
 

Legyél te is S.A.V.E. Nagykövet! 
 
Versenyezz te is négyfős iskolai csapatoddal a S.A.V.E Nagyköveti címért és képviseld 
Magyarországot a S.A.V.E. nemzetközi döntőjében! A legjobb hazai csapat értékes nyereményben 
részesül! 
 
S.A.V.E. Nagykövet pályázati kiírás középiskolai csapatok számára 
 
Miről szól a verseny? Kik azok a S.A.V.E. Nagykövetek? 
 
A S.A.V.E. egy nemzetközi verseny neve, amelyet a Takarékossági Világnap alkalmából a CIB Bank 
anyabankja, az olasz Intesa Sanpaolo Bank és a Torinóban működő Museum of Savings dolgozott ki és 
hirdetett meg tagbankjai között (Olaszország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Egyiptom, 
Csehország, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna).  
 
A S.A.V.E egyrészt utal az angol save, vagyis megtakarít szóra, hiszen a pénzügyi tudatosságnak 
rendkívül fontos szerepe van egy fenntarthatóbb jövő megteremtésében, másrészt ez egy betűszó is:  

• Sustainability (fenntarthatóság),  

• Action (cselekvés),  

• Voyage (utazás),  

• Experience (tapasztalat)  
 
mely most azt is jelenti, hogy ezen a versenyen egy közös utazásra indulunk egy fenntarthatóbb jövő 
felé. A verseny során azokból a középiskolás diákokból lehetnek a S.A.V.E Nagykövetek, akik innovatív 
és gyakorlatias válaszokat adnak saját lakókörnyezetük klímaváltozással, környezetszennyezéssel, és a 
társadalmi problémákkal kapcsolatos legégetőbb kérdéseire, figyelembe véve a környezeti és a 
társadalmi fenntarthatóságot is.  

Cél 

A kezdeményezés célja, hogy a fiatalokat megismertesse a szűkös (pénzügyi és természeti) erőforrások 

tudatos felhasználásával. Ezen belül: 

- a lineáris termelési modell működésének és korlátainak megismerése, különös tekintettel a 
természeti erőforrások túlzott kiaknázásának a népességre és a bolygóra gyakorolt 
következményeire; 

- a körforgásos gazdaság mibenlétének és előnyeinek megismerése; 
- a hulladékcsökkentés és -hasznosítás fontosságának tudatosítása. 

 
Kiknek szól a pályázat? Kik vehetnek részt a versenyen? 

A pályázat 16 – 18 éves korosztály (10., 11. és 12. évfolyamos) középiskolások számára nyitott. 

A pályázat menete és a feladat 

A jelentkezés benyújtását követően CIB Bank képviselője előadás tart, amelynek során hasznos 
ismereteket lehet szerezni a szükséges alapfogalmakról (pl. fenntarthatóság, körforgásos gazdaság). Ez 
után minden osztály feladata, hogy feltérképezze a saját városa – vagy Budapest esetében akár egy-
egy kerület, megoldatlan problémáit környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból, és megoldási 
javaslatokat és ötleteket adjanak ezek megoldására.  



 

Minden osztálynak terepkutatást kell végeznie (pl. akár interjút készíteni egy-egy helyi önkormányzati 
képviselővel, alapítvánnyal, non-profit szervezettel, vagy mini kutatást végezni a lakosság körében stb.), 
és az eredményeket és a javasolt megoldásokat egy 10 diából álló prezentációból vagy egy 5 perces 
videóból álló projektmunkában kell bemutatni. A projektmunkák leadási határideje 2023. január 12. 

A legjobb munkák részt vesznek egy nemzetközi versenyen, amelynek célja a három legjobb "S.A.V.E. 
Nemzetközi Nagykövet" kiválasztása. 
 
A magyarországi fordulóban a CIB Bank képviselőiből álló zsűri választja ki a legjobb projektmunkát. Az 
így kiválasztott, legjobb magyarországi projektet kidolgozó csapat a CIB Banktól egy nettó 100 000 
forint értékű Media Markt utalványt kap, valamint a csapat részt vehet a CIB Bank anyabankja, az 
Intesa Sanpaolo Bank által szervezett nemzetközi döntőben, ahol egy négytagú zsűri (az Intesa 
Sanpaolo elnöke, az Intesa Sanpaolo Nemzetközi Leánybanki Divíziójának vezetője, a Takarékossági 
Múzeum igazgatója és kurátora, valamint az EIB Intézet szociális programjának vezetője) választja ki a 
három legjobb projektet. 
A három nemzetközi győztes osztály a 2023. január 31-re tervezett online rendezvényen kerül 
díjazásra. 
 
Felkészülés 

Nincs szükség különösebb előkészületre, de hasznos és javasoljuk, hogy a csapatok próbálják ki a 
Museum of Saving’s “Equality Defender” alkalmazását, valamint játszanak “Help The Mayor” játékkal 
(https://www.museodelrisparmio.it/equality-defender-play-online/), hogy gyakorolhassák a 
társadalmi és környezeti problémák azonosítását és a probléma megoldását. 

A csapatoknak szintén hasznos, ha megnézik a "S.A.V.E. Virtual Tour" videókat a "Gazdasági és 
társadalmi befogadásról", hogy megértsék, hogyan lehet az innovatív vállalkozói megközelítéssel és az 
előrelátó erőforrás-gazdálkodással a gazdasági és társadalmi befogadást előmozdítani.  A videók az 
alábbi linken érhetők el az "Upper secondary school" résznél: 
https://www.museodelrisparmio.it/save-virtual-tour-videos-and-apps/ 
 
Egyéb tudnivalók 
 
Milyen formátumban és hova kell benyújtani a pályázatokat? 
 
A projektterveket az alábbi formátumban, magyar nyelven kell elkészíteni: 

• egy legfeljebb 10 diából álló multimédiás prezentációt (PPT, Prezi vagy bármilyen egyéb 
szoftver használatával). A fájl mérete nem haladhatja meg az 5 MB-ot. 

VAGY 

• egy rövid, legfeljebb 5 perces videót,  
 
amely összefoglalja a projekt következtetéseit és megoldási javaslatát/javaslatait.  
 
A pályázat nyelve 
 
Az első magyarországi fordulóba benyújtott pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben 
a csapat első helyezést ér el a magyarországi fordulóban és bejut a nemzetközi fordulóba is, a pályázat 
angol nyelvű elkészítésében, és a pályázat esetleges előadásában a CIB Bank segítséget nyújt, 
amennyiben ezt a pályázó igényli. 
 
Pályázati anyag  

https://www.museodelrisparmio.it/equality-defender-play-online/
https://www.museodelrisparmio.it/save-virtual-tour-videos-and-apps/


 

 
Kérjük, hogy a jelentkezés benyújtásakor (november 23.) és a fenti pályázati anyaggal együtt is 
küldjék be: 

• A csapat nevét 

• A csapattagok nevét (maximum 4 fős csapatokat várunk) 

• A csapatkapitány nevét 

• Esetleges felkészítő tanár/ok nevét 

• Egy kapcsolatartói telefonszám 

• Egy kapcsolati email cím 

• Iskola neve és pontos címe 

• Kérjük, hogy az Adatkezelési Nyilatkozatot, melyet innen lehet letölteni, minden egyes 
csapattag, beleértve a felkészítő tanárt is töltsék ki, írják alá, majd beszkennelve vagy 
befotózva a jelentkezéshez csatolva küldjék be. Bármely csapattag Adatkezelési 
Nyilatkozatának hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni, a pályázat nem tekinthető 
érvényesnek. 

Milyen szempontok alapján dönt a zsűri? 
 
A szakmai zsűri a pályázatokat az alábbi szempontok alapján bírálja el: 

KONZISZTENCIA a megadott témával. 

HATÁS: A javaslatok HATÁSA a környezeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjából 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG: A javasolt megoldások megvalósíthatósága (PL. Az adott megoldás tényleges 

megvalósításának lehetősége) 

KREATIVITÁS és INNOVÁCIÓ: a beadott pályázati anyag kreativitása és innovatív jellege  

KOMMUNIKÁCIÓ a beadott projekt munka hatékonysága, érthetősége, teljessége 

INTERAKCIÓ az témában érdekelt felekkel pl. helyihatóságokkal, lakosokkal, családokkal, helyi 

vállalkozásokkal (local authorities, citizens, families, businesses, etc.) 

 
A felsorolt kritériumok mindegyikére maximálisan 10-10 pont adható. 
 
Nyeremények 
 
Magyarországi verseny díja 
 
A magyarországi zsűri által legjobbnak ítélt, első helyezett projektcsapat nyereménye:100 000; Ft 
értékű Média Markt utalvány 

 
Nemzetközi verseny díjai 

1. díj Új erdő telepítése  

A Treedom civil szervezettel együttműködve a győztes csapat diákjai számára egy-egy fát ültet. Az 
erdőt lefényképezik és geolokalizálják, valamint saját online oldal is készül neki. Az erdő a környezet és 
az emberek javát szolgálja, szén-dioxidot köt meg.  

2. díj Jegesmedve örökbefogadása 

https://www.cib.hu/document/documents/CIB/save-ambassador-adatkezelesi.pdf


 

A WWF nemzetközi szervezettel együttműködve a 2. díj egy jegesmedve örökbefogadása, amivel a 
nyertes csapat segít a jegesmedvék védelmében, hozzájárul ahhoz, hogy a sarkvidéki tápláléklánc 
egészséges maradjon. A tengeri jég gyors csökkenése miatt 2050-re a jegesmedvék száma 30%-kal 
csökkenhet. 

3. díj Egy tengeri teknős örökbefogadása. 

A WWF-fel együttműködve a 3. díj egy teknős örökbefogadása, így segítve a teknősök mozgásának 
nyomonkövetését és élőhelyük védelmét. Becslések szerint a tengeri teknősök közül 1000-ből csak 
körülbelül 1 kel ki és éri meg a felnőttkort. 
 
A verseny hazai kiírója 
 
A verseny magyarországi kiírója a CIB Bank.  

Határidők 
 

➢ Jelentkezési határidő: november 23.  
➢ A CIB Bank képviselője által megtartott online pályázati ismertető időpontja: 2022. 

november 30. 
➢ A pályázat magyarországi benyújtásának határideje: 2023. január 12. 
➢ A szervező CIB Bank fenntartja magának a jogot, hogy január 16-án, amennyiben a 

beérkezett pályaművek alapján úgy ítéli meg, egy online prezentációra kérje fel a pályázó 
csapatokat, prezentációkat január 16-án délutánra szervezve. Az esetleges online 
prezentációról legkésőbb január 13-án nap végéig értesítést küld a pályázóknak.  

➢ A magyarországi pályázat nyertesének kihirdetése: 2023. január 23. 
➢ A nemzetközi verseny online eredményhirdetésének időpontja: 2023. január 31. 

 

Kontakt, jelentkezési cím 

A jelentkezéseket és a pályázati anyagokat a fenti határidők betartásával a kommunikacio@cib.hu 

címre várjuk. A Tárgy mezőben kérjük beírni, hogy SAVE NAGYKÖVET PÁLYÁZAT. Határidőn túl vagy 

hiányosan érkezett jelentkezéseket és pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni. 

 
 

mailto:kommunikacio@cib.hu

