Tőzsdeverseny Elsőéveseknek
Versenyszabályzat
A Heller Farkas szakkollégium első alkalommal rendezi meg a Budapesti Corvinus Egyetem
elsőéveseinek szóló tőzsde témájú versenyét.
I. A jelentkezés feltételei:
A versenyre 3 fős csapatok regisztrálhatnak, melyek kizárólag olyan hallgatókból állnak, akik a
2016/2017-es tanévben vagy ennél később kezdték meg tanulmányaikat első alapszakjukon, a
Budapesti Corvinus egyetemen.
A regisztráció határideje: 2018.11.04

II. A verseny felépítése:
A verseny két kategóriában kerül megrendezésre.
I.
kategória: első évfolyamos hallgatókból álló csapatok (2018-ban kezdték
tanulmányaikat)
II.
kategória: másod- és harmadéves hallgatókból álló csapatok (2016-ban vagy 2017-ben
kezdték tanulmányaikat. Egy csapaton belül tetszőleges számban szerepelhetnek
másod- illetve harmadéves hallgatók).
A selejtező rész 4 héten keresztül, november 5-tól december 2-ig tart.
A selejtező felépítése:
Pontok a profit alapján Keresked
(50%)
ési
Feladatok
(25%)
1. hét

1. helyezett: 10 pont
2. helyezett: 9 pont
3. helyezett: 8 pont
4. helyezett: 7 pont
5. helyezett: 6 pont
6. helyezett: 5 pont
7. helyezett: 4 pont
8. helyezett: 3 pont
9. helyezett: 2 pont
10. helyezett: 1 pont

2. hét

1. helyezett: 10x1,2 pont
2. helyezett: 9x1,2 pont
3. helyezett: 8x1,2 pont

Elméleti pontok
(25%)

6 db 0,5 Tesztkérdések (Kereskedés alapjai és az egyes
pontos
pénzügyi instrumentumok jellemzői)
6 db 2 (7 pont)
pontos
15 db 1
pontos

I.kategória: Egy tőzsdei válság bemutatása, források
megjelölésével (max 3 oldal)

4. helyezett: 7x1,2 pont
5. helyezett: 6x1,2 pont
6. helyezett: 5x1,2 pont
7. helyezett: 4x1,2 pont
8. helyezett: 3x1,2 pont
9. helyezett: 2x1,2 pont
10. helyezett: 1x1,2 pont

II. kategória: Érvelj a technikai elemzés mellett
vagy ellen, források megjelölésével, konkrét példákat
is felhasználva! (max 3 oldal)

3. hét

1. helyezett: 10x1,4 pont
2. helyezett: 9x1,4 pont
3. helyezett: 8x1,4 pont
4. helyezett: 7x1,4 pont
5. helyezett: 6x1,4 pont
6. helyezett: 5x1,4 pont
7. helyezett: 4x1,4 pont
8. helyezett: 3x1,4 pont
9. helyezett: 2x1,4 pont
10. helyezett: 1x1,4 pont

Elméleti tesztkérdések (7 pont)

4. hét

1. helyezett: 10x1,6 pont
2. helyezett: 9x1,6 pont
3. helyezett: 8x1,6 pont
4. helyezett: 7x1,6 pont
5. helyezett: 6x1,6 pont
6. helyezett: 5x1,6 pont
7. helyezett: 4x1,6 pont
8. helyezett: 3x1,6 pont
9. helyezett: 2x1,6 pont
10. helyezett: 1x1,6 pont

I.kategória: Ajánlj vételre egy magyar részvényt
(max 5 oldal)!
II. kategória: Tetszőleges részvény fundamentális
elemzése, és az ez alapján véghez vitt kereskedés
bemutatása (max 5 oldal)

Végső állás

1. helyezett 8 pont
2. helyezett 7,2
3. helyezett 6,4 pont
4. helyezett 5,6 pont
5. helyezett 5,8
6. helyezett 4,0 pont
7. helyezett 3,2 pont
8. helyezett 2,4 pont
9. helyezett 1,6
10. helyezett 0,8 pont
11. helyezettől lefelé 0
pont

Maximálisan
szerezhető
pont

60

30

30

Magyarázat a táblázathoz:
1. Pontok profit alapján
A selejtező részben elérhető pontok 50% fogja adni a kereskedés eredményessége. Egyrészt 4 hétre
bontva nézzük a hét elejéhez képest a hét végéig elért profitot, amit a táblázatban felvázolt módon
pontozunk. Másrészt a 4 hét kereskedésének összesített eredményét is figyelembe vesszük.
Profit = a számla értékének százalékos növekedése.
2. Kereskedési feladatok
A kereskedéshez lesznek kitűzött feladatok is, melyek megvalósításával szintén pontokat lehet
szerezni. Összesen 27 ilyen feladat lesz nehézségtől függően 2, 1, illetve 0,5 pontért (6 db. 0,5
pontos, 6 db. 2 pontos és 15 db. 1 pontos feladat lesz). A kereskedési feladatok teljesítése
természetesen szintén befolyásolja az elért profitot, tehát érdemes ezek megvalósítását megfelelően
időzíteni (ezek mellett természetesen lehet szabadon is kereskedni).

3. Elméleti feladatok
Két típusú elméleti feladat lesz a selejtező során. Egyrészt kereskedéssel, értékpapírokkal
kapcsolatos időkorlátos tesztkérdésekre kell majd válaszolni. A tesztkérdések kategóriánként
eltérnek! A tesztkérdésekre elsősorban az ersteinvestment.hu oldalon megtalálható anyagokból
készülhettek, az előre megadott témakörben. Ezenkívül lesznek hosszabban kifejtendő beadandó
feladatok, a szervezők által megjelölt, tőzsdével kapcsolatos témákban.

III. Eredmény, döntő
Az elérhető 120 pontból a legtöbbet megszerzett 5 csapat kerülhet be a döntőbe, melynek
megrendezésére február elején kerül sor. Amennyiben pontegyezőség miatt nem lenne egyértelmű,
hogy melyik 5 csapat jut a döntőbe, az azonos pontszámú csapatok számára egy extra beadandó
feladat kerül kiírásra, ami alapján megszületik a végső eredmény. A döntő pontosabb részleteiről
a továbbjutókat a későbbiekben tájékoztatjuk.

IV. Nyeremények
A döntő győztesének díjazását az Erste Befektetési Zrt., a Morgan Stanley és a Diófa Alapkezelő
Zrt. biztosítja, értékes könyvcsomag illetve könyvutalvány formájában.

V. A Játékban való részvétel további személyi feltételei
Játékos nem lehet az ERSTE Bank Csoport, a Morgan Stanley Csoport, a Diófa Alapkezelő Zrt.
vagy a Copyguru Kft. alkalmazottja, valamint ezen személynek – a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) 1. pontja alapján meghatározott – közeli hozzátartozója.
Továbbá szintén nem lehet játékos a Heller Farkas Szakkollégium egyetlen tagja sem.

VI. Egyéb rendelkezések
A Demo Számla Nyitóegyenlege, és annak mindenkori jövőbeli egyenlege nem minősül valós
pénznek, kizárólag a Játék szerinti Demo ügyletek lebonyolítása érdekében került meghatározásra
és létrehozásra, mint „virtuális játékpénz”. Ebből eredően a Játékosokat nem illet meg a Demo
Számlán nyilvántartott semmilyen egyenleg, eredmény és az esetlegesen elszenvedett veszteségük
sem minősül tényleges ügyleti veszteségnek. A Játékosok a Demo Számla egyenlege alapján a
Társasággal szemben semmiféle igénnyel nem élhetnek.
A Demo Számlák kizárólag a Játék ideje alatt aktívak, a Játék végét követően már nem
használhatóak.
Az online rendszer eléréséhez szükséges tárgyi és technikai feltételek biztosítása a játékosok
feladata.
Tekintettel arra, hogy a regisztráció és a Játékban való részvétel díjmentes, az Erste Befektetési
Zrt. a versennyel kapcsolatban bármilyen jogcímen felmerülő, mindennemű kártérítési felelősségét
kizárja.
Tranzakció kizárólag az Erste Trader Demo Rendszeren keresztül, online bonyolítható és kizárólag
olyan pénzügyi eszközökkel melyek a felületen keresztül elérhetőek. A kereskedhető termékek
köre a verseny során is változhat (pl. az adott társaságot kivezetik a tőzsdéről), az ebből adódó
következmények tekintetében a Társaság felelősségét kizárja

