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Felnőttoktatásban az első és második szakképesítés
megszerzésének lehetősége
a szakképzési centrumok tagintézményeiben
A tagintézményekben oktatott szakképesítések listája: www.nive.hu
Példák:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző – 36 szakképzési centrum
kínálatában
Vállalkozási és bérügyintéző – 17 szakképzési centrum képzési
kínálatában
Vállalkozási mérlegképes könyvelő – 27 szakképzési centrum
kínálatában

Forrás: NGM

6

Pénzügyi alapismeretek oktatására vonatkozó igény
megjelenése a törvényhozásban
31/2012. (IV. 3.) OGY határozat* a lakossági deviza-eladósodás
megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről: „Építse be az
általános iskolák felső tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába
a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok
oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a
megismertetését és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia cselekvési terve keretében a Kormány
szándéka az 1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozatában: „Az ifjúsági
korosztály pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából elő kell mozdítani
a pénzügyi ismeretek elsajátítását”.

*A határozatot az Országgyűlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
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A kormány megtárgyalta és elfogadta
a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő átfogó
nemzeti stratégiát (2017-2023)
1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat

Forrás: NGM, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság

A pénzügyi és vállalkozói tudatosság
Pénzügyi ismeretek alatt a lényeges
pénzügyi fogalmak a pénzügyi termékek
és szolgáltatások ismeretét, és egyéb
praktikus tudnivalókat kell érteni.

A pénzügyi magatartás körébe sorolható a családi költségvetés
készítése, a hosszú távú tervezés, a takarékoskodás, a pénzügyi
döntéshozatal.

A hozzáállás, vagyis az attitűd a személy pénzügyekhez való viszonyát, jelenti, pl. a jövőhöz
viszonyulást, az öngondoskodást, a kockázati éhséget, az eredményközpontúságot.

Forrás: NGM, Pénzügyekért Felelős Államtitkárság

9

Új Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy a
szakgimnáziumokban
Gyakorlatorientált tantárgy első része felelős pénzügyi döntésekre,
tudatos tervezésre és kockázatvállalásra készít
A második része a sikeres munkavállalói vagy vállalkozói
kompetenciák fejlesztésére irányul (10. évfolyamon, heti 1 órában)
Szakmai tartalma a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával,
lektorálásával került összeállításra
2016. szeptember 1-jétől néhány szakgimnáziumban kísérleti (pilot)
jelleggel megkezdték a pénzügyi tudatosságra nevelő új tantárgy
oktatását, 2017. szeptember 1-jétől minden 10. évfolyamba lépő
számára oktatásra kerül
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A pilot eredményességének mérése
A pilot képzést bemeneti mérés előzte meg.
A pilot képzést kimeneti mérés zárta.
(A mérésben részt vettek száma: 2656 fő.)
A mérések eredményei
jelentős javulás a tanulók szemléletében,
gazdasági összefüggések megértése

Forrás: Dr. Varga Zoltán, BGSZC főigazgató
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A Pénziránytű program a Budapesti Gazdasági
SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű
Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakgimnáziumában

Forrás: https://youtu.be/xvbdrWuTcsk
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A mérések eredménye (egy kiemelt példa)
Hitellel kapcsolatos ismeretek - helyes válaszok aránya a bemeneti
és kimeneti mérésekben

A hitelek kamatához képest a betétek kamatlába
jellemzően… (alacsonyabb)

Ha a havi kiadás több, mint a bevétel, akkor a
különbséget fedezheti a(z)… (hitelfelvétel)
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Forrás: Dr. Varga Zoltán, BGSZC főigazgató

40%

50%

60%

70%

80%

Kimenet

13

A tantárgy bevezetésének támogatása
(700-nál több osztályban)
1.

Tanártovábbképzések
ingyenes, akkreditált továbbképzések
országosan kb. 500 részt vevő pedagógus
Mindennapi pénzügyeink - MNB (30 kredit)
Etikus vállalkozói ismeretek - MICE (60 kredit)

2.

Tananyag-támogatás
Iránytű a pénzügyekhez tananyagcsomag és digitális tananyag
Etikus vállalkozói ismeretek tananyag

Forrás: Dr. Varga Zoltán, BGSZC főigazgató
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Pénzügyi területet érintő fontosabb változások
(példák)
•
•

•

A szakképzési törvény változása
2017. évi CXCII. törvény az egyes oktatási, szakképzési és
felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények
módosításáról

A szakgimnáziumban válaszhatóvá vált a 9-12. évfolyamokon
tanult szakképesítés (mellék-szakképesítés), az érettségi és OKJ
vizsga külön kerül megszervezésre
A gazdaság igényeinek szakképzésben történő közvetlen
megjelenését segítő Ágazati Készségtanácsok alakulnak 2018.
július 1-től
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A szakgimnázium rendszere
Szakképesítés megszerzésének lehetősége a 9-12. évfolyamokon
Ágazat

A megszerezhető mellék-szakképesítés

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens
XXIV. Közgazdaság

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző

Érettségi végzettséghez
kötött ágazati szakképesítés
54 343 01 Pénzügyi
termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01 Pénzügyi-számviteli
ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és
bérügyintéző
54 344 03 Vám-, jövedéki- és
termékdíj ügyintéző
54 344 04 Államháztartási
ügyintéző
54 340 01 Üzleti szolgáltatási
munkatárs
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A szakgimnázium rendszere
Szakképesítés megszerzésének lehetősége a 9-12. évfolyamokon
Tervezetten a szakgimnázium a szakmai programjában a szakképzési kerettantervben a
szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítés (főszakképesítés) tanítására biztosított
órakereten túli órakeretben az alábbi elemekből szabadon összeállított, a nem a
főszakképesítés tanítására biztosított teljes órakeretet kitöltő, legalább két alternatív tanulási
lehetőséget ajánl fel:
mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés; tanulószerződéses gyakorlati képzés; szakmai
idegennyelv, szakmai informatika, etikus vállalkozói ismeretek, jogi, közgazdasági és pénzügyi
alapismeretek oktatása
a főszakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítását elősegítő, ágazati szakmai kompetenciákat,
készségeket erősítő képzés, például:
Vállalati igényekre épülő szakmai tartalmak (elmélet, gyakorlat, vállalati kultúra)
Szakmai szoftverek használatának elmélyítése
Nemzetközi gazdasági ismeretek
Fogyasztóvédelmi ismeretek
E-ügyintézés
Személyiségfejlesztés, viselkedéskultúra, szakmai kommunikáció
Vezetői készségek, irányítási technikák
Tízujjas vakon gépírás
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Pénz7 - Pénzügyi és Vállalkozói Témahét*
A Pénz7 2018. március 5-9. között negyedik alkalommal került
megrendezésre, amelynek középpontjában a „Hitelekről okosan!”,
valamint az „Üzleti ötlet és együttműködés” témák álltak.
A program és a szervezők kiemelt célja: már fiatal
megalapozzák a pénzügyi és gazdasági tudatosságot, és
támogassák a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését
Kormány által tavaly elfogadott nemzeti pénzügyi tudatossági
megvalósulását.

korban
ezzel is
célzó, a
stratégia

Évről évre egyre nagyobb érdeklődés: több mint 1.200 iskola több mint
200.000 diákja vesz részt a programban.
*Forrás: http://www.penz7.hu/
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
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