
Vigyázz, kész, pénz – pénzügyi vetélkedő 

A K&H Bank társadalmi felelősségvállalásának keretében 2010-

ben indította el a pénzügyi ismereteket terjesztő vetélkedőt, 

kezdetekben az általános iskolás korosztálynak. Tavalyi 

tanévben kibővítette a 9-11. évfolyamos korosztály számára is. 

A verseny 4 fordulós, 4-5 fős csapatok indulhatnak. 

Az első két fordulóban iskolánk négy csapata vett részt. 2 csapat 

indult – PénzÉsz és Kápés csajok - a 9C osztályból, a Sajtos 

kiflik csapat tagjai 10T osztályos tanulók, a 11. évfolyamos 

csapat – Moneypólium – a két közgazdasági osztály tagjaiból. 

A Moneypólium 5 fős csapata a régió legjobb 5 csapata közé került, a 9-11.évfolyamos 

korosztályban a regionális online fordulóba jutott. A csapat tagjai: Kormos Kíra, Kormány Laura 

11F, Dávid Noémi, Fónagy Fanni, Polyák Bálint 11G osztályos diákok. Felkészítő tanáruk: Vízi 

Izabella. 

 

Facsarj - A BCE Közgazdaságtudományi Kar adatelemző versenye 

Az országos adatelemző versenyt a Budapesti Corvinus 

Egyetem Közgazdaságtudományi Kara rendezi, a 

verseny négyfordulós, a csapatok először három online 

fordulóban mérkőztek meg egymással. A fordulók 

során az egyetem tanáraitól elméleti útmutatást és 

gyakorlati feladatokat kaptak a csapatok. A 

közgazdasági elemzések témaköröi túlmutattak a 

középiskolai ismereteken, az összetett adatábrázolás, 

az asszociációs és a vegyes kapcsolat, a korrelációszámítás, a többváltozós regresszió nem volt 

könnyű feladat a résztvevő diákok számára. A regisztráló negyven csapat közül az egyre nehezedő 

közgazdasági, matematikai és statisztika ismereteket igénylő fordulókban sokan lemaradtak, de a 

11F osztály három tanulójából álló B.A.D. csapat – Apró Anna, Galambos Blanka és Dobi Dorina – 

sikerrel vette az akadályokat, és a döntőbe jutott. Felkészítő tanáruk: Beke Noémi és Kocsis Emese. 

A döntőt a veszélyhelyzet miatt őszre halasztották. 

 

JÉG – Jövőt Építők Generációja, a BCE középiskolás versenye 

Ugyancsak a B.A.D. csapat vett részt Beke Noémi tanárnő 

felkészítésével a JÉG középiskolás közgazdasági versenyen, amelyben 

a három online fordulóban az elméleti gazdaságtan területéről, a 

gazdaságtörténetről, üzleti tervezésről, startup-okról, design thinking-

ről és statisztikai adatokról kellett kutatniuk, példaképeikről kellett 

esszét írniuk és interjút készíteniük. A négy forduló eredménye 

alapján a csapat, Apróm Anna, Galambos Blanka és Dobi Dorina 

(11F) bejutott a verseny döntőjébe. A döntőben álmaik vállalkozását 

kell kitalálniuk, a marketing elképzeléseiket és az üzleti tervet 

prezentálniuk.  

Szeretettel gratulálunk a közgazdasági versenyeken sikeresen továbbjutó tanulóknak és felkészítő 

tanáraiknak! 


