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Felhívás 

a „Kiemelt Pénziránytű Iskola 2021/2022” cím és a  

kapcsolódó támogatás elnyerésére a 2020/2021-es tanév aktivitásai 

alapján 

 

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

lahálózata számára 2020 augusztusában negyedik alkalommal hirdeti meg pénzügyi nevelésben 

kiemelkedő munkát végző intézmények számára a Kiemelt Pénziránytű Iskola cím elnyerésének 

lehetőségét. 

A Kiemelt Pénziránytű Iskola cím és az azzal járó, a 2021/2022-es tanévben felhasználható célzott 

programtámogatás elnyerésére olyan magyarországi középfokú közoktatási intézmények jogosul-

tak, akik a Pénziránytű Alapítvány középiskolai iskolahálózatának tagjai, vagy legkésőbb 2021. már-

cius 31-ig regisztrálnak és vállalják a kiírásban megfogalmazott feltételeket.  

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

iránytű Iskola cím a 2021/2022-es tanévre szól és a 2020/2021-es tanév iskolahálózati aktivitása-

ival lehet elnyerni. A Pénziránytű Alapítvány a 2020/2021-es tanév programjai, pályázatai, verse-

nyei meghirdetése során, azokhoz kapcsolódóan, minden alkalommal egyedileg meghirdeti a Ki-

emelt Pénziránytű Iskola kiírásban megszerezhető pontszámot. Az aktivitási pontok gyűjtésének 

időszaka 2020. szeptember 1. – 2021. május 14. 

A jelen kiírásban meghirdetett Kiemelt Pénziránytű Iskola címet Pénziránytű Bázisiskola nem nyer-

heti el, további kizáró ok nincs. 

 

A Kiemelt Pénziránytű Iskola 2021/2022 címet elnyerő intézmények az iskolai pénzügyi nevelés 

támogatására 150 ezer Ft támogatásban részesülnek. A támogatást elsősorban, de nem kizárólag 

az intézmény alapítványa kaphatja és a következőkre használható fel: 

• pénzügyi neveléssel kapcsolatos tanulmányi kirándulások költségei 

• pénzügyi neveléssel kapcsolatban aktív tanulók jutalmazása (utalvány, könyv, technikai esz-

köz) 

• a pénzügyi nevelésben használt oktatási eszközök vásárlása (pl. laptop, projektor) 

A díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerző-

dés keretében kerül kifizetésre. A benyújtott jelentkezések alapján az Alapítvány maximum 10 in-

tézményt támogat a 2021/2022-es tanévben. 

 

A jelentkezés érvényességének feltételei: 

A pályázatra külön jelentkezni nem szükséges, a pontgyűjtésben automatikusan részt vesz minden 

intézmény, amely 2020. szeptember 1-jén a Pénziránytű Iskolahálózat tagja vagy legkésőbb 2021. 

március 31-ig csatlakozik ahhoz. 
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Az elbírálására vonatkozó információk  

A Pénziránytű Alapítvány a 2020/2021-es tanév programjai, pályázatai, versenyei meghirdetése 

során, azokhoz kapcsolódóan, minden alkalommal egyedileg meghirdeti a Kiemelt Pénziránytű Is-

kola kiírásban megszerezhető pontszámot. Az intézmények által szerzett aktivitási pontokat a Pénz-

iránytű Alapítvány automatikusan nyilvántartja vagy esetenként és a tanév végi beszámolóban a 

pontszámításhoz szükséges adatokat bekérheti az intézmények kapcsolattartóitól, akiknek a pont-

számításhoz szükséges adatszolgáltatása önkéntes.  

A pontgyűjtési időszak végére a Pénziránytű Alapítvány döntése alapján a legmagasabb aktivitási 

pontszámot elérő maximum 10 intézmény nyeri el a címet és a vele járó támogatást. A döntés ellen 

fellebbezésnek helye nincs. 

 

Határidő 

Az aktivitási pontok gyűjtésének időszaka 2020. szeptember 1. – 2021. május 14. 

A cím és a támogatás elnyeréséről az Alapítvány 2021. június 2-ig küld értesítést. 

 

Kapcsolat 

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

e-mail címen lehet. 

Budapest, 2020. augusztus 25. 
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