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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő 
versenykiírás 

 
 
 
1. a verseny bemutatása 
 
A K&H Csoport több módon is aktívan tesz a pénzügyi ismeretek széleskörű terjesztéséért. Különösen 
fontosnak tekinti, hogy a felnövekvő generáció tagjai mielőbb elsajátítsák az alapvető pénzügyi ismereteket, és 
így  felnőttként jobban eligazodjanak a pénz világában, tudatos pénzügyi döntéseket hozzanak, ezáltal 
teljesebb életet élhessenek. 
 
A K&H Csoport által kilencedik alkalommal meghirdetett K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő célja 
a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai a 2018/2019-es tanévben elsősorban a 
megújult tudásanyagra, azaz a vigyázz#KáPé vlog részeire, tartalmára és az ehhez kapcsolódó 
mobilapplikációra épülnek. 
 
2. a verseny kategóriái 
 
A versenyre immár nem csak általános iskolai tanulók nevezhetnek, a 2018/2019-es tanévtől már a 
középiskolás tanulók számára is nyitva áll a lehetőség. A leendő versenyzők az alábbi négy kategóriában, 
3-5 fős csapatokkal nevezhetnek a vetélkedőre. A csapat a kategórián belül különböző osztályos diákokból is 
állhat. 
 

I. kategória: 3. és 4. osztályos tanulók  
II. kategória: 5. és 6. osztályos tanulók 
III. kategória: 7. és 8. osztályos tanulók 
IV. kategória: 9., 10. és 11. osztályos tanulók  

 
 
3. nevezés 
 
A csapat(ok) felkészítője adhatja le a nevezéseket, aki 18. életévét betöltött személy lehet, például az iskola 
pedagógusa vagy valamelyik csapattag rokona. 
A versenyre a www.kh-vigyazzkeszpenz.hu oldalon, illetve postai úton lehet nevezni az alábbi módokon: 
 
a) online regisztrációs felület, ami nagymértékben megkönnyíti és lerövidíti a jelentkezési folyamatot:  

• egy felkészítő egy, de akár több csapattal is nevezhet  

• amennyiben a felkészítő ezt a jelentkezési módot választja, annyi dolga van csupán, hogy kitöltse a 
regisztrációs oldalon kért adatokat és a „Regisztráció véglegesítése” gombra kattintással elküldje 
jelentkezését  

• ha a regisztráló több csapattal nevez - a nyomtatott jelentkezési lappal ellentétben - az online 
regisztrációs felületen elegendő egyszer regisztrálni és egy regisztráció alatt megadni az összes 
csapat adatait, amelyek egy felkészítő pedagógus vagy szülő alá tartoznak 

• az online regisztrációs felület hibás vagy hiányos kitöltése esetén hibaüzenet jelenik meg, amely 
pontosan megjelöli, hogy hol és pontosan mi a hiba  

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/#tudasanyag
https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/#mobilalkalmazas
http://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/
https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/nevezes.php
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online nevezési határidő: 2019. január 18. 23.59 
 
b) a korábbi években már megszokott, letölthető és kinyomtatható jelentkezési lap is a nevező csapatok 
rendelkezésére áll  

• kérjük, hogy amennyiben a felkészítő ezt a jelentkezési módot választja, a kinyomtatott, kitöltött és 
aláírt nevezési lapot postai úton küldje el a következő címre:  

Szabó Rebeka, LWp Kommunikáció, 1113 Budapest, Dinnye utca 12. II. em. 6. 

• kérjük, hogy a kinyomtatott jelentkezési lap minden pontját töltse ki, a hiányosan/hibásan kitöltött 
jelentkezési lapokat nem áll módunkban elfogadni 

 
nevezési határidő (kinyomtatott jelentkezési lap esetén a postára adás dátuma): 2019. január 18. 23.59 
 
Amennyiben a jelentkezést követően a csapattagok összetételében változás történik, kérjük, jelezze a 
kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu címre küldött e-mailben. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevezés az első forduló feladatainak visszaküldésével együtt válik 
érvényessé!  
 
 
4. a verseny szakaszai 
 
I. forduló - online verseny 

• a csapatok tanórán közösen megoldható feladatokat kapnak, amelyek a pénzügyi vetélkedő 
weboldalán érhetők el 2018. október 1-től. A zsűri az elért pontszámok alapján jelöli ki a továbbjutók 
körét.  

• a megoldásokat e-mailben vagy postán lehet elküldeni az alábbi címre: 
e-mailben: kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu  
postán: Szabó Rebeka, LWp Kommunikáció,1113 Budapest, Dinnye utca 12. II. em. 6. 

• kérjük, a feladatlapokon megjelölt azonosító adatok pontos, a nevezési lapnak megfelelő 
kitöltését. Hiányosan/hibásan kitöltött azonosítóval a feladatlapokat nem áll módunkban elfogadni. 

• a feladat megoldások postára adásának, illetve e-mailen keresztüli beküldésének határideje: 
2019. január 18. 23.59 

 
II. forduló - online verseny 

• az I. forduló továbbjutó csapatai további, tanórán közösen megoldható feladatokat kapnak e-mailben, 
2019. február 11-én. A zsűri a legjobb megoldásokat beküldők közül választja ki a középdöntőbe 
továbbjutó csapatokat.  

• a megoldásokat e-mailben vagy postán lehet elküldeni az alábbi címre: 
e-mailben: kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu  
postán: Szabó Rebeka, LWp Kommunikáció,1113 Budapest, Dinnye utca 12. II. em. 6. 

• kérjük, a feladatlapokon megjelölt azonosító adatok pontos, a nevezési lapnak megfelelő 
kitöltését. Hiányosan/hibásan kitöltött azonosítóval a feladatlapokat nem áll módunkban elfogadni. 

• a feladat megoldások postára adásának, illetve e-mailen keresztüli beküldésének határideje: 
2019. március 1. 23.59 

 
III. forduló - regionális középdöntők 

• az online fordulók legjobb csapatai, azaz korosztályonként és régionként 5-5 csapat kap meghívást, 
ahol igazi versenyhelyzetben mérik össze tudásukat a diákok 

• a középdöntők időpontja: 2019. április 2. és május 2. között 
 

mailto:kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu
mailto:kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu
mailto:kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu


 

 3 

 

médiapartnereink 
 

Internal 

 
IV. forduló - döntő  

• a budapesti döntőben a regionális középdöntő legjobb csapatai, azaz korosztályonként 8-8 csapat 
versenyezhet az első helyért. Mind a négy kategóriában 5-5 feladványt kell a csapatoknak 
megoldaniuk, amelyek elsősorban a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét mérik 
fel. 

• a döntő tervezett időpontja: 2019. június 3-4. 
 
 
5. részvételi feltételek 

 
A versenyben a magyarországi általános iskolák és középiskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai 
nevezhetnek a felkészítő regisztrációja révén.  
A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes. 
A versenyben 3-5 fős csapatok vehetnek részt.  
A versenyben a KBC és K&H Csoport munkavállalóinak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.  
A versenyzők az online regisztrációs lap kitöltésével vagy a kinyomtatott és postai úton beküldött nevezési 
lappal elfogadják a versenykiírásban foglaltakat.  
A vetélkedő adatkezelési nyilatkozata itt érhető el. 
 
6. tartalmi és formai kritériumok 
 
A versenyre a www.kh-vigyazzkeszpenz.hu oldalon elérhető online regisztrációs felületen vagy a weboldalról 
letölthető, kinyomtatható nevezési lap kitöltésével és postai úton történő határidőben való elküldésével lehet 
nevezni.  
Az első online fordulóban a hiánytalanul kitöltött online vagy kinyomtatott nevezési lap, valamint a weboldalon 
található valamennyi feladat megoldásának határidőig történő elküldésével lehet részt venni.  
A feladatok megoldását a feladatok leírásánál feltüntetett formai és tartalmi kritériumok alapján kell elkészíteni. 
A zsűri csak a megadott formai, valamint tartalmi kritériumoknak megfelelő, és a megadott határidőig elküldött 
megoldásokat bírálja el. 
A regionális középdöntők, illetve a döntő során az esetleges tartalmi és formai kritériumok a verseny során 
kerülnek meghatározásra. 
 
 
7. díjazás 
 
A verseny során a K&H Csoport a diákokat, a felkészítő pedagógusokat/szülőket és a csapatok iskoláját az 
alábbiak szerint díjazza: 
 
A) diákok díjazása (nyertes csapaton belül, diákonként): 
 
3-4. és 5-6. osztályosok: 

• 1. helyezett: tablet maximum bruttó 30 000 forint értékben  

• 2. helyezett: akciókamera maximum bruttó 20 000 forint értékben 

• 3. helyezett: fejhallgató maximum bruttó 10 000 forint értékben 
 
7-8. és 9-10-11. osztályosok: 

• 1. helyezett: drón minikamerával maximum bruttó 30 000 forint értékben  

• 2. helyezett: vezeték nélküli fejhallgató maximum bruttó 20 000 forint értékben 

• 3. helyezett: hordozható hangszóró maximum bruttó 10 000 forint értékben 

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/pdf/adatkezeles.pdf
http://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/
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B) felkészítő pedagógusok / szülők díjazása: 

• mind a négy kategóriában:   
o I. helyezett: ajándékutalvány bruttó 50 000 forint értékben 
o II. helyezett: ajándékutalvány bruttó 40 000 forint értékben 
o III. helyezett: ajándékutalvány bruttó 30 000 forint értékben 

 
 

C) a csapatok iskoláinak díjazása: 

• mind a négy kategóriában: 
o I. helyezett: ajándékutalvány összesen bruttó 500 000 forint értékben 
o II. helyezett: ajándékutalvány összesen bruttó 250 000 forint értékben 
o III. helyezett: ajándékutalvány összesen bruttó 125 000 forint értékben 

 
D) különdíjak: 

• „a legtöbb diákot felkészítő tanár” díja bruttó 30 ezer forint értékű ajándékutalvány 

• „a legtöbb csapatot nevező iskola” nyereménye bruttó 100 000 forint támogatás egy gyereknapi 
program lebonyolításához  

• az a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő iskola, amely a legtöbb diákot nevezi be a 
vetélkedőre bruttó 500 000 forint támogatásban részesül 
 
 

8. bankfióki mentorprogram 

A verseny során lehetőség van arra, hogy a versenyző iskola meghívjon egy szakembert egy felkészítő órára, 
továbbá, hogy „tanulmányi kiránduláson” vegyenek részt a kijelölt K&H bankfiókokban, hogy 
megismerkedhessenek a bankban folyó munkával, bepillantást nyerjenek a pénzügyek mindennapos 
intézésbe. A mentorprogramra az online vagy a kinyomtatott és postai úton beküldött nevezési lapon lehet 
jelentkezni. 

 
9. értékelés 
 
A verseny online fordulóiban szereplő feladatok megoldásait – a pályázók kilétének ismerete nélkül – többtagú 
szakmai zsűri bírálja el, és választja ki azokat a csapatokat, akik továbbjutnak a regionális középdöntőkbe. A 
döntő zsűrizését szintén ők végzik. 
 
A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a K&H Csoport is delegálja szakembereit. 
 
A regionális középdöntők zsűrizését a K&H Csoport helyi képviselője, egy önkormányzati- vagy tankerületi 
tisztségviselő, esetleg egy helyi közép- vagy felsőoktatási intézmény képviselője, valamint a helyi média felkért 
képviselője végzi. 
 
 
10. bírálati szempontok 
 
A zsűri az alábbi szempontok alapján bírálja el az első forduló online versenyfeladatait: 

• a feladatok helyes megoldása  

• kreativitás, újszerű látásmód 

• csapatmunka  

• pénzügyi tanulságok, következtetések helyessége 
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• pénzügyi tanácsok, módszerek hasznosíthatósága 

• a dokumentáció részletes kidolgozottsága 

• megvalósíthatóság 
 

A regionális középdöntők, illetve a döntő esetében a feladatok jó és minél gyorsabb megoldása szerepel a 
kritériumok között; több azonos, egyidejű jó megoldás esetén pedig a zsűri dönt a kreativitás és a 
megvalósíthatóság figyelembevételével. 
 
 
11. érvénytelen dokumentumok 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan, a versenykiírásnak bármilyen szempontból nem megfelelő 
módon, vagy a határidőn túl benyújtott dokumentumokat (nevezési lap és feladatmegoldások) a zsűri nem 
bírálja el. 
 
 
12. határidők, helyszínek 
 
a) nevezés 
Az online vagy kinyomtatott és postai úton beküldött nevezési lap elküldési határideje: 2019. január 18. 23.59 
(a határidő a postára adás időpontját vagy az online jelentkezési lap kitöltésének idejét jelöli) 

 
b) I. forduló - online verseny 
A megoldott feladatok elküldési határideje: 2019. január 18. 23.59 (a határidő a postára adás időpontját vagy 
az online jelentkezési lap kitöltésének idejét jelöli). 
Az első forduló tervezett eredményhirdetése: 2019. február 11. 
 
c) II. forduló - online verseny 
A 2019. február 11-én, e-mailben megküldött 2. fordulós feladatok megoldásának beküldési határideje: 2019. 
március 1. 23.59 (a határidő a postára adás időpontját vagy az online jelentkezési lap kitöltésének idejét jelöli). 
A második forduló tervezett eredményhirdetése: 2019. március 4-től 29-ig, régiónként, a középdöntők 
sorrendjével megegyezően. 
 
d) III. forduló - regionális középdöntők 
A regionális középdöntőkre 2019. április 2. és május 2. között kerül sor, tanítási napokon. A regionális 
középdöntők Budapesten, valamint 7 vidéki nagyvárosban kerülnek megrendezésre, a következő beosztás 
szerint: 
 

régió neve 
regionális 

középdöntő 
helyszínei 

régióba tartozó megyék 

1.      régió Budapest Budapest, Pest 

2.      régió Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 

3.      régió Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 

4.      régió Kecskemét Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok 

5.      régió Szeged Csongrád, Békés 

6.      régió Győr Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér 

7.      régió Zalaegerszeg Zala, Veszprém, Vas 

8.      régió Pécs Baranya, Tolna, Somogy 
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A pontos helyszínről és időpontról a középdöntőbe jutó csapatokat e-mailben értesítjük. 
 
A K&H Csoport fenntartja a jogot, hogy a verseny során a jelentkezők számának ismeretében a regionális 
középdöntők – és így a fenti regionális középdöntő helyszínek - számát módosítsa, egyes régiókat 
összevonjon. 
 
e) IV. forduló - döntő 
A budapesti döntő tervezett időpontja: 2019. június 3-4. 
A pontos (budapesti) helyszínről és időpontról a döntőbe jutó csapatokat e-mailben értesítjük. 
 
f) eredményhirdetés 
A verseny eredményhirdetésének tervezett időpontja: országos döntő, 2019. június 3-4. 
 
g) teljesítési garancia 
A kiíró vállalja, hogy a díjakat a nyertes csapatoknak, felkészítőiknek, és a csapatok iskoláinak a döntő 
helyszínén átadja. A különdíjakat a nyertesek részére az első forduló lezárásától számított 90 napon belül 
postai úton eljuttatja, illetve teljesíti.  
A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest. 
A kiíró fenntartja a jogot a Versenykiírás módosítására, valamint a Verseny visszavonására, mely esetekben az 
addig nevezett csapatokat e-mail útján értesíti. 
 
 
13. a verseny kiírója 
 
A K&H Csoport versenyt ír ki minden magyarországi általános iskola és középiskola számára.  
Az adatkezelő neve és székhelye: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
 
Az adatkezelők biztosítják a pályázók adatainak hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő kezelését és 
felhasználását. Az adatkezelők a pályázók adatait csak az adatkezelési nyilatkozatban meghatározott 
törvényes célra használhatják fel.  
 
 
14. További információ a versennyel kapcsolatban 
 
A versenyről további információt Szabó Rebekától kaphatnak a 06 1 279 3901 telefonszámon vagy a 06 30 525 
9520-as mobilszámon, illetve a kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu e-mail címeken, hétköznap 9 és 17 óra között. 

 
 

Budapest, 2018. október 1. 

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/pdf/adatkezeles.pdf
mailto:kh.vigyazzkeszpenz@lwpk.hu

