
A készpénzkímélő iskolák pilotprojekt eredményei 
 

A 2018 februárjában indult projekt a Pénzügyminisztérium, a Pénziránytű Alapítvány és a Mastercard 
Europe Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének kezdeményezésére és szakmai támogatásával 14 
hazai oktatási intézményben, a Pénziránytű Alapítvány középiskolai hálózatának tagjaival valósult 
meg. A Készpénzkímélő Iskolák kezdeményezés célja az iskolai élethez kapcsolódó pénzáramlások 
terén az elektronikus fizetési módok bevezetése, az érintettek (diákok, szülők, tanárok, egyéb iskolai 
dolgozók) ösztönzése ezek használatára, illetve a gyakorlati példákon keresztül a diákok pénzügyi 
tudatosságának elmélyítése, összefüggésben a Cselekvési Terv 1.6 pontjának a) feladatával 
(„Középiskolai büfék POS terminállal való ellátásának ösztönzése – pilot jelleggel”).  
 

A projekt 2018/2019-es tanévének eredményei és tapasztalatai 
 

A projekt az alábbi 4 pillérre épült: 
 

1. POS termináltelepítés az iskolákban 

Két projektiskola büféjében már korábban, a projekttől függetlenül, piaci alapon telepítésre kerültek 
POS terminálok, ami alátámasztja a piaci igényeket. A Pénzügyminisztérium pályázatát követően a 
projektben az OTP Bank gondoskodott a POS terminálok telepítéséről mind a 14 projektiskola 
büféjében, illetve egyéb fizetési pontjaira kedvező finanszírozási feltételek mellett (ingyenes telepítés, 
kedvező forgalmazási jutalék). A tanévkezdést követő ötödik hónap végére összesen 19, a projekthez 
kapcsolódó POS terminál üzemelt.  A POS terminálok kihelyezése óta ‒ a szezonális hatásoktól 
eltekintve ‒ folyamatosan növekedett a POS terminálokon keresztül lebonyolított tranzakciók 
száma. 2019 februárjában a terminálokon, mintegy 2.200 db tranzakció történt, 2,4 millió forint 
értékben. 2018. szeptemberétől (első POS telepítésétől) 2019. február végéig bezárólag a kihelyezett 
POS terminálokon közel 8.000 db sikeres tranzakciót végeztek, összesen kb. 10 millió forint értékben. 
Fontos tapasztalat, hogy a terminál-használat népszerűsége szoros összefüggést mutat az új lehetőség 
kommunikációjával. Egyben kiemelendő, hogy több olyan eset történt, amikor nem a büféüzemeltető, 
hanem egyéb szereplők (pl. menza étkeztető, szakképzési centrum fodrász tanszalonja, iskolai 
alapítvány, iskolai pénztár) kérték a POS terminál kihelyezését. A projekt során szerzett fontos 
tapasztalat, hogy tanév közben – tekintettel az iskolai büfék üzemeltetői és a tankerület/szakképzési 
centrum között jellemzően a tanév elején megkötött, élő szerződésekre – az iskolák nem tudtak 
nyomást gyakorolni a büfét üzemeltetőre a terminálok telepítéséhez és használatához kapcsolódóan, 
azaz a tanév közben nem, vagy nagyon nehezen tudták kötelezni arra, hogy telepítsék a terminált. 
Ennek következtében két, projektiskola esetében az iskola vezetésével szemben a büfét üzemeltető 
vállalkozó elzárkózott a telepítéstől. A PM felvette a kapcsolatot a Klebelsberg Központ vezetőjével, 
Hajnal Gabriella elnök asszonnyal, aki látva a projekt sikerét, kifejezetten támogatja, hogy a projekt 
kiterjesztésre kerüljön az állami fenntartású oktatási intézményekben (párhuzamosan a KRÉTA-
rendszerrel). A projekt Innovációs és Technológiai Minisztérium általi támogatottsága is biztosított (a 
résztvevő iskolák mintegy fele szakgimnázium), így az elmúlt PM-ITM miniszteri találkozó 
jegyzőkönyvébe is rögzítésre került a projekt szakképzési intézményekre való kiterjesztése. 

Iskolai ebédbefizetés 

A köznevelési intézmények infrastrukturális modernizációjának részét képezi a közétkeztetéssel 
összefüggő pénzmozgások elektronikus útra való terelése. Pilot projekt keretében korábban 
feltérképezésre került a fizetési folyamatok közétkeztetéshez kapcsolódó aktuális helyzete, illetve a 
nyár folyamán sor került az érintettekkel való egyeztetésre, és tájékoztatására az elektronikus 
lehetőségekről. Ennek eredményeképp a tanévkezdési állapothoz képest pozitív elmozdulás 
tapasztalható a közétkeztetési befizetések területén is. A projekt keretében szervezett találkozók 
eredményesnek bizonyultak, több önkormányzatnál POS terminálok beszerzéséről döntöttek, illetve 



elkezdték megvizsgálni a gazdasági folyamatok kiszolgálását szolgáló informatikai infrastruktúrát 
egy online platform bevezetésének szempontjából. Itt a BM és Miniszterelnökség érintettsége áll fenn. 

2. Iskolai terembérlés 

A projekt keretében vizsgálatra került az iskolai gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzáramlások helyzete, 
ahol a terembérlet gyakorlata releváns iránynak bizonyult nemzetközi példákból kiindulva. E példákra 
alapozva indította el a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (BGSZC) azt a saját fejlesztését, ami 
a hozzá tartozó 19 intézmény termeinek bérleti rendszeréhez kapcsolódik. A BGSZC 2018 
decemberében kezdte meg a saját hatáskörben fejlesztett terembérlési platform tesztüzemét, ami 
2019 tavaszán a tapasztalatok beépítésével várhatóan élesben is megkezdi működését. 

3. Tankönyvek 

A projekt keretében sikeres együttműködés valósult meg a Könyvtárellátó Nonprofit Zrt.-vel (KELLO) 
az elektronikus fizetési módok népszerűsítése érdekében. A KELLO által a tanévkezdéskor kiküldött, 
csekket tartalmazó szülői számlalevélhez csatolva tájékoztató készült az elektronikus fizetési 
lehetőségekről. A tájékoztató nem csak a projektben résztvevő iskolák diákjainak, hanem az ország 
összes, tankönyvekért fizetésre kötelezett diákjának szüleihez eljutott, aminek köszönhetően a 
tavalyi évhez képest háromszorosára nőtt az online befizetési módot választók száma. Ugyanakkor 
továbbra is magas a már bevett, csekkes megoldást választók száma, ezért további együttműködés 
javasolt a KELLO-val.  
 

4. Menzai ebédbefizetések 

Ezen a területen nagyon marginális a készpénzmentes fizetések alkalmazása. Az önkormányzatok 
egyelőre elzárkóztak az ezt segítő szoftverek megvételétől. 

 
A sikeres projekt fentiekre tekintettel való kiterjesztését a Nemzeti Pénzügyi Tudatosság 
Munkacsoport is támogatja.  
 
A POS-terminálokat a PM korábbi POS-pályázatán nyertes szervezetek telepíteni tudják. 
 A projekt lezárultával a Cselekvési tervben megszabott feladat: 
1.6.a) pont Középiskolai  büfék POS terminállal való ellátásának ösztönzése 
pozitív eredménnyel teljesülni fog. 
 
A készpénzkímélő iskolák diákjai 2019 tavaszán egy edukációs roadshow keretében személyes 
tájékoztatást kaptak a korszerű készpénzkímélő megoldásokról és élvezhették a The Biebers zenekar 
pénzügyi és zenei élményeit. 

Javaslat 
 

A Belügyminisztérium, mint az önkormányzatokért felelős szervezet csatlakozzon a projekt 
kiterjesztéséhez, melynek célja, hogy az iskolai étkeztetésben is olyan platformokat hozzanak létre 
az illetékes önkormányzatok, ahol a szülők könnyedén tudják az ebédbefizetéseket elektronikus 
úton intézni. Számos jól kidolgozott szoftver segíti már az ilyen típusú fejlesztéseket, így Budapesten 
a XII. Kerületi Önkormányzat, vidéken Cegléd és a smart city program keretében Szeged ad 
lehetőséget a közétkeztetésben az elektronikus fizetésre. 
 
 
 
 
 



A projekt kiterjesztése 2019/2020 
 
 
2019/2020 tanévben a projekt szervezői a Klebelsberg Központ és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium közreműködésével kiterjesztették a készpénzkímélő iskola projektet és így további kb. 
300 iskola számára nyílt meg a lehetőség POS terminálok telepítésére. 
 
A pilotprojekt keretében a BGSZC által fejlesztett foglalj.be teremfoglalási rendszer alkalmazása már 
2019 őszétől mindenki számára elérhető (ez egy online szoftver és amely képes a résztvevő 
szakképzést folytató  iskolák szabad kapacitásait – bevételt termelve – lekötni). A rendszer 
segítségével az internetes kereskedelemben ismert megoldásokkal értékesíthetővé válnak az 
oktatásban ki nem használt erőforrások. 
 


