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Pénziránytű Iskolahálózat 

„Pénzügyi hősök” - Digitális Alkotó Pályázat 

Pályázati kiírás 2021/2022. 

  

A Pénziránytű Alapítvány ebben a tanévben is meghirdeti népszerű digitális alkotó pályázatát 

„Pénzügyi hősök” címmel. A pályázat kiírásával az Alapítvány célja, hogy a középiskolai 

hálózatunkhoz csatlakozott iskolák diákjai digitális és pénzügyi kompetenciáit szélesítse és 

továbbfejlessze.   

Pályázni az alábbi két kategóriában lehetséges: 

I. Plakát (Instagram poszt) kategóriában a beadandó pályázatot „A történelem pénzügyi 

hősei” témában várjuk. 

II. TikTok videó (maximum 45 másodperces) kategóriában a beadandó pályázatot „A 

mindennapok pénzügyi hősei” témában várjuk. 

 

A pályázat megvalósítása során olyan oktatási célú digitális tartalom készítésére számítunk a 

pályázóktól, amely az iskolai korosztály számára fogyasztható formában, szakmailag hiteles 

pénzügyi ismereteket hordoz. A beküldendő pályázati munkának kötelezően tartalmaznia kell 

valamilyen pénzügyi ismeretanyagot, mely kapcsolódik a szakirodalomként megjelölt anyagok 

bármelyikéhez.  

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

elsősorban a 14-20 éves) korosztály számára is befogadható! 

Szakirodalom:  

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

pénzügyekhez, Tankönyv 9–10. évfolyamos diákok számára, Budapest, 2021, 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  https://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez 

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

• https://www.penziranytu.hu 

• https://elearning.penziranytu.hu/  

• Zöldiránytű applikáció 

• Értem a pénzem applikáció 

• Pénzügyi hősképző applikáció 

 

 

A pályázat elbírálása és nyereményei: 

 

A beérkezett plakát, illetve TikTok videó pályázatokat előzetesen a Pénziránytű Alapítvány 

munkatársai és az általuk felkért szakmai zsűri értékeli, majd 1-től 10-ig pontozza (10 pontot a 

legjobbra értékelt pályaművek kapnak), tehát mind a két kategóriából a következő fordulóba 

csak maximum 10-10 alkotás kerülhet. Ezt követően az Alapítvány diákoknak szóló Pénzbook 

https://www.penziranytu.hu/
https://elearning.penziranytu.hu/
https://penziranytu.hu/zoldiranytu
https://penziranytu.hu/ertem-a-penzem
https://penziranytu.hu/penzugyihoskepzo
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Instagram, illetve TikTok oldalára kerülnek feltöltésre a zsűri által kiválasztott alkotások és 

kezdetét veszi a „like-vadászat”. Mindkét kategória összes pályaművére 2022. február 21-28. 

közötti időszakban lehet gyűjteni a like-okat az Instagram illetve a TikTok felületeken. A 

szavazás lezárulta után, az adott kategóriában legtöbb like-ot gyűjtő alkotás 10 pontot, a 

második 9 pontot, illetve rendre minden további eggyel kevesebb pontot kaphat. A 

közönségszavazatok és a szakmai zsűri által adott pontok összegéből alakul ki a végleges 

sorrend.  

 

 

A plakát és a TikTok videó kategóriában a legtöbb pontot elért alkotásokat készítő csapat 

(kategóriánként maximum 3-3 csapat) diák és tanár tagjai tárgynyereményben részesülnek az 

alábbiak szerint: 

1. helyezett - csapattagok fejenként 80 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

2. helyezett - csapattagok fejenként 60 000 Ft-os vásárlási utalvány, 

3. helyezett - csapattagok fejenként 40 000 Ft-os vásárlási utalvány. 

 

További nyereményként mindkét kategóriában a 3-3 helyezett csapat egy-egy MoneyGo 

élményajándék kupont is hazavihet.  

 

A Pénziránytű Alapítvány fenntartja magának a jogot további díjak kiosztására is. 

 

 

Pályázati feltételek   

  

1. A pályázók köre   

A pályázaton indulhat bármely, a Pénziránytű Iskolahálózatba legkésőbb 2022. január 31-ig 

regisztrált, magyarországi középfokú oktatási intézmény 9-14. évfolyamos diákjaiból és 

tanára(i)ból álló csapat. 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 csapat minimum 3, maximum 5 

főből áll, amelyből legalább 1, maximum 2 fő tanár és maximum 3 fő diák. Egy iskolából vagy 

kollégiumból bármennyi csapat jelentkezhet, azonban egy diák csak egy csapatnak lehet tagja, 

valamint egy csapat kategóriánként csak egy-egy pályázatot nyújthat be (összesen maximum 2 

pályázat). Egy tanár több csapat tagja is lehet, de csak egy – a magasabb értékű -  nyereményre 

jogosult.  

 

A csapattagok (mind a diákok, mind a tanár vagy tanárok) ugyanazon iskolával vagy 

kollégiummal kell, hogy jogviszonyban álljanak.  

 

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- és hanganyagokat a Pénziránytű Alapítvány 
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(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 csapat, a csapattagok és az iskola nevét.   

 

A pályázó vállalja, hogy  

- a plakát minden tekintetben a saját szellemi terméke, amely digitális eszközökkel készül, 

- a TikTok videó minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a 

reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak. 

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV)  

A pályázó vállalja, hogy élő szereplős TikTok videó esetén annak minden szereplőjétől beszerzi 

és a Kiírónak átadja az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy vállalja a videóban való szereplést 

és hozzájárul a videó pályázatra való benyújtásához, illetve a videó pályázati feltételek szerinti 

további felhasználásához. 18 év alattiak esetén a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása 

szükséges. A pályázó biztosítja az igazgató hozzájárulását a pályázaton való elinduláshoz.   

 

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: 

 

I. Plakát kategória:  

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

 

Kötelező arculati elemek:   

• „A Plakát a Pénziránytű Alapítvány „Pénzügyi hősök” című pályázatára készült” -

szöveg 

• Kiíró logója (az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen kell kérni a Kiírótól -

az előző évi nem felhasználható).  

• készítő csapat neve és iskolája 

 

A pályamű elkészíthető bármilyen, erre alkalmas alkalmazással, pl. Genial.ly, Easel.ly, Canva.  

Ezen alkalmazások használatának elsajátításához megtekinthetőek a Pénziránytű Alapítvány 

2020. novemberi online workshopján készült felkészítő videók. A videók elérhetőek a 

https://penziranytu.hu/digalkotopalyazat2022 oldalon.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
mailto:iskolahalozat@penziranytu.hu
https://penziranytu.hu/digalkotopalyazat2022
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II. TikTok videó kategória: 

 

A videó készülhet a TikTok alkalmazás segítségével és eszköztárának felhasználásával, 

valamint egyedi videóként legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontásban, álló tájolással, 

maximum 45 másodperc hosszúságban. 

 

Kötelező arculati elemek:   

• A pályázat és a Kiíró megnevezése („Pénzügyi hősök” című pályázat, 

Pénziránytű Alapítvány)  

• a film címe  

• Kiíró logója (az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen kell kérni a Kiírótól 

- az előző évi nem felhasználható).  

• a készítő csapat neve és iskolája  

  

b) TikTok videó esetén annak szöveges leirata (időkódokkal ellátott szövegkönyve), amely 

biztosítja a későbbiekben a feliratozás lehetőségét.  

  

c) Kitöltött és a csapat tanár tagja(i) által aláírt Pályázati adatlap (a Kiíró bocsátja 

rendelkezésre a pályázati kiírás mellékleteként). 

  

4. A pályázat határideje, beküldési módja   

  

A pályázatok pályázati felületre való beérkezésének határideje: 2022. január 31. 15 óra  

  

A pályázóknak a Pénziránytű Alapítvány által erre a célra biztosított Dropbox felületére kell 

feltölteni pályázati anyagaikat.  A feltöltéssel egyidőben, de legkésőbb a feltöltési határidő előtt 

kérünk egy értesítést az iskolahalozat@penziranytu.hu email címre a csapatkapitánytól, 

melyben szerepel a csapat neve, a megpályázni kívánt kategória és a pályamű címe.  

• Feltöltés helye:  

https://www.dropbox.com/request/GsRkBC2MARIZMYne2Op5 

• Fájlnév minta minden dokumentum esetében: CSAPATNÉV_TARTALOM_2022.  

(pl.: csapatnév_kep_2022.png vagy csapatnev_szovegkonyv_2022.doc) 

• Feltöltendő dokumentumok:  

I. Plakát kategóriában 

- plakát kép, 

- kitöltött és aláírt (a csapat tanár tagja(i) által aláírt) Pályázati adatlap, 

- kitöltött és aláírt (a csapat egyik tanár tagja által aláírt) Pályázói nyilatkozat. 

II. TikTok videó kategóriában 

- TikTok formátumú videó file, 

- kitöltött és aláírt (a csapat tanár tagja által aláírt) Pályázati adatlap, 

- kitöltött és aláírt (a csapat egyik tanár tagja által aláírt) Pályázói nyilatkozat, 

- élőszereplős film esetén kitöltött Nyilatkozatok, 18 év alattiak esetén törvényes 

képviselőik által aláírt Nyilatkozatok is. Minden, a filmben szereplő személy 

mailto:iskolahalozat@penziranytu.hu
mailto:iskolahalozat@penziranytu.hu
https://www.dropbox.com/request/GsRkBC2MARIZMYne2Op5
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esetén szükséges Nyilatkozatot kitölteni, akkor is, ha nem csapattag (pl. 

osztálytárs, barát stb.), 

- szövegkönyv (az elkészített videó leirata). 

 

A Pályázati adatlapot, valamint a Nyilatkozatokat postai úton is el kell küldeni a Kiíró 

postafiók címére: Pénziránytű Alapítvány, Budapest Postafiók 1850. 

A postára adás határideje 2022. január 31.  

 

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 információk   

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat előzsűrizését a Pénziránytű Alapítvány munkatársai, 

valamint a Kiíró által felkért szakmai zsűri végzi.  

  

Az előzsűrizés, illetve zsűrizés 2022. február 1. – február 17. között zajlik. A zsűri döntése ellen 

fellebbezésnek helye nincs.   

 

A második, szavazásos fordulóba bejutott csapatok a megadott e-mail címen értesítést kapnak 

a Kiírótól legkésőbb a pályázatok nyilvános megjelenése előtt, február 18-án.    

 

A kategóriánként kiválasztott legjobb 10 alkotás kerül a második fordulóba, ahol a Kiíró 

közösségi média felületein (Pénzbook Instagram, Pénzbook TikTok oldalak) lehet gyűjteni a 

like-okat a pályaművekre. A felületekre az alkotások egyszerre kerülnek ki 2022. február 21-én 

és 2022. február 28-án 10:00- óráig lehet szavazni rájuk.  

 

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

A rögzített like-ok száma alakítja ki a közönségszavazás sorrendjét. A legtöbb like-ot szerző 

alkotás 10 pontot, a többi pedig a kialakult sorrend szerint rendre 1-el kevesebbet kap. 

 

 

Szakmai zsűrizési szempontok:  

a) Plakát kategória esetén: 

• pénzügyi-gazdasági szakmai tartalma, annak helyessége 

• kreativitás, ötletesség 

• grafikai igényesség 

• a téma megfelelése a kiírásban foglaltaknak, a pályázat címének 

• szemléletesség 

• esztétikum 

• oktatási célú felhasználhatóság 

• technikai kritériumok: képminőség, felbontás minősége  
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b) TikTok videó kategória: 

• a történet pénzügyi-gazdasági szakmai tartalma, annak helyessége 

• a történet ötletessége 

• a téma megfelelése a kiírásban foglaltaknak, a pályázat címének 

• nyelvi igényesség 

• a kisfilm oktatási célú felhasználhatósága 

• technikai kritériumok: 

- képminőség 

- hangminőség, érthetőség 

 

 

Eredményhirdetés: az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja 2022. március 3.   

  

Az eredményhirdetésre a www.penziranytu.hu internetes oldalon kerül sor, az ünnepélyes 

díjátadás legkésőbbi időpontja április 29. melynek helyszíne a későbbiekben lesz megjelölve. 

A honlapon a díjazott csapatok neve és iskolájának neve kerül feltüntetésre.  

  

A nyerteseket a Kiíró e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert támogatás 

átadásának részleteiről.  

 

 6. A nyeremények átvételére vonatkozó információk  

A nyereményre való jogosultság további feltételeként a pályázó csapatok vállalják, hogy 

amennyiben bármilyen helyezést érnek el vagy különdíjban részesülnek, a csapat minimum egy 

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

díjátadáson és térítésmentesen rendelkezésre áll esetleges sajtómegjelenéshez szükséges interjú 

céljából maximum 30 perc időtartamban.  

 

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/digalkotopalyazat2022 weboldalon. A csapatok 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.  

http://www.penziranytu.hu/kisfilmpalyazat2020
https://penziranytu.hu/digalkotopalyazat2022
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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.  

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, ill. 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 az Iránytű a pénzügyekhez c. tankönyv pdf 

változata elérhető, illetve letölthető a https://penziranytu.hu/digalkotopalyazat2022 oldalról. 

www.penziranytu.hu/ 

www.facebook.com/penziranytualapitvany/   

A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az 

iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen lehet.   

https://penziranytu.hu/digalkotopalyazat2022
http://www.facebook.com/penziranytualapitvany/
http://www.facebook.com/penziranytualapitvany/

