
Lámfalussy Sándor Kari Szimulációs Verseny 

Általános információk 

A Lámfalussy Sándor Szakkollégium kari szimulációs versenyt (továbbiakban: verseny) 

hirdet. 

Szervező 

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervező: 

Lámfalussy Sándor Szakkollégium 

 

Képviseli: 

 Németh Szilárd, Szakmai vezető 

 Nagy Dóra Felícia, Esettanulmányi Bizottság Alelnöke 

 Németh Nimród, Elnök 

Nevezési és részvételi feltételek 

A versenyre a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán tanuló, 

2020/2021. tanév II. (tavaszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, felsőoktatási 

szakképzésben (FOSZK) vagy alapképzésben (BA/BSc) résztvevő, nappali vagy levelező 

munkarendű hallgatók pályázhatnak három (3) fős csapatokban. A versenyen való részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

Amennyiben a fenti feltételek bármelyiket a csapat bármely tagja nem teljesíti, úgy a teljes 

csapat nevezése érvényét veszti. 

Egy hallgató csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat, amennyiben ez a feltétel nem 

teljesül, úgy a hallgató nevezése érvényét veszti. 

A jelentkezés folyamata 

A regisztráció a myaccount.ecosim.hu oldalon történik. A regisztráció során a csapattagok 

megadják a részvételhez szükséges adatokat, illetve használni kívánt csapatnevüket. A névnek 

egyértelműen azonosítania kell a csapatot, így több azonos nevű csapat nem indulhat. Sikeres 

regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Célszerű a 

spam mappát is ellenőrizni. 

A jelentkezés határideje: április 7. (szerda) 23 óra 59 perc 

  



A verseny menete 

A verseny két fordulóból áll. Az online selejtező során a csapatoknak a termeléssel és 

értékesítéssel foglalkozó virtuális tech vállalat irányításához kapcsolódó legfontosabb 

stratégiai kérdésekben kell döntést hoznia a gazdasági élet szereplői által befolyásolt 

versenykörnyezetben. A szimuláció a termelésen és értékesítésen túl pénz-és 

készletgazdálkodást, erőforrásmenedzsmentet, valamint marketinget érintő döntési 

lehetőségeket is kínál. 

A regisztrált csapatok számára a selejtező előtt tesztfordulót is biztosítunk! 

Tesztforduló: április 8-11. 

Selejtező időtartama: április 12 - 23. 

 

A döntőn a szimuláció során legjobban teljesítő 8 csapat küzdhet meg a dobogós 

helyezésekért. A döntő során a csapatoknak egy kreatív stratégiai feladat megoldását kell 

prezentálniuk a szakmai zsűri számára. A csapatoknak megengedett a tankönyvek és 

internetes források használata a felkészüléshez. 

A prezentáció (PPT) nyitódiáján fel kell tüntetni a csapat nevét, diáit oldalszámozással ellátva 

kell elektronikusan benyújtani. A prezentáció előadásának időkerete 20 perc (15 perc 

prezentáció, 5 perc Q&A). A zsűri a csapatoknak kérdéseket tehet fel a prezentációval és 

annak tartalmával kapcsolatosan, amelyekre a csapatoknak helyben, gondolkodási idő nélkül 

kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő.  

Amennyiben a kiválasztott csapat nem jelenik meg a döntőn, az kizárásnak minősül, a 

második fordulóban már nem értékelhető. 

A döntőt követően a szakmai zsűri dönt a díjazott csapatok kiválasztásáról. 

A prezentáció végleges állapotban történő leadásának határideje 2021. ápr. 29. 20:00. 

A döntő időpontja: 2021. ápr. 30. 

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!  

 


