
  

1  

Pénziránytű Alkotópályázat 2022/2023 

„A pénz múltja, jelene és jövője” 

Pályázati kiírás  

A Pénziránytű Alapítvány az idei tanévben is meghirdeti népszerű Alkotópályázatát  

„A pénz múltja, jelene és jövője” címmel.  

A pályázat kiírásával az Alapítvány célja, hogy a Pénziránytű Iskolahálózathoz csatlakozott 

iskolák tanulóinak kreativitását, pénzügyi és digitális kompetenciáit szélesítse és 

továbbfejlessze. 

A pályázatokat PLAKÁT műfajban „A pénz múltja, jelene és jövője, azaz a pénz 

fejlődésének állomásai a kezdetektől napjainkig és azon is túl” témában várjuk az alábbi 

három korosztályban.  

I. korosztály: 1-4. évfolyamos tanulók – kézzel készített alkotás (pl. rajz, festmény, 

kollázs) 

II. korosztály: 5-8. évfolyamos tanulók – kézzel készített alkotás vagy számítógéppel 

készített infografika, képregény 

III. korosztály: 9-14. évfolyamos tanulók – számítógéppel készített infografika, 

képregény 

Miről szólhat a plakát? 

Pályázni a fenti témában és korosztályokban készült plakát pályaművel lehet a 

korosztályonként megjelölt formátumban.  

Az alkotás középpontba állíthatja a pénz fejlődéstörténetét, bemutathatja a kezdeteket, azaz 

őseink pénzként használt termékeit és/vagy a plakáton megjeleníthetők a különböző korok 

bankjegyei és érméi, illetve azok változása, fejlődése. A pályamű áttekintést adhat napjaink 

korszerű fizetési megoldásairól, vagy akár bepillantást engedhet a tanulók víziójába arról, hogy 

milyennek képzelik a jövő fizetőeszközét. 

Olyan egyéni vagy párban készült alkotásokat várunk, amelyek az adott korosztály számára 

érthetően és szakmailag hitelesen mutatják be a pénz különböző korszakaiban megjelenő 

fizetőeszközök jellegzetességeit. A pályázati munkának kötelezően tartalmaznia kell olyan 

pénzügyi ismeretanyagot, amely kapcsolódik a szakirodalomként megjelölt alábbi anyagok 

bármelyikéhez.  

A szakmai tartalom és a megjelenítés legyen érdekes, figyelemfelkeltő, kreatív, és több, de 

elsősorban a pályázó korosztálya számára is befogadható. 

SZAKIRODALOM 

• Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes – Merényi Zsuzsanna – Székely Júlia: Küldetések a pénz 

világában című tankönyv 7-8. évfolyamos diákok számára (Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft, Budapest, 2022) https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban 

• Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepúlveda Pablo Arnoldo: Iránytű a 

pénzügyekhez című tankönyv 9–10. évfolyamos diákok számára (Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft, Budapest, 2022) https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez 

https://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban
https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez
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• „PÉNZ - A digitális jegybankpénz átírja a pénzhez való hozzáférést” című vitairat-

részlet (Baksay – Matolcsy – Virág szerk.: Új fenntartható közgazdaságtan globális 

vitairat, 9. fejezet, Magyar Nemzeti Bank, 2022.)  

https://www.mnb.hu/web/sw/static/file/9-fejezet-uj-fenntarthato-kozgazdasagtan.pdf 

• Pénziránytű Alapítvány: Pénz akkor és most című mese a pénz történetéről alsó 

tagozatos tanulók számára (letölthető a https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023 

aloldalról) 

 

A szakirodalmi kapcsolódáson túl a témában való tájékozódást segíthetik az alábbi lehetőségek: 

• Pénziránytű Alapítvány honlapja 

https://www.penziranytu.hu 

• A Pénziránytű Alapítvány e-learning felülete 

https://elearning.penziranytu.hu/  

• A Pénziránytű Pénzbook YouTube csatornáján megtekinthető oktató videók, például: 

o A pénz története: https://www.youtube.com/watch?v=Jme0nawS0Pk&t=52s 

o Digitális fizetési módok:  

https://www.youtube.com/watch?v=CXkXJMUiUKo&list=PL09_GFFxR_Oa6

slcf6mdmpSh8uaWQlEes&index=7  

 

A PÁLYÁZAT NYEREMÉNYEI 

Fődíjak 

I. korosztály (1-4. évfolyam): 

1. helyezett - 60 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

2. helyezett - 50 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

3. helyezett - 40 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

4. helyezett - 35.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

5. helyezett - 30.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

6. helyezett - 25.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

7. helyezett - 20.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

8. helyezett - 15.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

9. helyezett - 10.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

10. helyezett - 5.000 Ft-os vásárlási utalvány. 

 

II. és III. korosztály (5-8. és 9-14. évfolyam) korosztályonként: 

1. helyezett - 100 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

2. helyezett - 75 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

3. helyezett - 50 000 Ft-os vásárlási utalvány. 

4. helyezett - 45.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

5. helyezett - 40.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

6. helyezett - 35.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

7. helyezett - 30.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

8. helyezett - 25.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

9. helyezett - 20.000 Ft-os vásárlási utalvány, 

10. helyezett - 15.000 Ft-os vásárlási utalvány. 

  

https://www.mnb.hu/web/sw/static/file/9-fejezet-uj-fenntarthato-kozgazdasagtan.pdf
https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023
https://www.penziranytu.hu/
https://elearning.penziranytu.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Jme0nawS0Pk&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=CXkXJMUiUKo&list=PL09_GFFxR_Oa6slcf6mdmpSh8uaWQlEes&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CXkXJMUiUKo&list=PL09_GFFxR_Oa6slcf6mdmpSh8uaWQlEes&index=7
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Különdíj  

Social média különdíj a III. korosztály (9-14. évfolyam) számára – a Pénziránytű 

Alapítvány Pénzbook Instagram és Facebook oldalán összesítve legtöbb „like”-ot gyűjtő 

pályaműnek: 50.000 Ft-os vásárlási utalvány. 

Amennyiben egy pályázatot két tanuló párban nyújt be, az elnyerhető díj összege megoszlik a 

pályázók között. 

A III. korosztály social média különdíjra való jogosultságban nem kizáró ok, ha a pályázat a 

szakmai zsűri értékelése alapján is díjazásban részesül. 

Tanárok díjazása 

A legtöbb diákot felkészítő tanárként indító pedagógusok korosztályonként 100.000 Ft 

értékű vásárlási utalványban részesülnek. Egy pedagógus egyszerre több pályázó felkészítő 

tanára lehet, azonban díjazásban csak egyszer részesülhet.  

A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot további díjak kiosztására. 

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK FOLYAMATA 

I. és II. korosztály (1-4. és 5-8. évfolyam) 

A beérkezett plakát pályázatokat a Pénziránytű Alapítvány munkatársai előzsűrizik, majd az 

általuk felkért szakmai zsűri értékeli a pályaműveket, amellyel kialakul a végleges sorrend 

(fődíj 1-10. helyezett).  

 

III. korosztály (9-14. évfolyam) 

A beérkezett plakát pályázatokat a Pénziránytű Alapítvány munkatársai előzsűrizik, majd az 

általuk felkért szakmai zsűri értékeli a pályaműveket, amellyel kialakul a fődíjak végleges 

sorrendje (1-10. helyezett).  

A második fordulóba (a szakmai zsűri elé) jutó alkotásokat (maximum 20 pályázat) a pályázó(k) 

előzetes hozzájárulása esetén az Alapítvány diákoknak szóló Pénzbook Instagram és Facebook 

oldalán teszi közzé és kezdetét veszi a „like-vadászat”. A pályaművekre a 2023. február 7-13. 

közötti időszakban lehet gyűjteni a like-okat a Pénzbook Instagram és Facebook felületen. A 

közönségszavazatok két platformról összesített száma a zsűri értékelésétől függetlenül dönt a 

social média különdíj sorsáról.  

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK   

1. A pályázók köre 

A pályázaton indulhat bármely, a Pénziránytű Iskolahálózatba regisztrált, vagy legkésőbb 

2023. január 12-ig regisztráló, magyarországi általános iskola és középfokú oktatási intézmény 

1-14. évfolyamos diákja egyénileg, vagy két diák párban. A Pénziránytű Iskolahálózatba 

való regisztráció a pályázat benyújtásával egyidejűleg is történhet. A pályázaton való indulás 

feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy iskolából 

vagy kollégiumból bármennyi diák pályázhat, azonban egy tanuló csak egy pályázatot nyújthat 

be (egyéniben vagy párosban). A párban pályázó tanulók egyazon évfolyamról pályázhatnak. 

A párban pályázó tanulók ugyanazon iskolával vagy kollégiummal kell, hogy jogviszonyban 

álljanak. Felkészítő tanár nevének megadása lehetséges, de nem feltétlenül kötelező. 
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2. A jelentkezés feltételei 

A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket 

és a nyertesek kiválasztásának módját.   

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő 

információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Pénziránytű Alapítvány (továbbiakban: Kiíró) 

nyilvánosan felhasználja a Kiíró oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége 

során időbeli korlátozás nélkül. 

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal 

összefüggésben felhasználhatja a pályázó(k) és az iskola nevét.   

A pályázó vállalja, hogy az alkotás minden tekintetben a saját szellemi terméke. 

A pályázó vállalja, hogy a Pénziránytű Alapítvány nonprofit oktatási tevékenységéhez 

kapcsolódóan jogosult a pályaművek nyilvánosságra hozatalára.  

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik. 

3. A pályázati anyag tartalma 

Kötelező elemek 

a) Kötelező formátumok: 

Kézzel készített plakát kategória 

• 1 db minimum A4, maximum A3 papírformátumra készült pályamű 

• az alkotás szabadon választott technikával készülhet, pl. rajz, festmény, 

kollázs stb. 

Digitálisan készített plakát kategória 

• 1 db kép PNG formátumban, 1080 x 1080 pixel felbontásban. 

 

b) Kötelező arculati elemek:   

• „A Plakát a Pénziránytű Alapítvány „A pénz múltja, jelene és jövője” című 

pályázatára készült” - szöveg 

• Kiíró logója – csak digitálisan készült pályaművek esetén (letölthető a 

https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023 aloldalról) 

• a plakát címe 

• a pályázó(k) neve(i) és iskolája 

A digitálisan készülő pályamű (infografika vagy képregény) megvalósítható bármilyen, erre 

használható alkalmazással, pl. Genial.ly, Easel.ly, Canva.  

Ezen alkalmazások használatának elsajátításához megtekinthető a Pénziránytű Alapítvány 

2022. novemberi online workshopján készült felkészítő videó. A videó 2022. november 16-ától 

érhető el a https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023 aloldalon.  

 

c) Kitöltött és a pályázó(k) által aláírt Pályázati adatlap és Pályázói nyilatkozat (a Kiíró 

bocsátja rendelkezésre a pályázati kiírás mellékleteként). 

  

https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023
https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023
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4. A pályázat határideje, a beküldési módja 

A pályázatok pályázati felületre való beérkezésének határideje: 2023. január 12. 15 óra  

A pályázó(k)nak a Pénziránytű Alapítvány által erre a célra biztosított Dropbox felületére kell 

feltölteni a pályázati anyagai(ka)t.  A feltöltéssel egyidőben, de legkésőbb a feltöltési határidő 

előtt kérünk egy értesítést az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre a  

pályázótól / felkészítő tanártól / a tanuló törvényes képviselőjétől, melyben szerepel a 

pályázó(k) neve, a megpályázni kívánt korosztály megnevezése és a pályamű címe.  

• Feltöltés helye:  https://www.dropbox.com/request/ERQBiTNI3cQCZwnpwOni 

• Fájlnév minta minden dokumentum esetében: NÉV_TARTALOM_2023  

(pl.: nev_kep_2023.png ) 

• Feltöltendő dokumentumok:  

- kézzel készített alkotásoknál a plakátról készült legalább 1080x1080 pixel 

felbontású fotó (jpg/png/pdf formátum), 

- digitálisan készített pályaművek esetén a png formátumú plakát kép, 

- kitöltött és aláírt (a pályázó(k) és opcionálisan a felkészítő tanár, 18 év alatti 

pályázó esetén a törvényes képviselő által is aláírt) Pályázati adatlap, 

- kitöltött és aláírt (a pályázó és opcionálisan a felkészítő tanár, 18 év alatti 

pályázó esetén a törvényes képviselő által is aláírt) Pályázói nyilatkozat. 

A díjazott (fődíjra vagy különdíjra jogosult) pályázók a Pályázati adatlapot és a Pályázói 

nyilatkozatot, valamint kézzel készített alkotás esetén annak eredetijét a Kiíró postacímére 

kötelesek elpostázni: Pénziránytű Alapítvány, 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

A postára adás határideje a social media különdíjra való esélyről, illetve a nyereményről történő 

e-mail értesítést követő 1 hét.  

A pályázati felületre történő beérkezéseket 1 munkanapon belül visszaigazoljuk. Ha ezen idő 

elteltével a Pályázó nem kap visszaigazoló e-mailt, pályázatát újra el kell küldenie.   

A Dropbox felületre feltöltendő dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a Kiíró e-mailben 

történő felszólítása alapján, egyszeri alkalommal, a felszólítást követő 3 munkanapon belül van 

lehetőség.  

 

5. A pályázatok elbírálására vonatkozó egyéb információk   

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat előzsűrizését a Pénziránytű Alapítvány munkatársai, 

valamint a Kiíró által felkért szakmai zsűri végzi.  

Az előzsűrizés 2023. január 12. – január 31. között, míg a zsűrizés 2023. február 1. – február 

15. között zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.   

Az Alapítvány diákoknak szóló Pénzbook Instagram és Facebook oldalán közzétett, social 

média különdíjért folyó „like-vadászat” 2023. február 13-17. közötti időszakban folyik. A 

likegyűjtési időszak zárásakor képernyőfotó készül a megszerzett like-ok számáról. A különdíj 

nyertese a két platformon összesen a legtöbb közönségszavazatot elérő pályamű lesz.   

A III. kategóriában a különdíjért induló pályázók a megadott e-mail címen értesítést kapnak a 

Kiírótól legkésőbb az előzsűrizési határidőt követő napon (2023. február 1.). 

A III. korosztály különdíja a zsűri által odaítélt fődíjtól függetlenül kerül kiosztásra, azaz a 

fődíjban való részesülés nem kizáró ok a különdíj esetében.  

 

mailto:iskolahalozat@penziranytu.hu
https://www.dropbox.com/request/ERQBiTNI3cQCZwnpwOni
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Szakmai zsűrizési szempontok:  

• pénzügyi-gazdasági szakmai tartalom, annak helyessége 

• tematikai kapcsolódás a pályázat témájához 

• kreativitás, ötletesség 

• a kidolgozás alapossága 

• szemléletesség 

• esztétikum 

• oktatási célú felhasználhatóság 

• digitális tartalom esetén technikai kritériumok: képminőség, felbontás minősége, 

grafikai igényesség 

 

Eredményhirdetés: az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja 2023. február 20.  

A honlapon a díjazottak és iskoláik neve kerül feltüntetésre.  

A nyertes pályázó(ka)t a Kiíró e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a nyeremények átadásának 

részleteiről.  

A pályázati feltételek be nem tartása esetén a pályázó kizárható, díjazásra nem jogosult. 

 

6. A nyeremények átvételére vonatkozó információk  

A nyereményre való jogosultság további feltételeként a pályázó(k) vállalják, hogy amennyiben 

bármilyen helyezést érnek el vagy különdíjban részesülnek, a pályázó, vagy a páros minimum 

egy tagja személyesen az Alapítvány által megjelölt időben és helyszínen részt vesz az 

ünnepélyes díjátadáson. 

 

7. Egyéb feltételek  

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó 

SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a 

nyeremény átvételének költségei – pl. esetleges utazási költség) a nyertest terhelik.  

 

9. Felelősség kizárása  

A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem 

terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a 

https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023 weboldalon. A pályázó(k) a pályázat 

beküldésével a részvételi szabályzat valamennyi feltételét elfogadják.  

A játékosok a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a 

Pénziránytű Alapítvány a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba 

vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen 

kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a 

Pénziránytű Alapítvány marketing tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik 

személyeknek a Pénziránytű Alapítvány ezen információkat nem adja tovább.  

Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának 

kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a Pénziránytű Alapítvány döntése végleges 

és nem vitatható.  

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pénziránytű Alapítvány döntése az irányadó.  

https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023
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A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

résztvevő részéről a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő 

magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.  

 A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a pályázatból 

való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A pályázati 

kiírásban foglaltak megszegésével a Pénziránytű Alapítványnak okozott kárért a Pályázati 

adatlapot aláíró(k) teljes körű felelősséget vállal(nak). A Pénziránytű Alapítvány döntése a 

kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.  

A Pénziránytű Alapítvány a pályázat időtartama alatt fenntartja magának a jogot jelen pályázati 

kiírás módosítására, illetve kiegészítésére. 

A Kiíró kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból történő 

meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

A Kiíró kizárja a felelősségét minden, a Honlap szerverét ért meghibásodások, külső támadások 

esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat során, a Dropbox 

esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 

költségekért, károkért, veszteségekért. 

A Kiíró nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és 

működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. 

Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független 

okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy 

elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési 

zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. 

8. Adatvédelem 

A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Kiíró szavatolja, hogy az 

adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

 

9. Kapcsolat 

A pályázati adatlap és a nyilatkozatok, valamint a szakirodalomként megjelölt kiadványok pdf 

változata elérhető, illetve letölthető a https://penziranytu.hu/alkotopalyazat20222023 oldalról. 

www.penziranytu.hu/ 

www.facebook.com/penziranytualapitvany/   

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az 

iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen lehet.   

 

Budapest, 2022.10.27. 
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