Sajtóközlemény – azonnal közölhető!

Legdrágább kincseink: így spórol a magyar szülő a gyermekeinek
Budapest, 2014. október 28. – Az iskolások szüleinek fele rendszeresen és tudatosan spórol
azért, hogy megalapozza gyermeke jövőjét, éves átlagban 82 ezer forintot tesznek félre ebből
a célból – derült ki a Budapest Bank reprezentatív kutatásából.1 A céljuk az, hogy a gyermek
21-23 éves koráig 4 millió forint gyűljön össze. A pénzintézet felmérésre alapozott számításai
szerint azonban ehhez meg kellene háromszorozni a jelenlegi megtakarítások átlagos
összegét.
A Budapest Bank felmérése szerint a szülők 46 százaléka a gyermek munkába állásáig, 20
százaléka pedig a középfokú illetve felsőfokú tanulmányok befejezéséig érzi kötelességének a
gyermek anyagi támogatását. (1. ábra) Az utódok jövőbeni anyagi biztonságának megteremtését
a szülők 80 százaléka tartja fontosnak, 50 százalékuk pedig rendszeresen félre is tesz ennek
érdekében.
4 millió évi 82 ezerből?
A szülők átlagosan a gyermek negyedik életévében kezdenek el spórolni, és azt tervezik, hogy a
húszas évei elejéig gyűjtenek össze annyi pénzt, amennyivel el tudják indítani őt az önálló életben.
A megtakarítás célja jellemzően az általános biztonsági tartalék képzése (56 százalék), a gyermek
önálló otthonának megteremtése (40 százalék), illetve a felsőfokú tanulmányok finanszírozása (50
százalék). (2. ábra) A családok átlagosan 17 éven keresztül tennének félre, a cél pedig az, hogy 4
millió forint gyűljön össze a felhalmozási időszak végén.
Ugyanakkor jelenleg éves szinten a szülők mindössze átlagosan 82 ezer forintot tesznek félre,
ráadásul 44 százalékuk ezt az összeget a szinte semmit nem kamatozó folyószámláján őrzi. A
második legnépszerűbb megtakarítási forma a befektetéssel egybekötött életbiztosítás (29
százalék), ezt követi a lakástakarékpénztári megtakarítás (20 százalék). Start számlával a
megkérdezettek 14 százaléka rendelkezik, befektetési alapban pedig a szülők 8 százaléka
gyarapítja a gyermeknek félretett pénzt. (3. ábra)
„Számításaink szerint, ha a szülők szeretnék elérni az eredeti 4 millió forintos megtakarítási
céljukat, a jelenleg félretett összeg háromszorosát, évi 235 ezer forintot kellene megtakarítaniuk.
Ez abban az esetben igaz, ha a szülő nem „dolgoztatja” a pénzt. Amennyiben azonban olyan
befektetési formát (például befektetési alapot vagy megtakarítási számlát) választanak a szülők,
amellyel hozam is elérhető, kisebb éves összeg is elegendő lehet ahhoz, hogy biztosítsák
gyermekük jövőjét” – mondta el Fatér Gyula, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetője.
A gyermeknek mindenből a legjobb jár – akár hitelre is
A megkérdezett szülők több mint 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a gyermekeknek igyekszik
mindenből a legjobbat megvenni. Ennek érdekében sok szülő akár hitel felvételére is hajlandó:
16 százalékuk vett már igénybe kölcsönt annak érdekében, hogy a gyermek számára elő tudjon
teremteni bizonyos dolgokat (jellemzően infokommunikációs eszközt – például számítógépet,
tabletet vagy mobiltelefont –, lakberendezési tárgyakat vagy a tandíjat), 40 százalékuk pedig a
jövőben is hajlandó lenne hitelfelvételre a gyermek érdekében.
Pénzügyek a családban: mire nevelnek a magyar szülők?
A pénzügyi nevelés a családok 85 százaléka számára fontos kérdés: a legtöbb szülő azt gondolja,
hogy ezt a feladatot az iskolának és a családnak közösen kell ellátnia. Ezt otthon leggyakrabban a
család pénzügyi helyzetéről és a mindennapokhoz kapcsolódó költségekről való beszélgetéssel
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A kutatást a Budapest Bank megbízásából a GfK végezte 2014 augusztusában, legalább egy eltartott iskolás
gyermekkel rendelkező szülők körében, 651 fős mintán. A kutatás módszere: online kérdőíves felmérés rétegzett,
véletlen mintavétellel a CAWI kutatási panelje segítségével.
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igyekszenek megoldani, de fontos eszköz a zsebpénz is, amelyből a gyermeknek magának kell
kigazdálkodnia az általa vágyott dolgokat.
Zsebpénzt a szülők közel háromnegyede ad gyermekének; közülük 60 százalék arra törekszik,
hogy ez bizonyos rendszerességgel (például hetente vagy havonta) történjék, közel felük pedig
azzal is segíti gyermekét a beosztás megtanulásában, hogy lehetőleg mindig azonos összeget ad
neki.
1. ábra
Ön szerint a szülő meddig köteles anyagilag gondoskodni gyermekéről?

n=651

2. ábra
Milyen céllal tesz félre gyermekének?

n=357, több válasz is megjelölhető volt
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3. ábra
Milyen eszközben tartja a gyermekének félretett pénzt?

n=357, több válasz is megjelölhető volt
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A szerkesztők figyelmébe:
Budapest Bank
A Budapest Bank az egyik legelső hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre, tulajdonosa a GE (General Electric
Company). A bank a GE Capital, a GE pénzügyi üzletágának részeként teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat kínál mind a
lakosság, mind a vállalkozások számára. Országos hálózata 100 bankfiókot foglal magában, a nyolc hazai nagybank
egyike. A Budapest Bank Zrt. főbb leányvállalatai: a Budapest Autófinanszírozási Zrt., a Budapest Alapkezelő Zrt. és a
Budapest Lízing Zrt. További információk elérhetők a www.budapestbank.hu/sajtoszoba weboldalon.
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