
 
 

 

Álmom a vállalkozásom 2021 - Pannovation  

A koronavírus hatásainak ellenálló startupok versenye 

Közgáz vállalkozói ötlet verseny középiskolásoknak 

 

Biztosan van olyan ötletetek, aminek megvalósítása révén sikeresen vállalkozhattok úgy, hogy közben 

megmentitek a világot, csak eddig nem vetettétek papírra gondolataitokat! Eljött az ideje! 

A Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaságtudományi Tanszéke pályázatot hirdet 10., 11. és 12. osztályos 

középiskolás tanulók számára, amelyben piacképes és kreatív üzleti ötleteket várunk a koronavírus 

hatásainak ellenálló startupok témakörében. A verseny tétje 40.000 elképzelt euró állami támogatás, amivel 

gazdálkodhattok, ehhez hozzájön az önrész, amit nektek kell hozzátennetek az üzleti ötlet megvalósításához. 

 

1. Forduló: poszter és like verseny 

 

Az első fordulóban a benevezett üzleti ötleteket egy poszter formájában kell beküldeni 

kozgazverseny@partium.ro  e-mail  címre 2021. március 7-én 16 óráig. A poszter elkészítéséhez bármilyen 

poszter-készítő programot használhattok (Canva, Prezi, Power Point stb.), a dizájn tetszőlegesen 

változtatható, alakítható, az ötlethez igazítható.  

 

A poszter tartalmi követelményei és értékelési kritériumai:  

- Az üzleti ötlet víziója és célkitűzései - 10 pont  

- A vállalkozás rövid bemutatása - 10 pont  

- A vállalkozás beindításához szükséges tevékenységek - 10 pont   

- Hogyan járul hozzá a vállalkozás a koronavírus hatásainak mérsékléséhez - 10 pont  

- SWOT elemzés - 10 pont  

- Költségvetés - 10 pont  

- A termék és/vagy szolgáltatás bemutatása - 10 pont  

- A vállalkozás beindításához szükséges eszközök bemutatása - 10 pont  

- A piac és a versenytársak bemutatása - 10 pont  

- Marketing tevékenységek bemutatása- 10 pont  

*A startupok egy-egy termékét vagy szolgáltatását bemutató, maximum 15 másodperces videó formátumú 

reklámjait 10 extra ponttal jutalmazzuk, a reklámok szintén részt vesznek a like-versenyben.  

 

2. Forduló: Pitch verseny 

 

Az első forduló után beválogatott csapatok 2021. március 22-én, a Partiumi Keresztény Egyetem 

Gazdaságtudományi Tanszékének virtuális nyílt napján, Pitch versenyen mérik össze üzleti ötleteiket.  

 

Követelmények és értékelési kritériumok: 

Minden csapatnak 5 perc áll a rendelkezésére, hogy bemutassa üzleti ötletét, ezt követően pedig legtöbb 5 

perc a kérdések megválaszolására. A prezentáció tartalma ne legyen azonos a poszter tartalmával, hiszen azt 

az első fordulóban értékeli a zsűri. Minden olyan információ, ami fontos az üzleti ötlettel kapcsolatban, 

megjeleníthető a prezentációban. Összesen 100 pontot lehet szerezni ebben a fordulóban és ez 60 százalékban 

számít a végső értékelésben. 
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Értékelési kritériumok: 

- az üzleti ötlet víziója, átláthatósága, érthetősége - 20 pont 

- a prezentáció összhangja a poszterben bemutatott üzleti tervvel - 10 pont 

- a bemutató érthető, koherens, következetes - 20 pont 

- a költségvetés magyarázata, koherenciája - 10 pont 

- a csapatban a csoportkohézió a pitch során is megmutatkozik - 10 pont 

- az üzleti ötlet újszerűsége - 20 pont 

- a prezentáció minősége (dizájn, kidolgozás, formai jegyek, újszerűség) - 10 pont 

 

Néhány tipp: 

- a prezentáció ne legyen hosszabb mint 7-8 dia 

- bármilyen prezentáció-készítő programot használhattok (Power Point, Prezi, Canva stb.) 

- beépíthettek interaktív elemeket, a lényeg, hogy nem léphetitek túl az időkeretet 

- számos online oktatóanyag fellelhető az Interneten, nyugodtan inspirálódjatok és a látottakat, 

olvasottakat építsétek be a prezentációba 

- a teljesség igénye nélkül néhány link, de szinte korlátlan az inspirációs lehetőségek tárháza (A jó 

pitching 12 titka, How to delivert a perfect business pitch, How to pitch an idea) 

- ha bevállaljátok a versenyt, egy igazi pörgős eseményre lehet számítani a virtuális nyílt napon 

 

Összegzés: 

● 2- fős csapatok jelentkezését várjuk 

● 1. forduló: pályázat beadási határideje 2021. március 7., 16 óra. Az első fordulóban minden posztert 

1-100 pontig értékelünk a megadott kritériumok szerint, ez a végső pontszám 40 százalékát jelenti. 

o Like-verseny: az első és második forduló között a posztereket és az extra pontokért elkészített 

reklámokat feltöltjük a PKE Közgáz Facebook oldalára. A Like-verseny 2021. március 8-a 

reggel 8-tól 2021. március 15-e reggel 8-ig tart. A verseny első három helyezettje a 

begyűjtött like-oknak megfelelően 30, 20, illetve 10 plusz pontot szerezhet.  

o A reklámokat 10 extra ponttal jutalmazzuk. 

● 2. forduló: a csapatok pitch versenyen mérik össze üzleti ötleteiket, 2021. március 22-én a Partiumi 

Keresztény Egyetem Gazdaságtudományi Tanszékének virtuális nyílt napján, a bemutatókat szakmai 

zsűri értékeli. A második fordulóban is 1-100 pontig értékelünk, a pitching eredménye pedig 60 

százalékban számít a végső rangsor felállításában.  

● A díjakat a pontszámok szerinti csökkenő sorrendben ítéljük oda, a végső pontszámhoz a like-verseny 

eredményét is hozzáadjuk. 

● A pályázatokat és az aláírt, szkennelt jelentkezési lapokat a kozgazverseny@partium.ro e-mail címre 

várjuk. 

● A nyerteseket az alábbiak szerint díjazzuk 

I. díj: 600 lej 

II. díj: 500 lej 

III. díj: 400 lej 

 

● A díjazott csapatok felkészítő tanárai értékes ajándékcsomagban részesülnek. 
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