 31-40 éves korosztályt lehet a 

                                                     
96http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/megtak_kozl_150929.pdf&type=related (utolsó 

letöltés ideje:2015-11-02) 
97Pénzügyi Tudatosság Teszt 
98http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/megtak_kozl_150929.pdf&type=related (utolsó 

letöltés ideje:2015-11-02) 
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legtudatosabbnak mondani, és jellemző, hogy minél magasabb valakinek az iskolai 

végzettsége, annál otthonosabban mozog a pénzügyi szektorban. 99 

 

Csupán a lakosság egy szűk rétege mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul 

képesnek érzik magukat a pénzügyek világában történő eligazodásban (5.ábra), a 

lakosság nagy része azonban még az alapvető pénzügyi fogalmakkal sincs tisztában. 

Amellett, hogy bízunk a pénzügyi felügyeletben, és feladatainak maximális ellátásában, 

elengedhetetlen, hogy saját magunk is tartsunk pajzsot a pénzügyi szolgáltatások 

igénybevételekor. A pénzügyi tudatosság a saját védelmük területén a fogyasztókat 

terhelő felelősség,100 hiszen a fogyasztókat mindentől és mindenkitől lehet védeni, kivéve 

saját maguktól.101 

 

5. ábra, Pénzügyi ismeretek, forrás:Pénzügyi Tudatossági Teszt, Figyelő, 2015. 12. sz. 

A közvetlen környezetemben lefolytatott kutatás alapján102, amely a 

felsőoktatásban tanulókat célozta közel azonos volt azoknak a száma, akik alap pénzügyi 

ismeretekkel rendelkeznek és azoké, akik közepesen jártasnak vallották magukat. Csupán 

                                                     
99ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
100Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2012. május 8.-i a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak 

megerősítésére irányuló stratégiáról szóló jelentése (2011/2272(INI)) 
101FEKETE O.: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein 

– kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire, PhD értekezés, Szeged, 2011. 
1022015. szeptember 10. és 20. között egy a közvetlen környezetemben lévő felsőoktatásban tanulókat célzó 

kutatás során egy pár kérdéses kérdőív segítségével kutatást végeztem. A kérdőívet 265 fő töltötte ki. A 

mennyire tartja magát jártasnak a pénzügyek terén? kérdésre 128 fő a ’közepesen jártas vagyok’, 103 fő a 

’csak alap pénzügyi ismeretekkel rendelkezem’, és 17-17 fő a ’magas pénzügyi ismeretekkel rendelkezem’ 

illetve az ’egyáltalán nem rendelkezem pénzügyi ismeretekkel’ választ jelölte meg.  
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17 válaszadó minősítette ismereteit magasnak, és ugyanennyien állították azt, hogy 

egyáltalán nem rendelkeznek pénzügyi ismeretekkel.  

A pénzügyi szolgáltatók speciális szakmai kifejezéseket használnak 

szolgáltatásaik során, - ilyen pl. a kamat, kamatos kamat, thm, vagy a likviditás- azonban 

a lakosság nagy része ezeket nem érti, jelentésükkel nincs tisztában. Teljes mértékben 

csupán a lakosság 23 százaléka ismeri a bankok által nap mint nap használt kifejezések 

pontos jelentését, és ennél is kevesebb (12 %) tartja a gazdasági nyelvezetet 

érthetőnek.(6.ábra) Rendkívül érdekes az OECD által végzett felmérések adatai, amely 

szerint a magyar lakosság definíciók szintjén a legmagasabb tudásszinttel rendelkezik, 

azonban ennek a tudásszintnek a gyakorlati alkalmazása tekintetében teljesen alulmarad. 

103 

 

6. ábra, Mennyire ismeri a lakosság a bankok által használt kifejezéseket? forrás: Pénzügyi Tudatossági Teszt, 

Figyelő, 2015. 12. sz. 

A pénzügyi definíciók pontos jelentése után a lakosság elsődlegesen az interneten 

tájékozódik, azonban a sok hiteles információk gyakran eltörpülhetnek a félrevezető 

meghatározások között, így a megítéléshez is szükséges lenne egy alapvető lexikális 

tudás. Rendkívül magas azoknak az aránya is, akik a saját bankjukhoz fordulnak 

segítségért.  

 

 

 

                                                     
103ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
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3.3 A lakosság hitelfelvételének jellemzői 

A hitelfelvételek rendkívül sok gondot képesek okozni mind társadalmi, mind gazdasági 

szinten. Az elmúlt években láthattuk, hogyan határozza meg egy-egy nem jól megfontolt 

hitelfelvételi döntés a lakosság nagy részének mindennapjait, lehetetleníti el rendkívül 

gyorsan a megélhetésüket. A lakosság 98 százaléka úgy gondolja, hogy mielőtt 

hitelfelvételre kerül sor, alaposan körbe kell nézni a pénzügyi piacon, mégis sokan 

elfelejtik ezt megtenni egy- egy éles szituációban. A hitelekkel rendkívül sok gondja van 

a magyar lakosságnak. 104 Háromnegyedük szerint nem átláthatóak az ajánlatok és félnek 

az apró betűs részektől vagy a később megjelenő kockázatoktól. A lakosság 64 százaléka 

fél a rejtett költségektől is.105 Minden negyedik fogyasztó csak nagynevű bankoktól venne 

fel hitelt, azonban ez sem garancia a kockázatmentességre. A lakosság devizában történő 

eladósodása, vagy a nem rég kirobban brókerbotrány minden nagynevű bankot érintett. 

A megkérdezettek közel fele nem képes eligazodni egyedül az ajánlatok között, azok 

pedig, akik képesnek érzik magukat erre, vagy professzionális tudással rendelkeznek, 

vagy netes összehasonlító oldalakat vesznek igénybe. A lakosság körében sajnálatos 

módon a hitelajánlatok legmeghatározóbb ismérve még ma is a törlesztő részletek 

nagysága és ez a szempont egyre markánsabban érvényesül, minél alacsonyabb valakinek 

az iskolai végzettsége, illetve minél kisebb jövedelemmel rendelkezik. 

 

3.4 Megtakarítások 

Társadalmunkban az öngondoskodás napról napra fontosabb. A magyar lakosság 

elsősorban váratlan kiadásokra, illetve későbbi nyugdíjas éveikre tesz félre.106 A 

megkérdezettek háromnegyede rendelkezik megtakarítással, ám fél millió forint feletti 

összeggel csupán 40 százalékuk. Igen magas azok aránya, akik egyáltalán nem, vagy 

százezer forintnál kevesebb félretett pénzzel rendelkeznek.107 A megtakarítási formák 

közül népszerűek a bankbetétek, de sokan tartják pénzüket folyószámlán vagy 

                                                     
104Pénzügyi Tudatosság Teszt 
105http://hvg.hu/gazdasag/20140516_Na_mire_hajlandok_gyujteni_a_magyarok (utolsó letöltés dátuma: 

2015-11-02) 
106SZÉKELY Levente: i.m. 
107http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/megtak_kozl_150929.pdf&type=related (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-02 ) 

http://hvg.hu/gazdasag/20140516_Na_mire_hajlandok_gyujteni_a_magyarok
http://www.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/megtak_kozl_150929.pdf&type=related
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készpénzben. A megtakarítással rendelkezők közel fele rendszeresen tesz félre egy kisebb 

összeget, általában a hó elején, köszönhetően annak, hogy közkedveltek azok a 

konstrukciók, amelyek rendszeres, állandó befizetést követelnek meg, mint az 

életbiztosítások, nyugdíjtakarékossági számlák.108 A megtakarítási forma kiválasztásakor 

a legfontosabb szempont a biztonság és a gyors, könnyű hozzáférhetőség, a fogyasztók 

ezen szempontok érdekében még a magasabb hozamról is hajlandóak lennének 

lemondani. (6. ábra) 109 

 

 

7. ábra, Megtakarítási szempontok, forrás: Bankmonitor. hu  

                                                     
108Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014.  
109http://www.bankmonitor.hu/cikk/felmeres-a-magyar-penzugyi-tudatossagrol.htm (utolsó letöltés 

dátuma: 2015-11-02) 
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III. KEZDEMÉNYEZÉSEK A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG 

ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

1. Pénzügyi oktatás  

- Dolceta, Consumer Classroom, Iconomix és a Pénzügyi Oktatási Program-  

A pénzügyi oktatásnak egy olyan átfogó folyamatnak kell lennie, amely során az egyének 

nem csak jobban megismerik, és egyben megértik a pénzügyi termékeket, de több 

ismeretet szereznek azok előnyeiről, hátrányairól, kockázatairól és ezeknek az 

információknak a birtokában képesek egyéni döntéseket meghozni. A pénzügyi kultúra 

fejlesztése napirenden van a nemzetközi szervezetek előtt, mint pl. az OECD, az Európai 

Unió szervei és tagállamainak Kormányai előtt, és nemrég az Európai Bankföderáció is 

felfigyelt a téma aktualitására. A tagállami szerveknek a szerepe meghatározó, kezdve a 

felügyeleti hatóságoktól, a fogyasztói érdekvédelmi és gazdasági szervezeteken át 

egészen az oktatási intézményekig. Az európai uniós rendelkezések alapján a pénzügy 

szolgáltatókat terheli a pénzügyi termékek jellemzőiről és kockázatairól történő 

tájékoztatás felelőssége. Amennyiben a fogyasztók nem képesek értékelni a kapott 

információkat, addig a sokszor túlzott információ áradat nem ér célba. A rendszerváltás 

óta egy olyan nemzedék nőtt fel, akik nem tanultak pénzügyi ismereteket, így nem csoda, 

hogy a fiatalok közel 71 százaléka nyilatkozik úgy, hogy soha nem részesült pénzügyi 

oktatásban.110 Ez az arány rendkívül aggasztó.  

A gazdasági nevelés ennek ellenére ma csak választható tárgyként van jelen a 

hazai közoktatásban, emellett további probléma, hogy a gyakorlatba történő beépítése az 

új ismeretanyagnak igen nehézkes. Azok az információk pedig, melyeket egy-egy 

meglévő és kötelező tantárgy keretében kapnak a fiatalok (pl. kamatos kamat számítása, 

pénz története) nem áll össze a fejükben egy rendszerré. A problémát tetőzi, hogy az 

otthoni környezetükben sem volt jelen a pénzügyi szocializáció.  

Hazánk évtizedes lemaradásokkal küzd a fogyasztók oktatásában. Az Egyesült 

Királyságban már 1967-ben, Franciaországban pedig csupán egy évvel később már elkezdték 

a fogyasztóvédelmi ismeretek iskolai keretek között történő oktatását.111
 Ennek 

eredményeképpen Nyugat-Európában a fiatalok életszemlélete is sokkal financiálisabb, 

                                                     
110http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40014 (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
111MIHÁLY I.: A gyerekek és a fogyasztóvédelem, Új pedagógia szemle, 2005/6. szám.   

http://www.eco.u-szeged.hu/download.php?docID=40014
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hiszen amellett, hogy az oktatási rendszer is nagy hangsúlyt fektet a pénzügyi oktatásra, 

otthon a szülők is folyamatosan adnak át tudást számukra, és mutatnak példát a 

mindennapi gazdasági életben. Az OECD által végzett kutatások alapján elmondható, 

hogy még azok is, akik rendelkeznek megfelelő lexikális tudással, ez a gyakorlatban 

felszínesnek mutatkozik és nem alkalmazható hatékonyan a mindennapokban.  112
 

A fiatalok körében az internet és a média nyújtotta lehetőségek sikeresnek 

bizonyulhatnak a pénzügyi oktatás területén, a felnőttek oktatását sem lehet figyelmen 

kívül hagyni, tekintve, hogy az otthoni pénzügyi minta és szocializáció nem 

elhanyagolható, ám ez lényegesen összetettebb és nehezebb feladat.113 A tagállami 

pénzügyi oktatási projektek elsősorban „pénz”alapúak, pl. hogyan kell használni egy 

bankszámlát, mire jó a bankkártya, majd ezt követik a költségvetési ismereteket, a 

megtakarításokkal és a hitelfelvételekkel kapcsolatos információk, vagyis a legnagyobb 

fogyasztóvédelmi kockázatot rejtő területetek.  

Az Európai Unió tagállamaiban a fogyasztói oktatás szükségességét és keretét jogi 

szabályozás biztosítja, tekintve a fiatal uniós polgárok pénzügyi ismereteinek alacsony 

szintjét, és a gyakorlati alkalmazás hiányát, erre égető szükség is van. A 

fogyasztóvédelem egyik legfontosabb célja a pénzügyi szektorban is egy olyan társadalmi 

réteg kinevelése, akik tudatosak, megfontoltak és képesek racionális döntéseket hozni a 

szükséges ismeretek, készségek és attitűdök birtokában.114 A fiatalok nem csak saját 

magatartásukkal összefüggésben nem elég tudatosak, de láthattuk, hogy nincsenek 

tisztában azzal sem, milyen mértékben képesek befolyásolni döntéseikkel életüket és a 

gazdaságot. Az Európai Unióban a fogyasztói oktatás az európai fogyasztók immár 

elismert joga lett, és a tagállamokkal közösen kitűzött célja is.115 A fogyasztói oktatás 

fontossága mellett szól, hogy a megfelelő információ birtokában a fogyasztók aktívabb 

védelmet élveznek, elősegítik a megfelelő döntéshozatalt, a verseny tisztaságát, valamint 

eszközül szolgál az aktív állampolgári részvételhez.  

2003-ban az akkori fogyasztóvédelemért felelős Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: DG SANCO) a fogyasztók online oktatásának 

                                                     
112ATKINSON A. and F. MESSY (2012): i.m. 
113DR. PAVLUSKA V. : A fogyasztói oktatás napjainkban, Fogyasztóvédelmi Szemle, 5. évf. 2. sz., 

201159. p.   
114HORNYÁK A.: Pénzügyi kultúra és gazdasági oktatás. Ez lehet a megoldás?, Educatio, 22. évf. 1. sz., 

2013. 89-95. p.   
115Amszterdami Szerződés, 1997. 153. cikkely 
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elősegítése érdekében indította el a DOLCETA című határokon átnyúló oktatási projektet, 

melynek fő célkitűzése a fogyasztói tudatosság növelése volt, az európai fogyasztói jogok 

megértésének elősegítése a tagállamokban, a pénzügyi kultúra fejlesztése, valamint 

hatékony online oktatási eszközök kifejlesztése.116 A kezdeményezésben 

együttműködtek különböző állami és oktatási szervezetek, fogyasztói egyesületek és 

oktatók, legfőképpen a fogyasztói jogokra, a pénzügyi szektorra, a termékbiztonságra, az 

élelmiszerek biztonságára és a különböző szolgáltatásokra helyezve a hangsúlyt. 117 Az 

információs- és oktatási anyagok a tagállamok valamennyi nyelvén elérhetőek voltak, 

valamint illeszkedtek a különféle nemzeti adottságokhoz és sajátosságokhoz.  

2013 júniusában a program továbbgondolásaként, és hatalmas sikerén felbátorodva a 

DG SANCO elindította a Consumer Classroom elnevezésű projektet, amely - 

felhasználva a DOLCETA megvalósulása során szerzett tapasztalatokat - megújulva 

indított el egy páneurópai, többnyelvű - az Európai Unió tagállamainak valamennyi 

nyelvén elérhető - interaktív honlapot, melynek kifejezett célja, hogy elősegítse a fiatalok 

fogyasztói tudatosságának erősítését Európa-szerte.118A honlap magas szintű, közösen 

szerkeszthető oktatási anyagokat tartalmaz az Unió valamennyi tagállamából, amely 

kiváló lehetőséget biztosít a tanárok számára, hogy könnyen eligazodjanak a 

fogyasztóvédelmi és pénzügyi témákban, - kezdve a fogyasztói jogoktól, a pénzügyi 

fogyasztói kultúráig – létrehozzanak és megosszanak egy-egy leckét, vagy éppen 

válasszanak a már elkészítettek közül, illetve együttműködési lehetőséget is kínál más 

tanárokkal és fiatalokkal egyaránt az Európai Unió valamennyi tagállamából. Ennek 

eszközei az óratervező modul, a különféle informatív anyagok, fórumok, különböző 

projektek és versenyek, valamint az élő chatalkalmazás.119Az oldal sikerét bizonyítja a 

több mint 500 000 felhasználó, a közel 14 000 regisztrált tanár és az általuk létrehozott 

23 nyelven elérhető több mint 960 oktatási anyag.120 

Hasonló kezdeményezés a svájci nemzeti bank részéről az angol, francia és német 

nyelven elérhető Iconomix gazdasági oktatási weboldal, amely pénzügyi oktatási 

anyagokat kínál felhasználva az interaktív és multimédiás oktatási eszközöket, melyek 

                                                     
116CSÖRGŐ Z.: Dolceta: Az Európai Bizottság fogyasztói oktatási programja, Modern iskola: oktatás 

módszertani magazin, 3.évf. 5. sz., 2009. 46. p  
117http://www.eucen.eu/node/3515 (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
118Ez a weboldal a www.consumerclassroom.eu. 
119http://www.consumerclassroom.eu/hu/mi-az-a-consumer-classroom.html (utolsó letöltés dátuma: 2015-

11-03) 
120http://www.consumerclassroom.eu/hu/node/11467 (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 

http://www.eucen.eu/node/3515
http://www.consumerclassroom.eu/
http://www.consumerclassroom.eu/hu/mi-az-a-consumer-classroom.html
http://www.consumerclassroom.eu/hu/node/11467
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segítségével a tanárok játékos formában taníthatják diákjaikat a tudatos pénzügyi 

magatartásra. Mindezek mellett elérhetőek különféle témákhoz kapcsoló szakmai 

folyóiratok cikkei, összegyűjtött szakmai weboldal linktár és szakkönyves bibliográfiája. 

121Az Iconomix lehetőséget kínál workshopok és információs események 

kezdeményezésére és lebonyolítására is. 122 

Hazánkban a pénzügyi oktatás területén kiemelendő a Pénzügyi Oktatási Program, 

amely kezdetben internet alapú, pályázati rendszerben működött, egy- egy iskola 3 éves 

időtartamra nyerhette el a címet. A nyertes oktatási intézmények vállalták, hogy 

elősegítik a pénzügyi tudatosság növekedését, aktív kapcsolatot tartanak a civil és 

szakmai szervezetekkel. Vállalták továbbá a diákok gazdasági nevelését, nagy hangsúlyt 

fektetve a pénzügyi és fogyasztói kultúra elterjesztésére, és mind tanórákon mind iskolán 

kívül is erre irányuló programokat dolgoznak ki. Indulása óta több mint 12 ezer diák 

részesült gazdasági oktatásban. 123A program tartalmaz 29 gazdasági- pénzügyi 

feldolgozott témakört, amelyet a készítők 1 éves ütemtervvel javasolnak oktatni. Ezek a 

tartalmak ma már mindenki számára elérhetőek a www.pénziskola.hu honlapon124, ahol 

különféle oktatási segédanyagok, különféle játékok és kalkulátorok is találhatóak. A 

program keretében tanulmányi verseny és akkreditált pedagógusképzés is megvalósult. 

2. EU Credit Rights- az Európai Unió információs kampánya 

A túlzott eladósodás nem csak Hazánkat, hanem az egész Európai Uniót sújtotta. A 

gazdasági válság következtében az uniós gazdasági piac is reformokra szorult, annak 

érdekében, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát a későbbiekben. Éppen ezért, 

az Európai Unió számos konferenciát tart a mai napig a hitelezéssel és a pénzügyi 

kockázatokkal kapcsolatban, melyek elsődleges célja a tapasztalatszerzés és 

információcsere. 2008-ban az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve a 

fogyasztói hitelmegállapodásokról egységesítette a fogyasztói hitelmegállapodások 

szabályait a tagállamokban, előtérbe helyezve a fogyasztók számára átadott információk 

növelését és az összehasonlítás megkönnyítését. Az irányelv biztosította hitelezési jogok 

                                                     
121EBF REPORT ON FINANCIAL LITERACY: Financial literacy – empowering consumers to make the 

right choices, APRIL 2009 49.p. http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2013/11/D0305C-2009-EBF-

report-on-Financial-Education-Final-PressQuality.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
122https://www.iconomix.ch/en/about/what-is-iconomix/overview/ (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
123http://penziskola.hu/content/bevezetes (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
124http://penziskola.hu/konyv/az-en-penzem (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 

http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2013/11/D0305C-2009-EBF-report-on-Financial-Education-Final-PressQuality.pdf
http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2013/11/D0305C-2009-EBF-report-on-Financial-Education-Final-PressQuality.pdf
https://www.iconomix.ch/en/about/what-is-iconomix/overview/
http://penziskola.hu/content/bevezetes
http://penziskola.hu/konyv/az-en-penzem
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népszerűsítésének és széles körbe történő elterjesztésének érdekében a Bizottság 

információs kampányt indított, elsődlegesen Csehországban, de a kampány üzenetei 

angol nyelven az Európai Unió összes polgára számára elérhetőek.125 A kampány 

keretében létrehoztak egy mindenki számára hasznos fogyasztói hitelekkel kapcsolatos 

szójegyzéket, ahol minden gyakran használt fogalom pontos jelentése megtalálható, 

elősegítve így a könnyebb információ megszerzést és a pénzügyi tudatosság erősítését. 

126 

A kampány három kiemelt területre fókuszál. A hitelfelvétel előtti tájékoztatni kell a 

fogyasztókat egy külön erre a célra felállított European Standard Consumer Credit 

Information nevű nyomtatványon127, ahol kötelező feltüntetni a hitel jellemzőit, a teljes 

visszafizetendő összeget, a kamatokat, a THM mutatót és a törlesztőrészleteket. Ez a 

módszer lehetővé teszi, hogy egyszerűen összehasonlítást végezzenek a fogyasztók a 

különböző pénzügyi szolgáltatók ajánlatai között. Fontos felhívni továbbá a hitelfelvétel 

előtt álló fogyasztók figyelmét az őket megillető 14 napos elállási időszakra, amely során 

minden további következmény nélkül, csupán a kapott összeg és más felmerült költségek 

visszafizetésével elállhatnak a hitelszerződéstől, illetve az előtörlesztés lehetőségére. A 

kampány során interaktív infógrafika, információs kiadványok, plakátot és média 

megjelenések segítik az információk minél több fogyasztóhoz való eljutását.128 

3. Európai Pénzhét (European Money Week) 

Ahogy korábban is említettem az OECD kutatása során napvilágot látott, hogy a diákok 

elméleti tudása minden esetben magasabb, mint ezen tudás gyakorlati alkalmazása, 

illetve, hogy a felnőtt lakosság megtakarítási szokásain is van mit fejleszteni, nem is 

beszélve a pénzügyi termékek összehasonlításának szorgalmazásáról. A pénzügyi 

tudatosság alacsony szintjére így felfigyelt idén az Európai Bankföderáció is, és innovatív 

kezdeményezésként rendezték meg első alkalommal az Európai Pénzhetet (European 

                                                     
125http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/index_en.htm (utolsó letöltés dátuma: 

2015-11-03) 
126http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/glossary/index_en.htm (utolsó letöltés 

dátuma: 2015-11-03) 
127http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/standardised-form-

explained/index_en.htm (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
128http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/campaigns-material/index_en.htm 

(utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/glossary/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/standardised-form-explained/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/standardised-form-explained/index_en.htm
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Money Week), amelyhez huszonhárom tagállam, köztük Magyarország is csatlakozott. 

129A magyar Bankszövetség a Pénziránytű alapítvánnyal közösen bonyolította le az hét 

folyamán zajló eseményeket. A program elsősorban a középiskolásokat célozta, közel 

660 iskolából 90 ezer diák szerezhetett új ismereteket a pénzügyi szektorról, illetve a 

családi költségvetés alapjairól, fontosságáról 130 A programra egyedileg fejlesztettek 

tananyagokat, illetve Facebook alapú interaktív, informatív kalandjáték is indult. A 

kezdeményezést vetélkedők és pályázatok is kísérték, meghirdetésre került pl. a 

BankVelem PénzOkos Kupa, illetve a kezdeményezés keretében iskoláknak, illetve 

osztályoknak szóló pályázatot is írtak ki, melyek 3 iskola nyert közel egymillió forint 

támogatást. A díjazott pályázatokban szerepelt egy egyhetes programsorozat, ahol 

vetélkedők, közös munkák, kirándulások során ismerkedhetnek meg a diákok a pénzügyi 

fogalmakkal. 131 A programsorozat során létrejött egy önálló weboldal, amely támogatja 

a diákok pénzügyi ismereteinek fejlesztését, illetve három korosztály számára eltérő 

animációs ismeretterjesztő filmeket forgattak. Példaértékű, hogy a hazai bankszektor 

neves szakemberei közül közel 200-an vállalkoztak arra, hogy egy-egy iskolában tartanak 

pénzügyi előadást a diákoknak. Mindezeknek az eszközöknek köszönhetően európai 

viszonylatban több mint 315 000 diákot sikerült elérni, és bővíteni ismereteiket.  

4. Információs kiadványok, interaktív weboldalak és vetélkedők 

A pénzügyi kultúra fejlesztésének igen népszerű és egyszerű eszközei a különféle 

információs kiadványok és tekintve, hogy a mai információs társadalomban az internet 

szerepe meghatározó az élet minden területén, így a különféle információs portálok 

kialakítása. Az Európai Unió majd összes tagállamban találhatunk ezekre példát. 

Franciaországban pl. a ’Les Clés de la Banque’ kezdeményezés keretében hoztak létre 

önálló weboldalt és kiadványokat, Spanyolországban a ’Portal del Cliente Bancario’ 

szolgál hasonló célt, Németországban a bankokról, megtakarításokról, hitelekről, 

öngondoskodásról tartalmaz információkat a ’www. infos-finanzen.de’ honlap és az ezt 

kísérő kiadványok. Magyarországon az online média adta lehetőségeit is számos 

                                                     
129http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/02/EBF_013123-Bank-associations-to-launch-first-

European-Money-Week-in-March-20151.pdf (utolsó letöltés: 2015-11-03) 
130Figyelő: 2015. 12. sz. 37. p. 
131http://www.penz7.hu/sajto/sajtoanyagok (utolsó letöltés: 2015-11-03) 

http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/02/EBF_013123-Bank-associations-to-launch-first-European-Money-Week-in-March-20151.pdf
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kezdeményezés használja ki, ilyen pl. a Pénziránytű honlap. 132 Ezen kívül rendkívül 

népszerűek a különféle pénzügyi vetélkedők, Hazánkban ilyen volt pl. a ’Monetary- 

közgazdálkodj okosan’, amely elsődleges céljaként a bonyolult gazdasági folyamatok 

közérthető megismertetését jelölte meg a fiatalok körében. 

A válság kirobbanása után, amikor már nyilvánvaló vált, hogy a pénzügyi 

tudatosság fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint korábban az iskolapadot 

hamarosan elhagyó diákok számára ’A pénz beszél! Te is érted?’című kiadványt hoztak 

létre, amely közérthető formában tájékoztatja a fiatalokat a legfontosabb pénzügyi 

szolgáltatásokról, mint a hitelfelvétel, bankkártya szolgáltatások, vagy a befektetések. A 

diákok nyelvén készített színes kiadvány célja továbbá a gazdasági alapfogalmak 

tisztázása, mint pl. hogy mi a bankszámla, a kamat vagy miért fontos a nyugdíjpénztári 

megtakarítás A kiadvány segítséget nyújthat a diákok mellett a pedagógusok számára is, 

akik a jegybank iránymutatását is megkapják az egyes témakörökhöz, hiszen a Nemzeti 

Alaptanterv értelmében a gazdasági ismereteket, bár nem önálló egységként, de oktatni 

kell.  

A tudatos pénzügyi döntések elősegítése érdekében az MNB Pénzügyi Navigátor 

Füzetek133 címmel tájékoztató kiadványsorozatot adott ki, melyben tájékoztatja a 

lakosságot a hitelfelvételekről, az eladósodás következményeiről és veszélyeiről, az 

ingyenes készpénzfelvétel módjairól és előnyeiről, a megfelelő bankkártya használatról, 

a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásairól, valamint a hitelszerződéseket érintő 

módosításokról. A kiadványsorozat a jegybank honlapján elektronikus formában is 

elérhető.  

5. Látogató- és oktatóközpontok 

A hazai pénzügyi kultúra fejlesztésében meghatározó szerepet játszik a jegybank 

2004-ben megnyitott Látogatóközpontja134, amely évente több mint 40 000 látogatót 

fogad. Fennállásának célja, hogy elsősorban fiatalok, de a felnőttek is közelebb 

kerüljenek a pénz világához, megismerhessék a jegybank működését és az európai 

                                                     
132EBF REPORT ON FINANCIAL LITERACY: Financial literacy – empowering consumers to make the 

right choices (2009) 
133http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/bal_menu/fogyved_kiadvanyok (utolsó letöltés: 2015-11-03) 
134http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1449/MNBLK_ea_csakszoveg.doc (utolsó letöltés: 2015-11-03) 

http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/bal_menu/fogyved_kiadvanyok
http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1449/MNBLK_ea_csakszoveg.doc
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integráció alapvető pénzügyi kérdéseit a különféle interaktív programok, 

termékismertetők, játékos eszközök és szakmai előadások segítségével. Ilyen előadásokat 

tartanak pl. az euró bevezetésének előnyeiről, az MNB feladatairól vagy az árstabilitásról. 

Különféle információs kisfilmeket vetítenek az inflációról, a pénz kialakulásáról, a 

bankjegynyomásról vagy az aranykészletről. Itt kapott helyet a közel 1700 érmét és 700 

bankjegyet bemutató pénzkiállítás is és a 80 000 kötetet tartalmazó szakkönyvtár.  

Rendkívül üdvös kezdeményezés az OTP Fáy András Alapítványa által 

létrehozott Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja135, amely 

már az általános iskola második osztályától nyitva áll a diákok előtt, egészen az 

érettségiig. A program egy uniós projekt keretében valósult meg, évi húszezer diák 

részvételével, amely során kis létszámú csoportokban, fiatal megfelelő szakvégzettséggel 

rendelkező oktatók segítségével tréningek zajlanak, azzal a céllal, hogy a gyerekekben 

megteremtődjön az igény a pénzügyi érdeklődés iránt és a későbbiekben önszántukból 

foglalkozzanak a gazdasági élettel. Ennek érdekében az edutainment módszer136 

alkalmazásával inspiratív pedagógia eszközöket alkalmaznak, modern keretek között. A 

központ sajátossága, hogy a tantermek zártak, az iskolai pedagógusok nem vehetnek részt 

a foglalkozásokon, így a diákoknak lehetőségük van teljesen megnyílni. A projekt 

keretében közel 100 pedagógusokat gazdasági irányú továbbképzése valósult meg, illetve 

folyamatosak a kutatások és törekednek az oktatási intézményekkel történő 

megállapodásokra. A jövőbeli célokat tekintve elsődleges, hogy ne csak Budapesten és 

Nyíregyházán legyenek ilyen központok, hanem kiépüljön egy országos hálózat, illetve 

megtették az első lépéseket a tudásanyag franchise-rendszerű megosztása érdekében. 137 

Az OTP Bank ezért a kezdeményezéséért 2013-ban elnyerte a MasterCard a pénzügyi 

kultúra fejlesztése terén legaktívabb banknak járó díjat, amely önmagában is igen 

ösztönzőleg hat a pénzintézetekre. 138 

Az Ecoventio Kerekasztal Köszhasznú Egyesület célja a pénzügyi kultúra fejlesztése 

és a pénzügyi ismeretek bővítése a lakosság körében. Ezek elérése érdekében felállította 

                                                     
135http://www.otpfayalapitvany.hu/a_projektcelokat_tulszarnyalva_teljesitett_az_o_k_kozpont (utolsó 

letöltés: 2015-11-03) 
136Szórakozva történő nevelés, tanulási céllal történő szórakoztatás, amely elsődlegesen azt a célt szolgálja, 

hogy az ismeretanyagot valamilyen szórakoztató formába ágyazottan adják át. 
137A tananyagokat pl. felhasználják az ELTE-n folyó tanárképzésben.  

http://www.otpfayalapitvany.hu/letrejon_a_kozepiskolasok_orszagos_penzugyi_es_gazdasagi_oktatokoz

pontja (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
138http://www.evbankja.hu/eredmenyek-2013/ (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
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az Ecoventio Pénzügyi Kultúra Központot139, amely az ország első olyan központja, 

amely a pénzügyi kultúrával összefüggő kutatásokat és fejlesztési tevékenységeket 

koordinál. Az elmúlt években az egyesület több mint 55 000 fő részvételével bonyolított 

le különféle szakmai programokat. A Központ feladata a rendszeres pénzügyi kultúra 

szintjének felmérése, illetve ezzel kapcsolatos kutatások végzése, eredményeinek 

feldolgozása, melyek által lehetővé válik egy a pénzügyi ismeretek gyakorlatis 

fejlesztésére alkalmas oktatási rendszer létrehozása, amely elérhető már a 

pedagógusképzéstől kezdve, egészen a felnőttképzésig. A kezdeményezés a lexikális 

tudás gyakorlatba történő átültetését célozza.  

6. A pénzügyi kultúra fejlesztésének lehetséges jövőbeni irányai 

A pénzügyi kultúra fejlesztése rendkívül fontos terület napjainkban. A pénzügyi oktatást 

és neveltetést már egészen kicsi korban célszerű elkezdeni, a pozitív szülői példa és az 

oktatási nevelési intézmények keretei között is. A kisgyermekek koruknál fogva 

rendkívül fogékonyak az új ismeretekre, így az akkor játékos formában elsajátított 

attitűdök képesek meghatározni a későbbi fogyasztási szokásaikat. Mindezeket 

figyelembe véve, úgy gondolom, hasznos lehet, ha a gyermekek már óvodás korban 

megismerkednek a pénzzel, ha bevonjuk őket az egyszerű pénzügyi döntésekbe, pl. bolti 

vásárlások, illetve ha takarékosságra neveljük őket egy-egy jól bevált módszer 

segítségével. A gyermekek elszántan képesek gyűjteni a legapróbb és leghaszontalanabb 

dolgokat is, a Takarékpont felmérése alapján140 a kicsik közel 81 százaléka gyűjt valamit, 

miért ne lehetne a pénz az, amit már egészen kicsi korban elkezdenek gyűjteni, akár egy 

klasszikus malacperselyben, akár egy- egy egyedi kreatív megoldás tekintetében. 

Rendkívül jó kezdeményezés volt a mára már sajnos megszűnt takarékbélyeg gyűjtés. 

Fontos továbbá, hogy a megtakarításra nevelés mellett figyelmet fordítsunk a gondosan 

összegyűjtött pénz tudatos elköltésére is, megtanítva a gyermekeknek a felelős 

döntéshozatalt.  

Tekintve, hogy a gyermekek legtöbb idejüket játékkal töltik, így lehetséges lenne 

a játékipar bevonása a pénzügyi kultúra fejlesztésébe, és szakemberekkel, hatóságokkal 

együttműködve olyan játékok kidolgozása, illetve a már meglévőek fejlesztése, melyek a 

                                                     
139http://www.econventio.hu/rendezvenyek/2015-5-21/az-econventio-penzugyi-kultura-kozpont-

unnepelyes-megnyitoja (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 
140http://www.bankmonitor.hu/cikk/a-takarekmatrica-az-uj-takarekbelyeg.htm  

(utolsó letöltés dátuma: 2015-11-03) 

http://www.econventio.hu/rendezvenyek/2015-5-21/az-econventio-penzugyi-kultura-kozpont-unnepelyes-megnyitoja
http://www.econventio.hu/rendezvenyek/2015-5-21/az-econventio-penzugyi-kultura-kozpont-unnepelyes-megnyitoja
http://www.bankmonitor.hu/cikk/a-takarekmatrica-az-uj-takarekbelyeg.htm


51 

 

gyermekek megismerkedését szolgálják a pénzzel, illetve a tudatos pénzügyi 

gondolkodásra nevelik őket, válaszolva a mindennapi gazdasági élet legaktuálisabb 

kihívásaira.  

A gyermekek játékos oktatásában komoly szerepe van az internet adta 

lehetőségeknek is, hiszen ma már minden gyerek természetesen kezeli és használja a 

technikai eszközöket. Éppen ezért, különféle oktatóportálok, online játékok kifejlesztése 

könnyen, játékos formában adhatja át a pénzügyi ismereteket a gyermekeknek és a velük 

időt töltő szülőknek is. Erre kitűnő példa pl. az amerikai kincstár honlapján bevezetett 

rajzfilmfigurák, akik a gyerekeknek magyarázzák el az őket érintő pénzügyi 

kérdéseket141, de Hazánkban, igaz a fogyasztóvédelem más területén, de kitűnő 

kezdeményezés a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Okoskosár és Okosotthon 

weboldala, ahol a gyermekek játszva tanulhatnak. 142 

A fiatalok és iskolások tekintetében a zsebpénz rendkívül fontos, hiszen ez az az 

időszak, amikor ténylegesen megtanulhatnak bánni a pénzzel, és felmérhetik pénzügyi 

döntéseiknek következményeit. A mai digitális világban, ahol lassan célként jelenik meg 

a készpénzmentes társadalom elérése, fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatók létrehozzanak 

olyan termékeket, melyek kifejezetten a fiatalok érdekeit szolgálják, és ezek mellé olyan 

tájékoztató kiadványokat, akár videókat, vagy alkalmazásokat létrehozni, melyek 

segítenek nekik eligazodni a mindennapi használat során. Rá kell világítani az 

öngondoskodás szükségességére, hogy az iskolapadból kikerülve ez a magatartási 

folyamat a mindennapjaik részévé váljon.  

Mindezek mellett fontos a pénzügyi oktatás nemzeti tantervekbe való beépítése. 

A középiskolákban a tantárgyak között szétszórt elméleti oktatás mellett a gyakorlatban 

alkalmazhatóságot kell előtérbe helyezni, hiszen a korábban ismertetett felmérésekből 

egyértelműen kiderült, hogy a megszerzett elméleti tudást a fiatalok elenyésző aránya 

tudta beépíteni a gyakorlatba. Formáját tekintve akár tanórai keretek között, akár egy-egy 

tematikus nap kapcsán, vagy kötetlen iskola utáni foglalkozás keretében is 

megvalósítható lenne a gazdasági oktatás. A nyugati társadalmakban, elsősorban az 

Amerikai Egyesült Államokban rendkívül népszerűek az olyan többnapos szervezett 

rendezvények, mint pl. a befektetési táborok, ahol az üzleti élet területeit ismerik meg a 

                                                     
141http://www.bostonfed.org/education/ledger/ledger98/spring/hp_sp98.htm (utolsó letöltés dátuma:2015-

11-03) 
142www.nfhokoskosar.hu és www.nfhokosotthon.hu weboldalak 

http://www.bostonfed.org/education/ledger/ledger98/spring/hp_sp98.htm
http://www.nfhokoskosar.hu/
http://www.nfhokosotthon.hu/
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fiatalok. Ahogyan az iskoláknál bevett szokás a sportnap, úgy megvalósítható lenne egy 

pénzügyi nap, amikor a fiatalok ismeretterjesztő oktatásokon, kisfilmek vetítésén, 

kirándulásokon a hazai gazdasági szektor elismert szakembereinek előadásain 

vehetnének részt, gyakorlati alkalmazásnak lehetnének tanúi, vetélkedőkön mérhetnék 

össze tudásukat és pénzügyi tanácsokat kaphatnának. Ehhez azonban fontos, hogy az 

oktatókat is megfelelően felkészítsük az új kihívások leküzdésére, így elengedhetetlen az 

oktatási célú együttműködési megállapodások megkötése a hatóságok, civil szervezetek, 

oktatási intézmények és pénzügyi szolgáltatók között. Eredményes lehet egy az iskolák 

sorát érintő roadshow jellegű információs kampány, hasonlóan a –svéd „Koll pa cashen” 

kezdeményezéshez, ahol több ezer diáknak adtak át személyesen pénzügyi ismereteket.143 

Az együttműködés határokon túl, és határokon belül is rendkívül fontos. Az állami 

szerveket, a társhatóságokat, a civil szervezeteket és a pénzügyi szolgáltatókat is fokozott 

felelősség terheli, a minél hatékonyabb fellépés érdekében a gyors és hatékony 

tapasztalatcsere, együttműködési megállapodások, szakmai workshopok, illetve 

konferenciák keretében. Az ilyen alkalmakkor a rendszerszintű problémák különböző 

aspektusból való vizsgálata hozzájárulhat a gazdaság fellendüléséhez és a problémák 

gyors megoldásához.  

  

                                                     
143EBF REPORT ON FINANCIAL LITERACY: Financial literacy – empowering consumers to make the 

right choices (2009) 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A gazdasági világválságot követően a pénzügyi felügyelet szinte gyökeres átalakulását 

figyelhettük meg, melynek egyik leglényegesebb eleme volt a pénzügyi 

fogyasztóvédelem felértékelődése, melyre az elmúlt évek negatív gazdasági 

eseménysorozata után kétségkívül égető szükség volt. A fogyasztóvédelem a gazdasági 

szektorban, tekintve annak sajátosságaikat, speciális jellemzőkkel bír. Mivel a 

szolgáltatás tárgya mindig pénz vagy értékpapír, a pénzügyi szolgáltatások rendkívül 

összetettek, illetve a fogyasztók és a vállalkozások között hatalmas információs 

asszimetria jelentkezik így a fogyasztóvédelem a hagyományos eszközeivel, mint pl. a 

címkézésre, használati-kezelési útmutatóra vonatkozó követelmények, nem tud 

hatékonyan fellépni. Ma, amikor a tömegtermelés meghatározó és emellé hatalmas 

földrajzi távolságok párosulnak, a fogyasztók egyre hátrányosabb helyzetben vannak. A 

velük szemben álló vállalkozások azonban professzionális ismeretek birtokában vannak, 

gyakran alkalmaznak agresszív kereskedelmi gyakorlatokat és sokszor hallgatnak el 

lényeges információkat, megnehezítve ezzel a megfontolt, alapos döntéshozatalt. A 

pénzügyi fogyasztóvédelemnek éppen ebben a tudatos döntéshozatalban kell segítséget 

nyújtania, de fontos, hogy nem elég bízni abban, hogy a felügyelet maximálisan ellátja 

feladatkörét, elengedhetetlen, hogy a fogyasztók, saját maguk is megtegyenek mindent, 

hiszen a saját tudatosságuk egyfajta pajzsként szolgál a mindennapok során. 

Vizsgálva a pénzügyi kultúra fogalmi ismérveit, és azokat a jellemvonásokat, 

magatartási formákat és demográfiai adatokat, melyek szervesen befolyásolják a 

pénzügyi ismeretek szintjét, megállapítható, hogy magasabb ismeretszinttel rendelkeznek 

azok, akik megtakarítással és magasabb jövedelemszinttel rendelkeznek, akik kerülik a 

kockázatokat, rendszeresen ellenőrzik pénzügyeiket. Dolgozatom során a lakosság 

pénzügyi tudatosságának szintjét a témában készült több felmérés alapján elemeztem, így 

megállapítható, hogy a magyar fogyasztók többsége nem tájékozódik gazdasági 

témákban és nem is érzik magukat elég magabiztosnak pénzügyeik terén, arról nem is 

beszélve, hogy képtelen eligazodni a bankok által használt kifejezések terén. Rendkívül 

aggasztó, hogy a magyar fiataloknak igen széles a lexikális tudása, azonban ezeket a 

gazdasági ismereteket egyáltalán nem tudják hasznosítani a gyakorlatban.  

Mindezek tükrében a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése elsődleges uniós 

és tagállami szinten is, hiszen ahhoz, hogy a fiatalok, vagyis a jövő generáció olyan 
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döntéseket hozzon, melyeknek látja következményeit, és ezzel elkerülhető legyenek a 

negatív gazdasági események, szükség van a minél fiatalabb korban elkezdett pénzügyi 

oktatásra. 

Ma a tudás hatalom, és ez fokozottan igaz a mai fogyasztói társadalomra, amely 

számos kockázatot rejt, a gazdasági szektor pedig még többet. A devizában történő 

eladósodás, a túlzott hitelfelvételek, és a hitelkártyák meggondolatlan használata, mind 

olyan hosszú távú és komoly problémát hordoznak magukban, melyekkel a fogyasztók 

gyakran nem számolnak. Emellett a megtakarítási trend átalakulását figyelhetjük meg, nő 

a készpénzállomány, azonban a lakosság nem rendelkezik kellő tapasztalattal és 

ismeretekkel, ahhoz, hogy képes legyen eligazodni a bonyolultnál bonyolultabb 

megtakarítási formák között, hiszen mindennapi egyszerű tranzakciók is sokszor okoznak 

gondot, mint az átutalások vagy a bankkártya használatok. 

Látva mindezeket elengedhetetlen olyan kezdeményezéseket, kampányokat, 

eszközöket kidolgozni, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő lexikális 

tudás birtokában a mindennapi életben felelősen, határaikat ismerve és megfelelően 

tájékozódjanak. A már eddig megvalósult kezdeményezések igen sokrétűek, különösen 

hangsúlyos az oktatás, azonban a cél közös, a minél szélesebb réteghez történő információ 

átadás.  

A fogyasztókat mindentől és mindenkitől lehet védeni, kivéve saját maguktól, így 

minél hamarabb válnak a társadalom állampolgárai tudatos fogyasztókká a pénzügyeik 

terén is, annál hamarabb valósul meg a nemzetgazdaságok fellendülése, a fogyasztói 

bizalom növekedése, illetve az uniós belső piac adta lehetőségek minél szélesebb 

kiterjedése, egyre könnyebben előzhetőek meg a negatív gazdasági események.  

  



55 

 

IRODALOMJEGYZÉK 

 

 ASZTALOS L. GY.: Kilencven éve alapították a magyar pénzügyi felügyeletet, 

Pénzügyi Szemle, L. évf. 2005. összevont szám 

 ATKINSON A. and F. MESSY (2012), “Measuring Financial Literacy: Results 

of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study”, 

OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, 

OECD Publishing.   

 Az Állami Számvevőszék szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében – 

Projektfüzet, 2014.  http://www.asz.hu/tanulmanyok/2014/az-allami-

szamvevoszek-szerepe-a-penzugyi-kulturafejleszteseben/t366.pdf  5. p. (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-02) 

 Az MNB pénzügyi felügyeleti funkcióinak megerősítése 

www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Sajtoszoba/vitaanyagok/Felügyelet_

HU.pdf. 16. p. (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-02) 

 BEAL, D. J. – DELPACHITRA, S. B. – Financial Literacy amond Australian 

University Students. Economic Papers, 2003 

 BÉRES Dániel –HUZDIK Katalin: A pénzügyi kultúra megjelenése 

makrogazdasági szinten, Pénzügyi Szemle 60. évf., 2015/3. sz.   

 CARTWRIGHT, P.: Consumer Protection in Financial Services: Putting the Law 

in Context. Megjelent: Cartwright, P. (szerk.): Consumer Protection in Financial 

Services.Kluwer, London,1999   

 CSÖRGŐ Z.: Dolceta: Az Európai Bizottság fogyasztói oktatási programja, 

Modern iskola: oktatás módszertani magazin, 3.évf. 5. sz., 2009.  

 DR. BALOGH V., DR. KASZAINÉ dr. MEZEY K., DR. PÁZMÁNDI K. PhD, 

DR. ZAVODNYIK J.– Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog, HVG-ORAC, 

Budapest, 2010.  

 DR. NAGY Z.: A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései  

http://www.vmtt.org.rs/mtn2013/207_223_Nagy_A.pdf (utolsó letöltés dátuma: 

2015-11-02) 

 DR. PAVLUSKA V. : A fogyasztói oktatás napjainkban, Fogyasztóvédelmi 

Szemle, 5.évf. 2. sz., 2011. 



56 

 

 DUDÁS K.: A tudatos fogyasztói magatartás dimenziói, Vezetéstudomány, 42. 

évf. 7-8. sz. 2011.   

 EBF REPORT ON FINANCIAL LITERACY: Financial literacy – empowering 

consumers to make the right choices, APRIL 2009   

 EUROFOUND2013, Le surendettement des ménages dans l’UE: le rôle des 

emprunts informels (A háztartások eladósodása az EU-ban: az informális 

kölcsönök szerepe), az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg.   

 Európai Központi Bank 2013. A Eurosystem felmérése a háztartások vagyonáról 

és fogyasztási szokásairól: az első hullám eredményei, Statistics Paper Series, 

2013. április   

 FAZEKAS J.: Fogyasztóvédelmi jog, Complex Kiadó Kft, Budapest, 2007.   

 FEKETE O.: A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a 

fogyasztóvédelem egyes területein – kitekintéssel a rendszerszintű problémák 

megoldási lehetőségeire, PhD értekezés, Szeged, 2011.   

 Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked Aspects of the Crisis, 

2009. http://www.oecd.org/finance/financial-markets/43138294.pdf (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-02) 

 Good Practices for Financial Consumer Protection 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good

_Practices_for_Financial_CP.pdf (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-15) 

 GYENIS Á.: Az ingyenes készpénzfelvétel kockázatai: adott bázisok, HVG, 35. 

évf., 50.sz.,2013. 

 HORNYÁK A.: Pénzügyi kultúra és gazdasági oktatás. Ez lehet a megoldás?, 

Educatio, 22. évf. 1. sz., 2013.  

 http://www3.mnb.hu/letoltes/14-07-31-felugyeleti-strategia-abra-1.pdf (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-15) 

 HUNG, A. A., PARKER, A. M. & YOONG, J. K., 2009. Defining and Measuring 

Financial Literacy   

 Jelentés a Pénzügyi Békéltető Testület éves tevékenységéről, 2014.  

http://alk.mnb.hu/data/cms2428770/PBT_Eves_jelentes_2014.pdf (utolsó 

letöltés dátuma: 2015-11-15) 



57 

 

 KÁLLAI Z. - KŐSZEGHY T.: Válságkezelés egy mindennapi gyakorlat? 

Kereskedelmi banki tapasztalatok a likviditási válságban, Hitelintézeti Szemle, 

2009. 3. sz.   

 KLAPPER, L. – LUGARDI, A. – PANOS, G. A : Financial Literacy and the 

Financial Crisis, Policy Research Workinp Paper, Washington, The World Bank, 

2012.  

 KOVÁCS L.: A pénzügyi kultúra kutatása és aktuális feladataink   

 KOVALSZKY ZS.: Tartósan magas maradhat a megtakarítási rátánk  

www.mnb.hu/letoltes/kovalszky-zsolt-tartosan-magas-maradhat-a-

megtakaritasi-ratank.pdf   (utolsó letöltés dátuma: 2015-11-18) 

 LIGETI S.: Egységes pénzügyi felügyelet, specializált felügyelet, Gazdaság és 

Jog, 2004. 6. sz.  

 LOSONCZ M. - NAGY GY.: A bankok reagálása a globális pénzügyi válságra – 

nemzetközi tapasztalatok, Pénzügyi Szemle, 2010/1,   

 MAGYAR Z.: Pénzügyi kultúra – Közügy vagy magánügy?, Gazdasági és 

Társadalomtudományi Közlemények, 2012. IV. évf. 2. sz.  

 Megújult a Magyar Nemzeti Bank  https://www3.mnb.hu/letoltes/megujult-a-

magyar-nemzeti-bank-2013-2015.pdf (utolsó letöltés dátuma: 201511-02) 

 MENCZŐ B.: Pénzügyi szolgáltatások igénybevétele, túlzott eladósodottság, 

Statisztikai Szemle, 88. évfolyam, 1. sz., 2010.   

 MIHÁLY I.: A gyerekek és a fogyasztóvédelem, Új pedagógia szemle, 2005/6. 

szám.   

 MISKOLCZI BODNÁR P. – SÁNDOR I.: A magyar fogyasztóvédelmi jog 

szabályozása, Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány, Budapest, 2009.   

 OSZTOVITS A.: A fogyasztó fogalma az új Ptk.-ban 

(http://ptk2013.hu/szakcikkek/osztovits-andras-afogyaszto-fogalma-az-uj-ptk-

ban/2267 utolsó letöltés dátuma: 2015-11-18)    

 PALLA G.: Pénzügyeink. Hosszú távú öngondoskodás, Élet és tudomány, 

70.évf., 24. sz., 2015. 

 PAPP E.: Hitelkártya egyszeregy: lopakodó kamatok, HVG, 29. évf. 11. sz.,2007.  

 Pénzügyi Tudatosság Teszt, Figyelő, 2015. 12. sz.   

 Prof. Dr. LENTNER CS,: Bankmenedzsment, Bankszabályozás, Pénzügyi 

Fogyasztóvédelem, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv kiadó, Budapest, 2013.   



58 

 

 SZEBELÉDI F.: A pénzügyi fogyasztóvédelem jogérvényesítési kérdései, 

Themis: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola lektorált elektronikus 

folyóirata, 2012. október,   

 SZÉKELY L.: A holnap pénze – Pénzügyi kultúra az információs társadalomban, 

Excenter, Budapest, 2010.  

 SZÉKELY L.: A holnap pénze- Pénzügyi kultúra az információs társadalomban, 

Excenter, Budapest, 2010.  

 Termékbemutató regula, HVG, 37. évf. 9. sz. 2015. 

 WOLCOTT, I.H. J.: Towards understanding the reasons for divorce. Working 

Paper- Australian Institute of Family Services,  

 

  



59 

 

JOGSZABÁLYJEGYZÉK 

 

 15/2014. (IV.3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás 

folyósításának szabályairól 

 1848. évi III. törvénycikk a független felelős magyar ministerium alakításáról 

 1916. évi XIV. törvénycikk a Pénzintézeti Központról 

 1947. évi XXX. törvénycikk a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ 

I. kúriájába tartozó részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar 

tulajdonban lévő részvényeinek állami tulajdonba vételéről   

 1991. évi LXIX. tv. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről   

 1991. évi LXIX. tv. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről  

 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 

 1999. évi CXXIV. tv. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 

 2/2014. sz. PJE határozat 

 2008. évi XLVII. tv. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 

 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.   

 2013. évi CCXXXVII. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

 2013. évi CXXXIX. tv. a Magyar Nemzeti Bankról 

 2014. évi LXXVII. tv. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének 

módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről. 

 2014. évi XL. tv. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói 

kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes 

kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás 

szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről 

 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet a Pénzügyi Jogok Biztosáról 

 98/257/EK. sz. Bizottsági ajánlás 

 A Magyar Nemzeti Bank igazgatóságának 304/2014. (12.15.) számú határozata, 

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzata.   

 Amszterdami Szerződés, 1997.  


