
 

 

2011. október 24-25-26. 

Versenyszabályzat 

1. A verseny rendezője és helyszíne 

A versenyt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar és a Janus Pannonius 
Közgazdasági Szakkollégium közösen rendezi. 

Helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 
 7622 Pécs, Rákóczi u. 80. 

2. A verseny célja 

A tudás összemérése és találkozási lehetőség biztosítása azoknak az egyetemi és főiskolai 
hallgatóknak, akik érdeklődnek a számvitel iránt. A gyakorlati tudás fontosságát 
hangsúlyozva egy esettanulmány-verseny keretében lehetőséget biztosít a résztvevők 
számviteli ismereteinek kamatoztatására. 

3. Jelentkezés, résztvevők 

A versenyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek. A csapat tagjai egyetemi / főiskolai 
tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók lehetnek. A versenyen minden 
intézményt több csapat is képviselhet, de korlátot jelent a maximum 20 csapatos keretszám, 
melyet a jelentkezések beérkezésének sorrendje alapján képezünk. 
Jelentkezni a szamvitelverseny@jpksz.hu címen lehet, a kitöltött jelentkezési lap 
visszaküldésével. (A jelentkezési lap letölthető a honlapról: www.jpksz.hu-n, bal oldali 
menüsorban a „*Számvitel Verseny*” fülön.) 

4. Fontosabb dátumok 

2011. október 10. A csapatok jelentkezési határideje 

2011. október 24-25-26. Verseny 

5. Regisztráció 

2011. október 24-én 13:00 – 15:00 között a csapatoknak regisztrálni kell magukat a verseny 
megadott helyszínén a diákigazolványuk felmutatásával. A regisztráció akkor válik véglegessé 
és kezdheti meg a csapat a versenyt, ha mind a négy tagja igazolta személyazonosságát, 
valamint azt, hogy mely intézményt képviseli és magára nézve kötelezőnek fogadta el, 
aláírásával ellenjegyezte a verseny szabályzatát. A nevezési díj is a regisztráció alkalmával 
fizetendő. 

http://www.jpksz.hu-n/
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6. Az esettanulmány kidolgozása során használható eszközök 

A csapatok tetszőleges mennyiségű nyomtatott segédanyagot hozhatnak magukkal, 
melyeket a regisztráció során be kell mutatniuk. A csapatok egymás között nem adhatják át, 
cserélhetik az anyagaikat.  
A munkához minden csapattagnak egy nyomtatott esettanulmány biztosított. Elektronikus 
segédanyagok használhatók, számológépekre és írószerekre vonatkozóan korlátozás nincs, 
minden csapat maga gondoskodik róla. 
Aktív kommunikáció nem folytatható csapaton kívüli emberrel. Ha a versenyszervező 
bizottság ilyet tapasztal, az kizárást von maga után. 

7. Esettanulmány kidolgozása 

Az esettanulmány megoldására a csapatoknak az esettanulmány kézhezvételét követően 24 
óra áll rendelkezésre. A kidolgozási idő végén egy négy oldalas vezetői összefoglalót, 
valamint az esettanulmány alapján kialakított javaslat prezentációját kell benyújtani 
elektronikus formában a versenyen ismertetett módon.  
A prezentációnak nincs előírt kiterjesztése, Microsoft Powerpoint-tól eltérő program esetén 
a csapat köteles a vetítő segédprogramról gondoskodni. Az előadáshoz számítógép és 
projektor biztosított. 

8. Az esettanulmány alapján kialakított javaslat prezentálása 

A csapatoknak 20 perc áll rendelkezésükre a javaslat prezentálására, melyhez számítógép és 
projektor használható.  

9. Értékelés 

A vezetői összefoglalókat és a prezentációkat 4 tagú zsűri értékeli az elődöntőben, és minden 
elődöntőből a legjobb csapatot juttatja a döntőbe.  A döntőbe jutott csapatok 12 tagú zsűri 
előtt prezentálják javaslataikat, majd a zsűri a legjobbnak ítélt három prezentációt díjazza. 


