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Tisztelt Intézményvezető! 

 
Immár hetedik alkalommal hirdetjük meg a PénzSztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és 
Vállalkozási Versenyét. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi műveltség 
fontosságára, játékos formában mérje tudásukat és tovább bővítse ismereteiket, egyúttal segítse a középiskolákat 
pénzügyi oktatási innovációs törekvéseik megvalósításában. 
 
A 2013-as indulás óta mintegy 25 000 diák vett már részt a versenyen, s közben sok új ismerettel, gyakorlati 
készségekkel, élményekkel és szakmai kapcsolatokkal gazdagodott. A verseny megvalósításában közreműködő 
szervezetek száma is évről évre bővült, így ma már elmondható, hogy a PénzSztár egy egyedülállóan széles körű, 
példaértékű szakmai összefogás a pénzügyi műveltség fejlesztése érdekében. A több mint 50 együttműködő partner 
között megtalálhatók a gazdasági élet és a pénzügyi intézményrendszer szereplői, hazai és határon túli egyetemek, 
szakmai szervezetek. Természetesen, a kezdeményezés nem lehetne ennyire sikeres a középiskolák, a középiskolai 
tanárok és diákok aktív részvétele nélkül. 
 
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek hazai és külhoni magyar középiskolákból. A nevezés díjmentes, a 
jelentkezés feltétele csupán annyi, hogy a csapat tagjai ugyanannak a középiskolának a – 14–22 év közötti – diákjai 
legyenek, akik a 2019/2020-as tanévben aktív középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és még nem szereztek 
érettségi bizonyítványt. A fordulók során különféle típusú és fokozatosan nehezedő feladatok várnak a csapatokra, 
melyek megoldásához a pénzügyekkel, a gazdasággal és a vállalkozások működésével kapcsolatos tájékozottságra, 
általános műveltségre és gyakorlati készségekre van szükség. Nevezni 2019. október 7-ig lehet, a www.penzsztar.hu 
weboldalon található regisztráció kitöltésével. 
 
Mivel a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismeretek ma már szervesen hozzátartoznak az általános műveltséghez, a 
PénzSztár játékos feladatai is a gyakorlatban hasznosítható tudásra és készségekre helyezik a hangsúlyt. Azok a 
középiskolák, amelyek arra bíztatják tanulóikat, hogy végigjátsszák legalább a verseny két online fordulóját, már sokat 
tesznek azért, hogy a fiatalok megismerjék a legfontosabb pénzügyi, gazdasági és vállalkozási alapfogalmakat. Éppen 
ezért, az a három középiskola, ahol a legtöbb csapat kitölti a két online tesztet – az elért eredménytől függetlenül –, 
különdíjban részesül. Nyereményük egy évre szóló oktatási szimulációs szoftverlicenc, amely további segítséget nyújt 
a gazdasági, pénzügyi és vállalkozási ismeretek oktatásához. 
 
Komoly előkészületek folynak annak érdekében, hogy a középiskolások idén is egy nagyszabású, rangos verseny keretében 
tehessék próbára tudásukat és gyarapíthassák azokat a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismereteiket, amelyek később 
majd a mindennapi életük, a továbbtanulásuk vagy akár a pályaválasztásuk szempontjából is meghatározóak lehetnek. 
Kérjük, tegye lehetővé, hogy iskolájuk tanulói is értesüljenek a versenyről és azon minél nagyobb számban elinduljanak. 
A részletes versenyszabályzat, a feladattípusok és a felkészüléshez ajánlott segédanyagok megtalálhatók a 
www.penzsztar.hu honlapon, de további kérdés esetén a PénzSztár Versenyközpont is készséggel nyújt felvilágosítást a 
lenti elérhetőségeken. 
 
Budapest, 2019. szeptember 1. 
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