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A KILENCEDIK PÉNZ7 KÖSZÖNTÉSE
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2023-ban március 6–10. között immár 9. alkalommal tartjuk meg Magyarorszá-
gon a PÉNZ7 rendezvénysorozatot, amelyet a pénzügyi és vállalkozói tudatos-
ság heteként is szokás emlegetni. Az évenként világszerte zajló, figyelemfelkeltő 
kampány fő célja, hogy a fiatalok egyre tudatosabbak legyenek a pénzügyekben, 
és elsajátítsák azt a tudást, amely szükséges a későbbi, felnőttkori megalapozott 
pénzügyi döntések meghozatalához. A program fókuszában az általános és kö-
zépiskolás fiatalok állnak, hiszen – mint minden készségre és ismeretre igaz –, 
célszerű minél fiatalabb korban elkezdi az ismerkedést a pénzügyek világával is. 
A témahetek általános célja nem az elvont pénzügyi fogalmak és folyamatok is-
mertetése, hanem a mindennapokban használható, gyakorlati ismeretek játékos, 
élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek ki-
próbálására.
A pénzügyi kultúra szintje fontos képet ad az adott ország lakosságának a pénz-
ügyi termékekhez való viszonyáról is. Ezt az értéket felismerve, Magyarország is 
törekszik arra, hogy a hazai pénzügyi kultúra szintjének felmérése, gyenge pont-
jainak azonosítása, a pénzügyi tudatosság fejlesztése a kormány által kidolgozott 
nemzeti stratégia keretei között célirányosan, átlátható és minőségbiztosított mó-
don valósuljon meg. A kormány álláspontja tehát következetes: a pénzügyi kul-
túra fejlesztése nemzetgazdasági érdek, a lakosság pénzügyi tudatossága ugyanis 
erősíti a pénzügyi rendszer stabilitását is.
Makrogazdasági megközelítésben: a magasabb szintű pénzügyi kultúrával nő-
nek a családok pénzügyi tartalékai, erősödik vagyoni helyzetük, növekszik 
stressztűrő képességük gazdaságilag nehezebb időszakok esetén. Ez a jelenlegi, 
veszélyes időkben is igaz: a pénzügyileg tájékozottabb családok kedvezőbb meg-
takarítási, befektetési formákat keresnek, így például inflációkövető állampapírt 
vesznek. A pénzügyi rendszerbe bekerülő megtakarítás – bármely formában is 
történik – a nehezebb időkben is támogatja és erősíti a gazdaság egészét a növeke-
dést segítő hitelek vagy tőkekihelyezés révén.
A pénzügyi szolgáltatásokat közvetítő intézményeknek is alapvető érdeke a pénz-
ügyi kultúra fejlesztése, hiszen minél tudatosabb a lakosság, annál inkább nő a 
magánszektor megtakarítása, és azon keresztül javul a hitelképességük is. A fo-
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kozottan hitelképes ügyfelek pedig alacsony kockázatú jövedelemforrást, illetve 
stabil üzletmenetet jelentenek a pénzügyi szektor számára. 
A  pénzügyi tudatosság szerepe a 2008-ban kibontakozott pénzügyi-gazdasá-
gi válság hatására került még inkább előtérbe. Ehhez kapcsolódóan a pénzügyi 
kultúra fejlesztésének igénye egyre határozottabban megfogalmazott céllá vált 
hazánkban is. Magyarország polgárai pénzügyi fogyasztókként, potenciális vál-
lalkozóként fontos szerepet töltenek be a nemzetgazdaság működésében, ezért a 
kormány fontos elérendő célként fogalmazta meg a lakosság pénzügyi tudatossá-
gának fejlesztését: 2017 decemberében hét évre szóló stratégiát fogadott el a pénz-
ügyi tudatosság fejlesztésére. A stratégia az egész lakosságot célozza, de kiemelt 
jelentőséget tulajdonít a fiatal korosztály gyakorlati pénzügyi ismeretekkel való 
felvértezésének. A  PÉNZ7 program tehát a pénzügyi tudatosságot előmozdító 
nemzeti stratégia, illetve a 2019-ben elfogadott kkv-stratégia2 („A magyar mik-
ro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019–2030”) céljainak 
megvalósítását is elősegíti.
Mind a nemzetközi, mind a hazai tapasztalatok alátámasztják, hogy a pénzügyi 
kultúra fejlesztését már az általános iskolában el kell kezdeni, és folytatni szük-
séges a közép- és felsőoktatásban. Hazánk 2015-ben csatlakozott először az Eu-
rópa-szerte mintegy 30 országban egy időben zajló European Money Week kez-
deményezéshez, majd 2017-ben a magyarországi PÉNZ7 a Global Money Week 
eseménysorozatba is bekapcsolódott. A Global Money Week rendezvénysorozatot 
a Child and Youth Finance International nemzetközi nonprofit szervezet 2012-
ben indította el. Jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt tíz év alatt összesen több 
mint 170 ország vett részt a programsorozatban, és a színvonalasnál színvona-
lasabb rendezvényeknek köszönhetően több mint 50 millió fiatal jutott bővebb 
pénzügyi ismeretekhez.
A PÉNZ7 egy kiemelkedően sikeres és hasznos kezdeményezés: az elmúlt tanév-
ben már több mint 1000 hazai iskola 170 ezer diákjához ért el. Ezzel az aránnyal 
Magyarország nemzetközi összehasonlításban is jó eredményt ért el, az európai 
uniós tagállamok élvonalában a legjobb öt között szerepel. 

2023-ban a PÉNZ7 pénzügyi témája az elektronikus banki csatornákkal foglalko-
zik „Korszerű pénzkezelés – Pénzügyi biztonság a kibertérben” címmel, vállalkozói 
témája pedig a „Gondolkozz és vállalkozz!”. A sok kényelmet nyújtó, gyors, min-
dig kéznél lévő, korszerű digitális megoldások számos előnyük mellett ugyan-
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meshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT).
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akkor kockázatokat is hordozhatnak, amelyekre érdemes felhívni többször is a 
figyelmet, elsősorban a fiatalok figyelmét, akik a korszerű digitális csatornák leg-
gyakoribb felhasználói. 
A Pénzügyminisztérium nagy lehetőséget lát a PÉNZ7 iskolai témahétben: ilyen-
kor az értő tanárokkal együtt a gyakorlati szakembereknek is van módjuk a fiata-
lokkal élménydús órákon találkozni, és néhány érdekes és hasznos műhelytitkot 
is bemutatni nekik. Sok év tapasztalata azt mutatja: a diákok mind az általános, 
mind a középiskolában egyaránt örömmel ismerkednek meg a pénzügyi készsé-
gekkel. Öröm tapasztalni azt is, hogy nagyszámú pedagógus lelkes és szakmai-
lag is felkészült segítője az iskolákban ennek a tudásátadásnak, függetlenül attól, 
hogy matematikát, történelmet vagy éppen biológiát tanítanak. Köszönet érte!
A gazdaságpolitika szempontjából is fontos, hogy a pénzügyi rendszer stabil lá-
bakon álljon. Ennek egyik eleme, hogy a lakosság minél nagyobb arányban kap-
csolódjon be a pénzügyi infrastruktúrába. Ebben a diákok, majd fiatal felnőttek, 
de a társadalom egészének egyre javuló pénzügyi felkészültsége sokat segíthet 
– ezért a PÉNZ7 programsorozat hosszú távon is erősíti a gazdaság stabilitását és 
ellenálló képességét. Ennek szellemében ajánlom a Gazdaság és Pénzügy e számát 
az olvasók figyelmébe.
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