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Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutatás foglalkozik a fia-
tal generációk pénzügyi viselkedésének, pénzügyi attitûdjének vizsgálatával.
Anyagi jólétünket döntõen meghatározza pénzügyi kultúránk, a pénzügyek-
hez való hozzáállásunk, attitûdünk, amelynek kialakulásában nagy jelentõség-
gel bírnak a szülõktõl származó, elsõdleges szocializációs hatások. A téma így
Közép-Kelet-Európában különösen aktuális, hiszen a szocialista gazdasági vi-
szonyokat felváltó piacgazdasági környezet és az ennek megfelelõ értékrend-
változás merõben új pénzügyi szokásrendszert diktál a pénzügyek terén, és a
korábbitól  a szülõkétõl  eltérõ hozzáállást és jártasságot kíván meg a mai fiata-
loktól. Jelen tanulmányunkban, a témában megjelent eddigi legfontosabb
eredmények áttekintését követõen, Yamauchi és Templer pénz iránti attitûd
skáláját felhasználva egyetemi hallgatók pénzügyekhez való hozzáállását vizs-
gáljuk különbözõ demográfiai változók, valamint a megtakarítási módok di-
verzitásának összefüggésében. Kutatási eredményeink több szempontból is
alátámasztják azokat a jellemzõ tendenciákat, együttjárásokat, amelyeket ko-
rábbi kutatási eredmények egyes demográfiai jellemzõk és a pénz iránti attitûd
között kimutattak.
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tûd Skála (MAS), demográfiai jellemzõk, pénzügyi kultúra
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A pénzzel kapcsolatos attitûd jelentõsége
Pénzügyi attitûdnek a pénzzel, pénzügyekkel kapcsolatos értékelõ

viszonyulásunkat nevezhetjük. A pénzhez fûzõdõ viszonyunkat alapve-
tõen befolyásolják azok a gyerekkori tapasztalatok, amelyek a környeze-
tünkben levõ felnõttek pénzre vonatkozó beszédmódjával, érzéseivel és
bánásmódjával kapcsolatosak, ugyanis a késõbbiekben akaratlanul is
ezeket a mintákat követjük, illetve néha, „átesve a ló túlsó oldalára”, el-
utasítjuk azokat (Mellan 1997). Mindkét magatartás egyaránt a családi
mintáktól való függést jelenti. Az attitûdkutatások rámutattak arra, hogy
az értékelõ viszonyulás három (kognitív, affektív és viselkedési) ténye-
zõje együtt alakul, s így biztosítja a személyiség konzisztens viszonyulá-
sát egy adott dologhoz. Ha az attitûd egyik összetevõjére hatunk,
változni fog a másik is, ezért a pénzügyi viselkedés megváltoztatásához
elõször meg kell ismerni a pénzügyi attitûd összetevõit.

A magyar középkorú felnõtt generációk – a vizsgált egyetemi hallga-
tók szülei – pénzzel kapcsolatos meghatározó élményei a rendszerváltás
elõtti idõszakra esnek, melynek ideája a pénz nélküli társadalom megte-
remtése volt, ahol mindenki szükséglete szerint részesedik a megtermelt
javakból, és ahol a pénzt egyszerûen szükséges rossznak tekintették. A fel-
nõtt generáció problémáinak nagy részét az okozza, hogy ismereteik, jár-
tasságuk ebbõl a korból származik, és pénzkezelési szokásaikra ez minden
bizonnyal a mai napig hatással van, miközben napjainkban egy pénzköz-
pontú, piacgazdasági környezetben kell helytállniuk, és adekvát pénzügyi
döntéseket hozniuk. A válság Magyarországon egyértelmûvé tette, hogy
szélesebb pénzügyi ismeretekre, jártasságra és gondolkodásmód-váltásra
van szükség. Nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy a lakosság pénzü-
gyi ismereteinek hiánya és az ebbõl eredõ helytelen pénzügyi döntések
népgazdasági szinten kulmináló problémákhoz vezetnek, elég, ha csak a
devizahitelek körüli problémahalmazra gondolunk. Miután Közép-Kelet-
Európa országainak társadalmi berendezkedése évtizedeken át ugyanazon
az ideológián alapult, bátran kijelenthetjük, hogy ez nem kizárólag
magyar országi, hanem regionális probléma. A pénzügyi magatartáshoz
kapcsolódó kutatási és oktatási projektek ezért kiemelt jelentõséggel bír-
nak, nemcsak Magyarországon, hanem a környezõ országokban egyaránt.

Kovács et al.
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Az utóbbi években Magyarországon is szaporodnak a pénzügyi vi-
selkedéssel és a pénzügyi ismeretek felmérésével foglalkozó kutatások.
Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület és a Szegedi Tudo-
mányegyetem közös kutatásának eredménye azt mutatja, hogy a fiatalok
pénzügyi ismereteinek alapját 40%-ban az otthon látottak, 20%-ban az
iskolában tanultak, 10%-ban internetes források és 10%-ban saját ta-
pasztalataik adják. További figyelemre méltó eredmény, hogy jobb volt
azoknak a teljesítménye, akik az internetre, illetve az iskolában hallot-
takra próbáltak támaszkodni, mint azoké, akik otthonról szerezték isme-
reteiket (Kovács et al. 2012).

Husz és Szántó (2011) szerint a Magyarországon eddig elindult –
fõleg pénzintézeti – kezdeményezések szûken használják a pénzügyi
kultúra fogalmát, és a kultúra látható, felszíni rétegére, fõleg a pénzügyi
ismeretekre és a viselkedés fejlesztésére fókuszálnak. A szerzõk hangsú-
lyozzák, hogy bár a pénzügyi kultúra esetében is a jéghegy csúcsa, azaz
a pénzügyi viselkedés, a szokások közelíthetõk meg legkönnyebben,
nem szabad megfeledkeznünk a jéghegy „víz alatti részérõl”, azaz a
pénzzel kapcsolatos gondolkodásmódról, ideológiáról, értékekrõl, felté-
telezésekrõl, elvárásokról, attitûdökrõl sem.

Az OECD 2012-ben 4 kontinens 14 országában végzett kutatása szo-
ciodemográfiai jellemzõk alapján vizsgálja a pénzügyi ismeretek,
viselkedés és a pénzügyi kultúra különbözõ aspektusaira vonatkozó atti-
tûdök terén megmutatkozó különbségeket. A volt szocialista táborból
Magyarországon kívül Csehország, Lengyelország és Észtország vett
részt a kutatásban. Miközben a viselkedés jelentõs hatással van az egyén
pénzügyi jólétére, az eredmények azt mutatják, hogy bár a magyarokra
átlag feletti pénzügyi alapismeretek, de jóval átlag alatti pénzügyi visel-
kedés a jellemzõ. Háztartási költségvetést például a magyaroknak csak
31%-a vezet, és mindössze 27%-uk tett félre, illetve fektetett be pénzt az
elõzõ év során, míg Csehországban 72%, Észtországban 36%, Lengyelor-
szágban 51% a megtakarítók aránya. A magasabb pénzügyi ismeretekkel
rendelkezõ válaszadók pozitívabb pénzügyi viselkedést mutatnak min-
den vizsgált országban, hasonlóképpen a pozitív pénzügyi attitûd pozi-
tív pénzügyi viselkedést eredményez. Ha valaki például pozitív
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attitûdöt mutat a jövõ érdekében történõ megtakarításokkal szemben,
akkor nagyobb a valószínûsége annak, hogy ez megtakarító magatartás-
ban is meg fog nyilvánulni. Az attitûdök és preferenciák a pénzügyi kul-
túra fontos elemei, a tanulmány készítõi külön felhívják a figyelmet a
pénzügyi attitûdök vizsgálatának fontosságára, mely eddig kevéssé volt
jellemzõ a téma kutatása során (Atkinson – Messy 2012).

Kutatásunk célja azoknak a (hazánkban eddig viszonylag ritkán
vizsgált) gondolkodási és viselkedésmintáknak, meggyõzõdéseknek, hi-
edelmeknek, preferenciáknak a vizsgálata, amelyek meghatározzák a
pénzügyi döntéseket és a pénzügyi viselkedést, vagyis a pénzzel kapcso-
latos viselkedés hátterében meghúzódó attitûdöknek a vizsgálata ma-
gyarországi egyetemi hallgatók körében. A hallgatók pénzzel
kapcsolatos attitûdjét befolyásoló tényezõket keressük, a nemek közötti
különbözõségek, életkor, iskolázottság, jövedelmi viszonyok, munkae-
rõpiaci státusz, a választott szakma, illetve a megtakarítási módok diver-
zitásának pénzügyi attitûddel való kapcsolatát kívánjuk bemutatni.
Arra keressük a választ, hogy napjainkban a magyar egyetemi hallgatók
pénz iránti attitûdje mennyiben mutat hasonlóságot vagy éppen külön-
bözõséget a korábbi kutatások eredményeivel.

A pénzügyi attitûdöt meghatározó faktorok
Az egyik leggyakrabban alkalmazott mérõeszköz a pénzügyi attitûd

mérésére a Yamauchi és Templer (1982) nevéhez fûzõdõ MAS (Money
Attitude Scale – Pénzügyi Attitûd Skála). A szerzõk kutatásukban elsõ-
sorban a freudi és neo-freudi elméletekre alapoztak, mely három alap-
vetõ elemet feltételez a pénzügyi attitûd természetében, ezek a
biztonság, a visszatartás és a hatalom-presztízs. Faktoranalízis segítsé-
gével az alábbi öt kategória közül az elsõ négyet különítették el õk, az 5.
faktor Roberts és Sepulveda (1999) egy késõbbi kutatásának eredménye.

I. Hatalom – Presztízs: azok, akiknek ebben a faktorban magas az ér-
tékük, úgy tekintenek a pénzre, mint aminek segítségével hatással lehet-
nek másokra; számukra a pénz a hatalom és a siker mércéjét jelenti.

II. Megtartás – Idõ: akik ebben a faktorban magas pontszámmal
rendelkeznek, megtervezik a jövõjüket, és folyamatosan ellenõrzik aktu-
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ális pénzügyi helyzetüket; a pénzügyi tervezésre és a pénzzel való gon-
dos bánásmódra fókuszálnak.

III. Bizalmatlanság: akiknél ebben a faktorban magas érték szerepel,
azok bizonytalanok, gyanakvóak, kétségeik vannak a pénzzel kapcsola-
tos helyzetekben önmagukkal és a pénzvilággal szemben is.

IV. Szorongás: akik ebben a faktorban magas értéket mutatnak, úgy
tekintenek a pénzre, mint a szorongás vagy idegesség forrására, vagy ami
megvédhet a szorongástól.

V.  Minõség: azokat, akiknél ez magas értéket képvisel, jól jellemzi a
közmondás: „Azt kapod, amiért fizetsz”; számukra fontos a jó minõségû
termékek/szolgáltatások megvásárlása.

Yamauchi és Templer skáláját számos kutatás felhasználta eredeti
vagy módosított formában (Andersen et al. 1993; Medina et al. 1996;
Lim–Teo 1997; Gresham–Fontenot 1989; Roberts–Shepulveda 1999). An-
dersen és munkatársai (1993) egy úgynevezett akció-tudatos/megszállott
faktort is kialakítottak, melyet Roberts és Shepulveda (1999) is felhasz-
náltak a kutatásaikban.

Yamauchi és Templer (1982), Goldberg és Lewis (1978), valamint
Rubinstein (1981) eredményeire alapozva Furnham (1984) már olyan té-
tellistát (MBBS – Money Beliefs and Behavour Scale – Pénzügyi Hiedel-
mek és Viselkedés Skála) fejlesztett ki, mely elsõsorban az egyének által
az erõfeszítések és a pénzügyi jólét közti összefüggésrõl alkotott véleke-
dést méri. Eredményei alapján hat, tisztán kirajzolódó faktor mutatható
ki a pénzügyi attitûdben: Rögeszme, Hatalom/Költekezés, Megtartás, Biz-
tonság/Óvatosság, Alkalmatlanság és Törekvés/Képesség; ezeket a követ-
kezõ tényezõk differenciálják: az életkor, az iskolázottság és a –
fogyasztás-visszafogást és a pénzben mért eredményességet hangsúlyozó
– protestáns munkaetika megléte/hiánya. Tang és Gilbert (1995) azt bizo-
nyították, hogy a szülõk bevétele, az iskolázottságuk, a társadalmi osz-
tályhoz való tartozásuk, a hiedelmeik és a pénzügyi szokásaik hatnak a
gyermek pénzügyi attitûdjére.

Medina és munkatársai (1996) kultúraközi összehasonlító tanulmá-
nyukban vetették össze a mexikói-amerikaiak és az anglo-amerikaiak
pénzzel kapcsolatos attitûdjeit, és ugyanazt a négy faktort tudták azono-
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sítani, mint Gresham és Fontenot (1989): Hatalom-Presztízs, Bizalmat-
lanság-Szorongás, Megtartás-Idõ és Minõség. A szerzõk megerõsítik,
hogy a különbözõ etnikai és nemzeti kultúrák különbözõ módon viszo-
nyulnak a pénzhez és az ahhoz kapcsolódó magatartásformákhoz (pél-
dául megtakarítás, költekezés, szerencsejáték). Baker és Hagedorn
(2008) a MAS-t és az MBBS-t felhasználva vizsgálta a pénz iránti attitû-
döt, eredményeik szerint a MAS négy faktora: Hatalom-Presztízs, Meg-
tartás-Idõ, Bizalmatlanság és a Szorongás a pénzügyi attitûd
legfontosabb, statisztikailag is alátámasztható dimenziói.

A demográfiai változók hatása a pénzügyi attitûdre
Az emberek pénzhez való hozzáállásának tanulmányozásával és

megértésével foglalkozó elsõ kutatások tehát a pszichometrikus eszkö-
zök fejlesztésének a kísérlete köré épültek, a pénzzel kapcsolatos általá-
nos beállítódás, attitûd mérésére tettek kísérletet. Ezt követõen számos
kutatás tárgya volt a pénz iránti attitûdben tapasztalható egyéni különb-
ségek vizsgálata, a különbözõ demográfiai és személyiségbeli változók-
kal, illetve a munka- és életélményekkel való összefüggések feltárása.

Kutatási eredmények sora bizonyítja a demográfiai tényezõk és a
pénzügyi attitûd közötti kapcsolatot. Furnam (1984) eredményei azt mu-
tatták, hogy a nõk a pénzügyi célok terén kevésbé tudatosak, Gresham és
Fontenot (1989) vizsgálata során is a Megtartás-Idõ faktorban mutatkoz-
tak meg leginkább a nemek közötti különbségek. Eredményeik szerint to-
vábbá a nõk jobban aggódnak a pénz miatt, valamint jobban érdekli õket
az általuk vásárolt termékek és szolgáltatások minõsége, míg a férfiak na-
gyobb jelentõséget tulajdonítanak a pénznek, mint a nõk. A férfiak olyan
eszközként tekintenek a pénzre, mellyel hatást gyakorolhatnak másokra,
illetve befolyásolni tudnak másokat (Bailey–Gustafson 1986; Gresham–
Fontenon 1989; Rudmin 1990; Prince 1991; Yablonsky 1991; Andersen et
al. 1993; Tang–Gilbert 1995; Lim–Teo 1997), míg a nõk inkább „vadász-
szák” a kedvezõ lehetõségeket, akciókat (Prince 1991). Yablonsky (1991)
kutatásai alapján a férfiak több magabiztosságot mutatnak pénzügyi kér-
désekben, Lim és Teo (1997) azt találták, hogy a férfiak inkább használják
a pénzt egymás financiális helyzetének összehasonlítására.

Kovács et al.
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Az életkorral való kapcsolatot vizsgálva, Furnham (1984) kutatásai
szerint az idõsebb emberek pénzügyi értelemben jobban aggódnak a jö-
võ miatt, és a megtartás faktorban is magasabbak az értékeik, míg a fiata-
labbak hajlamosabbak a pénzt a hatalom forrásának tekinteni és arra
használni, hogy másokat befolyásoljanak (hatalom-presztízs faktor),
ugyanakkor kevésbé törekednek a biztonságra (megtartás-idõ faktor).
Furnham (1984) és Lynn (1991) eredményei szerint a kevésbé iskolázot-
tak inkább félnek a pénztõl, és tekintenek a pénzre úgy, mint a befolyá-
solás eszközére. Akik iskolázottabbak, inkább keresik az akciókat és a jó
pénzügyi lehetõségeket, a középfokú végzettségûek pedig sokkal inkább
törekednek a biztonságra, mint a nagyon magas vagy nagyon alacsony
iskolázottsággal rendelkezõk (Furnham 1984).

A jövedelem és a pénz iránti attitûd közötti kapcsolat nem egyértel-
mûen bizonyított. Több vizsgálat szerint a magasabb jövedelemmel ren-
delkezõk szorongóbbak, de Furnham (1984) eredményei azt mutatják,
hogy az alacsonyabb bevétellel rendelkezõk fokozottabb félelmet táplál-
nak a pénzhez kötõdõ dolgokkal kapcsolatban, és hajlamosabbak a
pénzt mások befolyásolására használni. Yamauchi és Templer (1982)
ugyanakkor nem talált kapcsolatot egyik faktorban sem a pénz iránti at-
titûd és jövedelem között. A magasabb jövedelemmel rendelkezõk job-
ban értékelik a pénz nyújtotta biztonságot és kényelmet
(Wernimount–Fitzpatrick, 1972), és hajlamosabbak úgy vélekedni, hogy
a pénz az eredményességet mutatja meg, és nem „gonosz dolog” (Tang–
Gilbert, 1995). Wernimont és Fritzpatrick (1972) eredményei szerint a
munkahellyel rendelkezõk képe pozitív a pénzrõl; míg a munkanélküli-
ek feszültek, boldogtalanok a pénzre gondolva.

Kutatási módszerek
Kutatásunk célja a pénzügyi attitûd mérése és különbözõ demográ-

fiai változókkal való kapcsolatának vizsgálata volt, egyetemi hallgatók
körében. A pénzügyi attitûd mérésére a MAS egyik változatát használ-
tuk, amely a szakirodalom alapján gyakran használt, így megfelelõ mé-
rõeszköznek bizonyult. A MAS érvényességét számos országban
ellenõrizték, így kínai, egyesült államokbeli, angol és mexikói mintán is
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(Tang 1993; Furnham 1984, 1996; Yamauchi–Templer 1982; Roberts–
Shepulveda 1999).

Kiindulási pontunk a már említett Roberts és Shepulveda (1999) 28
állításból álló, 5 faktort alkotó tételsora volt. Mivel a szerzõk eredeti fak-
tor-elnevezéseinek szóról szóra való fordítása nem minden esetben feje-
zi ki a magyar jelentéstartalmat, a faktorok elnevezését némileg
módosítottuk annak érdekében, hogy azok tartalmát pontosabban tük-
rözze:

MAS I – Hatalom-Presztízs
MAS II – Megtartás-Idõ � Takarékos, öngondoskodó
MAS III  – Bizalmatlanság � Bizalmatlan, bizonytalan
MAS IV – Szorongás � Szorongó, aggodalmas
MAS V – Megszállott � Költségtudatos, akcióvadász
Az egyes állításokkal való egyetértést vagy egyet nem értést egy 7 fo-

kozatú, középre rendezett skála segítségével lehetett kifejezni, ahol az 1
az „Egyáltalán nem értek egyet”, a 7 a „Teljes mértékben egyetértek” vá-
laszt jelentette.

Az elemzést PASW Statistics18 (SPSS) szoftverrel végeztük el, mely
két fõ területre terjedt ki:

1. A MAS itemek faktoranalízise. A faktorelemzéssel azt kívántuk
kideríteni, hogy a kapott válaszok alapján hasonló faktorstruktúrát sike-
rül-e azonosítani, más szóval a pénzügyi attitûdre vonatkozó 28 változó
hátterében ugyanazok a közös látens struktúrák állnak-e, mint amit Ro-
berts és Shepulveda (1999) leírt.

2. A demográfiai változók: nem, életkor, iskolai végzettség, a saját,
illetve szülõktõl származó bevétel/jövedelem nagysága, munkaerõ-piaci
(eltartott/keresõ) státusz és a hallgatók szakja/választott szakmája, illet-
ve a takarékoskodási formák diverzitása, mint független változók, és a
MAS faktorok közötti összefüggés vizsgálata.

Elemzésünk a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán 305 egyetemi hallgató körében végzett kérdõíves vizsgála-
ton alapul. A minta a lakosság nemi arányait tekintve messze nem volt
reprezentatív, de az egyetemi diákság – és különösen a gazdaság- és tár-
sadalomtudományi szakok diákjai – nemek szerint megoszlását tekintve
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már valamelyest közelebb állt a magyarországi hallgatóknál tapasztalt
arányokhoz. A kérdõívet kitöltõk közel háromnegyede (73%) nõ volt, a
férfiak a minta 27%-át tették ki. Összességében a megkérdezettek két-
harmada (67%) volt nappali, 33%-a pedig levelezõ tagozatos hallgató.
Az életkor és tagozat szerinti megoszlást az 1. táblázat mutatja.

1. táblázat: A minta megoszlása életkor és a képzést nyújtó
tagozat szerint

    * Egy huszonéves nem jelzett tagozatot.

A megkérdezettek csaknem fele (49%) szüleivel él egy háztartásban,
és közel egyharmaduk (31%) nem a maga megkereste pénzzel gazdálko-
dik, hanem teljes mértékben a szülei tartják el, azaz mentesül az önma-
gáról és a családjáról való anyagi gondoskodás felelõssége alól. 48%-uk
teljes mértékben önfenntartó, saját jövedelemszerzõ tevékenységet vé-
gez. A tagozatok szerinti bontásból az is kiderül, hogy annak ellenére,
hogy a nappalis hallgatók közel felét (45%) kizárólag a szülõk tartják el,
22%-uk a szülõi apanázs mellett dolgozik is, és jelentõs számban van-
nak olyanok is, akik teljes mértékben önfenntartóak, míg a levelezõsök
döntõ többségére (89%) – érthetõ módon – teljes mértékben az önfenn-
tartás a jellemzõ (2. táblázat).

Életkor

21 éves vagy
fiatalabb
22–26 éves
27–34 éves
35 éves vagy
idõsebb
Összesen

fõ

126

76
2

1

205

%

61,5

37,0
1,0

0,5

100

fõ

3

26
46

24

99

%

3,0

26,3
46,5

24,2

100

fõ

129

102
48

25

304*

%

42,4

33,6
15,8

8,2

100

Nappalis Levelezõs Összesen
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2. táblázat: A válaszadók megélhetési forrása képzési forma szerint*

*A nappalis hallgatók között 12-nek saját vállalkozása van, a levele-
zõk között 6 vállalkozás-tulajdonos szerepel.

A válaszadók képzési szakok szerinti megoszlását a 3. táblázatban
látjuk.

3. táblázat: A válaszadók megoszlása képzési szakok szerint

Eredmények
Az általunk elvégzett faktorelemzés eredménye összhangban van a

Roberts és Shepulveda (1999) által leírt faktorokkal, mi is egy 5 faktoros

Megélhetési forrás

Szülei tartják el
Szülei tartják el és
dolgozik is
Állandó és/vagy alkalmi
munkából tartja el magát
Járadékból, segélybõl,
ösztöndíjból él
Összesen

fõ
92

45

58

10

205

%
45

22

28

5

100

fõ
3

0

88

8

99

%
3

0

89

8

100

fõ
95

45

146

18

304

%
31

15

48

6

100

Nappalis Levelezõs Összesen

Képzési szak
Emberi erõforrások BA
Gazdálkodási és menedzsment BA
Pénzügy és számvitel BA
Kereskedelem és marketing BA
Kommunikáció és médiatudomány BA
Turizmus, vendéglátás BA
Vezetés és szervezés MsC
Egyéb (nem GTK)
Nem jelzett szakot
Összesen

Fõ
64
56
35
10
29
33
32
16
30
305

%
21,0
18,4
11,5
3,3
9,5
10,8
10,5
5,2
9,8
100,0
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modellt kaptunk, melynek elfogadható volt az illeszkedése, magyarázó
ereje 49%, a kapott faktorok pedig a sajátértékek alapján arányosak. A
modellben, a kérdõívben szereplõ 28 item közül 20 szerepelt, mind a 20
változó egyértelmûen magyarázható, az egyes változók faktorokba soro-
lása megegyezik az irodalomban ismertetettel. A továbbiakban a külön-
bözõ demográfiai szempontok szerinti vizsgálathoz az egyes
faktorokhoz tartozó változók átlagértékeibõl számított indexet használ-
tuk (MAS I – MAS V értékek).

A demográfiai változók és a MAS faktorok közötti összefüggés vizs-
gálatára varianciaanalízist alkalmaztunk (ANOVA, F-próba), ezenkívül a
kapcsolat erõsségének mérésére használtuk még az Eta (szóráshánya-
dos) asszociációs mérõszámot. Fontosnak tartottuk minden esetben,
mind az öt faktorra vonatkozóan az eredmények bemutatását, ugyanis
gyakran elõfordul az, hogy bár két változó között általában nem talá-
lunk szignifikáns kapcsolatot, a független változó egyes attribútumához
tartozó értékek között mégis markáns különbözõségek tapasztalhatók,
és ezek összehasonlításával további fontos megállapításokat tehetünk.

A varianciaanalízis a MAS I és MAS V esetében azt mutatja, hogy a
nemnek befolyásoló hatása van ezekre a faktorokra (Szig=0,01, illetve
0,00), de még a többi faktor esetében is tapasztalható némi különbség a
két nem válaszaiban (1. ábra).

1. ábra. A MAS faktorok átlagértékei nemek szerint
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Kutatásunk tehát megerõsíti a korábban említett kutatások felnõtt min-
tákon talált eredményeit: a nemek között jelentõs különbségek tapasztalha-
tók a pénzügyekhez való viszonyulásban. A férfiak számára a pénz inkább
jelenti a hatalom és presztízs forrását, és ha nem is jelentõs különbséggel,
de inkább jellemzõ rájuk a takarékosság, mint a nõkre. A nõk ugyanakkor
költségtudatosabbak, „akció-vadászok”, és nagyobb aggodalommal viszo-
nyulnak a pénzhez, valamint, ha csekély mértékben is, de inkább jellemzõ
rájuk, hogy bizonytalanok, bizalmatlanok pénzügyi kérdésekben.

Az életkornak is erõs szegmentáló hatása a van pénz iránti attitûd-
faktorokban. A MAS II és MAS III esetében az egyes életkori kategóriák
szignifikánsan (Szig=0,03, illetve Szig=0,05) különböznek egymástól,
azonban a többi faktor esetében is vannak értelmezhetõ különbségek az
egyes életkor-kategóriák között (2. ábra).

2. ábra. A MAS faktorok átlagértékei életkorcsoportok szerint

A fiatalabbak (35 év alatt) erõsebben kapcsolják a pénzt a hatalom
és presztízs fogalomköréhez (MAS I), és a legfiatalabbak mutatják a leg-
kisebb hajlandóságot a takarékoskodásra, az öngondoskodásra (MAS II).
A megtakarítási hajlandóság a 27–34 éveseknél bizonyult a legerõsebb-
nek, de a válaszok átlagai minden korosztályban az „inkább jellemzõ”
sávba esnek, ami összességében a megkérdezettek megtakarító, öngon-
doskodó hozzáállását mutatja. A pénzhez kapcsolódó szorongás érzet
(MAS IV) a 34 évnél idõsebbeknél erõsebb, és õk kevésbé mutatnak ak-
ció-vadász magatartást, mint a fiatalabbak, bár a relatíve nagy szórásér-

Kovács et al.



49

tékek mindkét esetben jelentõs egyéni különbözõségekre utalnak (a
standard szórás értékei rendre: 1,85; 1,80 szemben a fiatalabbak
1,48–1,56, illetve 1,36–1,40 közötti értékeivel). A bizalmatlanság, bi-
zonytalanság (MAS III) az életkor elõrehaladtával fokozatosan csökkenõ
tendenciát mutat, azaz egyre kevésbé jellemzõ, tehát a bizalmatlan/bi-
zonytalan pénzügyi, fogyasztói hozzáállás a tudatosság felé mozdul el.

Az életkorcsoportok nemek szerinti bontása azt mutatja, hogy minél
idõsebbek a férfiak, annál kevésbé törõdnek az akciókkal, míg a nõknél
nem tapasztalható hasonló tendencia (3., 4. ábra).

3. ábra. A MAS faktorok átlagértékei életkorcsoportok szerint – FÉRFIAK

4. ábra. A MAS faktorok átlagértékei életkorcsoportok szerint – NÕK
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A férfiakra minden korcsoportban inkább jellemzõ a takarékos ma-
gatartás, mint a nõkre. Mind a férfiaknak, mind a nõknek az életkoruk-
kal együtt erõsödik a magabiztosságuk, de a tendencia a férfiaknál
erõsebb, nagyobb különbségek vannak az évek múlásával. A férfiak ese-
tében hasonló, de kisebb mértékû csökkenést mutat az aggódás is, a nõk
ezzel szemben idõsebb korukban jobban aggódnak, mint fiatalon.

Az iskolázottság vonatkozásában, a szakirodalomban leírtakkal
szemben némileg ellentétes tendenciákat kaptunk (5. ábra): a csak
közép iskolai végzettséggel rendelkezõk keresik inkább az akciókat, míg
a legmagasabb végzettséget jelentõ egyetemi diplomával rendelkezõk
szoronganak leginkább. Mivel az átlagok minden kategóriában a közöm-
bös 4-es érték alatt vannak, a megkérdezettek összességében egyik vég-
zettség kategóriában sem tekintenek a pénzre úgy, mint a befolyásolás
és hatalom eszközére. Tekintve azonban, hogy hallgatókról van szó, az
érettséginél alacsonyabban iskolázott rétegek véleményét ezek az ered-
mények nem tükrözik. Az iskolázottság szintje egyértelmûen összefüg-
gést mutat a takarékosságra és öngondoskodásra való hajlandósággal, az
iskolai végzettség kategóriái és a MAS II faktor között szignifikáns
(Szig=0,01) összefüggés van. A megtakarítási, öngondoskodási hajlan-
dóság már az érettségivel rendelkezõk esetében is jelen van, de a maga-
sabb iskolázottsági szintekkel jelentõsen növekszik, és a válaszok
szóródása is egyre kisebb lesz (a standard szórás értékei rendre: 1,44;
1,28; 1,05). A magasabb szintû tudás megszerzése együtt jár a tudato-
sabb gondolkodással, és látható, hogy a takarékos, öngondoskodó atti-
tûdre is hatással van.

A jövedelem, anyagi helyzet és a pénzügyi attitûd kapcsolatáról a
különbözõ szakirodalmak egymásnak ellentmondó eredményekrõl szá-
molnak be. Kutatásunk azt mutatja, hogy minél nagyobb a diákok meg-
élhetését biztosító összeg, annál nagyobb hajlandóságot mutatnak a
takarékos-öngondoskodó magatartásra, és egyúttal annál inkább csök-
ken a bizonytalanság érzetük (6. ábra). A MAS II esetében a két változó
között szignifikáns összefüggés van, a kapcsolat erõsségét kifejezõ Eta
érték azonban nem túl magas (0,224), ami a változók közötti gyenge
sztochasztikus kapcsolatot mutat.
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5. ábra. A MAS faktorok átlagértékei iskolai végzettség szerint

6. ábra. A MAS faktorok átlagértékei a válaszadók
anyagi helyzete szerint

Ne feledjük azonban, hogy ezek az összegek nem feltétlenül jelzik a
megkérdezett életszínvonalát, hiszen nemcsak a munkából szerzett jö-
vedelmet, hanem a szülõktõl – a teljes ellátás mellett – kapott zsebpén-
zeket is magukban foglalják. Ugyanakkor tudnunk kell arról is, hogy a
„nappalis hallgatói” lét sok esetben nem azt az önfeledt diákkort jelenti,
mint korábban, hiszen a hallgatók csaknem fele már ma is költségtéríté-
ses formában tanul, és ez az arány várhatóan növekedni fog az elkövet-
kezõ években. Teljes mintánk csupán 31%-a, a nappalis hallgatóknak is
csak 45%-a nyilatkozott úgy, hogy kizárólag a szülei tartják el.
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Feltételezhetjük, hogy a dolgozó, önmagukat eltartó emberek job-
ban megbecsülik a pénzt, igyekeznek okosabban bánni vele, és a tudato-
sabb, takarékosabb elõrelátás jellemzi õket a pénzügyek terén, mint
azokat, akik számíthatnak mások gondoskodására. A 7. ábra eredménye-
ibõl pontosan ez látszik: aki maga dolgozott meg a jövedelméért, és ön-
magát tartja el, annak nagyobb a megtakarítási hajlandósága is, a
munkaerõpiaci státusznak pedig szignifikáns hatása van a MAS II fak-
torra. Az eltartott státuszból induló, és a saját lábán megálló (tanulmá-
nyait finanszírozó) státuszig tartó skála minden egyes fokozata
magasabb értéket mutat, azonban ez együtt jár – talán ez magyarországi
sajátosság, mert ellentmond több szerzõ megállapításával – a pénzzel
kapcsolatos fokozottabb aggódással is.

7. ábra. A MAS faktorok átlagértékei a válaszadók
munkaerõpiaci státusza szerint

A MAS faktorok lelki-pszichológiai beállítottságot, nem pedig isme-
retszintet jelölnek, éppen emiatt is érdekes összehasonlítani az egyes
szakok hallgatóit. A 8. ábrán láthatjuk, hogy bár nem túl nagyok a kü-
lönbségek a különbözõ szakok között, meglepõ módon a Pénzügy és
számvitel, valamint a Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatókra
jellemzõ leginkább a bizonytalanság és szorongás, és még a számunkra
legérdekesebb takarékos-öngondoskodó faktorban is csak a középme-
zõnyben foglalnak helyet, sõt a pénzügyisek még valamivel az átlag alatt
is szerepelnek. Jóval megelõzik õket a Vezetés és szervezés szakosok
(5,00), de még az emberi erõforrás menedzserek (4,72) is. A MAS II fak-
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tor és a hallgató szakja között szignifikáns összefüggés van
(Szig=0,019). A takarékoskodás, öngondoskodás terén a Vezetés és szer-
vezés mesterszakosok kiemelkednek, egyszersmind õk a legkevésbé ha-
talom-presztízs orientáltak, ami nyilvánvaló összefüggést mutat azzal,
hogy – mesterszakosok lévén – az õ életkoruk a legmagasabb.

8. ábra. A MAS faktorok átlagértékei a látogatott szakok szerint

Úgy tûnik tehát, hogy a pénzügyi érdeklõdés és szakismeret nem se-
gítik a hétköznapi, tudatos pénzhasználatot, tehát a pénzhez való vi-
szonyt elsõsorban nem a szakmai ismeret alakítja, hanem egyfajta
pszichés beállítódás lehet a meghatározó.

Végül, a szorosan vett demográfiai változókon túlmutatva a pénzü-
gyekhez való viszonyt jól jellemzõ, további változó hatását vizsgáltuk.
Úgy gondoltuk, a pénzhasználat tudatosságát jelzi a tartalékolási formák
diverzitása. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a pénz értékõrzõ funkcióinak
(ingatlanban, kötött bankszámlán stb.) kihasználása mellett törekednek-
e további, akár hasznot hozó pénzfelhalmozó formákra (részvény, befek-
tetés stb.) is. A MAS II faktor esetében a két szélsõ érték közti különbség
jelentõs (3,46): míg a megtakarítással nem rendelkezõk válaszainak átla-
ga – érthetõ módon – a közömbös 4-es szint alatt van (a takarékoskodás-
sal való egyet nem értés irányába mutat), addig a megtakarítással
rendelkezõk esetében minden kategóriában 4 fölöttiek az átlagok, ami a
takarékossággal való egyetértést jelzi (9. ábra).
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9. ábra. A MAS faktorok átlagértékei a pénzkezelési/tartalékolási
formák száma szerint

A megtakarítási formák számának növekedése egyre magasabb átla-
gértékeket von maga után, a kapcsolat szignifikáns, közepes erõsségû-
nek mondható (Eta=0,325). Ellenkezõ irányú tendencia (bár nem
szignifikáns összefüggés) tapasztalható a szorongással (MAS IV) össze-
függésben. A megtakarítási formák számának emelkedésével alacso-
nyabb szorongás-értékek járnak együtt (a kétféle megtakarítási formával
rendelkezõk lógnak ki csupán némileg ebbõl a sorból). A megtakarítás-
sal nem rendelkezõk, vagy annak csak egyetlen formáját alkalmazóknál
a 4-es fölötti értékek a szorongó attitûd irányába mutatnak, míg a többi-
eknél a 4-es alatti átlagok inkább nem aggódó hozzáállást jeleznek.

Mindez meggyõzött bennünket arról, hogy az – eddig is legfonto-
sabbnak tekintett – MAS II faktor nem csupán a pszichés beállítottságot,
hanem a gyakorlati cselekvésben megnyilvánuló viselkedést is jól prezen-
tálja. A financiális szakzsargonban megtakarítási-befektetési szinteknek,
afféle „betétes karriernek” nevezett tartalékolási diverzitás kifejezetten a
takarékoskodó-öngondoskodó mentalitással fonódott össze.

Összegzés
Eredményeink – a nemzetközi szakirodalommal összhangban – a

pénz iránti attitûd és bizonyos demográfiai jellemzõk együttjárását mu-
tatják: a fiatalok és a férfiak számára a pénz inkább jelenti a hatalom és
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presztízs forrását, míg a nõk költségtudatosabbak, jobban keresik az ak-
ciókat, leárazásokat. A megtakarítási hajlandóság a 27–34 éveseknél bi-
zonyult a legerõsebbnek, az egyén életkorának, illetve jövedelmének
emelkedése együtt jár a pénzügyi értelemben vett bizalmatlanság/bi-
zonytalanság csökkenésével, a bizalmatlan fogyasztói magatartás a pén-
zügyi, fogyasztói tudatosság felé mozdul el.

Kutatásunk bizonyította, hogy a MAS jól használható mérõeszköz a
magyarországi pénz iránti attitûd és pénzkultúra vizsgálatokban, megfe-
lelõen jelzi a különbözõ csoportok attitûdbeli eltéréseit. Eredményeink
sok tekintetben hasonló összefüggéseket mutatnak a demográfiai jellem-
zõk és a pénz iránti attitûd között, mint ami a nemzetközi szakirodalom-
ból ismert.

A pénzzel kapcsolatos attitûdöt leíró faktorok közül kiemelkedõ
fontossággal bír a megtakarítási hajlandóságra, a költségek tervezésére
és nyomon követésére vonatkozó MAS II, az ebben megtestesülõ „pénz-
kultúra” az, aminek erõsítésére a magánemberek, a pénzintézetek és az
állam egyaránt törekednek. A MAS II faktor a legtöbb demográfiai indi-
kátor esetében szignifikáns összefüggést mutat, ez alól kivételt csak a
nem képez. Mivel a legalacsonyabb átlagértékek is 4-esnél nagyobbak,
azaz a takarékossággal való egyetértés irányába mutatnak, elmondhat-
juk, hogy a megkérdezetteket általában – kisebb vagy nagyobb mérték-
ben – a takarékosság, a pénzügyi elõrelátás jellemzi.

Vizsgálatunkban az is bebizonyosodott, hogy a tudatos
pénzhasználat összefügg a felhasznált megtakarítási formák sokfélesé-
gével is. Az önmaguk jövõjérõl gondoskodók több lábon állnak, és magá-
tól értetõdõen erõsebb a pénzügyekhez való takarékos hozzáállásuk,
valamint kevésbé jellemzi õket az ezekhez kapcsolódó szorongás, aggo-
dalom. Mindez azt is mutatja, hogy a MAS II faktor értékei az egyének
viselkedésében is markánsan megnyilvánulnak, amibõl annak magatar-
tás-elõrejelzõ erejére is következtethetünk.

Az ismeretekbõl, attitûdökbõl és viselkedésbõl kialakuló pénzügyi
kultúra nélkülözhetetlen a megalapozott pénzügyi döntések meghozata-
lához, az egyéni pénzügyi jólét eléréséhez. A további adatfelvételek és
elemzések fontos feladata lehet a különbözõ pénzügyi attitûdök elõre-
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jelzõ erejének tesztelése, azaz annak megvizsgálása, hogy miként hat-
nak a különbözõ attitûdök a vásárlói viselkedésre és a pénzügyi dönté-
sekre. Egy, az OECD vizsgálathoz hasonló, Közép-Kelet-Európa több
országára kiterjedõ kutatás jó alapja lehetne az országok közötti együtt-
mûködésnek a múlt negatív örökségének felszámolásában, a pénzügyi
kultúra terjesztését és fejlesztését megcélzó programok keretében.
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