
 
 

„PÉNZÜGYEK FELSŐFOKON – LÉGY KREATÍV! 2019” ÖTLETPÁLYÁZAT  
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK   

 
A pályázat során a résztvevő egyetemek hallgatói egymással is versenyeznek? 
Nem. A pályázatot a Magyar Nemzeti Bank minden résztvevő egyetemmel külön-külön rendezi meg, így minden felsőoktatási 
intézményben – egymástól függetlenül – kerül kiválasztásra a díjazásban részesülő legjobb három pályázó. Az egyetemek 
nyertes pályázói egymással nem versenyeznek.  

 
Milyen formai követelményeket kell követni a feladatmegoldás során? 
A formai követelmények elkészítése során a legfontosabb, hogy a szükséges dokumentumokat olyan formában nyújtottad-e 
be, ahogy a kiírásban szerepel. Pl. a hallgatói jogviszony-igazolásból eredeti példányt csatoltad-e, vagy a pályázati adatlapon 
szerepel-e aláírás stb. 
 
Ki számít fogyasztónak? 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 81.§ (2) bekezdés a) pontja szerint fogyasztónak szá-
mít „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy”. 
 
 Mit jelent és kiket foglal magába a „pénzügyileg sérülékeny csoport” elnevezés? 
Pénzügyileg sérülékeny az a fogyasztó, aki pénzügyi ismereteinek hiányossága, illetve meg nem léte miatt pénzügyi döntéseit 
nem kellő körültekintéssel hozza meg. Pénzügyi sérülékenységének legfőbb oka személyes pénzügyi kultúrájának alacsony 
szintje. A pénzügyileg sérülékeny fogyasztó nem minden esetben tartozik a gazdaságilag és/vagy szociálisan sérülékeny cso-
portba. Amennyiben a választható témák közül a „Pénzügyileg sérülékeny csoportok elérése” témakört választod fontos, 
hogy fenti meghatározást csak kiindulópontként kezeld és pályázatodban magad tégy javaslatot ennek a csoportnak a minél 
átgondoltabb és minél jobban alátámasztható definiálására. 
 
Hogyan pályázhatok?  
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványt a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
(https://www.mnb.hu/penzugyinavigator/otletpalyazat) érheted el. Töltsd ki, írd alá, és a kiírásban jelzett, szükséges 
igazolással együtt. Hiányosan kitöltött dokumentáció esetén érvénytelen a pályázatod. 
A formanyomtatványt, az igazolást, valamint az elkészített pályázati dokumentációt (a Pályázati kiírásban szereplő témákat 
feldolgozó videóanyagot valamint az ahhoz tartozó, legfeljebb 3 oldalas pályázati dokumentációt) elektronikusan vagy sze-
mélyesen is eljuttathatod a Pályázati kiírásban szereplő címekre.  
 
Hogyan, milyen formátumban, felületre kell feltöltenem/elkészítenem és hová kell eljuttatnom a pályázatom? 
Az elektronikusan elkészített, maximum 5 perces videóanyagot egy fájlmegosztó (pl. Google Drive, YouTube) felületre töltsd 
fel, és a file elérését oszd meg, linkjét elektronikusan juttasd el! A feltöltött videóanyag elérését a pályázat lezárultáig bizto-
sítsd! Az egyetem irodájában történő személyes leadás során a videóanyagot kérjük elektronikus hordozóeszközön (pl. 
pendrive, DVD) is mellékelni úgy, hogy ne felejtsd el ráírni a pályázat nevét („Pénzügyek felsőfokon – Légy Kreatív! 2019”) 
valamint a neved/csapatneved! A személyesen leadott példányt összefűzés nélkül, folyamatos oldalszámozással és aláírással 
ellátva 1 eredeti példányban nyújtsd be! 
 
Milyen formátumban kell elkészíteni és leadni a pályaműben szereplő 3 oldalas dokumentációt, és mit kell annak 
tartalmaznia? 
A videóhoz tartozó fontosabb információkat (bemutatkozás, az ötlet ismertetése, a videó címe, célja, szinopszisa (rövid le-
írása), célcsoportja, a megvalósítás folyamata, eszközei, az esetleges kutatás, kommunikációs terv stb.) tartalmazó fájlt doku-
mentum (.doc), vagy .ppt formátumban készítsd el, és juttasd el – nevedet, csapatnevet feltüntetve – a megadott egyetemi 
címre!  
 
Mi a pályázat beérkezésének határideje? 
2019. május 15., szerda. 
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A pályázat benyújtásának a határideje a pályázat személyes leadására vonatkozik? 
Igen. A benyújtási határidő a pályamű az egyetem részére való leadására vonatkozik. A pályázati anyag csak akkor érvényes, 
ha a bekért dokumentumok aláírással ellátva (személyes leadásnál eredetiben, elektronikus esetében az eredeti szkennelt 
változata) leadásra kerülnek a pályázati kiírásban meghatározott címen.  
 
Mit vizsgál a bírálóbizottság az értékelésnél? 
A pályázat kiírói az elkészült művek megvalósítása, szakmaisága, tartalma, innovatív jellege, hasznossága a pénzügyi kultúra 

fejlesztése szempontjából stb. alapján értékelik a pályázatokat. Fontos, hogy a kidolgozott alkotásod újszerű, érdekfeszítő 

legyen és az az átadni kívánt információ segítséget jelentsen a megcélzott fogyasztók számára, ezért nem mindegy, hogy az 

adott információ milyen mélységű tudással gazdagítja őket. Hasznos, hogy megfelelőképpen behatárold és megvizsgáld a 

célcsoportodat, hasznosítható információt juttass el hozzá! A bírálatnál nem eslődeleg szempont, de értékelendő a pályázat 

elkészítésének technikai/ technológiai háttere. Vagyis minimális technikai tudással, egy okostelefonnal is pályázhatsz, és akár 

nyerhetsz is, de persze az se baj, ha animációkat és más kretív ötletet is „bevetsz”. 

  
A feladatmegoldás során lehet-e ismertetni konkrét céget/terméket, fel lehet-e használni más alkotásokat? 
A pályázati kiírás ilyen jellegű információk felhasználását nem tiltja, azonban a pályázatnak a saját ötletről/koncepcióról kell 
szólnia, ami a pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztésére fókuszál. Amennyiben ilyen információkat tervezel ismertetni a 
pályázatban, arról előzetesen szükséges kikérned az adott cég, vagy pénzintézet hozzájárulását. 
Nagyon fontos, hogy a pályaműved saját alkotás legyen! Vedd figyelembe a szerzői jogokat, más művek felhasználására 
vonatkozó szabályokat! 
 
Van-e arra mód, hogy duális képzés keretében az MNB-nél gyakornokként foglalkoztatott hallgató pályázatot nyújtson be? 
A duális hallgató nem minősül munkavállalónak, így ő is jogosult a pályázat benyújtására. 
 
Januárban államvizsgáztam, és nem tudom, meddig érvényes a hallgatói jogviszonyom. Adhatok be pályázatot? 
A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatban az egyetem illetékes munkatársával szükséges egyeztetni. Pályázat benyújtására csak 
akkor van mód, ha az egyetem igazolja az aktív hallgatói jogviszony fennállását. 
 
Pályázhat-e olyan felsőoktatási intézmény hallgatója, amely intézmény nem szerepel a pályázatot kiírók között? 
Nem. Jelen pályázat hat egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Miskolci Egyetem, Neumann 
János Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudomány Egyetem) hallgatói részére lett meghirdetve, így pályázat 
benyújtására is csak ezen egyetemek hallgatói jogosultak. 
 
Lehet-e a pályázó csapat tagja más egyetem hallgatója? 
A pályázat feltételei alapján a csapattagok mindegyikének a pályázatban részt vevő felsőoktatási intézményben kell 
rendelkezniük érvényes és aktív hallgatói jogviszony igazolással, más egyetemek hallgatói nem csatlakozhatnak a csapathoz. 
 
Honnan és mikor értesülök arról, hogy a pályaművem a díjazottak között van? 
A zsűri a pályázatod beérkezését követően legkésőbb 2019. május 31-ig kiválasztja a leginkább ígéretes 5 pályázatot. 
Amennyiben a Te/Ti pályamunkád/pályamunkáitok is ezek között szerepel, az egyetem emailben értesít a döntő pontos 
helyszínéről és időpontjáról, ahol lehetőség lesz személyes prezentációval szemléltetni az ötleted minden fontos részletét.  
A döntőre 2019. június 14-ig kerül sor az egyetem rendezésében. Az eredményhirdetésre a prezentációkat követően kerül 
sor. A nyertes pályázazó tervek szerint ezt követően Budapesten sajtótájékoztató keretében is bemutathatja a videóját. A 
legjobb alkotásokat az MNB a saját felületein is közzéteszi. 
 
A kiírásban szereplő díjak nettó vagy bruttó összegek, és egyéni és csapatnevezés esetén is egyformák? 
A pénznyeremények csapatnevezés esetén az adott csapatra vonatkoznak. A feltüntetett nyeremények (vagyis az első helye-
zettnek 500 ezer Ft, a másodiknak 300 ezer Ft, a harmadik helyezettnek 200 ezer Ft) nettó összegek, azok járulékokait a 
pályázat kiírói átvállalják. A nyeremények kifizetésére legkésőbb az eredményhirdetést követő 15. munkanapon kerül sor 
átutalás formájában. 
 
Hová fordulhatok, ha további kérdésem merülne fel a pályázattal kapcsolatban? 
A pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket az otletpalyzat@mnb.hu e-mail címre küldheted, vagy 
fordulhatsz az egyetemi kapcsolattartóhoz! 
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