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A HARMADIK PÉNZ7 ÜZENETEI

A gazdasági válság talán egyetlen pozitív következménye, hogy a pénzügyi kul-
túra a szakmai és a tudományos érdeklődés középpontjába került. E témakör-
ben tucatszámra készültek tematikus felmérések, szakmai tanulmányok, majd 
a pénzügyi kultúrára fókuszáló tudományos fokozatszerzések következtek, to-
vábbá szakmai könyvek és tankönyvek készültek el.
A pénzügyi kultúra térhódítása nem egy felkapott, trendi hóbort, hanem a 
pénzügyi szektor önérdeke. Ugyanis a gazdasági válság következtében meg-
sérült, kölcsönös bizalmi rendszer a mai napig nem állt helyre. Az általános 
bizalomhiány és az előítéletek akadályozzák és veszélyeztetik a bankszektor 
hagyományos működését, azaz a gazdaság folyamatos és kiszámítható hitele-
zését. A gazdaságon belül a bankszektor kitüntetett szerepe, a kölcsönös egy-
másrautaltság megköveteli, hogy a bizalom helyreálljon. Ennek előfeltétele a 
pénzügyi kultúra, úgymint a megszerzett pénzügyi tapasztalatok, a pénzügyi 
tudás, a pénzügyi tudás alkalmazási képességének, a pénzügyi folyamatok 
megértésének a fejlődése. Ehhez tematikus képzésre és oktatásra van szükség. 
Ezért csatlakozott immár harmadik éve a Magyar Bankszövetség a nemzetközi 
eseménysorozathoz.
A páneurópai Money Week ez évi magyarországi eseményeit a Pénz7 keretében 
rendezték meg 2017. március 6–10. között. Az események létrejöttében,  szerve-
zésében és megvalósításban – az EMMI irányításával – a nemzetközi tagszer-
vezet és a Magyar Bankszövetség mellett további három szervezet működött 
közre: az NGM, a Pénziránytű Alapítvány és a Junior Achievement Magyaror-
szág Alapítvány.
A Pénz7-re a szokásoknak megfelelően szakmai és tudományos megnyitóval, 
általános- és középiskolai tanórákkal, idegen pénzügyi kifejezések magyaro-
sítási pályázatával, videó- és képregénykészítő pályázattal, osztálykirándulási 
pályázattal, BankVelem PénzOkos Kupa vetélkedővel és számos más érdekes-
séggel készültek a szervezők.
Kutatások szerint a pénzügyi ismeretek átadása akkor eredményes, ha az elmé-
let és a gyakorlat nagyjából azonos súllyal épül be. Ezért a közel ezer résztvevő 
iskolában a programokat több száz felkészült, önkéntes közgazdász segítette. 
2017-től a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete bekerült az iskolai tanév 
rendjébe. Az ez évi pénzügyi fókusztéma, a korszerű pénzkezelés (mottója: 
Bankoljunk okosan!) mellett helyet kaptak a vállalkozói ismeretek is.
A megszólított fi atalok száma idén is meghaladta a 100 000-et és ezzel sikerül 
a felelős pénzügyi magatartást és ismereteket terjeszteni, ami a gazdasági fel-
emelkedés egyik pillére.
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