
 

EY INSIDE- Challenge Yourself! 
(Pályázati kiírás) 

 
Az EY Adótanácsadás és Könyvvizsgálat üzletágai esettanulmány-versenyt hirdetnek egyetemek és 
főiskolák nappali tagozatos, első BSc vagy első MSc képzésben résztvevő, valamint frissen végzett 
(2017. január 1. után diplomázott) jogász és közgazdász hallgatói részére.* 
 

Versenyfeltételek 
 
Az esettanulmány 

Az esettanulmány-verseny elsődleges célja bemutatni a végzős hallgatóknak és friss diplomásoknak az 
adótanácsadói és könyvvizsgálói szakmákat, mint izgalmas és kihívásokkal teli karrierlehetőségeket. 
Bár ezekkel a témákkal ritkábban találkoznak a hallgatók felsőfokú tanulmányaik során – sokan szívesen 
megismerkednének velük. Mivel az esettanulmányok valós ügyfélmegbízások adaptációi, megoldásuk 
során érdekes adózási vagy számviteli kérdéseken gondolkodhatsz, és bepillantást nyerhetsz a tanácsadó 
kollégáink napi munkájába. 
A feladatok megoldásához előzetes szakmai tapasztalat nem szükséges. A tanulmány kidolgozásához az 
EY kollégái átfogó segítséget biztosítanak: rendelkezésre bocsátjuk a szükséges háttér-információkat és 
lehetőséget biztosítunk konzultációra a szakértőinkkel.  
 
Hogyan vegyél részt a versenyen? 

1. Jelentkezz online ezen a linken: http://bit.ly/2Esw4Wh  
2. Válaszd ki, hogy melyik szakterülettel foglalkoznál szívesebben. A regisztrációdat csak az egyik 

területre tudjuk fogadni, Auditra vagy Adótanácsadásra. 
3. A jelentkezésed elbírálása után -pár napon belül - elküldjük részedre a választott terület 

esettanulmányát.  
4. Az egyéni pályázatokat magyar nyelven várjuk az recruitment@hu.ey.com e-mail címre. A formai 

és tartalmi követelményeket az esettanulmánnyal együtt küldjük el részedre (maximum 5 oldal 
terjedelemben). 

5. A pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 21. szerda, éjfél 
6. A beérkezett megoldásokat az EY szakértő kollégái egységesített szempontrendszer alapján 

értékelik. 
 

Jelentkezésed küldd el mielőbb, így több időd marad a pályázat kidolgozására! Felkészülésedet segítjük 
egy interaktív konzultációval is, melynek részleteit jelentkezésed után küldjük.  
 
Április 6-ára a legjobb 10-10 pályázat szerzőit egy személyes bemutatkozásra fogjuk meghívni. A 
második forduló 2 részből áll: szakmai megoldásod egyéni prezentálásából és az EY ügyességi és fejtörő 
feladatokat rejtő szabaduló szobájából.  A helyszínről és az eseménnyel kapcsolatos további tudnivalókról 
a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
 
Vállalati értékeinkkel összhangban nem csak a szakmaiságra fókuszálunk, hanem szeretnénk hozzájárulni 
egy jobban működő világ kialakításához is, így a verseny egyes fázisaiban pontokat gyűjthetsz, amelyeket 
forintra váltva jótékony célra fogunk fordítani. 

Pontgyűjtés menete: 

0. Részvétel az EY INSIDE Roadshow állomásain és az EY INSIDE széf kinyitása: 80 pont/fő 
1. Jelentkezés a versenyre: 150 pont/fő 
2. Esettanulmány megoldásának visszaküldése: 200 pont/fő 
3. Szóbeli fordulón a megoldás prezentációja: 250 pont/fő 
4. Szabaduló szoba rejtélyeinek megoldása: 400 pont/fő  

                                                 
* Az esettanulmány-versenyben az EY munkavállalói nem vehetnek részt. A verseny tisztaságának és az egyenlő esélyek biztosítása 

érdekében a számottevő munkatapasztalattal rendelkező pályázók a versenyen nem vehetnek részt. 

http://bit.ly/2Esw4Wh
mailto:recruitment@hu.ey.com


 
 

A verseny díjazása! 
 
A legjobb pályázatok az alábbi díjazásban részesülnek: 
 

Adótanácsadás szekció 
1. díj  

 nettó 500.000 Ft 
 tanulmányút az EY New York-i    

adócsoportjához 
 részvételi lehetőség a Young Tax     

Professional of the Year 2018 
nemzetközi versenyen 

2. díj nettó 250.000 Ft 
3. díj nettó 150.000 Ft 
 

Audit szekció 
1. díj 

 nettó 500.000 Ft 
 tanulmányút az EY londoni központjába 

2. díj nettó 250.000 Ft 
3. díj nettó 150.000 Ft 
 
 

 
 
A szabaduló szoba győztes csapata a játék menete során gyűjtött pontokat forintra váltva jótékony 
célra fordíthatja, maximum 500.000 Ft értékben. 
 
 
További lehetőségek az első 10-10 helyezett számára 
 
A legjobb pályázóknak lehetőséget adunk, hogy egy rövidített kiválasztási folyamat után gyakornoki vagy 
teljes munkaidős tanácsadóként csatlakozzanak az EY szakértői csapatában. 
 
 
Egyéb kérdéseiddel fordulj bizalommal hozzánk az recruitment@hu.ey.com e-mail címen. 
 
 
Személyes adataid kezelése 

Az EY INSIDE - Challenge Yourself! versenyen történő részvételeddel hozzájárulsz, hogy az EY a személyes adataid a 
pályázati eljárással, illetve a verseny lebonyolításával kapcsolatban kezelje, azokat a verseny lebonyolításában 
közreműködő szervezetek részére továbbítsa.  
Az EY és partnerei a személyes adataidat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglaltak szerint kezelik és dolgozzák fel. Részvételeddel kifejezetten hozzájárulsz 
ahhoz, hogy nevedet a versennyel kapcsolatban az EY marketing- és kommunikációs tevékenysége során közzétegye, 
a verseny dokumentálása és népszerűsítése érdekében rólad kép- és hangfelvételt, illetve filmet készítsen vagy 
készíttessen, és azokat a nyilvánossághoz közvetítse / közvetíttesse, valamint az általad megadott e-mail címedre az 
EY a versennyel összefüggésben információt küldjön. 
Az EY a versenyen résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.  
Személyes adataid kezeléséről az recruitment@hu.ey.com hu e-mail címen tájékoztatást kérhetsz, továbbá kérheted 
személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását. Jogaid megsértése esetén a lakóhelyed vagy tartózkodási 
helyed szerinti illetékes bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 
www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400) fordulhatsz. 

                                                 
 Az EY a szóbeli fordulóra továbbjutó versenyzőket összesen 4 csapatba sorsolja a szabaduló szoba feladványainak teljesítéséhez. 
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