
PénzSztár döntős a MoneySpeaks csapat! - Eldőlt, hogy melyik négy csapat küzdhet meg a 

fődíjért 

 

 

December 5-én a hét magyarországi régió győztes csapatai mérkőztek meg egymással 

Budapesten, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség szervezésében megrendezett országos 

elődöntőben. A versenynek a Budapesti Gazdasági Főiskola biztosított helyszínt. A csapatok 

ötfős zsűri előtt adtak számot a tudásukról, írásbeli és szóbeli feladatok, valamint játékos 

helyzetgyakorlatok keretében.  

 

Az izgalmas megmérettetés végén, szoros küzdelemben dőlt el, hogy melyik négy csapat lehet 

ott a december 19-i döntőben, és szállhat harcba a fejenként 100 ezer forintból és egy-egy 

okostelefonból álló fődíjért, és a további értékes ajándékokért. 

 

Az elődöntőben a csapatoknak változatos feladatokat kellett megoldaniuk: 2 perces 

bemutatkozó videófilmet prezentálniuk; a játékvezető által megadott tíz adatra kellett becslést 

adniuk; egy ábrát értelmezniük másfél percben; a játékvezető által felolvasott szövegből 

leszűrniük a lényeget; a csapat egy tagjának elmagyaráznia egy fogalmat a többieknek úgy, 

hogy magát a kifejezést, vagy annak részeit, illetve bizonyos „tabuszavakat” nem 

használhatott; megadni ismert külföldi lapok kibocsátásának helyét; a középiskolai történelmi 

ismeretanyaghoz szorosan kapcsolódó gazdaságtörténeti elemeket feleleveníteni; a 

csapatokhoz érkező „ügyfelet” megfelelően tájékoztatni két percben; kiszúrni egy szövegben 

elbújtatott tíz hibát. De nem maradhatott el a 13+1 kérdésből álló totó sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal Balázs, Gyárfás Adorján, Magyari Máté, Szabó Mátyás (13. E) 

 



Az országos döntőbe jutott csapatok 

 

Csapat Iskola 

Monopuli Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Csepreg 

Bandérium Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsaba 

MoneySpeaks Neumann János Középiskola és Kollégium, Eger 

Aranycsapat Pécsi Janus Pannonius Gimnázium, Pécs 

 

A PénzSztár Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny 1120 csapata közül 

 

V. helyen végzett 

Milliárdosok Társasága Tatai Református Gimnázium, Tata 

VI. helyen végzett Pénzbook  Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd  

VII. helyen végzett Pénz-ügyesek Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola, 

Fehérgyarmat 

 

Hasznos tapasztalatokra tett szert az elődöntő öttagú zsűrije. „Érzékeltük azt a társadalmi 

igényt, hogy a magyar állampolgárok jártasabbak legyenek a pénzügyi kultúrában. A 

versennyel a tudatos pénzügyi fogyasztói kört szeretnénk bővíteni. E cél teljesülésének nagyon 

jó alanyai a középiskolások” – közölte a zsűri elnöke, Dr. Turi Dénes, a gyémánt fokozatú 

támogató OTSZ alelnöke. Vojnits Tamás, a Takarékbank igazgatóságának elnöke, a zsűri 

alelnöke hozzátette: a játékos vetélkedővel országszerte fel kívánják hívni a fiatalok figyelmét a 

pénzügyi műveltség fontosságára, hiszen a végső cél egyértelműen az, hogy a pénzügyekben 

tájékozott, felelős döntéseket hozó, a pénzügyeit tudatosan kezelő generáció nőjön fel. 

 

„A mai versenynap is bebizonyította, hogy a PénzSztár verseny fontos űrt tölt be a pénzügyi 

ismeretek fejlesztése területén, ugyanis jelenleg a szakiskolákon kívüli hazai oktatásban nincs 

olyan tárgy, amely kifejezetten a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővítését, elmélyítését 

célozná ” – mondta a zsűri másik alelnöke, a Takarékbank vezérigazgatója, Szabó Levente. 

 

„A verseny beváltotta előzetes reményeinket. A diákok nagyon felkészültek, lelkesek és 

alapos gazdasági ismeretekre tettek szert az elmúlt hetekben. Nem okoztak csalódást, sőt 

időnként meglepett a biztosítások terén mutatott jártasságuk. Bízunk benne, hogy a 

biztosítások világát minél több diák fogja megismerni úgy az iskolai oktatás, mint a hasonló 

versenyek keretében, és majd önálló életükben felelős, öngondoskodó felnőttekké válnak” – 

említette az arany fokozatú támogató SIGNAL Biztosító elnök-vezérigazgatója, Kálózdi 

Tamás. 

 

Sok szeretettel gratulálunk és szurkolunk a fiúknak a döntőn!!! 


