
Tisztelt Pedagógusok! Kedves Diákok!  

Hamarosan indul az ősz legfontosabb pénzügyi diákversenye. A 
legtöbb csapatot indító iskola egy laptopot nyer – jelentkezési 
határidő: szeptember 30!   
 
Részletek és jelentkezés: diakforum.hu  
 
A Privátbankár.hu által a  technikumok és szakképző iskolák tanulói 
számára rendezett verseny elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető 
legtöbb fiatalt megismertesse azokkal az alapvető pénzügyi ismeretekkel, 
amelyek elengedhetetlenek a későbbi életük során.  

 A verseny fővédnöke: Dr. Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank 
alelnöke 

 A verseny lebonyolítását segítő szakmai testület vezetője: Bod 
Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi 
elnöke. 

Egyáltalán nem kell pénzügyi zseninek lenni a jelentkezéshez - 
mindent elmondunk, amit érdemes tudni a témákról!   
   
Miről szól a verseny? Hogyan lehet felkészülni?  
 
A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás 
korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehet felkészülni, amely itt érhető el. 
Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázist kap tőlünk 
minden jelentkező az alábbi témákban:  
 
Alapismeretek az élethez - Családi költségvetés és takarékoskodás - A 
munka és a pénz - Tanulás, továbbtanulás - A lakhatás pénzügyei - Fizetési 
módok - Áru, hitel, részletfizetés - Mindent a biztosításokról - Speciális 
élethelyzetek, kedvezmények, támogatások - A nyugdíj- és egészségügyi 
célú előtakarékoskodás - Adózási ismeretek - Befektetési lehetőségek - A 
pénzügyi csalások elkerülése - Zöld pénzügyek  
 
Mit lehet nyerni?  
 
Nem csak a győztes csapatot jutalmazzuk! Számos értékes díjat 
ajánlottak fel támogatóink, szakmai partnereink, mint például   

 1 x 200 ezer forint összegű ajándékutalvány 
 4 x 100 ezer forint értékű tárgynyeremény 
 3 x tanulmányút Bécsbe 
 76 x bluetooth hangszóró 
 4 x AirPods fülhallgató 
 100 x könyvutalvány 

https://diakforum.hu/
https://privatbankar.hu/cikkek/szemelyes_penzugyek/00-diakverseny-tartalomjegyzek.html


 + 1 laptop annak az iskolának, amely a legtöbb csapattal nevez a 
versenyre! 

Mikor lesz a verseny?  
 
A verseny 3 fordulós, ebből az első kettőt online rendezzük meg, az 
országos döntőn pedig személyesen vehetnek részt a megyei forduló 
győztesei Budapesten.  
 
Az első, online forduló időpontja: 2020. október 1.   
A második, online forduló időpontja: 2020. október 8. – október 20.  
A harmadik, budapesti forduló (a döntő) időpontja: 2020. november 4.  
 
Hogyan kell jelentkezni?  
 
A versenyen a technikumok és a szakképző iskolák tanulói vehetnek részt 
négyfős csapatokban, ha kitöltik a diakforum.hu oldalon található jelentkezési 
lapot. A versennyel kapcsolatos további információk és a 
versenyszabályzat is itt található.  
 
A versenyre jelentkezni 2020. szeptember 30-ig lehet!  
 
További információ: 
   
Varga Sándor  
Mobil: +36-20-318-2318  
E-mail: varga.sandor@privatbankar.hu  
 
Kérjük a tisztelt pedagógusokat, hogy minél több diáknak juttassák el 
a felhívást, és bátorítsák, segítsék jelentkezésüket. 
 
Köszönjük!  
 
Üdvözlettel:  
  
a Privátbankár.hu csapata 

https://diakforum.hu/
https://diakforum.hu/
mailto:varga.sandor@privatbankar.hu

