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Felhívás 

a „Kiemelt Pénziránytű Iskola 2019/2020” cím elnyerésére és a  

kapcsolódó támogatás elnyerésére  
 

A Pénziránytű Alapítvány az elmúlt évek eredményeire építve, az újjászervezett középiskolai iskolahá-

lózata számára 2019 augusztusában harmadik alkalommal hirdeti meg pénzügyi nevelésben kiemel-

kedő munkát végző intézmények számára a Kiemelt Pénziránytű Iskola 2019/2020 cím elnyerésének 

lehetőségét. 

A Kiemelt Pénziránytű Iskola címre és azzal járó célzott programtámogatás elnyerésére olyan magyar-

országi közoktatási intézmények jelentkezhetnek, akik a Pénziránytű Alapítvány középiskolai iskolahá-

lózatának tagjai, vagy legkésőbb a jelentkezési adatlap benyújtásának határidejéig regisztrálnak és vál-

lalják a kiírásban megfogalmazott feltételeket.  

A program célja a pénzügyi tudatosság erősítése a 14-20 éves korosztály életében. A Kiemelt Pénz-

iránytű Iskola cím egy tanévre szól és a 2019/2020-as tanévre három különböző fokozatban szerezhető 

meg. 

Az elnyerhető fokozatok és feltételeik: 

1.) BRONZ FOKOZAT 

A BRONZ fokozatot elnyerők az alábbiakat vállalják iskolájukban: 

1.) Legalább egy csapat indulását a 2019/2020-as tanévre meghirdetett BankCode vetélkedőn 

(Az MNB és a Pénziránytű alapítvány országos pénzügyi csapatversenye) és/vagy a Pénz-

iránytű Alapítvány2019/ 2020-as tanévre meghirdetett Kisfilm pályázatán. (Ezek kiírása ké-

sőbb várható.) 

2.) A Pénziránytű Alapítvány felkérése esetén az Alapítvány fejlesztéseinek tesztelését, kipró-

bálását, véleményezését a 2019/2020-as tanévben és ehhez iskolai kapcsolattartó pedagó-

gus biztosítását (Kiemelt iskola program kapcsolattartó(k)). 

3.) A Pénzre váltható tudás projektnap 2019/2020 program megvalósítását. A projektnapon 

elnyerhető támogatás minimum 50.000, maximum 300.000 Ft, a jelentkezéskor a jelentke-

zési adatlapon kívül kitöltendő dokumentum az 1. melléklet. 

A Pénzre váltható tudás projektnap az előző három tanévben azonos címmel meghirdetett program 

folytatása. A rendezvény keretében két interaktív tanórát a pénzügyi tervezés témájára fordítunk, majd 

egy nyilvános pódiumbeszélgetést követően a projektnapot a résztvevő diákoknak szervezett online 

kvíz show zárja. Ennek eredményétől függően az iskola minimum 50 ezer, maximum 300 ezer forint 

támogatást nyer. A pénzügyi nevelésre fordítható támogatást elsődlegesen az iskola alapítványának 

tudjuk nyújtani. 

Az iskolák kiválasztása az intézmények által benyújtott jelentkezési adatlapok 1. melléklete alapján tör-

ténik, az előző években a programon való részvétel nem kizáró ok. A projektnap időpontja 2019. no-

vember 18. és 2020. június 5. közé eshet, az iskolai tanév helyi rendjéhez igazítva, a jelentkezési lapon 

4 lehetséges napot szükséges megjelölni. 
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Célcsoport: középiskolai 11-12. évfolyamos diákok (kis tanulólétszám esetén 10. évfolyam is bevon-

ható) 

Résztvevői létszám: 80-120 fő / projektnap 

A projektnap részei: 

90-100 

perc 

Interaktív foglalkozások (tréningek) 20-

25 fős csoportokban (a helyszínt adó in-

tézmény felkészített szaktanárai vezeté-

sével), témája: pénzügyek a középisko-

lában 

Teremszükséglet: a résztvevők számától 

függően 4-6 tanterem kivetítési lehető-

séggel (projektor és laptop vagy PC) 

15 perc  Szünet 

45 perc 

Interaktív pódiumbeszélgetés közis-

mert vendégekkel (pl. sportoló, zenész, 

színész) és a résztvevő diákok egy ön-

kéntes képviselőjével, illetve az iskola 

egy volt diákjával az ismertségről és a 

pénzügyi tudatosságról 

Teremszükséglet: a 80-120 fő résztvevő 

befogadására alkalmas, székekkel beren-

dezett helyiség (pl. aula, színházterem) 

hangosítással, projektorral; lehetőség 

szerint minden diáknál (saját) okostelefon 

vagy tablet 
45 perc  

Kvíz show: pénzügyi kvíz a diákok ré-

szére, 50 – 300 ezer Ft nyereménnyel az 

iskola alapítványának 

10 perc Szünet 

30 perc 

A pénzügyi nevelés lehetőségei a közép-

iskolában – bemutató a tantestület tag-

jainak 

Teremszükséglet: a teljes tantestület lét-

számának megfelelő helyiség, laptop, 

projektor (ideális esetben megegyezik a 

pódiumbeszélgetés és kvíz helyszínével; 

ekkor interaktív is lehet) 

 

A pontos kezdést és a részleteket a nyertes iskolákkal egyeztetjük. A projektnap teljesen ingyenes és 

mentes mindennemű reklámtól. A kvíz show lebonyolításához szükséges stabil internet elérést szükség 

esetén biztosítjuk, a táblázatban foglalt feltételekkel (terem, projektor, hangosítás) az iskolának szük-

séges rendelkezni. 

A jelentkezési adatlap benyújtásával az intézmény vezetője a táblázatban szereplő technikai feltételek 

biztosítása mellett vállalja, hogy a program részét képező 90-100 perces interaktív kiscsoportos foglal-

kozáshoz az annak megtartását vállaló négy-hat, az iskolában tanító szaktanár részére – beleértve az 

utazási költséget is – lehetőséget biztosít a várhatóan 2019. október végén Budapesten megszerve-

zésre kerülő felkészítésen való személyes részvételre. A foglalkozások megtartásához nem szükséges 

közgazdasági végzettség, a felkészítés alapján bármely szakos, a mindennapi pénzügyek intézésében 

járatos pedagógus megtarthatja azokat. 

Túljelentkezés esetén a résztvevőket az 1. mellékletben leírt indoklás alapján választjuk ki. 
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2.) EZÜST FOKOZAT 

Az EZÜST fokozatra pályázók vállalják a BRONZ fokozat elnyeréséhez előírt feltételeket és ezen 

felül, hogy  

a) helyszínt biztosítanak és legalább 15 fő résztvevőt szerveznek régiójukból a Pénziránytű Ala-

pítvány középiskolai vagy általános iskolai 30 órás (3 napos) ingyenes akkreditált képzésé-

hez 

VAGY 

b) a tanév során legalább 3 másik intézmény meghívásával, minimum 30 fő részvételével a 

pénzügyi nevelés témakörében regionális tanári workshopot szerveznek a jó gyakorlatok 

bemutatására, a Pénziránytű Alapítvánnyal egyeztetett tematikával és előadókkal 

 

Elnyerhető támogatás a BRONZ fokozat vállalásainak megvalósításáért járó (Pénzre váltható tu-

dás projektnapon elnyerhető) támogatáson felül a képzésre catering, képzési segédanyagok és 

előadó/tréner biztosítása, valamint 100.000 Ft terembérlet VAGY a workshop megvalósítására 

200.000 Ft. A jelentkezéskor a jelentkezési adatlapon kívül kitöltendő dokumentum az 1. és 2. 

melléklet. 

Túljelentkezés esetén a résztvevőket az 1. és 2. mellékletben leírtak alapján választjuk ki. 

 

ARANY FOKOZAT 

Az ARANY fokozatra pályázók vállalják a BRONZ és EZÜST fokozat elnyeréséhez előírt feltétele-

ket (azaz az ott leírt programok megvalósítását) és ezen felül vállalják a tanév során egy saját 

szervezésű, Pénzügyi biztonság témájú pénzügyi vetélkedő szervezését is, amelyre meghívják a 

település/régió legalább 4 másik iskoláját is. A döntő feladatait szakmailag az Alapítvány hagyja 

jóvá és a zsűriben is képviselteti magát.  

Elnyerhető támogatás a BRONZ és EZÜST fokozat vállalásainak megvalósításáért járó támoga-

táson felül a vetélkedő megvalósítására 300.000 Ft. A jelentkezéskor a jelentkezési adatlapon 

kívül kitöltendő dokumentum az 1., 2. és 3. melléklet. 

Túljelentkezés esetén a résztvevőket az 1. és 2. melléklet, valamint a 3. mellékletben bemutatott prog-

ram alapján választjuk ki. 

 

A három fokozatot összesen maximum 8 iskola nyerheti el, azzal a megkötéssel, hogy ARANY fokozatot 

maximum 3 iskola szerezhet. A jelentkezési adatlapon az iskola jelöli meg, hogy melyik fokozatra jelent-

kezik, de tudomásul veszi, hogy EZÜST vagy ARANY fokozatra jelentkezés esetén alacsonyabb fokozat-

ban is nyertesnek hirdethető. Kategóriánként a címet elnyerők száma nulla is lehet.  
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A jelentkezés érvényességének feltételei: 

A jelentkezéshez szükséges: 

• jelentkezési adatlap kitöltése (formanyomtatvány) 

• az adott fokozathoz tartozó mellékletek kitöltése (BRONZ fokozat: 1. melléklet, EZÜST fokozat 

1. és 2. melléklet, ARANY fokozat 1., 2. és 3. melléklet) 

• Pénziránytű Iskolahálózati tagság vagy intézményi regisztráció legkésőbb a jelentkezési adatlap 

benyújtásának határidejéig 

A jelentkezések elbírálására vonatkozó információk  

Valamennyi beérkező, érvényes jelentkezés elfogadásának elbírálásáról a Pénziránytű Alapítvány dönt, 

a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A jelentkezések elbírálásának szempontjai: 

• hiánytalanul, határidőre benyújtásra került az adatlap, valamint a szükséges melléklet(ek) 

• a jelentkezési dokumentumok tartalma megfelel a felhívásban leírt feltételeknek 

Határidő 

A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és melléklet(ek)et 2019. szeptember 30-án 16:00-ig elektro-

nikusan az iskolahalozat@penziranytu.hu címre kell eljuttatni, amit 1 munkanapon belül visszaigazo-

lunk. Az e-mail tárgya: „Kiemelt Pénziránytű Iskola jelentkezés” legyen. Ha ezen idő elteltével a jelent-

kező nem kap visszaigazoló e-mailt, jelentkezését újra el kell küldenie.  

A jelentkezési adatlapot, valamint a melléklete(ke)t postai úton is el kell küldeni: Pénziránytű Alapít-

vány, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. A postára adás határideje 2019. szeptember 30. 

A jelentkezések elfogadásáról az Alapítvány 2019. október 11-ig küld értesítést. 

Kapcsolat 

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az iskolahalozat@penziranytu.hu e-

mail címen lehet. 

Budapest, 2019. augusztus 22. 
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