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Jogszabályi háttér

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény

• a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 
rendelet

• a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 
rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
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Fejlesztési területek - nevelési célok
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• Kreativitásra, újításra való törekvés, kockázatvállalás
• Ismeretek: lehetőségek, kihívások, 
vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételei

• Készségek, képességek: tervezés, szervezés, irányítás, 
vezetés, feladatok megosztása, elemzés, kommunikáció, jó 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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vezetés, feladatok megosztása, elemzés, kommunikáció, jó 
ítélőképesség, tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés 
és -vállalás, munkavégzés egyénileg és csapatban, etikus 
magatartás

• Pozitív attitűd: függetlenség, alkotó- és újítókészség, 
motiváció és eltökéltség



Ember és társadalom
• Történelem (5-8. évfolyam)

A gazdasági élet területei és a munka világa

• Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (5-8. évfolyam)

Közműveltségi tartalmak
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• Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (5-8. évfolyam)
Pénzügyi és gazdasági kultúra
A családi költségvetés 
A pénz és formái 
Pénzkezelés 
Pénzintézetek és tevékenységük
Vállalkozói alapismeretek 



Közműveltségi tartalmak

Életvitel és gyakorlat
• Pályaorientáció, közösségi szerepek

• Alapvető adózási, biztosítási, egészség-, nyugdíj- és 
társadalombiztosítási, pénzügyi és gazdasági ismeretek; 
hivatali ügyek intézése.
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Matematika

Közműveltségi tartalmak

• Optimumproblémák: költség, kiadás minimumának; 
elérhető eredmény, bevétel maximumának kiszámítása

• pénzügyi fogalmak: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, 
kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő
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Kerettantervek  - alsó tagozat

Technika, életvitel és gyakorlat (3-4.)
• Család, otthon, háztartás
• Gazdálkodás a háztartásban
• Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 
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• Takarékosság alapanyaggal, energiával, idővel, pénzzel, fogyasztási 
cikkekkel

• Bevételek, kiadások. Zsebpénz kezelése, beosztása

Környezetismeret (3-4.)
• Miért érdemes takarékoskodni?
• Energiatakarékos és tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 
(papírgyártás)



Matematika (5-6.)

Pénzügyi ismeretek megalapozása (pl. százalékszámítás)

Történelem (7-8.)

Kerettantervek  - felső tagozat

Történelem (7-8.)

Pénzügyi és gazdasági kultúra
• a piacgazdaság modellje
• a pénz funkciói és formái
• pénzintézetek és tevékenységük
• egy lehetséges gazdasági szerep átélése
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Matematika

Gyakorlati alkalmazás hangsúlyozása (más tantárgyakban is)
• sorozatok, 
• kamatos kamat

Kerettantervek  - gimnázium

• kamatos kamat

Földrajz

A világgazdaság jellemző folyamatai 
• Nemzetgazdaságok és a világgazdaság
• A globalizáció (transznacionális vállalatok)
• A monetáris világ
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Fejlesztési területek - nevelési célok
• az anyagi és kapcsolati tőke szerepének felismerése
• pénzügyi döntéseket érintő információk önálló feldolgozása
• ismeretek számlanyitásról és üzemeltetéséről

Kerettantervek - szakképzési intézmények

Kezdeményező és vállalkozói kompetencia
• együttműködés
• kozkázatfelismerés
• függetlenség
• Innováció
• Pénzügyi ismeretek alkalmazásának képessége
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Társadalomismeret
• Alapvető pénzügyi ismeretek
• Költségvetés készítése
• Gazdasági ágazat

Kerettantervek - szakképzési intézmények

• Gazdasági ágazat
• Költségvetés
• Vállalkozás
• Tőke
• Tanki szolgáltatás, pénzügyi tranzakció

Idegen nyelv, Informatika, Matematika
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European Money Week
célja: 
• felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, 
• a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára, 
• a széleskörű szakmai összefogás által segítse a különféle 

Pénz7 

• a széleskörű szakmai összefogás által segítse a különféle 
pénzügyi projektek terjedését
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Pénz7 
• 2015-2016 tanév Téma: családi költségvetés

1000 pedagógus, 200 önkéntes
Pénziránytű Alapítvány, EMMI

• 2015-2016 tanév Téma: megtakarítás, pénzügyi tervezés
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• 2015-2016 tanév Téma: megtakarítás, pénzügyi tervezés
1435 pedagógus, 250 önkéntes
Pénziránytű Alapítvány, 
Magyar Bankszövetség

• 2016-2017 tanév Téma: Bankoljunk okosan! Üzleti ötlet és együttműködés
2000 pedagógus, 412 önkéntes
Nemzetgazdasági Minisztérium, Pénziránytű Alapítvány, 
Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Magyar Bankszövetség, 
EMMI



Pénz7 
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2015 – családi költségvetés

2016 – megtakarítás és pénzügyi tervezés

2017. március 6-10. 
• pénzügyi témakörben: Bankoljunk okosan! – korszerű pénzkezelés; 
• vállalkozói témakörben: Üzleti ötlet és együttműködés 

A Pénz7 témái

• vállalkozói témakörben: Üzleti ötlet és együttműködés 

Szakmai komplexitás  - kísérő programok megvalósulása
• Pedagógus felkészítő oktatás
• Interaktív vetélkedők, versenyek, pályázatok 
(BankVelem PénzOkos Kupa, plakáttervező pályázat)
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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