
 

 

Felhívás a  

IV. Pénzügyi és Számviteli Esettanulmányi Versenyre 

 

Résztvevők 

 Nagy múltú és sokoldalú üzleti képzést nyújtó magyarországi, ill. határokon túli 

magyar felsőoktatási intézmények. 

 A csapatok az egyetemüket/főiskolájukat képviselik. 

 A meghívást minden felsőoktatási intézmény egy időben kapja meg. 

Az esettanulmány 

 A feladat egy létező magyar vállalat valós, aktuális döntéshelyzetére vonatkozó 

javaslat kidolgozása. 

 Az esettanulmányt a BGF PSZK Szakkollégiuma az esettanulmányt adó céggel 

közösen készíti. 

 Az esettanulmány középpontjában álló vállalatról, és a hozzá kapcsolódó pénzügyi és 

számviteli feladatról a készítőkön és a jóváhagyókon kívül a verseny napjáig senki 

sem szerez tudomást. 

Zsűri 

 Mind az elődöntő, mind pedig a döntő során a zsűrit részben az esettanulmányt adó 

cég vezetői és az üzleti élet független és pártatlan képviselői, részben pedig az eset 

készítői alkotják. 

A verseny szabályzata 

 Minden csapat 22 óra felkészülési idővel rendelkezik, ennek beosztását a 

szervezőbizottság határozza meg. 



 

 

 A csapatok könyveket és számológépeket használhatnak a felkészülés során. Minden 

egyéb, a felkészülést segítő eszköz használata NEM MEGENGEDETT. 

 Minden csapat rendelkezésére áll 1 db számítógép. Ezen felül minden csapat hozhat 

magával még 1 db laptopot. További számítógépek használata NEM MEGENGEDETT. 

 A prezentációkat a Microsoft PowerPoint programján kell elkészíteni. 

 A prezentáció végső anyagát és a vezetői összefoglalót vasárnap este kell átadni a 

szervezőbizottság tagjának. A késedelmes leadás a csapat versenyből való kizárását 

vonja maga után. 

 A vezetői összefoglaló terjedelme max. 3 oldal. Formai követelmény: Times New 

Roman, 12-es betűméret, 1,15-ös sorköz. 

 A prezentációra 20 perc áll rendelkezésre, amelyet egy 20 perces kérdésekből és a 

válaszokból álló rész követ. Az idő, mint tényező is értékelési szempont, így érdemes 

azzal megfelelően gazdálkodni. 

 A prezentáción az alkalomhoz illő módon kell megjelenni. 

 A szabályzatban részletezett NEM MEGENGEDETT magatartás tanúsítása kizárást von 

maga után. 

Értékelés 

A verseny két fordulóból áll. Az első az ún. elődöntő, amelyen a résztvevő csapatokat 

szekciókba sorsoljuk. Az egyes szekciókból a legjobb csapat juthat a döntőbe. 

Az elődöntő sorrendjének felállítása két vonalon történik: 

Egyrészt a zsűri a csapatok előadását több szempont alapján pontozza. Másrészt külön 

pontozzuk a számviteli feladat megoldását. A végső pontszámot a számviteli feladat és a zsűri 

által adott pontszám együttesen adja. Az egyes szekció csapatai ily módon kerülnek 

rangsorolásra. 

A PSZEV során minden csapat visszajelzést kap a teljesítményéről. 



 

 

 

Nevezés 

4 fős nappali tagozatos (Ba, MSc) csapatok jelentkezését várjuk.  

 Nevezési határidő: 2015. október 26. 

 Verseny időpontja: 2015. november 28-30. 

 Helyszín: BGF-PSZK, 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. 

 Nevezési díj: 10.000 Ft/csapat  

A nevezési díjat kérjük legkésőbb 2015. november 8-ig rendezni. 

 A verseny ideje alatt a résztvevőknek a szállás és étkezés biztosított. 

 A nevezéseket a nemeth.szilard@pszfb.bgf.hu e-mail címre várjuk (a jelentkezési 

lapot a meghíváshoz mellékeltük). 

Csak hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot áll módunkban elfogadni! 

Üdvözlettel:  

 Dr. Heidrich Balázs 
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