
SZABÁLYZAT 
 
 

„100 új iskola a pénzügyek oktatásáért” program 

 
 
 
A „100 új iskola a pénzügyek oktatásáért” program (továbbiakban program) 
szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. (továbbiakban Szervező), támogatója 
a Pénziránytű Alapítvány (továbbiakban Alapítvány). A program hivatalos 
weboldala a www.pontvelem.hu/bankvelem (továbbiakban weboldal). 
 

1. A PROGRAM CÉLJA 

 
A program célja a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózat bővítése, 
népszerűsítése, ismertségének növelése, az újonnan belépő tagok, regisztrálók 
elismerése. 
 
A Pénziránytű Alapítvány és a PontVelem Nonprofit Kft. közös programjának 
alapvető célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése, a pénzügyi nevelés 
támogatása általános iskolai tanulók, illetve tanáraik körében, a Pénziránytű-
BankVelem Program keretében, iskolahálózati keretek között. 
 
2. A PROGRAM IDŐTARTAMA 

 
A program 2019. január 2. napjától kezdődik és az első 100, a szabályzatban 
foglalt feltételeket teljesítő iskola jelentkezéséig, de legkésőbb 2019. május 31. 
éjfélig tart. 
 
3. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 

 
A 100 új iskola a pénzügyek oktatásáért programban részt vehet minden 
magyarországi általános iskola intézményvezetője és valamely tanára 
együttesen az alábbi feltételekkel: 
 

a. A program időtartama alatt az intézmény valamely tanára regisztrál a 
https://www.pontvelem.hu weboldalon. Meglévő tanári 
regisztrációval is részt lehet venni a programban. 

b. A program időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő 
nyilatkozatot, melyben az intézmény kijelöl egy kapcsolattartó tanárt, 
kitöltve elküldi az iskola@bankvelem.hu email címre, amelyről 
visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben az e-mailben küldött 
nyilatkozat bármely okból nem érkezik meg és nem kap visszaigazoló 



e-mailt, akkor ismételje meg a levél elküldését – visszaigazoló e-mail 
hiányában a programban nem tud részt venni. 

c. A programba való jelentkezés csak az 3.a, és az 3.b, feltétel együttes 
teljesülése esetén érvényes. 

d. A programba történő jelentkezés időpontjának a 3.a, illetve 3.b, 
feltételek megvalósulásának időpontjai közül a később bekövetkezett 
számít. 

e. Egy iskola csak egy érvényes jelentkezést küldhet be. 
 
4. DÍJAZÁS 

 
Az első 100 érvényesen jelentkező iskola közül 10 iskola 50.000 forint 
pénzdíjazásban részesül. A nyertesek sorsolással kerülnek kiválasztásra. A 
sorsolást a Szervező végzi egy háromtagú bizottság előtt. A sorsolás dátuma: 
2019. június 6. 
 
A nyerteseket a Szervező 2019. június 7-én éjfélig külön e-mailben is 
tájékoztatja. 
 
A díjak a díjazott oktatási intézmények alapítványának kerülnek átutalásra, 
támogatási igazolás ellenében. A díjakat a nyertesek a pénzügyi tudatosság 
fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos programokra, eszközökre fordíthatják. 
 
 
5. ADÓZÁS 
 

A nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék fizetési 
kötelezettséget, valamint a nyeremény átadásához kapcsolódó költséget a 
Szervező viseli. 
 
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
A program résztvevői részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 
elfogadják a program hivatalos szabályzatát. 
 
A résztvevők a programban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a 
Pénziránytű-BankVelem Program Szervezője az 1. sz. mellékletben lévő 
nyilatkozatban szereplő adatokat díjmentesen nyilvántartásba vegye és a 
Pénziránytű-BankVelem Program lebonyolítása és dokumentálása céljára a 
jövőben is díjmentesen kezelje. 
 



Szervező az 1. sz. mellékletben lévő nyilatkozatban szereplő adatokat 
bizalmasan kezel, azokat harmadik félnek nem adja át. 
 
A résztvevők a programban való részvétellel automatikusan tudomásul veszik 
és elfogadják a weboldalon történő regisztrációhoz szükséges adatvédelmi 
tájékoztatót. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető: 
(http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-
tajekoztatas.pdf) 
 
A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – 
a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések 
megtételét vonhatja maga után. A szabályzat megszegésével a Szervezőnek 
okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a 
programból történő kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 
 
A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért 
meghibásodások vagy külső támadások esetére, valamint kizár minden 
kártalanítási, kártérítési igényt a program során, a program esetleges hibáiból, 
hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó 
költségekért, károkért, veszteségekért. 
 
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, illetve 
kiegészítésére. 
  



1. melléklet 

 
NYILATKOZAT 

A Pénziránytű-BankVelem Programban való részvételről 
 
Oktatási intézmény adatai 
 
Oktatási intézmény neve:   

Címe:   

E-mail:   

Telefon:   

Fax:   

Intézmény OM azonosítója:   

Intézmény feladat ellátási hely azonosítója:  

Intézmény tanulói létszáma:   

Intézményvezető neve:   

Intézményvezető e-mail címe:   

Intézményvezető telefonszáma:   

Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanár 
neve: 

  

Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanár 
e-mail címe: 

  

Pénziránytű-BankVelem kapcsolattartó tanár 
telefonszáma: 

  

(kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!)  
 
A fent megnevezett oktatási intézmény nevében, annak 
kapcsolattartójaként, a nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy az Oktatási 
intézmény részt vesz a Pénziránytű-BankVelem Programban.  
 
  
 
 
A nyilatkozatommal kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a PontVelem Nonprofit Kft.adatvédelmi 
tájjékoztatását.(http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-tajekoztatas.pdf) 

 
 
  

Kapcsolattartó 
  

 

Helyszín:_____________________________ Kelt:_______________________________ 
 

 
Intézményvezető 
  


