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I. A verseny küldetése 

Egy olyan versenysorozat hagyományának megteremtése, ahol a résztvevők profi 

mentorok segítségével valós támogatást és segítséget kapva tudnak felkészülni. A 

szervezők a verseny megvalósításával az alábbi célokat tűzték ki: 

 

A gazdasági felsőoktatásban tanuló egyetemi hallgatók tekintetében: 

 A prezentációs készség javítása. 

 Felkészítés a munkaerőpiaci elvárásokra. 

 Megmérettetés lehetősége. 

 Idegen nyelv aktív használata. 

 Folyamatos fejlődés lehetősége. 

 

A gazdasági felsőoktatást végző egyetemi karok tekintetében: 

 A képzések színvonalának emelése. 

 A karok közötti együttműködés javítása. 

 A prezentációs készség mint a munkáltatók által elvárt készség nagyobb súllyal 

történő megjelenítése a felsőoktatásban. 

 

II. Bevezetés 

1. A versenyszabályzat a 2020-ban megrendezendő versenyek (regionális fordulók, 

országos döntő) szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi szabályt és 

előírást tartalmazza. A szervezők fenntartják maguknak azt a jogot, hogy jelen 

versenyszabályzatban nem tisztázott kérdések esetén eseti döntéseket hozzanak. 

 

2. Jelen versenyszabályzat, illetve annak esetleges módosítása a versenysorozat teljes 

ideje alatt elérhető a www.prezilimpia.hu internetes oldalon. 

 

III. A verseny célja 

A versenyzők felkészültségének felmérése mellett megtalálni az ország legjobb előadó 

képességgel rendelkező egyetemi hallgatóját. 

 

 

 

 

http://www.prezilimpia.hu/
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IV. Verseny szervezője 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Egyesület a Marketing 

Oktatásért és Kutatásért és a Toastmasters International szegedi szervezete, az „Ez A 

Beszéd” Retorika Klub. 

 

V. Résztvevők 

1. A versenyen részt vehet bármely magyarországi egyetemen, gazdaságtudományi 

képzési területen alap- vagy mesterképzésben résztvevő, aktív jogviszonyú hallgató. 

Az aktív hallgatói jogviszonyt a karok a regionális forduló lebonyolítása előtt 

kötelesek ellenőrizni, a szervezők az országos döntőn ezt már nem vizsgálják. A 

verseny regionális fordulói az alábbi karokon kerülnek megrendezésre: 

 

 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar  

 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar  

 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi 

Kapcsolatok Kar  

 Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar  

 Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és 

Idegenforgalmi Kar  

 Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar  

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar  

 Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar  

 Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Kar  

 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar  

 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar  

 

2. Egy intézményből a versenyre több hallgató is jelentkezhet, jelentkezési korlát nincs. 

Egy jelentkező mindkét versenyszámban indulhat és tovább is juthat. A regionális 

fordulón minden versenyszámonként résztvevő 10-10 fő versenyző után, az előadás 

nyelvétől függetlenül, 1-1 fő juthat tovább az országos döntőbe (pl. 1-10 versenyző 

esetén 1 fő, 11-20 versenyző esetén 2 fő, 21-30 versenyző esetén 3 fő, stb.). A 

továbbjutó(k) személyéről a regionális forduló zsűrije dönt, a prezentációs verseny 

esetén a kiadott értékelési szempontok figyelembevételével (1. sz. melléklet), míg a 

prezentációs karaoke esetén szubjektív véleménye alapján. 
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VI. Verseny nyelve 

1. A versenyen magyar és angol nyelven is indulhatnak a versenyzők, de a versenyen 

(regionális forduló és országos döntő) a helyezések versenyszámonként összesítve 

és nem nyelvenként kerülnek meghatározásra. 

 

2. Amennyiben a versenyen angol nyelven is indulnak, a zsűriben biztosítani kell az 

angol nyelvtudással rendelkező tag vagy tagok részvételét. 

 

VII. Versenyek lebonyolítása 

1. A verseny két fordulóból áll. A regionális fordulók lebonyolításáért az V.1. pontban 

felsorolt karok, míg az országos döntő lebonyolításáért a szervezők a felelősek. 

 

2. Minden V.1. pontban megjelölt karon 2020. április 8-ig kell megtartani a regionális 

fordulókat, ahonnan az V.2. pont szerint jutnak a versenyzők tovább az országos 

döntőbe.  

 

3. Az országos döntő 2020. április 29-én kerül megrendezésre, Szegeden. A prezentációs 

versenyszámban országos döntőbe jutott versenyzők részére a szervezők személyes 

mentort biztosítanak, aki segíti a felkészülésüket. 

 

VIII. Versenyszámok 

1. Prezentációs verseny 

 

a) A verseny során a hallgatók egy előre megadott témában készítik el 

prezentációjukat. Az országos döntőbe jutó hallgatók a regionális fordulóban 

bemutatott prezentációjukat adják elő, amin a mentor tanácsai, vagy saját ötletek 

alapján apróbb módosítások, változtatások megengedettek, de a cím és az elődás fő 

mondanivalója nem változhat. A prezentációs verseny témája 2020-ban a 

„Modern pénzügyek, pénzügyi tudatosság”, de azon belül nincs tartalmai és 

formai megkötés. A téma megközelíthető akár: 

 

 gazdasági, 

 társadalmi, 

 műszaki, 

 pénzügyi, 

 politikai, 

 jogi, 

 üzleti, 

 marketing, stb. oldalról. 
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b) Az előadások minimum 6, maximum 8 percesek lehetnek, az időmérésről a zsűri 

gondoskodik. A minimális időkeret el nem érése és a maximális időkeret fél 

perccel történő túllépése esetén a versenyző automatikusan kizárásra kerül, és 

előadása nem értékelhető. 

 

c) A verseny értékelésének részletes szempontrendszerét a versenyszabályzat 1. 

számú  melléklete tartalmazza. Az értékelés főbb szempontjai: 

 

 beszéd felépítése, 

 stílus, 

 forma, 

 előadásmód, 

 hangerő, 

 hangszín, 

 tartalom, 

 testbeszéd, 

 nyelvhasználat. 

 

d) A prezentációs versenyen nem kötelező prezentációs szoftvert használni, de 

amennyiben ilyenre kerül sor, az csak Prezi vagy PowerPoint lehet. Ezen kívül 

bármilyen más eszköz vagy tárgy szabadon használható, amely egészségre vagy 

testi épségre nem ártalmas, illetve nem alkalmas arra, hogy az előadó teremben, 

berendezési tárgyakban kárt vagy a jelenlévőknek sérülést okozzon. 

 

2. Prezentációs karaoke 

 

a) A versenyszám lényege, hogy előzetes felkészülést nem igényel, ebben az esetben 

a rögtönzőképességen van a hangsúly. A versenyzőknek 2 perc áll 

rendelkezésükre, hogy folyamatosan beszéljenek a kivetítőn megjelenő diákról. A 

diák (amelyek lehetnek képek, ábrák, rajzok, diagramok stb.) között semmilyen 

összefüggés sincs, véletlenszerűen, automatikusan, 15 másodpercenként váltják 

egymást. 

 

b) A regionális fordulóra a diasorokat PowerPoint formátumban a szervezők 

biztosítják. Verseny értékelésekor nincs objektív szempontrendszer, a versenyző 

feladata, hogy 2 percig folyamatosan beszéljen. Mivel minden versenyző ugyanazt 

a diasort kapja, a versenyszám lebonyolítása során különös gondot kell fordítani 

arra, hogy a még nem szerepelt versenyző ne lássa az előző előadásokat. 

 

IX. Szakmai zsűri 

A regionális fordulón a versenyt bonyolító intézmény gondoskodik a legalább 3 fős, 

de páratlan számú tagból álló zsűriről, míg az országos döntőben minimum 5 fős, de 
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páratlan számú tagból álló szakmai zsűri dönt a helyezésekről. Az országos döntő 

zsűrijéről a szervező gondoskodik. A zsűri tagjai a végeredményről egymás között, 

egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

 

X. A verseny díjazása 

1. Az országos döntő összdíjazása 450.000- Ft. A prezentációs verseny első helyezettje 

250.000.- Ft-ot, a második helyezett 150.000.- Ft-ot, míg a harmadik helyezett 

50.000.- Ft-ot kap. A prezentációs karaoke verseny győztese tárgynyereményben 

részesül. A döntőben a helyezetteken kívül különdíjak is adhatóak, ezekről is a zyűri 

dönt. 

 

2. A regionális fordulók díjairól az azt lebonyolító karok gondoskodnak. 

 

XI. Személyes adtok védelme 

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a személyes adatok védelmére, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok és belső szabályzatok betartására. Versenysorozat folyamán és azt követően is a 

személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán, az adatvédelmi tájékoztatóban megadott 

módon és ideig történik. Az érintett hozzájárulása bármikor visszavonható. A versenyszámok 

győztesei, helyezettjei, különdíjasai a versenyre való jelentkezéssel hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a verseny népszerűsítése céljából felvételek készüljenek. A verseny adatvédelmi 

tájékoztatója a https://www.prezilimpia.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el. 

 

XII. Jelentkezés módja és határideje 

1. Versenyre jelentkezni a http://www.prezilimpia.hu/hu/versenyzoknek oldalon található 

jelentkezési lap kitöltésével és a megadott elektronikus címre beküldésével lehet. 

 

2. Jelentkezési határidő: 2020. március 6. 

 

3. A jelentkezéseket a szervezők összesítik és az összesített listát ők juttatják el a 

regionális fordulót lebonyolító karoknak. Azok a jelentkezők, akik nem az V.1. 

pontban megjelölt karok hallgatói, a szervezők által a legközelebbi regionáls fordulót 

lebonyolító karhoz kerülnek átirányításra, amiről mind a jelentkezők, mind a karok 

értesítést kapnak. 

 

Szeged, 2020. január 16.  

https://www.prezilimpia.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/
http://www.prezilimpia.hu/hu/versenyzoknek


 

7 
 

1. számú melléklet 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

JAVASOLT PONTÉRTÉK VERSENYZŐK NEVE 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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n
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Beszéd felépítése 
(struktúra, felépítés) 

20 14-19 9-13 0-8 
                    

Hatásosság (beszéd 
céljának elérése, 

érdeklődés, fogadtatás) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Beszéd érték (ötletek, 
logika, saját 
gondolatok) 

10 7-9 4-6 0-3 

                    

Vizuális megjelenés 
(prezentáció design, 

eszközhasználat) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Ü
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ö
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e

tí
té

s 
(3

0
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o
n
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Színpadi megjelenés 
(testbeszéd, 

térérzékelés, térkezelés) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Hang (hangszín, 
hangerő) 

10 7-9 4-6 0-3 
                    

Stílus (közvetlenség, 
magabiztosság, 

lelkesedés) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Il
lő

sé
g 

és
 n

ye
lv

h
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zn
ál

at
 (

2
0

 p
o

n
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Alkalmasság (a beszéd 
illeszkedése a céljához 

és a közönséghez) 
10 7-9 4-6 0-3 

                    

Helyesség (nyelvtan, 
kiejtés, szóhasználat) 

10 7-9 4-6 0-3 

                    

ÖSSZESEN (maximum 100 pont):                     

 


