
Az O.K. Központ első két 
évének eredményei

Pillanatok  
a Középiskolások Országos Pénzügyi és  

Gazdasági Oktatóközpontjának  
projekt-időszakából





„A tudás megszerzése kötelesség, 
a megszerzett tudás közkincs,

a tudás továbbadása közérdek.”

Dr. Vizi E. Szilveszter,  
az OTP Fáy András Alapítvány kuratóriumi elnöke





„A projekt számomra legfontosabb eredménye az, 
hogy az O.K. Központba járó diákok mosolyogva 

mennek el a képzésekről, rendezvényekről, il-
letve visszajárnak újabb tréningekre és ajánlják 

azokat társaiknak is.”

Schrankó Péter, 
az OTP Fáy András Alapítvány ügyvivője





„Bár 2014 végén a projekt Európai Unió által 
támogatott időszaka lezárult, az O.K. Központ 
tovább folytatja működését. Arra törekszünk a 
jövőben is, hogy minél több fiatalhoz eljussunk, 
emiatt terjeszkedni kívánunk hazai és nemzet-

közi szinten is.”

dr. Sarkady-Kiss Lilla, 
az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője





„A fő célunk az, hogy segítsünk a diákoknak megérteni 
a pénzügyi-gazdasági világ történéseit és elindítsuk 

őket a jövőtudatosság útján. Mindezt saját módszertan 
és modern technikai eszközök segítségével tesszük, hogy 

a fiataloknak élmény legyen a tanulás.”

Dr. Virágos Gábor, 
a Középiskolások Országos Pénzügyi 

 és Gazdasági Oktatóközpontjának intézményvezető-igazgatója





A projektről röviden
Az O.K. Központ Európa egyik különleges oktatási 
intézménye, amely Budapest diplomáciai 
negyedében jött létre azért, hogy egyedülálló     
módon ingyenes, magas színvonalú pénzügyi, 
gazdasági és gazdálkodási képzést nyújtson 
elsősorban fiatalok, de felnőttek számára is.

A projekt célja:  társadalmi szemléletformálás 
világszínvonalú eszközökkel, tartalommal, 
különleges, egyedi pedagógiai és andragógiai 
módszerekkel.

A projekt küldetése: minél több emberhez eljut-
tatni azokat a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási 
ismereteket, amelyek a XXI. századi sikeres élet 
elengedhetetlen elemei.

A projekt társadalmi értéke:
A gazdasági válság megválaszolatlan kérdé-
seinek, összefüggéseinek megismertetése.
Hozzáadott érték egy sikeres és lehetőleg bol-
dog felnőtt élet kialakításához, formálásához.
A jövő generációjának szemléletformálása az 
öngondoskodó egyéntől a felelős gazdálkodóig.

A Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági 
Oktatóközpontja 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, az OTP Fáy András 
Alapítvány szakmai irányításával.





A projekt szAkmAi AlApjAi
Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási tananya-
gok tudományos alapokra építve.
A hétköznapok gyakorlatának és a személyes 
tapasztalatoknak interakciókra épített 
magyarázatai, tabuk nélküli előadásokkal.
Egyedi módszertan, a világ legjobb gazdasági 
edukációs elemeinek és eszközeinek ötvözé-
sével.
Folyamatos tartalom- és programfejlesztés 
egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó 
modulszerű felépítéssel.
Élményt nyújtó környezet kialakítása és 
élménygazdag tudásátadás.
Saját felkészítésű, egyedi képzettséggel 
rendelkező szakemberek alkalmazása.





Trénereink mindegyike diplomás, nyelveket 
beszélő fiatal, akik az ország különböző 
pontjairól érkeztek, más-más végzettséggel és 
érdeklődési körrel rendelkeznek. Ugyanakkor az 
oktatás szempontjából fontosnak tartottuk a 
kiválasztásukkor, hogy releváns tapasztalatokkal, 
ismeretekkel bírjanak azokban az élethelyze-
tekben, amelyek a fiatalokat leginkább 
foglalkoztatják, és mindezt a diákok nyelvén el is 
tudják mondani. Feladatuk nem csupán a képzé-
sek megtartása, hanem tudományos munkákban 
is részt vesznek, tananyagot fejlesztenek, 
kutatásokat végeznek.

trénereink





A projektidőszak alatt (2012. szeptember 10. – 2014. 
december 31.) több mint 15.000 diák vett részt 
valamelyik pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
képzésen, ez a szám több mint kétszerese a 
célszámként megállapított 6.500-nak. Csoportos 
interaktív foglalkozásaink a budapesti köz-       
pontban folyamatosan zajlottak, továbbá az 
Alapítvány trénerei az ország bármely pontján 
lévő iskolába ellátogattak, és a mobil tréneri 
eszközkészlet segítségével ugyanolyan értékű 
képzést tartottak, mint az O.K. Központban. 
Terveink ugyanezek a jövőt illetően is.
A projekt keretében 104 fő pedagógus képzése is 
megvalósult.

eredmények – 
diák- és pedAgógusképzések





Az O.K. Központ szakmai programjába 10, pályá-
zati úton kiválasztott iskolát vont be az ország 
különböző pontjairól (Soprontól Szekszárdon át 
Nyíregyházáig), akikkel együttműködési-képzési 
megállapodást írt alá. Emellett az eltelt időszak-
ban Budapestről és az ország mind a 19 megyéjé-
ből több mint 130 iskola, illetve több civil szervezet 
diákjai vettek részt a képzéseinken, megteremtve 
ezzel a projekt országos lefedettségét.

eredmények – 
pArtnerintézmények





Az elmúlt két évben az O.K. Központ munkatársai 
mintegy 1.400 ismeretátadó és szemléletformáló 
eseményen vettek részt, többek között 
oktatásszakmai konferenciákon és kiállításokon, 
ahol több mint 40.000 személyt szólítottak 
meg, ezzel közel háromszorosan túlszárnyalva a 
projektben rögzített célszámokat.

eredmények – 
szemléletformáló rendezvények





Négy pénzügyi, gazdasági edukációhoz kötődő 
kutatást, felmérést folytatott le az Alapítvány a 
projektidőszakban és összegezte azok eredményét, 
továbbá elkészített 6 információs, ismeretter-
jesztő kiadványt is a projekt keretében kidolgozott 
új oktatási modulokhoz. Mindezek a kutatások 
nemcsak tudományos értéket jelentenek a 
társadalom számára, hanem a tananyag-
fejlesztéshez is valóban releváns információkkal 
szolgáltak.

eredmények – 
kutAtások, kiAdványok





Az eltelt két évben 10 db középiskolásoknak szóló 
tananyagot (oktatási modult) és 5 db felnőtteknek 
szóló pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
edukációhoz kapcsolódó programot állított 
össze az Alapítvány. Előbbiek az első sikeres 
„próbatanításokat” követően folyamatosan 
beépítésre kerülnek képzési rendszerünkbe. 

A modulok a következők:
Üzlet és siker I. és II.
Vállalkozói diákakadémia I. és II.
Gazdálkodási alapok I. és II.
Tudomány és pénz
Civil szféra és gazdaság 
Trend, divat és üzlet
Takarékossági program

eredmények – 
új oktAtási modulok 





A képzésekbe és egyéb ismeretterjesztő prog-
ramokba folyamatosan beépítésre kerültek azok 
a Magyarországon egyedülálló videók, ame-
lyek a jelenleg 116 kisfilmet tartalmazó pénzügyi, 
gazdasági, gazdálkodási tartalmú tudományos 
filmtárunk részét képzik. Mindezek kiegészülnek 
azokkal az interaktív filmekkel, szignálokkal, 
animációkkal, amelyek még lüktetőbbé, 
érdekesebbé teszik évfolyam-specifikus és 
tematikus tréningjeinket.

eredmények – 
oktAtási Audiovizuális tár





Az O.K. Központ honlapja folyamatosan frissülő 
tartalommal várja a látogatókat. 
A www.okkozpont.hu címen megtekinthető 
komplex portálrendszer nemcsak a projekttel 
kapcsolatos különböző információkat tartal-
mazza, hanem többek között a beépített CRM 
rendszernek köszönhetően akár az intézmény 
képzéseire is jelentkezni lehet a felületen.

eredmények – 
komplex portálrendszer





A www.oktavoktatas.hu címen található 
honlapot a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási 
ismeretek elsajátítására alkalmas, a trendeknek 
megfelelő, a fiatalok ingerküszöbét átlépő,                                                                 
valóban szórakoztatva tanító tartalmakkal 
töltöttük fel.  Így a projekt távoktatatási portálján 
ugyanúgy megtalálhatóak a különböző játékok, 
mint a diákok által kedvelt, közismert szereplőkkel 
elkészített oktató videók vagy éppen egy trendi 
vírusfilm.

eredmények – 
távoktAtás





Az O.K. Központ jótékonysági, szociális 
érzékenyítő programjával az elmúlt időszakban 
számos rászorulónak segített, legyen szó 
kupakgyűjtésről, tanterem-felújításról, különböző 
adományozásokról. Legsikeresebb akciónk során 
70-70 zsák tartós élelmiszert, valamint játékokat 
és ruhákat gyűjtöttünk nyíregyházi és Fejér 
megyei nehéz sorsú gyermekeknek, melyeket helyi 
civil szervezetek segítségével osztottunk szét a 
rászorulók között.

o.k. kApitány





2013-ban Balatonfenyvesen, 2014-ben Balaton-
szemesen egyhetes turnusokban összesen 
360 – főként hátrányos helyzetű, köztük 
több gyermekotthonban nevelkedő – diákot 
táboroztattunk az ország különböző településeiről. 
Az ingyenes tábor során a fiatalok minden nap 
kaptak pénzügyi, gazdasági képzést a szabadidős 
programok mellett, s teljes ellátásukat és 
utaztatásukat is az Alapítvány finanszírozta.

fáy gAzdAsági tábor



“Olyan dolgokat tanulunk itt meg, amit 

sem a szüleink, sem a tanáraink nem 

mondanak el nekünk.”

“Itt tudatosult bennem, az én 

jövőm az én kezemben van.”

“Azt hittem király vagyok, mert mindig 

kapok pénzt apáméktól, de van még 

mit tanulnom....”

“Igazából tökre nem erre 
számítottam, de nagyon 
tetszett! Szórakoztató és 
hasznos volt.”

“A tréner őszintén beszélt velünk, ilyet még nem 
tapasztaltam.”

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

“Tervei minden fiatalnak vannak, 
csak azt nem tudják, hogyan 
valósítsák meg.”



diákjAink mondták

“Most már értem, miért 
gürcölnek annyit a 
faterék.”

“Ha lehet jönni jövőre is, én biztosan itt leszek. Ráadásul ingyen volt. Még több ilyen kellene, mert az a legjobb az egészben, hogy olyan dolgokat ismertünk meg, tanultunk, amit máshol, például az iskolában nem lehet.”

“A suliban miért nem ilyenek az óráink? Jobban figyelnénk, többet tanulnánk... és szívesen mennénk be!”

“Most kötelező volt  ide eljönnöm, 

de máskor magamtól is szívesen 

megteszem.”

“A szüleim csináltattak nekem 
is bankkártyát, de eddig nem is 
tudtam mi mindenre jó.”



Az eddigi projekteredmények 
számokbAn

Több mint 15.000 pénzügyi, gazdasági képzésen 
részt vevő diák.
Mintegy 1.400 ismeretátadó, szemléletformáló 
rendezvény.
Több mint 40.000 megszólított diák és felnőtt.
10 db új, középiskolások számára kidolgozott 
oktatási modul.
5 db felnőttképzési program.
104 fő felnőttképzésben részt vett pedagógus.
4 db kutatás.
6 db információs, ismeretterjesztő kiadvány.
10 pályázati úton kiválasztott partneriskola.
Több mint 130 iskola és több civil szervezet 
visszatérő diákjai.
Országos lefedettség: Budapest és 19 megye.



Folytatás következik!



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

www.okkozpont.hu

www.oktavoktatas.hu

www.otpfayalapitvany.hu

Telefon:        +36 1 413 06 20
          +36 1 413 06 21
          +36 1 413 06 23
          +36 1 413 06 24

E-mail:  jelentkezes@okkozpont.hu

Cím: 1068 Budapest, Benczúr utca 26.

elérhetőségek:


