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AZ OKTATÁSI RENDSZERNEK JOBBAN KI KELLENE VENNIE A RÉSZÉT A PÉNZÜGYI KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBŐL SZAKEMBEREK SZERINT

Pénzügyi nevelés már kisiskolás kortól
Mikor kellene elkezdeni a pénzügyi 
nevelést, és milyen módszerek-
kel? Milyen következményekkel 
járhat ennek elmulasztása? – a soka-
kat foglalkoztató kérdésekről Incze 
Éva sepsiszentgyörgyi középiskolai 
közgazdaságtan-tanárral és Szabó 
Árpáddal, a Partiumi Keresztény 
Egyetem gazdaságtudományi tanszé-
kének professzorával beszélgettünk.

 » SIMÓ HELGA

S zámos eltérő vélemény kering a 
gyermekek pénzügyi neveléséről. 
Egyesek szerint nem szabad tönkre-

tenni a gyermekkort a pénzzel kapcsolatos 
komoly vitákkal, míg mások szerint már 
ötéves kortól pénzügyi oktatásban kellene 
részesülniük a kicsiknek. Szabó Árpád, a 
Partiumi Keresztény Egyetem gazdaságtu-
dományi tanszékének professzora a Kró-
nika megkeresésére elmondta, véleménye 
szerint amikor a gyermekek elkezdenek 
számokat tanulni, akkor már pár alapvető 
dolgot már megtanulhatnának a pénzről. 
„Mindenekelőtt fontos megtanítani őket, 
hogy honnan származik a pénz. A saját 
gyermekeimen látom, már óvodás koruk-
ban előfordult, hogy azt mondták nekem, 
mikor éppen elfogyott a pénzem, hogy 
menjek oda az automatához, és vegyek ki a 
bankból. Úgy tűnik, hogy már kiskorukban 
kialakul az a hiedelem, hogy a bankauto-
matákban végtelen sok pénz van, és hogy 
a szüleik egyszerűen csak oda kell menje-
nek, amikor nincs náluk készpénz” – fejtet-
te ki a professzor.

A szakember egyrészt azt tanítaná meg 
a legkisebbeknek, hogy mindenre be le-
het cserélni a pénzt, például tudnak belőle 
venni fagyit, babákat, játékokat. Másrészt 
hogy a pénzért vagy meg kell dolgozni, 
vagy pedig nagyon ötletesnek és ügyesnek 
kell lenni, és ki kell találni kreatív dolgo-
kat. A professzor a dúsgazdag Elon Musk 
Twitteren megjelent mondását idézi: „Napi 
16 órát dolgozom a hét minden napján, 
az év mind az 52 hetében, és az emberek 
még mindig azt gondolják, hogy szeren-
csés vagyok.” Hangsúlyozta, hogy azért 
nem mindenki tud kitalálni mondjuk egy 
PayPal-rendszert, de az is tévedés, hogy 
csak kemény fi zikai munkával lehet pénzre 
szert tenni. Azt is érdekes dolognak találja, 
hogy nagyon sokszor kulturálisan és nyel-
vileg meg van határozva az, hogy egy nép 
hogyan viszonyul a pénzhez. A románok 
„nyerik” a pénzt, a magyarok „keresik”, 
angol nyelvterületen „csinálják”, a néme-
tek pedig „kiérdemlik” azt.

Incze Éva középiskolában tanító közgaz-
daságtan-oktató egyetért a professzorral. 
„A gyermekek pénzügyi nevelése tulaj-
donképpen már a családban megkezdődik 
akkor, amikor a szülők pénzügyi kérdé-

sekről beszélgetnek, illetve azáltal is, aho-
gyan viszonyulnak a pénzhez, pénzügyi 
problémákhoz. Szervezetten, intézményes 
keretek között talán kisiskolás korban kel-
lene elkezdeni, hiszen ekkor már lehető-
ségük van kis összegű zsebpénzt elkölteni 
az iskolabüfében, vagy előfordul, hogy 
elküldjük őket vásárolni” – fejtette ki a 
pedagógus. Véleménye szerint nem külön 
tantárgyként, hanem a társadalmi nevelés 
vagy polgári nevelés tantárgyak keretébe 
ágyazva, játékosan meg lehet alapozni az 
észszerű pénzbeosztás és pénzköltés gya-
korlatát.

Megtanulni, hogy dolgozni kell 
a fi zetésért
Szabó Árpád szerint egyrészt matemati-
kaórán lehetne a kisiskolások pénzügyi 
nevelését elkezdeni: például tanulják meg 
a pénznek a címleteit. Másrészt harmadik 
osztályban, állampolgárinevelés-óra kere-
tében meg kellene tanítani olyan dolgo-
kat, mint például kell dolgozni azért, hogy 
az ember fi zetést érdemeljen. Harmadrészt 
problémásnak találja, hogy a mi kultú-
ránkban kapott egy pejoratív értelmezést 
a gazdagság fogalma. Egyrészt irigylik a 
gazdagokat, akiknek pénzük van, akik vá-
sárolni tudnak, akik pénzt adnak kölcsön 

– ez szélsőségesen úgy csapódhat le, hogy 
Európában és Amerikában szidják példá-
ul  a zsidókat, mert „nekik van pénzük”, 
a világ más táján pedig a hindukat. „Ha 
állampolgárinevelés-órán megtanítjuk 
azt, hogy nem irigyelni kell a gazdag em-
bereket, hanem meg kell tanulni pénzt 
csinálni, beosztani, akkor szép lassan ki 
tudjuk irtani az antiszemitizmust Európá-
ból és Észak-Amerikából” – vélekedett a 
professzor.

Szabó Árpád szerint van néhány olyan 
alapvető dolog, mint például hogy soha 
nem veszünk fel hitelt olyan pénznemben, 
amilyenben nem kapunk fi zetést. Hiszen 
például  rengeteg svájcifrank-hitelessel 
megtörtént már, hogy amikor az árfolyam 
megváltozott, akkor hirtelen nagyon sokan 
fi zetésképtelenné váltak, és nem tudták to-
vább törleszteni autó- vagy házrészleteiket. 
Sokan hajléktalanokká váltak emiatt.

„Ebből kiindulva, olyan alapvető dol-
gokat kellene tanítani a gyermekeknek, 
hogy mi az, hogy kamat, árfolyam, hitel, 

és ezt nemcsak egyetemet végzett em-
berek kellene tudják, mert egyszerű em-
berek is szoktak vásárolni. Főleg most, 
hogy a pandémia miatt nagyon elterjedt a 
kártyás fi zetés, meg kellene tanulniuk az 
embereknek, mit jelent az, ha részletekre 
veszünk meg valamit, és a bankkártyán-
kon ott van, hogy 25 százalékos hitel, azaz 
minden egy lejre még 25 bani kamatot kell 
fi zetnünk a banknak, akitől a kártyánkat 
kaptuk. Ezt pedig az állampolgári ismere-
tek órán, 5–8. osztályban lehetne taníta-
ni” – fejtette ki a professzor. Lényegesnek 
tartja, hogy egy nyolc osztályt végzett em-
ber már tudja, mi az, hogy kamat, hitel, 
törlesztőrészlet és árfolyam. Erre meglátá-
sa szerint ki kellene dolgozni valamilyen 
rendszert, ezt a pedagógusoknak és a 
pszichológusoknak kellene közösen kita-
lálniuk.

Funkcionális tudás 
a gyakorlati élethez
Incze Éva hasonlóképpen vélekedik. „Te-
kintve a jelenleg érvényes, valamint a kör-
vonalazódni látszó kerettantervek zsúfolt-
ságát, egy újabb tantárgy bevezetése nem 
lenne kívánatos a diákok szempontjából. 
Másrészt fi gyelembe kell venni azt az egyre 
gyakrabban megfogalmazódó és erősödő 

társadalmi igényt is, hogy az iskola vállalja 
fel nemcsak a pénzügyi nevelést, hanem a 
szexuális nevelést, az egészségügyi neve-
lést, a jogi nevelést és még más tabusított 
témákat is, vagyis nyújtson funkcionális 
tudást a gyakorlati életben való tájékozó-
dáshoz, sok esetben pótolva a családi hát-
térből adódó hiányosságokat” – részletezte 
a tanár. Hozzátette, hogy ehhez nem feltét-
lenül új tantárgyak bevezetésére, hanem a 
meglévők újragondolására és jó módszer-
tani megoldásokra van szükség. A tanár 
számára ma is használható eszköz lehet a 
szimulációs játékok beépítése a tanórába, 
céglátogatás, pénzintézet-látogatás vagy 
pénzügyi szakemberek meghívása. Mint 
mondta, talán a meglevő lehetőségeket kel-
lene jobban kihasználni, ehhez talán több 
bátorságra és kreativitásra van szükség.

Racionális pénzügyi magatartás
A közgazdaságtan tanár kifejtette, hogy 
jelenleg 8. osztályban kerül napirendre a 
pénzügyi nevelés, mint különálló tantárgy, 

és ez is alkalmas időszak arra, hogy nagy-
részt gyakorlati ismereteket, és bizonyos 
alapfogalmakat is elsajátítsanak, majd 
később az elméleti oktatásban 10. és 11. 
osztályban találkoznak újból gazdasági 
tárgyakkal, melyek pénzügyi tematikát is 
tartalmaznak. „A jelenlegi nyolcadikos tan-
tervi előírások lehetővé teszik azt, hogy a 
mindennapi, gyakorlati élettevékenységek 
gazdasági-pénzügyi dimenzióját megértsék 
a gyermekek. A magyar fordításban is elér-
hető tankönyv bőven tartalmaz személyes, 

illetve családi költségvetés készítésével, vá-
sárlási döntések modellezésével, megtakarí-
tási alternatívák mérlegelésével kapcsolatos 
feladatokat, a megfelelő kiindulópontok 
adottak” – fejtette ki Incze Éva.

Az iskolai pénzügyi nevelés jelentősége 
talán abban rejlik, hogy amikor az isko-
lában pénzről, annak eredetéről, funkci-
óiról, formáiról, a bankrendszer felépí-
téséről és működéséről, pénzhasználati 
gyakorlatokról stb. van szó, akkor mind-
ez ideológiamentesen történik, vagyis a 
tanulók újabb ismeretekhez juthatnak, 
többet tudhatnak, mint amennyit saját 
tapasztalatból vagy a szülői modell alap-
ján elsajátíthatnak. Az iskola a racionális 
pénzügyi magatartás kialakításához járul-
hatna hozzá, a pénzhez való érzelmi vagy 
ideológiai viszonyulás tekintetében nem 
lehet és nem is kell a közoktatás keretei 
között állást foglalni.

Szülői mintákból öröklődik 
a pénzügyek rossz kezelése
Szabó Árpád úgy véli, hogy a házaspá-
rok közötti családi viták több mint fele az 
anyagi és pénzügyi helyzet miatt robban 
ki. A gyermekek pedig hallják ezeket a 
vitákat, és valahogy tovább öröklődik a 
pénzügyektől való félelem, a pénzügyek 
rossz kezelése. Eljuthatnak odáig, hogy 
már középiskolás korukban sok adós-
ságba keverednek. „Láttam már olyan 
cikkeket is, hogy fi atal egyetemisták ön-
gyilkosok lettek, mert elkezdtek az okos-
telefonjukon lévő applikáción keresztül a 
tőzsdén kereskedni. Egy adott pillanatban 
óriási mínuszaik lettek, és még csak azt 
sem tudták, hogy mi az, hogy tőzsde” – 
hívta fel a fi gyelmet a professzor. 

Hozzáfűzte, hogy a volt szocialista orszá-
gokban általában, de különösen Románi-
ában az emberek nem tudják, mi az, hogy 
tőzsde, befektetés, pénzügyi piac. Ezek is 
olyan dolgok, amelyeket azért meg kellene 
tanítani 8–9. osztályban, arra gondolva, 
hogy az ország egyre nehezebben tudja 
eltartani a nyugdíjrendszerét, és ha az em-
ber nem fektet be, nem tesz félre nyugdí-
jas korára, akkor egyszer csak arra ébred 
hatvanévesen, hogy nem kap annyi pénzt, 
amiből meg tud élni. „Meg kellene tanítani 
ezt is a fi ataloknak, hogy az idős embereket 
ne ingyenélőknek tekintsék, hanem olyan 
személyeknek, akik egész életüket tisz-
tességesen ledolgozták, csak nem tudták, 
hogy be kell fektetni a nyugdíjrendszerbe, 
és most a kis nyugdíjukkal ennek a rend-
szernek az áldozatai” – hívta fel a fi gyelmet 
a professzor.

 » Lényegesnek tartja, hogy 
egy nyolc osztályt végzett 
ember már tudja, mi az, hogy 
kamat, hitel, törlesztőrészlet és 
árfolyam. 

 » Szabó Árpád úgy véli, hogy a 
házaspárok közötti családi viták 
több mint fele az anyagi és pénz-
ügyi helyzet miatt robban ki. A 
gyermekek pedig hallják ezeket a 
vitákat, és valahogy tovább örök-
lődik a pénzügyektől való félelem, 
a pénzügyek rossz kezelése.

Nem lehet elég korán kezdeni. A legkisebbeknek meg lehetne például tanítani, 
hogy a pénzt mindenre be lehet cserélni
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