
 

Megnyerte az Országos Pénzsztár Versenyt a neumannos fiúcsapat 

 

   

A verseny célja a középiskolás diákok általános pénzügyi-gazdasági műveltségének, 

tájékozottságának felmérése és ismereteinek további bővítése volt, annak érdekében, hogy a 

fiatalok – a Nat 2012 célkitűzéseivel összhangban – „felismerjék saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.” 2013 októberéig 1120 négyfős, 15–20 

év közötti fiatalokból álló csapat regisztrált a versenyre 325 magyarországi, 2 zentai és 1 

székelyudvarhelyi középiskolából. 

 

A megyei és a regionális fordulókat megnyerve iskolánk MoneySpeaks csapata (Antal 

Balázs, Gyárfás Adorján, Magyari Máté, Szabó Mátyás 13. E) bekerült a legjobb hét csapat 

közé. Az elődöntőn harmadikként bekerültek a legjobb négy csapat közé, így december 19-én a 

verseny döntőjén vettek részt, amelyet az MKB Bank székházában rendeztek meg Budapesten. 

 

A döntő fordulóban összesen 4 négyfős csapat vett részt: az egri Neumann János 

Középiskola MoneySpeaks csapata, a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági Szakközépiskola 

Monopuli csapata, a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskola Bandérium csapata és a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Aranycsapat nevű 

csapata. 

 

A csapatok a játék során semmilyen külső segítséget, segédletet nem használhattak. A 

versenyzők az addig szerzett pontjaikat elveszítették, mindenki tiszta lappal indult. A csapatok 

teljesítményét öttagú zsűri értékelte. A zsűri elnöke Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank 

volt elnöke, tagjai Varga Antal, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezető 

igazgatója, Vojnits Tamás, a Takarékbank igazgatóságának elnöke, Szabó Levente, a 

Takarékbank vezérigazgatója és Nagy Ernő, a Fundamenta-Lakáskassza stratégiai és fejlesztési 

igazgatója voltak. A játékban sokféle összetett feladatot kellett megoldaniuk a csapatoknak. A 

zsűri egyes feladatoknál – egy dokumentumfilm elkészítésénél, egy szakcikk lényegének 

összefoglalásánál, egy fotó értelmezésénél, egy ábra címének megállapításánál, egy szövegben 

elrejtett hibák felfedezésénél, illetve egy adott témában való pro és kontra érvelésénél – 

szubjektíven értékelt. A többi feladatnál – a 13+1 kérdésből álló totónál, egy állítás igaz vagy 

hamis voltának megállapításánál, definíciók megadásánál, a játékvezető által ismertetett adatra 

való becslésnél, valamint adatok párosításánál – a helyes találatok száma rangsorolt. Az 

izgalmas versenyen szinte végig vezetett iskolánk csapata. 

 

Mind a négy döntős csapat tagjai egy-egy ajándékcsomagot és pénzügyi tréninget 

kaptak a PwC Magyarországtól. A győztes csapat nyereménye egy egynapos bécsi utazás és 

látogatás a Bécsi Tőzsdére a KELER és a Budapesti Értéktőzsde közös ajándékaként, a féléves 

önköltségi díj 50%-át elérő ösztöndíj a Budapesti Gazdasági Főiskolától, egy-egy Samsung 

Galaxy S4 okostelefon a HVG jóvoltából, valamint fejenként 100 ezer forint a Takarékbank 

felajánlásából. A felkészítő tanárokat egy-egy DVD-lejátszóval díjazta az OTSZ, és a csapatok 

középiskolái egyéves oktatási szimulációs szoftverlicencet nyertek az EcoSim Kft. 

felajánlásából.  



 

A verseny végeredménye: 

Az egri Neumann János Középiskola és Kollégium MoneySpeaks nevű csapata 

diadalmaskodott, és ezzel megnyerte az Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági 

Versenyt. A csapat tagjai: Antal Balázs, Gyárfás Adorján, Magyari Máté, Szabó Mátyás 

13. E osztályos diákok. 

Második helyen végzett a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági Szakközépiskola Monopuli 

nevű csapata, harmadik lett a pécsi Janus Pannonius Gimnázium Aranycsapat nevű csapata és 

negyedik a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 

Bandérium nevű csapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sok szeretettel gratulálunk a csapattagoknak és felkészítő tanáraiknak! 


