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Az Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András  refor-
mkori politikus névadó szellemiségéhez, az első Magyar 
Takarékpénztár megvalósítójához igazodik. Fáy mun-
kássága úgy összegezhető a legjobban a XXI. századi 
társadalom számára, hogy sokrétű tudással rendelkező 
aktív polgárok jelenthetik Magyarország, Európa és a 
világ számára a jövőt, továbbá tudatos egyénekre van 
szüksége a családoknak, a felnövekvő generációknak. 

Az OTP Fáy András Alapítvány az „Esélyt a Jövő gene- 
rációjának!” mottó jegyében folytatja szakmai tevékeny-
ségét 1993 óta, melynek középpontjában közel egy évti-
zede a középiskolás diákok pénzügyi, gazdasági és gaz-
dálkodási ismereteinek bővítése áll. 

Elismert szakmai munkájának sikere leginkább két dol-
gon alapul: egyrészt tevékenysége illeszkedik a kor tár-
sadalmi elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik 
a tinédzsereket érintő trendekhez. Ugyanakkor az is fel-
tétlenül kiemelendő, hogy programjai során hatékonyan 
ötvözi a tanórán belüli és tanórán kívüli tevékenységet, 
így az iskolákhoz kötődő aktivitásokon túl részt vesz feszti-
válokon és különböző szakmai rendezvényeken, de nyári 
táborokat és tematikus napokat is szervez.

Az Alapítványnak nem csak az a célja, hogy újszerű 
és érdekes ismeretanyagot adjon át a középiskolások-
nak, hanem az is, hogy ezt a tudást hátrányos helyzetű 
és elmaradottabb régiókba éppen úgy eljuttassa, mint a 
nagyvárosokba, azaz minél több tinédzsert megszólítson, 
elérjen közvetlen vagy közvetett módon – kimondottan 
nekik címezve a programokat vagy éppen pedagóguso-
kon, felelős szülőkön és nagyszülőkön, kortársakon, mé-
dián keresztül.

Az Alapítvány minden programja ingyenes, a most is futó 
kiemelt projektek, amelyek segítségével közvetlen vagy 
közvetett módon eléri a középiskolás korcsoportot:

•	 Alapok Program - pénzügyi, gazdasági és gazdálko-
dási edukáció

•	 mileszel.hu - pályaorientáció és karrier-tanácsadás

•	 Tudásfeltöltés - tudományos programok

•	 Könyvhullám - könyvtárfejlesztési akció

•	 Mintaiskola - az összes kiemelt alapítványi program 
egy helyen

•	 Középiskolások	Országos	Pénzügyi	és	Gazdasági	
Oktatóközpontja (O.K. Központ) – intézményesített 
pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukáció

Kapcsolati	 hálónk	 folyamatosan	bővül,	minden	magyar-
országi és több határon túli középiskolával szoros kapcso-
latot ápolunk. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy minél 
több diák közeledjen, majd kötődjön ingyenes szakmai 
programjainkhoz és az ezek által közvetített jövőtudatos-
sághoz.

Az Alapítvány
bemutatása

 Presentation of the 
 Foundation 

The values and ideas of the Foundation are in line with 
the spirit of its namesake, Fáy András, a politician of the 
Reformed Age and the founder of the first Hungarian Sav-
ings Bank. Fáy’s body of work can best be summarized for 
21st century societies in that families and future genera-
tions that need conscious individuals and active citizens 
with diverse knowledge can imply the future for Hungary, 
Europe and the world. 

The OTP Fáy András Foundation has, since 1991, based 
its professional activity on the motto “Opportunities for 
the Future Generations”, the focus of which has for near-
ly a decade been to expand the financial, economic and 
management skills of secondary-school students.

The success of its acknowledged professional work is, 
for the most part, based on two elements: on the one 
hand, its activity is adjusted to the social expectations of 
the age; on the other hand, it continuously is adapted 
to the trends that influence teens. Mention must also be 
made of the fact that its programs effectively merge class-
room and non-school activities, thus alongside school-re-
lated activities it also participates in festivals and various 
professional events and also organizes summer camps 
and different-themed days. 

The Foundations does not merely aim at providing new 
and interesting curricula for secondary-school students, but 
also at taking this knowledge both to the less developed re-
gions, ones that are in a disadvantageous situation and the 
major cities in order to reach out to as many teens as pos-
sible in a direct or indirect manner – through programs ad-
dressed specifically to them or with the help of teachers, re-
sponsible parents and grandparents, peers and the media.
All programs of the Foundation are free of charge. 

The ongoing priority projects through with it is now is 
in touch with the secondary school students, either  
directly or indirectly are: 

•	 Basic Program – financial, economic and manage-
ment education 

•	 mileszel.hu – “What will you be?” Career orientation 
and advice 

•	 Knowledge upload – scientific programs 

•	 BookWave – library development action 

•	 Model school – all priority Foundation programs in 
one place 

•	 National Financial and Economic Education Centre 
for Secondary School Students (O.K. Centre) – in-
stitutionalized financial, economic and management 
education

Our network of contacts is steadily expanding, we foster 
close relations with all Hungarian secondary schools and 
with several in the neighbouring countries. This is vital to 
ensure that as many students as possible approach, and 
then join our free professional programs and the con-
scious awareness of the future that it mediates.
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Az Alapítvány finanszírozója az OTP Bank, azonban a támo-
gatói döntések meghozatalában független szaktekintélyek és 
rangos közéleti szereplők vettek és vesznek részt. A jelenlegi, 
2003 óta aktív Kuratórium irányítása alatt az Alapítvány szak-
mai, támogatói tevékenysége megújult, megsokszorozódott, 
a működés fókuszába a fiatalok pénzügyi-gazdasági ismerete-
inek növelése került.

A jelenleg is aktív Kuratórium tagjai:

•	 Dr. Vizi E. Szilveszter (elnök), a Magyar Tudományos 
Akadémia korábbi elnöke,

•	 Dr. Mészáros Tamás (alelnök), a Budapesti Corvinus 
Egyetem korábbi rektora

•	 Azurák Csaba, kommunikációs szakértő, televíziós szer-
kesztő-műsorvezető

•	 Balogh Gabriella, brand-szakértő,

•	 Dr. Kulcsár György, az OTH Országos Gyógyfürdőhelyi 
és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság korábbi országos tiszti-
orvosa.

Az alapítványi működés szinte teljes egészében előre terve-
zett módon, szakmai programok keretében bonyolódik 2004 
óta. A Kuratórium munkáját immáron 10 éve egy állandó 
szakmai stáb segíti, melynek vezetője, egyben az Alapítvány 
ügyvivője, a többek között az O.K. Központot is megálmodó 
Schrankó Péter. Az általa irányított csapat viszi az operatív 
ügyeket, végzi a dokumentációt, az ügyfélkezelési és ren-
dezvényszervezési feladatokat, valamint a projektgenerálás-
sal, az esetleges forrásszerzéssel (mint például pályázatírás),  
a projektvezetéssel és a gazdálkodással kapcsolatos teendő-
ket, továbbá az éves szakmai terveket és beszámolókat is ők 
terjesztik elő a kuratóriumi üléseken.

The Foundation is financed by Hungary’s largest retail 
bank, OTP Bank, while respected independent authorities 
and well-known public figures have and continue to take 
part in programme-related decisions. 

Under the direction of the current Board of Trustees, 
which has been active since 2003, the professional and 
sponsorship activity of the Foundation has been renewed 
and has grown considerably by increasing the financial 
and economic knowledge of young people now in the 
focus of its work. 

 Board of Trustees 
 and professional 
 team 

Kuratórium
és szakmai stáb

The members of the current Board of Trustees are: 

•	 Dr. Szilveszter E. Vizi (Chairman), former President of 
the Hungarian Academy of Sciences; 

•	 Dr. Tamás Mészáros (Deputy Chairman), former Rec-
tor of the Budapest Corvinus University; 

•	 Csaba Azurák, communications expert, television  
editor and presenter;

•	 Gabriella Balogh, brand-expert; 

•	 Dr. György Kulcsár, former national medical officer of 
the OTH National Health Resort and Spa Directorate 
General.

Since 2004, the work of the Foundation has been realized 
almost completely in a pre-planned manner, in the frame-
work of professional programs. The work of the Board has 
been assisted by a professional team over the past ten 
years, headed by Péter Schrankó, executive of the Foun-
dation who, among other things, came up with the idea 
of the O.K. Centre as well. His team deals with operative 
matters, oversees documentation, handles client matters 
and the organization of programs and tasks related to 
generating projects, ensuring the necessary funding (for 
instance by announcing and writing tenders), taking on 
project management and leadership, as well as preparing 
annual professional plans and reports to be submitted to 
the Board sessions.

Az Alapítvány szakmai tevékenysége évről-évre fejlődve, a 
szakemberek ajánlása alapján és a Kuratórium által megvi-
tatva és jóváhagyva valósul meg. Az éves munka többségé-
ben az előző év szakmai tevékenységére építve tematikusan 

– azt kiegészítve és továbbfejlesztve – megy végbe. 

A változó társadalmi környezethez, illetve az új oktatási 
és nevelési trendekhez igazodva az OTP Fáy András Alapít-
vány folyamatos tartalmi és módszertani fejlesztéseket végez 
(beleértve program- és tananyagfejlesztéseket is). Ezek biz-
tosítják számára a hatékonyságot és a jövőbeni sikeressé-
get. Szakmai munkájának kulcsa az innováció, a kreativitás, 
a valós igények és aktuális irányzatok ismerete, továbbá az 
elérhetőség és a mobilitás. Mindezt segíti, hogy Magyaror-
szág jelentős felsőoktatási intézményeivel és nemzetközileg 

elismert szakemberekkel dolgozik együtt úgy, hogy minden 
esetben – a tervezés és a végrehajtás során - a diákok érde-
keit tartja szem előtt, abban kikéri szülők és pedagógusok, il-
letve természetesen fiatalok véleményét is, mivel fontos, hogy 
minden szereplő és érintett magáénak érezze a programokat, 
éljen a felkínált lehetőségekkel.

A két pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs prog-
ramon kívül (Alapok Program, O.K. Központ) a 2013/2014-
es tanévben négy, folyamatosan zajló, kiemelt projekt 
fűződik az OTP Fáy András Alapítvány nevéhez: a Könyvhul-
lám, a Tudásfeltöltés, a mileszel.hu és a Mintaiskola.

The professional work of the Foundation is realized based 
on recommendations from experts, after discussion and 
approval by the Board, and developed year-by-year. For 
the most part, the annual work takes place relying on the 
professional work of the previous year, in a thematic man-
ner, by supplementing and further developing it. 

Adapting to the changing social environment and the 
new educational and pedagogic trends, the OTP Fáy An-
drás Foundation continuously implements developments 
both in content and methodology (including developing 
the programs and curricula). It is through these that it can 
ensure efficiency and future success. The keys to its pro-
fessional work are innovation, creativity, an understanding 
of real demands and the current trends, as well as accessi-

Az Alapítvány
szakmai tevékeny-
sége és kiemelt 
projektjei

 The Foundation’s 
 professional activity 
 and priority projects 

bility and mobility. Its work is enhanced by its cooperation 
with the major Hungarian higher educational institutions 
and internationally acknowledged experts in a way that it 
focuses on the interests of its students at all times, dur-
ing both planning and implementation, and also asks for 
the opinions of parents and teachers and, obviously, the 
students concerned as it believes in the importance of all 
participants and parties identifying with the programs and 
in making use of the possibilities offered. 

Alongside the two financial, economic and manage-
ment education programs (Basic Program, O.K. Centre), 
the OTP Fáy András Foundation is linked to four ongoing 
priority projects in the 2013/2014 school year: the Book-
Wave, the Knowledge Upload, the mileszel.hu (What will 
you be?) and the Model School.
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Az Alapítvány legjelentősebb mecenatúra programja a nyolc 
éve futó, „Könyvhullám” elnevezésű könyvtárfejlesztési akció, 
amelyet évről évre megújít és folyamatosan bővít mind a pá-
lyázók körét, mind a választható tételeket tekintve, ezzel téve 
egyre komplexebbé, színesebbé és hatékonyabbá az adomá-
nyozást.  

A projekt célja az oktatási intézmények könyvtárainak fej-
lesztése, lehetőségeinek bővítése, ezzel segítve azokat az is-
kolákat (és ezzel azok diákjait), amelyeknek nincs anyagi le-
hetőségük új könyvek és egyéb tudáshordozók beszerzésére.

Az első évben csupán a közgazdasági középiskolák kerültek 
támogatásra speciális gazdasági könyvekkel, majd az Alapít-
vány folyamatosan egyre több iskolát vont be az akcióba. Az 
eddigi pályázatok során az Alapítvány közel 850 iskolát tá-
mogatott könyvvel, folyóirat előfizetéssel, laptoppal, e-köny-
volvasóval, DVD-vel és CD-vel.

 BookWave 

The most significant sponsorship programme of the Foun-
dation is the “BookWave” library development action start-
ed eight years ago, which it renews and continuously ex-
pands year after year both with respect to the sphere of 
the candidates and the materials that can be chosen for 
donation, thus making these more complex, diverse and 
effective. 

The aim of the project is to develop the libraries of edu-
cational institutions, to expand their opportunities, there-
by assisting those schools (and in turn, their students) 
that do not have funds to purchase new books and other 
educations means. 

In the first year, assistance in the form of special eco-
nomic books was provided solely to secondary schools 
specializing in economics, with the Foundation steadily 

Az Alapítvány tudományos tevékenysége 2010-ben indult „Tu-
dásfeltöltés” elnevezéssel. Ennek célja a fiatalok bevezetése 
a tudomány világába, valamint a tudomány fogalmának és 
értékeinek megjelenítése a jövő generációk értékrendjében, 
szemléletében. Tapasztalataink ugyanis azt mutatták, hogy az 
iskoláknak egyre kevesebb lehetőségük van látványos kísérle-
teket bemutatni diákjaik számára, valamint igazán elmélyedni 
egy-egy tudományág finomabb részleteiben, ezért e terület 
segítése hiánypótló tevékenység.

A Tudásfeltöltés keretén belül az eddigi legismertebb, leg-
több diákot elérő tudományos program a középiskolák által 
megpályázható Tudománynap rendezvénysorozat volt, ami-
ben 2011-ben 30 középiskola és több mint 3500 diák ve-
hetett részt közvetlenül. Az Alapítvány ezáltal kiváló magyar 
tudósokat vitt a kiválasztott intézményekbe, akik egy egész 
napon keresztül látványos és érdekes előadásokat tartottak 
az érdeklődőknek. Ezeken a rendezvényeken nagyobbrészt 
olyan kísérletek kerültek bemutatásra, amelyeket az iskolák 
önmaguk nem voltak képesek finanszírozni és/vagy amelyek-
hez nem volt meg a technikai felszereltségük. 

A program folytatásaként „Tudás határok nélkül” elnevezés-
sel új projektet indított az Alapítvány: a Magyar Tudományos 
Akadémiát bevonva, fiatal magyar tudósokra építve határon 
túli magyar iskolákba (összesen 4 országba) is eljuttatta a 
Tudománynapokat. 

Ezt követően jött létre a tudasfeltoltes.hu honlap, amelynek 
célja, hogy a tudósok, a tanárok és a diákok is apró kísér-
leteket, tudományos kisfilmeket töltsenek fel az Alapítvány 
által működtetett weboldalra, hogy azokat bárki ingyen meg-
nézhesse, hasznosíthassa az oktatás vagy a tanulás során. 
A honlapon jelenleg több mint 300 film található, de ezek 
folyamatosan bővülnek, leginkább a 2011-ben és 2013-ban 
meghirdetett országos vetélkedőnek köszönhetően. A filmek 
között található számos hagyományos iskolai tantárgyi tema-
tikájú (pl. fizika, kémia, történelem, régészet, irodalom, ma-
tematika), de találhatóak kisfilmek nanotechnikáról, űrkuta-
tásról, orvosi tudományokról, atomfizikáról is. Ezek a videók 
nemcsak egyfajta pillanatképet nyújtanak, hanem arra is 
hivatottak, hogy bizonyos szakmák felé kacsingató gyerekek 
teljesebb képet kapjanak arról, hogy azok valójában mit is 
takarhatnak. A honlap minden informatikai eszközről elérhető, 
az okostelefontól kezdve az interaktív tábláig. 

The Foundation launched its scientific work in 2010 
through its “Knowledge Upload” project aimed at intro-
ducing young people to the world of sciences and to rep-
resent the notion and values of science in the values and 
approach of future generations. Our experiences have in-
dicated that schools have less and less opportunities to 
present impressive experiments to their students, or time 
to truly examine the finer details of the individual branch-
es of science, which is why assistance in this area is an 
activity that fills a gap.   

The Science Day series of programmes, which secondary 
schools were invited to bid for, was the most successful 
and best known scientific programme that reached stu-
dents in the framework of Knowledge Upload. As part 
of this, 30 secondary-schools and more than 3,500 stu-
dents were able to directly participate in this series of 
programmes in 2011. The Foundation was able to invite 
outstanding Hungarian scientists to the selected institu-

tions who held interesting and entertaining lectures for 
those interested. The experiments presented at these pro-
grammes were, for the most part, ones that the schools 
could not finance on their own and/or did not have the 
necessary technical equipment to carry out. 

As continuation of the programme, the Foundation 
launched a new project, “Science without Borders”: with 
the involvement of the Hungarian Academy of Sciences 
(MTA) and relying on young Hungarian scientists it was 
able to organize Science Days in ethnic Hungarian schools 
in a total of four countries. 

The tudasfeltoltes.hu (Knowledge Upload) site was 
subsequently set up and is operated by the Foundation 
with the aim of providing a site for scientists, teachers and 
students to upload their small experiments and scientific 
short films, making these freely available for those inter-
ested and for use during education or in the learning pro-
cess. The site currently features more than 300 films, but 
the number is constantly rising mainly due to the national 
competitions announced in 2011 and 2013. The films in-
clude many whose topics fit into the traditional school 
curriculum (e.g. physics, chemistry, history, archaeology, 
literature, mathematics), as well as short films about na-
notechnology, space research, medical sciences and nu-
clear physics. These videos not only provide a view of cur-
rent issues, but are also destined to offer a fuller review of 
certain trades and professions that interest young people 
as to what those really entail. The site can be accesses 
from all IT means, from smart phones to interactive tablets.

 Knowledge Upload 

involving ever more schools into the action. Through the 
tenders announced to date, the Foundation has provided 
books, subscriptions to periodicals, laptops, e-book read-
ers, DVDs and CDs to some 850 schools. 
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Az OTP Fáy András Alapítvány küldetésének tekinti, hogy mi-
nél több fiatalból tudatos, elégedett, boldog, kiegyensúlyozott 
felnőtt váljon, akik segíthetik saját környezetüket, közösségü-
ket, s akik így valóban építőkövei lehetnek a jövő társadalmá-
nak. Ezt elérendő az Alapítvány egyik fontos tevékenysége a 
fiatalok karrier- és pályaorientációs segítése, amely szakértők 
bevonásával személyesen és online tanácsadásként is egy-
aránt működik. Ezen életpálya-segítő program a mileszel.hu, 
amely 2010-ben indult útjára saját honlappal és az ahhoz 
kapcsolódó ingyenes szolgáltatással.

Az így összeállt szakmai tevékenység a pályaorientáció, 
munkavállalás, önmenedzselés témaköröket járja körbe 
főként középiskolásokat segítő különböző pályaorientációs 
tesztek segítségével, azaz kifejezetten a pályaválasztásra és a 
felnőtt kort célzó életviteli, életvezetési és gazdálkodási isme-
retek átadására és megtanítására fókuszál. A teszteken túl a 
portál lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók egy speciális 
csatornán át kérdéseket tehessenek fel a pályaválasztási ta-
nácsadónak, aki ugyanitt megválaszolja azokat. A honlapon 
továbbá megtalálhatók többek között az önmenedzselés-
hez elengedhetetlen önéletrajz- és motivációs levélminták is. 
Ezen direkt és indirekt eszközöket is megbízott szakembereink 
fejlesztik és állítják elő a fiatalok elvárásaihoz igazítva és a 
megtapasztalt társadalmi hiányosságoknak megfelelően. 

Az online tanácsadáson kívül a mileszel.hu tanácsadói fo-
lyamatosan járják az iskolákat és rendezvényeket; mivel az 
oldal működése alapvetően egy időszakra koncentrálódik (a 
december és február közötti felvételi időszakra), így tavasztól 
őszig a szolgáltatás főleg a személyes interakciókra épít tré-
ningek, személyes tanácsadások keretében.

 What will you be? 

The OTP Fáy András Foundation considers it its mission 
to help as many young people as possible develop into 
conscious, satisfied, happy and balanced adults who can 
assist their own environments and communities, thereby 
truly becoming building blocks of the society of the future. 
To this end, one of the important activities of the Founda-
tion is to assist the career and profession orientation of 
young people and with the involvement of experts this 
alike functions in person and through online advice. The 
career assisting programme is mileszel.hu (What will you 
be?), launched in 2010 with its own site and related free 
services.

The professional activity put together in this manner in-
cludes the topics of career orientation, finding jobs and 
self-management with various career-orientation tests put 
together mainly for secondary school students, in other 
words, it focuses specifically on the selection of a career 
and on the transfer and teaching of lifestyle, life skills and 
management knowledge. Alongside tests, the site pro-
vides an opportunity for users to ask questions via a spe-
cial channel from a career advisor who replies to these 
through the channel. The site also includes CV and moti-
vation letter samples indispensable for self-management. 
These direct and indirect means are developed and put 
together by our commissioned experts, adapting them to 
the expectations of young people in accordance with the 
social needs and deficiencies in this area. 

Alongside online advice, advisors of the mileszel.hu site 
visit schools and offer various programmes. As the oper-
ation of the site is basically limited to one specific period 
(between December and February, when applications are 
submitted to schools), this service mainly relies on train-
ings based on personal interactions and personal advice 
from spring to autumn.

Szakmai programjai professzionális fejlesztéséhez az Alapít-
ványnak szüksége volt egy alkotó, kreatív középiskolai kö-
zegre. Ezért külső szakemberek bevonásával 2011-ben Ma-
gyarország legnagyobb létszámú és sokoldalú iskolái közül 
kiválasztották a Budai Középiskolát, amely azóta is az Alapít-
vány „mintaiskolájaként” működik. 
A Mintaiskola program egy szoros szakmai együttmű-
ködést jelent, melynek fókuszában a jövőtudatosság áll.  
A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzés mellett az OTP 
Fáy András Alapítvány minden általa nyújtott szolgáltatást biz-
tosít a Budai Középiskola számára. Ilyenek például a pályaori-
entációs és karrier tanácsadások, a különböző adományozási 
programok, a rendezvényeken, diáktáborokban és egyéb ok-
tatási, illetve szabadidős programokban való részvétel, vala-
mint a közösségi terek fejlesztése és az iskola felszereltségé-
nek javítása is.

Az OTP Fáy András Alapítvány számára fontos eredmény, 
hogy a Mintaiskolában – támogatói és ifjúságvédelmi 
tevékenységként – több közösségfejlesztő, közösségépí-
tő programot is megvalósított. Emellett olyan társadalmi 
érzékenyítő akciókat is elindított, amelyeknek célja a hát-
rányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiata-
lok elfogadtatása és beilleszkedésének segítése, illetve az 
önkéntesség eszméjének beemelése a mindennapokba. 

A Mintaiskola kevesebb, mint egy év alatt az Alapítvány 
programjainak, fejlesztéseinek legfontosabb „kísérleti tere-
pévé” vált. Így itt valósultak meg például a megújult Alapok 
Program próbatanításai, a Budapesti Corvinus Egyetem atti-
tűdkutatása és a jövőben elkészülő alapítványi IQ teszt szten-
derdizáló folyamata is.

A szakmai kutatások és tapasztalatok, a különböző prog-
ramok kedvezményezettjeinek visszajelzése és a szakembe-
rek egyöntetű véleménye alapján egyértelműen kijelenthető, 
hogy az OTP Fáy András Alapítvány hiánypótló, értékteremtő 
társadalmi tevékenységet végez Magyarországon és egyben 
az Európai Unióban. A középiskolások felnőtt életre való felké-

szítésével ugyanis ilyen szervezett formában, ilyen gyakorlati 
hatékonysággal, egyszerre több különböző területet is érintve 
jelenleg senki más nem foglalkozik a Kárpát-medencében.

In order to develop its professional programmes, the 
Foundation needed a creative secondary school medium. 
Involving outside experts in 2011, the choice fell on the 
Buda Secondary School, chosen from the diverse schools 
with the largest pupil numbers. The institution has since 
operated as the “model school” of the Foundation. 

The Model school programme implies close profession-
al cooperation focusing on an awareness of the future. 
Alongside financial, economic and management training, 
the OTP Fáy András Foundation provides all its services 
to the Buda Secondary School, including, but not limited 
to career orientation and career advice, various donation 
programmes, participation in the various events, student 
camps and other educational and leisure programmes, as 
well as the development of communal areas and improv-
ing the school’s level of supply with technical means.

The OTP Fáy András Foundation considers it one of its 
important results that it has realised several community 
development and building programs as a result of spon-
sorship and youth/child protection activity. It has also 
launched actions related to social sensitivity that aim at 
accepting young people in a disadvantageous situation 
or living with multiple physical or mental disabilities and 
promoting their adaptation, thus including the idea of vol-
unteering into everyday life. 

In less than a year, the Model School has become the 
most important “experimental site” for the programmes 
and developments of the Foundation, for instance, it was 
the venue for realising the trial lessons of the renewed 
Basics Programme, the attitude research programme of 
the Budapest Corvinus University and the standardization 
process of the Foundation’s IQ test, to be completed in 
the future. 

Professional research and experiences, the feedback 
from beneficiaries of the various programmes and the 
unanimous opinion of experts all clearly indicate that the 
work of the OTP Fáy András Foundation fills a gap and its 
social activity creates values in Hungary and, at the same 
time the European Union as well. No other institution in 
the Carpathian Basin is engaged in the preparation of 
young people for adult life in such an organized manner 
and with such practical efficiency while involving several 
various areas at the same time.

Mintaiskola

 Model School 
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Az OTP Fáy András Alapítvány már a gazdasági világválságot 
megelőzően intenzíven foglalkozott pénzügyi, gazdasági és 
gazdálkodási edukációval. Ekkor dolgozta ki Alapok Program 
elnevezésű, diákoknak szóló tréningjét, egy önálló, speciális 
gazdasági, életvezetési és karrier ismereteket nyújtó képzést 
17–18 éves, azaz középiskolás végzős diákok számára. En-
nek országos elérhetőségét – minden évben más-más me-
gyére kiírt – pályázatával és a program ingyenes szolgáltatá-
sával biztosította. 

Bár a résztvevők számára az élményekkel teli interaktív 
képzés közkedvelt volt, még nagyobb tömeget elérő edu-
kációs céljának és a diákképzés eredményességének foko-
zására 2008-ban készítette elő és akkreditáltatta az Alapok 
Program felnőttképzési tréningjét. Ennek keretében 2009-től 
középiskolai pedagógusokat oktatott, melynek köszönhetően 
nem csak a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási témakörök-
höz kapcsolódó tudásanyag került átadásra, hanem a tréning 
módszertanának elemeit is elsajátították a „hallgatók”. Sőt 
ezek elsajátítása volt a siker kulcsa! – „a tanárból tréner lett” 

–, azaz a tanárok az együttműködésen alapuló képzéstech-
nikákat is megismerték. Így a diákoknak szóló programot a 
továbbiakban mára képzésen részt vett tanárok is oktathatják.

Az évek során a – középiskolásoknak szóló – Alapok 
Program több esetben „frissítésen” esett át, melyet a tör-
vényi változások, illetve az új eszközök használata indokolt. 
Ezt követően a 2011/2012-es tanévben a program telje-
sen megújult. Az életvezetéssel és karrierrel kapcsolatos 
ismeretek egy része átkerült a mileszel.hu programba, he-
lyére új pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási témakörök 
kerültek. A legfontosabb változás azonban az volt, hogy 
mindennek köszönhetően a programmal nem egyszeri  
alkalommal, eseti tréningként találkoznak a diákok, hanem  

a középiskolai diákéveiket átfogó módon: négy éven keresz-
tül, egymásra épülő modulok formájában épül be ez a tudás.
2012-ben az Alapítvány egy hatékonyabb utat választott a ta-
nárok eléréséhez: a tanár-továbbképzést. Ebben partnere lett 
Magyarország legnagyobb pedagógusképző és továbbképző 
intézménye, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagó-
giai és Pszichológiai Kara (ELTE PPK), amely beépítette tan-
rendjébe az Alapok Program tudásanyagát, és a 2012/2013-
as, majd a sikeres első esztendőt követően a 2013/2014-es 
tanévben is elindította a kétéves, gazdasági és gazdálkodási 
ismereteket is nyújtó, pedagógusi szakvizsgát adó képzését. 
Mindez azt is jelenti, hogy ez a tudásanyag Magyarországon 
először került a nem gazdasági végzettségű tanárok tovább-
képzési rendszerébe.

Az Alapok program sikerére építve kezdett bele az Alapít-
vány egy olyan új projekt megteremtésébe, amely a közel-
jövőben képessé válhat arra, hogy a keretein belül napon-
ta akár több száz diák részesüljön pénzügyi, gazdasági és 
gazdálkodási képzésben. 2012-ben megszületett az O.K. 
Központ terve. A jól működő edukációs összetevőket, többek 
között az inspiratív pedagógiai eszközöket és módszertant 
(edutainment) megtartva az Alapítvány az interaktivitásra 
épülő programelemeket új tartalmi és szemléltető elemekkel 
egészítette ki, illetve mindezt megfűszerezte a korosztály elvá-
rásainak megfelelő modern technikai eszközparkkal és trendi 
motiváló környezettel.

Az elképzelés a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív 
Program) 3.2.1 B-11/1-2012-0001 pályázaton 1,1 milliárd Ft- 
ot nyert el a hiánypótló Középiskolások Országos Pénzügyi és 
Gazdasági Oktatóközpontja létrehozására. Mivel a program 
teljes költsége (a folyamatos programfejlesztéseket is felvál-
lalva) mintegy 1,6-1,7 milliárd forintot tett/tesz ki, a különbö-

Pénzügyi, gazdasági
és gazdálkodási edukáció
(az Alapok Programtól az O.K. Központig)

zetet az Alapítvány saját maga finanszírozta/finanszírozza az 
OTP Bank támogatásának köszönhetően. 

Két hónap szakmai előkészület után (dolgozók kiválasztá-
sa és betanítása, helyszín átalakítása, első oktatási modulok 
összeállítása, stb.) 2012 decemberében elindult a pénzügyi, 
gazdasági edukáció és a magyar köznevelés szempontjából 
mérföldkőnek számító program próbaüzeme, amely 2013 
februárjáig, a hivatalos megnyitóig tartott. Azóta a központ 
folyamatosan üzemel, a legmodernebb audiovizuális esz-
közökkel ellátott tantermeiben fogadja és oktatja az ország 
különböző pontjairól érkező diákokat, illetve az Alapítvány 
eddigi tevékenységét megtartva új eszközrendszerrel támo-

gatott, középiskolákba utazó oktatói hálózatot üzemeltet.  
A képzések során saját fejlesztésű oktatási anyagait használ-
ja fel oly módon, hogy a tréningszerű elemeket tartalmazó 
modulok mindegyike eleget tegyen a „szórakoztatva tanítást” 
előtérbe helyező elvárásoknak. Ezen túl a jövőben – a prog-
ram keretein belül – pénzügyi és gazdasági tudatosságra 
nevelő szakembereket, tanárokat képez, valamint a diákok  
e területen szerzett ismereteihez kapcsolódóan nyilvános ku-
tatásokat végez.

Az Alapítvány Kuratóriumának 2013. évi döntése alapján 
megkezdődött a szakmai programok átalakítása és fejleszté-
se oly módon, hogy a jövőben az általános iskolai korosztályt 
is elérjük. Az idei tanévben még csak néhány iskolában kísér-
leti programként megkezdett speciális oktatási-nevelési pro-
jekt neve: Sulibank.  A középiskolás korosztályhoz hasonlóan 
a diákok mellett ebben is kiemelt szerepet kapnak a tanárok, 
a szülők és maga az iskolai környezet. 

Különböző, a tanárokat és a diákokat egyaránt megszó-
lító sikeres programjaival az Alapítvány lehetővé teszi, hogy  
a pénzügyi kultúra fejlesztése egyfajta folyamattá váljon, 
mindezzel bekerüljön a fiatalok oktatásába, nevelésébe. Ma 
bizonyíthatóan elmondható, hogy Magyarországon egyedü-
liként az OTP Fáy András Alapítvány képes a középiskolások 
átfogó, négy évfolyamos gazdasági képzésére úgy, hogy 
programjai a diákok mellett a tanárokat, a példamutató isko-
lai közösségeket és a felelős szülőket is célozzák.
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ter the training’s methodology as well. In fact, the key to 
success was the mastering of these – “teachers becoming 
trainers” – in other words, teachers were familiarized with 
training techniques based on cooperation. In the future, 
teachers who took part in the training will be able to teach 
the program to their students. 

Over the years the Basics Program aimed at secondary 
schools was “rejuvenated” or updated several times, as 
required by changes in laws and the use of new means. 
The programme was fully updated in the 2011/2012 
school year. Some of the knowledge related to life styles 
and careers was transferred to the mileszel.hu programme, 
to be replaced by new financial, economic and manage-
ment topics. However, the most important change is that 
instead of students being drawn into the program on  
a single occasion, as a one-off training, this knowledge is 
built into their lives in a comprehensive manner spanning 
their four-year secondary school education in the form of 
superimposed and individual modules. 

In 2012 the Foundation chose a more effective way to 
reach teachers and embarked on teacher training. The Ped-
agogy and Psychology Faculty of the Eötvös Loránd  Uni-
versity of Arts and Sciences (ELTE PPK), Hungary’s largest 
teacher training and extension training institution became 
its partner, which incorporated the knowledge of the Basics  
Program into its curriculum and launched the two year 
training providing economic and management skills and 
a special pedagogy extension diploma extending to such 
skills in the 2011/2013 school year and, following the suc-
cessful first year, in the 2013/2014 school year as well. This 
also implies the first time that this knowledge base was in-
corporated into the extension training system in Hungary  
for teachers who do not have economic qualifications. 

Based on the success of the Basics Program, the Founda-
tion began to create a new project – the O.K. Centre - which 
will soon be able to provide financial, economic and man-
agement training to up to several hundred students every 
day. The Foundation, upholding its well operating educa-
tional components, such as the inspirational pedagogical 
means and methodology (edutainment), supplemented 
the program elements relying on interaction with new con-

tent and visual elements, and to top it off, it also included 
a modern technical park and a trendy motivational environ-
ment that accords to the expectations of the age-group. 

The concept was awarded HUF 1.1 billion in the 3.2.1 
B-11/1-2012-0001 tender of TÁMOP (Social Renewal Op-
erative Program) to set up the National Financial and Eco-
nomic Education Centre for Secondary School Students. As 
the full budget of the program (including the constant pro-
gramme developments) requires some HUF 1.6-1.7 billion, 
the Foundation financed and finances the difference on its 
own, thanks to support from OTP Bank. 

Following two months of preparations (the selection and 
training of employees, remodelling the venue, working out 
the first modules, etc.), the trial operation for the teaching 
of financial and economic skills and the launch of the pro-
gram, considered a milestone from the point of view of 
Hungarian public education, took place in December 2012 
and ran until February 2013, the official opening. Since then, 
the centre has worked continuously, receiving and teaching 
students arriving from all parts of the country in its school-
rooms equipped with the most modern audiovisual means, 
and – by upholding the past work of the Foundation - en-
sures a network supported by a new system of means for 
the teachers who travel to the various secondary schools. 
During the trainings, it uses the educational materials it de-
veloped on its own in a way that each of the training-like 
modules meet the expectation of “edutainment”. Apart from 
this, and within the frameworks of the program, it will train 
experts and teachers who can educate students in financial 
and economic awareness, and will also carry out research in 
connection with the skills acquired by students in this field. 

Based on the decision of the Foundation’s Board of Trustees, 
the transformation and development of the professional 
programmes began to enable us to reach children in the 
primary school age-groups as well. The name of this spe-
cial educational and teaching project launched this school-
year as a trial program in merely a few schools is „Sulib-
ank” (School Bank). Similarly to secondary school students, 
teachers, parents and the school environment itself also 
play prominent roles in this. 

With its various successful programmes aimed at both 
teachers and students, the Foundation makes it possi-
ble for the development of financial culture to become  
a process and to therefore become incorporated into the 
education of young people. We can today confidently state 
that the OTP Fáy András Foundation is the only organiza-
tion in Hungary that is able to provide a comprehensive, 
four-year economic training covering secondary schools in  
a manner that its programmes are aimed at and involve not 
only students, but teachers, the exemplary school commu-
nities and responsible adults as well.

 Financial, Economic 
 and Management Education 
(from the Basics Programme to the O.K. Centre) 

The OTP Fáy András Foundation was intensively involved in 
financial, economic and management education well be-
fore the economic crisis. It worked out its Basics Programme, 
training for students at that time to provide an independent 
and special economic, life management and career skills 
education for school leavers in the 17–18 year bracket. It 
ensured national access to this with tenders announced for 
different counties in every year and by providing the pro-
gramme free of charge. 

Although the interactive training filled with new experiences 
was popular among students, the Foundation worked out 
and accredited the adult training of the Basics Programme 
in 2008, in order to reach even larger masses and to boost 
the success of its educational goals and student training. In 
the framework of this, starting from 2009, it trained second-
ary school teachers and through this transferred knowledge 
related not merely to financial, economic and management 
topics, but made it possible for these “students” to mas-
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Pillanatképek az Alapítvány 
életéből

 Scenes from the life 
 of the Foundation 
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