
Tisztelt Igazgatók és Pedagógusok! 

 

Hogyan lehetne a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelni és interaktív módon fejleszteni a 

pénzügyi kultúrát? Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ), a Magyar 

Nemzeti Bankkal (MNB), illetve a Pénzügyminisztériummal, a Pénziránytű 

Alapítványával, valamint a Budapesti Értéktőzsdével (BÉT) idén is elindította a kifejezetten 

középiskolások számára meghirdetett, teljesen online pénzügyi versenyét, a Pénzmestereket, 

amely segíthet a diákoknak tudatosan felkészülni a jövőjükre!  

Idén immár negyedik alkalommal indult el a középiskolások számára hirdetett Pénzmesterek 

online pénzügyi vetélkedő, ahol a versenyzők amellett, hogy megismerkedhetnek a pénzügyi 

kultúra alapfogalmaival, értékes nyereményekért is versenyezhetnek. Csak a tavalyi évben 

több mint 2 200 játékost ért el a verseny, aminek köszönhetően elmondhatjuk, hogy az évek 

során már közel négyezer diák vett részt a Pénzmesterek versenyben és ezzel ez Magyarország 

egyik legnépszerűbb pénzügyi vetélkedője. 

A vetélkedőben minden magyarországi 9, 10, 11. évfolyamos középiskolás próbára teheti 

tudását, de a regisztrációt követően bárki számára elérhetővé válik a több mint 100 online 

leckét tartalmazó tudástár, amely segítségével a versenyzők megismerkedhetnek a pénzügyi 

alapfogalmakkal (mint például részvény, kötvény vagy hozam), a biztonságos online fizetéssel, 

tőzsdei alapismeretekkel, az öngondoskodás fontosságával, valamint a nyugdíj-, egészség- és 

önsegélyező pénztárakkal is. A diákok az alapszakasz végéig, április 22-ig szállhatnak 

versenybe az értékes nyereményekért. Ezután a döntőbe az 50 legjobban teljesítő tanuló 

kerül be, ahol egy utolsó kvízkör és esszékérdés teljesítésével mérhetik össze tudásukat. 

A vetélkedő összdíjazása több, mint 1,5 millió forint, az első 3 helyezett versenyző 

pénznyereményben részesül az ÖPOSZ felajánlásából, de többek között értékelik a legtöbb 

diákot mozgósító iskolát, azt az intézményt, aki az első 100 helyezett versenyzőből a legtöbb 

tanulót adja. A három legjobb esszét író döntőssel kisfilmet forgat a Pénzügyminisztérium, 

valamint a verseny szponzorai jóvoltából különdíjban részesülnek az évfolyamonként 

legjobban teljesítő diákok, de további értékes nyeremények is gazdára találnak. Emellett pedig 

2022-ben már a sikeresen szereplő versenyzők felkészítő tanárai is értékes felajánlásokban 

részesülhetnek. 

További részletekért látogasson el a www.penzmesterek.hu weboldalra! 

FŐTÁMOGATÓK 

SZPONZOROK 

KIEMELT SZPONZOR 

http://www.penzmesterek.hu/

