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Dr. Gribovszki László: 

Kedves Mindannyian, tisztelt Hölgyek, tisztelt Urak, tisztelt Fiatalok! A Gazdálkodási 

és Tudományos Társaságok Szövetsége nevében rendezzük ezt a rendezvényt. Budapesten, a 

Műszaki Egyetemen volt egy felmérés hallgatók között, és 600 hallgatóból több mint 300-an 

ezeket a témákat jelölték meg, mint olyanokat, amelyek őket érdeklik. A meghívóban szereplő 

Magyar Nemzeti Bank, másrészt a PSZÁF segítségével kívánunk megrendezni hasonló 

konferenciákat három egyetemen, az elsőt itt most Miskolcon tartjuk, utána Budapesten és 

egy másik egyetemi városban lesz még. Szeretném remélni, hogy a kedves előadók, akik 

Pestről idefáradtak, minket olyan érdekes gondolatokkal gazdagítanak, amiért érdemes volt 

idejönni. Sajnos utazni kell vissza, ezért 12 óra tájt be fogjuk fejezni ezt a rendezvényt, ezért 

előre is elnézésüket kérjük. Kérnék dr. Besenyei Lajos professzor urat, rektor emeritust, hogy 

ő folytassa itt tovább ezt a munkát. Köszönöm szépen.  

 

Dr. Besenyei Lajos:  

Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Előadók! Tisztelt Kollégák. Az idő 

korlátos, ebből következően a megnyitóra nyilván nem szabad sok időt fecsérelni, hiszen 

valóban kiváló előadások vannak itt, kiváló szakértők tolmácsolásában. Én csupán egyetlen 

dolgot szeretnék kiemelni itt, amit nagyon fontosnak tartok e kérdéskör kapcsán. Sajnos az 

adventi hangulat azért érződik, viszonylag kevesen vagyunk itt, pedig ezek a témák pontosan 

olyanok, amelyek a széles tömegeket érintik. Egyszerűen fogalmazva a probléma gyökerét én 

abban látom, hogy a reálszféra és a tudati szféra fejlődése között egy nagyon jelentős 

ellentmondás, probléma adódik. 

Csak egy egyszerű példát engedjenek meg, hogy érzékeltessen, hogy mire gondolok. Nemrég 

Sencsenben jártam, Hong Kong mellett, lényegében azzal egybeépülve egy olyan kínai 

metropolisz, amely 30 év alatt egy halászfaluból 8 milliós világvárossá nőtt, a kínai Szilícium-

völgy, és 30 év alatt a kis házikókból, kunyhókból 40-60 emeletes felhőkarcolókba költöztek 

az emberek. A kis utcácskákból tízsávos gyorsforgalmi utak lettek, és hadd ne folytassam 

tovább. Egy utcában például 4000 informatikai szaküzlet található, és a legfőbb probléma ott 

– és ezt meg is mondták – ez a szédületes technikai, gazdasági, tudományos fejlődést az 

emberek tudata nem képes követni. Hát óriási, több száz éves szakadék alakul ki, amikor a 

kunyhóból beköltözik valaki egy 60 emeletes felhőkarcolóba. Fizikai jele is volt ennek: a 

felhőkarcoló előtt 30-40 kínai módra guggoló ember beszélgetett úgy, mint ahogy azt annak 

idején megszokták. 

Ezt a hasonlatot azért hoztam, hogy áttegyem a magyar valóságba, és világosan érzékeltesse a 

problémát: nálunk a rendszerváltás előtt közel 50 évig egy centralizált, tervgazdasági 

rendszer, egy tervutasításra épülő rendszer volt, ahol jövőkutatóként hadd fogalmazzak úgy, 

úgy mentek előre, hogy az állam nagy lámpása vagy fényszórója megvilágította az utat. Nem 

kellett egyéni lámpásokat gyújtani, nem kellett sokat törődni a dolgokkal; világos, biztos, 

állam által garantált karrierek voltak. Egy diplomával valaki eldolgozgatott, elment nyugdíjba, 

állami nyugdíjat kapott, közben vett egy autót – kiszámítható életmenet volt. Az, hogy 

infláció, az, hogy munkanélküliség – GDP-ről sem hallottak, hát akkor nemzeti jövedelem 

volt a gazdasági fejlődés mérőszáma, nem a GDP, a bruttó hozzáadott érték. Csomó olyan 

dolog, árfolyamnyereség, veszteség – ismeretlen dolgok voltak. Tehát egyszerűen nem volt 

piacgazdaság.  

Most képzeljük el azt a szituációt, hogy lényegében rászakadt a tervgazdasági magyar 

valóságra egy piacgazdaság. Az emberek agya, az emberek feje, mind a mai napig állítom. 

Érdekes módon, az új generációnál is, de remélem, már itt önöknél lesznek változások, nem 



vette föl ezt a tempót. És amikor mi arról beszélünk, hogy mindennapi pénzügyeink, itt 

pontosan erről van szó, hogy a lakossági pénzügyi kultúra – talán kevesen vagyunk, meg 

merem kockáztatni, hogy beszélünk informatikai analfabetizmusról, én szoktam beszélni 

statisztikai analfabetizmusról is (ez szűkebb szakmám), de mondhatom nyugodtan a pénzügyi 

területe is, bizony, van egy ilyen óriási probléma, felkészületlenség, tájékozatlanság. Tehát én 

azt hiszem, hogy itt a tudati fejlesztési e területen, az emberek gondolkodásának, a 

piacgazdasági viszonyokra való átállása, ez egy rendkívül fontos követelmény, és merem 

állítani, hogy ma például az országos problémát, gondot, tragédiát jelentő frankhiteles 

problémák is nem kis részben fakadnak abból, hogy az emberek nem gondoltak arra az 

egyszerű tényre, egy árfolyam az változhat fölfelé is. Nem csak lefelé. S abban a percben 

hogy ha ezt valaki átgondolta volna – most nem beszélek különböző szereplők felelősségéről 

– a dolgok másképpen alakulnak. Ha összegyűjtenénk az elmúlt 20 év alatt hány milliárd vagy 

tízmilliárdot raboltak ki az emberekből a legkülönbözőbb módon ilyen-amolyan megtakarítási 

álmokat meglengetve, fogyasztói közösségek, és így tovább, és így tovább, ez mind-mind 

abból fakad, hogy az emberek pénzügyi kultúrája, pénzügyi gondolkodásmódja nem a 

piacgazdaságnak megfelelő. Felmérések, hány órát tölt pénzügyeivel naponta. Jó, van, ahol 

sajnos nem is kell, mert olyan minimális, de általában megdöbbentő alacsony számok jönnek 

ki. 

Tehát csak azt akartam itt Önökkel érzékeltetni, hogy ez a téma sajnos nagyon-nagyon 

aktuális, és az egész kérdéskör megérné azt, hogy az egész egy össz társadalmi vonatkozásban 

egy ilyen tudatmódosító, a tudat, a gondolkodási szintet emelő programot dolgozzanak ki, 

mert bizony, erre óriási szükség van, és nagyon sokan kerülnek emiatt rendkívül kedvezőtlen 

helyzetbe. 

Én tehát ezt a mai előadássorozatot, azt hiszem, ez a 77. ez a Gazdálkodási és Tudományos 

Társaságok Szövetségének, ezt a mai témakört én hallatlan jónak tartom, és nagy örömmel 

várom kiváló előadók kiváló problémakörökben megjelölt előadásait. Köszönöm szépen. 

 

Szalay György: 

Szalay György vagyok, a Magyar Nemzeti Bankban dolgozom, ezen belül pedig is a 

Pénzügyi Kultúra Központ nevezetű projekt teamben. Ennek a vezetése a feladatom. A 

Pénzügyi Kultúra Központ elsődleges feladata szűkebb értelemben a fiatalabb korosztályok, 

diákok, tágabb értelemben pedig az egész lakosság részére olyan pénzügyi ismeretterjesztő, 

pénzügyi kultúra fejlesztési célzó projektek, kezdeményezések kialakítása és lefolytatása, 

melynek köszönhetően célunk és reményünk az, hogy a hazai lakosság pénzügyi tudatossága, 

pénzügyi kultúrája minél magasabb szintre jusson. 

Az elmúlt évek kutatási eredményei, adatai egyértelműen bizonyítják azt, hogy sok a teendő 

ezen a téren. Úgyhogy ezen tevékenységünknek képezi részét ez a megtisztelő felkérés is, 

amit kaptunk kollégáimmal, hogy itt a Miskolci Egyetemen különböző olyan témakörökben 

tarthatunk előadást, melyek tényleg a praktikum oldaláról közelítik meg az egyes pénzügyi 

kérdéseket. 

Az első előadás, ami nekem jutott, kiből lehet milliomos – kicsit provokatív a kérdés. Én 

gondolom, hogy mindenkiből. Ez nem egy szűk kör, nem egy korlát, nem egy álom. 

Gyakorlatilag mindenkiből lehet az, de ezért tenni kell. Igazából ez a kulcsa az egész 

előadásnak, de azt gondolom, hogy mindenkiben megvan arra a lehetőség, hogy ezért tegyen. 

Amit elöljáróban még el szeretnék mondani, hogy végül is azt mindnyájan tudjuk, hogy a 

pénzügyekkel kapcsolatos döntések azok végigkísérik az egész életünket, tehát nem úszhatjuk 

meg azt, hogy az életszakaszaink egyes állomásain, de akár napi szinte is találkozzunk 



ezekkel a problémákkal, ezekkel a döntési helyzetekkel, pontokkal. És az esetek többségében 

senki nem fog nekünk segíteni. Ebből a szempontból, ami a biztos és ami biztos kincs, az a 

saját tudásunk igazából, amire elsődlegesen támaszkodhatunk. 

Ebben a körben egyértelműen ismert, hogy az elmúlt három-négy évben az a pénzügyi-

gazdasági válság, ami az egész világot érinti, Magyarországot úgyszintén, különösen 

ráirányította a figyelmet arra, hogy igenis oda kell erre figyelni, és akár a személyes 

életünkben, de akár egy család, akár egy vállalkozás kontextusában is tekintve a dolgot 

mindig fontos az, hogy előre gondolkozzunk, és a rendelkezésre álló információnk alapján 

egy megfontolt döntést hozzunk. Mivel ez a megfontoltság és ez a biztos kéz segít ezekben a 

nehéz időszakokban is, az átívelésben, illetve abban, hogy további perspektívákon tudjunk 

gondolkodni. 

Azt gondolom, hogy szintén valamennyiünk, önök előtt ismert, hogy gyakorlatilag a 

rendelkezésre álló jövedelmünket mire fordítjuk. Fogyasztásra, beruházásra, illetve 

megtakarításra. Tehát igazából ez a három részre megy a történet. Gyakorlatilag ha egy 

háztartás szintjén tekintjük a dolgot, akkor itt a fogyasztás és a beruházás, összefoglaló néven 

szükségletként is említhető, és ez természetesen a rendelkezésre álló jövedelmünk szintjétől 

függ. Illetve attól az élethelyzettől és attól a saját gondolkodástól, hogy milyen igényszintet 

teremtünk meg magunk felé, hogy mennyit gondolunk arra, hogy elfogyasszunk, és mi az az 

összegrész, amit esetleg megtakarításként vagy öngondoskodásként egy hosszabb távon 

tudunk majd a saját rendelkezésünkre bocsájtani. 

Ami érdekes, hogy volt az emberiség történetében egy szakasz, amikor se megtakarításra, se 

öngondoskodásra semmiféle szükség nem volt. Nem tudom, van-e tippjük arra vonatkozóan, 

hogy mikor volt ez. Tessék? Igen, figyelek. ((beszél valaki a távolban)) Igen, de azért volt ott 

is ennek létjogosultsága. Én egy sokkal korábbi időszakra gondolok. (valaki talán beszél) Ez. 

Amikor gyakorlatilag még az emberiség, mint tudjuk, csak két főből állt, bent voltunk az 

Édenkertben, vagy bent voltak gyakorlatilag, mindenük megvolt, semmi gondjuk nem volt. 

Csak hát a bibliai történetet valamennyien ismerjük: jött a kígyó, ott volt az almafa, jött a 

kísértés, az alma megevésre került, és hát megtörtént a kiűzetés a Paradicsomból. És ez volt 

az a pont gyakorlatilag, amitől kezdve ahhoz, hogy az ember tovább éljen, ahhoz, hogy 

biztosítsa magának a holnapot, a jövőt, ahhoz már szükség volt mindenképpen az előre 

gondolkodásra. S azt gondolom, hogy ez a ma emberével sincs másképpen, ez innentől 

kezdve folyamatosan elkísért minket. 

Gyakorlatilag az ember egyes életszakaszaiban nem lehet egyenszilárd módon meghatározni 

azt, hogy mennyi az a szükséglet, amit elfogyaszt, mennyi az, amit megtakarítani képes. 

Nyilvánvaló, hogy a pályakezdő szakaszban onnantól kezdve, hogy az első bankszámlát 

megnyitjuk, hogy nyilvánvalóan még abban a jövedelmi helyzetben vagyunk, amikor ez 

korlátos annak a lehetősége, hogy mennyit tudunk ezekből megtakarításokra fordítani. S 

elsősorban itt az egyszerűbb megtakarítási termékek azok, amik szóba jöhetnek. Aztán amikor 

eljön a családalapítás időszaka, akkor próbálunk lakáshoz jutni, autót vásárolunk, azt a lakást 

be is kell rendezni, és megpróbáljuk a saját életünket egy remélhetőleg biztos és hosszú távú 

pályára állítani. Ehhez értelemszerűen a hitelfelvétel, ami segítségünkre lehet. 

Ekkor ha a nettó pénzügyi pozíciónkat nézzük, akkor nyilvánvalóan a tartozások lesznek 

dominánsabbak. De ahogy haladunk az időben előre, és ezeket a hiteltartozásokat 

folyamatosan törleszteni tudjuk, és a jövedelmünk remélhetően növekszik, akkor 

nyilvánvalóan a pénzügyi pozíciónk is egy stabilabb szakaszba jut, és olyan megtakarítási 

termékek felé is tudunk fordulni, amelyek a hosszú távra, illetve akár már a nyugdíjcélú 

előtakarékosságra is egy jó bázist teremthetnek. 



A következő ilyen nagyobb fordulópont, amikor elérkeznek a nyugdíjas évek, amikor 

értelemszerűen a jövedelmi helyzetünkben egy következő töréspont áll be, s ettől kezdve 

nagyon fontos az, hogy amellett, hogy több-kevesebb nyugdíjat azért valószínűleg még ez a 

generáció is, aki most az iskolapadokban ül, fog kapni, de azt gondolom, hogy az egyéni 

anyagi öngondoskodásnak az elkövetkezendő évtizedekben sokkal nagyobb szerepe lesz, mint 

akár most is. Úgyhogy a nyugdíjas éveknél gyakorlatilag az állami nyugdíjrendszerre és 

emellett azokra az összegyűjtött anyagi forrásokra kell támaszkodnunk, amelyek ekkor 

remélhetőleg majd a rendelkezésünkre fognak állni. 

Az egyes életszakaszokhoz hozzá lehet rendelni bizonyos pénzügyi termékeket is, amelyek 

ekkor többé-kevésbé tipikusnak tekinthetők. Amit általánosságban el lehet mondani, hogy a 

bankok, takarékszövetkezetek vagy összesített néven a pénzügyi szolgáltatók minden egyes 

élethelyzetünkben a segítségünkre lehetnek, és partnerek lehetnek abban, hogy a számunkra 

legmegfelelőbb terméket megtaláljuk ahhoz, hogy ezt a megtakarítási életpályát gyakorlatilag 

fölépítsük magunknak. 

Az előzőkben elhangzottak alapján lehet látni, hogy az egyes életszakaszokon mik azok a 

tipikus befektetés vagy megtakarítási termékek, amelyekhez nyúlhatunk. Amit ezzel 

kapcsolatban fontosnak tartok megjegyezni: szintén kutatási adatokban lehet azt látni, hogy a 

bankot, a pénzügyi szolgáltatókat egyfajta távolságtartással kezelik. Tehát inkább ilyen 

hivatalnak fogják fel, vagy pedig sokszor lehet azt hallani híradókban, itt-ott a hitelfelvétel 

kapcsán, hogy ez a gonosz gyakorlatilag. De ezt fontosnak tartom, hogy ne így fogják fel. A 

bank az egy partner. Annak kell tekinteni. Aki segít nekünk, és végül is egy szolgáltatást nyújt 

a részünkre. Az, hogy milyen szolgálgatást nyújt és melyik bank fogja ezt a szolgáltatást 

nyújtani, itt igenis a döntés a mi kezünkben van. Mert senki nem fog pisztolyt fogni a 

fejünkhöz ahhoz, hogy hitelt vegyünk föl, ahhoz, hogy A, B vagy C bankba menjünk. Tehát 

nagyon fontos, hogy itt az egyéni szabadságfoknak nagyon nagy szerepe van, és annak, hogy 

merjünk önálló döntéseket hozni. 

Jogosan merülhet föl a kérdés, hogy jó, persze, megtakarítsunk, de jó, ez na de mégis hogy? 

Mennyit? Igazából itt szintén az egyén, illetve a család szintjén kell ebből a kérdésből 

elindulni. Nem bonyolult a történet. Családi költségvetést kell készíteni. Papírja, ceruzája 

mindenkinek van. Gyakorlatilag egy akasztófát kell készíteni, aminek a jobb és baloldalán a 

bevételeket és a kiadásokat föltüntetjük. 

A bevételek között rendszeres munkavégzésből származó nettó bér, jellemzően ez lesz a 

legnagyobb tétel, de emellett társadalmi juttatások és egyéb jövedelmek, különmunka, 

prémium, kamat, osztalék, stb., ilyenek jöhetnek. 

A kiadási oldalon pedig a költségeinket feloszthatjuk olyan szempontból, amelyek közel 

állandóak, amikkel minden hónapban kell számolnunk a kifizetésükkel. Ilyenek például a 

közüzemi számlák, biztosítások, illetve a megélhetési költségek, amelyeknek a 

nagyságrendjét azért már tudjuk befolyásolni, mert nem mindegy végül is, hogy valamilyen 

olcsóbb kategóriájú dologgal megelégszünk, vagy pedig a luxusra van igényünk. Csak akkor 

viszont úgy kell a bevétel-kiadási összhangot megteremteni, hogy ennek is legyenek, legyen 

forrásbázisa. 

Gyakorlatilag ezt a táblát egy egyetemi hallgató is teljesen jól tudja konvertálni a saját 

élethelyzetére. Itt gyakorlatilag a bevételként az ösztöndíjat lehet említeni, esetleg zsebpénzt, 

diákhitelt, mint elkölthető forrást. A kiadási oldalon pedig az albérlet, illetve a kollégium 

díját, egyéb tandíjakat. Tehát teljesen nyugodtan el lehet ezt készíteni ebből a szempontból is. 

Miért jó ez igazából? Mert viszonylag elkészíteni könnyű ezt a dolgot, csak mi az értelme? 

Gyakorlatilag ami fontos, hogy ennek az esélyével jóval nagyobb az a lehetőségünk, illetve az 

esélyünk, hogy a hóvégi pénzhiányt elkerüljük, fel tudjuk mérni, hogy a bevételeinkből 



mennyit tudunk megtakarítani, mennyit tudunk félretenni, és a segítségével talán 

elkerülhetjük az átgondolatlan pénzügyi helyzet kialakulását is, tehát hogy ott maradunk a hó 

végén egy fillér nélkül a zsebünkben, ami azt gondolom, hogy senkinek nem túl kellemes. 

Ami még megtakarítási szempontból nagyon jó és nagyon fontos, hogy ezzel föl tudjuk 

nagyjából mérni, hogy mennyi az az összeg, amit havi rendszerességgel jó eséllyel meg 

tudunk takarítani. Illetve hogy ha hitelt veszünk föl, akkor mennyi az a havi törlesztő részlet, 

amit viszonylag biztonsággal még minden hónapban rendszeresen ki tudunk fizetni. Ami 

ezzel kapcsolatban fontos, hogy azért arra figyeljünk oda, hogy valamennyi biztonsági 

tartalékot azért érdemes mindig hagyni, mert bármikor jöhet egy váratlan betegség vagy egy 

olyan rendkívüli kiadás, amire nyilvánvalóan nem tudunk előre felkészülni, de mégis legyen 

azért mindig egy kis maga, amire ilyen esetekben számolni tudunk. 

Szokták mondani, hogy van egy hüvelykujj szabály igazából. Hogy ha esetleg nincs is kedve 

mindenkinek ilyen költségvetést csinálni, de mondok egy sokkal egyszerűbbet. Minden ezer 

forint bevétel után próbáljunk meg százat elrakni valahova. Befizetni egy számlára, egy 

befektetési termékre, akárhova. Hogy ha nem is tesszük ezt meg, de legalább gondoljunk erre 

mindig, mert az a tapasztalat, hogy általában a bevételeinknek a tíz százaléka az, amit minden 

különösen fájdalom vagy megerőltetés nélkül minden hónapban félre tudunk tenni. És azt 

gondolom, hogy hosszabb távon ez mindenképpen majd meg fogja hozni a gyümölcsét. 

Ahogy említettem, miért fontos. Tehát igazából a megtakarítással gyakorlatilag annyit 

teszünk, hogy a jelenlegi jövedelmünknek egy bizonyos részéről lemondunk, és ezáltal 

mérsékeljük a jelenlegi fogyasztásunkat is. Annak érdekében, hogy a jövőbeni anyagi 

mozgásterünk, lehetőségeink bővüljenek. Ahogy említettem az átmeneti vagy tartós 

jövedelemcsökkenés alatt legyen mihez nyúlni, és amit már szintén az elején hangsúlyoztam, 

hogy tényleg törekedjünk egy stabil anyagi bázis létrehozására, amire aztán nehezebb 

helyzetekben mindig fordulni tudunk. 

Fölmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e már kis összegeket is félretenni. A válaszom az 

egyértelműen igen. Erre készítettem ezt a kis táblázatot. Itt gyakorlatilag az mutatkozik meg, 

hogy a havi 13 000 forintot, ha már van egy stabil nettó jövedelmünk, azt gondolom, hogy jó 

eséllyel ennyit azért egy kicsit fegyelmezettebb egyéni pénzügyi gazdálkodással félre lehet 

tenni minden hónapban. S abban az esetben, hogy ha erre képesek vagyunk, a jelenlegi, illetve 

a várható piaci betéti hozamszint alapján kalkulálva gyakorlatilag hat év alatt már egy millió 

forintot meghaladó nagyságrendű anyagi tartalékkal rendelkezhetünk. Tehát itt utalnék vissza 

arra, amivel a legelején kezdtem, hogy bárkiből lehet milliomos igazából, semmilyen 

varázslatra nincsen ehhez szükség, egész egyszerűen oda kell ezekre a dolgokra figyelni. És 

nem mondom, hogy nincsen szükség önuralomra szükség hozzá, mert van, de azt gondolom, 

hogy mindenképpen megéri, hogy ha így járunk el. 

Milyen szempontokat érdemes mérlegelni, hogy ha megtakarításban gondolkozunk? 

Értelemszerű az az összeg, hogy mennyiből gazdálkodunk, vagy mennyi az, amit meg tudunk 

takarítani. Nagyon fontos arra odafigyelni, hogy milyen időtávban gondolkodunk, tehát hogy 

mennyi időre tudjuk a pénzünket nélkülözni. Mi történik akkor, hogy ha esetleg mégis 

szükségünk lenne rá, a megtakarítás összegére, valamilyen váratlan helyzetben, hogy milyen 

költségáldozat az, ami mellett hozzá tudunk jutni a pénzünkhöz, illetve van egy izgalmas 

vetülete is a dolognak: a kockázat igazából, hogy akarunk-e vagy merünk-e egy magasabb 

elérhető hozam érdekében esetleg nagyobb kockázatot vállalni, mert akkor a befektetési 

összetételünket ilyen irányba érdemes elmozdítani. 

A befektetési időtáv szempontjából, illetve a megtakarítás összege szempontjából próbáljuk 

összeállítani, hogy mik lehetnek azok a tipikus és optimális termékek, amihez érdemes nyúlni. 

Gyakorlatilag, ami a legegyszerűbb, de majd mindegyiken részletesebben végig fogok majd 



menni: bankbetét típusú, akinek folyószámlája van, márpedig itt azt gondolom, hogy 

mindenkinek van, gyakorlatilag a legegyszerűbb. Általában rövid távra érdemes ezt a dolgot 

csinálni. Lakástakarék pénztárak. A nevében is benne van már, egy hosszabb táv, legalább 

egy négyéves az az időszak, aminél érdemes. A nyugdíjcélú előtakarékosságot szolgáló 

termékek, önkéntes nyugdíjpénztár, nyugdíj előtakarékossági számla, ami szintén egy 

hosszabb táv. Itt azért legalább már egy tízéves időtávban mindenképpen gondolkodni kell. 

Illetve állampapírok, illetve befektetési alapok, amik még viszonylag rugalmasabb 

időhorizonton, tehát akár egy évre, akár tíz éves távlatban is egyaránt szóba jöhetnek. 

Ami még ebből a szempontból fontos lehet, hogy például a nyugdíjcélú megtakarítások 

inkább egy havi rendszeres befizetést igényelnek. Ha esetleg nagyobb kockázatot próbálunk 

vállalni, és részvénybefektetésre adjuk a fejünket, ott azért viszont már legalább egy 50-

100 000 forintos kezdő befektetésre szükség van, mert ha ettől alacsonyabb pénzekkel vágunk 

ebbe bele, akkor olyan járulékos költségek adódhatnak, ami a jövőbeni hozamunknak egy 

jelentős részét elviszi. 

S a másik izgalmasabb történet a kockázat szempontjából. Tehát igazából itt is három fő 

kategóriát különböztethetünk meg. Ami kockázat szempontjából talán a legbiztonságosabbnak 

tekinthetők a bankbetét, illetve az állampapír befektetések. Van egy középutas kategória. Itt a 

nyugdíjpénztárakat, életbiztosításokat tekinthetjük, illetve a befektetési jegye közül azokat, 

amelyek biztonságosabb eszközökbe, tehát pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba fektetnek. 

Azok, amelyek esetleg egy kombináltabb portfoliót valósítanak meg, itt arra gondolok, hogy 

inkább a részvénybefektetések irányába mennek el, ott azért már a középutas vagy akár a 

merész kategória is szóba jöhet, s azt gondolom, hogy a legkockázatterheltebb verzió, ide a 

részvények kerülhetnek, illetve azok a befektetési alapok, amelyeket elsődlegesen 

részvényekbe fektetnek. 

Arra az egy dologra kell odafigyelni, hogy ilyen helyzetbe soha ne kerüljünk. Tehát igazából 

hogy ha van is hajlamunk arra, hogy kockázatosabb befektetések irányába megyünk el, de 

szintén minden közgazdasági tankönyvben megvan az az angol mondás, hogy ne tegyünk 

minden tojást egy kosárba. Miért mondják ezt? Mert ha esetleg a kosarat elejtjük, elejtik, 

összetörik az összes tojás, gyakorlatilag ott maradunk egy fillér nélkül. Abban az esetben, 

hogy ha megpróbálunk több különböző befektetési típusba elhelyezni pénzünket, akkor 

előfordulhat az, hogy egyik esetleg nem jön be, és bukunk rajta, de a teljes megtakarított, 

befektetett vagyonunk szempontjából viszont nem fogunk ott maradni egy fillér nélkül, tehát 

gyakorlatilag a teljes portfólióra vetítve azért mindenképpen egy biztonságosabb helyzetbe 

kerülünk. 

És akkor egy kicsit részletesebben az egyes megtakarítási termékekről. A kockázati kitettség 

szempontjából fogok előremenni. A legegyszerűbb, ahogy említettem, a lekötött betét. A 

kockázata értelemszerűen a legalacsonyabb. A bankszámlán keresztül bármikor tudunk 

rendelkezi efelől, tehát könnyű a hozzáférése, és van egy garancia mellette. Nem tudom, 

tudják-e, hogy az OBA ez mit jelent? Jó. Országos Betétbiztosítási Alap. A lényege az, hogy 

egy meghatározott összegig a betétünk védve van abban az esetben, hogy ha esetleg a bankot, 

pénzintézetet valamilyen csődhelyzet érné. A kérdésem, hogy mennyi ennek a maximális 

mértéke jelenleg? Bankonként és személyenként értendő? Százezer euró, így van, január 1-

től. Ez sokáig egymillió forint volt, aztán fölvitték hatra, aztán lett 12, utána pedig 50 000 

euró, és pont január 1-től már 100 000 euró ez az összeg. Tehát azt gondolom, hogy ebből a 

szempontból mindenképpen ez fontos. Ha esetleg valakinek több százezer eurós 

megtakarítása van vagy ennek megfelelő forintösszege, akkor azt tudnám esetleg ajánlani, 

hogy akkor ne egy bankba tegye, hanem többe, és akkor az 100 000 eurónként mindenképpen 

ez a garancia ez védve lesz, ha esetleg ilyen élethelyzetbe kerül majd valaki. 



Állampapírok. Miről szól a történet? Jellemzően a magyar államnak adunk kölcsön egész 

egyszerűen. Ami szintén nagyon fontos, az alacsony kockázat, hiszen maga a magyar állam 

az, aki garantálja a kifizetésünket. És annak ellenére, hogy végül is a hosszabb lejáratú 

állampapíroknál egy folyamatos árfolyamjegyzés van, de ennek ellenére likvid a piac, tehát ez 

azt jelenti, hogy amikor esetleg szükségünk van a pénzünkre, ezt az aktuális árfolyamon 

mindig megtehetjük. 

A befektetési időtáv, ahogy írtam is, elég tág határok között mozog. Itt egy picit megpróbálom 

csoportosítani ezt a kategóriát. Itt a futamidő szempontjából a éven belüli és az éven túli 

kategória, amit szeretnék kiemelni. Itt a rövid lejáratokhoz, a kamatozó és a diszkont 

kincstárjegyek tartoznak, és a közép- és hosszú távon pedig jellemzően az államkötvények, 

amik szóba jöhetnek. Kamatozás szempontjából a diszkont értékpapírok. Lényege, hogy 

alacsonyabb árfolyamon vesszük meg, és a futamidő lejártakor éri el a névértéket, tehát 

gyakorlatilag az itt keletkezett különbség lesz a befektetőnek a nyeresége. S az állampapírok 

körében pedig fix vagy változó kamatozású, ami az alapvető megkülönböztetést jelentheti. A 

fix kamatozásnál előre rögzített összegű kamatot fizetnek, itt akár kötvények, akár 

kincstárjegyek kerülhetnek ebbe a kategóriába. A változó kamatozásnál pedig időről-időre 

vagy pedig valamilyen indexhez kötötten változhat. 

Hagyományos életbiztosítás. Itt igazából egy előre meghatározott időpont van vagy pedig 

esemény, amikor hozzájutunk a pénzünkhöz. Itt gyakorlatilag megkülönböztethetünk 

kockázati vagy elérési életbiztosításokat. A kockázati életbiztosításnak fő jellemzője az, hogy 

egy halálesetre biztosítunk gyakorlatilag. Abban az esetben, hogy ha ez az adott időtartamon 

belül esetleg bekövetkezne, akkor a megjelölt kedvezményezettek részére a biztosítási összeg 

kifizetésre kerül. Elérési biztosításnál pedig nem elsősorban ilyen esemény a motiváló, hanem 

valamilyen jövőbeni cél, akár egy családalapítás vagy egy továbbtanulás vagy egy 

ingatlanvásárláshoz, amit hosszabb távra kitűzünk, akkor egy bizonyos havi befizetések után, 

amikor ez az elérési időpont megtörténik, bekövetkezik, akkor ezt egy összegben meg lehet 

kapni. Magyarországon általában ez a két kombináció ötvözésre kerül, ezek a vegyes 

életbiztosítások, ahol mint a kockázati időtartamon belül, hogy ha bekövetkezik valami 

probléma, akkor is kifizetést teljesít, vagy pedig hogy ha ezt az időpont elérésre kerül, tehát 

lejár a biztosítás, akkor is valamiféle hozammal növelt ellenértéket megkap a befektető. 

Amit ezzel kapcsolatban fontos még tudni, hogy ebből a szempontból kényelmes, hogy a 

megtakarításunkat szakértők kezelik, viszont a futamidő lejárta előtt várhatóan csak 

veszteséggel mondható föl. Úgyhogy ezzel számolni kell, és abból a szempontból 

mindenképpen pénzügyi fegyelemre oktat, hogy havi rendszeres befizetési kötelezettség 

tartozik hozzá. 

Lakástakarékpénztár. Szintén a cél egyértelmű. Itt egy államilag támogatott formáról van szó, 

ez jelenleg évi 72 000 forint maximum, ami havi 20 000 (!?!?) forintos befizetéssel érhető el. 

Itt is a betétbiztosítási garancia fennáll. Amit hátrányként lehet mondani, hogy a termék 

jellegéből fakadóan hosszú távú történetről beszélünk. Tehát alapesetben egy négyéves 

megtakarítási periódus van, ami havi rendszeres befizetésekkel párosul, illetve az 

adókedvezmény igénybevételének a lehetőségével. S ezt követően van lehetőség arra, hogy 

egy kedvező kamatozású hitelt nyújt a lakástakarékpénztár, és így akkor az egyik 

fölgyülemlett megtakarítások, illetve a hitel összege együttesen adhat egy bizonyos kezdést 

egy ingatlancélú beruházás szempontjából. Amit fontos ezzel kapcsolatban tudni, hogy 

önmagában egy lakástakarékpénztári szerződés az esetleg az önerő hányadot tudja fedezni, de 

az biztos, hogy ebből lakást senki nem fog vásárolni. Tehát itt igazából vagy több szerződést 

kell megkötnünk, ami jellemzően szerződésenként egy olyan 3-4 millió forintot tud a 

négyéves lejárat után rendelkezésünkre bocsátani, tehát megtakarítások + a hitelfelvétel, 



amennyiben értelemszerűen több pénzre lenne ennél szükségünk, akkor vagy több szerződést 

kötünk, vagy pedig egy banki hitellel kapcsoljuk össze a dolgot. 

Befektetési alapok. Ahogy említettem, egy viszonylag összetettebb termékről van szó. Itt 

igazából a befektetők azok, akik végül is a megtakarításokat összeadván ez egy közös pool-ba 

kerül bele, amely így ezáltal, aki ebbe beszáll, kvázi résztulajdonosává válik ennek az 

alapnak. Ami ennek az előnye, hogy gyakorlatilag a befektetési kockázat az így megosztásra 

kerül. Van egy alapkezelő, akik kapcsolódik a befektetési alaphoz, szakértők, akik eldöntik, 

hogy az alap jellegétől függően milyen típusú befektetési összetételt választanak. Amit ezzel 

kapcsolatban tudni kell, hogy a befektetési jegyek árfolyama az ingadozhat, és befektetési 

jegyek szempontjából nem kamatról beszélünk, hanem az árfolyamváltozásból adódik a 

nyereségünk, illetve a hozamunk. Az alap jellegétől függően jellemzően banki termékekbe, 

betétekbe, kötvényekbe, ingatlanba vagy részvénybe fektethet az alap. Értelemszerűen a 

kockázatosság is ennek lesz a függvénye. S van még egy fajta szempont, nyíltvégű vagy 

zártvégű. Nyíltvégű esetében nincs lejárat, gyakorlatilag bármikor adható-vehető az alapnak a 

befektetési jegye. Abban az esetben hogy ha zártvégű alapról beszélünk, akkor ez 

korlátozottan valósul meg, jellemzően a fix lejárat alapján juthatunk a pénzünkhöz. 

S egy kis kitérő az öngondoskodás témában. Itt a vaskos kérdés, hogy lesz-e nyugdíjunk. 

Ahogy említettem, valószínűleg igen, a kérdés csak az, hogy mennyi igazából. Ez itt több 

évtizedre előretekintő történet. Ma még gyakorlatilag, bár számos szakértő foglalkozik ezzel, 

és mindenféle írásokat lehet olvasni, de azt gondolom, hogy mivel a szabályozási háttér 

valószínűleg annyit fog még változni, hogy ember nincs, aki erre egyértelmű kérdést (!) tudna 

adni azon túlmenően, hogy valamennyi biztosan lesz 

Ami ebből a szempontból egy különös kockázatot jelent, a demográfiai háttér. Gyakorlatilag 

pár évtizeddel ezelőtt, vagy akár ha nem is megyünk olyan sokat vissza az időben, egész más 

a népesség összetétele ahhoz képest, mint ami mondjuk egy 30-40 év múlva lesz. Tehát 

igazából jelenleg vagy a közelmúltban még lehetett azt mondani, hogy egy szülőre mondjuk 

két gyermek vagy négy vagy öt unoka kapcsolódik, de várhatóan az idősebb korosztályok 

részarányának az emelkedésével ez meg fog változni, ahol jellemzően az unokák, gyerekek 

számának a csökkenésével gyakorlatilag egyre kevesebb embernek, egyre kevesebb aktív 

embernek kell arányaiban egyre több nyugdíjast eltartania. És ez lesz az, ami gyakorlatilag az 

állami nyugdíjrendszerekre, de nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag Európa 

minden országában ez egyaránt probléma, egy rendkívüli terhet fog jelenteni. 

S miért fontos az öngondoskodás? Hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe majd, amikor 

megkapjuk a nyugdíjértesítőnket egy pár évtized múlva, mert ez a pár valószínűleg nem 

gondolt erre, és azt gondolták, hogy majd, majd meglesznek valahogy. De én azt gondolom, 

hogy ennél komolyabb kihívásoknak kell elébe néznünk. 

Milyen lehetőségeink vannak, amikor ez történik? Vagy bánkódunk az aprópénzünk fölött, 

vagy pedig tanulmányozzuk ezt a könyvet, de azt gondolom, hogy ennél biztosabb 

megoldásokat kell alkalmaznunk. Éppen azért, ahogy említettem, próbáljunk meg már 

fiatalabb kortól ezt gyakorlatilag a saját életpályánknak egy részévé tenni ezt a dolgot, hogy 

igenis, minden hónapban gondoljunk erre, hogy az idősebb korunkat is olyan anyagi 

stabilitásban éljük le, amit a ledolgozott évtizedek után azt gondolom, hogy mindenki joggal 

elvárhat. 

S ehhez a pénzügyi szolgáltatók is segítségünkre lesznek vagy vannak. Egyrészt az önkéntes 

nyugdíjpénztár, ami rendelkezésünkre áll. Itt gyakorlatilag mint a belépés, mint az, hogy 

havonta mennyit fizetünk be egy minimális tagdíjon túlmenően, az a saját döntésünknek a 

kérdése. Egyszerre több pénztárnak is tagjai lehetünk. Amit ezzel kapcsolatban tudni kell, 

hogy mivel hosszú távú megtakarításról van szó, tíz év az a minimális időszak, ami után a 



pénzünkhöz juthatunk, ha esetleg mégis szükségünk lenne rá, és mint a tőke, mint pedig a 

hozam adómentesen csak a 21. évben vehető fel. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez 

inkább nyugdíjcélú történet. Tehát amennyiben nem arra használjuk, akkor ezt tudni kell, 

hogy azért a 20-21 év az, amikor mindenképpen érdemes ehhez a pénzekhez nyúlni, korábban 

én nem tanácsolnám ezt semmiképpen. 

Van egy speciális, szintén nyugdíj előtakarékossági termék, a nyugdíj előtakarékossági 

számla, bizonyára hallottak már róla. Itt annyi a különbség, hogy míg az önkéntes pénztárnál 

egy szakértői gárda kezeli a befektetéseket, itt gyakorlatilag ránk van bízva, hogy mibe 

fektetünk. Önálló adókedvezmény is kapcsolódik hozzá, és ami fontos, hogy legalább három 

évet azért itt is el kell tölteni a pénzünknek. Ezt követően már mint a hozam, mint pedig azt 

elért árfolyam az adómentes lesz. Itt igazából ez közepes kategória, mivel gyakorlatilag van 

lehetőségünk arra, hogy esetleg olyan eszközökbe is fektessünk, ahol a nagyobb hozam 

helyében esetleg nagyobb kockázatot is tudunk vállalni. Beszéljünk arról, hogy érdemes már 

fiatalabb korban elkezdeni, tehát itt fontos az időtávnak a hangsúlyozása. Itt a két esetben 

akinek még, egy fiatalabb embert jelöltem az A-val, akinek még jó pár évtized van vissza a 

nyugdíjba vonulásáig, ellenben a B, aki egy kicsit későn kapcsolt, tehát gyakorlatilag ő már 

egy 50 éves emberkének tételezzük fel. Viszont mivel más jövedelmi helyzetben van, ő képes 

arra, hogy egy jóval nagyobb befizetést tegyen erre a számlára. Az adókedvezmény 

értelemszerűen mind a kettőnek jár. Viszont lehet látni azt, hogy a hosszú távú stratégia ez 

többszörösen megtérül. Hiszen a felgyülemlett hozamokkal együtt, illetve a havi rendszeres 

megtakarításoknak ennyi éven keresztül látszik, hogy többszörös vagyon fog rendelkezésre 

állni ahhoz képest, mint aki kevesebb ideig, de nagyobb összegeket tesz be. 

Egyedi részvénybefektetés. Ahogy említettem, nagy kockázat, nagy hozam lehetősége. 

Emellett osztalékbevételre is szert tehetünk, és természetesen rugalmasan alakítható. Hiszen 

mi döntjük el, hogy mibe tesszük a pénzünket. Ahogy említettem, a kockázatok, illetve a 

hátrányok között a jelentősebb járulékos költségeket lehet megemlíteni. Illetve hát a piac 

volatilitás változékonysága következtében lehet, hogy nagyon jól járunk, de lehet, hogy nagy 

bukóban leszünk a történettel. Tehát igazából aki részvénybefektetésre adja a fejét, 

mindenképpen számoljon azzal, hogy akár több év is eltelhet addig, hogy azt a kívánt 

hozamot, a nyereséget realizálni tudja, mint amilyen szándékkal ezt megtette a legelején. 

S ami még, van egy biztosítási termék, ami szintén így a magasabb kockázati kategóriába 

sorolható, ez a unit-linked termékek. Itt gyakorlatilag egy biztosítás és egy befektetési forma 

ötvözete található meg. Egyénileg meghatározható az, hogy a biztosító a megtakarításainkat 

mibe fektesse. Értelemszerűen a nagyobb kockázat miatt garancia nincs sem a hozamra, se a 

befizetéseinkre. Viszont itt is nagyon fontos az, hogy hosszabb időtávra gondolkozzunk, mert 

esetleg egy-két év múlva ki akarunk szállni belőle, akkor az majdnem biztos, hogy csak 

veszteséggel lesz megtehető. 

S még a végén röviden arról, hogy milyen számlatípusok azok, amik itt rendelkezésre állnak 

az egyes befektetési termékek elhelyezése szempontjából. Gyakorlatilag a bankbetét a 

legegyszerűbb, gyakorlatilag, mert azt akár lakossági számlánkon, akár egy megtakarítási 

számlán elhelyezhető. Az értékpapír számlák azok, amiket külön emellett meg kell nyitni, 

általában minimális, párszáz forintos havi vagy negyedéves díja van ennek. Ide az állampapír, 

a befektetési alap, részvény, illetve az egyéb deviza értékpapír alapú befektetéseinket 

tehetjük. Tartós befektetési számla: itt, ami fontos, hogy annak ellenére, hogy szintén magunk 

választhatjuk, hogy mibe fektetünk, de ez mindig forint alapon történik meg, illetve nyugdíj 

előtakarékossági számlánál is gyakorlatilag választhatunk abból, hogy milyen befektetési 

kategóriákat választunk, mellett döntünk – mindenképpen ránk van ez a dolog bízva. 



S néhány, a végére egy-két általános tanács, ami valamennyi termékre igaz lehet, ahogyan az 

elején is említettem. Tájékozódjunk, számoljunk, mindig próbáljunk több helyről ajánlatot 

kérni, tehát ne válasszuk mindjárt az első utunkba kerülő lehetőséget, mert lehet, hogy kis 

utánanézéssel sokkal jobb ajánlatot kapunk. Válasszunk tudatosan, és ami ehhez szintén 

fontos, hogy ha esetleg mégsem lennénk elégedettek, akkor ne érezzük magunkat 

semmiképpen röghöz kötve, a lehetőség megvan arra, hogy bármikor váltsunk, változtassunk.  

Köszönöm szépen a figyelmüket! Ezeken az internetes honlapokon lehet további 

információkat elérni, és ha van kérdésük, akkor természetesen szívesen válaszolok, hogy ha 

tudok. Köszönöm a figyelmüket. 

 

Dr. Gribovszki László:  

Megköszönöm Szalay György úrnak ezt a számomra is hallatlanul sok igazságot 

mondó előadását. És a fiatalok számára különösen azt, hogy elővetítette, hogy mi is várhat 

rájuk, hogy ha nem takarékoskodnak. Egy kicsit más világ következik. Amit önök nem biztos, 

hogy még éreznek. De amikor én elolvastam a napokban Orbán Viktor kormányfőnek több 

tízezer nyugdíjashoz és hozzám is írott személyes levelét, én még megnyugodtam, hogy 

jövőre a nyugdíjam értékállóságát az állam garantálja. Hát hogy aztán mi lesz önökkel, akik 

most itt fiatalon ugye jól megértették-e azokat az intelmeket, hogy a világ egy kicsit másképp 

alakul, meg amit Besenyei rektor úr is elmondott, hogy bizony, az állami gondoskodás, ami 

így megvilágította az utat, aztán ha nem térsz le róla, akkor talán odaérsz valahová, hát 

átalakult. Én azt hiszem, hogy még egyszer megköszönöm az elmondottakat. 

És akkor most Pap Judit főosztályvezető asszonyt kérném ide a vádlottak padjára, mert egy 

nagyon érdekes témát mond, hogy csapda vagy lehetőség. Hát ezt most tényleg önöknek jó 

lenne megtudni, hogy a PSZÁF fogyasztáspolitikai főosztályának a vezetője mit mond erről. 

 

Pap Judit:  

Jó napot kívánok! Szeretettel köszönök mindenkit! Ha véletlenül időközben 

tegeződésre váltok, akkor elnézést kérek, természetesen ez nem szándékos, de elég gyakran 

előfordul velem. Hadd egészítsem ki vagy pontosítsam, nem a fogyasztáspolitikai főosztály – 

nem fogyasztóvédelmi kérdésekről van szó. Ez azért fontos, mert a fogyasztás, megtakarítás, 

mértékletesség, az valahol egy közös kategória vagy egymásnak ellentmondó fogalmak is 

legyenek, lehetnek. 

Hadd kezdjem két személyes élménnyel. Az egyik, hogy a kollégák, akikkel ma ezt az 

előadássorozatot tartjuk, régi kollégáim. Gyurival egész a múlt év végéig együtt dolgoztam én 

is a Nemzeti Bankban, Robival pedig 2006-ban már együtt ültünk egy úgynevezett 

konzultatív fórumon, ami arról szólt, hogy hát hogyan lehet a pénzügyi kultúrát vagy a 

pénzügyi tudatosságot növelni az országban. Ez korábban, amikor pénzügyi kultúra vagy 

pénzügyi tudatosság fogalom előkerült, akkor nagyon sokan néztek ránk, hogy ez biztos 

valami vicc, hogy a nemzeti bank ilyenekkel foglalkozik, mert hát az meg mi fán terem, és 

egy ilyen nagyon kézzelfoghatatlan dolognak tűnt. Ugyanakkor hogy ha ezt egy kicsit 

átfordítjuk, hogy mit is értünk alatta, és szerintem Gyuri előadásában nagyon sok minden ezt 

kihangosította, nevezetesen, hogy pénzügyi jártasság, pénzügyi tervezés. Tehát ha pénzügyi 

kultúráról beszélünk, akkor nagyon sokszor mi azokat az analógiákat szoktuk használni, ami 

például a pénzügyi tudatosságnál, környezettudatosság, mintegy hasonlóan hosszan távon 

ható, valamennyiünket érintő kérdés. De beszélhetünk itt az egészségtudatosságról is. 



Tehát én azt szeretném kérni, hogy reméljük, hogy sok mindent magukkal visznek erről a mai 

előadásról, de legalábbis ezt, hogy ez egy olyan hosszan távon ható történet, ami az 

életminőségünket meghatározza. És amiért mi magunk tehetünk a legtöbbet. Azt valahogy 

tényleg érdemes megjegyezni, mert hogy egyébként tényleg könnyen kerülhetünk olyan 

helyzetbe, hogy nem is értjük, hogy hogy kerültünk. Tehát egy hosszú távú szemléletről, 

magatartásformáról van szó, amit igenis lehet tanulni, és akár tetszik, akár nem, ez az életünk 

végéig tartó történet, amivel foglalkozni kell, mert hogy nagyon-nagyon komoly életminőség 

hatásai vannak. Ez lenne tehát az egyik. 

A másik, ami szintén ilyen személyes, hogy én most a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeleténél dolgozom, ami egy állami szerv, ha úgy tetszik, hatóság, kormányhivatal, 

korábban dolgoztam a bankszektorban is, és hát magam is használok pénzügyi termékeket. 

Tehát ha így nézzük, akkor egyszerre vagyok fogyasztó, voltam a bankok a oldalán egy 

bankár vagy egy üzleti világban dolgozó ember, most pedig valamilyen formában közszolga, 

akinek az a dolga, hogy ezt a bizonyos társadalmi jólétet növelje megfelelő szabályozással, 

fegyelmezéssel, adott esetben oktatással valamilyen módon hozzájáruljon ahhoz, hogy a 

gazdasági növekedés, illetve a társadalmi jólét növekedjen. 

Amit mondok ezzel kapcsolatban, az tényleg az, hogy valahol ez mindhárom szereplőre 

szükség van a rendszerben. Az éremnek nem kettő, hanem három oldala van ebben az 

esetben. Tehát kell egy, ha úgy tetszik, egy felelős szolgáltató, ezek a bankok. Szükség van a 

körültekintő, megfontol fogyasztóra, és természetesen szükség van egy olyan törvényi, 

hatósági környezetre, ami valamilyen módon ezt a játékteret megadja, tehát a játékszabályokat 

rögzíti. Ezt azért tartom fontosnak, mert egyrészt megint szeretném kihangsúlyozni ezt az 

egyéni felelősséget, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nekünk eladtak valamit, amit mi nem is 

akartunk megvenni, mert lehet, hogy erős értékesítési nyomás alatt voltunk, de mégis csak mi 

vettük meg. Tehát magyarul mi vagyunk azok, akik végül megvesszük azt a cipőt vagy a 

másikat a boltban. 

A másik, ami ennél sokkal fontosabb, hogy én nagyon-nagyon hibásnak tartom a jelenlegi 

bankellenes hangulatot, mert egyszerűen egy olyan tényezőt ás alá, ami valamennyiünknek az 

érdeke, tudniillik a bizalmat. Tehát azt, hogy egy gazdaság működjön, hogy egy bankrendszer 

működjön, annak a végső feltétele az, hogy az emberek, az ügyfelek bízzanak ebben a 

rendszerben, mert különben betétesként nem vinnénk be a pénzünket. És amit még szoktunk 

így mondani ilyen hasonlatképpen, hogy egy jól működő, egészséges pénzügyi rendszer az a 

gazdaság és a társadalom szempontjából olyan, mint a szervezet szempontjából a vérkeringés. 

Tehát én nem gondolom, hogy bárkit is egészségesnek lehetne minősíteni, akinek mondjuk a 

vérkeringése leállt. Tehát mindannyiukat megkérem, hogy nyilván lehetnek negatív 

tapasztalatok, nyilván vannak komoly eltérések a különböző szolgáltatói magatartásokban, de 

legyünk valamennyien annyira bölcsek, és mérsékeljük önmagunkat, amit időnként a média 

meg a politika egy kicsit eltúloz: a bankokra igenis szükség van, természetesen szükség van 

egy hatékony szabályozásra, ami keretek között tartja az ő magatartásukat, ez részben a 

felügyelet dolga is. És szükség van olyan okos ügyfelekre, akik adott esetben nem veszi, meg 

azt a terméket, am nem nekik való, vagy átmennek egy másik szolgáltatóhoz, hogy ha 

elégedettek (!) azzal a rossz bankkal, mert ezen keresztül tulajdonképpen a verseny lesz majd 

az, ami segít mindannyiunknak. Úgyhogy ez ilyen előzetes gondolkodás lett volna, de tényleg 

fontosnak tartottam elmondani, mert ezek valahol ennek az egész történetnek megadják a 

lényegi kereteit. 

Miről is lesz szó? Hát a pénzről. Ugye ez egy élethosszig tartó tevékenység. Gyuri már 

említette, hogy egyrészt mindenkinek van, még akkor is, ha nincs. Tehát hajlamosak vagyunk 

azt gondolni, hogy akinek nincs pénze, annak nincsenek pénzügyei – pedig vannak. És hát ez 

megint arra világít rá, hogy tartsuk szem előtt, szánjunk rá időt, foglalkozzunk vele. Utaltak 



már a kollégák, meg Robi is fog majd különböző kutatási eredményeket említeni, meg lehet 

mérni. Tehát valamilyen formában már lehet mérni azt, hogy milyen is az a pénzügyi kultúra 

színvonal, van vagy nincs, javul vagy romlik – ezek ugye viszonylag relatív dolgok. De azért 

itt van néhány fontos adat. Önmagunkban is azt gondoljuk, sokan gondoljuk azt, hogy nem 

vagyunk kellően tájékozottak, nem nézzük meg előzetesen, hogy mit veszünk meg a pénzügyi 

piacon. 

És hát van itt egy nagyon szomorú szám, ez az 52% nem rendelkezik megtakarítással, Ez 

ugye azért fontos, mert az előző előadás végig arról szólt, hogy miért is fontos, hogy legyen. 

Sok kicsi sokra megy, rendszeresen, stb. stb. Nem vagyunk túlzottan aktívak, és hát igen, van 

a lakosságnak egy olyan része, akinek semmilyen bankkapcsolata nincsen, ami lényegében 

mondhatjuk azt, hogy mint a megtakarítási, mint a hitelfelvételi lehetőségnek az alfája. Tehát 

valahol itt is, az Európai Unió szokott csinálni olyan felméréseket és összehasonlításokat, 

hogy melyik országban milyen a bankosított lakosság aránya, ez az úgynevezett financial 

inclusion, pénzügyi bevonódás, és amelyik országban ez magasabb, általában kimutatható, 

hogy ez szignifikánsan együtt jár olyan egyéb tényezőkkel, amely a gazdaság fejlettségére 

utal, GDP jövedelemtermelési képesség, stb., stb. Nyilván ez megint nem a teremben ülőkre 

utal elsősorban, de vannak itt még ezen a téren is potenciálok, ha úgy tetszik ebben a magyar 

piacban. 

Még egy dolog talán, ami fontos lehet, mielőtt rátérünk itt konkrétabban a hitelezésre, hogy 

megint hüvelykujj-szabályszerűen. Egy: foglalkozzunk mi magunk a pénzügyeinkkel, tegyük 

ezt folyamatosan, és mik azok a pontok vagy termékek, ahol különösen fontos, hogy eszünkbe 

véssük ezt a pénzügyi érdeklődésnek a jelenlétét. Én azt szoktam mondani a kollégáimnak, 

ugye a mi dolgunk az, hogy valamilyen módon pénzügyi fogyasztóvédelmi szempontból 

figyeljük a piacot. Figyeljük a fogyasztói trendeket, figyeljük azt, hogy a bankok milyen 

üzleti modellváltáson mennek keresztül, milyen új termékekkel jelennek meg, milyenek az 

elosztási csatornák, stb., de ezzel párhuzamosan figyeljük a keresleti oldalt is, tehát hogy az 

ügyfelek érdeklődése, vásárlása milyen termékekre irányul. S azt szoktam mondani, hogy 

nem tudunk mindent. Tehát ez a piac olyan bonyolult, elhangzott, hogy itt ugye egy nagyon 

rövid időszak alatt történt meg tulajdonképpen egy olyan forradalom változás, hogy húsz év 

alatt jöttek be olyan termékek erre a piacra, ami mondjuk Nyugat-Európában vagy 

Amerikában 40-50-100 év alatt terjedtek el és váltak általánossá. Tehát nagyon színes, 

komplex piacról beszélünk. Nem tudunk mindent, figyeljük akkor legalább a nagy hatású 

eseményeket! Azokat a pontokat, amelyek nagy kockázattal bírnak. Melyek ezek? Amelyek 

sok embert érintenek, mert mondjuk sok mindenkinek van ilyenje, kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítás, bankszámla, stb., illetve amelyeknek nagy pénzügyi hatása lehet. Miért 

lehet nagy pénzügyi hatása? Azért, mert egy hosszú távú történetről beszélünk, tehát egy 

hosszú távú pénzügyi kapcsolat, és/vagy azért, mert egy nagy összegű tranzakcióról 

beszélünk. 

És kettő ilyet mondanék, az egyikről Gyuri beszélt. Az egyik a nyugdíj előatakarékosság. 

Hosszú ideig kell felkészülni arra, hogy majd egyszer, amikor 75 éves korunkban nyugdíjba 

megyünk, akkor valóban a saját megtakarításaink jelenthessék azt a puffert, amivel 

kiegészítjük a jövedelmünket. Hosszú ideig kell tehát felépíteni. Az idő az egy nagyon fontos 

tényező, erről fogok majd beszélni a hitel oldalon is. 

Hitelezés ágon pedig a legnagyobb döntés általában egy háztartás vagy egy család életében, 

hogy ha megmaradunk az egyéni gazdálkodási keretek között, az a lakásvásárlás. És minden, 

ami ehhez kapcsolódik, és a lakásra felvett hiteleknek a hatása, mert nagy összegű, és 

általában húsz év vagy annál hosszabb futamidejű elköteleződésről beszélünk. Ha máskor 

nem, akkor azt szeretném, hogy ha már ennél a két terméknél és fiatal korban már a 

nyugdíjról most is gondolkodnának, és tényleg megtalálnák azokat a tízezer forintokat, amit 



havi szinten beraknak valamilyen nem malackába, mert ott nem nagyon fog fialni, hanem egy 

olyan eszközbe, ami kamatozik is, mert itt van ez a zseniális kamatos kamat hatás, ami 

tényleg az időtényezőn keresztül a kisebb összegekből is öt év alatt tud termelni mondjuk 

egymillió forint összegű történetet. A másik pedig, amikor lakást szeretnének hitelre 

vásárolni, akkor mindenképpen kell az a kockás papír és adott esetben valaki olyan, aki 

pénzügyi kérdésekben tud önöknek segíteni. 

Életciklusról Gyuri már beszélt. Nem véletlen, hogy ebben az előadásban is benne van. Ez 

ugye elsősorban hitel oldalról próbálja a történetet körbejárni. Én sem olvasnám föl. Talán 

ami a teremben jelenlévők szempontjából fontos lehet, hogy diákhitel az önök életkorában az 

egyik leg-magától értetődőbb kategória, erről Robi fog beszélni, illetve látszik, hogy ahogy az 

időben megyünk előre, várhatóan folyószámlahitellel, áruhitellel fognak a jelenlegi 

egyetemisták találkozni. Majd aztán eljön az a pont, ahol lakásvásárlásban is gondolkodnak. 

És amikor már 35-50 évesek, akkor ilyen hitelkártya és egyéb történetek is bejöhetnek. Itt 

fontosnak tartanám azért azt, hogy itt tényleg vannak egyszerűbb és bonyolultabb termékek. 

Ezt is érdemes úgy csinálni talán, mint a biciklizést vagy az autóvezetést. Először az 

egyszerűbb és könnyebben átlátható pénzügyi termékekkel ismerkedni. Vonatkozik ez a 

hitelekre is. Óva intenék mindenkit, hogy fiatal korában hitelkártyával elegánsan 

soppingoljon, mert érhetik meglepetések. Kezdje először egy betéti kártyával, és tanulja meg, 

hogy mi az, hogy hitel. 

Na, mi az, hogy hitel? Igen fontos, hogy tudjuk, hogy a megtakarítás és az idő viszonya hogy 

is néz ki. Megtakarítunk akkor, amikor a rendelkezésre álló jövedelmünk egy részét nem 

fogyasztjuk el a jelenben. Elrakjuk későbbre. A hitel ennek a fordítottja. Több pénzt 

szeretnénk elkölteni a jelenben, mint amennyink most jelenleg rendelkezésre áll, egyszerűen 

azért, mert valami olyan nagyobb kiadás van, ami ezt indokolja. Ennek a hitelnek 

nyilvánvalóan ára van, mi is természetesnek tartjuk, hogy ha betesszük a pénzünket a bankba, 

akkor azért kapunk betéti kamatot, ez egy fontos dolog, mert ugye nem csak a kölcsön kapott 

pénzt kell visszafizetnünk majd, hanem az erre jutó kamatot is. Amit szeretnék 

kihangsúlyozni, és ezzel mint felügyeleten dolgozó szoktam találkozni, hogy sokan esnek 

abba a csapdába, hogy nem engedéllyel rendelkező személytől veszik fel ezt a bizonyos hitelt. 

A legegyszerűbb példa erre az uzsorahitel. Ez kapásból egy olyan helyzet, ami egy nem 

szabályozott piac. Tehát ha úgy nézzük, akkor erre a szegmensre maximum a rendőrségnek 

van pillanatnyilag ráhatása, de a pénzügyi felügyeletnek kevésbé, mert hát persze ki lehet 

mondani, hogy uzsorakamatnak mi minősül, meg mi az a határ, ami fölött, de azért nincs egy 

olyan rendszeres kijárás és lista az uzsorásokról, ami mondjuk van a pénzügyi 

intézményekről. Tehát aki ilyen vékony jégre téved, az tudja azt hogy szürke zónába került. 

Sokkal jobban kiszolgáltatott ebben a környezetben, mint egy szabályozott piacon. Ezt 

tényleg ajánlom figyelmükbe, és itt ugye elhangzott talán valamelyik felkonferáló beszédben 

a fogyasztói csoportok jelenléte. A fogyasztói csoport is tipikusan egy olyan nem felügyelt 

intézményi csoport, amelyik azért tudott oly sok embert megtéveszteni, mert hogy a 

játékszabályai, illetve a felügyelése kevésbé volt hatékony, mint mondjuk a pénzügyi 

intézményeké. 

Mennyibe kerül a hitel, és hogyan fogjuk tudni ezt mérni? Azt remélem, hogy a THM, ez a 

varázsszó, bár ezt hiányoltam Gyuri előadásából, hogy az EBKM nem hangzott el, ugye, az 

egységes betéti kamatláb mutató, ennek a pandantja a THM, a teljes hiteldíj mutató, arra 

szolgál, pontosan arra szolgál, hogy mi, fogyasztók, pénzügyi ügyfelek képesek legyünk 

összehasonlítani a különböző ajánlatokat. Az egységesített betéti kamatláb mutató, ugye, jól 

mondom? Csak hogy a rövidítést jól fejtem-e vissza, az ugye arról szól, hogy megmutassa 

nekünk, hogy ha van egy három hónapos 6%-os kamatláb, meg egy egyéves 7%-os kamatláb, 

akkor tulajdonképpen kamatláb oldalról mikor járunk jobban, ha háromszor vagy négyszer 



befektetjük 6% mellett, vagy pedig ha egyszer 7% mellett, ha minden egyéb más tényezőt 

változatlannak tekintünk. 

A THM meg pont arra szolgál – nyilván minél magasabb az EBKM, annál jobb nekünk, igaz? 

Mert mi kapjuk a pénzért a kamatot. THM esetében mi fizetünk a hitelért a kamatot és az 

egyéb díjakat, és ezért is hívjuk teljes hiteldíj mutatónak, mert a kamatláb mellett praktikusan 

már a legtöbb hitelhez kapcsolódó költséget tartalmazza, díjat és egyebeket, mondjuk az erre 

vonatkozó szabályozások éppen a közelmúltban szigorodtak, de azért hogy ha megnézzük egy 

banknak a kondíciós listáját, ott azért elég sok jogcímen számolnak fel adott esetben nekünk 

díjakat: kezelési költség, szerződéskötési díj, és így tovább, és így tovább. A THM az, ami 

ezeket összevontan tartalmazza. Tehát ha leegyszerűsítjük a dolgunkat, vagy szeretnénk a 

lehető legtömörebb információt kapni, nézzük meg a THM-et, ha ugyanarról a termékről 

beszélünk, melyik banknak mennyi a THM-je, és akkor – az vagy most jön, igen. Ezt hadd 

mutassam meg, most hitel és lízingtermék választó program. Nem önreklám, mert hogy a 

felügyelet nem egy profitérdekelt cég, tehát nekünk nem lesz abból bevételünk, hogy ha minél 

többen kattintanak az oldalunkra, de ajánlom figyelmükbe. Vannak olyan netes 

alkalmazásaink, amelyek pontosan a transzparenciát és a versenyt szeretnék növelni. Az egyik 

ilyen a hitel- és lízingtermék választó program. Praktikusan 200-nál több intézmény jelenti 

kötelező adatszolgáltatás formájában a felügyeletnek, hogy nála az aktuálisan kínálatban lévő 

hiteltermékeknek milyenek a feltételei. Ajánlom figyelmükbe, nézzék meg egyszer. 

Lényegében az áruhiteltől kezdve a gépjárműhitelen keresztül a lakáshitelek benne vannak, 

forint, deviza, stb., szolgáltatónként, s rá lehet keresni erre a bizonyos THM-re. Tehát egy 

nagyon hasznos aktuális összehasonlítás. Lehet listázni, egyéni preferenciák alapján 

beállítani, hogy éppen kik a szóba jöhető legjobb szolgáltatók. Itt egy helyen van minden 

azonos szempontok szerint összerakva. Érdemes persze aztán kiegészíteni az egyedi 

honlapokon való böngészéssel, de egy jó kiindulópont lehet. A pénzügyi tervezésnek a 

lényege az, hogy figyelünk arra, hogy mennyi a bevételünk, és mennyi a kiadásunk. Volt róla 

szó, az elemek ugyanazok. 

Miért fontos ez a hitelfelvételnél? Beszéltünk arról, hogy a hitel esetében hamarabb költjük el 

azt a pénzt, amire szükségünk van, de nem áll rendelkezésünkre, viszont ennek fejében 

lemondunk a jövőbeni jövedelmünk egy részéről. Leegyszerűsítve, a hitelnek van törlesztő 

részlete. Nem egy nagy mutatvány. Ha én ma felveszek egymillió forint hitelt, attól függően, 

hogy mi a lejárata, havonta különböző összeget, 10 000, 50 000 forintot kell, hogy 

visszafizessek. Vissza tudom fizetni? Van annyi szabad jövedelmem, ami ezt elbírja? Tehát 

mielőtt megint csak hitelt vennénk fel, azon túl, hogy a bank majd úgyis meg fogja nézni az 

én hitelminősítésemet – s tegye azt! Mert az már lehet egy szűrő. Tehát ha a bank nem ad 

nekem hitelt, akkor nem feltétlenül muszáj megsértődni, akkor lehet azt gondolni, hogy 

tulajdonképpen jót tett velem. Mert hogy egy olyan helyzetet nem teremtett, hogy én 

szerettem volna eladósodni, de ő a maga szakértelmével, ügyfélminősítő rendszerével, 

statisztikai modelljeivel, stb. megnézte, hogy képes lennék-e én ezt a hitelt visszafizetni, és 

arra jutott, hogy nem. És inkább nem adta oda. És ezzel tulajdonképpen engem is sok minden 

egyébtől megkímélt. Vagy úgy gondolta, hogy odaadja, de egy magasabb kamatlábon, mert 

én egy kockázatosabb ügyfél vagyok számára. És ezt a kockázatot egy magasabb kamatlábbal 

tudja kiegyenlíteni, ami viszont nekem lesz nagyobb kiadás. Tehát mielőtt hitelt veszünk fel, 

ezt tényleg érdemes végigszámolni, hogy várhatóan a házi költségvetésnek mekkora az az 

összege, ami mondjuk hiteltörlesztésre fordítható. Jó hír, hogy ma már erre nézve vannak 

szintén hüvelykujj szabályok, az úgynevezett hitelezhetőségi limit. Tehát a bankok 

egyszerűen nem adhatnak több hitelt, mint az adott család, vagy háztartás, vagy egyén 

rendelkezésre álló jövedelmének valamekkora százaléka. Pont ilyen okok miatt. Mert ha igen, 

akkor az már egy túlzott eladósodottságot generál. 



És még egy, ami segítség lehet mindannyiunk számára, hogy jövő évben indul a központi 

hitelinformációs rendszer, a régi bar listának egy új változata, ami úgynevezett pozitív 

adóslista, ami arról szól, hogy valamennyi felvett hitelünket meg tudja nézni a pénzintézet, 

hogy ha mi ehhez hozzájárulunk egyszerűen azért, hogy összevontan megjelenjen az összes 

adósságunk. Ma nagyon hangos az ország ettől a túlzott eladósodottságtól, meg devizahitel 

mizériától. Itt két probléma van. Az egyik nyilván a devizahitel jelleg. A másik, hogy nagyon 

sokan vettek föl 3-4-5 banktól és egyéb pénzügyi szolgáltatótól hiteleket, aminek az összes, 

tehát az összege, meg az arra vonatkozó törlesztési kötelezettség jóval több volt annál, mint 

amit ők lényegében ki tudnak fizetni. És ez sehol nem jelent meg! Tehát minden egyes 

banknál tárgyaltak, és a józan észre, illetve a becsületes állampolgári tudatra volt bízva, hogy 

mondta-e azt, még ha kérdezték is tőle, hogy és van önnek másféle hitele? És mennyi? És 

ennek mennyi a törlesztő részlete? Ugye egészen más, hogy ha nekem nincsen adósságom, és 

úgy akarok felvenni mondjuk 5 millió forintot, mint hogyha már van 15 millió forint 

tartozásom, és egy újabb 3 millió forintért folyamodom. Tehát a számolás, a költségvetés, a 

saját törlesztési képességünknek a becslése nagyon-nagyon-nagyon fontos, ehhez kell a papír, 

ceruza, az excel tábla, az akármi, egyszerűen legyünk tudatában. És még egy: megtakarítás és 

hitel kapcsolat. Különösen a hosszabb lejáratú hiteleknél, lakáshitel, jelzáloghitel, de a 

gépjármű is ide sorolható, ma már szabály van arra, hogy a bank nem adhat úgy hitelt, hogy 

ne követelje meg ahhoz minimum 10-20-30% önerőt. Van, ahol többet is. Ami megint egy jó 

dolog, mert akkor legalább csak össze kell előbb gyűjteni annak egy részét ahhoz, hogy arra a 

bank további hitelt adjon. 

És akkor itt megint az életciklus, diákhitel. Robi fog róla sokat beszélni. Folyószámlahitel, 

személyi hitel. Itt behoztuk a hitelkártyát, de azért itt óvatos lennék. Valamikor 25 és 35 éves 

kor között várható, fiatalok az, hogy ezzel a bizonyos nagyobb horderejű pénzügyi döntéssel 

szembe kell, hogy nézzetek. Amikor az első lakás meg szeretnétek venni. Nagy 

valószínűséggel a jelenlévők többségének szüksége lesz ehhez hitelre, akkor ott tényleg 

szeretném, hogy ha ezt erre emlékeznének, vagy emlékeznétek, hogy ez egy hosszú távon 

ható, nagy horderejű döntés az életben, olyan, mint egy pályaválasztás, párválasztás, stb. 

Talán nem annyira, nyilván korrigálható is, de érdemes rá időt szánni és meggondolni. 

Diákhitelről hagynám Robit kibontakozni. Ugye, Jól gondolom, hogy ott lesznek részletes 

információk, nyilván ez most ebben az élethelyzetben az egyik legfontosabb (zárójel: 

különösen az lesz, hogy ha költségtérítéses lesz a felsőoktatási képzés jelentős része). Mennyi 

az az időtáv, amire a különböző hiteleket felvesszük, mi szükséges hozzá? Van, ahol kell 

fedezet, tipikusan a lakás és a gépjármű. Van, ahol nem kell, mert a jövedelmünk jelenti a 

fedezetet. Egy dolgot szeretnék még itt megint csak kiemelni, hogy a megtakarításoknál is 

volt ez a különböző dimenzió, hogy összeg, időtáv, kockázat, likviditás, stb. stb. Egy valami 

nem hangzott el, ez a cél. Hogy milyen célra. Burkoltan elhangzott. Tehát végül is ezt le 

lehetett venni, de ugye milyen célra. Takarékoskodunk, tehát amit most nagyon próbálunk 

mondani, hogy nyugdíj-célra muszáj. Tehát ez nem megkerülhető. 

Hitelfelvételhez, lakás-célra muszáj, tehát ha mást nem, akkor lakás célra takarékoskodjunk, 

és hát aztán vannak ilyenek, ami továbbtanulás, aztán majd később a saját gyerekeink 

továbbtanulása és még egy csomó minden, tehát, és ezen kívül meg legyen olyan, ami 

rendkívüli helyzetekre. Én azt gondolom, hogy a hitelnél is legalább ennyire fontos, hogy hm, 

hitelt szeretnék felvenni. Mert hogy a jelenlegi jövedelmem nem elegendő ahhoz, amit én meg 

szeretnék. De mire is kell nekem ez a hitel? Mit akarok én ezzel a hitellel? Mert hogy ehhez 

érdemes utána a hiteltípust keresni. Nyilván hogy ha mondjuk elromlott a mosógép, és 

mosógépet szeretnénk venni, és szándékosan nem a plazmatévét mondom, akkor adja magát, 

hogy áruvásárlási hitel. Mert ez egy olyan jellemzőkkel bíró. Ha gépjárművet, vagy gépkocsit 

szeretnénk venni, akkor adja magát, hogy igen, ezt gépjármű finanszírozással lehet 



megoldani. De amikor már arról van szó, hogy vásárolni szeretnénk valamit karácsonyra, 

akkor itt azért már több lehetőség van, mert van folyószámlahitel, van az a bizonyos 

áruvásárlási hitel, van a hitelkártya, van a szabad felhasználású hitel. Itt ugye különbség van 

az időtávban, különbség van abban, hogy a bank mit vár el tőlünk, különbség van a 

kamatlábban. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy azoknak a hiteleknek szokott 

alacsonyabb lenni a kamatlába, ami mögé valamilyen fedezetet beteszünk. Az ingatlan alapú 

hitelek, legyen az akár lakás célú, akár szabad felhasználású, azért kedvezőbb kamatozásúak, 

mert ott van mögötte az ingatlan, mint fedezet. Ez a jó hír akkor, amikor felvesszük a hitelt. 

Mert alacsonyabb a THM. A rossz hír akkor, amikor nem tudjuk fizetni, és ugye elviszi 

mondjuk adott esetben a bank vagy a végrehajtó alólunk a lakást. Tehát ezek a dolgok így 

járnak együtt. Az a hitelkártya, de milyen jó rugalmas, és nem kell fizetni x napig kamatot, 

abban a pillanatban, hogy a 46. nap bekövetkezik, addig, amíg nem volt ez a THM plafon, 

most talán még azért bele is fér, hát bírt ilyen 45%-os kamatlábbal működni. Brutális. Tehát 

érdemes elővenni egy excelt, és lemodellezni 100, 45%-kal számolva, 100 egység hitel 45%-

os kamatozás mellett, hogy az mit is jelent visszafizetés szempontjából. Nagyon hamar 

duplázódik az összeg. 

Tehát kamatláb, fedezet, hitelcél. Ezt úgy tényleg megint viszonylag egyszerű hüvelykujj 

szabályok, de érdemes nézni. Cipőt a cipőboltból, megfelelő hitelt válasszunk, amikor hitelt 

veszünk fel. Nem biztos, hogy egy áruvásárláshoz szükséges elzálogosítani a házunkat, mert 

további költségek vannak értékbecslés, közjegyző, stb. De az sem feltétlenül szerencsés, hogy 

mondjuk azért úgy utazunk el egy egzotikus utazásra, mert hogy közben meg szabad 

felhasználású jelzáloghitelt vettünk fel, és ezzel is megterheltük a házunkat. Akkor inkább 

mondjunk le róla. 

Egy példa, ami megint személyes élmény is, de szerintem fontos, és sokan szokták mondani, 

tehát ez a szükséglet. Mondják sokan, hogy ez a fogyasztói türelmetlenség, meg a fogyasztás, 

tehát hogy itt sok-sok éven keresztül nem volt lehetősége arra a lakosságnak, hogy megvegye, 

mert egyszerűen kínálati oldalról nem volt jelen a rendszerben, amíg a piacgazdaság nem 

bontakozott ki. Lett piacgazdaság, és így felsistergett az az elhalasztott szükséglet, ami a 

rágógumitól kezdve az autókig benne volt mondjuk az attitűdben vagy az elhalasztott, nem 

kielégített szükségletben, és akkor úgy mindent egyszerre. És ehhez képest Európának vannak 

olyan országai, és azt manapság halljuk, érdekes ez az euró zóna és Európai Unió, hogy 

vannak a centrum országok és a periféria országok. A centrum országok Németország, 

Franciaország, Benelux államok, amelyek még úgy állják a sarat, meg jól vannak, és ehhez 

képest kvázi az európai periféria, Olaszország, Görögország, Spanyolország, stb., na ott már 

vannak gondok. 

Most vállalva a nagyon-nagyon leegyszerűsítés tényét mondhatjuk azt, és szoktak ilyet 

mondani, és ez is részben attitűd kultúra, pénzügyi kultúra, gazdasági kultúra, társadalmi 

háttér, a protestáns Európa jól teljesít. Az a protestáns Európa, ahol ez a visszafogottabb 

fogyasztás van. Akik inkább azt mondják, hogy beérik a kevesebbel. Tudom, hogy nagyon 

leegyszerűsített példa, de szeretném megint, ha valahol megjegyeznék, hogy érdemes néha – 

nem, nem is csak néha, többször – visszavenni a szükségletekből, és nem feltétlenül 

előreszaladni és hitelt felvenni csak azért, mert hogy hát tényleg jó lenne megnézni a Bali 

szigeteket, el fog az jönni. És az Őrség is nagyon szép. Tehát ezt a protestáns puritanizmust és 

protestáns Európát megint csak itt szeretném figyelmükbe ajánlani. 

Családalapítás, életpálya csúcs – beszéltem róla. Gépjárműhitel, lakáshitel. Itt ugye látszik, 

hogy már 7, illetve 25 éves dolgokról beszélünk. A gépjármű vagy az ingatlan a fedezet, ami 

elúszhat, hogy ha a hitelt nem fizetjük. 



Deviza. Devizahitel. Hát, ez most már egy kicsit elavult. Azért, mert hogy akinek ilyenje 

nincs, az örüljön, és várhatóan nem is lesz neki. Vagy csak nagyon-nagyon szűk keretek 

között. Tehát a Gyuri előadásában elhangzott, hogy milyen site-okat, honlapokat ajánl a 

figyelmükbe, és ott volt egy ilyen, hogy mindennapi pénzügyeink. Szintén ajánlom, ez egy 

nagyobb program, nem akarnék róla részletesen beszélni, a facebookon is rajta van. Aki 

szokta a facebookot nézni. És ennek a háttéranyagait, ez egy hosszabb kampány, egy 15 

hónapos kampány, ennek a háttéranyagait is mi írjuk, és volt egy olyan hónap, amikor ez a 

devizahitelezés, végtörlesztés volt a téma, és akkor azt írtuk a háttéranyagban, hogy lakást 

devizahitelből – mik a tanulságai ennek az össznépi biznisznek. Mert hogy hát ugye tudjuk, 

hogy több, mint egymillió devizahiteles van, tudjuk a problémákat. 

Ez is egy olyan hüvelykujjszabály, amit most már megtanultunk mindannyian szabályozók, 

ügyfelek, szolgáltatók, hogy ha a hitelt egy jövőbeni jövedelmünkből fogjuk visszafizetni, 

akkor tudjuk biztonságosan visszafizetni, hogy ha abban a devizanemben áll fenn a 

tartozásunk, amiben nekünk a jövedelmünk keletkezik. Tulajdonképpen ennyire egyszerű. 

Annak is oka van, hogy a piacon ez miért alakult ki, ugye, ez a kamatláb különbség. Én 

magam részéről egyébként úgy gondolom, hogy persze, most magas a törlesztő részlet, de 

azok, akik 2003-2004-2005-2006-ban vettek fel devizahitelt, a deviza és forint kamatláb 

különbözet az ő javukra dolgozott nagyon sokáig, és hosszú távon ők élvezték ezt a 

devizakamat különbözetet. Persze, most az árfolyam elmozdulás miatt van egy 

megnövekedett törlesztő részlet, de összességében hogy ha nézem a dealt, akkor valószínűleg 

ők még mindig nyerőben vannak. Tehát jobban jártak azzal, hogy devizahitelt vettek fel annak 

a korábbi alacsony kamatlába miatt. Most már érzékelhető, hogy iszonytató nagy a kockázata 

ennek az árfolyam ingadozásnak, ami, ha úgy tetszik, megint egy nem szokásos piaci 

környezet, és valahol valóban jó lenne kivenni a rendszerből ezt a dolgot. Nem véletlenül van 

ma úgy a szabályozás, hogy devizahitelt az vehet fel, akinek devizában van a jövedelme. Ilyen 

egyszerű. Mert hogy bejön ez, ami hosszú ideig nem látszott a rendszerben, hogy van 

árfolyamkockázat. És hát persze van kamatláb kockázat, ami annyit jelent, és hogy mellette 

ráadásul ennek a hitelnek még a kamatlába sem állandó. 

Egy pillanatra itt azért álljunk mert, mert ez devizahitel független. Ugye mondtuk azt, hogy 

van egy lakáshitel. 20-25 év. Indul a hitel, és mondjuk a mostani forinthitelek kamatlába 12-

13%. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a jegybanki alapkamat öt év múlva vagy a piaci kamat. 

De ugye pénzügyi eszközről beszélünk, teljesen egyértelmű összefüggés, hogy akkor valahol, 

ha változik időközben a kamatláb, valamilyen csúszással ez majd a mi befektetésünket, 

hitelünket is érinteni fogja. Ha csak nem tíz évre fix kamatozású állampapír. Vagy tíz évre fix 

kamatozású támogatott forinthitel. Tehát a kamatláb változás benne van a kalapban akkor is, 

hogy ha forinthitelünk van, ami annyit jelent, hogy változhat a törlesztő részlet, ad abszurdul 

emelkedhet a törlesztő részlet egy forinthitelnél is. 

Családi költségvetés. Mekkora az az összeg, amit kibírunk, és ki tudjuk fizetni törlesztő 

részletben, összes hitel, figyelembe véve a tőkét és figyelembe véve azt, hogy annak a kamata 

is növekedhet. Óvnám akkor önöket, hogy devizahitelt vegyenek fel a jövőre nézve, mert hát 

itt an ez az addicionális árfolyamkockázat. Azt lehet látni, hogy praktikusan a devizahitel 

állomány, s nem csak a végtörlesztés miatt, hanem egyébként is manapság csökken, mert 

hogy lényegében nincsen új devizahitel folyósítás a rendszerben, vagy minimális. 

Annak ellenére, hogy nagyon körültekintőek voltunk, végigjártunk minden tájékozódást, 

számoltunk, tanácsot kértünk, előfordulhat, hogy gondunk lesz a hiteltörlesztéssel. Ezt itt 

megint szeretném javasolni, hogy ha baj van, akkor menjünk vissza a bankhoz. Tehát hogy ha 

elromlik a mosógép, vagy elromlik a tévé, vagy elromlik az autó, mondjuk ezt, akkor azért 

általában elvisszük szerelőhöz. És nem ülünk bele. Mert hogy féltjük a saját biztonságunkat. 

Pénzügyi esetben ugyanez. Ha betegek vagyunk, elmegyünk az orvoshoz, mert azt gondoljuk, 



hogy ő a szakértő, és tud segíteni. Ha pénzügyi gondunk van, a lehető legkorábban menjünk 

el a bankhoz vagy a finanszírozóhoz, hiszen neki is az az érdeke, hogy visszakapja a pénzét. 

Tehát hogy fog nekünk segíteni találni valamilyen megoldást, lehet, hogy áthidaló jellegű 

megoldást, lehet, hogy türelmi idő, nem kell egy darabig fizetni a tőkét, csak a kamatot, 

átstrukturálja a hitelt, stb. Tehát biztos, hogy nagy valószínűséggel történik valami, és hogy ha 

ez egy olyan típusú átmeneti probléma, hogy munkanélküliség, hosszabb betegség, stb., akkor 

nyilván előfordul, tehát megoldható ez egy pár hónapos átütemezéssel. Látszik, menjünk, ne 

folytassunk struccpolitikát, tartsuk a kapcsolatot a bankkal, és hát igen, úgy pénzügyi tervet 

kell kidolgozni. Ad abszurdum ennek a pénzügyi tervnek lehet az is a része, hogy 

elképzelhető, hogy egy kisebb ingatlanba kell költöznünk. Anno felvettük a hitelt, nagy az 

ingatlan, valami olyan változás van, hogy hosszú távon mondjuk tegyük föl, hogy valaki 

munkaképtelenné válik valamilyen betegség vagy balesetből kifolyólag, nem tudja a saját 

jövedelemszerzési képességét rehabilitálni. Ott van a hitel. Akkor lehet, hogy az a megoldás, 

hogy igen, el kell adni azt a vagyontárgyat, és vissza kell fizetni a hitelt, és be kell érni egy 

kisebb lakással, ad abszurdum bérelni kell a lakást. Tehát itt is benne van az, hogy ez is attitűd 

kérdése egy kicsit, és halljuk a bankoktól, hogy nagyon nehezen mozdulnak az emberek. 

Tehát pláne mondjuk egy jóból rosszabba visszamenni nagyon nehéz, de ez megint csak, 

bocsánat, protestáns puritanizmus. Ha úgy alakul, még mindig jobb egy háromszobás helyett 

kétszobás lakásban lakni, mint hogy az utcára kikerülni, mert hogy aztán elviszi a végrehajtó 

a felünk felől. Tehát igen, ha végképp nincs megoldás, mert nem átmeneti a pénzügyi 

probléma, akkor jön be ez, hogy valamilyen komolyabb átstrukturálást kell csinálni a család 

életében. 

KHR-ről már beszéltem. Ez lényegében változatlanul igaz, de ne úgy tekintsünk a KHR-re, 

mint egy gonosz dologra. Két mondatot hadd tegyek hozzá! A KHR egyrészt megmutatja, 

hogy ki az adós, aki késedelemben van. Ezt a bankoknak muszáj látni, mert hogy ettől függ 

például az is, hogy ők a hitelek, az új hitelek árát hogyan állítják be. Minél több rossz adós 

van, annál nagyobb a bankok vesztesége. Valahol ezt a veszteséget érthető módon szeretnék 

valamilyen módon kigazdálkodni. Ennek egy része lehet, hogy fog hatni az ügyfelekre. Még 

egy mondat: az a magas kamatláb, ami most van, azt persze lehet mondani, hogy a rossz 

bankok, meg lehet mondani, hogy a külső gazdasági környezet, de benne van az is, hogy a 

bankoknak pillanatnyilag már most egy nagyon komoly portfolió romlás és minőségi 

problémájuk van. Tehát hogy úgy hitelt csak annak hajlandóak adni, aki ezt biztosan 

megfizeti, és annak megkérik az árát. KHR – elmondtam már azt, ami itt a teljes 

adósságállománynak a kimutatása. 

És akkor itt van egy ilyen összegzés. Annyi és olyan típusú hitel, amit előreláthatóan, vissza 

tudunk fizetni. Jövőbeni bevétel, pénzügyi tervezés, törlesztő részlet akár növekedhet is. Igen, 

és a hosszabb lejáratú hiteleknél, pláne hogy ha az deviza alapon volt, akkor ott változhat a 

történet. És ez ugyanaz, amit Gyuri is mondott: tájékozódni, számolni, odafigyelni, 

körültekintően dönteni. 

És bocsánat, még egy: legyünk azért óvatosak. Tehát hogy ha azt mondjuk, hogy persze, 

nagyon agresszív a marketing tevékenység. Nekünk el akarnak adni. Nulla százalékos THM, 

az ügynök jön, és a lehető legjobbat kínálja. Gondoljuk végig, hogy ha ez ennyire jó nekünk, 

akkor ebben mi lehet a buli a másiknak? Tehát azért legyünk egészségesen gyanakvóak, jó? 

Mert hát a világ az erről szól. Nincs ingyen ebéd, mióta kijöttünk a Paradicsomból. Hogy 

mindennek megvan az ára. Tehát legyünk azért egészségesen gyanakvóak és óvatosak, amikor 

valami hihetetlenül kedvező ajánlattal találkozunk, hozzáteszem, pláne, ha ügynök hozza. 

Tehát amit látunk, hogy a bankokban, bankfiókokban, biztosítókban az a stáb, aki ott ül, azok 

olyan oktatást kapnak, és most már olyan elvárások és minőségi követelmények vannak, hogy 

szándékos átverés vagy ilyen egyoldalú tájékoztatás viszonylag ritkán fordul elő. Amikor az 



ügynök kimegy házhoz, legyen az biztosítói, hitelközvetítői, stb., akkor az egy sokkal-sokkal 

nehezebben ellenőrizhető történet. És neki jutaléka van azért, amit ő eladott. Bocsánat. Tehát 

nyilván az a dolga, hogy eladja nekünk. Tehát legyünk egészségesen gyanakvóak az ilyen 

nagyon-nagyon kedvező hirdetésekkel. 

És hát akkor egy utolsó, ez a pénz jobb, mint a szegénység, már csak anyagi szempontból is. 

Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és akkor remélem, hogy itt azért hallottak egy-két 

hasznos információt. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Gribovszki László:  

Idősen is nagy figyelemmel hallgattam főosztályvezető asszony intelmeit, és azt 

hiszem, hogy egy szóban összefoglalva vagy egy mondatban: azok voltak itt megemlítve, 

amik arról szóltak, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Na, most sajnos a hitelre 

rászorul az ember. Még idős korában is. Én mondjuk annak örülök, hogy az egyik banknál 

kezelik a nyugdíjamat, és egyszer elolvastam, hogy önnek pedig ennyi százezer forintig hitelt 

adunk, mert nyilván az állam biztosította nyugdíj garancia erre. És amikor megszorultam, 

bementem, és adtak annyit, amennyit kértem ebből a keretből. Na, most tehát a hitel egy 

életünk végéig sajnos szükséges lehető dolog. De az óvatosság, amit főosztályvezető asszony 

kihangsúlyozott, az ebben a kérdésben is nagyon fontos. Most Bank Róbert urat kérem, hogy 

ő beszéljen nekünk a következő témáról. 

 

Bank Róbert:  

Szeretnék mindenkit üdvözölni. Bank Róbert vagyok, a Diákhitel Központot 

képviselem. A következőkben szeretnék a kollégáim előadáshoz is kapcsolódni, illetve olyan 

speciális témakörben elmélyedni, ami valószínűleg itt az egyetemi berkekben a diákokat 

közelről is érinti, illetve talán az oktatók érdeklődésére is számot tarthat. A cím sokat ígérő: 

„A legjobb befektetés válság idején”. Szeretném előrebocsátani, hogy nem egy pénzügyi 

„csodatermékről” lesz szó a következőkben, és nem is önmagában a Diákhitelről, mint 

„egyedül üdvözítő” finanszírozási megoldásról. 

Mi a Diákhitel Központnál azt gondoljuk, hogy napjaink egyik legjobb befektetése értékes és 

piacképes tudás, illetve diploma szerzése. Erről fogok a következőkben beszélni, illetve ehhez 

kapcsolódóan szeretném bemutatni magát a Diákhitelt is, mint ennek a speciális befektetésnek 

egy lehetséges finanszírozási forrását. 

Nézzünk egy kicsit körbe a világban, illetve Magyarországon! Elég nehéz idők járnak 

mostanában. Veszélyes pénzügyi-gazdasági folyamatokat látunk az Európai Unióban, azt 

lehet mondani, hogy Európa gyakorlatilag a világgazdaságnak egy beteg régiója. Óriási 

költségvetési hiányok vannak akár Nyugat-Európában, akár Közép-Kelet-Európában. Szinte 

finanszírozhatatlan nagyságú államadósságok keletkeztek az egyes országokban, a görög 

államcsőd veszélyéről folyamatosan cikkeznek a médiában. Az euró megszűnése is egy 

napirenden lévő kérdés, dilemma. Azt lehet mondani, hogy egy általános költségvetési és 

adósságválság van jelenleg világszerte, és leginkább Európában, és ezt tetézi még a gazdasági 

növekedésnek egy nagyfokú lassulása, illetve már sok szakértő a recesszió rémét vetíti előre. 

Természetesen ezek a globális, illetve nemzetközi problémák Magyarországot sem kerülik el. 

Mindannyian itt élve, érzékeljük a makrogazdasági problémákat itthon is, amelyek komoly 

gazdaságpolitikai kihívásokat támasztanak. Azt látjuk, hogy súlyos finanszírozási 

problémákkal küzdenek a társadalmi ellátórendszerek, például az egészségügy vagy akár az 

oktatás is, drasztikusan csökkennek a beruházások Magyarországon, rekordméretű a 

cégbedőlések száma. Egész ágazatokat renget meg a gazdasági növekedés visszaesése, illetve 



a kereslet beszűkülése. Komoly problémákkal néz szembe az állam, az üzleti szféra és a 

lakosság egyaránt.. A gazdasági gondok egyik markáns lakossági vetülete a jelenlegi 

kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet, ahol komoly romlás érzékelhető a 2008-ban kezdődött 

válság előtti időkhöz viszonyítva. Zárójelben mondom, a jelenlegi kb. 11%-os 

munkanélküliség ráta EU-s viszonylatban átlagosnak mondható, e tekintetben nem kell 

szégyenkeznünk. Annál nagyobb viszont a probléma az aktivitási rátával. Magyarország az 

Unióban a sereghajtók között van abban a tekintetben, hogy a munkaképes korú lakosságból 

hányan aktívak. 

És ugye, ahogyan az előttem szólók is jelezték, a hazai háztartások jelentős része súlyosan el 

van adósodva, és pénzügyi gondokkal küzd, óriási mértékű az árfolyamkockázattal járó 

devizahitelek volumene.  

Nézzünk még további „kórtüneteket” a jelenkorról. Nagyon súlyos gondnak tartom, hogy 

általában a lakosság, és ezen belül is a fiatalok jövőképe igen bizonytalan, illetve negatív. Ez 

mondjuk nem is csoda ebben a válsággal terhes, rendkívül gyorsan változó világban, ahol 

paradigmák szűnnek meg, tabuk dőlnek meg, évtizedes intézményrendszerek és 

mechanizmusok szerepe kérdőjeleződik meg. Tehát egy rendkívül bizonytalan világban élünk.  

Az általános problémafelvetésektől evezzünk át konkrétabb területekre! Az oktatási, 

szakképzési szférában nemcsak finanszírozási gondokkal találkozunk. Komoly problémát 

jelent, hogy a hazai képzési rendszerek nincsenek összhangban a munkaerőpiaci elvárásokkal, 

igényekkel. Ez kettős hatású: számos területen túlképzéssel találkozunk, ugyanakkor igen sok 

hiányszakmát is találunk. Ennek egyenes következménye az, hogy számos szakmában komoly 

elhelyezkedési gondok vannak, és ez különösen a fiatalokat érinti. Úgy érzékeljük, hogy a 

jövővel kapcsolatos bizonytalanság miatt sajnos sokan megkérdőjelezik ma, hogy megéri-e 

továbbtanulni, diplomát szerezni.  

Erre a dilemmára szeretnék válaszolni különböző elemzéseket, statisztikákat megvizsgálva. 

Először kezdem egy OECD-elemzéssel. Az OECD minden évben kiad egy nagyon részletes 

elemző tanulmányt az oktatás helyzetéről. Évről évre folyamatosan visszatérő 

megállapításokkal találkozunk e tanulmányokat áttekintve, amelyek általánosan – 

gyakorlatilag az összes OECD-tagországra egyöntetűen – jellemzőek. Az egyik legfontosabb 

megállapítás, hogy a diplomásoknál egy határozott jövedelmi előny érzékelhető a középfokú 

végzettségűekhez képest már a pályakezdéskor, és a diplomások korának előrehaladtával ez a 

bérelőny nő, vagyis vagy a bérolló a diplomások és az alacsonyabb végzettségűek között az 

idő múlásával folyamatosan növekszik. Az is évről évre ismétlődik ebben az elemzésben, 

hogy sokkal jobbak a diplomások elhelyezkedési esélyei, ami még válság idején is markánsan 

érzékelhető. Ehhez kapcsolódik az a megállapítás, hogy nem csak a kezdeti elhelyezkedés 

lehetőségei kedvezőbbek, hanem a távlatos karrierkilátások is lényegesen jobbak a statisztikák 

szerint. A mai válsággal terhes időkben az sem elhanyagolható, hogy a diplomások körében a 

munkahely megőrzésének esélye is jóval magasabb. A világ legfejlettebb országaiban is 

probléma az, hogy a nők azonos munkáért kevesebb bért kapnak. A diploma ez ellen is egy 

bizonyos védettséget nyújt. A nők bérhátránya a diplomások körében kisebb a férfiakhoz 

képest.  

Az elérhető legfrissebb diagram sajnos csak 2009-es adatokat tartalmaz, de ennél újabbat az 

OECD még nem publikált. Itt a különféle végzettségi szintekkel rendelkező foglalkoztatottak 

jövedelemszintjei vannak összehasonlítva. Ebből a nemzetközi összehasonlításból jól látszik, 

hogy Magyarország a második helyen áll abban a tekintetben, hogy a diplomások bérelőnye 

milyen nagyságrendű az érettségizettekhez képest. A magyarországi adatok azt mutatják, 

hogy ha 100 egységnek tekintjük az érettségit adó középfokú végzettségűek 

jövedelemszintjét, akkor a diplomások jövedelemszintje kb. 210 egység. 



Nézzünk meg még néhány további beszédes számadatot Magyarországot illetően, amelyek azt 

illusztrálják, hogy a diplomások, illetve az érettségivel rendelkezők jövedelmi, illetve 

elhelyezkedési esélyei között mekkora a különbség! Egy OECD által publikált 2007. évi adat 

szerint a hazai diplomások átlagkeresete 193%-a az érettségizettek átlagkeresetének a 25-34 

évesek körében. Tehát közel dupla bérszintet tudtak elérni. A következő, 2009-re vonatkozó 

adatokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) publikálta, és azt mutatják, hogy a 

főiskolai diplomával rendelkezők átlagkeresete hogyan aránylik a gimnáziumot végzettek, 

illetve szakközépiskolát végzettek átlagkeresetéhez. A 161%, illetve a 167% óriási 

különbséget mutat. Nézzük meg azokat az NFSZ-adatokat is, amelyek azt mutatják, hogy az 

egyetemi diplomával rendelkezők átlagkeresete hogyan aránylott 2009-ben a gimnáziumot 

végzettek, illetve szakközépiskolát végzettek átlagkeresetéhez. Itt 230%-ot, illetve 238%-ot 

mértek, ami még nagyobb diplomás bérelőnyt mutat.  

Nézzünk valamit az elhelyezkedésről is! Először egy Eurostat által közzétett adatra 

hivatkoznék 2010 I. negyedévéből. A 40 év alatti diplomások körében a munkanélküliség 

6,5% volt, ez a 40 év alatti érettségizettek körében 13,5%. Óriási a különbség. Ugyancsak az 

Eurostat közölte, hogy 2010-ben a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási aránya közel 78% 

volt, míg az érettségizetteknél 61%.  

Tehát minden jövedelmi, illetve elhelyezkedési, foglalkoztatási mutató tekintetében óriási 

előnyöket látunk Magyarországon a diplomások javára. 

Végül egy nem összehasonlító adat, de fontos lehet: az Educatio Kft. legfrissebb diplomás 

pályakövetési kutatása szerint a diplomaszerzés után átlagosan 5 hónapra van szükségük a 

fiataloknak az elhelyezkedéshez. Ez a különféle vélekedésekben felmerülő átfutási időknél 

lényegesen rövidebb. Azt gondolom, hogy a köztudatban sokkal borúsabb kép él: az, hogy 

rendkívül nehéz és hosszadalmas friss diplomásként elhelyezkedni. A sokezres mintán 

elvégzett kutatások ezt cáfolják.  

Az előadásom elején beszéltem arról, hogy a továbbtanulás nem más, mint befektetés. A 

továbbtanulással „magunkba fektetünk”, az egyik legfőbb befektetési ráfordításunk itt maga a 

tanulás. Nem mindegy, hogy milyen szintű és milyen színvonalú ez a befektetési ráfordítás. A 

következő ábrák azt mutatják meg, hogy minél több ez a ráfordítás, illetve minél magasabb a 

ráfordítási színvonal, annál magasabb a jövőbeni hozam.  

Nézzük meg azokat az adatokat, amelynek forrása az Educatio Nonprofit Kft. 2011. évi 

diplomás pályakövetési kutatása! Itt azt látjuk, hogy különböző képzettségi szintekhez milyen 

jövedelmi átlagok kapcsolódnak. Jól látszik, hogy jelentős különbség van a master, illetve a 

bachelor, valamint az egyetemi, illetve a főiskolás képzéshez kapcsolódó jövedelmi szintek 

között a magasabb szintet jelentő képzések javára. Ez is azt mutatja, hogy igenis megéri minél 

magasabb szintű képzéseket megcélozni, mert ez a bérekben később komoly előnyöket 

generál. 

A következő, szintén a diplomás pályakövetési kutatásból származó adat igen érdekes. A 

hallgatói teljesítmények és a majdani jövedelmek alakulásának az összefüggéseit mutatja. Az 

eredményeket áttekintve alapvetően azt találjuk, hogy minél jobban „odatesszük magunkat” a 

tanulásban, azaz minél jobb teljesítményt nyújtunk, annál magasabb bérre számíthatunk a 

diploma után. Az a csoport, amelynek tagjai azt mondták, hogy az egyetemi, főiskolai éveik 

alatt az átlagnál sokkal jobb volt a tanulmányi eredményük, azok alkalmazottként a 

legmagasabb jövedelmi színvonalat érték el. Az átlagnál sokkal rosszabb tanulmányi 

eredményű válaszadók pedig a legalacsonyabb jövedelmű csoportot alkotják.  

 



Most szeretnék ebben a speciális – a tudásra és képzettségre, mint humán tőkére fókuszáló – 

kontextusban néhány fontos „befektetési” tanácsot adni a diákoknak. Itt a befektetés, ahogyan 

már beszéltünk, maga a továbbtanulás. Mire kell figyelnünk a továbbtanulás során? Nagyon 

fontos, hogy felelős befektetésként kezeljük az egyetemi, főiskolai hallgatói létünket. 

Próbáljunk olyan tudást, képzettséget szerezni, amire van valós piaci kereslet, és igazán 

értékes, gazdag ismereteket is jelent egyben. Lehetőleg ne válasszunk olyan szakmát, amiből 

Dunát lehet rekeszteni. Azt hiszem, hogy a diákok, illetve oktatók körében is ismertek azok a 

szakmák, ahol komoly túlképzés van Magyarországon. Tanuljunk nyelveket! Ez mindig 

rendkívül fontos. A külföldi tapasztalatok nagyon értékesek lehetnek, illetve a hosszabb-

rövidebb külföldi munkalehetőség ígérete is megvan megfelelő nyelvtudás esetén. Próbáljunk 

már a tanulás alatt szakmai gyakorlatot szerezni, minél jobban fejleszteni a szakmai 

kompetenciánkat az elméleti tudáson túl is. Végül azt tanácsolnám, hogy hangolódjunk rá egy 

rugalmas, mobilis attitűdre. Erre a diplomás munkaerőpiacon is rendkívül nagy szükség van 

és szükség lesz a jövőben is. 

És most szeretnék rákanyarodni a Diákhitel bemutatására. A Diákhitel nem más, mint a 

továbbtanuláshoz, mint a „magunkba történő befektetéshez” egy lehetséges finanszírozási 

forrás, méghozzá egy rendkívül kedvező feltételeket nyújtó forrás. Néhány adat: 2001 óta 

működünk, több mint 320 000 diáknak adtunk már hitelt, közel 230 milliárd forint hitelt 

helyeztünk ki eddig. És egy érdekes számadat: több mint 90 000 ügyfelünk már teljes 

egészében ki is egyenlítette a hiteltartozását. Ez a tény talán segíti eloszlatni azt az általános 

tévhitet, hogy a Diákhitelt nehéz és hosszadalmas visszafizetni. 

Szeretném röviden felvázolni a Diákhitel legfontosabb jellemzőit. Nagyon fontos kiemelni, 

hogy ez a hitelforma lényegesen különbözik a bankok által nyújtott hitelektől. Nálunk 

rendkívül könnyű a hitelhez hozzájutni. Nincs hitelbírálat, illetve jövedelemvizsgálat, és nem 

kell semmilyen fedezet. Megpróbáltuk az ügyfeleink élethelyzetéhez igazodva kialakítani a 

feltételrendszert. Amíg tanul a hitelfelvevő, vagyis amíg egyetemre, főiskolára jár, addig nem 

kell törlesztenie. Tehát a törlesztési kötelezettség csak a tanulmányi jogviszony megszűnése 

után áll be. De ezután már kötelező fizetni, akár munkába áll valaki, akár nem. Egészen 

pontosan egy négyhónapos türelmi időt követően kell elkezdeni a hitel-visszafizetést. 

Nagyon fontos lehetőség, hogy bárki, bármikor, bármennyit előtörleszthet, és így 

felgyorsíthatja a visszafizetést. Minden alapot nélkülöz az a tévhit, hogy a törlesztési 

szabályok miatt nagyon hosszadalmas a Diákhitel visszafizetése, és nem lehet ezt 

semmiképpen felgyorsítani. Hát, ez egyáltalán nincs így. 

A következő, nagyon fontos eltérés a banki hitelekhez képest, hogy nálunk nem előre 

rögzített, fix törlesztőrészletek vannak, hanem az adott törlesztő ügyfél jövedelmének 

alakulásához igazítjuk évről évre a havi törlesztőrészlet nagyságát. Kivétel ez alól az első két 

törlesztési év, amikor is a minimálbér 6, illetve 8%-át kell havonta törlesztésként fizetni. Ez 

2010-ben 4410, illetve 5880 forint havi fizetési kötelezettséget jelentett. 

Mivel évente változhat a törlesztőrészlet, és az előtörlesztés lehetősége is korlátozás nélkül 

adott, nincs előre kőbe vésett futamidő.  

Nagyon fontos, hogy a Diákhitel a legalacsonyabb kamatozású forinthitelek között van. Ez 

annak ellenére van így, hogy a hitelnyújtáshoz nem kapcsolódik semmilyen fedezeti elvárás, 

nem kell a lakást biztosítékként felajánlani vagy a szülőket kezesként bevonni. És ez a 

jelenlegi 8%-os kamat körülbelül annyit jelent, hogy a bankok által nyújtott hasonló jellegű 

forinthitelek (pl. személyi kölcsönök) átlagos kamatának jóval a fele alatt vagyunk. 

Időről-időre találkozunk olyan támadásokkal, hogy miért van az, hogy valaki mondjuk 100 

egységnyi hitelt vett fel elsős korában (és többet az egyetem alatt nem), és az ötödik év 

elvégzése után az induló tartozása 150 egység közelében van. E mögött valami 



tisztességtelenséget gyanítanak. Nagyon csöndesen mondom, hogy időnként gazdasági 

végzettségű ügyfelek részéről is kapunk ezért szemrehányást. Hát, ez amiatt van, hogy, bár 

nem kell törleszteni a tanulás ideje alatt, de a kamat azért természetesen rárakódik a hitelre. A 

tartozás növekedésének kordában tartására lehet jó megoldás az előbb már említett 

előtörlesztés, amivel már az egyetemi évek alatt is szabadon élhet bármelyik ügyfelünk.  

Sok egyetemen és főiskolán mód van az úgynevezett engedményezésre. Ez alapesetben azt 

jelenti, hogy a Diákhitellel gyakorlatilag megelőlegezzük a költségtérítést. Így rögtön a 

szemeszter elején be tud iratkozni a hallgató a Diákhitel Központ fizetési ígérvénye alapján, 

tehát nem kell neki kifizetnie a költségtérítés Diákhitelből fedezni kívánt részét. 

Nézzünk néhány további fontos elemet! A Diákhitel nem profit elven működik. Ezt a 

működésünket szabályozó jogszabály nem engedi meg. Tehát magyarul, a hitelezésen nem 

keletkezik üzleti haszon. Zárójelben mondom, ez is az egyik oka annak, hogy ilyen kedvező a 

kamatszint. Nagyon fontos, hogy a törlesztési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a 

visszafizetés a tanulmányok befejezése után tényleg vállalható terhet jelentsen az 

ügyfeleknek. Ennek egyik fő eszközéről már beszéltem: mi nem fix havi részletekkel 

dolgozunk, a harmadik törlesztési évtől kezdve a törlesztők jövedelmét figyelembe véve 

állapítjuk meg a havi fizetési részletet. Egészen pontosan úgy van, hogy a harmadik törlesztési 

évtől a két évvel korábbi havi átlagbér 6, illetve 8%-át kell fizetni. Ha valaki gyesen van, 

akkor kérheti a törlesztés szüneteltetését, sőt, az állam átvállalja a kamatfizetést is erre az 

időszakra. Rokkantak esetében szintén kérhető a törlesztés szüneteltetése a rokkantság idejére. 

És egy további nagyon fontos biztonsági elem, hogy a harmadik törlesztési évtől bárki, 

bármikor, bármilyen indoklás nélkül kérhet úgynevezett fizetési könnyítést, vagyis azt, hogy a 

törlesztőrészletét leszállíthassa a minimálbér 6, illetve 8%-ára. Amint már említettem, ez 

4410, illetve 5880 forintos összeget jelent az idei évben. Én azt gondolom, hogy ha 

valamilyen pénzügyi nehézség merül fel valakinél, ekkora havi összeg vállalása azért 

valószínűleg nem lehetetlen feladat. 

E rövid bemutatás után a hitelfelvételhez is szeretnék néhány tanácsot adni. Azt gondolom, 

talán abban is különbözünk a bankoktól, hogy mi nem a hitelfelvételt szorgalmazzuk és 

reklámozzuk, hanem szeretnénk a hitelről való felelős döntést előtérbe állítani, akár vesz fel 

valaki Diákhitelt ennek nyomán, akár nem. A felelős döntés a kulcs. A Diákhitel Központnak 

is az az érdeke, hogy a hallgatók felelősen döntsék el, előzetesen körültekintően mérlegeljék 

azt, hogy jó választás-e számukra a hitel felvétele. Ehhez az kell, hogy alaposan 

tájékozódjunk. Csak akkor szabad felvenni a Diákhitelt, ha jól átgondoltuk, hogy mit 

vállalunk ezzel. Nem szabad akkor igényelni, hogy ha tudjuk előre, hogy haszontalan 

dolgokra fog elmenni. A Diákhitel Központ azt szorgalmazza, hogy a hitelről való döntés 

lehetőség szerint egy közös, családi döntés legyen, és ez a továbbtanulással kapcsolatos 

családi stratégia részeként szülessen meg.  

Az előadás végére hagytam két fontos záró gondolatot, mintegy útravalóul a diákoknak. 

Meggyőződésünk szerint a Diákhitel okosan felhasználva segíthet abban, hogy minél többet 

hozzon ki egy hallgató az egyetemi, illetve főiskolai évekből. És biztosak vagyunk abban is, 

hogy ha felelős befektetésként kezeli egy diák a továbbtanulást, akkor az így megszerzett 

piacképes, értékes diploma bőségesen visszahozza a ráfordított befektetést.  

Köszönöm a figyelmet, és sok sikert kívánok minden diáknak a továbbtanuláshoz!  

 

 

 

 



Dr. Gribovszki László:  

Megköszönöm Bank Róbertnek ezt az igen meggyőző előadását. És tanulni, tanulni, 

tanulni. Most ez úgy igaz, hogy törekedni tanulni, tanulni, tanulni. Mert annak meglesz végül 

is bármilyen berendezkedésünk van, vagy volt. Megvolt és meglesz az eredménye. Ha én 

visszaemlékszem azokra az éjszakákra, amikor rajzfeladat leadás, vagy egyéb kötelezettség 

okán éjszakáztunk a tantermekben mérnöki diplomát kívánván kapni, vagy amikor egy 

kísérleti kudarc után már úgy gondoltam, feladatom a tudományos fokozat megszerzéséért 

befektetett, elvégzett munkát, és abbahagyom, mondhatom, megérte a törekvés, megérte a 

tanulás, mert a nyugodt időskor, és mondhatnám, hogy a gazdag élet egyik feltétele ez. 

Átadom a szót Dr. Besenyei Lajos rektor emeritus úrnak, hogy mondja el zárszavát. 

 

Dr. Besenyei Lajos:  

Köszönöm szépen, én inkább a köszönetet szeretném kifejezni az előadóink iránt az 

intézmény nevében, amely ennek a tanácskozásnak helyet adott, és itt Sárközi László igazgató 

is háttérben meghúzódván, ennek az intézménynek a felelős vezetője, mármint a Felnőttképző 

Központ, amely az egyetemen belül működik. 

Amit itt hallottunk a két első előadás az, amire az elején én azt mondtam, hogy ilyen típusú, a 

társadalmi pénzügyi tudat fejlesztését szolgáló információkra van szükség, mert azt hiszem, 

abban, amit elmondtak, egyetértenek, hogy óriási hiányosságok vannak itt a magyar 

társadalomban. Messze elmaradt az a tudati fejlődés, amely a gazdasági és a tudományos 

fejlődés megkövetelne. Én ehhez engedjenek meg, hogy azt a megjegyzést fűzzem, hogy – és 

én, aki közgazdászként, meg jövőkutatóként is gyakorlatilag is, meg egyébként is érdekelt 

vagyok ezekben a kérdésekben – egy nagyon fontos dolog van. Ez pedig a kiszámítható 

gazdaságpolitika, a gazdaság mozgásának egy kiszámítható változása. Az én legtöbb, hogy 

mondjam, üzleti kudarcom, mint valamely megtakarítási formában résztvevő abból fakadt, 

amikor a dolgok nem úgy alakultak, ahogy az objektív fejlődés révén alakulni kellett volna, 

hanem valamilyen módon belenyúltak abba, befolyásolták azt. 

Például mondok rögtön, nyugdíj nagyon fontos – több lábon állás. A magánnyugdíjpénztári 

ügy egy olyan szubjektív döntés, amely hazavágta, nyugodtan mondhatom így, minden 

objektív elképzelést. Én ezt óriási gondnak tartom, nem kívánok ezzel foglalkozni. Tehát 

bejött valami, amit nem lehet. Hiába terveztem én, gondoltam én jól, hoztak egy döntést, 

teljesen. 

De mondhatom tovább. Itt ugye Szalay úr nagyon szépen bemutatta, mondjuk a NYESZ-nél a 

különböző mutatókat. Ha tavaly tartotta volna ezt, akkor még szebb lett volna, 30% volt a 

visszatérítendő összeg. Ez most lecsökkent 20-ra. Ki tudja? Jövőre? Hátha 10 lesz. Hátha 

nulla lesz! Most akkor, amikor csinálok egy ilyen, vagy önök, akik itt ülnek, 20-30 éves 

tervet, akár egy tízéves tervet, elkezdek kalkulálni, egy szubjektív döntés úgymond keresztbe 

húzza a számításaimat. Tehát a bizalom szempontjából ez rendkívül fontos dolog lenne. 

Vagy ugyancsak ilyennek mondom én, amire utalt itt Papp Judit nagyon okosan és világosan, 

óriási baj, s ez megint egy szubjektív dolog, hogy ma Magyarországon a bank az első számú 

közellenség. Ez a bankokkal szembeni bizalmat. Hát ma már mindenhol, mindenért a 

bankokat hibáztatják! A hitelt azért mégis csak egy valaki vette föl, és amit tetszett mondani, 

az a nagyon fontos, amiről nem beszélnek, hogy még mindig a mérleg nyelve pozitívabban áll 

azoknak, akik fölvették a svájci frank hiteleseket (!), mintha forintban vették volna föl. Most 

kezd nagyjából egyenesbe kerülni. Tehát ez megint egy olyan dolog, ami ilyen szempontból 

rendkívül fontos. 



A végtörlesztés kérdése. Hát ez is egy olyan, egy döntés, és végső fokon a hiteleseknek 

mondjuk a 85%-át negatívan érinti ez a dolog. A bankok számára egy óriási problémát jelent 

ez a dolog megint. Tehát én azt hiszem, amikor hályogkovács módjára próbálnak a 

gazdaságba – és ez a dolog lényege – beavatkozni, a gazdasági folyamatokat eltéríteni 

valamely normál, objektív tendenciától, abból óriási bajok származnak, és nagyon 

megnehezítik a mi, hogy mondjam, jövőre vonatkozó pénzügyi terveinket, és hadd mondjam 

meg, ugye, azt is rögtön, hogy amikor például megtakarításnál ott lóg a levegőben neves 

közgazdászok, Békesi, Bokros, mások is, ha nagyon nehéz a helyzet, vajon megengedhető-e, 

hogy egy X millió forint fölötti betéteket zároljanak, isten ne adja, megadóztassanak. A válasz 

erre, hát, elvileg ne, de történtek már. Szóval nem akarom a kérdéssort folytatni. A 

bizonytalanság, a bizalmatlanság a pénzügyi szektorban alapkérdés a bankokkal szemben is, 

és úgy érzem, hogy ez most eléggé megingatták. És nem a válság elsősorban, hanem maguk a 

különböző politikai és egyéb tényezők. Ezen sürgősen változtatni kell, mert ez nagyon nagy 

bajt okoz. 

A Bank úr által elmondottakhoz csak annyit szeretnék hozzátenni –nyilván ez ezt a kört, akik 

itt ülnek, érintik közvetlenül. Én, most is, ebben a percben is folyik a felsőoktatási törvény 

vitája a Parlamentben. Én egy dolgot tudok itt egyértelműen kijelenteni: a nagy fejlődési 

megatrendekkel nem lehet szembeszállni, azokhoz csak alkalmazkodni lehet. A XXI. század a 

tudás alapú társadalom százada. A hozzáadott érték és a szürkeállomány egy nemzet 

gazdagságának, erejének az alapja. Amikor mi tehát azt mondjuk, hogy a 30%-os adott 

korosztályon belül felsőoktatásban résztvevők számát csökkentsük 20%-ra, holott az EU átlag 

40, én ezt egy olyan nemzetközi trenddel szembemenő törekvésnek látom, ami biztos, hogy 

rövid távon belül módosulni fog, mert ha nem ez lenne, ebből óriási baj lenne. És az, hogy a, 

igen, egyéni befektetés a diplomaszerzés. De van egy fogalom: közjó. A közjóról nagyon 

keveset beszélünk. A nemzet erejét hát nem az mutatja, hogy ha sok okos, művelt diplomás 

emberünk van? A magyar nemzetnek, a mindenkori kormányzatnak nem érdeke, hogy 

legyen? Dehogynem érdeke! Tehát ez nem csak az egyén számára, ezt akarom csak 

hangsúlyozni, befektetés, ez a nemzet szempontjából is. Ergo az a dolog, amit mi nem tudjuk 

mi lesz, de hírek vannak, hogy a humánképzések teljes egészében költségtérítésesek lesznek, 

jogász, közgazdász, bölcsész, a műszaki képzések 50%, tehát 50% kap állami támogatást, 

50% nem – hát remélem, hogy ez nem így lesz! Ha így lenne, mondjuk ez egész 

Magyarországon, Észak-Magyarországon drámai helyzetet eredményezni. Ki tud itt fizetni 

félmilliókat szemeszterenként egy diplomáért? Senki. És akkor előáll az a helyzet, hogy a 

társadalmi mobilizáció teljesen megáll. 

Most épp a Műegyetemen, a villamos karon volt egy felmérés, drámai. A 200 valahány fős 

évfolyamból egyetlen olyan egyetemista nem volt, akinek a szülei ne diplomások lettek volna. 

Tehát a lentről fölfelé jövő folyamat – amit elődeink annak idején elemeztek, és nagyon 

fontos az egészséges vérkeringés szempontjából – megáll. Óriási gond van ezzel. 

Tehát nem is folytatom én ezt a kérdést, csak azt szeretném mondani, hogy ez a témakör is 

egy rendkívül fontos, és a diákhitel az kétségtelenül olyan konstrukció, ami segíti ezt a 

társadalmi fölemelkedést, segítséget adhat önöknek, fiatal egyetemistáknak, hogy a család 

terheit valamilyen módon így át tudják vállalni.  

Nagyon szeretném nagy tisztelettel megköszönni, kiváló előadások voltak, nagyon tetszettek, 

és ezek az ilyen típusú megközelítések, amit, most felnőttképzési központban vagyunk, a 

felnőttképzési program részévé kellene tenni országos szinten. Mert ezekről a kérdésekről 

nem csak nekünk, hanem azoknak is hallani kellene, akiknek ebben óriási hiányaik vannak. 

Köszönöm szépen még egyszer. 

 



 
 
 

 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége  

a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás  

(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)  

területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,  

gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,  

önkormányzati elven működő, országos hatáskörű  

tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és 

érdekegyeztetési közhasznú, társadalmi szervezet. 

 

 

A Szövetség célja 

A gazdaság és a tudomány élénkítése, fejlesztése  

érdekében az értékek termelésének, védelmének  

(ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás, kereskedelem,  

hon- és rendvédelem, oktatás, állami vagyonkezelés, 

igazságszolgáltatás),  

az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának  

(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),  

a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,  

a munkahelyek megteremtésének elősegítése. 

 

 

A GTTSZ közhasznú non-profit szervezet,  

ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek  

részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,  

szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja  

a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését,  

a szakemberek véleményeinek és javaslatainak  

hasznosítását a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek,  

egyéni és jogi tagok, de valamennyi,  

a téma iránt érdeklődő szakember részére. 
 
 
 
 

 


