SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pénzügyi oktatóterem nyílt a Budapesti Gazdasági Egyetem
Pénzügyi és Számviteli Karán
Budapest, 2019. április 8. – A mai napon átadták az első fővárosi FINTELLIGENCE Pénzügyi
Oktatási Centrumot, amelyet az UniCredit Bank a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra
Központtal és a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karával közösen
hozott létre. Az edukációs célokat szolgáló pénzügyi labor a Magyar Bankszövetség
kezdeményezésére formálódó országos FINTELLIGENCE Pénzügyi Edukációs Hálózat
legújabb, egyben első budapesti tagja.
A 10 évvel ezelőtti gazdasági válság egyértelműen rávilágított arra, hogy a pénzügyi piacok
biztonságának megőrzése érdekében, a kormányzati intézkedések mellett, a szektor összes
szereplőjének összehangolt, közös fellépésére, felelősségvállalására és együttműködésére van
szükség, különösen az edukáció tekintetében. A felnövekvő generációk pénzügyi tudatosságának
erősítésében pedig a felsőoktatási intézményeknek kiemelt szerep jut.
Ilyen összefogásra kiváló példa az országos FINTELLIGENCE Pénzügyi Edukációs Hálózat,
amelynek keretében az ország nagy egyetemein jönnek létre olyan helyszínek, amelyek ideális,
modern környezetet és infrastruktúrát biztosítanak a témaspecifikus egyetemi szintű kurzusoknak,
konferenciáknak és ismeretterjesztő előadásoknak.
A hálózat kiépítésének fontos mérföldköve a mai napon átadott központ, mely Miskolc, Debrecen
és Pécs után az első fővárosi tagja a rendszernek. A pénzügyi laborban a 21. századi modern
pénzügyi előadóterem mellett egy érdekes, banktörténeti fordulópontokat bemutató installációt
is kialakítottak.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kara, az UniCredit Bank és a
FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központ sokrétű együttműködésének célja a pénzügyi kultúra
fejlesztése, így a ma átadott tanteremhez kapcsolódóan oktatási, tehetséggondozási, kutatási
területeken is kooperáció valósul meg a jövőben.
„A magyar gazdaságnak szüksége van a jól képzett pénzügyi szakemberekre, ezért a
felsőoktatásban is külön hangsúlyt kell fektetni az új pénzügyi megoldások oktatására, gyakorlati
megismerésére. A magyar emberek pénzügyi tudatosságának fejlesztése fontos gazdasági és
társadalmi érdek a kormány számára, mert jelentős hatással bír az emberek jóllétére, így a
fogyasztásra, a megtakarításokra és ezen keresztül a gazdasági növekedésre is” – mondta el Varga
Mihály, pénzügyminiszter.

„Magyarország meghatározó üzleti képzést nyújtó egyetemeként tisztában vagyunk társadalmi
felelősségünkkel. Célunk ezért, hogy Egyetemünk Pénzügyi és Számviteli Kara a pénzügyi kultúra
és tudatosság fejlesztésének hazai központjává váljon. A kialakult együttműködés és a most átadott,
modern technológiával felszerelt központ nagymértékben segíti a pénzügyi műveltség elmélyítését”
– hangsúlyozta Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora.
A mostani infrastrukturális beruházás egy újabb jelentős mérföldkő a BGE fejlesztéseinek sorában,
amelyek tervszerűen és tudatosan alakultak az elmúlt évek során. Dr. Dietz Ferenc, a BGE
kancellárja úgy nyilatkozott: „Az elmúlt alig 4 év során számos innovatív projektünk révén 4 milliárd
forint összértékű beruházás valósult meg a BGE-n, amelyből 3,7 milliárd saját forrás volt.”
„Az UniCredit Banknak komoly hagyományai vannak a kultúra, a közösségek és a gyermekek
jóllétének valamint jövőjének támogatásában. Ezért nem kérdés, hogy a felnövekvő generációk
pénzügyi oktatása nem csak egy lehetőség, hanem kötelesség számunkra. Teszünk azért, hogy a
diákok pénzügyi tudását és a tudatosságát formáljuk, és hogy versenyképes, innovatív példákat,
karrier lehetőségeket biztosítsunk nekik. Ezért nagyszerű, hogy a Magyar Bankszövetség útjára
indította a FINTELLIGENCE programot, melyben eddig négy hazai egyetemnek biztosítanak
eszközöket ahhoz, hogy a pénzügyi kultúrát és tudást fejlesszék Magyarországon. És most mi is
csatlakozunk ehhez a programhoz, melynek keretén belül nem csak ezt a termet adjuk át, hanem
hamarosan egy közös kurzust indítunk az Egyetemmel Bank mindenhez, ami számít – banki
ismeretek a gyakorlatban címmel” – emelte ki Marco Iannaccone, az UniCredit Bank Hungary Zrt.
általános vezérigazgató-helyettese.
Dr. Pál Zsolt, a FINTELLIGENCE Pénzügyi Kultúra Központ vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy
a Központ az elmúlt másfél év során példaértékű összefogással, a pénzügyi szektor számos
szereplőjének segítségével hozta létre a FINTELLIGENCE Pénzügyi Edukációs Hálózatot. Külön
megköszönte a budapesti FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrum kialakításában
kulcsszerepet játszó Budapesti Gazdasági Egyetem és UniCredit Bank támogatását, valamint
szakembereik áldozatos munkáját és elmondta, hogy a jövőben – hasonló együttműködés
keretében – további helyszínek megnyitását is tervezik.

