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PénzSztár verseny Veszprém megyei selejtező 
 
 
Helyszín és közreműködők 

 

Időpont: 2018. november 8-án 13 és 18 óra között (érkezés 13 órára) 

Helyszín: Pannon Egyetem 

Cím: 
8200 Veszprém, Egyetem út 10., Műszaki Informatikai Kar,  
VII. emelet 726-os terem 

Zsűri elnöke: 
Dr. Szikszai Szabolcs, a Pannon Egyetem Közgazdaságtan Intézeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense 

NAV zsűritag: 
Dégi Zoltán, a NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának 
igazgatója 

BB zsűritag: Kiverszky Hedvig, a Budapest Bank veszprémi fiókjának vezetője 

Játékvezető: 
Márki Éva, a NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának 
igazgatóhelyettese 

 
Versenyző csapatok 

 

BÁNKISOKK 
Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, 
Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegység, Ajka 

Kelly hősei Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, Balatonalmádi 

Közpénz Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma, Veszprém 

PénzOkosok Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Pápa 

TippMixxxxFinalFOUR Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Pápa 

 
Helyszínek közötti szétlövés 

 
A megyei fordulóból nem csak a helyi első helyezett csapatok juthatnak tovább a regionális 
középdöntőbe, hanem az adott régión belül még további két csapat, akik a győzteseken kívül a két 
legmagasabb pontszámot szerezték a játék alapszakaszában. Amennyiben a továbbjutásra esélyes 
csapatok között pontegyenlőség áll fenn, szétlövés dönt a továbbjutásról. Miután az adott régión 
belül mindenhol lezárult a játék alapszakasza, a Versenyközpont értesíti a helyszíneket arról, hogy 
szükség van-e szétlövésre. Az érintett helyszínek játékvezetői egymással telefonon egyeztetve 
bonyolítják le a szétlövést, majd a végeredményt közlik a Versenyközponttal. 
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Régión belüli játékvezetők telefonszámai 

 

Régió Megye Játékvezető Telefon 

Közép-
Dunántúl 

Komárom-Esztergom Altmann-né Barsánszki Szilvia +36 70 491 7410 

Fejér Gergelyné dr. Móder Ágnes +36 30 365 8896 

Veszprém Márki Éva +36 30 500 8950 

 
Visszaszámláló alkalmazás 

 
Amennyiben a feladatok megoldására fordítható időtartam mérésére a helyszínen nem áll 
rendelkezésre kivetíthető számítógépes visszaszámláló, kérjük, hogy ezt a házigazda kapcsolattartó 
jelezze a Versenyközpontnak, és küldünk egy egyszerűen telepíthető és használható alkalmazást. 
 
Az internetes eredményjelző használata 

 
Az eredményjelző használatára vonatkozó részletes ismertetőt és a belépéshez szükséges adatokat a 
Versenyközpont külön e-mailben küldi meg minden játékvezetőnek és házigazda kapcsolattartónak. 
Az eredményjelző használatát előzetesen ki lehet próbálni, de a kivetíthető feladatok helyett ekkor 
még csak mintaoldalakat lehet megnyitni. FONTOS, hogy az eredményjelző felületet közvetlenül a 
verseny indítása előtt frissíteni kell, mert csak ekkor töltődik be az éles tartalom! 
 

A kérdőív kitöltése 

 
Kérjük, hogy a versenyforduló anyagai között – a 9. borítékban– található kérdőívet a helyszínen 
minden versenyző és felkészítő tanár töltse ki. Erre a játék félidejében tartandó szünetben van 
lehetőség vagy a 2. félidő befejezését követően, amíg a régión belül minden helyszínről 
megérkeznek a végeredmények. A kérdőív kitöltése névtelenül történik. Kérjük, hogy a kitöltött 
lapokat a helyszínen senki ne nézze meg, azokat helyezzék vissza a borítékba, és – a forduló többi 
anyagával együtt – küldjék vissza a Versenyközpontba! 
 
Az oklevelek kitöltése 

 
A forduló végén minden versenyző és felkészítő tanár kap oklevelet. A 10. borítékban található 
okleveleket érdemes már a játék előtt vagy a szünetben kitölteni és a zsűrivel aláíratni, hogy a végén 
csak a helyezéseket kelljen ráírni. A forduló megnevezésénél azt a helyszínt kérjük feltüntetni, ami 
itt, az előző oldal tetején is szerepel.  
 
Ajándékcsomagok 

 
Az ünnepélyes záróceremónia keretében oklevelet és kis ajándékcsomagot is kap minden versenyző 
és felkészítő tanár. A felkészítő tanárok számára a Versenyközpont előre összeállítva juttatta el az 5 
ajándéktáskát, míg a diákok részére a helyi asszisztencia készíti össze a 20 egyforma csomagot a 
Versenyközpont által megküldött ajándéktárgyakból. 
 
A Versenyközpont telefonszámai 

 
+36 1 354 1608, +36 20 317 5185, +36 20 272 2789 


