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TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Egy ország polgárai pénzügyi tudásának gyarapítása stratégiai feladat, hiszen mind a lakosság, 
mind a vállalkozói szféra, ezáltal az egész nemzetgazdaság számára kiemelt jelentőséggel bír-
nak a kellő körültekintéssel meghozott pénzügyi döntések. Különösen igaz ez hazánkra, ahol a 
különböző felmérések és a gyakorlati tapasztalatok alapján a lakosság pénzügyi ismeretei jócs-
kán fejlesztésre szorulnak. A tanulmány ismerteti a pénzügyi tudatosság előmozdítására indí-
tott, jelenleg is zajló magyarországi projekteket, feltárja a kapcsolódási pontokat a felsőfokú 
könyvtárosképzés képzési és kimeneti köve telményei (KKK) – konkrétan az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) könyvtártudományi oktatási programjai – és e megoldások között. 
Ezt követően bemutatja az ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudomá-
nyi Intézetének témába vágó – modellértékű – kezdeményezéseit, amelyek szem előtt tartják 
a könyvtárak és a gazdasági szektor hosszú évek óta szorgalmazott, elmélyítésre szoruló kap-
csolatainak katalizálását, a könyvtárosok szerepének növelését a vállalkozásfejlesztésben, illetve 
– intézményvezetői szinten – a gazdálkodási (és forrásszerzési) kompetenciák jelentőségét a köz-
gyűjtemények hatékony működtetésében.

„Money management is a lifetime voyage.” 
(Thinkig Money)

Pénzügyi – kultúra, műveltség, tudatosság, jólét

„Sajátos örökséget cipel országunk, hiszen míg a nyolcvanas években a nyugat a „Monopoly” társasjá-
tékon nőtt fel, addig nekünk nem maradt más, mint a szocialista gazdaságot jelképező „Gazdálkodj 
okosan!”. A játék élményében nincs eltérés, a célokban viszont komoly különbség figyelhető meg. Előbbi 
esetében szállodákat, tereket kell vásárolnunk és a tönkretett konkurenciát beszereznünk, a magyar 
verziónál viszont a hűtőszekrény és a nappali  bútora jelenti a győzelem kulcsát.”1  A „sajátos örök-
ség” hatása az élet minden területén, így a könyvtárak világában is érezhető mind a mai 
napig. A régi beidegződések átformálása, a korszerű, gazdaságközpontú látásmód tuda-
tosítása hatalmas és kitartó munkát igénylő, hosszú folyamat. Szólunk arról, hogy e célok 
eléréséhez miként járulhat hozzá az oktatás, illetve esetünkben a könyvtárosképzés.



92

Kiszl Péter

Mielőtt azonban erre rátérnénk, fontos behatárolnunk tanulmányunk kulcsfogal-
mát, a pénzügyi kultúrát, melyhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2008-as meghatá-
rozását hívjuk segítségül: „a pénzügyi ismeretek és készségek olyan szintje, amelynek segítségével 
az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat 
azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve dön-
tésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.”2 A pénzügyi kultúra, illetve az 
angol „financial literacy” szakkifejezéshez jobban igazodóan, az egyes szakértők szerinti 
pénzügyi műveltség definiálásával számos nemzetközi3 és hazai közlemény4 foglalkozik. Lé-
nyegüket leegyszerűsítve: mindennek van pénzügyi vonzata, és szinte minden korosztály 
akár naponta is, több pénzügyi döntés meghozatalára kényszerül, így a pénzügyi ismere-
tek gyakorlati alkalmazása alapvető jelentőséggel bír a társadalom számára a mindennapi 
pénzügyi „jólét” elérése érdekében.

Nemzetközi kutatások – Magyarország helye a mezőnyben

A 2008-as pénzügyi válság óta számos elemzés született, elsősorban a Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szervezet (OECD)5  és a Világbank6 kezdeményezésére a pénzügyi 
tudatosság témakörében, melyek részletes ismertetésére most nincs módunk. Kiemeljük 
azonban, hogy a több országra kiterjedő vizsgálatok megállapításai egybehangzóan mu-
tatják: „Magyarországon a lakosság pénzügyi ismereteinek szintje elmarad a kívánatostól.”7 

Az Európai Unió (EU) pénzügyi kultúrát érintő – főként a fogyasztóvédelemhez 
kapcsolódó – törekvései is rámutatnak az egyes tagállamok közti különbözőségekre,8 
illetve az ennek megszüntetése érdekében végrehajtandó, az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság által is felismert, folyamatosan napirenden tartott feladatokra.9

Pénzügyi oktatási programok – külföldi és hazai gyakorlatok

A pénzügyi tudatosságot szolgáló kompetenciafejlesztés világszerte prioritást élvez, en-
nek okát nem kell magyarázni. Az is evidencia, hogy az eddig ismertetett szervezetek 
mindegyike katalizálja a pénzügyi oktatási programok kidolgozását és működtetését, 
ahogy társadalmi felelősségvállalásuk keretében a piaci szereplők is egyre inkább elkö-
telezettek nemcsak a lakosság, hanem a vállalkozói szektor vonatkozó ismereteinek – a 
digitális korszakra tekintettel is történő – bővítésére.10 Több nemzetközi merítésű kiad-
vány jelent meg a jó gyakorlatok összegyűjtésére és bemutatására, illetve útmutatásként 
az egyes nemzetek számára.11

Magyarországon 2012-ben – a lakosság devizában való eladósodása kapcsán – szü-
letett országgyűlési határozat arról, hogy a Kormány „építse be az általános iskolák felső 
tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó 
pénzügyi szabályok oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését 
és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.”12 A Nemzeti Alaptantervben (NAT) azonban jelenleg 
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csak a szakgimnáziumokban jelenik meg kötelező pénzügyi tantárgy, máshol közismere-
tiként, választható jelleggel szerepel az órakínálatban.13 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kutatásai meghatározók a témában.14 Figyelemre 
méltó a Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Központjának komplex tevékenysége, 
mely a kalkulátorok működtetésétől kezdve a rövid oktatófilmek, reklámok terjesztésén 
és a személyes tanácsadáson keresztül egészen a civil és felsőoktatási ötletpályázatokig 
terjed.15 A Magyar Államkincstár JátéKincstár nevű applikációja a diákok befektetési 
ismereteinek játékos formában történő bővítését célozza meg.16

2015-től Magyarország is csatlakozott az „Európai Pénzhét” (European Money 
Week) rendezvénysorozathoz, 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a 
pro jekt gaz dája a köznevelésre fókuszáló „Pénz7 – Pénzügyi és Vállalkozói Témahét”-nek.17

A téma szempontjából fontos mérföldkő,  hogy 2017-től hét évre szóló, kétéves cse-
lekvési tervekre bontott országos szintű stratégia segíti a pénzügyi tudatosság fejlesztését, 
mely figyelembe veszi az OECD által közölt, bevált gyakorlatokat.18 A szakértői anyag 
hangsúlyozza, hogy „Miközben a pénzügyi ismeretek tekintetében Magyarország lakossága más or-
szágokhoz képest nincs komoly lemaradásban, a pénzügyekhez való hozzáállása, szemlélete és tényleges 
magatartása (pénzügyi döntései) szempontjából a nemzetközi rangsor utolsó harmadában szerepel.”19

A friss stratégia hatásai még nem értékelhetők, azonban megszületése előtt is szá-
mos – alulról építkező – szakmai program dolgozott a pénzügyi tudatosság formálásán, 
közülük a legjelentősebbek és fő profiljuk:

• OTP Fáy András Alapítvány (1992-ben az OTP Bank hívta életre) – Közép-
iskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (OK Oktatási 
Központ) Budapesten és Nyíregyházán, középiskolákba utazó oktatói hálózat, 
tematikus tréningek, e-learning, tesztek, kvízek, ötletpályázat, mentorprogram, 
pedagógusklub, Sulibank Élményportál, karriertanácsadás;20

• Pénziránytű Alapítvány (alapítók: Diákhitel Központ, Magyar Bankszövetség, 
MNB; 2008) – általános- és középiskolások számára tankönyv- és tartalomfej-
lesztés (Iránytű a pénzügyekhez), nyári táborok, tanár-továbbképzés, PénzOkos 
Kupa, online játékos feladatok, BankVelem;

• Econventio Kerekasztal Közhasznú Pénzügyi Egyesület (magánszemélyek ala-
pították 2010-ben) – webes pénzügyi vetélkedő, ismeretterjesztő táborok kö-
zépiskolásoknak, tesztek felnőtteknek;21

• PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és 
Vállalkozási Versenye (önszerveződő vetélkedő, neves szakértői testülettel és 
versenybizottsággal, támogatókkal) – éves verseny, tananyagokkal, felkészülést 
támogató segédletekkel, konferenciák, klubdélutánok, oktatói workshopok;22

• Magyar Bankszövetség – a Pénz7 projekt egyik szervezője.
Az Állami Számvevőszék 2016-os kutatási jelentésében tette közzé a hazai pénzügyi 
tudatosságot szolgáló képzési programokra vonatkozó, kérdőíves felmerésből levont 
következtetéseit, mely megerősíti az általunk leírtakat: azaz az országos hatókörrel bíró 
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szervezetek programjai rendszerint a közoktatásban tanulókat szólítják meg, a legin-
kább rászoruló – például munkanélküli – felnőtt csoportokat viszont nem. A rövid 
időtartamú (pár órás) programok túlsúlya mellett a webes feladatmegoldások népsze-
rűek, melyek csoportmunkában zajlanak, illetve vetélkedők, élményközpontú formák 
szolgálják a pénzügyi ismeretek átadását. A tematikák általában elérhetők, a tananyagok 
már kevéssé.23

A pénzügyi kultúra és a könyvtárak

A mai könyvtár már nem csak a könyvek tára, szerepe kiszélesedett.24 Tengerentúli pél-
dák tucatjával lehet bizonyítani, hogy a közkönyvtári hálózat sikeresen kapcsolódhat be 
a társadalom pénzügyi műveltségének pallérozásába.25 Az Amerikai Könyvtári Egye-
sület Használói- és Tájékoztató Szolgáltatások Szervezete Üzleti Tájékoztató és Infor-
mációszolgáltató Szekciójához (American Library Associaton = ALA,  Reference  and  
User  Services Association  = RUSA, Business   Reference   and   Services   Section   = 
BRASS) kötődően 2014-ben adta ki Financial Literacy Education in Libraries című, megha-
tározó jelentőségű, a Múzeumi és Könyvtári Szolgáltatások Intézete (Institute of  Mu-
seum and Library Services) által támogatott módszertani kötetét.26 A különféle kompe-
tenciafejlesztő programötleteket felvonultató dokumentum fő fejezetei a következők:

1. Jövedelem
2. Hitelfelvétel, hitelezés
3. Megtakarítás és befektetés
4. Kiadások, költségek
5. Kockázatok, biztosítás
6. Pénzügyi műveltség oktatása a könyvtárban: jó gyakorlatok
7. Mellékletek (annotált bibliográfia, kulcskompetenciák, szakkifejezések magya-

rázata, mentorálási példák)
Az ALA Befektetési Oktatási Alapítvány (Investor Education Foundation = FINRA) 
támogatásával Smart investing@your library projektet működtet az Amerikai Egyesült Álla-
mok könyvtáraiban, mely segít eligazodni a pénzügyek világában.27 A könyvtári hálózat 
tagjai számára modellprogramok, tréningek (webinárok, online kurzusok) segítik a tájé-
koztató munkát. A Thinkig Money című utazó pénzügyi kiállítás („A traveling exhibition 
to U.S. public libraries”) pedig 2016–2018 között ötven amerikai közkönyvtárba jut el.28

Az amerikai Közkönyvtári Egyesület (Public Library Association) önálló linkgyűj-
teményt épít a pénzügyi kultúra témakörében.29

A magyarországi könyvtárakban egyelőre gyerekcipőben járnak az üzleti informá-
ciós szolgáltatásokat katalizáló kezdeményezések. A rendszerváltás időszakában ígéretes 
programok indultak, amelyek azonban nem bizonyultak hosszú távon életképesnek.30 
Láthattuk, hogy a pénzügyi műveltség fejlesztésére ható hazai projektek sem számolnak 
a bibliotékákkal.
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Pénzügyek a könyvtár- és információtudományi képzésben

A felsőoktatásban a Miskolci Egyetem úttörő szerepét hangsúlyozzák a mai elemzések, ahol 
2017-ben Pénzügyi kultúra címmel önálló tárgyat vezettek be,31 2018-ban pedig Fintelligence 
Pénzügyi Oktatási Centrumot adtak át, melynek „célja az üzleti kultúrának és a lakossági 
pénzügyi tudatosságának fejlesztése, küldetése pedig az új kutatási eredmények, az innovatív techno-
lógiák, a modern fizetési rendszerek folyamatos megismerése és azok továbbítása, kommunikációja.”32

A könyvtárosképzésnek nincs szégyellnivalója.33 A gazdasági, pénzügyi ismeretek 
már az 1990-es években megjelentek a főiskolai és egyetemi tematikákban, valamint a 
tanfolyamokon.34 Terjedelmi okokból részletes történeti áttekintésre most nincs lehe-
tőség, így az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE 
BTK) jelenlegi gyakorlatára fókuszálunk. Az ELTE hálótervében 2001 óta jelenik meg 
a témakör, kezdetben a Tájékoztatás, információforrások kurzusok és speciálkollégiumok 
keretében,35 majd a bolognai típusú rendszerre áttérve, 2006 óta önálló tantárgy fejleszti 
a kapcsolódó készségeket, beleértve a ráépülő vállalkozásfejlesztési jellegű stúdiumokat 
is, melyek nem hiányozhatnak napjaink modern könyvtárosképzéséből.36 A 2018-ban 
érvényes, témához kapcsolódó tantárgykínálat maradéktalanul igazodik a hatályos kép-
zési és kimeneti követelményekben (KKK) leírtakhoz,37 amelyet a képzőintézmények, a 
szakmai szervezetek és a hallgatók együttműködésével 2015–2016-ban alkottunk meg:38

Informatikus könyvtáros BA
(KKK szakmai jellemző: menedzsment ismeretek; 5–20 kredit)
információ- és tudásmenedzsment, EU-információ specializációk
• Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek 
• Üzleti információ 1–2.
• Gazdasági szakirodalmi információ

Könyvtártudomány MA
(KKK szakmai jellemző: gazdasági és vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés; 5–15 

kredit)
Minden hallgató számára kötelező:
• Gazdasági ismeretek
• Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban
• Minőségmenedzsment
Kutatás-fejlesztési információmenedzsment specializáció
• Közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás
Üzleti információmenedzser specializáció
• Üzleti és jogi ismeretek
• Az üzleti információ elmélete és gyakorlata
• Szervezeti információgazdálkodás, térítéses információszolgáltatás
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• Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka
• Projektmunka 1–2.

A foglalkozásokat rendszeresen vendégelőadók bevonásával – akik nemcsak a könyv-
tári szektorból, hanem a versenyszférából is érkeznek – szervezi a Tanszék. A szakmai 
együttműködésben részt vevő szervezetek közül kiemeljük az Infodok Kft.-t, a Magyar 
Telekom Nyrt. információszolgáltató partnerét.

A pénzügyi kompetenciafejlesztésre kell támaszkodnia a vállalkozási ismeretek át-
adásának. A gazdaság működési mechanizmusával már tisztában lévő hallgatóknak – a 
magyar könyvtárosképzésben újdonságként – vezettük be információs kisvállalkozások 
létrehozásának és működtetésének modellezését.39 Az oktatás életközeliségét tanúsítja, 
hogy a félév végén gyakorló szakemberek értékelik az egyes cégek kreativitását, piacké-
pességét és teljesítményét.40

Tematikus összeállítások jelentek meg a szaksajtóban,41 szakdolgozati42 és dok-
tori (PhD) témaválasztások,43 tudományos diákköri (TDK) szereplések44 és egyéb 
szakmai aktivitási formák45 bizonyítják a hallgatók egyértelmű érdeklődését. A 
könyvtárosképzésben fokozottan fel kell készíteni a hallgatókat a pályázatkészítési, for-
rásszerzési tevékenységekre is, melyek elengedhetetlen velejárói akár a forprofit, akár a 
nonprofit szektorban való boldogulásnak.46

Könyvtárvezetés – gazdálkodási ismeretekkel, üzleti kapcsolatokkal

„Ha igazán hatékonyan szeretnének működni a könyvtárak, nem tehetik az üzleti szektor kizárásá-
val.”47 – hangsúlyozta 2018 tavaszán Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár vezetője 
a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzus ven-
dégelőadójaként. Az általa elmondottakat erősíti az is, hogy Magyarországon minden – 
jogász vagy közgazdász végzettséggel nem rendelkező – magasabb könyvtári vezetőnek 
„államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie.”48 A kör bezárult.
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