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K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
versenykiírás
1. a verseny bemutatása
A K&H csoport több, mint 10 éve foglalkozik azzal, hogy a fiatal korosztály számára hasznos pénzügyi
ismeretekkel kapcsolatos tudást adjon át. Különösen fontosnak tekinti, hogy a felnövekvő generáció tagjai
könnyebben igazodjanak el felnőttként a pénz világában, illetve tudatos pénzügyi döntéseket hozzanak, ennek
okán hívták életre a Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt általános iskolások és középiskolások számára.
A K&H Csoport által tizenkettedik alkalommal meghirdetett K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő
célja a gyerekek pénzügyi ismereteinek bővítése. A verseny feladatai elsősorban a vigyázz#KáPé vlogon és az
ehhez kapcsolódó mobilapplikáción található tananyagra épülnek.

2. a verseny kategóriái
A versenyre általános és középiskolások nevezhetnek, 3-11. évfolyamos korosztályokból. 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.
II.
III.
IV.

kategória: 3. és 4. osztály
kategória: 5. és 6. osztály
kategória: 7. és 8. osztály
kategória: 9., 10. és 11. osztály

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 K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő weboldalán lehet nevezni:
A vetélkedőre kizárólag online nevezést fogadunk el, melyet az online regisztrációs felületen lehet leadni.
●
egy felkészítő egy, de akár több csapattal is nevezhet
●
az online nevezés során ki kell tölteni a regisztrációs oldalon kért adatokat és a „Regisztráció
véglegesítése” gombra kattintással elküldhető a nevezés
●
ha a regisztráló több csapattal nevez, az online regisztrációs felületen elegendő egyszer regisztrálni és
egy regisztráció alatt megadni az összes csapat adatait
●
az online regisztrációs felület hibás vagy hiányos kitöltése esetén hibaüzenet jelenik meg, amely
pontosan megjelöli, hogy hol és pontosan mi a hiba

A nevezési határidő: 2022. január 14. 23:59
A nevezési határidő lejárta után az online regisztrációs felület elérhetetlenné válik, ezután további csapatok
nem nevezhetők.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nevezés az első forduló feladatainak visszaküldésével együtt válik
érvényessé!

4. a verseny szakaszai
A verseny 4 szakaszból áll, mind a négy forduló online formában történik.
1. forduló - online verseny
●
a csapatok közösen megoldható feladatokat kapnak, amelyek a regisztrációt követően válnak
elérhetővé a csapatok számára
●
a regisztráció után a felkészítő e-mailt kap a regisztráció során megadott kapcsolattartási e-mail címre,
melyben lépésről-lépésre megírjuk, hogyan érheti el az online versenyfelületet
●
a feladatsor kizárólag az online versenyfelületen tölthető ki, és küldhető be. A beküldés
határideje megegyezik a nevezés határidejével: 2022. január 14. 23:59
●
a határidő lejárta után a feladatok kitöltése, szerkesztése nem lehetséges
●
az 1. fordulós feladatsorok megoldókulcsai elérhetővé válnak az online versenyfelületen 2022. január
31-én
●
a zsűri az elért pontszámok alapján jelöli ki a továbbjutók körét, az eredmények megtekinthetők
lesznek az online versenyfelületen 2022. január 31-én, valamint e-mailben is küldünk tájékoztatást
●
a csapatok javított feladatsora szintén elérhető lesz az eredményhirdetés után az online
versenyfelületen
2. forduló - online verseny
●
az 1. fordulóban elért eredményekről 2022. január 31-én minden csapat értesítést kap a megadott
kapcsolattartási e-mail címre, valamint az eredmények az online versenyfelületen is láthatóvá válnak
●
a 2. fordulóba jutott csapatok külön értesítést is kapnak ugyanezen a napon a fordulóval kapcsolatos
bővebb tudnivalókról
●
az 1. forduló továbbjutó csapatai további, közösen megoldható feladatokat kapnak, melyek 2022.
február 28-án válnak elérhetővé az online versenyfelületen.
●
a feladatsor kizárólag az online versenyfelületen tölthető ki, és küldhető be. A beküldés
határideje: 2022. március 11. 23:59
●
a határidő lejárta után a feladatok kitöltése, szerkesztése nem lehetséges
●
a 2. fordulós feladatsorok megoldókulcsai elérhetővé válnak az online versenyfelületen 2022. március
25-én
●
a zsűri az elért pontszámok alapján jelöli ki a továbbjutók körét. Az eredmények megtekinthetők
lesznek az online versenyfelületen 2022. március 25-én, valamint e-mailben is küldünk tájékoztatást
●
a csapatok javított feladatsora szintén elérhető lesz az eredményhirdetés után az online
versenyfelületen

3. forduló - regionális online középdöntő
korosztályonként és régionként az 5 legeredményesebb csapat kap meghívást a regionális
●
középdöntők online fordulójába
az online középdöntő folyamata:
●
értesítés a 2. fordulós eredményekről: 2022. március 25.
a 2. fordulóban elért eredményekről minden csapat értesítést kap a megadott kapcsolattartási e-mail
o
címre, valamint az eredmények az online versenyfelületen is láthatóvá válnak
a középdöntőbe jutott csapatok külön értesítést is kapnak ugyanezen a napon az online középdöntővel
o
kapcsolatos bővebb tudnivalókról
●
verseny időszak: 2022. április 11-14.
a verseny az egyes korosztályok és régiók számára konkrét időintervallumokban érhető el
o
●
eredményhirdetés: 2022. április 22.
az eredmények az online felületen is megtekinthetők lesznek, de a szervezők külön e-mailben is
o
értesítik a résztevő csapatokat az eredményeikről
az eredmények, a csapat kitöltött feladatsora, valamint a javítókulcsok elérhetőek maradnak a
o
versenyfelületen
4. forduló - országos online döntő
●
értesítés a középdöntős eredményekről: 2022. április 22.
●
a 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 döntőbe jutott csapatok külön értesítést is kapnak ugyanezen a napon az országos online döntővel
kapcsolatos bővebb tudnivalókról
●
a döntő tervezett időpontja: 2022. május 10-11.
●
a verseny az egyes korosztályok számára konkrét időintervallumokban érhető el
●
eredményhirdetés: 2022. május 17.
●
az eredmények az online felületen is megtekinthetők lesznek, de a szervezők külön e-mailben is
értesítik a résztevő csapatokat az eredményeikről
●
az eredmények, a csapat kitöltött feladatsora, valamint a javítókulcsok elérhetőek maradnak a
versenyfelületen

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 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 felület kitöltésével és
határidőben való elküldésével lehet nevezni.
Az 1. fordulóban a hiánytalanul kitöltött online nevezési lap, valamint az online versenyfelületen elérhető
feladatsor megoldásának határidőig történő beküldésével 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.

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: Segway bruttó 60.000 Ft értékben
2. helyezett: Mediapad bruttó 40.000 Ft értékben
3. helyezett: Fejhallgató bruttó 20 000 forint értékben
7-8. és 9-10-11. osztályosok:
1. helyezett: PocketBook bruttó 60.000 Ft értékben
2. helyezett: Okosóra bruttó 40 000 forint értékben
3. helyezett: Hordozható hangszóró bruttó 20 000 forint értékben
B) felkészítő pedagógusok / szülők díjazása:
mind a négy kategóriában:
1. helyezett: ajándékutalvány bruttó 120 000 forint értékben
2. helyezett: ajándékutalvány bruttó 100 000 forint értékben
3. helyezett: ajándékutalvány bruttó 80 000 forint értékben
C) a csapatok iskoláinak díjazása:
mind a négy kategóriában:
1. helyezett: ajándékutalvány összesen bruttó 300 000 forint értékben
2. helyezett: ajándékutalvány összesen bruttó 250 000 forint értékben
3. helyezett: ajándékutalvány bruttó 200 000 forint értékben
D) különdíjak:
● a legtöbb diákot felkészítő személy díja egy bruttó 50 ezer forint értékű ajándékutalvány valamint egy
Samsung A20 mobiltelefon GorillaPod Mobil mini állvánnyal 60.000 Ft értékben
●

a legtöbb diákot nevező iskola* nyereménye bruttó 150 000 forint támogatás egy gyereknapi program
lebonyolításához, valamint egy Nikon Coolpix fényképezőgép Sativ Joby Gorilla Pod állvánnyal 90.000
Ft értékben

●

az a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben működő iskola, amely a legtöbb diákot nevezi be* a
vetélkedőre bruttó 200 000 forint támogatásban részesül, valamint egy Samsung A20 mobiltelefont és
egy GorillaPod Mobil mini állványt is kap 70.000 Ft értékben.

*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 2021. március 26-ig) és hogy hány tanuló jár az adott intézménybe
(feladatellátási helyek alapján). Az összevetés alapját egyrészt az érvényes nevezések, másrészt az Oktatási
Hivatal legfrissebb 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.

8. bankfióki mentorprogram
A középdöntőbe jutott csapatoknak lehetőségük van arra, hogy bankfióki mentorprogramot igényeljenek,
melyet a regisztráció során kell jelölni. A bankfióki mentorprogram keretében a K&H dolgozói örömmel
segítenek a felkészülésben.

9. értékelés
A verseny feladatok megoldásait – a pályázók kilétének ismerete nélkül – megoldókulcs alapján bíráljuk el, és
választjuk ki a továbbjutókat, valamint a nyerteseket.

10. bírálati szempontok
A zsűri az alábbi szempontok alapján bírálja el az első forduló versenyfeladatait:
●
a feladatok helyes megoldása
●
kreativitás, újszerű látásmód
●
pénzügyi tanulságok, következtetések helyessége
●
pénzügyi tanácsok, módszerek hasznosíthatósága
●
a dokumentáció részletes kidolgozottsága
●
megvalósíthatóság
A 2. forduló, a középdöntő, 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
A) nevezés
A nevezés beküldési határideje: 2022. január 14. 23:59
B) 1. forduló
A megoldott feladatok beküldési határideje: 2022. január 14. 23:59
Az első forduló tervezett eredményhirdetése: 2022. január 31.
C) 2. forduló
A megoldott feladatok beküldési határideje: 2022. március 11. 23:59
A 2. forduló tervezett eredményhirdetése: 2022. március 25.
D) 3. forduló - regionális online középdöntő
A regionális online középdöntőre korosztályonként és régionként az 5 legeredményesebb csapat kap
meghívást. A középdöntő időpontja várhatóan 2022.április 11-14.
A régiók elosztása:
régió neve
1. régió
2. régió
3. régió
4. régió
5. régió
6. régió
7. régió
8. régió

régióba tartozó megyék
Budapest, Pest
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar
Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok
Csongrád, Békés
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér
Zala, Veszprém, Vas
Baranya, Tolna, Somogy

A K&H Csoport fenntartja a jogot, hogy a verseny során a jelentkezők számának ismeretében a regionális
középdöntő során egyes régiókat összevonjon.
E) 4. forduló - országos döntő
A döntő tervezett időpontja: 2022. május 10-11.
A verseny eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2022. május 17.
teljesítési garancia
A kiíró vállalja, hogy a díjakat a nyertes csapatoknak, felkészítőiknek, és a csapatok iskoláinak postai úton
eljuttatja. 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 a résztvevők (pedagógusok/szülők) 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 a 06 30 510 8860-as mobilszámon, illetve a kh.vigyazzkeszpenz@lacom.hu
e-mail címen kaphatnak, hétköznap 9 és 17 óra között.

Budapest, 2021. október 4.

