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Az idén májusban elindult a 2017. évi, immár ötödik PénzSztár verseny online regisztrációja. A
jelentkezési időszak egészen október 9-ig tart. A szervezők idén is várják a felvidéki
középiskolák csapatait, hogy előző évhez hasonlóan 2017-ben is bizonyítsák felkészültségüket
és tudásvágyukat.

A PénzSztár Magyarországi és Határon Túli Magyar Középiskolák Országos Pénzügyi,
Gazdasági és Vállalkozási Versenye egy egyedülálló kezdeményezés a pénzügyi kultúra
fejlesztésére, amely átfogja a gazdaság és a pénzvilág minden fontosabb szegmensét, kiterjed
egész Magyarországra és a határon túli magyarlakta területekre is.

A 2013-ban elindított PénzSztár egy nagyszabású, évente megrendezendő, játékos pénzügyi
műveltségi verseny. Elsődleges célja, hogy felkeltse a középiskolás korosztály érdeklődését a
gazdaság és a pénzügyek iránt, illetve mérje és tovább bővítse ilyen jellegű ismereteiket.

4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek
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A versenyre 4 fős középiskolai csapatok jelentkezhetnek magyarországi és határon túli magyar
középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapat tagjai ugyanabba a középiskolába
járjanak, 14–22 év közötti diákok legyenek, a 2017/2018-as tanévben középiskolai tanulói
jogviszonnyal rendelkezzenek.

A jelentkezésnél minden csapatnak választania kell egy csapatnevet. A csapattagoknak
választaniuk kell maguk közül egy csapatkapitányt, aki a verseny során a csapatot képviseli,
illetve segíti a kapcsolattartást a csapat és a verseny szervezői között.

A jelentkezésnél meg kell adni a csapatkapitány e-mail címét – amely a csapat elsődleges
értesítési címe – és egy jelszót. A versenyzők a csapat elsődleges e-mail címe és a hozzá
tartozó jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, és vehetnek részt a verseny két online
fordulóján.

Komoly segítség a felkészüléshez

A felkészüléshez segítséget nyújtanak a Tudástárban megtalálható ismeretterjesztő anyagok,
oktatóvideók, versenyfeladatok, gyakorló tesztek és szakirodalmak, de a csapatok
ismeretszerzését más olyan források (napilapok, magazinok, könyvek, tanulmányok, hírportálok
és egyéb internetes tartalmak) is segíthetik, amelyek a gazdaság és a pénzvilág működéséről
nyújtanak átfogó tájékoztatást és aktuális információkat.

A verseny 6 fordulóból áll

Az internetes előselejtező két fordulóra tagolódik. A versenyzőknek mindkét alkalommal online
tesztet kell megoldaniuk. Az online fordulók időtartama alatt a regisztrált csapatok a
regisztrációkor megadott elsődleges e-mail címükkel és a hozzá tartozó jelszavukkal bárhonnan
– de egyszerre csak egy számítógépről – beléphetnek a verseny internetes oldalára, és ott
kitölthetik az online feladatlapot.

15 határon túli csapat jut tovább a selejtezőbe
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A két forduló pontszámainak összesítése a hazai csapatok esetében megyénként történik, a
határon túli magyar csapatok esetében pedig észak-kárpát-medencei (Szlovákia és Ukrajna),
kelet-kárpát-medencei (Románia) és dél-kárpát-medencei (Szerbia, Horvátország és Szlovénia)
régiónként. Az összesített pontszám alapján megyénként és határon túli területenként az 5-5
legeredményesebb csapat, azaz összesen 100 hazai és 15 határon túli magyar csapat jut
tovább a selejtezőbe

A határon túli csapatokból 5 mehet tovább a középdöntőbe

A selejtezőre párhuzamosan kerül sor 23 helyszínen. A hazai csapatok 19 megyében és
Budapesten mérik össze a tudásukat. A határon túli magyar csapatok három magyarországi
helyszínen versenyeznek: egyik helyszínen az észak-kárpát-medencei, a másikon a
kelet-kárpát-medencei, a harmadikon pedig a dél-kárpát-medencei csapatok mérkőznek meg
egymással.

A bejutott 100 hazai és 15 határon túli magyar csapatnak minden helyszínen ugyanazokat az
írásbeli és szóbeli feladatokat kell megoldaniuk. A 100 hazai csapatból 35 mehet tovább a
regionális középdöntőbe: a budapesti és a megyei győztesek, valamint minden régióból a
további két, illetve Közép-Magyarországon a további három legmagasabb pontszámot elért
csapat. A 15 határon túli magyar csapatból 5 mehet tovább a középdöntőbe: a 3 helyszíni
győztes, valamint a további két legmagasabb pontszámot elért csapat.

A legjobb 7 hazai és 1 határon túli csapat jut tovább az elődöntőbe

A középdöntőre párhuzamosan kerül sor 8 helyszínen. A hazai csapatok a 7 magyarországi
régióban mérik össze a tudásukat, a határon túli magyar csapatok pedig egy magyarországi
helyszínen versenyeznek. A bejutott 40 csapatból a legjobb 7 hazai és 1 határon túli magyar
csapat jut tovább az elődöntőbe.

Az elődöntőre egy budapesti helyszínen kerül sor. A bejutott 8 csapatnak írásbeli és szóbeli
feladatokat, játékos helyzetgyakorlatokat kell megoldaniuk. A 4 legjobb csapat jut tovább a
döntőbe.
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A budapesti döntőben a legjobb négy csapat írásbeli és szóbeli feladatok, illetve játékos
helyzetgyakorlatok megoldásával méri össze a tudását, hogy végül a legjobb csapat kerüljön ki
győztesen a versenyből.

Értékes díjak és nyeremények várják résztvevőket

A PénzSztár verseny fődíja 2017-ben is fejenként 100 ezer forint és egy-egy okostelefon a
győztes csapat minden tagjának. A legügyesebb versenyzőket emellett további értékes
nyeremények, tárgyjutalmak és tudásalapú szakmai díjak is várják. A verseny szervezői arra
törekszenek, hogy a csapatok a fordulók során nyújtott teljesítményük arányában részesüljenek
a támogató és szakmai együttműködő szervezetek által felajánlott díjakból.

A legtöbb csapatot kiállító iskola különdíjban részesül
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Az a három középiskola, ahonnan a legtöbb csapat kitölti az előselejtező két online tesztjét – az
elért eredménytől függetlenül – különdíjban részesül. Nyereményük egy-egy oktatási
szimulációs szoftverlicenc, amely további segítséget nyújthat számukra a pénzügyi és
gazdasági ismeretek elsajátításában. Azok pedig, akik nem jutnak tovább az online fordulókból,
a főversennyel párhuzamosan külön játékban vehetnek részt, további nyereményekért.

A versennyel kapcsolatban részletes információk találhatók a honlapon, de további
felvilágosítás kérhető a Versenyközponttól is.

Felvidéken a SZAKC és az SZMKT segíti a verseny népszerűsítését

A rendezvény népszerűsítését Felvidéken segíteti a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) és a
Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság (SZMKT). A versenyről a jövőben több cikk és videó
fog megjeleni a Felvidék.ma és a Gazdaság.sk portálokon, tájékoztató anyagot kapnak a
felvidéki középiskolák és az SZMKT tagok, valamint a SZAKC irodák munkatársai személyesen
és telefonon keresztül is népszerűsítetik majd a versenyt.

A SZAKC és az SZMKT hálózatának köszönhetően 2016-ban először volt felvidéki résztvevője
is a versenynek, sőt a határon túlról a legtöbb csapat Felvidékről indult. A cél idén is minél több
felvidéki középiskolát is bekapcsolni a neves versenybe, szakmai tudással és tapasztalattal
gyarapítva a diákok ismereteit.

A Budapest Bank fő támogatásával és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt szakmai
partnerségével rendezik meg a PénzSztár versenyt, amelynek célja, hogy játékos formában
felmérje a diákok tudását, fejlessze pénzügyi kultúrájukat.
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