
SZABÁLYZAT 
 
 

A „Legaktívabb Pénziránytű - BankVelem Tanár” program 

 
 
A „Legaktívabb Pénziránytű - BankVelem Tanár” program (továbbiakban 
Program) szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. (továbbiakban Szervező), a 
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 Programban aktívan résztvevő 
tanárok elismerése, díjazása. 
 
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. május 31. éjfélig tart. 
 
3. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK 

 
A programban részt vehet minden Pénziránytű-BankVelem Programban 
regisztrált kapcsolattartó tanár, aki rendelkezik élő regisztrációval a 
weboldalon az alábbi feltételekkel: 
 

a. A weboldalon érvényes, 2018. december 31. előtt létrehozott, 
kapcsolattartói regisztrációval rendelkezik. 

b. Adategyeztetés céljából, a „Legaktívabb Pénziránytű - BankVelem 
Tanár” program időtartama alatt az 1. sz. mellékletben szereplő 
nyilatkozatot kitöltve elküldi az iskola@bankvelem.hu email címre. 
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. 

 



A kapcsolattartói státusz ellenőrizhető a weboldalra bejelentkezve a 
kezelőpultban, az iskola adatainál. 
 
4. DÍJAZÁS 

 
A Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózat 10 legaktívabb kapcsolattartó tanára 
értékes díjazásban részesül. 
 
Díjak díjazottanként: 
 
1 db 10”-os Tablet 
 
A díjazásnál figyelembe vett időtartam: 
2018. szeptember 3. és 2019. május 31. közötti időszak. 
 
A díjazásnál figyelembe vett szempontok: 
A kapcsolattartó tanárok és az adott oktatási intézmény diákjai pénzügyi tudás 
fejlesztésével kapcsolatos, és a Pénziránytű-BankVelem Program eseményei 
során mért aktivitása a 2. számú mellékletben felsorolt szempontok szerint. 
 
A végeredmény az iskola tanulólétszámával súlyozva kerül meghatározásra, 
így tanulólétszámtól függetlenül egyenlő nyerési eséllyel vehetnek részt a 
programban a kapcsolattartó tanárok. 
 
Az értékeléshez az adatokat egyrészt a weboldalon lévő játékokban, a 
versenyeken és a Pénziránytű-BankVelem Program eseményein történő 
részvétel, másrészt egy, a kapcsolattartó által kötelezően kitöltendő online 
kérdőív szolgáltatja. A kérdőívre adott válaszokkal kapcsolatban a Szervező 
fenntartja az ellenőrzés jogát. 
 
Az online kérdőív 2019. május 20. és május 31. között lesz elérhető. Az 
elérhetőséget a Szervező május 20-án megküldi a Programban résztvevő 
kapcsolattartók számára. 
 
A Szervező a nyertesek nevét a weboldalon teszi közzé legkésőbb 2019. június 
7-én. A nyerteseket a Szervező külön e-mailben is tájékoztatja. 
 
A tárgyi nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyertesek kötelesek 
együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére 
legkésőbb az eredményhirdetést követő 4 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a 
nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége 
nem állapítható meg. Ha a Szervező a nyeremény átadásának lehetőségét a 



határidőn belül önhibáján kívül nem tudja biztosítani, az átvétel időtartama 
nem hosszabbítható meg, annak elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő. 
 
A nyertes tanárok iskolája elnyeri a következő tanévre a „2018/19 tanév 
legaktívabb Pénziránytű-BankVelem tagiskola” címet. 
 
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 program 
Szervezője az 1. sz. mellékletben lévő nyilatkozatban szereplő adatokat 
díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményprogram 
lebonyolítása és dokumentálása valamint a Pénziránytű-BankVelem 
Programmal kapcsolatos kapcsolattartás céljára a jövőben is díjmentesen 
kezelje. A Szervező az 1. sz. mellékletben lévő nyilatkozatban szereplő adatokat 
bizalmasan kezeli, 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 tájékoztatását. (http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-
tajekoztatas.pdf) 

 
  
 
 
 

 
kapcsolattartó 
  

 

Helyszín:_____________________________ Kelt:_______________________________ 
 

 
Intézményvezető 
  



2. melléklet 

 
A „Legaktívabb Pénziránytű - BankVelem Tanár” program 

súlyozott értékelési szempontjai a 2018/19-es tanévben  
 

Az alábbi szempontok a Pénziránytű-BankVelem Programban regisztrált kapcsolattartó 
tanár intézményében jogviszonnyal rendelkező diákokra, az általuk alkotott 
csapatokra, pályázatokra vonatkozik. Az egyes szempontok a feltüntetett százalékkal 
súlyozottan számítanak bele a végső értékelésbe.  

 
a) a weboldalon újonnan regisztrált diákok száma (15%), 
b) a Pénziránytű-BankVelem Program keretében a 

www.pontvelem.hu/bankvelem oldalon meghirdetett pályázatokon, 
versenyeken, egyéb aktivitásokban részt vevő diákok száma (30%), 

 a JátékBank Kvízeket kitöltő diákok száma, 
 a BankVelem PénzOkos Kupán induló csapatok száma, 
 a Hősképző alkalmazásban szerzett KP-kat OkosPontra váltó diákok 

száma, 
 a PontBankban lekötést, utalást, kamatszámítást végző diákok száma, 
 az iskola jelentkezett-e a Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola 

Programjára, 
 egyéb Pénziránytű-BankVelem programokon, pályázatokon résztvevő 

diákok száma, (Pénzügyi csúcs, MeseTÁRca, Plakáttervező), 
c) az oktatási intézményben zajló pénzügyi tudatosságot fejlesztő programok 

jellege és az elért diákok száma (30%), 
 rendelkezésre áll-e a Küldetések a pénz világában c. tankönyv az 

iskolában, 
 hogyan használják a Küldetések a pénz világában c. tankönyvet, 
 Pénzügyi hősképző alkalmazás tanórai használata, 
 milyen keretek között oktatják a pénzügyi ismereteket 

o önálló pénzügyi tanóra keretében 
o másik tantárgy részeként, de tanórán belül 
o tanórán kívüli rendszeres foglalkozáson (pl. szakkör) 
o eseti jelleggel (pl. Pénz7) 

 hány évfolyamban oktatják a pénzügyeket, 
 hány diák vett részt a tanévben pénzügyi képzésen, 
 milyen oktatási módszereket alkalmaznak a pénzügyi oktatás során, 
 pénzügyi nevelést célzó egyéb iskolai rendezvény (verseny, pályázat, 

más iskolák diákjait is bevonó program stb.) 
d) az oktatási intézmény pedagógusai részt vettek-e a Pénziránytű Alapítvány 

„Pénzügyek a hétköznapokban” tanárképzésén (20%) 
e) milyen felületen jelenik meg a Pénziránytű-BankVelem Program az iskolában 

(iskola honlapja, szülői tájékoztató levelek, stb.)(5%) 


