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Felhívás 

a „Kiemelt Pénziránytű Iskola 2023/2024” cím és a  

kapcsolódó támogatás elnyerésére a 2022/2023-as tanév aktivitásai 

alapján 

 
A Pénziránytű Alapítvány az elmúlt évek sikereire építve, 2022 augusztusában hatodik alkalommal 

hirdeti meg a pénzügyi nevelésben kiemelkedő munkát végző intézmények, az idei évben az álta-

lános iskolákkal bővült iskolahálózata számára is a Kiemelt Pénziránytű Iskola cím elnyerésének 

lehetőségét. 

A Kiemelt Pénziránytű Iskola cím és az azzal járó, a 2023/2024-es tanévben felhasználható célzott 

programtámogatás elnyerésére olyan magyarországi alap- és középfokú köznevelési és szakképző 

intézmények jogosultak, akik a Pénziránytű Alapítvány Iskolahálózatának tagjai, vagy legkésőbb 

2023. március 31-ig regisztrálnak és vállalják a kiírásban megfogalmazott feltételeket.  

A program célja a pénzügyi kultúra és tudatosság erősítése a 6-20 éves korosztály számára.  

A Kiemelt Pénziránytű Iskola cím a 2023/2024-es tanévre szól és a 2022/2023-as tanév  

iskolahálózati aktivitásaival lehet elnyerni.  

Az aktivitási pontok gyűjtésének időszaka 2022. szeptember 1. – 2023. május 12.  

A Pénziránytű Alapítvány idén három kategóriában hirdeti meg a Kiemelt Pénziránytű Iskola 

2023/2024 cím elnyerésének lehetőségét: 

• általános iskola (1-8. évfolyamokon oktató intézmények) 

• középiskola (9-14. évfolyamokon oktató intézmények) 

• általános- és középiskola (1-8. évfolyamok valamelyikén és 9-14. évfolyamok valamelyikén 

is oktató intézmények) 

A címet elnyerő intézmények az iskolai pénzügyi nevelés támogatására 350 ezer Ft összegű támo-

gatásban részesülnek. A támogatást elsősorban, de nem kizárólag az intézmény alapítványa kap-

hatja 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 

legfeljebb 12 intézményt támogat a 2023/2024-es tanévben.  

  



 

2 

 

A jelentkezés érvényességének feltételei: 

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

intézmény, amely 2022. szeptember 1-jén a Pénziránytű Iskolahálózat tagja vagy legkésőbb  

2023. március 31-ig csatlakozik ahhoz. 

Az elbírálására vonatkozó információk  

A Pénziránytű Alapítvány a 2022/2023-as tanév programjai, pályázatai, versenyei meghirdetése so-

rán, azokhoz kapcsolódóan egyedileg közzéteszi a Kiemelt Pénziránytű Iskola kiírásban megszerez-

hető pontokat. Az egyes aktivitásokért járó pontszámokat tartalmazó táblázat jelen kiírás mellék-

lete, de a pontot érő aktivitások bővítésének jogát az Alapítvány fenntartja. Az intézmények által 

szerzett aktivitási pontokat a Pénziránytű Alapítvány automatikusan nyilvántartja, esetenként, és 

a tanév végi beszámolóban a pontszámításhoz szükséges adatokat bekérheti az intézmények kap-

csolattartóitól, akiknek a pontszámításhoz szükséges adatszolgáltatása önkéntes.  

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

pontszámot elérő, maximum 12 intézmény nyerheti el a címet és a vele járó támogatást. A döntés 

ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Alapítvány a kiírás változtatásának jogát fenntartja, arról az 

érintett intézmények kapcsolattartóit e-mailben értesíti. 

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

heti el, további kizáró ok nem áll fenn. 

Határidők 

Az aktivitási pontok gyűjtésének időszaka 2022. szeptember 1. – 2023. május 12. 

A cím és a támogatás elnyeréséről az Alapítvány 2023. június 1-ig küld értesítést. 

Kapcsolat 

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

e-mail címen lehet. 

Budapest, 2022. augusztus 25.  

mailto:iskolahalozat@penziranytu.hu
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MELLÉKLET 

Pontszerző aktívitások és pontszámok a Kiemelt Pénziránytű Iskola 2023/2024 cím elnyeréséért 

a 2022/2023-as tanévben 
 

Pontgyűjtési lehetőségek Pontozás Részletek 

BankCode 2023 - középiskolásoknak szóló verseny 7 
első 2 fordulóban aktív (regisztrált 
és a fordulókban résztvevő) csapa-
tonként 

BankVelem PénzOkos Kupa - (5-8. évfolyam) általános 
iskolásoknak szóló verseny 

7 

a jelentkezési határidőig kitölthető 
minden online forduló(k)ban aktív 
(regisztrált és a fordulókban részt-
vevő) csapatonként 

Pénziránytű BankVelem program regisztráció (általános 
iskolai program) 

20 
2023. március 31-én tag iskolán-
ként 

Pénziránytű Alkotó Pályázat 10 pályázó csapatonként 

Pénziránytű Tanári Díj 20 
pályázatot benyújtó tanáronként 
(közös pályázás esetén pályázaton-
ként) 

„Új lehetőségek az iskolai pénzügyi nevelésben” c.  
40 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 

20 
zárófeladatot elkészítő tanáron-
ként 

Pénziránytű Online Digitális Akadémia 20 órás képzés 15 
zárófeladatot elkészítő tanáron-
ként 

Pénziránytű Tanárklub 15 tanáronként/alkalom 

Pénziránytű Iskolahálózat Workshop (tanárklubon kívül) 15 tanáronként/szekciófoglalkozás 

PÉNZ7 intézményi regisztráció 20 iskolai regisztrációért 

E-learninges PÉNZ7 (Korszerű pénzkezelés) felkészítő 
tananyag teljesítése (összes lap megtekintése, összes 
teszt kitöltése)  

2 teljesítő felhasználónként 

A Pénziránytű által megjelölt posztok megosztása, fel-
tüntetve a poszt alatt az iskola nevével, az év végi beszá-
molóban ezt bemutatva 

sávos 

megjelölt posztonként, sávosan: 
15 megosztásig 5 pont, 16-30 meg-
osztás esetén 10 pont, 31-50 meg-
osztás esetén 15 pont, ezt köve-
tően 20 megosztásonként további 
20 pont jár 

Pénziránytű Iskolahálózat éves beszámolójának kitöl-
tése és beküldése legkésőbb 2022. május 12-ig 

30 iskolánként 

Pénziránytű Iskolahálózat intézményi regisztráció  30 iskolánként 

Pénziránytű Iskolahálózat új tag toborzása 20 új tagonként 

Pénziránytű Iskolahálózat tagiskolákból tanárok hálózati 
regisztrációja 

5 tanáronként 

Bázisiskolai foglalkozásokon való részvétel 7 
csoportonként (90 perces foglalko-
záson való részvétel esetén dupla 
pont jár) 

„Új lehetőségek az iskolai pénzügyi nevelésben” c. 40 
órás akkreditált pedagógus-továbbképzés megszerve-
zése 

50 
megszervezett és lebonyolított 
képzésenként 

Egyéb, Pénziránytű által egyedileg megjelölt, pont-
szerző kampányok 

egyedi kiírásnak megfelelően 

 


