
Dr. Papp László Számvitel Verseny 2011

TÁJÉKOZTATÓ

Szervezők elérhetőségei:

Dr. Budai Eleonóra
30/ 244 - 77 - 13

Nagy Árpád
20/ 582 - 38 - 63



Dr. Papp László Számvitel Verseny 2011

Október 24. Hétfő
10:00 - 13:00   Szállás elfoglalása a Szalay László Kollégiumban     

         ( 7622, Pécs, Universitas u.2.)

13:00 - 15:00   Regisztráció

15:00 - 16:00   Szabad program

16:00 - 18:00  Megnyitó/ Vállalatismertető

18:00 -   Kidolgozás kezdete, a csapatok kézhez kapják az eseteket, huszonynégy óra  

   áll rendelkezésére a vezetői összefoglaló és a prezentáció elkészítésére

Október 25. Kedd
7:00 - 9:00   Reggeli a Közgazdaságtudományi Kar épületében 

         ( 7622, Pécs, Rákóczi u. 80)

8:00 - 18:00   Csapatok elfoglalják a számukra biztosított irodákat

13:00 . 14:00   Ebéd

18:00    Kiolgozás vége, prezentációk és vezetői összefoglalók leadása

18:00 - 20:00   Versenyzők számára szabadon választható program, ezalatt a beadott  

   munkák értékelése folyik

20:00    Vacsora és a másnapi elődöntők beosztásának kihírdetése

Október 26. Szerda

7:00 - 9:00   Reggeli a Közgazdaságtudományi Kar épületében

9:00 - 11:00   Elődöntő

11:00 - 13:00   Döntő

13:00 -   Eredményhirdetés és ebéd

PROGRAMTERV
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VERSENYSZABÁLYZAT
A verseny rendezője, helyszíne és időpontja
A versenyt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar és a Janus Pan-
nonius Közgazdasági Szakkollégiuma közösen rendezi.

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

Időpontja:   2011. Október 24 - 26.

Az esettanulmány kidolgozása során használható eszközök
A csapatok tetszőleges mennyiségű nyomtatott segédanyagot hozhatnak maguk-
kal, 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/számítógépekre, vala-
mint 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.

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

Az esettanulmány alapján kialakított javaslat prezentálása
A csapatoknak 20 perc áll rendelkezésükre a javaslat prezentálására, melyhez 
számítógép és projektor használható. A prezentációkat zsűri értékeli, és a leg-
jobbnak ítélt három prezentációt díjazza.
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KORÁBBI ÉVEK RÉSZTVEVŐI

Babes – Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság – és Gazdálkodástudományi Kar, 

Kolozsvár 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 

Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös Miskolci Egyetem, Miskolc 

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya 

Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Nyíregyháza 

Nyugat – magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron 

Pannon Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Veszprém 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs 

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda

 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged 

Szent István Egyetem Gazdasági Kar, Békéscsaba 

Szent István Egyetem, Gödöllő

ELŐZŐ ÉVEK NYERTESEI

2008 2009 2010
Horváth Márton
Szilágyi Gergő 
Sziebert Ádám

PTE-KTK

Pálinkás Viktor 
Tamási Attila 
Szabó László 
Tóth Tamás

PTE - KTK

Barok István
Birton Réka
Lackó Dénes
Vincze Tamás

BBTE - KGK
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A KAR TÖRTÉNETE
Karunk története hivatalosan 1975-ben kezdődött Takács Béla egyetemi docens déká-
ni vezetésével, valójában azonban akkor, amikor 1970 szeptemberében Hoóz István egy-
etemi tanár, tagozatvezető irányítása alatt 103 elsőéves hallgató megkezdte tanulmányait 
a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozatán. 
Az első „kísérleti” években szerezte meg az intézmény a tapasztalatokat a „vállalati mun-
kahelyek betöltésére alkalmas közgazdászok képzése, e témakörben tudományos kutató-
munka végzése” terén, beleértve a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatrendszer 
kiépítését is. Ekkor alakultak ki a később gyakran „pécsi modellnek” is nevezett képzési 
rendszer alapvonalai. A pécsi a második legrégebbi és az első nem budapesti közgazdasá-
gi egyetemi kar Magyarországon, s ez utóbbi minőségében bizonyos mértékben példaként 
szolgált a később létesített vidéki közgazdaság-tudományi, gazdálkodástudományi 
karok létrehozásakor. A 70-es évek második felétől a Kar nagy lendülettel indult el a vál-
lalati, az üzleti szféra igényeinek kielégítése irányába. „Valószínűen nem túlzás megál-
lapítani, hogy helyünket az egyetemi közgazdászképzésben - lényegében, mint egyenlő 
partnerekét - ezekben az években alapoztuk meg.” - írta később a Kar akkori dékánja.

Az 1980-as években Papp László egyetemi docens, majd Zeller Gyula egy-
etemi tanár vezette dékánként a kart. Ebben az időszakban jelentős javu-
lás következett be az oktatás és a tudományos kutatás tárgyi feltételeiben.

A következő évtized előbb Vörös József egyetemi tanár, majd Rekettye Gábor egyetemi 
tanár dékáni irányítása alatt igen innovatív, és a fejlődést tekintve eredményes periódus volt 
a kar életében. Ebben az időszakban két-három olyan nemzetközi kapcsolat került szilárd 
alapokra, amelyek ma is meghatározó erejűek a Kar életében (Ohio University, Middlesex 
University és mások), és általában is számos nemzetközi együttműködési kezdeményezésre 
(kapcsolatok, konferenciák, stb.) került sor. Az ebben az időszakban megszerzett pozíciók-
hoz tartozik az is, hogy 1990. óta karunkon folyik az egyik jelentős közgazdaságtudományi 
szakfolyóirat, a Szigma szerkesztése, és 1995. óta a kar társkiadója és -szerkesztője a mar-
ketingszakma egyetlen akadémiai rangú folyóiratának, a Marketing & Menedzsmentnek.

Az 1996-ot követő hat esztendőnek karunk Farkas Ferenc egyetemi tanár dékáni irányí-
tásával vágott neki. A periódus számos okból a változás időszaka volt, bizonyos terül-
eteken annak csak a kezdete. Az új évezred az „Őrizni és fejleszteni” program jegyé-
ben indult. A Kar az egyre szaporodó számú gazdasági felsőoktatási intézmények 
között a kezdetben „informális” rangsorokban rendszeresen az első-második he-
lyet foglalta el. Az új oktatási programok között említendő az angol nyelvű mester-



Dr. Papp László Számvitel Verseny 2011

Manapság, Ulbert József egyetemi docens dékáni vezetése alatt a kar szigorúan fegyelmezett 
gazdálkodással igyekszik megfelelni küldetésnyilatkozatának, aminek lényege az üzleti tu-
dományok - széleskörű elméleti és módszertani, hazai és külföldi felsőoktatási és szaktu-
dományi kutatási és gyakorlati ismeretekre alapozott - rangos, világszínvonalú művelése 
és közvetítése, oktatása. A legújabb, 2007-es kar- és szak-akkreditációs eljárás teljes ered-
ményessége, a hallgatói és üzleti körökből egyaránt érkező pozitív visszajelzések, továbbá 
az, hogy a francia Eduniversal karunkat a világ ezer legjobb üzleti iskolája közé válasz-
totta, egyaránt azt bizonyítja, hogy a kar megfelel a küldetésében megfogalmazottaknak.

Forrás: http://app.pte.hu/tk/telephely/2003_0529_130348AA.JPG

és doktori képzés megindítása, a Hageni Egyetem német nyelvű távoktatási program-
jának indítása, a szendvics-rendszerű szakközgazdász-képzés, a szakfordító képzés 
szakirányú továbbképzési formája, a két Doktori Iskola végleges akkreditációja, a Sze-
kszárdon megindult főiskolai képzés. A létesítményhelyzet javításának záloga pe-
dig a 48-as téri - Rákóczi úti épületegyüttes régen esedékes rekonstrukciójának meg-
kezdése volt, amely már Dobay Péter egyetemi tanár, dékán vezetése alatt fejeződött 
be. Ebben az időszakban a kar komoly lépéseket tett a tudásvállalattá alakulás útján, 
amihez hozzátartozik a teljesítménymérés és a szervezeti átalakítás megkezdése.
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A VERSENY TÖRTÉNETE
Kezdhetnénk úgy is, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Esettanulmány Kur-
zus. 2008-ban Dr. Budai Eleonóra egyetemi adjunktus vetette fel a Janus Pannonius 
Szakkollégium keretei között megtartott kurzus lelkes résztvevőinek, hogy mi lenne a 
véleményük egy számviteli esettanulmány versenyről és egy számvitel konferenciáról. 
A felvetett ötlet elindította a közös gondolkodást és a végére kikristályosodott az elkép-
zelés. Az ötletelgetésben résztvevő hallgatók Peti János, Weiner János, Bruchert Tamás, 
Rideg András és Jermann Ádám nagy segítséget nyújtottak az ötlet letisztulásához. A 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karának dékánja és dékánhelyettese illetve a 
Janus Pannonius Szakkollégium is támogatólag állt a kezdeményezés mellé, így megszül-
etett a döntés a verseny és a konferencia társrendezvényként történő megrendezéséről. A 
verseny és a konferencia egységes arculatát Horváth Márton alakította ki.

Kezdhetnénk úgy is, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Esettanulmány Kur-
zus. 2008-ban Dr. Budai Eleonóra egyetemi adjunktus vetette fel a Janus Pannonius 
Szakkollégium keretei között megtartott kurzus lelkes résztvevőinek, hogy mi lenne a 
véleményük egy számviteli esettanulmány versenyről és egy számvitel konferenciáról. 
A felvetett ötlet elindította a közös gondolkodást és a végére kikristályosodott az elkép-
zelés. Az ötletelgetésben résztvevő hallgatók Peti János, Weiner János, Bruchert Tamás, 
Rideg András és Jermann Ádám nagy segítséget nyújtottak az ötlet letisztulásához. A 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karának dékánja és dékánhelyettese illetve a 
Janus Pannonius Szakkollégium is támogatólag állt a kezdeményezés mellé, így megszül-
etett a döntés a verseny és a konferencia társrendezvényként történő megrendezéséről. A 
verseny és a konferencia egységes arculatát Horváth Márton alakította ki.

Kezdhetnénk úgy is, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Esettanulmány Kur-
zus. 2008-ban Dr. Budai Eleonóra egyetemi adjunktus vetette fel a Janus Pannonius 
Szakkollégium keretei között megtartott kurzus lelkes résztvevőinek, hogy mi lenne a 
véleményük egy számviteli esettanulmány versenyről és egy számvitel konferenciáról. 
A felvetett ötlet elindította a közös gondolkodást és a végére kikristályosodott az elkép-
zelés. Az ötletelgetésben résztvevő hallgatók Peti János, Weiner János, Bruchert Tamás, 
Rideg András és Jermann Ádám nagy segítséget nyújtottak az ötlet letisztulásához. A 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karának dékánja és dékánhelyettese illetve a 
Janus Pannonius Szakkollégium is támogatólag állt a kezdeményezés mellé, így megszül-
etett a döntés a verseny és a konferencia társrendezvényként történő megrendezéséről. A 
verseny és a konferencia egységes arculatát Horváth Márton alakította ki.
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A 2008. évi verseny esettanulmányát Weiner János írta, mely a villányi Polgár 
Pincészetről szólt, melynek létrejöttéért köszönettel tartozunk Polgár Zoltánnak és Pol-
gárné Kaulics Katalinnak a pincészet vezetőinek, akik hittek a kezdeményezésünkben. 
A versenyen 7 egyetem és egy főiskola összesen 10 csapata – köztük egy határon túli 
egyetem csapata is – vett részt.

A 2008. évi verseny esettanulmányát Weiner János írta, mely a villányi Polgár 
Pincészetről szólt, melynek létrejöttéért köszönettel tartozunk Polgár Zoltánnak és Pol-
gárné Kaulics Katalinnak a pincészet vezetőinek, akik hittek a kezdeményezésünkben. 
A versenyen 7 egyetem és egy főiskola összesen 10 csapata – köztük egy határon túli 
egyetem csapata is – vett részt.

A versenyen feldolgozott esettanulmányokat a verseny ötletadója és főszervezője Dr. 
Budai Eleonóra adjunktus lektorálta.

Tavaly pedig immár harmadik alkalommal, 2010. október 24-25-26-án került sor a 
„Dr. Papp László Számvitel Versenyre” és társrendezvényére a „Számvitel Tudomány – 
Szakma – Oktatás” konferenciára. A tavalyi versenyen 21 csapat versenyzett immár 13 
felsőoktatási intézményből.
A Dr. Papp László Számvitel Verseny állandó támogatói a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Baranya megyei szervezete, valamint a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanác-
sadó Zrt. voltak.
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