
 
 

A program a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi, 

tehetséggondozó versenyek támogatására kiírt pályázat (A pályázat kódja: NTP-KTTV -12-0103) keretében 

valósul meg. 

VERSENYKIÍRÁS  
a 2012/2013-as tanévre 

 
 

A verseny címe:  Kreativitás és vállalkozás 

A verseny meghirdetője: Neumann János Középiskola és Kollégium 

A verseny célja: Az életvitel és gyakorlat műveltségi területhez tartozó kompetenciák fejlesztése 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: Középiskola 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: A köznevelésben tanuló 9-10. évfolyam 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A verseny elődöntőjének résztvevői lehetnek az ország bármely 
középiskolájának 9-10. évfolyamos tanulói. Az elődöntőre való érvényes jelentkezés feltétele, hogy az 
adott iskolából legalább 15 tanuló és egy támogató tanár regisztráljon. A regisztrált tanulók számának 
felső korlátja nincs. Az elődöntőben egy internetes 3 termelési periódusú virtuális vállalkozói versenyben 
mérik össze teljesítményeiket a regisztrált tanulók. Egy iskola tanulóinak teljesítményét az adott iskolát 
képviselő 4 legeredményesebb tanuló által elért nyereség összege méri. Az elődöntőt az az iskola nyeri 
meg, amelyik a legnagyobb nyereséget érte el. Az Egerben megrendezésre kerülő döntőbe, a 8 
legeredményesebb iskola küldheti el 4 fős csapatát és felkészítő tanárát.  
A döntőben a 8 csapat közötti rangsort egy termelést szimuláló 3 termelési periódust magában foglaló 
versenyben elért összes nyereség fogja kialakítani. Az a csapat nyeri a versenyt, amelyik a 3 termelési 
periódusban összesen a legtöbb nyereséget éri el. 
További, részletes információk és időpontok a www.nejanet.hu honlapon találhatók! 

A versenyre való sikeres felkészüléshez szükséges útmutatót és egyéb eszközöket a regisztrációt követően 
megküldjük az iskoláknak, vagy letölthetik a www.nejanet.hu honlapról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
versenyben való sikeres szerepléshez a közgazdasági tantárgyak előzetes ismerete nem szükséges, elégséges 
a kreativitás és a logikus gondolkodás. 

A nevezés módja, határideje:  

Nevezés a www.nejanet.hu honlapról elérhető regisztrációval történik. Az érvényes regisztrációkról az 
iskolát képviselő támogató tanárok e-mail-ben kapnak értesítést.   

Regisztrálási idő: 2013. április 29 - május 15. 

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak: 

A versenyre való jelentkezés, a versenyen való részvétel mind az elődöntőben, mind a döntőben 
díjmentes.  Az elődöntő és a döntő során felmerülő költségek közül a szállás és étekzés költségeit a 
Neumann János Középiskola és Kollégium az NTP-KTTV-12-0103 pályázat keretében elnyert 
támogatásból fedezi. 

Fordulók: 

1. forduló: Elődöntő, mely három különböző napon 6-6 virtuális termelési periódust foglal magában (ideje: 2013. 05. 
21-22-23; mindhárom napon 15,00 órától) 

2. forduló: Döntő, mely három szimulált termelési periódust foglal magában (ideje: 2013.05. 31 és 06.01)  

A döntő helyszíne: Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrum Eger, Cifrakapu út 158. 

Az eredmények közzététele: a Neumann János Középiskola és Kollégium honlapján: www.nejanet.hu; a 
döntőbe jutott csapatok ezen kívül e-mail-ben is értesítést kapnak. A döntő ünnepélyes 
eredményhirdetése: 2013.06. 01. 11,00 órakor. 
 
A döntő díjai:  

I. helyezet csapat: 10000 Ft értékű utalvány/csapattag 

II helyezett csapat: 7500 Ft értékű utalvány/csapattag  

III. helyezett csapat: 5000 Ft értékű utalvány/csapattag 

IV. – VIII. csapatok: 2000 Ft értékű utalvány/csapattag 
 
A szervezők elérhetősége: Kolman Miklós (06/20-424-4364) 
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