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III. Nemzetközi Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Oktatási Konferencia 
 

Időpont: 2017. április 25. (kedd) 

Helyszín: Budapesti Gazdasági Egyetem, Aula (1055 Budapest, Markó utca 29-31.) 

 

Délelőtti program 
 

Moderátor: Dr. Halm Tamás egyetemi oktató, Budapesti Gazdasági Egyetem 

 

9.30-10.00 Helyszíni regisztráció 

 

10.00-10.15 Dr. Halm Tamás egyetemi oktató, Budapesti Gazdasági Egyetem 

Megnyitó 
 

10.15-10.20 Prof. Dr. Heidrich Balázs rektor, Budapesti Gazdasági Egyetem 

Köszöntő 
 

10.20-10.35 Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén 
Az előadás röviden ismerteti a szakképzés rendszerét, az OKJ adta képzési lehetőségeket, a 

pénzügyi alapismeretek oktatására vonatkozó igény megjelenését a jogalkotásban, valamint 

kitér a pénzügyi és vállalkozási ismeretek megjelenésére a szakgimnáziumokban. 

 

10.35-10.50 Pálfi Erika köznevelési tartalomfejlesztésért felelős főosztályvezető, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

A mindennapok tudása a köznevelésben – gazdálkodás és pénzügyek 
A tudomány és a technológia gyors fejlődése és a mindennapjainkat befolyásoló változások 

kihívás elé állítják az iskolákat: egyszerre kell megteremteniük az értékálló és a kor 

igényeinek megfelelő tudás megszerzésének feltételeit. A pedagógusoknak új módszertan 

alkalmazásával, naprakész tudástartalmakkal bővített ismeretek átadásáról kell 

gondoskodniuk, ugyanakkor a diákok személyre szabott fejlesztését kell nyújtaniuk. A 

jelenlegi köznevelési tartalomszabályozókban a tantárgyakon átívelő fejlesztési területek és 

a kulcskompetenciák hivatottak arra, hogy a ma iskolába járó tanulók találkozhassanak a 

modern kor kihívásaival, és megtanuljanak reflektálni azokra. Ezek körébe tartozik a 

kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia is, melyek fejlesztésének célja, hogy 

alapját képezze azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, 

melyekre a mindennapi életben, a társadalomban és később, a munkahelyen lesz szükségük 

a tanulóknak. Az előadás célja, hogy beszámoljon azokról az eredményekről, amelyeket 

ezen a területen eddig az ágazat elért. 

 

10.50-11.05 Bugár Csaba vezérigazgató, Diákhitel Központ Zrt. 

A Diákhitel szerepe a felsőoktatásban, törlesztési tanulságok 
Befektetésként kezelhető-e a Diákhitel? Tapasztalatok a 16 éves diákhitelezés során. 

Hiteltörlesztés: mikor és milyen technikával? Jó adósok-e a diákhitelesek? 
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11.05-11.20 Kávészünet 

 

11.20-11.35 Dr. Chikán Attila egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

Tudás és versenyképesség 
A nemzetek versenyképességének számos gazdasági és társadalmi összetevője között 

kiemelkedő helye van a tudást elősegítő intézményeknek és mechanizmusoknak. Az 

előadás a felsőoktatás és a szakképzés versenyképességet befolyásoló szerepét mutatja be, 

a Világgazdasági Fórum évente megjelenő versenyképességi jelentése alapján. Sajnálatos 

tény, hogy ezek a jelentések hazánkban sok év óta romló tendenciákat jeleznek. Az előadás 

felvázolja azokat a tényezőket, amelyek segítségével ez a tendencia megfordítható lenne. 

 

11.35-11.50 Dr. Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 

A IV. ipari forradalom hatása az oktatásra 
A digitalizáció által érintett munkahelyek és szervezetek a korábbitól sokban eltérő 

készségeket, tudásokat igényelnek a fiatal (és nem annyira fiatal) korosztályoktól. A globális 

tendenciák nem egyformán alakulnak a világban, sok függ a helyi adottságoktól és 

előzményektől, ám a fejlett gazdaságokban megmutatkozó trendek hamar elérik a 

peremhelyzetű országokat is. Az előadás a már észlelhető folyamatok elemzése alapján 

tekint a magyar oktatási rendszer előtt álló feladatokra, külön kihangsúlyozva a folyamatos 

újratanulás képességének fontosságát. 

 

11.50-12.05 Dr. Horváth Ilona kutatótanár, PénzSztár Versenyközpont 

Pénzügyi műveltség a hazai és nemzetközi kutatások tükrében 
Nemzetközi és hazai kutatások felhívják a figyelmet a pénzügyi, gazdasági műveltség 

mérésénél évek óta jelentkező alacsony értékekre. Szoros összefüggés mutatható ki a 

magyar felnőtt lakosság és a középiskolás korosztály pénzügyi műveltségében mért 

eredmények között. A legújabb kutatási eredmények szerinti romló tendencia a közoktatás 

fokozott figyelmét igényli. 

 

12.05-12.20 Dr. Turcsányi-Szabó Márta egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kihívások a digitális készségek iskolai fejlesztésében 
A XXI. századon dübörögve söpör végig a digitális technológia vívmányainak megújuló hada. 

Az ipar is nehezen tud lépést tartani, az oktatásról nem is beszélve, ahol a diákot sokszor el 

is veszítjük az unalom okán. Rengeteg a kihívás ... egycsapásra nem megoldható ... de több 

legyet is üthetünk, ha odafigyelünk a körülményekre és flexibilisen reagálunk. 

 

12.20-12.35 Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője 

PénzSztár verseny: jelen és jövő, a 2017. évi PénzSztár verseny meghirdetése 
PénzSztár Díj a Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért díjátadás 

 

12.35-13.30 Ebédszünet 

 

Délutáni program 
 

Moderátor: Kerekes György István, a PénzSztár Versenyközpont vezetője 

 

13.30-13.45 Pajzos Csaba alelnök, Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

Gazdasági ismeretek oktatása Erdélyben 

Az előadás tájékoztatást nyújt az erdélyi és partiumi közép- és felsőfokú gazdasági oktatás 

rendszerváltást követő közelmúltjáról és jelenéről, kitérve azokra, az „iskolarendszeren 

kívüli” kezdeményezésekre is, melyeket civil és szakmai szervezetek, vállalatok támogatnak, 

illetve szerveznek rendszeresen közép- és felsőfokú gazdasági tanulmányokat végző fiatalok 

számára. 
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13.45-14.00 Antalík Imre tanszékvezető egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem, Komárom 

A gazdasági ismeretek középiskolai oktatásának gyakorlata a Felvidéken 
Az előadás bemutatja, hogy milyen szerepet töltenek be a gazdasági és pénzügyi ismeretek 

a felvidéki középfokú oktatásban, és ismerteti a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi 

Karának törekvéseit a középiskolás diákok gazdasági ismereteinek bővítése terén. 

 

14.00-14.15 Tóth Kornél igazgató, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta 

A szerbiai gazdasági-pénzügyi oktatás egy, a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított 
iskola szemszögéből 
A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola Szerbiában élen jár a modern, kompetencia 

alapú oktatás alkalmazásában. A német modell alapján végrehajtott módszertani reformok 

teremtették meg az alapját a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen megvalósított 

fejlesztéseknek, melyek új fejezetet nyitottak az iskola történetében. Az intézmény ma már 

nem csak a középiskolás korosztály, hanem az általános iskolás tanulók és a közvélemény 

érdeklődését is rendszerszerűen kelti fel a gazdaság, a pénzügy és a kereskedelem iránt, a 

tanárok és a diákság nagy részének bevonásával. 

 

14.15-14.30 Papp Géza főiskolai tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Gazdasági alapismeretek oktatása Kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban 
Az oktatás nehezen képes lépést tartani az általános fejlődés ütemével, az egyre bővülő 

igényeket egyre nehezebb kielégíteni. A gazdasági ismeretek tanítása komoly feladat elé 

állítja Kárpátalja oktatási intézményeit is. A dinamikusan fejlődő gazdasági ágazatok 

naprakész tudással rendelkező szakembereket várnak az iskoláktól. A Kárpátalján működő 

magyar tannyelvű intézmények gazdasági alapismeretek oktatásának fő feladata a helyi 

szükségletek kielégítése. Ezeknek az igényeknek kíván megfelelni a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete is. 

 

14.30-14.45 Kávészünet 

 

14.45-15.00 Lantos Mihály egyetemi oktató, tanulásmódszertani tréner, Lépéselőny Tanulásmódszertani 

Központ 

A hatékony tanulás módszertana 
XXI. századi világunk olyan mennyiségű információval ajándékozott meg bennünket, melyet 

nem lehet használható szinten elsajátítani a száz évvel ezelőtti tanulási módszerekkel. Ha 

élni akarunk a modern világ adta lehetőségekkel, ideje használatba vennünk az elménk adta 

lehetőségeket is, hogy a tanulásnak ne az elszenvedői, hanem a haszonélvezői legyünk. 

 

15.00-15.15 Orova Balázs CEO, EcoSim Business Simulations 

Gamification a gazdasági ismeretek oktatásában 
Az előadás összefoglalja a gamification lényegét, majd az oktatásból vett példákon keresztül 

bemutatja a gamification gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit, végül a közönség egy 

rövid játékban is részt vehet egy mini szimuláció keretében. 

 

15.15-15.30 Wittmann Zsolt megbízott programvezető, Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Program 

Tehetséggondozás és közösség a Kárpát-medencében – a XXI. század technikai lehetőségei 
Az előadás a tehetséggondozás és közösségépítés határokon átívelő lehetőségeit mutatja 

be egy hazai jó gyakorlat tapasztalataival gazdagítva. Az egyre könnyebben hozzáférhető 

technikai eszközök és a szélessávú internet elterjedése számtalan lehetőséget nyit a 

blended learning típusú képzési programok számára. Az elektronikus tanulási rendszerek 

folyamatos fejlesztésével, élmény alapú szakmai és közösségi programok szervezésével 

mindenki számára elérhetővé tehető a minőségi oktatás. 
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15.30-15.45 Tanács János tanszékvezető-helyettes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem; 

oktató, Mathias Corvinus Collegium 

Tárgyalás- és érveléstechnika 
Az érveléstechnika rendszerváltást követő meghonosításában a BME Filozófia és 

Tudománytörténet Tanszéke vezető szerepet játszott. Az érveléstechnika, retorika, 

tárgyalástechnika kurzusok – az egyetemi képzések mellett – a szakkollégiumi tehetség-

gondozó programok közül a legstabilabban a Mathias Corvinus Collegiumban eresztettek 

gyökeret. Az előadás a Challenger-katasztrófa kapcsán mutatja be az érveléstechnika 

jelentőségét, majd ismerteti az MCC Középiskolás és Junior programjának főbb vonásait, 

szerkezetét és didaktikai elveit. 

 

15.45-16.00 Lovas György tréner, versenyszervező, PénzSztár Versenyközpont 

A kommunikáció fejlesztésének lehetőségei 
A Pénzsztár verseny feladatai – a szakmai ismereteken túl – nagy hangsúlyt fektetnek azokra a 

készségekre is, amelyek a hatékony kommunikáció biztosítékát jelentik. Az utóbbi évek 

tapasztalatai alapján, az iskolai oktatáson belül egyre szűkülnek a kommunikációs helyzetek, 

és ez vonatkozik a csoportos feladatmegoldásra, a problémamegoldó gondolkodásra is.  

 

16.00-tól Igazolások kiadása a konferencián való részvételről 

 

 

A konferencián való részvétel minden érdeklődő számára ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni legkésőbb 2017. április 24-én délig lehet, az info@penzsztar.hu címre küldött e-mailben.  
A regisztrációk fogadása érkezési sorrendben történik, a helyszín befogadó képességének mértékéig. 
A konferencia résztvevői a program végén – igény szerint – igazolást kapnak a részvételről. 
 

 

TAS-11 Kft./PénzSztár Versenyközpont | 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. | Telefon: +36 1 354 1608 

E-mail: info@penzsztar.hu | Web: www.penzsztar.hu 

 

 

 
A konferencia támogatója a Diákhitel Központ Zrt. 


