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Mottónk Dr. Vizi E. Szilveszter 

akadémikus, agykutató tudós, 

a Magyar Tudományos Akadémia 

korábbi elnöke, az OTP Fáy András 

Alapítvány kuratóriumának elnöke 

gyakran idézett mondása.

„A tudás megszerzése 
kötelesség,
a megszerzett tudás közkincs,
a tudás továbbadása 
közérdek.”

A több mint húszéves szakmai tapasztalattal rendelkező 
OTP Fáy András Alapítvány az „Esélyt a Jövő 
generációjának!” mottó jegyében folytatja tevékenységét, 
melynek középpontjában a középiskolás diákok pénzügyi, 
gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése áll. 

Szakmai munkájának sikere leginkább két dolgon alapul: 
egyrészt tevékenysége illeszkedik a kor társadalmi 
elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik a 
tinédzsereket érintő trendekhez. Kiemelt projektjei (a 
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási programjain túl például 
a Könyvhullám, a mileszel.hu, a Tudásfeltöltés vagy a 
Mintaiskola) révén évek óta diákok százezreihez jut el a 
jövőtudatos szemléletmód.

Az Alapítvány finanszírozója az OTP Bank, azonban a 
támogatói döntések meghozatalában független 
szaktekintélyek, rangos közéleti szereplők vettek és 
vesznek részt. A jelenlegi kuratórium 2003 óta látja el 
feladatát, melynek elnöke Dr. Vizi E. Szilveszter.



Az O.K. Központ 
Az O.K. Központ Európa egyik különleges oktatási intézménye, 
amelyik Budapest diplomáciai negyedében jött létre azért, 
hogy egyedülálló módon ingyenes, magas színvonalú pénzügyi, 
gazdasági és gazdálkodási képzést nyújtson elsősorban fiata-
lok, de felnőttek számára is.

A Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóköz-
pontja a TÁMOP-3.2.1.B–11/1-2012-0001 számú projekt révén, 
az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 1.103.552.921 
Ft-os támogatással jöhetett létre. A projekt első két évének 
teljes költségvetése – az ingatlan rendelkezésre állása és a 
know-how kifejlesztése nélkül számolva – meghaladja az 1,6 
milliárd forintot. 

Az Alapítvány trénerei az intézmény első két évében 15.000 
középiskolás diáknak tartottak pénzügyi, gazdasági, 
gazdálkodási ismereteket átadó tréningeket, továbbá közel 
30.000 érdeklődőt szólítottak meg és vontak be a 
jövőtudatosság világába a különböző szemléletformáló 
rendezvényeken.

 

A projekt célja: 
   Társadalmi  szemléletformálás  világszínvonalú  eszközökkel, 

tartalommal, pedagógiai és andragógiai módszerekkel

A projekt küldetése: 
  Minél  több  emberhez  eljuttatni  azokat  a  pénzügyi,  gazdasági 

és gazdálkodási ismereteket, amelyek a XXI. századi sikeres 
élet elengedhetetlen elemei

A projekt társadalmi értéke: 
• A  gazdasági  válság  megválaszolatlan  kérdéseinek, 

összefüggéseinek megismertetése
• Hozzáadott  érték  egy  sikeres  és  lehetőleg  boldog  felnőtt 

élet kialakításához, formálásához
• A  jövő  generációjának  szemléletformálása  az  öngon-

doskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig
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A projekt szakmai alapjai: 
• Pénzügyi,  gazdasági  és  gazdálkodási  tananyagok  

tudományos alapokra építve
• A  hétköznapok  gyakorlatának  és  a  személyes  tapasztalatok-

nak interakciókra épített magyarázatai, tabuk nélküli előa-
dásokkal

• Egyedi  módszertan,  a  világ  legjobb  gazdasági  edukációs 
elemeinek és eszközeinek ötvözésével

• Folyamatos  tartalom-  és  programfejlesztés  egymásra  épülő, 
egymáshoz kapcsolódó modulszerű felépítéssel

• Élményt  nyújtó  környezet  kialakítása  és  élménygazdag 
tudásátadás

• Saját  felkészítésű,  egyedi  képzettséggel  rendelkező  szakem-
berek alkalmazása

 

 

Kiemelt célcsoportok: 
• Középiskolás  diákok  és  környezetük
• Tanárok
• Szülők
• Hátrányos  helyzetű  fiatalok

További célcsoportok: 
• Általános  iskolás  diákok  és  környezetük
• Egyetemi  hallgatók
• Fiatal  munkavállalók,  álláskeresők
• Nagyszülők  és  az  50+  korosztály
• Speciális  csoportok  (élsportolók,  
média szakemberek, stb.)
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Ösztönző, motiváló, high-tech környezet:

Budapest VI. kerületében, a Benczúr utca 26. alatt kialakításra 
és környezettudatosan felújításra került épület képezi az okta
tási, képzési, kutatási tevékenység infrastrukturális alapját. 

Korszerű technikai eszközparkot, a legmodernebb audiovizuális, 
interaktív és 3D eszközökkel ellátott, egybenyitható oktató-
termeket, szórakoztató eszközöket és játékokat használunk.
Az intézmény és  munkatársai a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási
ismeretek átadásának közép-európai tudományos műhelyét alkotják, 
amely a képzéseken túl szolgáltatóházként, közösségi térként is működik.

-

Egyedi módszertan

• Edutainment (szórakoztatva tanítás) - élményszerzés és 
tudásátadás

• Inspiratív pedagógia, facilitatív pszichológiai elemek és 
marketing-kommunikáció összehangolva 

• Interaktivitásra épülő programelemek
• Egyfajta speciális tudás, amit az OTP Fáy András Alapítvány 

az elmúlt tíz évében tudományos munkák és szakmai 
tapasztalatok útján hozott létre és amiből minden trénerünk 
egyéni vizsgát tesz félévente 
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Képzéseink:
A legfontosabb tartalmi szabályok:
•  A  tudományra,  tapasztalatokra  építünk
•  Nincsenek  tabuk
•  Képesnek  kell  lennünk  a  változtatásra

A legfontosabb módszertani szabályok:
•  Szórakoztatva  tanítani  és  szórakozva  tanulni
•  Gyakorlati  példákra,  

életszerű  gyakorlatokra  van  szükség
•  Képesnek  kell  lennünk  a  változásra

Mobilitás, vidéken is azonos értékű tréningek megtartása

Ingyenes, így mindenki számára elérhető!

Fiatal trénercsapat, amely kreatív és 

• Pénzügyi,  gazdasági, gazdálkodási ismeretek
• Pszichológia
• Szociológia
• Pedagógia
• Andragógia
• Kulturális antropológia
• Humánerő-gazdálkodás  (HR),  életvezetési  

és karrier ismeretek
• Kommunikációs,  marketing-kommunikációs 

ismeretek

képzés-orientált közösségként végzi munkáját 
az alábbi – komplementer – szakmai ismeretekkel:
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Mitől egyediek tréningjeink?
• Minden  egyes  fiatal a  saját  évfolyamának  szóló k épzést kap 
• A  tananyag  és  a  módszertan  is  folyamatosan  változik  az  ak-

tuális trendekhez és a célcsoport igényeihez igazodva
• Folyamatosan  mérjük  az  oktatásban  részt vevők  elégedett-

ségét, ez t jelenleg  4,7 -re értékelik  (1-től  5-ig  terjedő skálán) 
• Az  elméleti  oktatáshoz  speciális  gyakorlati  képzési  elemek  

társulnak: például speciális állatkerti program a diákoknak 
helyszíni gazdasági oktatással

• Nem  probléma  az  Y,  Z  és  millenniumi  generáció  figyelmének 
lekötése: ezért már több magyar és külföldi oktatási intéz-
mény is átvenné a képzési módszertant

Az O.K. Központ további egyedi programjai, melyek a 
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tréninghez hasonlóan 
ingyenesek az érdeklődők számára:
• nyaranként Fáy Gazdasági Tábor 
• többalkalmas karrier tréning végzős általános és középisko-

lások számára
• egyedülálló tanár-továbbképzési program az ELTE PPK-val
• saját O.K. dal
• társadalmi érzékenyítő programok O.K. Kapitány név alatt
• egyéb jövőtudatos programok (például workshop a Földün-

kért Világnapon)
• e-learning tananyagok és portál létrehozása
• fiataloknak szóló rendezvények (például Szimbolikus Tanév-

nyitó)

7
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Az O.K. Központ pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
ismereteket átadó tréningjei általános iskolások számára 
(a Sulibank program részeként):
• 2. és 3. évfolyamos (egyenként 2 órás) modulok
• 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamos (egyenként 4 órás) modulok

Az O.K. Központ pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
ismereteket átadó tréningjei középiskolások számára:
• 9., 10., 11. és 12. évfolyamos (egyenként 4 órás) modulok, 

illetve azok „könnyített verziói”
• 11. és 12. évfolyamos (egyenként 6 órás) modulok
• Felzárkóztató tananyag (2 órás)

Karrier tréningek:
• Karrier tréning 7. és 8. évfolyamos diákoknak (4 órás)
• Karrier tréning 11. és 12. évfolyamos diákoknak (4 órás)

Tematikus tréningek: 
• Sport és üzlet (4 órás)
• Média és üzlet (4 órás)
• Környezetgazdálkodás és üzlet (4 órás)
• A pénz evolúciója (4 órás)

Külső helyszíni tréningek:
• Állatkerti tréning (2 órás)
• Stadion tréning (2 órás)
• Múzeum tréning (2 órás)
• Pláza tréning (2 órás)
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A TÁMOP-3.2.1.B-11/1-2012-0001 számú projekt 
során kidolgozásra került 10 új modul, melyek a 
2014. év végétől érhetők el a diákok számára. 
Ezek a következők:

• Gazdálkodási alapok I. és II.
• Vállalkozói diákakadémia I. és II.
• Üzlet és siker I. és II.
• Tudomány és pénz
• Trend, divat és üzlet 
• Takarékossági program
• Civil szféra és gazdaság 

Ezen tréningek során számtalan pénzügyi-gazdasági kérdésre választ kapnak a diákok.
Ön például tudja-e, 

• hogy mindenkinek van ökonómiai lábnyoma, ami megmutatja, hogy a pénzzel való 
gazdálkodása során mekkora nyomot hagy nemzetgazdasági szinten?

• hogy 2013-ban és 2014-ben a Forbes magazin szerint a világ legfiatalabb milliárdosainak 
átlagéletkora 30 év volt és többségük az internet világában tevékenykedett?

• hogy a K+F rövidítés a kutatásra és fejlesztésre utal?

• hogy a Coca-Cola palackozási jogát 2 üzletember vette meg 1 dollárért, amit több szakem-
ber egyértelműen a legjobb üzletnek tekint vevői oldal tekintetében, ami valaha létrejött?

• hogyan tartja az árát egy 2010-ben piacra dobott okostelefon?

• hogy a felhalmozás egy ősi motiváció és a marketing ezt használja ki?

• hogy a civil szféra nem csak pénzzel, hanem egyéb módon is támogatható (szolgáltatás, 
részvétel, tárgyi adomány, hirdetés, stb.)?

• hogy az optimizmus is a tíz legfontosabb vállalkozói kompetencia között van?

• hogy az ötlet, a motiváció, a segítség, a kihívás, az élmény és a tapasztalat mind meghatározó 
fontosságú egy vállalkozás létrehozásánál?

• hogy az ókori Rómában alkották meg az emberiség történetének első, írott gazdasági és 
pénzügyi törvényeit?
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Gazdálkodási alapok I. Gazdálkodási alapok II.

A programot leginkább a középiskola 9. és 10. évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei:
• Pénzügyi és gazdasági alapismeretek
• Az érték és az értékteremtő emberi tevékenység jellemzői
• Értékteremtés a mindennapi tevékenységben és 
gazdálkodásban

Az értékteremtő emberi tevékenység és a társadalmi, 
gazdasági folyamatok kapcsolatrendszerén keresztül 
mutatja be az embernek mint individuumnak és a 
közösségnek mint az értékteremtésben együttműködő 
emberek csoportjának lehetőségeit. A Gazdálkodási alapok I. 
című képzésünk az értékteremtés területén kiemelt 
figyelemmel követi végig a családnak mint „nukleáris 
kiscsoportnak” a szerepét és lehetőségeit.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a pénzügyi mérleg a kiadásaink és bevételeink 

áttekintésére szolgál? 
• Magyarországon a felmérések szerint a háztartások alig 

15%-a rendelkezik megtakarításokkal?
• a tőke szolgáltatásainak árát kamatnak nevezzük?
• egy vállalkozásnak minden év májusában kötelező leadnia 

a pénzügyi mérlegét? 
• a vállalkozások által megszerzett profitot a bevétel és a 

gazdasági költségek különbsége adja?
• az ókori Rómában alkották meg az emberiség történetének 

első, írott gazdasági és pénzügyi törvényeit?
• a valuta olasz eredetű szavunk, amelynek jelentése külföldi 

készpénz?
• az OBA, vagyis az Országos Betétbiztosítási Alap 100.000 

euróig biztosítja a bankban elhelyezett tőkéjét?

A programot leginkább a középiskola 10. és 11. évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei:
• Pénzügyi és gazdasági alapismeretek haladóknak
• A gazdálkodás lehetőségei
• Az ökonómiai lábnyom (fogalma, jelentősége, működése a 

mindennapokban)
• A pénzügyi rendszer gazdálkodássegítő szolgáltatásai

A program az ökonómiai lábnyom fogalmának bevezetésével 
a szűkebb és tágabb társadalmi környezetért felelős 
emberek gazdálkodási szokásait ismerteti meg és mutat 
ezen keresztül követhető mintát minden résztvevő számára. 
Az útmutatáson túl a diákok megismerkednek a pénzügyi 
rendszer felhasználóbarát oldalával, azokkal a 
szolgáltatásokkal, amelyek a biztonságos és kényelmes 
gazdálkodási tevékenység alapját képezik.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a létminimum összege nem egyenlő a minimálbér 

összegével?
• ha egy cégnek nagy a bevétele, még nem feltétlenül 

nyereséges?
• egy Kft. törzstőkéjének minimuma 3 millió Ft?
• Magyarország leggazdagabb 20%-a szerint havi 170.000 Ft 

kell az átlagos életszínvonalhoz, míg a legszegényebb ennek 
a felével is beéri?

• Önnek is van ökonómiai lábnyoma, ami megmutatja, hogy a 
pénzzel való gazdálkodása során mekkora nyomot hagy 
nemzetgazdasági szinten?
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Vállalkozói diákakadémia I. Vállalkozói diákakadémia II.
A programot leginkább a középiskola 11. és 12.  évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• Vállalkozási alapismeretek
• A vállalkozások építőelemei 
• Vállalkozás-szimuláció I. (különböző „scenariok” mentén)
• Vállalkozástervezés

A sikeres vállalkozók és vállalkozások átlagos életkora egyre 
alacsonyabb. Kutatások alapján azt feltételezik a társadalom-
tudósok, hogy az évszázad közepére a Föld legsikeresebb vállal-
kozásainak átlagos életkora nem haladja majd meg a 16 évet. A 
sokszor diákok által alapított startup cégek előretörése meg-
döbbenti a sokat tapasztalt üzletembereket is. A képzés során 
megismerkednek a résztvevők a sikeres vállalkozás-alapítás 
feltételrendszerével.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a vállalkozások is rendelkeznek életciklussal?
• egy szervezet életerejének változása párhuzamba állítható az 

emberi életciklussal?
• milliók használják sikeresen az  üzleti modell vásznat mind a 

startup, mind az üzleti világban?
• négy vállalati típus létezik, ezek szimbolikus nevei gazella, 

hangya, dinoszaurusz és tigris?
• az optimizmus is a tíz legfontosabb vállalkozói kompetencia 

között van?

A programot leginkább a középiskola 11. és 12. évfolyamára járó 
diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• Vállalkozási ismeretek haladóknak
• Számvitel és kontrolling mint a jövőt formáló eszközök
• Vállalkozás-szimuláció II. (különböző „scenariok” mentén)
• A vállalkozások pénzügyi mozgástere
• Kooperativitás a vállalkozások világában 

A vállalkozás-szimulációs programelem a Vállalkozói 
diákakadémia II. programunk kiemelkedően fontos eleme, ahol a 
diákok a csapatmunka, az egyéni képességek és kompetenciák 
kapcsolatának összefüggéseit is megismerik. A tréning önismereti 
elemeket is tartalmazó része rámutat a személyes adottságok és 
a szervezeten belül betöltött sikeres pozíció kapcsolatára. 
Elgondolkodtató tréningprogram minden résztvevő számára.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• sokan üzleti terv nélkül alapítanak vállalkozásokat és a sikeres 

működés helyett veszteséget veszteségre halmoznak?
• az ötlet, a motiváció, a segítség, a kihívás, az élmény és a 

tapasztalat mind meghatározó fontosságú egy vállalkozás 
létrehozásánál?

• a vállalkozások arra törekednek, hogy a lehető legpontosabban 
lássák előre a lehetséges kockázatokat, és ezeket mérlegelve 
hozzák meg döntéseiket?

• egy vállalkozás életében a szervezeten belüli hatékony kommu-
nikáció létfontosságú, ugyanis az információ gyakran torzul 
vagy elakad, ami akár megakadályozhatja egy vállalat további 
működését?

• a gyors reagálás a piaci változásokra a vállalkozói siker egyik 
kulcsa?

• a kontrolling segíti az üzleti vállalkozások tartós fennmaradá-
sát azzal, hogy folyamatosan ellenőrzi a működést és iránymu-
tatást ad a jövőre nézve?

• egy vállalkozás pénzügyi igényeit a bankok számos módon ki 
tudják elégíteni, például pénzforrást jelenthetnek a vállalkozás 
beindításához vagy fejlesztéséhez?
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Üzlet és siker I. Üzlet és siker II.

A programot leginkább a középiskola 11. évfolyamára járó 
diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• Üzlet és siker – alapfokú ismeretek
• Sűrű fillér – a pénzügyi „apró lépések” technikái
• A sikeres üzletvitel pénzügyi mutatói
• Üzleti sikerzóna fogalma, elemeinek kapcsolata

Mi a siker? Ki a sikeres? Mikor leszek sikeres? Hogyan váljak 
sikeressé? Hol lehetek sikeres? Ezeket a kérdésköröket tárgyal-
juk meg a kockázatelemzés, a látható és láthatatlan gazdasági 
erőforrások szemszögéből úgy, hogy a pénzügyi és gazdasági 
döntéseket taktikai és stratégiai szempontból is elemezzük. 

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a szervezeti sikerpiramis alapjaihoz tartozik a tudás, a tőke,      

a készpénz és az értékteremtő képesség?
• a Coca-Cola palackozási jogát 2 üzletember vette meg 1 

dollárért, amit szakértők a valaha létrejött egyik legjobb 
üzletnek tartanak?

• a fair trade, azaz a becsületes kereskedelem azt jelenti, hogy 
minden irányba (a munkavállalók, a vevők, a partnerek, a be-
szállítók és az állam irányába is) fairnek kell lennie az üzletnek? 

• az innováció, a rentabilitás és a profitabilitás üzleti sikerzónák, 
melyekre minden vállalkozásnak szüksége van?

• a profit (nyereség) a bevételek és a ráfordítások különbsége?

A programot leginkább a középiskola 12. évfolyamára járó 
diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• Üzlet és siker – haladó szintű ismeretek
• Pénzügyi kompresszor: az üzlet működtetése és a tőke-

műveletek lehetőségei
• Az üzleti jelenlét és a piac kölcsönhatásai, visszaforgatás   

(üzlet, társadalom, tudás)

Az üzleti siker és a társadalmi hasznosság, a társadalmi 
felelősségvállalás kapcsolatát állítottuk a képzés fókuszába. A 
sikeres üzletemberek felelőssége az Üzlet és siker II. című tréning 
központi eleme.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a felmérések szerint csaknem 300 olyan szakma vagy 

szakterület született meg, amely 20-25 évvel ezelőtt 
egyáltalán nem létezett?

• napjainkban a rohamos fejlődés következtében a technológiai 
eszközök átlagosan 1 év alatt avulnak el?

• a KSH adatai szerint csak Magyarországon a mobiltelefon 
előfizetések száma 2014-ben 11,6 millió darab volt?

 • a KSH adatai szerint mára Magyarországon (is) a legjobban 
fizetett szakterület az informatika?

• a Forbes magazin szerint 2013-ban és 2014-ben a világ 
legfiatalabb milliárdosainak átlagéletkora 30 év volt és 
többségük az internet világában tevékenykedik?

• a Henry Ford által feltalált futószalag gyártás nem csak az 
autóipart, hanem az egész világgazdaságot átalakította és 
megteremtette a "tömegtermelés" fogalmát?
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Tudomány és pénz Trend, divat és üzlet

A programot leginkább a középiskola 10. és 11.  évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• A tudomány és a pénz kapcsolata
• Tudományos eredmények értékesítése a hétköznapokban
• A tudomány mint gazdasági erőforrás
• A startup világ

A döntési kompetencia kiemelkedően fontos eleme a sikeres 
emberi tevékenységnek. Ha ez általánosságban igaz, akkor 
különösen fontos a pénzügyi döntéseink meghozatala során. A 
körültekintő elemző tevékenységen alapuló gazdasági döntés 
egyik fontos területe a technológiai fejlődést lekövető, és annak 
következményeként keletkező új piaci lehetőségek felismerése. A 
képzési programon a technológia, tudomány és az üzleti élet 
egyre szorosabb kapcsolatának érzékletes bemutatása teremt 
gondolatébresztő lehetőséget a résztvevők számára.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• az Európai Unióban a jelenleg használatban lévő fényforrások 

85%-a még mindig hagyományos, rossz hatásfokkal dolgozó 
izzólámpa; ha ezeket lecserélnénk, több mint 30%-kal 
csökkenne a világítás célú energia-felhasználás, ami a 
háztartások szintjén átlagosan évi 15.000 Ft megtakarítást 
eredményezhetne?

• az innováció nem tudományos és nem is fejlesztési 
tevékenység? 

• egy sikeres startup elindításához egy jó ötlet és annak részletes 
kidolgozása szükséges, de mindez nem elégséges feltétel?

• a tudományból akár művészet is lehet?
• az időjárás-jelentések legalább ötféle tudományág 

eredményeinek felhasználásával készülnek? 
• az alapkutatás olyan kutatás, amit konkrét alkalmazási 

célkitűzés nélkül folytatnak, mégis számos nagy hasznot hozó 
termék született, ami ennek köszönheti a létezését?

A programot leginkább a középiskola 11. és 12. évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• A trend, a divat és az üzlet kapcsolata
• Piacformáló trendek – trendek a piacokon
• A trendek üzleti szempontjai
• Trend, divat és üzlet – a fenntartható verseny

A divat, trend és üzleti siker triádját bemutató program rámutat 
a közelmúlt felkapott gazdasági vállalkozásain keresztül a 
sikeresség mögött meghúzódó szociálpszichológiai 
törvényszerűségekre, mintegy útmutatást adva a résztvevők 
kezébe saját gazdasági sikerreceptjük összeállításához.  

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a divat az öltözködésen, a zenén, stb. kívül a protokolláris 

szokásokat és a társas érintkezés szabályait is befolyásolja?
• a trend nem más, mint egy fejlődési irányzat?
• a Prezi internetes prezentációkészítő szoftver piacformáló 

trendnek számít?
• a trendtervezés egyik fontos szempontja a fenntarthatóság?
• a termék-életgörbe az idő függvényében ábrázolja a termék 

értékesítésének alakulását?
• több esetben nem a trendteremtés, hanem a trendkövetés 

számít a jobb stratégiának?



Takarékossági program Civil szféra és gazdaság

A programot leginkább a középiskola 9., 10. és 11. évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• Takarékosság, tudatosság, előrelátás, öngondoskodás
• Fogyasztás-generátorok; a vásárlási vágy felkeltésének 

mechanizmusai 
• Okos választások (a „nyer-nyer” típusú gazdálkodás)

A mértékletesség mint erény és a megtakarítás mint erőforrás 
jelennek meg a program során. Érzékletes példákon keresztül 
mutatja be a tréning azokat a marketing eszközöket, 
amelyeknek hatására az emberek sokszor a mértéktelen 
fogyasztás áldozataiul esnek. A tréning egyfajta védőoltás az 
öncélú és meggondolatlan fogyasztói magatartással szemben.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a hirdetők a reklámokkal vágyat ébresztenek bennünk olyan 

termékek iránt is, amikre nem is lenne szükségünk?
• a felhalmozás egy ősi motiváció és a marketing ezt használja 

ki?
• a tudatos vásárlás érdekében fogyasztói önvédelmi rendszerrel 

tudjuk magunkat felruházni?
• több közös pont is van egy védekező élőlény és a tudatos 

fogyasztó között?
• a takarékoskodás háromféleképpen csoportosítható (pozitív, 

semleges, negatív)?
• a nyer-nyer típusú választásnak pozitív hatása van a 

gazdálkodásra?

A programot leginkább a középiskola 10. és 11. évfolyamára 
járó diákjainak ajánljuk.

A modul főbb témakörei: 
• A civil szféra és a gazdaság kapcsolata
• Ökológiai lábnyom - civil szféra és a gazdaság
• A civil szféra támogatási lehetőségei a gazdasági szereplők 

irányából

A program célja a társadalmi hálózat talán legfontosabb három 
résztvevőjének, a politikumnak, a gazdaságnak és a civil szféra 
sikeres együttműködésének bemutatása. Az egymást erősítő 
elképzelések, támogatások és tevékenységek szinergikus 
összekapcsolódása eredményezheti azt a teljesítmény többletet, 
amely a sikeres társadalmak egyik titka a XXI. században.

A tréning során számtalan pénzügyi, gazdasági kérdésre 
választ kapnak a diákok. Ön például tudja-e, hogy…
• a civil szervezeteket nem profitcélok vezérlik, céljuk a 

közhasznúság, a közjó szolgálata?
• a civil szféra az emberek önkéntességén alapul?
• hazánkban közel 2 millióan az adójuk 1%-ának felajánlását a 

civil szférához irányítják, ami 2014-ben 7,1 milliárd forint volt?
• Magyarországon csak a sport területén közel 2000 civil 

szervezet létezik?
• a civil szféra nem csak pénzzel, hanem egyéb módon 

(szolgáltatás, részvétel, tárgyi adomány, hirdetés, stb.) is 
támogatható?
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Diákjaink mondták az oktatás után…

„A suliban miért nem ilyenek az óráink? 

Jobban figyelnénk, többet tanulnánk. 

...és szívesen mennénk be!”

„Olyan dolgokat tanulunk itt meg, amit 
sem a szüleink, sem a tanáraink nem 

mondanak el nekünk.”

„Tetszenek, hogy valósak a példák.”

„Azt hittem, hogy király vagyok, mert 

mindig kapok pénzt apáméktól, de 

van még mit tanulnom…”

„Tervei minden fiatalnak vannak, csak azt 
nem tudják, hogy valósítsák meg.”

„Most már megvan az újévi fogadalmam: spórolni fogok!”

„Ajánlom olyan barátaimnak, akik csak elköltik a pénzüket.”

„Ha lehet jönni jövőre is, én biztosan itt 

leszek. Ráadásul ingyen volt. Még több 

ilyen kellene, mert az a legjobb az egész-

ben, hogy olyan dolgokat ismertünk 

meg, tanultunk, amit máshol, például 

az iskolában nem lehet.”

„A tréner őszintén beszélt velünk, 

ilyet még nem tapasztaltam.”

„Most már értem, miért gürcölnek annyit a faterék!”

„Még a végén megtanulunk a pénzzel bánni…”
„A szüleim csináltattak nekem 

is bankkártyát, de eddig nem 

tudtam, hogy mi mindenre jó.”

„Most kötelező volt 

ide eljönnöm, de 

máskor magamtól 

is szívesen 

megteszem.”

„Igazából tökre 
nem erre 

számítottam, de nagyon tetszett! Szórakoztató és hasznos volt."

„Itt tudatosult bennem, az én jövőm az én kezemben van!"

„Kevés dolog fog meg, de ennek 
a tréningnek sikerült 

megragadnia a figyelmem."



www.okkozpont.hu
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www.otpfayalapitvany.hu

Programszervezőink a következő 
elérhetőségeken várják megkeresésüket:

Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 26.
E-mail: jelentkezes@okkozpont.hu
Telefon:+36 1 413 06 20, +36 1 413 06 21


