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EBC*L GAZDASÁGI VERSENY
Európa gazda(g)ságot tanul!
Immár negyedik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél)
versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását. A két
fordulóból álló hazai verseny legjobbjai a nemzetközi döntőn való részvételre is jogot nyernek,
mely Európa legnagyobb országhatárokon átívelő nemzetközi gazdasági versenye! A versenyt
ajánljuk mindazoknak, akik a számos elérhető nyereményen és kedvezményen túl hazai vagy
akár nemzetközi elismerésre vágynak!

Nevezés


A versenyre az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
Kategória:
Diák
Felnőtt

Nevezési feltétel:
20 éves korig*
20 éves kor felett**

Nevezési díj:
3.600,‐ Ft

* A verseny I. fordulójának napján (2008. október 10.) nem töltötte be a 20. életévét
** A verseny I. fordulójának napján (2008. október 10.) betöltötte a 20. életévét



A résztvevők saját belátásuk szerint dönthetnek arról, hogy a hazai fordulón kívül a
nemzetközi versenyen is részt szeretnének‐e venni.



A nemzetközi döntőn való részvétel feltétele a (legalább) középszintű angol nyelvtudás,
melyet az I. forduló alkalmával a Dél‐Budai Oktatási Központ által biztosított 1 órás
ingyenes nyelvi szintfelmérő megírásával igazolhatnak a versenyzők.



A nevezéshez a jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése szükséges, melyhez mellékelni
kell:
o a nevezési díj befizetését igazoló feladóvevény másolatát
o az EBC*L „A” modul oklevél másolatát (ha már van)



A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2008. október 01.



A jelentkezéseket e‐mailben igazoljuk vissza a jelentkezési lapon megadott címre.



Jelentkezési lapok letölthetők a honlapról (www.ebcl.hu/verseny), a nevezési díj
befizetéséhez szükséges csekkeket pedig az EBC*L vizsgaközpontokban lehet igényelni.



Kizáró okok: a versenyen nem vehetnek részt az EBC*L munkatársai, úgy mint EBC*L
projektvezetők, EBC*L oktatótanárok és EBC*L vizsgafelügyelők, valamint a korábbi
versenyek nyertesei (1‐10. helyezett).
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I. forduló


Kik vehetnek részt az I. fordulón?
o Akik a megadott határidőig elküldték az EBC*Licensing Mo. Kft‐nek a jelentkezési
lapot a szükséges mellékletekkel, és befizették a nevezési díjat.



A feladat egy kétórás írásbeli feladatsor megoldása lesz az EBC*L „A” modul képzési
anyagából, a kérdések pedig az EBC*L „A” modul vizsgakövetelmény‐rendszerére
épülnek. Ennek megfelelően a négy témakör a következő:
o Mérlegfelépítés
o Vállalati célok és mutatószámok
o Költségszámítás
o Társasági‐gazdasági jog



A verseny során az alábbi típusú kérdésekre lehet számítani:
o 16 fogalom‐meghatározás
o 4 a téma megértését számon kérő kérdés
o 1 esettanulmány




EBC*L verseny időpontja:
2008. október 09. (csütörtök) 14:00 ‐ 16:00
Nyelvi szintfelmérő időpontja:
2008. október 09. (csütörtök) 16:15 ‐ 17:15
Megjelenés: a verseny kezdete előtt ½ órával
Minden résztvevő hozzon magával személyigazolványt, számológépet és tollat!



Az ingyenes nyelvi szintfelmérőre várunk minden nemzetközi fordulóra nevezett
versenyzőt, valamint minden érdeklődőt, aki szándékát a jelentkezési lapon jelöli.



Helyszín: a résztvevő által a jelentkezési lapon megjelölt megyében, a kijelölt EBC*L
vizsgaközpontban



Eredmények
o 2008. október 27‐én tesszük közzé a verseny honlapján
o a legjobb 50 teljesítményt nyújtott résztvevőt postai úton értesítjük
o minden résztvevőt e‐mailben is értesítünk az eredményéről
Mivel a verseny I. fordulójának követelményszintje megfelel az EBC*L „A” modul
vizsgakövetelményeinek, a 75% feletti teljesítményt elért versenyzők az
eredményhirdetést követő 15 napon belül kérhetik az eredményük beszámítását és EBC*L
„A” modul oklevél kiállítását a vizsgadíj befizetése ellenében.



Hogy lehet EBC*L „A” modul oklevelet igényelni?
o abban az EBC*L vizsgaközpontban lehet oklevelet kérvényezni, melyben a
résztvevő a versenyre jelentkezett, vagy ahol a nevezéshez szükséges csekket
igényelte. Itt történik a vizsgadíj befizetése is.
o A vizsgadíj befizetésének határideje: 2008. november 14.
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II. forduló


Kik vehetnek részt a II. fordulón?
o Az első forduló 25 legjobb teljesítményt elért versenyzője kategóriánként.
(Összesen 50 fő.)



A feladat egy komplex esettanulmány megoldása az EBC*L „A” modul anyagából. A
témakörök azonosak az I. forduló témaköreivel.



Időpont: 2008. november 7. (péntek) 10:00 ‐ 12:00
Megjelenés: a verseny kezdete előtt ½ órával
Minden résztvevő hozzon magával személyigazolványt, számológépet és tollat!



Helyszín: Budapest



Eredmények
o 2008. november 15‐én hirdetjük ki a díjkiosztó ünnepség keretében, majd a
verseny honlapján is közzétesszük.
Minden II. fordulóba jutott versenyző részt vehet az ünnepélyes díjkiosztó ünnepségen
Budapesten, ahol kiderül, hogy kik lettek az egyes kategóriák győztesei, és kik vehetnek
részt a nemzetközi döntőn!

Felkészülés





A felkészülést segíti az EBC*L Magyarországi Képviselete által kiadott tankönyv és
megoldókulcs, melyet a versenyre nevezők kedvezményes áron rendelhetnek meg a
jelentkezési lapon!
Ingyenes online tesztsor (www.ebcl.hu/teszt)
Ingyenesen letölthető vizsgakövetelmények és minta‐feladatok (www.ebcl.hu/verseny)

Hazai verseny díjkiosztó ünnepsége






Időpont: 2008. november 15. (szombat) 10:00 óra
Helyszín: Budapest
állófogadás
illusztris vendégek
ajándékok

Díjazottak:
 1‐3. helyezett kategóriánként (felnőtt és diák)
 Nemzetközi döntőbe jutott legjobb 10 versenyző (kategóriától függetlenül)
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Nyeremények – Hazai verseny
Felnőtt kategória:
I. helyezett
75.000,‐ Ft
II. helyezett
50.000,‐ Ft
III. helyezett
25.000,‐ Ft

Diák kategória:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

75.000,‐ Ft
50.000,‐ Ft
25.000,‐ Ft

Nemzetközi döntőbe jutottaknak:
 2 napos angol nyelvű felkészítő tréning Budapesten a DBOK jóvoltából
 Easy Business e‐learning multimédiás oktató program angol nyelven
 Ingyenes részvétel a nemzetközi döntőn:
o szállás 2 éjszakára Bécsben
o utazás vonattal Budapest és Bécs között
 Bécsi városnézés a verseny másnapján

Nemzetközi döntő


Kik vehetnek részt a nemzetközi döntőn?
o Minden ország által delegált legjobb versenyzők, akik
o EBC*L „A” modul oklevéllel (I. fordulóban is megszerezhető), és
o megfelelő angol nyelvtudással rendelkeznek.



A nemzetközi döntőre Bécsben kerül sor, ahol minden ország legjobb versenyzői
vesznek részt. A feladat egy esettanulmány megírása lesz az EBC*L „A” modul
anyagából angol nyelven.



A nemzetközi döntő időpontja:
Indulás Budapestről Bécsbe:
Indulás Bécsből Budapestre:

2008. november 28. (péntek)
2008. november 27. (csütörtök) délután
2008. november 29. (szombat)

Nyeremények – Nemzetközi verseny
Felnőtt kategória:
1. helyezett
1.000 Euro
2. helyezett
750 Euro
3. helyezett
500 Euro
4 – 10. helyzett
100 Euro
További díjak:
 Minden résztvevő ajándéka egy angol nyelvű EBC*L „B” modul könyvcsomag,
valamint egy ingyenes EBC*L „B” modul vizsga
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