Pénzügyi Tudatosság Országos
Verseny és Diákfórum a
gimnáziumok tanulói számára
Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis!
A verseny szervezői, lebonyolítói
A verseny szervezője a Privátbankár.hu Kft. (székhely: 1011 Bp. Jégverem utca 6., adószám:
12494086-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-689082).
A verseny fővédnöke: Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős
államtitkára
A verseny lebonyolítását segítő szakmai testület vezetője: Bod Péter Ákos – egyetemi tanár, a
Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke

A verseny célja
A gimnáziumok tanulói számára meghirdetendő Pénzügyi Tudatosság Országos Verseny és Diákfórum
rendezvénysorozatot kifejezetten edukációs céllal szervezzük, szeretnénk, ha a diákok gyakorlati
tudásra tennének szert játékos módon, lehetőleg még a 16. életévük betöltése (a tankötelezettség
felső korhatára) előtt. Azokat a diákokat is szeretnénk megszólítani, akik kevésbé jó háttérrel
rendelkeznek, illetve megvan a veszélye, hogy középfokú tanulmányaik befejezése előtt kiesnek az
állami oktatás látóköréből. Segíteni szeretnénk őket abban, hogy el tudják kerülni a jövőjüket
meghatározó rossz pénzügyi döntéseket, valamint abban, hogy fedezetet tudjanak képezni a
továbbképzésükre, továbbtanulásukra, hogy a munkaerőpiacra bekerüljenek és ott is tudjanak
maradni.

A verseny támogatója
A verseny a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával valósul meg.

A verseny tematikája

01. Hol élünk? Hogyan élünk? Alapismeretek az élethez
02. Családi költségvetés, diákköltségvetés és takarékoskodás
03. A munka és a pénz
04. Tanulás, továbbtanulás
05. A lakhatás pénzügyei és az ingatlanok
06. Fizetési módok
07. Áru, hitel, részletfizetés
08. Mindent a biztosításokról
09. Speciális élethelyzetek, kedvezmények, támogatások
10. A nyugdíj- és egészségügyi célú előtakarékoskodás
11. Vállalkozási és adózási ismeretek
12. Amit a befektetésekről, megtakarításokról tudni érdemes
13. A pénzügyi csalások elkerülése
14. Zöld pénzügyek
A verseny lebonyolítására szolgáló weboldalak
A versennyel kapcsolatos tudnivalók, információk, a versenyre való jelentkezési felület valamint a
kapcsolódó oktatóanyagok a szervező által üzemeltetett diakforum.hu weboldalon érhetőek el. A
versenyhez kapcsolódik egy Facebook-oldal is. A diakforum.hu weboldalon és a kapcsolódó
Facebook-oldalakon keresztül a szervezők a rendezvény ideje előtt, alatt és után is kommunikálnak a
résztvevő diákokkal és pedagógusokkal, akik feltehetik kérdéseiket a szervezőknek és az előadóknak
is.

Jelentkezés a versenyre
A versenyen a gimnáziumok a verseny időpontjában (2021. április) is beiratkozott tanulói vehetnek
részt.
A versenyre a diakforum.hu weboldalon adhatják le jelentkezésüket a versenyzők 2020. február 22 étől.
A jelentkezéshez szükség van az iskola nevére, címére, a csapatkapitány telefonszámára, e-mail
címére, személyi igazolvány számára / diákigazolványon található oktatási azonosítójára, valamint a
csapat tagjaiként szereplő diákok nevére, osztályára, személyi igazolvány számára / diákigazolványon
található oktatási azonosítójára, továbbá a felkészítő tanár nevére, e-mail címére.
A jelentkezés feltétele az is, hogy a jelentkezéskor az adatkezelési tájékoztatót a jelentkezők
elfogadják.
A sikeres jelentkezésről a szervezők a regisztrációkor megadott e-mailcímen tájékoztatják a csapatot
képviselő csapatkapitányt. Erre az e-mailcímre kerül kiküldésre az online versenyfordulók során a
versenyfeladatokhoz történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónév és jelszó is.
A nevezés és a verseny időpontja között kieső csapattagok pótlására van lehetőség. Erről írásban kell
tájékoztatni a szervezőt rövid indoklással és az új csapattag nevezéshez szükséges adataival. A
csapattagok cseréjének feltétele a szervező írásos hozzájárulása.

A verseny menete
A verseny 3 fordulós, a diákok 4 fős csapatokban versenyeznek.

1. Az első forduló időpontja: 2021. április 20.
Az első fordulóban online verseny során alakul ki a második forduló, az online megyei versenyek
mezőnye.
A versenyfeladatok a diakforum.hu weboldal aloldalán található kvízjáték-rendszerbe történő
bejelentkezés után érhetőek el a regisztráció után kiküldött felhasználónév és jelszó segítségével. A
kvízek feleletválasztósak, egyes kérdésekhez kép, esetleg videóbejátszás kapcsolódik. A teszt 50
kérdésből áll, minden kérdésnél 1 perc gondolkodási idő áll rendelkezésetekre. Holtverseny esetén az
idő alapján rangsorolunk: aki gyorsabban töltötte ki a kvízt, az végez előrébb az azonos pontszámmal
rendelkező csapatok között. Ugyanakkor azokat a csapatokat, akik irreálisan rövid idő alatt töltik ki a
tesztet, kizárhatjuk a versenyből. Minden csapat egy alkalommal töltheti ki a tesztet. Ha egy csapat
többször is kitölti a kvízt, csak az első kitöltés eredményét vesszük figyelembe. A teszt kezdésekor
meg kell adni a csapatkapitány nevét, e-mailcímét és a csapat nevét.
A verseny szervezői a kitöltéseket informatikai és statisztikai eszközökkel elemzik. A végeredmény
megállapításánál nem veszik figyelembe azokat a kitöltéseket, amelyek az elemzések alapján nem a
fair play szellemében születtek.
2. A második forduló időpontja: 2021. április 21. – április 29.
Az első forduló megyei illetve budapesti legjobbjai (megyénként 10 csapat) 5 ütemben ismételten
megméretkeznek online módon. A megyék négy csoportra osztva szerepelnek, egy–egy napon 4
megye csapatai versenyeznek párhuzamosan. A második fordulóban írásbeli kvíz és szóbeli forduló
keretében is összemérik tudásukat a csapatok.
A 2. fordulóba csak olyan csapat juthat be, amely az 1. forduló kvízjátékán legalább 50 százalékos
eredményt ér el. Ha egy megyében a továbbjutó csapatok száma túl alacsony, a szervezők
összevonhatják a második fordulót más megye versenyével. Erről a szervezők haladéktalanul értesítik
az érintett csapatokat.
A részvétel feltétele, hogy a csapatok gondoskodjanak a szóbeli fordulón való részvételhez szükséges
technikai feltételekről:
●
●
●
●

megfelelő internetkapcsolattal,
webkamerával,
mikrofonnal
és hangszóróval

rendelkező számítógépről, laptopról, esetleg tabletről. A verseny gördülékeny lebonyolítása
érdekében a megfelelő technikai feltételekkel nem rendelkező csapatokat a szervezők kizárják a
versenyből; a feladatok későbbi teljesítésére nincs lehetőség.
Az egyes versenynapok időpontja és beosztása:
1. 2021. április 21. (Veszprém megye - Fejér megye - Somogy megye - Baranya megye)
2. 2021. április 22. (Tolna megye - Pest megye - Nógrád megye - Heves megye)
3. 2021. április 27. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Hajdú-Bihar
megye - Jász-Nagykun-Szolnok megye)
4. 2021. április 28. (Győr-Moson-Sopron megye - Vas megye – Budapest - Komárom-Esztergom
megye)

5. 2021. április 29. (Bács-Kiskun megye - Csongrád megye - Békés megye – Zala megye)
Írásbeli forduló:
A teszt 50 kérdésből áll, minden kérdésnél 1 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre. Holtverseny
esetén az idő alapján rangsorolunk: aki gyorsabban töltötte ki a kvízt, az végez előrébb az azonos
pontszámmal rendelkező csapatok között. Ugyanakkor azokat a csapatokat, akik irreálisan rövid idő
alatt töltik ki a tesztet, kizárjuk a versenyből. Minden csapat egy alkalommal töltheti ki a tesztet. Ha
egy csapat többször is kitölti a kvízt, csak az első kitöltés eredményét vesszük figyelembe. A teszt
kezdésekor meg kell adni a csapatkapitány nevét, e-mailcímét és a csapat nevét.
Szóbeli forduló:
A kvíz kitöltése mellett a nap során a csapatoknak egy, a verseny előtt a csapatkapitányok címére
kiküldött linkre kattintva kell bejelentkezniük a levélben szereplő időzítés szerint a Zoom
szolgáltatásba. Itt megfelelő internet-kapcsolatra, mikrofonra, hangszórókra és webkamerára lesz
szükség. A szóbeli forduló során a csapatoknak bekapcsolva kell tartaniuk webkamerájukat – ennek
elmulasztása a csapat kizárásával járhat.
Az első körben 5-5 villámkérdésre kell válaszolniuk a csapatoknak. A villámkérdésekkel 20 pont
szerezhető.
A második körben a csapatoknak egy-egy kifejtős kérdésre kell válaszolniuk pár percben a szakmai
zsűri előtt. Azonos nehézségű, de véletlenszerűen kiválasztott kérdést kapnak a csapatok, némi
felkészülési idő után adhatják meg a választ. A kifejtős kérdéssel 30 pont szerezhető, amelyről a
szakmai zsűri dönt.
A forduló után összesítjük a reggeli kvízzel valamint a villámkérdésekkel és a kifejtős kérdéssel
szerzett pontokat és e-mailen illetve a Facebookon tájékoztatjuk az eredményről a csapatokat,
kihirdetjük az országos döntőbe jutó csapat nevét.
A szóbeli fordulóknál google használata, a válasz felolvasása engedélyezett, mely azonban a
pontozásnál hátrányt jelenthet.
3. A harmadik forduló (a döntő) időpontja: 2021. május 19.
A megyei / budapesti döntők győztesei (összesen 20 csapat, összevonás esetén a legnagyobb
jelentkezőszámú megyék második illetve harmadik helyezettjeivel kiegészítve a mezőnyt)
megmérkőznek várhatóan online módon. A döntőben többféle módszerrel teszteljük a gyerekek
tudását, ismereteit. Lesz kvíz, kifejtős kérdés, és szerepjátékokban is megmérettethetik magukat a
versenyzők. Az egyes feladatokért szerzett pontok összegzése után a verseny végén országos győztest
hirdetünk. A döntőbe jutott csapatoktól rövid bemutatkozó videó elkészítését kérjük, amit a
versenyen bemutatunk. A versenyen részt nem vevő diákok is jöhetnek nézőként a rendezvényre,
ahol tanulhatnak a versenyből.
A budapesti országos döntő előtt a helyszínen a verseny tematikájába illeszkedő rövid szakmai
előadásokat hallgathatnak meg a diákok és a felkészítő tanárok.

Szülői, gondviselői beleegyező nyilatkozat
A budapesti országos döntőben való részvétel feltétele 18 év alatti diákok esetében a szülők,
gondviselők által aláírt beleegyező nyilatkozat, melynek mintáját a szervezők a döntőbe jutott
diákoknak a forduló előtt eljuttatják

Díjak, nyeremények
●

A döntő első három helyezett csapatának tagjai és kísérő tanára számára bécsi egynapos
tanulmányutat szervezünk az Erste Bank támogatásával, amelyre a döntő időpontjához
képest 1 éven belül kerül sor.

●

a Magyar Biztosítók Szövetsége egy laptopot ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki
- a legtöbb diákot készíti fel a versenyre
- és iskolája nem szerepel a HVG A 100 legjobb gimnázium középiskolai rangsorában

●

A Pénziránytű Alapítvány az országos döntő első 3 helyezett csapatának 1-1 hordozható
bluetooth hangszórót ajánlott fel.

További információk
A szervező elérhetőségei:
Privátbankár.hu Kft.
1011 Budapest, Jégverem u. 6.
Telefon: +36-1-225-0042
Mobil: +36-30-951-6182
E-mail: konferencia@privatbankar.hu
A verseny szervezője a változtatás jogát fenntartja. A szervező a technikai megoldások esetleges
hibáiért illetve a versenyző oldalán bekövetkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal.
Észrevételeket, óvást a konferencia@privatbankar.hu e-mailcímre küldhetnek a regisztrált
versenyzők.
A versenyszabályzatot megszegő versenyzőket a szervező figyelmezteti illetve a versenyből kizárja.
Erről szervező a regisztrációnál megadott mailcímre értesítést küld, és a regisztrációt 3 napon belül
törli.

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató teljes szövege itt:
https://privatbankar.hu/privatbankar/adatvedelmi-nyilatkozat.html
KIVONAT
I. A Tájékoztató hatálya, célja
1.1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza (továbbiakban Tájékoztató) a
Privátbankár.hu Kft. (székhely: 1011 Budapest, Jégverem utca 6. cégjegyzékszám: 01-09- 689082,
adószám: 12494086-2-41, EU adószám: HU12494086), a továbbiakban Adatkezelő által alkalmazott
adatvédelmi és -kezelési elveket a Privátbankár.hu weboldal üzemeltetése, rendezvényszervezési
tevékenysége, a Privátbankár.hu Kft. szerződéses partnerei, munkavállalói kapcsán.
1.2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (továbbiakban Általános Adatvédelmi
Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban Ptk.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban Grtv.) rendelkezéseit.
II. Weboldal üzemeltetése, rendezvények szervezése során alkalmazott adatkezelési irányelvek

Jelen pont az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a
Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
2.1. Kezelt adatok
2.1.1. Az Adatkezelő az online hirdetések kiszolgálásához külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló
társaságokat vesz igénybe (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a
Felhasználókat az egyes Adatfeldolgozó partnerei által végzett tevékenységéről. A Felhasználó az
Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával
hozzájárul a személyéhez kapcsolódó, jelen Tájékoztató 2.2 pontjában felsorolt információk, 3.1
pontban leírt célból és módon történő hasznosításához.
2.1.2. Az online tartalmak weboldalakon történő megjelenése során a webanalitikai és hirdetéskiszolgáló rendszerek különböző adatokat kezelnek a Felhasználóról olyan módon, hogy cookie- kat
és egyéb kliens oldali tárolókat helyeznek el a Felhasználók számítógépén. Ezek az adatok következők
lehetnek:
●
●
●
●
●

●

Böngésző típusa és annak beállításai;
Az eszközön futó operációs rendszer és az eszköz típusa;
Süti (cookie) információk (pl. eszközök és böngészők megkülönböztetésére, leiratkozásra );
az IP cím amelyről a Felhasználó felkereste az adott weboldalt;
egyes eszközökön a böngészési előzmények és az egyes oldalakon eltöltött idő alapján a
Felhasználók szegmensbe sorolása, amely alapján relevánsabb hirdetéseket lehet biztosítani
számára;
az eszköz földrajzi helyére vonatkozó adatok, amennyiben azt a Felhasználó eszközbeállításai
során engedélyezte.

2.1.3 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely,
telefonszám, e-mail cím.
2.1.4. Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvények előadóiról és résztvevőiről az alábbi Személyes
adatokat kezeli: név, e-mail cím, beosztás, telefonszám, másodlagos telefonszám, személyi
igazolványszám, oktatási azonosító, azon vállalkozás neve, amellyel kapcsolatban áll, szakmai
érdeklődés, kedvezményre jogosító tagsági jogviszonyok. előadók életrajzi adatai.
2.1.5. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a következő időtartamig kezeli:
a) a regisztráció során megadott adataikat a hozzájárulás megadása esetén legfeljebb a szolgáltatás
nyújtásának ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évig;
b) a Felhasználók név és lakcím adatait tartalmazó számviteli bizonylatokat a számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján meghatározott elévülési ideig.
2.2. Az adatkezelés célja
2.2.1. Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint, üzletszerzési
céllal:
●

online tartalomszolgáltatás;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

az Adatkezelő üzleti tevékenyégével összefüggő kapcsolattartás,
a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;
Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása
személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés
Adatkezelő által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának
elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
statisztikák, elemzések készítése;
közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
Adatkezelő által generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum stb.) közzétételéhez tárhely
biztosítása;
egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és
részükre a nyeremény biztosítása;
Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások
és jelentések küldése,
Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása,
az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
a Felhasználók jogainak védelme;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének
elősegítése.

A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság
felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a
Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
Személyes adatokat.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használják fel.
2.2.2 A cookie és IP cím adatokat az Adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal,
mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását. Nem kerülnek rögzítésre,
tárolásra és kezelésre a Felhasználók magánéletére vonatkozó információk, mint például a vallás,
politikai nézet vagy szexuális irányultság.
2.2.3. A Felhasználóknak lehetősége van a külső szolgáltatók által üzemeltetett rendszer segítségével
az adatkezelésről, pl. a személyre szabott hirdetésekről lemondani (opt-out). Amennyiben egy
Felhasználó ezt megteszi, a továbbiakban a szolgáltatók nem gyűjtenek róla további adatokat. A
lemondás úgy működik, hogy a Felhasználó eszközén az adott böngészőre vonatkozóan -amelyben e
beállítást elvégezték- egy cookie kerül elhelyezésre, amely jelzi a külső szolgáltató rendszere számára,
hogy az adatgyűjtésről való lemondás megtörtént. Amennyiben a Felhasználó böngészőt illetve
eszközt vált, vagy törli a böngészési előzményeket beleértve a cookie-kat is, újra el kell végezze a
lemondást a beállítások módosításával az adott eszközre és böngészőre vonatkozóan.
2.3. Az adatkezelés jogalapja
2.3.1. A jelen Tájékoztató II. fejezetében felsorolt személyes adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából illetve üzletszerzési célból, ha ezen

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további
külön hozzájárulás nélkül kezelheti.
…..
V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett jogai:
●
●
●
●

tájékoztatás kérése
az adat helyesbítésének kérése
az adat törlésének, zárolásának kérése
tiltakozás az adatkezelés ellen

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az
adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:
●
●
●
●

levélben: 1011 Budapest, Jégverem utca 6. 2/1
személyesen: 1011 Budapest, Jégverem utca 6. 2/1
e-mailben: mail@privatbankar.hu
telefonon: +36-1-225-00-42

