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Előszó a márciusi számhoz

A Hitelintézeti Szemle 15. évfolyamának márciusi száma az itt megjelent tanulmá-
nyokkal kíván hozzájárulni a Magyarországon idén második alkalommal megvalósuló 
Pénz7 programhoz.

Az Európai Bankföderáció kezdeményezésére 2015-ben indult rendezvénysorozat, 
a European Money Week az eseményhez csatlakozó országok páneurópai együtt-
működése által igyekszik felhívni a figyelmet az iskoláskorú gyermekek pénzügyi 
oktatásának és szemléletformálásának fontosságára. A programban részt vevő or-
szágok egy héten át speciális iskolai tanórák és interaktív, közösségi részvételen 
alapuló, játékos vetélkedők segítségével szólítják meg a diákokat. A rendezvény 
hazai szervezői, a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány közös erőfe-
szítéseinek eredményeként a pénzügyi témahét keretei között Magyarországon is 
egyre több általános és középiskolás diák sajátíthatja el a hétköznapi pénzügyek 
felelős kezeléséhez szükséges, gyakorlati ismereteket és készségeket.

A 2015 tavaszán lezajlott első hazai Pénz7-en összesen 660 általános és középiskola 
mintegy 90 ezer diákja – az Európa-szerte megszólított iskolások közel egyharmada –,  
és több mint 1000 tanár vett részt. Az előzetes várakozásokat jelentősen felülmú-
ló érdeklődés az idei évre tovább fokozódott: 2016-ban már majdnem 800 iskola 
több mint 102 ezer tanulója vehet részt a Pénz7 keretében megvalósuló rendhagyó 
pénzügyi órákon. 

Az idén március 7-től 11-ig tartó témahét fókuszában a pénzügyi tudatosság és  
a takarékosság témája áll; ezt a központi üzenetet járják körbe az eseménysorozat já-
tékos, interaktív vetélkedői, és erre a mondanivalóra épülnek a kifejezetten a Pénz7 
alkalmából megvalósuló, különleges iskolai tanórák is. A szervezők idén már négy 
külön iskolai korcsoport számára biztosítanak az életkori sajátosságoknak megfelelő, 
kifejezetten a Pénz7-re fejlesztett pénzügyi-gazdasági oktatási anyagokat, melyek 
magas szakmai színvonaláról az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműkö-
désben dolgozó, tapasztalt szakpedagógusokból álló szerzői gárda gondoskodott.

A Pénziránytű Alapítvány a résztvevő iskolák tanárai számára teljes körű támogatást 
biztosít az ingyenesen elérhető tananyagok és az ezek átadására felkészítő, speci-
ális tanárképzési lehetőségek formájában. A tanórák megtartásában – a Magyar 
Bankszövetség együttműködésének köszönhetően – mintegy kétszázötven önkén-
tes pénzügyi szakember is közreműködik, akik tapasztalataikra és szakértelmükre 
támaszkodva járulnak hozzá a diákok ismereteinek elmélyítéséhez.

A Hitelintézeti Szemle szerkesztősége meleg szívvel ajánlja ezen és a korábbi számok 
tanulmányait is a következő generációk pénzügyi tudatosságának és takarékossá-
gának előmozdítása érdekében.
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