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VERSENYSZABÁLYZAT 

 

A VERSENY RENDEZŐJE 

 

A versenyt a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Janus 

Pannonius Közgazdasági Szakkollégium közösen rendezi. 

 

A VERSENY HELYSZÍNE 

 

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar  

7622 Pécs, Rákóczi út 80.  

 

A VERSENY IDŐPONTJA 

 

2012. október 14-15-16. 

 

VERSENYFELHÍVÁS 

 

A verseny rendezői adott év szeptemberében versenyfelhívást tesznek közzé, amelyet 

eljuttatnak az egyetemekre, főiskolákra, valamint a működő szakkollégiumokhoz e-mailben. 

A versenyfelhívás megjelenítésre kerül az alábbi honlapokon:   

 

http://portal.ktk.pte.hu/ 

http://jpksz.hu/v-plszv 

http://www.szamvitelkonf.ktk.pte.hu/ 

 

JELENTKEZÉS A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

A versenyre 4 fős csapatok nevezhetnek be bármely magyar vagy külföldi magyar nyelvű 

gazdasági képzést folytató felsőoktatási intézményből. A csapattagok nappali tagozatos, 

intézményüket képviselő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező főiskolai/egyetemi 

hallgatók lehetnek. A csapatok csak egy-egy felsőoktatási intézmény hallgatóiból 

szerveződhetnek és csak saját intézményüket képviselhetik.  

A versenyen minden intézményt több csapat is képviselhet, de korlátot jelent a maximum 15 

csapatos keretszám, melyet a jelentkezések beérkezésének sorrendje alapján képezünk.  

A versenyre jelentkezni a http://jpksz.hu/v-plszv honlapon található jelentkezési lap 

kitöltésével és a versenyfelhívásban megjelölt e-mail címre való visszaküldésével lehet.  

A jelentkezés beérkezéséről a szervezők visszaigazoló e-mailt küldenek. 

 

 

http://portal.ktk.pte.hu/
http://jpksz.hu/v-plszv
http://www.szamvitelkonf.ktk.pte.hu/
http://jpksz.hu/v-plszv
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NEVEZÉSI DÍJ 

 

A nevezési díj csapatonként 10 000 Ft, melyet a Pécsi Tudományegyetem által a jelentkezési 

lapon megadott adatok alapján kiállított és kiküldött számla ellenében kell megfizetni, 

azoknak a csapatoknak, akik részvételi jogát a szervezők e-mailben megerősítették.  

 

A VERSENY VÁZLATOS IDŐBEOSZTÁSA 

 

Nap Időpont Esemény 

1. nap 16:00–ig Csapatok érkezése, regisztrációja 

 16:00 – 17:30 Megnyitó, vállalatismertető 

 18:00 Esettanulmányok átadása a csapatoknak 

2. nap 18:00–ig Esettanulmány kidolgozása 

 19:00 Díszvacsora 

3. nap 9:00 – 11:00 Elődöntő  

 11:20 – 13:20 Döntő 

 13:30 – Eredményhirdetés 

 

A verseny szervezői az időbeosztástól való eltérés jogát fenntartják azzal, hogy az 

esettanulmány megoldására rendelkezésre álló 24 óra nem csorbítható.  

A verseny végleges időbeosztására vonatkozó tájékoztatást a szervezők minden csapat részére 

előzetesen e-mailben, valamint nyomtatott verzióban a helyszínen rendelkezésre bocsátják.  

 

REGISZTRÁCIÓ 

 

A csapattagoknak a verseny megkezdése előtt személyesen is regisztrálniuk kell a 

szervezőknél. A regisztrációt követően a versenyző csapatok személyi összetétele nem 

változtatható. A versenyen a szervezők nem indulhatnak el, kivételt képeznek ez alól a PTE 

hallgatói. 

 

AZ ESETTANULMÁNY KIDOLGOZÁSA SORÁN HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK 

 

A csapatok tetszőleges mennyiségű nyomtatott segédanyagot hozhatnak magukkal, ezeket a 

regisztráció során be kell mutatniuk. A csapatok egymásnak nem adhatják át, egymás között 

nem cserélhetik anyagaikat. A munkához minden csapattagnak egy nyomtatott esettanulmány 

áll rendelkezésére. 
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Elektronikus segédanyagok használhatók. Számológépekre, számítógépekre, valamint 

írószerekre vonatkozóan korlátozás nincs, minden csapat maga gondoskodik a szükséges 

eszközökről.  

 

A megoldáshoz internet használható, internet-hozzáférés a verseny helyszínén biztosított. 

 

Csapaton kívüli emberrel aktív kommunikáció nem folytatható. Ha a versenyszervező 

bizottság ilyet tapasztal, az kizárást von maga után.  

 

Amely esetekre a verseny szabályzata nem ad egyértelmű utasítást, az nem megengedett 

versenymagatartásnak minősül, amit a verseny szervezőbizottsága pontlevonással/kizárással 

büntet. 

 

AZ ESETTANULMÁNY 

 

Az esettanulmány egy létező vállalkozás valós és aktuális helyzetét, problémáját dolgozza fel, 

kimondottan a versenyre íródik, azt megelőzően semmilyen formában nem kerül publikálásra.    

 

AZ ESETTANULMÁNY KIDOLGOZÁSA 

 

Az esettanulmány megoldására a csapatoknak az esettanulmány kézhezvételét követően 24 

óra áll rendelkezésükre. A kidolgozási idő végén egy maximum négy oldalas vezetői 

összefoglalót, valamint az esettanulmány alapján kialakított javaslat prezentációját kell 

benyújtaniuk elektronikus formában a versenyen ismertetett módon.  

 

A prezentációnak nincs előírt kiterjesztése, de a Microsoft PowerPointtól eltérő program 

esetén a csapat köteles a prezentáció feltételeiről gondoskodni. 

 

AZ ESETTANULMÁNY ALAPJÁN KIALAKÍTOTT JAVASLAT PREZENTÁLÁSA 

 

Az elődöntőben (majd a döntőben is) a csapatoknak 20 perc áll rendelkezésükre javaslatuk 

prezentálására, amely a leadott munkáik alapján előzetesen kialakított csoportbeosztás szerinti 

sorrendben történik.  

 

A prezentációkat a zsűri értékeli, és minden csoportból az általuk legjobbnak tartott csapat 

kerül a döntőbe, ahol a három legjobbnak ítélt prezentáció kerül díjazásra.  

 

A prezentációkhoz számítógép és projektor biztosított. 

 

 


