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Pénzügyi akadémia 
dolgozók részére



„A pénz jobb, mint a szegénység, már csak 
anyagi szempontból is.”



Bérháború 
Mikor elég?
Meddig elég? 



Önök szerint a dolgozók hány % -a keres munkaidőben
a pénzügyei kapcsán? 



Mennyit? Mire? Miért?

Mert céljaik vannak és arra időt kell szánni



Mert a ”bérháború” nem 
lesz megoldás arra, hogy 

jólétet alakítsunk ki!

Mert a helyes, felelős 
pénzügyi gazdálkodás 

elsajátításával lehet 
biztosítani, hogy a kollega 

ne kerüljön komolyabb 
anyagi problémába.

Why? How? What?
Fizetést adunk, vagy a 

dolgozó célját 
finanszírozzuk?

Hogy elegendő legyen a 
korrekt fizetés és ne 
pazaroljon felesleges 

életszínvonal növelésre

Hogy ne munkaidőben 
keressen pénzügyekkel 

kapcsolatban az 
interneten

5x 45 perc pénzügyi oktatás:

- Eladósodottság csökkentése

- Tervezés, céltartalékok

- Adó előnyök

- Lakhatás: saját lakás ?

- Befektetés célok szerint

”Anonim” személyes interjúk, 
tanácsadás

Visszajelzés a vezetőség részére

Egy választott iskolának ajándék 
pénzügyi oktatás



Miért a vállalat feladata?
Nem az, mindaddig, míg ez a kérdés nem fluktuációs probléma.

De amint ...



Fizetési letiltások



Kinek a feladata a helyes pénzügyek 

megtanítása? 



Kivándorlási ok?



Konkurenciához? Kis plusz akár rosszabb körülményekkel?



Milyen letiltásokat tapasztalnak? 
Telekommunikációs?

Közüzemi?
Hitel? Abból a rosszabb fajták?





A tematika nem egyedi,
a világon mindenhol probléma a helyes sorrend betarttatása



Egy fő kérdés a tervezésben a szociális pillérek magán tartalékokkal pótlása





Alap szabály példák,
Oktatási példák

A jövőbeni önmagadé Az egyetlen biztosan jó hitel, ha nem a főbérlőnek vagyok az „adósa”



Felelősséggel tartozol azért, 

akinek pénzt adsz! 



Ha folyamatosan eléri 

dolgozónk pénzügyi céljait, 

tartósan cégünknél maradhat



Mert a ”bérháború” nem 
lesz megoldás arra, hogy 

jólétet alakítsunk ki!

Mert a helyes, felelős 
pénzügyi gazdálkodás 

elsajátításával lehet 
biztosítani, hogy a kollega 

ne kerüljön komolyabb 
anyagi problémába.

Why? How? What?
Fizetést adunk, vagy a 

dolgozó célját 
finanszírozzuk?

Hogy elegendő legyen a 
korrekt fizetés és ne 
pazaroljon felesleges 

életszínvonal növelésre

Hogy ne munkaidőben 
keressen pénzügyekkel 

kapcsolatban az 
interneten

5x 45 perc pénzügyi oktatás:

- Eladósodottság csökkentése

- Tervezés, céltartalékok

- Adó előnyök

- Lakhatás: saját lakás ?

- Befektetés célok szerint

”Anonim” személyes interjúk, 
tanácsadás

Visszajelzés a vezetőség részére

Egy választott iskolának ajándék 
pénzügyi oktatás



Idézve ügyfeleinktől: 

„Az anyagi stabilitás hiánya olyan stresszt tesz rá a csapatra, a családra 

ami kimutatható.”

„Ne légy eladósodva! Mert stresszes!”

"Ha egy vállalkozás nem építi fel azt az üzleti modellt, 

ami átláthatatóan biztosítja hónapról hónapra a nyereséges működést , 

addig az nem vállakozás, hanem kötelezettség."

"A célok határidővel ellátott álmok"

„De ha van pénzed, abból újabb célokat el tudsz érni!”
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