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PénzSztár



Aki jártas a pénzügyekben, kezében tartja a világot!



A témák

� A pénzügyi jártasság fontossága- a 
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� A pénzügyi jártasság fontossága- a 

válság tanulságai

� Pénzügyi kultúra és vállalkozás

� Szakképzés megújítása – főbb lépések



Optimálishoz közelálló döntések meghozatala: 
megtakarítások, hitelfelvétel, biztosítások, 
öngondoskodás terén

A kiszolgáltatottság mérséklése a pénzügyi 
Miért előnyös a 

pénzügyi 
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A kiszolgáltatottság mérséklése a pénzügyi 
szolgáltatókkal szemben – pénzügyi 
fogyasztóvédelem - önvédelem

Pénzügyi források hatékonyabb, célirányosabb 
felhasználása, nemzetgazdasági szinten is

Vállalkozásalapítás könnyebbé válik

pénzügyi 
jártasság?



Nehogy 

Önvédelem
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Nehogy 
így járjunk!



Kritikus pontok a magyar pénzügyi kultúrában

Nem ismerjük fel vagy kerüljük a kockázatot

Hiányzik az előrelátás és a tudatos 
tervezés
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Hiányzik az előrelátás és a tudatos 
tervezés

Nem hasonlítjuk össze a különböző 
lehetőségeket

Nem merünk változtatni, mert nem vagyunk 
biztosak pénzügyi jártasságunkban



Ki segíthet a tudatosság növelésében?

� Közvetlen környezet (szülők, barátok)

� Pénzügyi szektor (pénzügyi intézmények, biztosítók, 
befektetési szolgáltatók, pénztárak)
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� Magyar Nemzeti Bank 

� Iskolarendszer ű oktatás

� Felnőttképzés

� Különböz ő híradások, újságok

� Internet (önképzés)



A pénzügyi szektor szerepe

Megfelelő tájékoztatás

Testre szabott termékek –legközelebb a 
fogyasztói igényekhez

Növeli a fogyasztói 
bizalmat

Magasabb 
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Ügyintézők megfelelő képzése

Profi ügyfélszolgálat

Hiteles reklámok

Kétirányú kommunikáció

Magasabb 
elégedettség

Magasabb kockázati 
tudatosság

Csökken a 
reputációs kockázat



A pénzügyi ismeretek fejlesztése létfontosságú

� A pénzügyi válság is bizonyítja, hogy az ilyesfajta 
eseményekre való megfelelő reagálás miatt szükség van a 
pénzügyi kultúra fejlesztésére.

� Felkészültebb fogyasztók (vállalkozók) jobban eligazodnak, 
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� Felkészültebb fogyasztók (vállalkozók) jobban eligazodnak, 
kevésbé lesznek csalódottak a szolgáltatás során, magasabb 
fogyasztói elégedettség, növekvő bizalom, nagyobb pénzügyi 
rendszeri stabilitás

� Kiemelten fontos: gazdasági folyamatok azonosítása, 
pénzeszközök hatékony felhasználása.

� Mai világban való eligazodáshoz nélkülözhetetlen a 
pénzügyek ismerete.



A pénzügyi kultúra erősödése hozzájárul a 
pénzügyi stabilitás növekedéséhez 

Tájékozottabb 
fogyasztó

(vállalkozó)
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Fogyasztói 
csalódottság 

esélye csökken

Fogyasztói 
elégedettség 

nő, szolgáltató 
reputációja 
emelkedik

Bizalom a 

pénzügyi 

szereplőkkel 

szemben nő

Pénzügyi 

stabilitás 

erősödik

A pénzügyi kultúra 

fejlesztése érdeke a 

szektornak, a 

fogyasztóknak és 

nemzetgazdaságnak 

egyaránt!



Kormányzati intézkedések a fiatalok pénzügyi kultúrájának 
fejlesztéséért

Az EMMI 2013 márciusában hozta létre az Ifjúsági Szakmai Egyeztet ő Fórumot ,
amelynek keretében 7 tematikus munkacsoport került felállításra, ezek egyike a
Forrásallokációs munkacsoport, amely a fiatalok pénzügyi tudatosságát célozza
javítani.
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javítani.

A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016-2017. évekre vonatkozó cselekvési terve kiemelt
területként fogalmazta meg az ifjúsági korosztály pénzügyi tudatosságának
fejlesztése céljából a pénzügyi ismeretek elsajátításána k előmozdítását.

Pénzügyi tudatosság előmozdítása
• A pénzügyi képzés erősítése az iskolarendszerű oktatásban
• A témában szemléletformáló és tájékoztató akciók szervezése 



Kormányzati intézkedések a fiatalok pénzügyi kultúrájának 
fejlesztéséért

- KKV stratégia (2014-2020): leendő vállalkozók pénzügyi
tudatosságának fejlesztése a versenyképesség előremozdításának
céljából
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céljából

- Pénzügyi jellegű képzés szerepének erősítése, pénzügyi
ismeretek oktatásának kialakítása, tájékoztató akciók

- Fontos, hogy a fiatalok már a középiskolai éveik során
lehetőséget kapjanak alapszint ű pénzügyi ismeretek
elsajátítására: pénzügyileg tudatos generáció kinevelés e



Kormányzati intézkedések a fiatalok pénzügyi kultúrájának 
fejlesztéséért

- 7-10. osztály: Pénzügyi és Gazdasági Kultúra és Vállalkozzunk!
Kerettanterv
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- 9-10. osztály: Munkapiac Kerettanterv

- 11-12. osztály: Etikus Vállalkozói Ismeretek és Közgazdasági és
Pénzügyi Alapismeretek Kerettanterv

- A megújult NAT-ban a pénzügyi ismeretek tanítása nem önálló
kötelez ő tantárgyként szerepel, az ismeretanyag a kötelez ő

tantárgyak oktatása során jelenik meg, illetve a szabad
órakeret terhére választható jelleggel nyílik lehet őség
tantárgyi keretek között való oktatására.



Számoljunk a jövővel!

• 2015 tavaszán Számoljunk a jöv ővel! címmel országjárás t tartott az NGM és az EMMI
szakmai partnerek közreműködésével. A rendezvény 4 helyszínén több mint 250 gyakorló
tanár és oktatási szakember osztotta meg tapasztalatait a témában.

• Rövidtávú javaslatok
– a tanórai pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatásához ingyenes adekvát

pedagógus továbbképzésre, megfelelő tanári felkészítő anyagokra és vállalkozói
szektor részvételére van szükség
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szektor részvételére van szükség
– az oktatás során játékos, kooperatív tananyagok fejlesztése
– tanórán kívüli foglalkozások/szakkörök

• Középtavú javaslatok:
– adekvát pedagógus továbbképzés
– vállalkozói szférával való kapcsolatépítés és kapcsolattartás, pénzügyi és vállalkozói

mentorok integrálása az iskolákba, vállalkozói önkéntes adatbázis

• Hosszútávon megfontolandó, hogy kötelező tantárgy legyen a pénzügyi kultúra oktatása

• Az NGM fejlesztésében és gondozásában Számoljunk a jövővel! címmel a kormányzati
portálon aloldalt nyitottunk a kapcsolódó események és hírek elsődleges kommunikációs
felületeként. (szamoljunkajovovel.kormany.hu oldal)



A szakképzési rendszer átalakításának célja

A szakképzési rendszer vonzerejének növelése

A szakképzést választók számának növelése

15

A szakképzés és a felsőoktatás közötti kölcsönös átjárhatóság 
biztosítása

Tévhit eltörlése: szakképzés zsákutca jellegű 

• a szakképzési képzési utak szakképesítés és érettségi végzettség megszerzését is 
lehetővé teszik

• továbblépési lehetőség biztosítása a felsőoktatásba



A szakképzést érintő változások a szakképzési koncepció és 
a törvénymódosítások tükrében

• nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel felső 
korhatári emelése
• Az új szabályozás szerint az iskolarendszerű nappali oktatásban történő 

részvételi korhatár 21 év helyett 25 év
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• Többen részt vehetnek a nappali rendszerű szakképzésben is

• második OKJ-s szakképesítés ingyenes megszerzése
• A második szakképesítés a felnőttoktatás esti, levelező vagy más 

sajátos munkarendje szerint meghirdetett képzésének keretében 
szerezhető meg

• Szabóky Adolf ösztöndíj (megyénként 20 hiányszakképesítés)

• a duális képzés kiterjesztése: tanulószerződés a felnőttoktatásban
is 2015. szept. 1-től, „kamarai garanciavállalás” rendszere



A szakképzési centrumok működése

• 2015. július 1.: NGM fenntartásába került állami szakképzést
folytató intézmények

• 44db szakképzésicentrum
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• 44db szakképzésicentrum

� Budapesten 5, megyénként 1-3 szakképzési centrum

� az iskolák mint tagintézmények

• önálló költségvetési szerv, többcélú intézmény

• minimális tanulói létszám: 2000 fő

• fenntartói feladatok: NSZFH, mint középirányító szerv
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Szakképzési centrumok

2015/2016. tanévi adatok:

• Tanulólétszám: megközelítőleg 200.000 fő

• A 9. évfolyamra, első szakképesítésre/szakközépiskolai ágazatra
beiskolázottakszáma: 63.473fő
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beiskolázottakszáma: 63.473fő

• Felnőttoktatás keretében beiskolázottak száma: 15.747 fő

• Összes alkalmazotti létszám: 25.540 fő

• pedagógusok száma: 18.200 fő

• nevelő-oktató munkát segítő és technikai alkalmazottak
száma: 7340 fő



A szakképző intézmények képzési szerkezetének 
strukturális változásai

• 2016/2017-es tanévtől új képzési struktúra
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A szakgimnázium képzési struktúrája 

• A jelenlegi rendszer (kifutó jelleggel):
� Közismereti tartalmak (érettségire felkészülés) + szakmai

ismeretek (ágazati érettségi)
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• Szakgimnázium(2016. szeptember 1-től felmenő
rendszerben)
� Közismeret (érettségire felkészülés) + szakmai ismeretek 1.

(korábbi ágazati érettségi tartalmak) + szakmai ismeretek 2.
(az érettségi keretében megszerezhető szakképesítéshez tartozó
szakmai tartalmak)



A szakgimnázium rendszere
szakképesítés megszerzése az érettségi keretében (példák)

54 343 01 Pénzügyi 
termékértékesítő (bank, 
befektetés, biztosítás)
54344 01 Pénzügyi-számviteli 

Ágazat
Az érettségi vizsga keretében 
megszerezhető szakképesítés

Érettségi végzettséghez 
kötött ágazati szakképesítés
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XXIV. Közgazdaság
52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

54344 01 Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és 
bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és 
termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási 
ügyintéző

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
54 340 01 Üzleti szolgáltatási 
munkatárs

XXV. Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző
54 346 03 Irodai titkár

54 347 01 Idegennyelvű ipari és 
kereskedelmi ügyintéző



Pénzügyi szakképesítések népszerűsége
A pénzügyi szakmai vizsgák létszámának alakulása, 2014

Szakképesítés 
azonosítószáma

Szakképesítés megnevezése
Női 

vizsgázók 
száma

Összes 
vizsgázó 
száma

Százalék
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55-344-07
Vállalkozási mérlegképes 

könyvelő
1337 1829 73%

51-343-03 Pénztárkezelő és valutapénztáros 1170 1402 83%

51-344-02 Társadalombiztosítási ügyintéző 957 1091 88%

51-344-01 Bérügyintéző 757 879 86%

51-344-04 Pénzügyi ügyintéző 360 420 86%

52-343-01 Közbeszerzési referens 338 466 73%



Elvárt eredmények

• Gyorsabb, hatékonyabb reakció a gazdaság és a munkaerőpiac

változó igényeire

� területi szempontok jobb érvényesülése
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• Átlátható feladat-ellátási struktúra, költséghatékonyabb működés

• Produktív együttműködés az iskolák és a gazdálkodó szervezetek

között

� A hatékonyabb együttműködés a duális képzési rendszer

megerősítésének egyik alapvető feltétele



Konklúzió

� Kiemelkedően fontos téma a pénzügy, ennek megfelelően szükséges 
kezelni és középpontba kell állítani.

Cél: 
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� a pénzügyi ismeretek iránti igény, érdeklődés fokozása

� Már a fiatalok  pénzügyi kultúrájának fejlesztése

� megfelelő pénzügyi szakértelemmel rendelkező generáció kinevelése

� A Kormány  egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a fent említett célok 
megvalósításáért.
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Köszönöm a figyelmet!

Balogh László
Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár


