
CASE PÉNZ 2019
V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T

1. A VERSENY CÉLJA

A CasePénz a Case Solvers által szervezett pénzügyi témájú esettanulmányi verseny, 
amely egy rendhagyó megmérettetést biztosít középiskolás diákok számára. 

Az CasePénz-nek kettős célja van: Egyrészt, hogy elmélyítse a középiskolások pénzügyi 
ismereteit és tudatosságát, másrészt, hogy diákok olyan képességeit, készségeit fejlessze, 
amelyek az oktatási rendszer keretein belül kisebb hangsúlyt kapnak. Ezek közé tartozik a 
prezentációs készség, a csapatmunka és a kreatív, illetve kritikus gondolkodás. A verseny 
végeztével a versenyzők átfogó képet kapnak az esetoldásról és annak módszertanáról.

2. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

A versenyre három fős csapatok jelentkezhetnek magyarországi vagy határon túli 
magyar középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapattagok a középiskola 9-13. 
évfolyamának valamelyikébe járjanak és a 2018/19-es évben aktív tanulói jogviszonnyal 
rendelkezzenek. A jelentkezésnek NEM feltétele, hogy a tanulók egyazon iskolában vé-
gezzék tanulmányaikat. Kettős jelentkezést nem fogadunk el, egy versenyző csak egy 
csapatban nevezhet. A jelentkezéssel a csapatok elfogadják a versenyszabályzatot, 
és tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják.

3. A JELENTKEZÉS MENETE

A jelentkezés a verseny hivatalos oldalán, a www.casepenz.hu-n érhető el. A jelentke-
zőknek nevüket, a csapatkapitány iskoláját, a csapatnevüket, e-mail címeiket, illetve 
felkészítő tanáruk nevét és e-mail címét kell megadniuk. A továbbiakban a kommu-
nikációt a szervezők a csapatkapitánnyal folytatják.

Az alábbi szabályok a verseny minden résztvevőjére vonatkoznak. A résztve-
vőktől elvárt, hogy a szabályokkal tisztában legyenek, és azoknak megfelelően 
vegyenek részt a versenyen.

www.casepenz.hu


4. FELKÉSZÜLÉS

A felkészülést segítő anyagokat a www.casepenz.hu-n, a Felkészülés fülön érhetik el 
a diákok oktatóvideók formájában. A videókban található anyagok alapját képezik 
az online fordulók tesztfeladatainak, illetve a további fordulókhoz szükséges tudás 
alapjául is szolgálnak.

5. A VERSENY MENETE

A verseny két fordulóból áll.

Az online selejtező április 9. és 15. között kerül megrendezésre, a feladat eladási határ-
ideje április 15. éjfél. A versenyzőknek az interneten kapott feladatokat kell megolda-
niuk, majd az itt elért pontszámuk alapján a legjobban teljesítő csapatokat behívjuk 
a döntőre. 

A döntő (április 28.) időpontja előtt a csapatok egy pénzügyi esetet kapnak e- mailben, 
melynek megoldását Budapesten élőben prezentálják, szakmai zsűri előtt. Megoldá-
suk bemutatására 12 perc áll rendelkezésre, ezután a zsűri tagjai a prezentációhoz 
kapcsolódó kérdéseket tesznek fel maximum 8 percben. A döntő alatt 2 forduló lesz.  
A 12 csapatot először sorsolás útján három részre osztjuk és ők „kis zsűrik” előtt mu-
tatják be prezentációjukat, majd a divíziónként legjobbnak ítélt egy-egy csapat a 
„nagy zsűri” előtt ismét előadja prezentációját és küzd meg az első helyért. A “kis zsűri” 
előtt lezajló prezentációk három különböző teremben zajlanak, minden csapat csak 
a saját prezentációján lehet jelen és ez vonatkozik a kísérőkre, felkészítő tanárokra is.
 
Fontos tudnivaló, hogy az országos döntőben nem számítanak az előző forduló pont-
jai: ezek a pontok törlődnek.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az online fordulók tesztjeit a Case Solvers trénerei állítják össze. A verseny országos 
fordulójáról fényképek, videóanyagok és felvételek készülnek, amelyeken a csapatok, 
a zsűri és a közönség is láthatóak. Ezen képek a későbbiekben felhasználásra kerülnek 
a verseny népszerűsítéséhez és egyéb médiatartalmakhoz. A versennyel kapcsolatos 
részletes információ megtalálható a honlapon, de személyes kapcsolatfelvételre is 
van lehetőség a honlapon feltüntetett telefonszámon és e-mail címen. 
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