A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS A MAGYAR NEMZETI BANK
„PÉNZÜGYEK FELSŐFOKON – LÉGY KREATÍV!”
ELNEVEZÉSŰ ÖTLETPÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSA
A Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Bank partneri együttműködést alakított ki a magyar lakosság pénzügyi
fogyasztóvédelmi tájékoztatása és pénzügyi kultúrájának fejlesztése, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságának növelése érdekében.
Gondolkoztál már valaha azon, hogy mennyi mindent kell tudnod ahhoz, hogy a megfelelő folyószámlát nyisd meg, vagy
éppen a legkedvezőbb feltételű hitelt vedd fel? A pénzügyileg aktív (felnőtt) lakosságnak nagyon szerteágazó pénzügyi ismeretekre van szüksége ahhoz, hogy megalapozott pénzügyi döntéseket hozzon a saját háztartásában. Gondolj bele, hogy a
pénzintézetek hányféle szolgáltatással „bombáznak” és ezek közül mennyi az, amiről úgy tudnál beszélni, mint arról a vizsgakérdésről, amire a legjobban felkészültél. A lényeg, hogy nem elég csupán az információ egy pénzügyi szolgáltatásról, hanem
a rövid vagy hosszú távú következmények mérlegelése is nagyon fontos, hiszen ez biztosítja egy család pénzügyi biztonságát.
Van tehát rengeteg pénzügyi-szakmai információnk és vannak fogyasztók, akiknek ezekre szükségük van. A kérdés, hogy ezeket az információkat hogyan lehet a leghatékonyabban eljuttatni a fogyasztóhoz?
A válasz megtalálása érdekében a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjával közös ötletpályázatot hirdet az egyetem hallgatói számára, így Te is lehetőséget kapsz arra, hogy kibontakoztasd a
benned rejlő tudást és megfogalmazd saját kreatív ötletedet.
Értesz a pénzügyekhez? Segíts másoknak is, legyél Te a szakértő!
Ha izgalmas kihívásra vágysz, akkor vágj bele és tegyünk együtt a pénzügyi kultúráért!

I. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

1. A pályázat kiírói

Szegedi Tudományegyetem
Magyar Nemzeti Bank – Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

2. A pályázat célja

A fogyasztóknak a megadott témakörökben való széleskörű elérése.

3. A feladat
„Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!”
Dolgozz ki egy átgondolt, saját, vagy már meglévő piackutatáson alapuló, kreatív koncepciót, amelynek felhasználásával a
megadott témakörökhöz kapcsolódóan a fogyasztók elérhetővé válnak.
Fontos szempontok:
•
•
•

széleskörű elérés,
költséghatékonyság,
megvalósíthatóság.

Fontos, hogy a kidolgozott javaslatod legyen újszerű, érdekfeszítő és valós piackutatási adatokkal alátámasztott.
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4. TÉMÁK, AMELYEK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ
A felsorolt témakörök közül válassz ki legalább egyet és fogalmazd meg kreatív ötleteidet.

1.

Témakörök

Feladat

Kamatkockázat kezelése

A pénzügyi termékek közötti körültekintő választással összefüggésben jelentősebb hiányosságok tapasztalhatók a fogyasztók körében. Hogyan érhető
el, hogy a fogyasztók megismerjék a hosszabb és rövidebb kamatperiódusú
hitelek közötti különbségeket, továbbá, hogy mérlegeljék a hitelfelvételkor
az esetleges jövőbeli kockázatokat?
Költséghatékony eszközök segítségével ösztönözd a fogyasztókat arra, hogy
a hosszabb futamidejű hitelek esetében a kiszámíthatóbb, hosszabb kamatperiódusú, rögzített kamatozású konstrukciókat válasszák.

2.

3.

Pénzügyileg sérülékeny csoportok elérése

Legalább 100 fős mintán elvégzett kérdőíves felmérés alapján határozd meg,
hogy kik tartoznak a pénzügyileg sérülékeny csoportba. Ezt követően fejtsd
ki, hogy hogyan motiválnád a célcsoportot a pénzügyileg előrelátó és tervező
gondolkodásmód alkalmazására. Ösztönözd az általad pénzügyileg sérülékeny csoportba tartozó fogyasztókat arra, hogy a tudatos gazdálkodás, pénzügyi tervezés elősegítése érdekében készítsenek háztartási költségvetést.

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátor népszerűsítése

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátor használata megkönnyíti a
tájékozódást és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel ajánlatok összehasonlítását. Szerepét akkor képes hatékonyan betölteni, ha a fogyasztók megismerik és használják. Költséghatékony eszközök segítségével tedd népszerűbbé és ismertebbé a fogyasztók körében a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátort!

5. KI PÁLYÁZHAT?
A Szegedi Tudományegyetem hallgatói. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy érvényes és akítv hallgatói jogviszonyigazolással rendelkezz, vagy rendelkezzetek.
Az ötletpályázatodat egyénileg is kidolgozhatod, de ha jobban szeretsz csapatban dolgozni, akkor maximum 3 fős csapatban
is pályázhatsz. Egyénenként vagy csapatonként akár több pályázati anyag is benyújtható.
Fontos! Nem nyújthatnak be pályázatot az MNB munkavállalói, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §
szerint). A duális képzésben résztvevő hallgató nem minősül munkavállalónak, így jogosult a pályázat benyújtására.

II. A PÁLYÁZAT FOLYAMATA
1. Hogyan pályázhatsz?
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványt a Magyar Nemzeti Bank honlapján (https://www.mnb.hu/penzugyinavigator/otletpalyazat) érheted el.
Kérlek, hogy a pályázati dokumentációt, valamint a szükséges mellékleteket az alábbi módokon juttasd el részünkre:
•
•

személyesen: SZTE Tehetségpont (6722 Szeged, Honvéd tér 6. fszt. 34. iroda)
elektronikus úton: sztehetseg@gmail.com, tehetsegpont@rekt.szte.hu

Kérlek, a személyesen leadott példányt összefűzés nélkül, folyamatos oldalszámozással és aláírással ellátva 1 eredeti példányban nyújtsd be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 29. (csütörtök).
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2. Hogyan épüljön fel a pályázatod?
A pályázati anyagodban szükséges bemutatnod a saját magad által kitalált módszertant az alábbi kötelező szempontok
szerint:
• Az ötlet ismertetése
• Költségterv
• Saját, vagy már meglévő felhasznált piackutatási eredmények
• Kommunikációs terv
• A megvalósítás időbeli ütemezése
• Eredmények visszamérhetősége
• Az ötlet hasznossága a pénzügyi kultúra fejlesztése szempontjából
A pályázati anyagod maximum 10 A/4-es oldal legyen, amelyhez ne feledd csatolni az alábbi dokumentumokat:
• Hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap (1. számú melléklet),
• 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolás eredeti példánya.
3. DÖNTÉSI FOLYAMAT
Az egyetem a befogadásról visszaigazolást küld neked a pályázati adatlapon megadott email címre.
Pályázatod elbírálásakor az alábbi értékelési szempontokat vizsgáljuk:
•

formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (pl.: határidő, szükséges iratok csatolása)

•

projektszerű kidolgozottság,

•

ötleteddel a megadott fogyasztói célcsoport széles köre elérhető válik,

•

pályázatodban külön figyelmet fordítottál-e a pénzügyileg hátrányos helyzetű, sérülékeny csoportokra,

•

az elkészített koncepció szakmaisága (megalapozottsága),

•

az ötleted megvalósíthatósága,

•

az ötleted újszerűsége, egyedi jellege

•

az ötleted alapján megvalósítandó projekt várható eredményeinek és költségeinek aránya.

A pályázatod beérkezését követően legkésőbb 2018. május 31. napjáig kiválasztjuk a leginkább ígéretes 5 pályázatot.
Amennyiben a Te pályamunkád is ezek között szerepel, az egyetem emailben értesít a döntő pontos helyszínéről és időpontjáról, ahol lehetőséged lesz személyes prezentációval szemléltetni az ötleted minden fontos részletét.
A döntőre 2018. június 15. napjáig kerül sor az egyetem rendezésében, ahol kiválasztásra kerülnek a nyertes pályázók.

III. NYERTES PÁLYÁZÓK DÍJAZÁSA

A döntőben részvevők közül a 3 leghatékonyabban alkalmazható ötletet megfogalmazó pályázó pénznyereményben részesül az alábbiak szerint:
NYERTESEK

PÉNZNYEREMÉNY (Ft/csapat)

Első helyezett

500 000 Ft

Második helyezett

300 000 Ft

Harmadik helyezett

200 000 Ft

A nyeremények kifizetésére legkésőbb az eredményhirdetést követő 15 munkanapon belül kerül sor átutalás formájában.
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IV. EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK

A pályázatod akkor lesz sikeres, ha az ötleted elősegíti a meghatározott célok megvalósulását, hiteles és szakmailag helytálló, valamint értéket teremt.
Érvénytelen a benyújtott pályázatod, ha
•

nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek;

•

nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek;

•

nem csatoltad hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket;

•

a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,

•

nem felelsz meg a Pályázati Kiírásban foglalt személyi feltételeknek;

•

a pályázatodban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;

•

nem tartalmazza az előírt adatokat.

Eredménytelen a meghirdetett pályázat, ha
•

nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be;

•

a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek.

A pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket az otletpalyzat@mnb.hu e-mail címen fogadjuk.

Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben a pályázat során véleményed szerint bármely eljárás jogszabálysértő módon ment végbe, pályázóként kifogást
nyújthatsz be. A kifogást jelen kiírás II/1. pontjában feltüntetett módon és címre postai úton vagy személyesen kell benyújtani
a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül.
A kifogás kivizsgálására a rendelkezésre álló 30 napon belül kerül sor.

V. MELLÉKLETEK

1.

melléklet – Pályázati adatlap

Kelt: Budapest, 2018. február 6.

Szegedi Tudományegyetem

Magyar Nemzeti Bank
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