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Nemzetközi Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Oktatási Konferencia 
 

 

Időpont: 2019. április 25. (csütörtök) 9.00-16.00 óra 
Helyszín: Penta Unió Oktatási Centrum (1051 Budapest, Sas u. 25.) 
 

Moderátor: Lovas György képzési szakértő, kommunikációs és készségfejlesztő tréner 

 

Délelőtti program (II. emeleti konferenciaterem) 
 

09.00-09.30 Helyszíni regisztráció 

 

09.30-09.50 Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár, Pénzügyminisztérium 

Tudatos adózással az adózók akár több százmilliárd forintot is spórolhatnak 
Az adótudatossággal nemcsak a költségvetés nyerhet, hanem az adózók is. Az 

adótudatosság több százmilliárd forintot hozhat a központi költségvetésnek, de tudatos 

adózással az adózók is jelentős összeget spórolhatnak meg. A vállalkozók számtalan 

kedvező adózási mód közül választhatnak, az adókedvezményeket a lakosságnak, a 

családoknak is érdemes kihasználni, az egyszázalékos felajánlás pedig mindenkit kvázi 

döntéshozói joggal ruház fel a saját személyi jövedelemadója tekintetében. 

 

09.55-10.15 Dr. Varga Zoltán Balázs kancellár, Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

A pénzügyi és vállalkozási ismeretek szakgimnáziumi oktatásának tapasztalatai 
Az előadás áttekinti a pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy szakgimnáziumi 

bevezetésének előzményeit és várható eredményeit. A tantárgy vonzó tartalmat 

nyújt a fiataloknak, életközeli, használható és a piacon elvárt tudást közvetít. 

Hozzájárul a vállalkozói attitűd kialakulásához, illetve a mindennapok és a vállalkozói 

pénzügyek világában jártasságot nyújt. 

 

10.20-10.40 Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora 

Trendváltások a világgazdaságban – magyarországi hatások 
A 2008-as pénzügyi válság sokféle politikai következménnyel járt, de a főbb 

gazdaságok a recessziót követően erőteljesen növekedtek a legutóbbi időkig. A 

kamatok, nemzetközi árak, a keresleti viszonyok előnyös keretet adtak a magyar 

gazdasági növekedésnek is. A világban most ismét fordul a gazdasági konjunktúra, új 

technológiai trendek mutatkoznak, felgyűltek a geopolitikai feszültségek. Vajon 

mindezek a hatások miként érintik Magyarország kilátásait? 

 

10.45-11.05 Chornitzer Péter vezérigazgató-helyettes, Diákhitel Központ Zrt. 

Diákhitel – lehetőség és felelősség 
Miért segítség a Diákhitel a felsőoktatási tanulmányok során? Ki, mikor és milyen 

típusú diákhitelt vehet fel? Miért érdemes a diákhitel segítségével tervezni az 

egyetemi éveket? Vajon megtérülő befektetés-e a diákhitel? 

 

11.10-11.20 Kávészünet  
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11.20-11.35 Dr. Szász Levente magyar tagozatért felelős dékánhelyettes, Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 

A gyakorlatorientált gazdasági képzés lehetőségei az erdélyi magyar középiskolákban 
– a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem modellje 
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodás-tudományi Karának 

magyar tagozata több mint 20 éve alkalmaz gyakorlatorientált képzési módszereket a 

gazdasági oktatásban, amelybe immár 11 éve az erdélyi magyar tannyelvű 

középiskolákat is bevonja versenyszerű programok és képzések megvalósításával.  

 

11.40-11.55 Dr. Horváth Ilona kutatótanár, a PénzSztár középiskolai oktatási szakértője 
A PénzSztár verseny, mint egy sajátos oktatási koncepció 
A legújabb nemzetközi és hazai pénzügyi műveltség (financial literacy) vizsgálatok 

egybehangzóan a lakosság pénzügyi műveltségének súlyos hiányosságaira hívják fel a 

figyelmet. A globális probléma mind több kutató és pénzügyi szakember érdeklődését 

kelti fel. Vizsgálni kell azokat az utakat, amelyek a túlterhelt középiskolai diákok 

oktatásában lehetővé teszik a pénzügyi műveltség hatékony fejlesztését. 

 

12.00-12.10 Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője 

A 2019. évi PénzSztár verseny meghirdetése 
 

12.10-12.20 PénzSztár díjátadó 
 

12.20-13.10 Ebédszünet 

 

 

Délutáni program (I. emeleti konferenciaterem) 
 

13.10-13.25 Pintér Gergely központvezető, OFI Digitális Tartalomszolgáltató Központ 

A digitális oktatás megvalósításának lehetőségei, különös tekintettel a középiskolai 
digitálistartalom-fejlesztésre 
Az előadás áttekintést nyújt a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) jelenleg futó és a 

közeljövőben végbemenő fejlesztéseiről, és az NKP szolgáltatásainak felhasználásával 

létrejött okostankönyvek bemutatásán keresztül megismerteti az érdeklődőket a 

digitális tankönyvek új generációjával. 

 

13.30-13.55 Boa László Cloud Specialist, Developer Advocate, Architect – Central & Eastern 

Europe, IBM 

Mesterséges intelligencia és robotok az oktatásban 
A mesterséges intelligenciára épülő IBM Watson platform hatékony eszközt kínál a 

tanárok számára a diákok fejlesztéséhez. A gyakorlati bemutatóval egybekötött 

előadás ízelítőt nyújt a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeiből, és 

kitér arra is, hogyan ösztönözheti Watson az osztályteremben zajló ismeretszerzést 

és az élethosszig tartó tanulást. 

 

14.00-14.25 Orova Balázs CEO, Sales & Marketing, EcoSim 

Vállalkozz játékosan! – pénzügyek oktatása üzleti szimulációval 
A pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatásában elengedhetetlen az elmélet és a 

gyakorlat összekapcsolása. Az EcoSim üzleti szimulációs játékai a fiatalok számára 

otthonos virtuális környezetben nyújtanak élménygazdag, gyakorlatias tapasztalat-

szerzésen alapuló oktatást, amelyet a konferencia résztvevői is kipróbálhatnak. 

 

14.30-14.45 Kávészünet  
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14.45-15.00 Wittmann Zsolt, a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának vezetője 

Kreativitással a hatékony tanulásért 
Hogyan lehet középiskolások számára élményalapú, mégis hatékony képzési 

programokat szervezni? Mi érdekli a középiskolás diákokat? Mitől lesz élvezetes a 

tanulási folyamat? A Mathias Corvinus Collegium több mint 20 éve foglalkozik 

tehetséggondozással, a Középiskolás Programban már közel 1800 diák vesz részt. Az 

előadás a diákok visszajelzései alapján igyekszik megválaszolni ezeket a kérdéseket. 

 

15.05-15.20 Ábrahám Zsolt alapító, Case Solvers 

A tanulás új formái – esettanulmányi versenyek 
A digitális forradalom számos lehetőséggel ruházta fel a társadalmat. Ezzel 

párhuzamosan megváltozott az, hogy a ma és a honlap munkavállalói számára milyen 

készségek elengedhetetlenek. A problémamegoldás, a kritikus gondolás és a 

kommunikációs, előadói készségek kerültek előtérbe. Az esettanulmányi versenyek 

ideális platformként szolgálnak a diákok és vállalatok számára, hogy ilyen 

környezetben találkozzanak. 

 

15.25-15.40 Szeles Nóra piacfejlesztési tanácsadó, a Tőkeportál társalapítója 

Vállalatfinanszírozás a közösség erejével 
A Tőkeportál a világszerte elterjedt és nagy népszerűségnek örvendő közösségi 

finanszírozási modellt valósítja meg Magyarországon. Ezáltal a helyi kezdő 

vállalkozások számára is lehetővé válik, hogy egy online kampány segítségével 

közösségi tőkét vonjanak be, miközben a potenciális ügyfélkörüket is növelik és 

márkájukat erősítik. A közösségi befektetők pedig akár kis összegekkel 

részesedhetnek az innovatív helyi vállalkozások sikerében. 

 

15.45-től Igazolások kiadása a konferencián való részvételről 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a tovább-

képzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. 

rendelet szerint a pedagógusok számára előírt hétévenkénti tovább-képzés – egy vagy 

több továbbképzés keretében – legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való 

részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. A 

hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető harminc 

foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben 

a képzési idő legalább az öt órát eléri. 

 

 

 

 

 

 

A konferencia támogatója a Diákhitel Központ Zrt. 
 


