
 
BankVelem PénzOkos Kupa  

Tisztelt Pedagógus! 

Örömmel ajánljuk figyelmébe az idén a Pénz7-en induló, 8 éves, BankVelem PénzOkos 

Kupát (7-8. osztály) és a 3 fordulós BankVelem PénzOkos Kupa Junior (5-6. osztály) 

versenyt, amely egy évente megrendezésre kerülő országos pénzügyi tudásverseny 

általános iskolások számára értékes nyereményekkel. 

Nagyon fontos cél, hogy a felnövekvő generációk már tudatosan kezeljék 

pénzügyeiket, tájékozottabbak legyenek, gazdálkodjanak, ezzel gyarapodjanak. A 

Pénziránytű-BankVelem Program keretében az általános iskolás korú diákok az 

alapvető pénzügyi, banki ismereteket játékos formában, de valós környezetben 

sajátíthatják el. A program nélkülözhetetlen segítői Önök, akik tantervi munkájukon túl 

is teljes odaadással segítik a gyermekek ilyen jellegű oktatását. Bízunk benne, hogy a 

PontVelem Nonprofit Kft. és Pénziránytű Alapítvány által életre hívott BankVelem 

PénzOkos Kupával, a résztvevő iskolák diákjai nemcsak PénzOkos gyermekek lesznek, 

de egy jó vetélkedő mellett, tudással és értékes nyereménnyel is gazdagodhatnak. 

Ebben kérjük az Ön segítségét is! 

Hozzanak létre 3 fős, felső tagozatos csapatokat és vegyenek részt a pénzügyi 

tudásversenyen!  

A verseny első 3 online fordulóját bármikor ki lehet kitölteni a megjelenésüktől kezdve 

a verseny zárásáig. Regisztrációs időszak:  

Regisztrálni 2022. januártól, a 3. forduló végéig, azaz 2022. április 6-ig lehet. 

Résztvevők 

A BankVelem PénzOkos Kupán felső tagozatos (7-8. osztályos), a BankVelem PénzOkos 

Kupa Junioron felső tagozatos (5-6. osztályos) általános iskolás diákok indulhatnak 3 

fős csapatokban. A csapat egy felkészítő tanárt is regisztrálhat, aki a versenyre való 

felkészülést segíti. 

A döntőkön való személyes részvétel feltétele, hogy a regisztráló diákok csak valós 

általános iskolával, valódi (nevezett) csapat tagokkal, valamint felkészítő tanárral 

rendelkezzenek. A döntőn kizárólag a nevezett csapattagok és felkészítő tanár vehet 

részt. Betegség, elfoglaltság esetén helyettesítő csapattag indítása nem 

megengedett. 

Felkészülés 

1. A versenyre a „Küldetések a pénz világában” című pénzügyi általános iskolai 

tankönyvből lehet felkészülni, amely online is elérhető az alábbi linken: 



 
http://penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a%20pe

nz%20vilagaban%20tankonyv.pdf l 

2. A JátékBank kvízek is segítenek a felkészülésben: 

https://www.pontvelem.hu/jatekbank  

3. A Pénzügyi hősképző online játékkal is rengeteg pénzügyi ismeret elsajátítható. 

https://www.pontvelem.hu/bankvelem/penzugyi-hoskepzo  

Fordulók: 

BankVelem PénzOkos Kupa 

Online fordulók 

• 2022. március 7. (Pénz7) 

• 2022. március 16. 

• 2022. március 23.  

(2022. április 6-ig bármikor kitölthető mindegyik forduló) 

Megyei elődöntő: 

• 2022. április 22. 

Regionális középdöntő: 

• 2022. május 13. 

Országos döntő a legjobb 9 csapattal: 

• 2022. május 31.  

BankVelem PénzOkos Kupa Junior 

Online fordulók 

• 2022. március 7. (Pénz7) 

• 2022. március 23. 

(2022. április 6-ig bármikor kitölthető mindegyik forduló) 

Országos döntő a legjobb 10 csapattal: 

• 2022. május 3. 

Csak ennyit kell tenni: 

Mindenek előtt, a diákok tájékozódjanak a pénzügyekkel kapcsolatos támákban, 

ebben kérjük az Ön támogatását is! 

• Regisztrálják a nevező csapatokat a www.penzokoskupa.hu oldalon! Az online 

fordulók kitöltéséért a PontVelem Okos Programba regisztrált diákoknak a 

helyes válaszoktól függően Okospont jóváírás jár. Az OkosPont jóváírás csak 

abban az esetben történhet meg, amennyiben a csapat regisztráció során, a 

http://penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a%20penz%20vilagaban%20tankonyv.pdf
http://penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a%20penz%20vilagaban%20tankonyv.pdf
https://www.pontvelem.hu/jatekbank
https://www.pontvelem.hu/bankvelem/penzugyi-hoskepzo
http://www.penzokoskupa.hu/


 
diákok ugyanazzal az e-mail címmel regisztrálnak, amellyel a 

www.pontvelem.hu oldalon is regisztráltak a programba. Amennyiben más e-

mail címet adnak meg a regisztráció során, nem kerül jóváírás a PontSzámlára, 

mivel nem működött a diák beazonosítása.  

• A csapatok töltsék ki mindegyik online fordulót!   

• Vegyenek részt a rangadón és nyerjenek! A PénzOkos Kupa és a PénzOkos 

Kupa Junior az Önöké is lehet! 

 

 

További információkat a www.penzokoskupa.hu oldalon található szabályzatban talál 

majd.  
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