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Legfontosabb tudnivalók a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről 

 

A verseny és a nevezés részleteit a weboldalon található versenykiírás tartalmazza. 

 

A pénzügyi vetélkedőre általános, illetve középiskolai tanulók nevezhetnek 3-5 fős csapatokkal a 

következő kategóriákban: 3-4. osztályosok, 5-6. osztályosok, 7-8. osztályosok és 9-10-11. osztályosok. A 

csapat a kategórián belül különböző osztályos diákokból is állhat. Egy iskolából akármennyi csapat 

jelentkezhet.  

 

nevezés és I. online forduló (2019. október 4. – 2020. január 21-ig) 

 a weboldalon elérhető online jelentkezési felületen vagy az ugyaninnen letölthető és kinyomtatható 

hagyományos jelentkezési lap postai beküldésével nevezhetnek 

 az I. fordulóban a verseny weboldalán található, kategóriánként 3-3 feladatot kell megoldani és 

beküldeni e-mailhez csatolva vagy postai úton  

II. online forduló (2020. február 10. – március 2-ig) 

 kategóriánként 2-2 feladatot kell megoldani 

 a feladatokat az első fordulóból továbbjutó versenyzők e-mailben kapják meg 

III. forduló - regionális középdöntők (2020. május) 

 az online forduló zsűri által kiválasztott legjobb csapatai kapnak meghívást 

IV. forduló – döntő (2020. június 8-9.) 

 a regionális középdöntő legjobb csapatai versenyeznek 

 

iskolák díjazása: 

 1. helyezett: ajándékutalvány bruttó 300 000 forint értékben 

 2. helyezett: ajándékutalvány bruttó 250 000 forint értékben 

 3. helyezett: ajándékutalvány bruttó 200 000 forint értékben 

 különdíj: a legtöbb diákot nevező iskola* nyereménye bruttó 200 000 forint támogatás egy gyereknapi 

program lebonyolításához  

 különdíj: az a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő iskola, amely a legtöbb diákot nevezi 

be* a vetélkedőre bruttó 200 000 forint támogatásban részesül 

 

*Az iskolák különdíjai arányosítási rendszerben kerülnek kiosztásra, azaz összevetve, hogy adott iskola hány 

diákot nevezett be a vetélkedőre (csak az érvényes nevezéseket vesszük alapul, azaz azokat, ahol a nevezés 

mellett az 1. fordulós feladatsort is elküldték 2020. január 21-ig) és hogy hány tanuló jár az adott intézménybe 

(feladatellátási helyek alapján). Az összevetés alapját egyrészt az érvényes nevezések, másrészt az Oktatási 

Hivatal legfrissebb, 2018. októberi köznevelési statisztikai adatai közül a Gyermekek, tanulók száma 

feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint elnevezésű táblázata képezi. A különdíjat a legmagasabb 

arányszámot elért iskola nyeri el. Egy intézménynek egy különdíj osztható ki a legtöbb nevező diák száma 

alapján.  

 

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/KH_VKP_versenykiiras_2019-2020_final.pdf
https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/nevezes.php


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

felkészítők díjazása: 

 1. helyezett: ajándékutalvány bruttó 120 000 forint értékben 

 2. helyezett: ajándékutalvány bruttó 100 000 forint értékben 

 3. helyezett: ajándékutalvány bruttó 80 000 forint értékben 

 különdíj: „a legtöbb diákot felkészítő személy” díja bruttó 80 ezer forint értékű ajándékutalvány 

 

diákok díjazása (nyertes csapaton belül, diákonként): 

 3-4. és 5-6. osztályosok: 

o 1. helyezett: Nintendo 3DS játékkonzol bruttó 60 000 forint értékben  

o 2. helyezett: JBL Charge hordozható hangszóró bruttó 40 000 forint értékben 

o 3. helyezett: Syma kamerás drón bruttó 20 000 forint értékben 

 7-8. és 9-10-11. osztályosok: 

o 1. helyezett: Xbox One S játékkonzol bruttó 60 000 forint értékben  

o 2. helyezett: Fuji Instax Square analóg fényképezőgép bruttó 40 000 forint értékben 

o 3. helyezett: Pioneer vezeték nélküli fülhallgató bruttó 20 000 forint értékben 

 

A felkészülést bankfióki mentorprogrammal is támogatjuk, hogy a diákok megismerkedhessenek a bankban 

folyó munkával, bepillantást nyerjenek a pénzügyek mindennapi intézésbe. Lehetőség van rá, hogy a 

versenyre való jelentkezés esetén az egyik Önökhöz közel eső kijelölt bankfiókunkba tanulmányi kirándulást 

tegyenek, vagy felkérjék a fiókvezetőt, hogy tartson pénzügyi ismeretterjesztő előadást az iskolájukban. A 

bankfióki mentorprogramban való részvételi igényüket, kérjük, jelezzék a jelentkezési lapon. 
 


