
Értékes szünet

Kiadvány pénzügyi életpályánkról 
középiskolás fiatalok számára



Előszó

Értékes szünet, ezt a nevet 
kapta kiadványunk. Hogy miért?  

Mert az iskolai mindennapok ékessége a szünet. Amikor 

megszólal a csengő, gyorsan rajtolunk a szünetre, hogy 

azon nyomban folytatódjanak a világmegváltó eszmecserék, 

élménybeszámolók. Vagy éppen a diákélet szappanoperákhoz 

hasonló történéseinek újabb epizódjai. 

Ez az élet rendje, az életpályánk 
e szakaszán ez a teljesen 
normális. De mi is az életpálya? 

Miből áll? Mire jó egyáltalán 
az, hogy tudunk róla? 

Ezért született ez a kiadvány, hogy egy kis szünetet elrendelve 

képzeletben álljunk meg az életpályánkon és egy nagy lépést 

hátralépve tekintsünk rá. Sokszor hasznos, ha benne vagyunk 

valamiben, egy pillanatra megállni és távolabbról szemlélni, 

hogy jobban meglássuk a részeket az egészben.

Nyomjunk hát egy „szünet” gombot 

és nézzük meg a minket körülvevő világot 

egy általánosan nem gyakran használt szemüveggel. 

A pénzügyi szemüvegünkkel.

Források:

 KSH.hu
 Bankmonitor.hu
 Társadalomkutatási Intézet: 

 A gyermeknevelés 
 költsége és a társadalmi 
 kompenzáció tanulmány.
 Hozaminfo.hu
 Ektf.hu



Életpálya- 
Pénzügyi életpálya
„Az életpálya egy olyan folyamat, amelyben a személy számos fejlődési feladattal találja magát szembe, 

amelyeket úgy próbál meg megoldani, hogy eközben azzá váljék, amivé szeretne. Mivel a self és a szituációk 

állandó változásban vannak, a kettő közötti megfeleltetési folyamat sohasem válhat teljessé” (Super 1984)

Mondta ezt Donald E. Super pszichológus, aki a pályaválasztást és a pályán tanúsított magatartást kutatta. 

Az Ő modellje ad alapot nekünk ahhoz, hogy megismerjük pénzügyi életpályánkat és az abban rejlő érdekességeket.

A Super Szivárvány modell megmutatja, hogy az ember életében egy általános séma alapján milyen életszerepek vannak. 

Ezek szerint életpályánk a következő szerepekből épül fel: gyerek, tanuló, szabadidős tevékenység, polgár, dolgozó, (később 

nyugdíjas) házastárs, háztartás fenntartó, szülő.  Természetesen figyelembe veszi azt, hogy egyéni 

és a környezetből adódó adottságok befolyásoló tényezőként hatnak a séma szerepeire.

(1. ábra) Növekedés: Születéstől 14 éves korig.

A szeretet, az érzelmi biztonság és a fantázia ideje. Biztonságérzetünket szüleink adják.

A bevételünknek mondható pénzforrásunk a zsebpénz, mellyel így vagy úgy gazdálkodunk.

 Emlékszel a zsebpénzedre?

 Hogyan kezelted? Hol tároltad?

 Gyűjtötted-e valaha valamilyen meghatározott célra? Ha igen, mire? 

Keresés: 15-24 éves korig.

A nem tartós választások kora. Puhatolózunk, keressük a saját utunkat. 

Kipróbálunk új dolgokat, felfedezünk. Pénzügyi szempontból még inaktívnak mondható szakasz. 

Ugyanakkor a felfedezés már kiterjed alkalmi, zsebpénz kiegészítő munkákra is. 

 Vállalnál-e alkalmi diák munkát?

 Mit tennél az így szerzett többletbevételeddel?

Felépítés: 25-55 éves korig.

Ez már mondhatni a nagybetűs. Az iskolapadot felváltja a munkahelyi környezet. Az alkalmi kapcsolatok szépen lassan 

egy társra cserélődnek. Az egyéni célok már pénzben is jól kimutathatóak, és magunk keressük meg az ellenértékét. 

A pénzügyi életpályánk itt kezdi kibontani a szárnyait. Ugyanis itt már aktív pénzügyi korunkat élve, nap, mint nap hozunk 

döntéseket, melyek közvetlenül vagy közvetve hatással vannak a pénztárcánkra is. 
Forrás: ektf.hu

Super 
szivárvány
modell



Lássuk csak!

A munkába állásunkkor részei leszünk egy nagy rendszernek, 

melyben jó, ha el tudunk igazodni, és ismerjük, mi miért van.

Ekkor a zsebpénzünk már munkabér néven érkezik és általában nem a zsebünkbe, hanem egy banknál vezetett 

folyószámlára. Szóval máris ügyfelei vagyunk egy pénzügyi intézménynek. Aki a pénzünk kezeléséért cserébe költséget 

számol fel. Ezek a költségek fedezik a bankkártyánk létezését, a pénzünk tárolását, és azt, hogy bármikor hozzá juthatunk 

a pénzünkhöz például egy bank automatánál. A munkabérként számlánkra  érkező összeg úgynevezett nettó összeg, 

ugyanis a munkáltatónk előzőleg levonja és befizeti belőle a járulékokat és adókat, melyekre azért van szükség, hogy 

például egészségügyi ellátást, vagy később nyugdíjat kaphassunk. Ebben az életszakaszban építjük fel az életünket. Ehhez 

pedig pénzre van szükségünk. Például egy autó vagy egy lakás megvásárlásához jóval több pénzre van szükség, mint egy-

két havi bérünk. 

Hitel vagy megtakarítás?

A kívánt összeget előteremthetjük hitelből, melyet egy bank vagy egy hitelintézet adhat nekünk. Így a jelenben költhetjük 

el a jövőben megkeresendő pénzünket. Ebben az esetben a hitelező plusz pénzért cserében teszi ezt meg nekünk, ugyanis 

meg kell fizetnünk azt, hogy most kapjuk meg azt a pénz, amit még meg sem kerestünk. (2. ábra)

De dönthetünk, úgy hogy havonta a munkabérünk egy bizonyos részét félretesszük és az így összegyűlt pénzből vesszük, meg 

amit szeretnénk. Így nem kerül többe a megvásárolni kívánt autó vagy lakás. Azonban ha a megtakarítás mellett döntünk, akkor 

sem mindegy, hogy egy malacperselyben gyűjtünk, vagy tájékozódva a pénzügyi lehetőségek között egy hatékony megoldást 

választunk. A lényeg, hogy a nagyobb értékű vagyontárgyaink megszerzése nagyon fontos ebben az életszakaszban. Ilyenkor 

nem csak tervezzük, hanem ki is alakítjuk az életünket. Megállapodunk, házasodunk és családot alapítunk.

Forrás: Hozaminfo.hu
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Gyermekvállalás
Ezen életszakasz természetes velejárója, hogy életpályánk egyre bonyolultabbá válik, ugyanis a mi aktív pénzügyi létünk 

mellé egy új, passzív szereplő is megjelenik: ő pedig a gyermekünk. Úgy ahogy minket iskolába, szakkörökre, sportolni 

járattak, ruhát, cipőt-játékot vettek, így fogunk mi is gondoskodni saját gyermekünkről.

A KSH adatai alapján a családok 35 százalékában nincsen gyermek, 34 százalékuknál egy gyermek van, 

míg a kétgyermekes családok aránya 23 százalék, a 3 vagy több gyermeket nevelőké pedig 8 százalék. 

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet egy 2007-es felmérése szerint a születéstől az egyetemi tanulmányok 

végéig átlagosan 30 milliót költenek el egy gyermekre a családok, így évente átlagosan 1,26 millió forintba kerül 

egy gyermek nevelése. Ebben az összegben nemcsak a készpénz-kiadások vannak benne, hanem összegezték 

a háztartási munka becsült értékét is. A mérések arról tanúskodnak, hogy egy gyermek évente 

288-417 ezer forintnyi élelmiszert és tartós fogyasztási cikket fogyaszt el.

Szóval újra életünk része lesz a zsebpénz, csak nem kapjuk, hanem adjuk. 

Vajon minden esetben lehetséges ez?

A statisztikai adatok alapján, igenis számolnunk kell azzal a szomorú ténnyel, 

hogy nem mindig lehetséges az, amit eltervezünk.

Ugyanis az ember életében vannak előre nem várt események. (4.ábra)

Felelősséggel másokért
Az ember, társas lény. Így nagytöbbségünk nem él egyedül. 

Viszont amikor párt választunk, elkötelezzük magunkat és 

még családot is alapítunk onnantól kezdve felelősséget is 

vállalunk egymásért. 

Mit is jelent ez?
A folyamatos törekvés, hogy mindent megadhassunk 

a családunknak, gyermekeinknek. Óvjuk testi és lelki 

épségüket. Neveljük és életre tanítjuk őket. Felkészítjük az 

önálló létre és maximálisan segítjük is ebben őket. 

Az életpályánk tervezhető elemeire jól fel tudunk készülni. Viszont a nem várt 

események hatásai hosszú időre felboríthatják a jól megtervezett életünket.

Forrás: KSH

1.4. Halálozások a gyakoribb halálokok szerint 2010-2013

Év Összesen Ebből

rosszindulatú 
daganatok 

heveny 
szívizom-
elhalás 

egyéb 
ischaemiás 
szívbetegség 

agyér-
betegség 

hörghurut, 
tüdőtágulat 
és asztma 

máj-
betegségek 

motorosjármű-
balesetek

szándékos 
önártalom 

2010 130 456 32 460 7 481 26 361 14 001 4 589 4 622 793 2 492 

2011 128 795 32 670 7 085 26 145 13 369 4 843 4 176 742 2 422 

2012 129 440 33 224 7 018 25 933 13 081 5 088 3 697 699 2 350 

2013 126 778 32 748 6 519 25 585 12 828 5 291 3 324 661 2 093 



Mi lehet a megoldás? 

Ezekre az esetekre megoldás az életbiztosítás. 

Ilyenkor úgy kezeljük a kockázatot, hogy áthárítjuk 

egy biztosító társaságra, aki biztosítási díj ellenében 

vállalja, hogy akkor nyújt szolgáltatást, amikor szükség 

van rá. A kockázatok végeláthatatlan sorára kaphatunk 

védelmet biztosítások révén. 

Köthetünk úgynevezett kockázati életbiztosítást mely 

célja, hogy magas haláleseti védelmet adjon (akár több 

10 Millió Ft-os értékben) viszonylag kedvező havi díj 

ellenében. Így ha a családfenntartó meghal, a család 

pénzügyi helyzete nem omlik össze.

Ha többrétűen gondolkodunk, akkor a védelem mellett 

megtakarítást is helyezhetünk el életbiztosításokban. 

Így nem csak halál esetére van megoldásunk, hanem 

egy váratlan kiadásra is. Vagy kedvező feltételek 

mellett gyűjthetünk össze pénzt egy meghatározott 

cél érdekében is. (vegyes típusú életbiztosítás) 

Fenntartás szakasza 
(56-65 éves kor)

Hogyan kezelhetem a kockázatokat?
Dönthetek úgy, hogy elkerülöm. Szóval, ha nem ülök autóba, nem érhet ilyen típusú közlekedési baleset. 

Viszont ha gyalog járok, akkor még más elüthet az autójával vagy a fejemre eshet egy virágcserép.

Jobb, ha otthon maradunk?

A statisztikák szerint a háztartási balesetek száma többszöröse a közlekedési balesetek számának. Máris fura érzésünk 

támad azzal kapcsolatban, hogy vajon el tudjuk-e kerülni a ránk nézve veszélyes helyzeteket? Természetesen élhetünk 

óvatosabban, mint egy extrém sportoló, de az élet természetéből adódóan igenis számolnunk kell azzal, hogy velünk is 

történhet baleset, betegség, halál. Ilyenkor a lelki megrázkódtatáson kívül a pénztárcánk is megremeghet, ugyanis egy 

tartós munkaképtelenség a jövedelem részleges vagy teljes kiesésével jár. Viszont a kiadásaink ugyanúgy megmaradnak. 

Egy családtag halála ugyanígy óriási nyomot hagy a költségvetésünkön.

Fiatalon özvegyen maradt szülő egyedül kell, hogy megoldja az addig közösen 

tervezett célokat. Így az ezzel járó anyagi terheket is egyedül fogja viselni.

De nem csupán halál esetére van így pénzügyi 

megoldás, hanem egy betegség vagy baleset 

kapcsán keletkező jövedelem kiesésre is. 

Így választhatunk kórházi ápolásról, műtétről, 

csonttörésről, daganatos betegségekről és még 

számtalan helyzetről szóló kiegészítő biztosításokat is. 

Láthatjuk, mennyire fontos a jövedelmünk egy részét 

tudatosan félre tennünk, jó helyen tartanunk, illetve 

olyan szolgáltatások megvásárlására fordítanunk, 

ami rövid és hosszú távon is pénzügyi biztonságot 

nyújt nekünk és a családunknak is.

Az életpályánk felépítési szakaszában valóban 

rengeteg dolgot hozunk létre és igyekszünk ezeket 

biztonságban tudni. Gondoskodunk a családunkról, 

a gyermekeink életkezdéséről.

Mi jöhet még?

Amikor kemény munkával felépítünk vagy megszerzünk 

valamit, azt természetes módon szeretnénk megtartani is. 

Ebben az életszakaszban jellemzően már a meglévő 

javak és életszínvonal fenntartása az elsődleges. 

Ilyenkor tapasztalható, hogy a házaspárok újra ketten 

maradnak a gyermekek kirepülése után. Így a kiadások 

átcsoportosulnak a saját igények felé: utazások, 

új bútorok, új szabadidős tevékenységek. 

Viszont ebben az időszakban is érdemes 

mélyebben átgondolni a pénzügyi oldalt is. 

Nem titok, hogy a következő életszakaszban 

megszűnik a munkából származó jövedelem 

és felváltja az idősek jövedelme, azaz a nyugdíj.

Az életbiztosítás
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk 
a biztosításokhoz, nézzünk meg alapfogalmakat.

Kockázat: 

A negatív hatással 

fenyegető események 

(lehetséges 

következmények) 

bekövetkeztének esélye.

Veszély: 

Az egyes jövőbeni események 

kedvezőtlen következményeinek 

lehetősége. A veszélyt előidéző 

okokat veszélyforrásnak nevezzük.

Veszély mindig leselkedik, ránk, hogy abból lesz-e valós kockázat, 
az attól függ, hogy a kockázatkezelési stratégiánk milyen.



Nyugdíjhelyzet
Magyarországon jelenleg
a nyugdíjrendszer több pilléren nyugszik.

Az állami nyugdíjpillér úgynevezett felosztó kirovó elven működik. Ami azt jelenti, hogy az aktív 

dolgozók által befizetett járulékokból fedezik a nyugdíjasok kifizetéseit. Mindenki számára kötelező, 

nincs írásbeliség, és nem örökölhető. Függ az aktív keresők és a nyugdíjasok számától.

A magánnyugdíj pénztári pillér. Tőkefedezeti rendszerben működik mely az állami nyugdíjrendszer 

része. A tagok által befizetett tagdíjakat összegyűjti és minden tagnak egyéni számlát vezet. 

Az összegyűjtött összegeket befekteti, gyarapítja. Nem kötelező.

Az önkéntes nyugdíjpénztári pillér. Tőkefedezeti rendszerben működik. Nem része az állami 

nyugdíjrendszernek. Minden tagnak egyéni számlát vezet. A tagok által befizetett tagdíjakat 

összegyűjti. Az összegyűjtött összegeket befekteti, gyarapítja. Nem kötelező.

NYUGDÍJRENDSZERENDSZER

Állami 
nyugdíj

Öngondoskodás
 Önkéntes nyugdíjpénztár

 Nyugdíjelőtakarékossági számla

 Nyugdíjbiztosítás, hosszútávú 

 megtakarítások

Magán-
nyugdíj-
pénztárak

(5.ábra)

Mi okozza 
a fejtörést?

A nyugdíjunk számottevő részét az állami nyugdíjpillérből várhatjuk. Viszont egy nagyon beszédes adatokat 

tartalmazó grafikon rávilágít arra, hogy nem számolhatunk elegendő időskori bevétellel. Ugyanis a születések 

és halálozások aránya, és az aktív dolgozók általi befizetések tendenciája azt mutatja, hogy a mi nyugdíjas 

éveinkben nem lesz elég befizetés, ami a nyugdíjunkat fedezné.
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Mi jelenthet megoldást?

Az öngondoskodás. Ami azt jelenti, hogy tudatosan készülünk életünk erre a szakaszára is.

Kiszámoljuk a várható nyugdíjunkat és azt, hogy mennyi bevételre van szükségünk ahhoz, hogy ne kelljen alacsonyabb 

életszínvonalon élnünk, csupán azért mert idősek lettünk. A jövőben hiányzó pénzösszeget a jelenben tudjuk félre tenni. 

Így az életpályánk fenntartó szakaszán már égető feladat a nyugdíjunkról való gondoskodás. Természetesen minél 

hamarabb gondolunk erre, annál kevésbé megterhelő részletekben tudjuk félretenni a hiányzó összeget. 

Ha tájékozódunk, itt is választhatunk olyan kedvező pénzügyi megoldásokat melyek segítenek a célunk elérésében. 

Nyugdíjbiztosítás

2014 januárjától például adójóváírással segíti az állam a nyugdíj-előtakarékoskodókat.

Ez a befizető személyi jövedelem adójából kerül visszatérítésre a nyugdíj-megtakarításban évente befizetett 

összeg 20% -ának mértékéig (maximum 130.000 Ft-ig), melyet a nyugdíjbiztosítási szerződésen írnak jóvá.

Így, a nyugdíjról előre gondoskodó, kedvező feltételekkel takaríthatja meg a majdani nyugdíj kiegészítését. 

Ami nem elhanyagolható, mivel nem kevés évet töltünk el ebben az életszakaszunkban sem.

Kedves Fiatal!
A kulcskifejezések melyek jelzik a „szünet” végét: 

Hány évet tölthetünk 
majd nyugdíjban?

Sok sikert az 
életpályádhoz!
 

 Tudatos tervezés

 Tájékozódás

 Felelősségvállalás

 Biztonság

 Öngondoskodás

Sok sikert az 

Férfi ak
nyugdíjban 
eltöltött idő:

16,6 év

NőkNők
nyugdíjban 
eltöltött idő:eltöltött idő:

20,8 év

Forrás: KSH



A kiadvány grafikai kialakítása az Aegon Biztosító támogatásával készült.   I   2015 január


