TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

Informális tanulási lehetőségek
a Siklósi járásban
a sikeres életvezetés
érdekében
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Bevezetés

Beremend, Egyházasharaszti, Gordisa, Kistapolca, Márok és Matty
települések Kásád vezetésével egy konzorciumot létrehozva valósítják
meg a Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban című projektet.
E projekt átfogó célja a közszolgáltatások színvonalának emelése és az
egyes szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítése. Ezen felül a már
megvalósított, és a tervezett tevékenységek reflektálnak azokra a hiányosságokra, amelyek a projekt megvalósítását indokolttá teszik, a helyi
társadalmon belül már számos problémát eredményezetek és ezekkel
a konzorcium lakóinak a mindennapokban meg kell küzdeniük. Számos különböző területet sorolhatunk fel ezek között, így például jelen
tájékoztató füzet témájához igazodva elmondhatjuk, hogy a konzorcium településeinek lakosai az oktatáshoz való nehézkes hozzáférés miatt
számos hátránnyal küzdenek, amely az alacsonyabb iskolai végzettséggel függ össze. Így okvetlenül reagálni kell arra, hogy a nem, vagy csak
nehezen elérhető oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésből fakadó
társadalmi esélyhátrányok csökkenjenek. Ilyen hátrány például, hogy
az iskolai végzettséggel egyenes arányosságot mutat a pénzügyi kultúra
szintje. Vagyis az, hogy az emberek milyen módon tudnak bánni a pénzzel, képesek-e megtervezni a családi költségvetésüket, valamint ide tartozik minden olyan kérdés, amely egy-egy család pénzügyi stabilitásával van összefüggésben. Mivel a térség lakosságának iskolai végzettsége
alapvetően alacsony, amely azzal is összefüggésben van, hogy a térség-
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ben az oktatáshoz kapcsolódó humán szolgáltatások (beleértve akár különböző, nem formális képzési lehetőségeket is) elérhetősége kedvezőtlen. Ezért a térség lakosságának iskolai végzettségi szintje is alacsonynak
tekinthető. Az iménti összefüggésre támaszkodva pedig levonhatjuk azt
a következtetést, hogy a térség lakóinak pénzügyi kultúrája sem éri el
a sikeres boldoguláshoz szükséges színvonalat. Mindez azért is jelent
nagy problémát, mert a konzorcium településein élő hátrányos helyzetű
lakosok bevétele meglehetősen kevés, így hatványozottan fenyegeti őket
például az eladósodás kockázata, miközben a váratlan kiadások megoldására szinte esélyük sincs. Ezek a körülmények akár a mindennapok
pénzügyi fenntarthatóságát is kockáztatják, amely a teljes társadalmi leszakadás veszélyével fenyeget.
Azért, hogy a fentebb felvázolt folyamatot elkerüljük, vagy annak hatásait mérsékeljük, a projekten belül
megvalósításra került egy pénzügyi
kultúrát növelő, „Gazdálkodj okosan”
– Önálló életvitelre képessé tevő programsorozat a konzorcium településein, hogy elsősorban a fiatalabb és hátrányos helyzetű lakosság körében növeljük a tudatos pénzügyi szemléletmódot, javítsuk a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteiket és képességeiket.
Jelen tájékoztató füzetben előbb egy rövid szakmai háttérrel és indokoltsággal foglalkozó fejezetben ismertetésre kerül a pénzügyi kultúra
kifejezés jelentése, valamint ismertetésre kerülnek a pénzügyi kultúra
szintjének indikátorai, majd az említett tevékenységhez kapcsolódó projektelemek kerülnek részletesen bemutatásra.
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Szakmai indokoltság

Azzal, hogy a közelmúltban kialakult a fogyasztói társadalom, a társadalom széles rétegei számára a pénz szerepe átértékelődött. Ez jelenti
az emberek számára azt az eszközt, amely befolyásolja a mindennapok
működését, a pénz segítségével kell a hétköznapokat megszervezni a
létfenntartásunk minden területén. Vagyis a pénz megfelelő beosztásával és felhasználásával vagyunk képesek biztosítani az élelmezésünket,
a lakhatásunkat vagy a ruházkodásunkat, csak hogy a legalapvetőbb
kérdéseket említsük. Ennek köszönhetően az is az életünk részévé vált,
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hogy pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal is találkozunk. Ezek segíthetnek bennünket abban, hogy az imént említett területeket, illetve a
pénzügyi stabilitásunkat megalapozzuk. Vagyis azzal, hogy a pénz lett
a legfontosabb szervezőeleme az életünknek, minden társadalmi egység, így a család is egy vállalkozáshoz hasonlóan működik, amelynek
pénzügyi stabilitásra van szüksége. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizni kell
a bevételeket, a kiadásokat, ezeket egyensúlyban kell tartani, és ezek
különbözete alapján lehet dönteni arról, hogy milyen „befektetéseket”
kezdeményezhet egy család. Mindehhez szükség van egy olyan tudásra,
megértésre, jártasságra, amely a meghozott döntéseket felelősségteljessé
teszi, a döntések meghozatalának folyamatát pedig magabiztossá. Ezek
az ismeretek és képességek alkotják összességében a pénzügyi kultúrát,
amely nem egy velünk született készség, hanem mindenképp fejlesztésre szorul. Ennek szükségességét már a 20. század elején felismerték
az ezzel foglalkozó kutatók, szakemberek. Viszont ekkor még elsősorban a pénzügyi termékek ismeretére korlátozódott e fogalom, és ennek
fejlesztése érdekében különböző képzéseket is indítottak. Hamarosan
azonban megfigyelték a szakemberek, hogy az emberek gazdálkodása a
pénzügyi szolgáltatások mélyebb ismerete ellenére sem fejlődik a kívánt
mértékben. Ezért a pénzügyi kultúra fogalomköre kiegészült az imént
már említett területekkel, így a tudatosság, az ismeretek, a készségek, az
attitűdök és a viselkedések kombinációjával. Más vizsgálatok ezeket a
tényezőket összesen kilenc területre bontották föl, melyek a következők:
pénzügyi tudás, pénzügyi folyamatok megértése, a pénzügyi tudás alkalmazásának képessége, a pénzügyi összefüggések és definíciók ismerete,
a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalának képessége, a lega-
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lapvetőbb pénzügyi fogalmak ismerete, az egyszerű pénzügyi döntések
meghozatalának képessége, a megalapozott és tudatos döntések meghozatalának képessége, valamint az egyszerű pénzügyi fogalmak hatásának
ismerete. Ezek összessége határozza meg azt, hogy egy-egy ember képes-e felelősen gazdálkodni a rendelkezésére álló anyagi háttérrel.
A pénzügyi kultúra mérése nem egyszerű feladat, így a települések
kapcsán erre nem is vállalkoznánk. Ugyanakkor voltak olyan különböző mérések, amelyek megmutatják, hogy milyen indikátorai vannak
a pénzügyi kultúrának, valamint a magyar társadalom ismeretei és képességei milyen szinten vannak ezzel kapcsolatban. Ezek alapján pedig
következtethetünk arra, hogy milyen lehet a térség lakóinak pénzügyi
kultúrája.
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Az imént említett indikátorok között olyan különbségeket találunk,
hogy általánosságban jobb pénzügyi kultúrával rendelkeznek a magasabb iskolai végzettséggel, főként a diplomával rendelkezők, a középkorú, nagyobb munkatapasztalattal rendelkező népesség, illetve a magasabb jövedelemmel rendelkező, tehetősebb társadalmi csoportok, akik
rendelkeznek valamilyen megtakarítással, valamint azok, akik rendelkeznek saját vállalkozással, esetleg részt vesznek cégek irányításában.
Az alacsonyabb pénzügyi kultúra indikátorai közé az ezzel ellentétes demográfiai jellemzők tartoznak. Így a különböző kutatásokból
az rajzolódik ki, hogy alacsonyabb pénzügyi kultúrával rendelkeznek
az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a fiatal és az idősebb népesség,
az alacsonyabb jövedelemmel, kevesebb munkatapasztalattal rendelkező szegényebb társadalmi csoportok tagjai, akik megtakarításokkal sem rendelkeznek. Továbbá néhány egyéb társadalmi dimenzió
is megfigyelhető. Így például a kisebbségek pénzügyi kultúrája jellemzően alacsonyabb.
Már önmagában ezeket az indikátorokat megvizsgálva is kirajzolódik,
hogy a konzorcium településeinek társadalma valószínűleg hiányosságokkal küzdhet a pénzügyi kultúra területén, hiszen általánosságban
szinte valamennyi indikátor jellemző a helyi lakosságra. A térségben
nagyon alacsonyak a jövedelmek, magas a munkanélküliség, amely alacsony jövedelemszintet és kevés munkatapasztalatot eredményez, ráadásul a lakosság iskolai végzettségi szintje is meglehetősen alacsony.
Már mindez indokolttá teszi, hogy a lakosság pénzügyi kultúrájának
szintjét javítsuk a konzorciumon belül.
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Ezt csak még jobban megerősíti az, ha megnézzük azt, hogy az
OECD egy 2016-os felmérése1 során milyen eredményre jutott a magyar társadalom pénzügyi kultúrájának szintje kapcsán: hazánk nem
szerepelt túl jól, számos hiányosság
van. Bár a magyar társadalom pénzügyi hozzáállása kielégítő, és szinte
mindenki fontosnak tartja a pénzügyi stabilitást, a pénzügyi ismeretek
és különösen a magatartás tekintetében lakosság hozzáállása kedvezőtlen képet fest. A kutatáshoz felállítottak egy pénzügyi ismereti minimumot. Ezt az eredményt a felmérés során elvégzett teszten csak a kitöltők
60%-a érte el, amely azért jelent komoly problémát, mert ezen ismeretek
hiányában egyszerűen lehetetlen a felelős és megfelelő pénzügyi döntések meghozatala, így a kutatás eredményei alapján lényegében a magyar
társadalom negyven százaléka érintett ebben a hátrányban.
A magatartás kapcsán pedig az látható, hogy emberek többnyire
ezen ismeretek hiányából fakadóan nem is élnek a különböző pénzügyi
szolgáltatásokkal. Így a nemzetközi átlaghoz képest például a társdalomnak jóval szűkebb rétege rendelkezik biztosítással, különböző
konstrukciójú hiteltermékekkel, vagy ami még inkább szembetűnő, a
magyar társdalom igen kis százaléka rendelkezik megtakarítással. Különösen a nemzetközi arányokhoz viszonyítva, ahol háromszor több
1

A nevezett felmérés elérhetősége: https://www.oecd.org/finance/oecd-financialliteracy-study-finds-many-adults-struggle-with-money-matters.htm
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ember rendelkezik megtakarítással. Szintén a pénzügyi magatartással
összefüggő probléma, hogy a lakosságnak mindössze negyede készít
háztartási költségvetést.
Az imént bemutatott körülmények következtében a magyar népesség negyede évente legalább
egyszer szembesült olyan helyzettel, hogy a megélhetéshez szükséges, elégséges jövedelemmel sem
rendelkezett. Ilyenkor ezek az emberek arra kényszerülnek, hogy a megélhetésük fedezésére valamilyen
hitelt vegyenek igénybe, amely súlyos eladósodáshoz vezet.
Összességében elmondható az, hogy a magyarországi népesség pénzügyi kultúrája rossznak tekinthető, különösen az indikátorok között felsorolt társadalmi csoportok esetében. Ez pedig rányomja bélyegét életvitelükre, lehetőségeikre. De nem csak egyéni szinten okoz problémákat.
A lakosság pénzügyi kultúrája jelentős befolyással van akár a lokális,
akár a makrogazdaság működésére is. Vagyis ha a társadalom széles rétegei rendelkeznek kedvezőtlen pénzügyi kultúrához kapcsolódó kompetenciákkal, akkor az befolyásolja a teljes gazdaságot. Ráadásul jelen
esetben arról is beszélhetünk, hogy az indikátorok alapján a társadalom
jóval szélesebb rétegei rendelkeznek a kívánatosnál alacsonyabb szintű pénzügyi kultúrával, mint ahogy az országos arányok is mutatják az
esélyhátrányok halmozódása miatt. Ebből következik, hogy mindez az
egész térség gazdaságára rányomhatja a bélyegét. A megoldás keresésében tehát nem csak a helyi lakosság érintett vagy érdekelt, hanem számos
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más szereplő is. Ekképpen például a jogalkotó szervek, mint a kormányzati döntéshozók, az országgyűlés, a jegybank, vagy a helyi önkormányzatok. A közigazgatási szervek, mint a fogyasztóvédelmi hatóságok,
versenyhivatalok, stb. Az ellenőrző szervek, mint például a számvevőszék, az EU-támogatásokat ellenőrző intézmények stb. A pénzügypiaci és nem pénzügypiaci, pénzügyi
edukációval foglalkozó forprofit és
nonprofit szervezetek, mint a hitelintézetek, a biztosítók, a különböző civil szervezetek és az oktatási
intézmények. Továbbá például az edukációval foglalkozó szakemberek.
Végül, de nem utolsó sorban, pedig a pénzügyi kultúra fejlesztésének
közvetlen célcsoportjai: vagyis az egyének, a háztartások, a lakossági
csoportok és vállalkozók. Főként azokra gondolva és fókuszálva, akik
valamelyik, imént már említett indikátorban érintettek, tehát például a
kisebbségek, vagy az alacsony iskolai végzettségű, alacsony jövedelmű,
instabil munkaerőpiaci helyzetű szereplők. Természetesen minden szereplő más és más okból válik a pénzügyi kultúra fejlesztésében érdekeltté. Azonban a végcél mégis ugyan az: a társadalom magasabb pénzügyi
kultúrával rendelkezzen, amelynek köszönhetően kiszámíthatóbbá és
stabilabbá válik a teljes társadalom pénzügyi helyzete.
A feladat tehát egyértelmű volt: ahhoz hogy a helyi lakosság társadalmi és gazdasági helyzete javuljon, a felhívás céljainak megfelelően
a marginalizálódott közösségek társadalmi és gazdasági integrációja
megtörténhessen, szükség volt olyan tevékenységek megvalósítására, amelyek fejlesztik a konzorcium lakosságának pénzügyi kultúráját.
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Vagyis a megvalósítást követően a térség lakossága rendelkezik azokkal
az ismeretekkel, amelyek a felelős pénzügyi döntések meghozatalához
szükségesek, valamint képessé is válnak arra, hogy az egyes döntéseket
meghozzák, azokkal pedig összességében jól járjanak. Továbbá ennek
köszönhetően a teljes térség társadalmi és gazdasági felzárkóztatása hatékonyabbá válik, a hátrányos gazdasági környezet javul, az esélyhátrányok mértéke pedig csökken. Vagyis összességében a terület társadalmi
és gazdasági helyzete fejlődő pályára áll. Ennek megfelelően került megtartásra a „Gazdálkodj okosan!” címet viselő projektelem. A következőkben látható lesz, hogy az egyes településeken milyen módon valósult
meg a tevékenység. Azonban előzetesen elmondható, hogy a legtöbb
pénzügyi kultúrát fejlesztő tevékenységhez hasonlóan központi szerepet kapott a háztartási/egyéni költségvetéssel és tervezéssel kapcsolatos
attitűdök fejlesztése, ezek elkészítéséhez szükséges ismeretek átadása.
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Megalapozva a stabil és kiegyensúlyozott pénzügyi háttér megteremtését. Ezen felül egyéb, a lakosok gazdasági helyzetét javító foglalkozáselemek is megvalósultak, például a foglalkoztatás javítását célzó önismereti tevékenységek, vállalkozásnépszerűsítés, az öngondoskodás, vagy a
különböző pénzügyi szolgáltatások ismerete, felhasználási módjai. Ilyen
módon hozzájárulva a települések lakosságának pénzügyi kultúrájának
emeléséhez, javításához.
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Megvalósított tevékenységek

Beremend
Az önálló életvitelre nevelő, „Gazdálkodj okosan” című programunk
Beremend településén 2019. április 18-án került megrendezésre, melynek a helyi községháza adott otthont. A program alapvető célkitűzése a
tudatos pénzügyi szemlélet elterjesztése volt, kiemelten a fiatalok körében. Továbbá a projektelem elsősorban a hátrányos helyzetű személyek
és csoportok számára kívánt segítséget nyújtani. Hiszen Beremenden
és vonzáskörzetében a szociális értelemben hátrányos helyzetű lakosok
körében kiemelt probléma, hogy ismereteik, kompetenciáik hiányában
nem képesek felelősségteljesen beosztani a rendelkezésükre álló pénzt,
mely negatívan befolyásolja életminőségüket, és a háztartásuk körülményeit. Ennek érdekében szükséges számukra olyan alapvető pénzügyi ismeretek nyújtása, melyek birtokában felelőségteljesen tudnak tervezni.
Egy előadás keretén belül a jelenlévők olyan alapvető fogalmakat ismerhettek meg, mint a pénz és a felelősség. A létfenntartásunk érdekében szükségük van bevételekre. A megfelelő életszínvonal fenntartásához szükséges bevétel megszerzése érdekében pedig elengedhetetlen
jelentőségű a motiváció és a felelősségtudat. A pénzzel való felelősségtudatos bánásmód csak szigorú számadás mellett, és a felesleges kiadások elkerülésével alakítható ki. Ennek értelmében a hallgatóközönség

13

elsajátíthatta a felelősségteljes gazdálkodás alapkövetelményeit, melyek
szerint a nagyobb kiadások csupán akkor megengedhetők, ha elengedhetetlenül szükségesek, vagy pedig ha befektetésképp a jövőben haszon
remélhető azoktól. A közérthetőség kedvéért, hogy a téma minden résztvevő számára világossá váljon, egyszerű példákkal támasztottuk alá az
elhangzottakat. Az egyik példa szerint egy családapa azért vásárol meg
egy adott szerszámot, mert ennek segítségével munkaideje után plusz
bevételt tud szerezni. A példákból a megjelentek levonhatták a következtetéseket, melyeket a későbbiekben beépíthetnek életvezetésükbe.
Az előadás következő témája a háztartásban felhasznált pénz beosztása volt. Az egy háztartásban élő személyek rokoni viszonyoktól függetlenül egy jövedelem- és fogyasztói közösséget alkotnak, az életvitelükkel
kapcsolatos költségeket pedig közösen, vagy részben közösen viselik.
A helyi háztartások költségvetésének nyomon követése érdekében ajánlottuk a programon, hogy a résztvevők rajzoljanak egy papírra két függőleges oszlopot, melyek a bevételi és a kiadási oldalak lesznek. Amenynyiben a családok felírják háztartásuk bevételeit (például munkabérek,
segélyek, családi pótlék), és a kiadásaikat (például számlák, hiteltörlesztés, élelmiszerek), akkor pontos képet kaphatnak mennyiből is gaz-
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dálkodhatnak egy hónapban. Felhívtuk továbbá a jelenlévők figyelmét
arra is, hogy ha kevesebb a bevételük, mint a kiadásuk, akkor gondolják
végig, miről tudnak lemondani, milyen költséghatékonyabb megoldást
választhatnak, illetve miképp képesek bevételeiket növelni. Ha a helyi
háztartások kiadásai nem lépik túl bevételeiket, akkor az hosszútávon
az életminőségük javulását eredményezi. Mivel a meghívottak jelentős
része vett már fel korábban hitelt, ezért az előadásnak okkal volt ez is egy
témaköre. A hitelen keresztül történő vásárlás egy olyan pénzügyi művelet, mely során nem szükséges az adott áru vagy szolgáltatás egyöszszegű kifizetése. Egy másik formája a hitelfelvételnek, hogy a hitelező
pénzt ad az adósnak, aki a szerződésben foglalt határidőre, a megnevezett részletekben kiegyenlíti tartozását. A pénzintézet az adós számára a
meghatározott összeget készpénzben vagy folyószámlán rendelkezésre
bocsátja. Hitelt általában a bankok nyújtanak, a hitel felvevőjének pedig kamatot kell fizetnie. A hatályos jogszabályok határozzák meg, hogy
milyen keretek között kínálhatnak hitelt a pénzintézetek. A hitel előre
meghatározott felhasználási céllal igényelhető, mint például ingatlan,
vagy áruvásárlás céljából, de léteznek szabad felhasználású hitelek is,
amikor a felhasználási cél nincs megnevezve. A hitelt kibocsátó intézetnek jogában áll ellenőrizni a hitel felhasználásának módját. A meghívottak számára a felelősségteljes gazdálkodás jegyében világossá vált, hogy
a hitel felvételének lehetőségét alaposan át kell gondolni. Amennyiben
az élethelyzetükből kifolyólag hitelfelvételre kényszerülnek, akkor azt
körültekintően és megfontoltan tegyék, hiszen a hitel törlesztőrészletét az adott személynek vagy háztartásnak minden hónapban elő kell
teremtenie. A tudatos és megfontolt hitelfelvételre való ösztönzésnek
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köszönhetően a helyiek a jövőben
kevesebb valószínűséggel követik
el azt a hibát, hogy a meggondolatlan hitelfelvétel következtében nem
lesznek képesek fizetni a törlesztőrészleteket, melyet előbb felszólítások követnek. Majd ha ezt követően sem történik meg a törlesztés,
akkor akár végrehajtás is indulhat,
melynek következménye lehet például a jelzáloggal terhelt ingatlan
vagy ingóság lefoglalása.
Reményeink szerint a program során olyan információkat sikerült
átadnunk, melyek birtokában a résztvevők képesek lesznek felelősségteljes döntések meghozatalára háztartásuk és életvitelük megszervezése
tekintetében. Mindez nagyban hozzájárul a helyi lakosok életminőségének fejlesztéséhez és a térség gazdasági potenciáljának felerősítéséhez,
valamint Beremend lakosságmegtartó erejének növeléséhez.
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Egyházasharaszti
2019. augusztus 13-án Egyházasharasztin is megrendeztük az önálló
életvitelre nevelő programunkat. A program lebonyolításával lehetőséget biztosítottunk a helyi lakosok számára a pénzzel való tudatos bánásmód elsajátítására, valamint a háztartásukkal és életvitelükkel kapcsolatos döntések felelősségteljes meghozására. Mindez lehetővé teszi a
lakosság számára a hosszútávú pénzügyi tervezés megalapozását, mely
pozitív irányba mozdítja életszínvonalukat, a térség gazdasági potenciálját, és a község népességmegtartó erejét egyaránt. Fontosnak találtuk
továbbá a résztvevők figyelmének felhívását az összetartás és a pozitív
szemléletmód fontosságára, melyek kihatással vannak az egyén felelős
döntéseinek meghozatalára.
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Egy előadás alkalmával a jelenlévők megismerhették az életvitelükkel és háztartásvezetésükkel kapcsolatos legfontosabb pénzügyi ismerteket, mint a családi közös költségvetés bevételi és kiadási oldala,
valamint a rövid és hosszú távú célok tudatos pénzügyi szemléletmóddal történő megvalósítása. Annak érdekében, hogy ezen ismereteket
mélyrehatóan elsajátíthassák a résztvevők, „Pénzügyi és vállalkozási
ismeretek” című könyveket osztottunk szét közöttük. Ezen felül háztartási napló mintákat is kiosztottunk, melyek vezetésével nagyobb
rálátást nyerhetnek pénzügyeikre. A kiosztott minták alapján a résztvevők elkészíthették saját háztartási naplójukat, mely pénzügyi helyzetük stabilitására szolgál. A háztartási napló vezetése során összeírjuk
a havi állandó bevételeinket és kiadásainkat, valamint az időszakos
bevételeinket is időrendi sorrendben vezetjük. A napló eredményes
vezetéséhez össze kell gyűjteni a számlákat és a nyugtákat, fel kell tüntetni az olyan jellegű kiadásokat is, melyekről nincs számla, valamint
figyelemmel kell kísérni a folyószámlán történő pénzmozgásokat.
A háztartási napló segítségével történő pénzügyi tervezés segítséget
nyújt az anyagiakhoz köthető céljaink elérésében.
Ismertettük a résztvevőkkel az aktuálisan igényelhető családtámogatási lehetőségeket is, melyek szintén képesek hozzájárulni pénzügyi
helyzetük stabilitásának eléréséhez, lakhatási és egyéb céljaik megvalósításához, ezáltal pedig élethelyzetük javításához is. A lakhatási célok megvalósítása érdekében jelenleg az egyik legkedvezőbb elérhető
támogatási lehetőség a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, ismertebb nevén a CSOK. A CSOK az otthonteremtés elősegítésére irányuló,
vissza nem térítendő állami támogatás, melyet házastársak, élettársak,
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egyedülálló szülők igényelhetnek meglévő és vállalt gyermekeik után.
A támogatás összegét lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére lehet
felhasználni. A támogatás iránti kérelmet a kereskedelmi bankoknál és
az egyéb pénzintézeteknél lehet benyújtani. A 2019. július 1-től hatályba
lépett Falusi CSOK elsősorban a kistelepüléseken élők számára kívánja
kiterjeszteni az otthonteremtésre irányuló kedvezmények igénybe vételét. A Falusi CSOK igénylése esetén a gyermeklétszám függvényében
különböző összegű vissza nem térítendő támogatási összeg vehető fel.
A felvett támogatás összegének a fele használt vagy új lakás vásárlására,
a másik fele pedig korszerűsítésre vagy bővítésre használható fel. Emellett kamattámogatott kölcsön felvételére is van lehetőség a CSOK keretén belül. A Kormány családvédelmi akciótervének részét képezi továbbá a babaváró támogatás is. A babaváró hitel legfeljebb 10 millió forint
összegű, 20 év futamidejű kölcsön igénylésére biztosít lehetőséget a családalapítást tervező házastársak számára. A gyermekek megszületését
követően pedig a babaváró hitel kamatmentessé válik, vagy vissza nem
térítendő támogatássá alakul. A támogatás igénybevétele során felvehető összeg szabadon felhasználható, tehát többek között lakásvásárlásra
és lakásfelújításra, autóvásárlásra, vagy a gyermekek iskoláztatási költségének fedezésére is fordítható. Meg kell említeni azonban azt is, hogy a
leginkább hátrányos helyzetű személyek és családok számára a babaváró
hitel nem jelent megoldást életminőségük javítására, mivel e támogatási forma igénybe vételének egyik feltétele, hogy a házaspár egyik tagjának legalább 3 éves folyamatos TB biztosított jogviszonnyal kell rendelkeznie. A szegényebb társadalmi réteghez tartozók pedig sok esetben
nem felelnek meg ennek a feltételnek, mivel a közmunkát legfeljebb egy
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évre lehet beszámítani a TB biztosított jogviszonyba. A felsőoktatásban
folytatott nappali tagozatos hallgatói jogviszony viszont teljes mértékben beszámítható. A fentebb bemutatott családtámogatási lehetőségek
kihasználása hozzásegíti a helyi lakosságot közép- és hosszútávú céljaik megvalósításához, mint a családalapításhoz szükséges anyagi háttér
megteremtése, a lakás- vagy az autóvásárlás, életszínvonaluk emelése,
melyek pozitív hatást gyakorolnak a térség gazdasági helyzetére is. Hiszen például a Falusi CSOK keretén belül a községben épülő új lakások, vagy a használt lakások vásárlása fellendítik a helyi ingatlanpiacot.
Az építkezések és a lakásbővítések, valamint felújítások mennyiségének
növekedése pedig munkahelyteremtésre is alkalmas, így ezek a támogatási formák munkaerőpiaci szempontból is előnyösnek bizonyulnak.
A program utolsó előadása az ügyfélkapu hasznosságát és létrehozásának menetét mutatta be. Az ügyfélkapu egy elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszer, mely egyedileg azonosított módon biztosítja
az online ügyintézés lehetőségét a közigazgatásban. Használatával ké-
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nyelmesen és sorban állás nélkül intézhetjük az adóbevallási és adatszolgáltatási nyomtatvány elektronikus beadását, az adófolyószámla lekérdezését, valamint számos egyéb ügyet. Az ügyfélkapu használatához
személyes ügyfélkapu nyitására van szükség, melyet bármelyik okmányirodában elintézhetünk. Az elektronikus közigazgatási ügyintézésre a
regisztrációs eljárás lezárását követően nyílik lehetőségünk.
A program során olyan információk kerültek átadásra a célcsoport
számára, melyek birtokában hatékonyabban oszthatják be bevételeiket,
és feltérképezhetik az igénybe vehető támogatásokat, így nagyobb valószínűséggel érhetik el pénzügyi célkitűzéseiket.
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Gordisa
A 2018. november 30-án Gordisa községében megszervezett programunk célja az intézményi kereteken kívül történő oktatás jegyében
a helyi lakosság és a környező településeken élők pénzügyi szemléletmódjának fejlesztése. A program olyan ismeretek elsajátítására biztosított lehetőséget a résztvevőknek, melyek birtokában képessé válnak
életvitelük és háztartásuk felelősségteljes vezetésére, valamint a tudatos
pénzügyi döntések meghozására. A tudatos pénzügyi szemlélet elterjedése a térségben magával vonzza a lakosság élethelyzetének javulását,
a térség gazdasági lehetőségeinek kihasználását, valamint a települések
népességmegtartó erejének növelését.
A program első, és egyben egyik
legfontosabb pontja a résztvevők
családi gazdálkodással kapcsolatos ismereteinek a fejlesztése volt.
A jelenlévők tudomására hoztuk a
pénzügyi tervezés és a családi költségvetés készítésének fontosságát. A pénzbeosztás és a távlatokban való
gondolkodás számottevő segítséget jelenthet abban az esetben is, ha a
családok egy nagyobb értékű termék vásárlását, vagy egy költségesebb
szolgáltatás igénybe vételét tervezik. A tudatos és eredményes családi
gazdálkodás és háztartásvezetés további alapvető feltétele a gazdaságos
vásárlásra való törekvés, melynek értelmében a résztvevőket a felesleges kiadások elkerülésére, és a termékek lehető legkedvezőbb áron való
megvásárlására ösztönöztük. Ösztönöztük továbbá az álláskereső részt-
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vevőket, hogy elsősorban a lakóhelyükhöz közel lévő, és képzettségüknek megfelelő munkavállalásra törekedjenek, mely által olyan jövedelemre tehetnek szert, amellyel megteremthetik saját maguk és családjuk
számára az anyagi biztonságot. Mindezen kívül a résztvevők figyelmét a
saját termelésből való fogyasztás lehetőségére is felhívtuk, ugyanis a kertekben termelt gyümölcsök és zöldségek csökkentik a háztartások kiadásait. Érintettük továbbá a pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés témakörét is. Felhívtuk a résztvevők figyelmét, hogy minden esetben alaposan
nézzék át mit írnak alá, és kérvényezzenek minden ügyet írásban, melyekről másolatokat is kérjenek, minimalizálhatják ezáltal a kedvezőtlen
pénzügyi folyamatok bekövetkezésének veszélyét. A pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézésen belül külön kitértünk a bankszámla megszüntetésére és a biztosítás lemondására, ugyanis a jelenlévők elmondása szerint
többükkel is előfordult, hogy nem figyeltek a megszüntetésre, így egy kis
összeg helyett nagyobb összeget kellett fizetniük.
A résztvevők kitölthettek egy
kérdőívet, amely rávilágított arra
is, hogy milyen dolgozói típusba
tartoznak, az irányítóba, a módszeresbe, az újítóba vagy a szociálisba.
A kérdőív kiértékelése után a kitöltők segítséget kaptak abban, hogy
személyes jellemzőik alapján a munkaerőpiac mely területén érdemes
elhelyezkedniük.
A projektelem során ismertettük a jelenlévőkkel, hogy milyen egyéb
lehetőségek álnak rendelkezésükre pénzügyi helyzetük stabilizálására.
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Ilyen lehetőségek például az önkéntes nyugdíjpénztár, a babakötvény, a
különböző biztosítások vagy az Otthon melege program pályázat, melyek
előnyeit részletesen ismertettük. Sokak számára új információ volt, hogy a
családi és betegség utáni adókedvezményeket már a legtöbb alapbetegség
esetében is lehet igényelni, valamint az adókedvezményt 5 évre visszamenőleg revízióval lehet igényelni. Kitértünk továbbá a bankszámlanyitás folyamatára, a bankköltségek rendszeres felülvizsgálatának szükségességére,
valamint a különböző kártyákkal történő pénzmegtakarításra. Javasoltuk
továbbá az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézést, melynek segítségével időt takaríthatnak meg a különböző ügyintézések során.
A tudatos gazdálkodást elősegítő ismeretek átadása után egy szituációs játék következett, melynek során a résztvevők egy pappírlapra írták, hogy gyermekként milyen foglalkozásról álmodoztak. A szituációs
feladat igencsak tanulságos volt, hiszen bebizonyosodott, hogy ezeket a
célokat általában nem tudjuk megvalósítani. Azonban felhívtuk a figyelmet, hogy nem késő pályát módosítani vágyaink beteljesítése érdekében. Erre remek lehetőséget biztosítanak az átképzések és tanfolyamok,
ezáltal pedig a munka világának egyéb területeire is átléphetünk.
A program következő előadása
a vállalkozóvá válás lehetőségeit és
folyamatát mutatta be. A jelenlévők tudomására hoztuk, hogy egy
vállalkozás beindítása előtt alaposan meg kell vizsgálni a támogatási
lehetőségeket, az elérhető adózási formákat, valamint a vállalkozásokra
vonatkozó egyéb jogszabályokat. Mindezeket röviden ismertettük is szá-
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mukra. A vállalkozások beindítása lehetőséget jelenthet a helyi lakosság
számára saját maguk és családjuk megélhetésének biztosítása érdekében.
De egy jól felépített vállalkozás az életszínvonal emelésére is lehetőséget
nyújt. Azonban tisztán kell látni azt is, hogy a vállalkozás indítását tervezők nagy kockázatot vállalnak, mivel megszűnik a biztos havi jövedelmük, a bevétel kiszámíthatatlanná válása következtében pedig családi
költségvetést sem tudnak úgy tervezni, mintha alkalmazotti jogviszonyban lennének, valamint magánvagyonukkal felelnek a vállalkozásukért.
Az előadás külön kitért a fiatalok esetében történő vállalkozóvá válásra
is. Ez egyrészt azért bír kiemelt fontossággal, mivel a fiatalok esetében
nem jelent visszahúzó erőt a családjuk, így könnyebben vállalhatják a
vállalkozás indításával járó kockázatot. Másrészt pedig a pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek minősülnek,
mivel munkatapasztalataik hiányában korlátozottan foglalkoztatják őket
a munkaadók, a vállalkozóvá válás pedig egy lehetőséget kínál számukra
a munkaerőpiacon való jobb érvényesülésre. Részleteztük a KATÁ-s vállalkozási forma jellemzőit és előnyeit, valamint ismertettük a munkaviszony melletti, kiegészítő foglalkozású egyéni vállalkozás lehetőségét is.
A program utolsó témája az időgazdálkodás volt, miszerint fel kell
ismernünk azokat a tevékenységeket, melyeket az elsődleges feladataink rovására végzünk, valamint
törekedjük a halogatás elkerülésére. Mindezek után javasoltuk a
program résztvevőinek, hogy teen-
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dőiket foglalják egy listába azok fontossági sorrendje és időigényessége
szerint, így képesek lesznek megfelelően beosztani a feladataikra és az
egyéb tevékenységeikre szánt idejüket. Fontos szempont, hogy a feladatainknak értelmet adjunk a motivációnk megteremtése érdekében. Ez
azért szükséges, mivel a rövidtávon elérendő céljaink beteljesítése, és
annak sikerességéről való visszajelzés megnöveli motivációnkat, mely
kihatással bír a hosszú távon kitűzött céljaink elérésében.
Programunkról kizárólag pozitív visszacsatolások érkeztek a résztvevők irányából, szakmailag színvonalasnak, hasznosnak és érdekfeszítőnek találták az előadásokat. A projektelem legfőbb üzenete az volt a
megjelentek számára, hogy merjenek nagyot álmodni, melyet önerőből,
és családi vagy egyéb segítséggel meg tudnak valósítani, ha elég kitartók.
A fiatalokon kívül így minden résztvevőt a kreativitásra, a lehetőségekről való tájékozódásra, és a tudatos gazdálkodásra ösztönöztünk, elősegítve ez által életminőségük javulását.
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Kásád
2019. július 29-én a „Gazdálkodj okosan!” című programsorozat
Kásádon került megtartásra. A program lebonyolítása során a legfőbb
célkitűzésünk a fiatal és hátrányos helyzetű lakosok önálló életvitelre
történő képessé tétele volt. Ugyanis a szociális értelemben hátrányos
helyzetű személyek és a fiatalok esetében az átlagnál nagyobb mértékben érzékelhető az a tendencia, miszerint nem képesek bevételeik megfelelő kezelésére, felelősségteljes pénzügyi döntések meghozatalára. Ennek értelmében egyfajta szemléletmódváltást kívántunk megvalósítani
ezen célcsoportok körében az intézményi kereteken kívül történő oktatás eszközével.
A projektelem 3 témával kapcsolatos előadást foglalt magában.
Az első előadás során a felelősségteljes pénzügyi szemlélet alapjait
és a pénzügyi stressztűrő képesség
lehetőségeit ismertettük a hallgatóközönséggel. A tudatos pénzügyi
magatartás alapköve a családi költségvetés készítése, melynek segítségével rálátást nyerhetünk a kiadásainkra. A családi költségvetés készítése
azonban nem csupán a bevételek és kiadások vezetésére alkalmas, hanem
egyfajta tervezésként is szolgál, melynek alapján meghatározhatjuk, hogy
bevételeinket milyen célokra használjuk fel. A kiadások vezetése pedig
ezen pénzügyi tervünk sikerességének megállapítására alkalmas. Magától értetődő, hogy amennyiben bevételeink magasabbak a kiadásainknál,
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úgy növelhető a megtakarításunk és befektetésekben is gondolkozhatunk. Amennyiben viszont a bevételeink nem haladják meg kiadásainkat, akkor további bevételekre van szükségünk. Éppen ezért a háztartási
költségvetésünkben tartsuk nyilván minden bevételi forrásunkat, mint
például a munkabért vagy nyugdíjat, a GYES-t és GYED-et, a családi
pótlékot és az évvégi bónuszokat.
Természetesen egyes bevételi források, mint például a bónuszok csak
időszakosak, viszont a kiadások esetében is kell számolnunk időszakos
jellegűekkel, mint például a karácsony vagy az utazások. A rendszeres
kiadások közé pedig elsősorban a megélhetési költségeket, a lakhatási
költséget és a rezsit soroljuk. A kiadások számontartásának és a pénzügyi tervezésnek a szükségességét egy konkrét példával szemléltettük a
résztvevőknek. A példa szerint, ha valaki naponta mindössze egy alkalommal megszokásból eszik egy fánkot és iszik egy kávét, akkor az önmagában nem tűnik számottevő kiadásnak, ám ha figyelembe vesszük
ezt a mindennapos kiadást egy évre előre vetítve, akkor akár százezres
nagyságrendű kiadásról is beszélhetünk. Ez a példa hatalmas meglepődést váltott ki a résztvevőktől, és bebizonyosodott számukra, hogy a kiadásaik jelentős részét az ilyen, és ehhez hasonló csekélynek tűnő kiadások teszik ki. Az ilyen csekély összegű, de rendszeres kiadások elkerülése
pedig a megtakarítás egyik legeredményesebb lehetősége lehet. A családi
költségvetéskészítés kritériumainak átbeszélése után minden résztvevő
számára kiosztottunk egy sablont, melynek segítségével megtervezhetik saját költségvetésüket. Az előadás végén egy újabb hasznos tanáccsal
láttuk el az érdeklődőket a megtakarításaik növelésével kapcsolatban.
Az úgynevezett borítékos módszer főként azoknak nyújt megtakarítási
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lehetőséget, akik nem rendelkeznek előtakarékossági számlával. A borítékos módszer lényege, hogy különböző borítékokat írunk meg aszerint,
hogy mely kiadásokra mennyi pénzt szánunk az adott hónapban, mint
például a bevásárlásra. Majd tegyük ezt az összeget az adott borítékba. Így kevesebb az esélye annak, hogy eladósodnánk, hiszen amíg van
összeg a borítékokban, addig tudunk belőle költeni. Ez a megtakarítási módszer nagyban elnyerte a jelenlévők tetszését, többen is jelezték,
hogy ki fogják próbálni.
A következő előadás témája az öngondoskodás szemléletének erősítése volt. Ez azért bír kiemelt jelentőséggel, mivel a hosszútávú pénzügyi
tervezés és az anyagi biztonság megalapozása minden korosztály számára elengedhetetlen jelentőségű. Ismertettük először a magyarországi la-
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kosság öngazdálkodási helyzetét, mellyel kapcsolatos felmérések szerint
a hazai lakosság csupán 16%-a rendelkezik nyugdíjcélú megtakarítással,
ami igencsak alacsony arányt jelent. Az öngondoskodás alapvető feltétele az életcélok finanszírozásához szükséges pénzügyi források előteremtése, mely befektetői és tudatos pénzügyi szemléletmódot igényel.
A jelenlévők tudomására hoztuk, hogy a befektetési döntések meghozatalánál tartsák szem előtt az igénybe vehető adókedvezményeket, melyeket mindenkinek érdemes kihasználnia egyéni lehetőségei szerint.
Ismertettük továbbá, hogy mely konkrét befektetési formák esetében
vehető igénybe jelentős adókedvezmény, ilyen például a Tartós Befektetési Számla vagy a Nyugdíj-előtakarékossági Számla. Ezen lehetőségek
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jelentős segítséget nyújthatnak a tudatos pénzügyi tervezésben, azonban csupán kevesen élnek velük.
A program utolsó előadása során a készpénzkímélő fizetési eszközök
használatára ösztönöztük a hallgatóközönséget a tudatos pénzügyi szemléletmód elterjesztése jegyében. Részletesen ismertettük a leggyakoribb
készpénzhelyettesítő eszközöket, mint a különböző bankkártya fajtákat,
a bankkártya rendszereket és a csekket. A csekk egy olyan bankra szóló
fizetési meghagyás, melyet a csekkszámla tulajdonosa a számláján lévő
követelés terhére bocsát ki, tehát a kibocsátó utasítást ad a bankjának,
hogy a csekken feltüntetett összeget fizesse ki a csekk bemutatójának.
A bankkártyák használata már egy fejlettebb készpénzhelyettesítő fizetési módnak számít, ugyanis az elektronikus átutalások során a bank
munkája is könnyebbé válik. A bankkártyákat technikai szempontból
négy csoportra oszthatjuk, melyek a mágnescsíkos, a dombornyomású,
a chip-es, és az optikailag leolvasható kártyák. Megvitattuk a résztvevőkkel, hogy ki milyen típusú bankkártyát használ, mennyire elégedett
vele, és milyen gyakran veszi igénybe azt. Majd választ kaptak az ezzel
kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is. Szó esett továbbá a hitelkártyáról
is, mely a számla kiállítása és a banki kiegyenlítés közötti kamatmentes
hitelre biztosít lehetőséget. Tehát a hitelkártya lehetővé teszi, hogy egy
adott terméket megvásároljunk, vagy szolgáltatást vegyünk igénybe akár
negatív folyószámla egyenleg esetében is. A hitelkártya használat egyik
legnagyobb előnye a kényelem, hiszen a tulajdonosa meghatározhatja a
havi törlesztőrészletek nagyságát, valamint nemzetközileg is elfogadják.
Felhívtuk azonban a jelenlévők figyelmét a hitelkártya hátrányára is, a
magas kamatra. A program résztvevői megoszthatták egymással a hitel-
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kártyával kapcsolatos tapasztalataikat és véleményüket, valamint átbeszéltük velük a különböző hitelek igénybevételénék lehetőségét.
A projektelem legjelentősebb hosszútávú hasznát az jelentette, hogy a
résztvevők felismerték, hogy akár csekélyebb bevételek mellett is számtalan lehetőség van a kiadások gyakorlatias csökkentésére, és akár kisebb léptékű megtakarítások létrehozására. Azonban ezekhez szükségesek az alapvető pénzügyi ismeretek, és természetesen a következetesség.
A program során pedig olyan ismertekkel láttuk el őket, melyek segítségükre lehetnek a jövedelmükkel való megfelelő gazdálkodásra, ezáltal pedig élethelyzetük jobbá tételére. Az előadásokat minden résztvevő
hasznosnak és tanulságosnak értékelte, többen is jelezték, hogy kipróbálják az előadásokon ismertetett lehetőségeket és praktikákat, hogy
minél jobban ki tudjanak jönni bevételeikből.
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Kistapolca
A lakosság életminőségének fejlesztése nem valósulhat meg felelősségteljes gazdálkodással kapcsolatos ismeretek átadása nélkül. Fontos,
hogy a lakosság megfelelő kompetenciával rendelkezzen a pénzügyi
szemléletmód területén, így a bevételeik és kiadásaik tudatos megtervezésével növelhetik életszínvonalukat. E cél érdekében tartottuk meg
programunkat 2018. október 19-én Kistapolca községében. A programra a helyi lakosok mellett Mattyról,
Márokról, Beremendről, Egyházasharasztiról, Gordisáról és egyéb
környező településekről is érkeztek
résztvevők. A program lebonyolítása során a tudatos pénzügyi
szemléletmód népszerűsítésére törekedtünk. A témakörön belül kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatal felnőttekre, hogy a megszerzett információk segítségével képesek legyenek
felelősségteljes döntéseket hozni életvitelük és háztartásvezetésük során.
Elősegítve ez által életszínvonaluk javulását, a térség gazdasági potenciáljának megerősödését.
A hasonló jövedelemmel rendelkező családok életszínvonala között
is különbségek figyelhetők meg, annak függvényében, hogy miképpen
gazdálkodnak bevételeikkel. Minden család számára célszerű megtervezni, hogy bevételeiket mire fordítják. A program során ennek érdekében javasoltuk a megjelentek számára a családi költségvetés készítését.
A családi költségvetés tervezésénél célszerű távlatokban gondolkodni,
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különösen, ha nagyobb értékű javak megvásárlásában vagy szolgáltatások igénybevételében gondolkodunk. Hiszen számos család esetében
egy nagyobb kiadás során az alapvető szükségletek kielégítésének egy
részéről le kell mondaniuk. Ennek értelmében ösztönözve lettek a megjelentek a gazdaságos vásárlásra, az anyagi létbiztonságra való törekvésre, valamint a saját termelésből való fogyasztásra.
Egy „kérdezz-felelek” játékkal
megismerkedtünk a jelenlévőkkel, valamint kiderült, hogy saját
megítélésük szerint alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ez az
információ pedig még inkább alátámasztotta a tudatos gazdálkodás
szükségességét. A résztvevők jelentős része a közfoglalkoztatás keretén belül szerzi jövedelmét, mely csupán egy minimális életszínvonal
fenntartására alkalmas. Ennek ellenére a programon kihangsúlyoztuk,
hogy a minimális bevétel esetében is törekedjenek annak megfelelő
beosztására.
A jelenlévők számára bemutattuk a vállalkozás indításának menetét
is. Megtudhatták milyen előnyökkel jár a vállalkozói szféra, milyen támogatásokra számíthatnak, valamint milyen adózási formák vonatkoznak az egyes vállalkozástípusokra. A vállalkozások indítása érdekében
igénybe vehető támogatások feltérképezésén túl a programelem szerepet vállalt a helyi fiatalok kitartásának növelésében, hogy hosszú távú
terveiket képesek legyenek megvalósítani. Ez azért fontos, mert a 25 év
alatti fiatalok munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek szá-
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mítanak, mivel relatíve kevés munkatapasztalattal rendelkeznek. Foglalkoztatásukat ezért a Munkaügyi Központ is támogatja. Az előadás
során világossá vált, hogy a lakosság jelentős része nem mer belekezdeni egy vállalkozás alapításába, mivel túlságosan kockázatosnak tartja a
havi biztos fizetés megszűnését. A fiatalabbak viszont általában bátrabban vágnak bele a vállalkozás alapításba, mint az idősebbek, ám a család
gondolkodásmódja számukra is visszatartó erő lehet ebben.
A program résztvevőit tájékoztattattuk a családi és a betegségek utáni adókedvezményekről is.
Sokan nem tudták, hogy számos
alapbetegség után is igénybe vehető adókedvezmény, melyet 5 évre
visszamenőleg is lehet kérni. Ezenkívül javasoltuk nekik a bankköltségek évenkénti felülvizsgálatát, melylyel növelhetik megtakarításukat. Felhívtuk a jelenlévők figyelmét arra
is, hogy minden egyes ügyintézés alkalmával figyelemmel olvassák el a
dokumentumokat mielőtt aláírják azokat, valamint minden ügyet írásban kérvényezzenek, amelyről később másolatot kérnek. Elkerülhetik
ezáltal az esetleges visszaéléseket. Ezen az előadáson a jelenlévők fejleszthették a céltudatos gazdálkodással és a helyes megtakarítással kapcsolatos kompetenciáikat.
A jelenlévők részt vettek egy szituációs játékban, melynek során a
résztvevők felírták egy papírlapra, milyen foglalkozások iránt érdeklődtek gyermekkorukban, a felírt foglalkozások felolvasása során pedig a
többieknek ki kellett találni kiről van szó. Ez a szituációs játék rendkívül
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tanulságosnak bizonyult, hiszen kiderült, hogy a legtöbben nem tudták
beteljesíteni gyermekkori vágyaikat. Azonban felhívtuk a figyelmüket,
hogy soha nem késő megvalósítani vágyaikat, hiszen átképzések és tanfolyamok segítségével a munkaerőpiac egyéb területein is elhelyezkedhetnek.
A program alatt a jelenlévők megismerhették az időgazdálkodás fontosságát is. Megtudhatták, hogy előszőr is fel kell ismerniük azt a helyzetet, amikor halogatnak egy adott feladatot, valamint azokat a töltelék
tevékenységeket, melyeket előtérbe helyeznek a fontosabb feladatokkal
szemben. Így ösztönözve lettek arra, hogy prioritási sorrendbe végezzék
el teendőiket, valamint határozzák meg előre, hogy az adott tevékeny-
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ségre mennyi időt szánnak. Ezen
információk birtokában a jelenlévők a későbbiek folyamán eredményesebben lesznek képesek beosztani, hogy egy-egy nap mennyi idő
jut a feladataikra, és mennyi a szabadidős tevékenységeikre. Ezekhez
párosíthatják a szükséges tevékenységek mennyiségének mértékét, és
ezek elvégzésének ütemtervét. Ezenkívül felhívtuk figyelmüket a feladatok ellátásához szükséges belső motiváció meglétére, tehát a kötelezően
elvégzendő tevékenységeiknek értelmet kell adniuk. A rövidtávon belül
elérhető célok visszacsatolása hamarabb történik, így jelentősen növelhetik az emberek motivációját a sikerélménynek köszönhetően. Így pedig a munka elvégzésével járó pozitív érzés birtokában sokkal motiváltabban vágnak neki a következő kihívásoknak.
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A program két szituációs játékkal végződött. Az egyikben a résztvevők között egy-egy olyan férfit
ábrázoló képet osztottunk szét,
akit alkalmazniuk kell vállalkozásuknál, majd ki kellett találniuk
milyen nemzetiséghez tartozik az
adott férfi, illetve milyen munkakörre lehet alkalmas. Ez a kompetenciafejlesztő jellegű játék rávilágított arra, hogy egy vezetőnek megfelelő
empátiával és emberismerettel kell rendelkeznie. Így játék során a résztvevők megtanulhatták esetleges előítéleteik kiküszöbölését, és a kinézet
alapján való megítélés elkerülését. A másik szituációs játékban a résztvevők egy flipchart táblára felrajzolt négyzeteket számoltak meg. Bár ez
a szituációs játék nem kapcsolódott szorosan a programelemhez, szórakoztató jellege miatt mégis nagy sikernek örvendett.
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