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Kedves Kollégák! Kedves Önkéntes Pénzügyi Szakértők! 

 

Köszönjük, hogy az elmúlt 7 évben sokan támogattátok lelkes 
hozzáállással, aktív közreműködéssel a pénzügyi tudatosság 
magyarországi fejlesztését. Tavalyelőtt minden korábbi számot 
felülmúló 901 önkéntes kolléga vett részt a Magyarországon 
megvalósuló PÉNZ7 program tanóráinak támogatásában. A 

koronavírus járvány ezt felülírta, és 2021-ben a PÉNZ7 történetében először következett 
be, hogy több önkéntes regisztrált, mint ahány iskolai önkéntesigénylés érkezett a 
megváltozott pandémiás körülmények között. 2021-ben még a lezárások ellenére is 
171.500 diák tudatosságát fejleszthettük együtt! 2022-ben ismét több száz önkéntest 
várnak a gyerekek és a pedagógusok szerte az országban, az iskolákban! Csatlakozzunk 
minél többen Varga Mihály miniszter, bankvezetők és jegybanki, banki önkéntes vezető 
tisztviselők és kollégák köréhez! 
 
2022-ben a PÉNZ7 – a pénzügyi és vállalkozói tudatosság hete – március 7-11. között kerül 

megrendezésre hazánkban. A program pénzügyi témájának társszervezői az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (EMMI) - mint projektgazda felkérésére - a Magyar 

Bankszövetség (MBSZ) és a Pénziránytű Alapítvány (PA), valamint a Pénzügyminisztérium 

(PM).  A PÉNZ7 vállalkozásfejlesztési, gazdálkodási témával is kiegészült, melyben szervező 

partnereink, az Információs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Junior Achievement 

Magyarország Alapítvány (JAM). 

A PÉNZ7 teljes tudásanyagát minden évben tapasztalt pedagógus csapat állítja össze, és 

lektorálások, próbatanítás után kerül az iskolákba - az EMMI szakmai véleményezését 

követően. 

A PÉNZ7 pénzügyi témája 2021-ben ismét a megtakarításokkal foglalkozik „Pénzügyi tervezés, 

megtakarítások” címmel. A tanórák négy korcsoportban kerülnek megszervezésre, 3-4., 5-6., 
7-8. és 9-11. évfolyam számára. Hibrid vagy online oktatás esetére is kínálunk olyan 
lehetőségeket, amelyekkel a témahéten és/vagy azután, tanórán vagy azon kívül a diákok 
pénzügyi és vállalkozói tudatosságát fejleszthetjük. Az órákat segítő pénzügyi és vállalkozói 
önkéntes szakemberek is mind személyesen, mind online módon tudják segíteni a 
rendhagyó tanórák megtartását. De az órák során – a pedagógussal történt megegyezést 
követően - a korábbi évek tananyagai is használhatóak.  
 

Az önkéntes pénzügyi szakértők a PÉNZ7 küldötteiként, a pénzügyi kultúra és tudatosság 

nagyköveteiként vesznek részt a programban. A European Money Week és a PÉNZ7 

alapszabálya szerint az iskolai tanórák NON-BRANDED-ek, más szóval gazdálkodó szervezet 

nem képviseltetheti magát, kereskedelmi brand, logó nem használható, és for profit cég nem 

végezhet semmilyen marketing, PR tevékenységet az események során. 

A PÉNZ7 oldalán történő önkéntes regisztrációt idén is MUNKÁLTATÓI INTÉZMÉNYI KÓD 

megadásával lehet végrehajtani. Ez a kód bankonként, intézményenként, szakmai 



szervezetenként eltérő, egyedi – de azonos a korábbi évi intézményi kóddal! Az intézményi 

kód a bank kommunikációs és/ vagy személyzeti és/ vagy az oktatási területe felé került 

megküldésre a szervezők által. Amennyiben bankon belül erről nem érkezett értesítés, de 

szívesen vállalnának önkéntes munkát a pénzügyi nevelés területén, kérjük, jelezzék az 

érdeklődést az info@penz7.hu címen.  

Az elégedettség méréseket feldolgozva, a visszajelzések alapján, megújult, felhasználóbarát 

adminisztrációs felület várja a regisztráló önkénteseket. 

A tananyagot kifejlesztő pedagógus csapat a sikeres önkéntes felkészüléshez e-tananyagot is 

biztosít. 

 

Melyik iskolába menjek és hogyan? 

• A regisztráció során azokból az iskolákból lehet kiválasztani a számunkra megfelelőt, 

akik eddig jelentkeztek a programra, és önkéntest várnak. Egy legördülő menüből 

választható ki az iskola, és az az osztály / pedagógus, ahol az önkéntes szívesen 

támogatná a tanórát.  

• Számít a regisztráció időpontja! A budapesti helyek hamar betelnek, a vidéki 

iskolákba szélesebb körben lehet jelentkezni. 

• Az iskolával való kapcsolatfelvételt a Junior Achievement Magyarország Alapítvány 

munkatársai segítik. A korábbitól eltérő módon, az automatikus emailes 

összekapcsolás helyett, csak a személyes koordinációt követően kapják meg a 

kapcsolódó pedagógus-önkéntes párok egymás elérhetőségeit.  Kérjük, a regisztráció 

során olyan telefonszámot adj meg, ahol biztosan elérhető leszel a részletek 

egyeztetése miatt. 

• Ha kérdéseid merülnek fel az iskolával történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatban, a 

JAM szakértői segíteni fognak! A regisztrációt követően kérdéseidet, észrevételeidet 

nyugodtan jelezd a penz7@ejam.hu címen! 

Hány órát kell megtartani az önkéntesnek? 

Minimum egyet, maximum amennyit vállalni szeretnél. Fontos, hogy ez a munka 

önkéntességi alapon történik, így az önkéntes saját döntése, hogy hány órát szeretne, illetve 

mennyit tud vállalni. A JAM szakértői telefonon fognak megkeresni, hogy támogassák a 

kapcsolódást a fogadó iskolával, és egyeztessék az önkéntesség részleteit, ha szükséges. 

Mit nem kell, és mit kell tenni az órán? 

Nem kell önállóan megtartani a tanórát. A PÉNZ7 órákon - a felkészített pedagógusokkal 

együttműködve - kizárólag jóváhagyott, központilag biztosított tananyag leadására kerül sor. 

Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok önálló képzésen vettek részt, és megismerték, 

elsajátították a tanórák tematikáját, módszertanát. Minden korosztály tananyaga részletezi 

azokat a lehetséges feladatokat, amelyekben az önkéntes segítheti az óra megtartását. 

Az önkéntesek szerepe tehát az, hogy a pedagógusok iránymutatása alapján vegyenek részt 

az órán, készüljenek a PÉNZ7 program rövid bemutatásával, valamint a kiválasztott 



témakörben saját példa, tapasztalatok bemutatásával – figyelve rá, hogy az ismeretek az 

adott korcsoport nyelvezetén befogadhatóak legyenek, amit a Kahootra feltöltött PÉNZ7 

KVÍZEK is támogatnak. 

A tanóra előtt kérjük, hogy mindenképp egyeztess a pedagógussal, akivel közös munkában 

megtartjátok a PÉNZ7 órát! 

Köszönjük az aktív részvételt a PÉNZ7 programban! 

Üdvözlettel:  

 

A PÉNZ7 Szervezői 


