BANKSIM 30
Bankszimulációs játék – játékszabályzat
A JÁTÉK CÉLJA
2018 júniusában ünnepli a Bankárképző működésének 30 éves évfordulóját. Fennállása alatt a
Bankárképző nagy hangsúlyt fektetett a minőségi oktatás megvalósításra – gyakorlati oldal
bemutatásával, esettanulmányok alkalmazásával és szimulációk használatával. Az elmúlt évek során
nagy sikerrel alkalmaztuk az Európa szerte elismert és bevált bankszimulációs tréningeket, melyek
során a résztvevők egy szimulált európai közép méretű bank vezetőiként valós menedzsment
problémákkal szembesülnek, és a kialakított stratégiával összhangban lévő komplex üzleti döntéseket
kell meghozniuk egy versenyző piaci környezetben. A résztvevők döntéseik hatásairól és
eredményeiről azonnali visszajelzést kapnak, azok következményeit rögtön láthatják. A Bankárképző
által kifejlesztett FINSIM bankszimulációs szoftver figyelembe veszi a változó piaci és szabályozói
környezetet és a valós üzleti helyzetben történő döntésekre készíti fel a résztvevőket.

KI VEHET RÉSZT A JÁTÉKBAN?
A versenyen 3 fős csapatok vesznek részt. A csapatokba első sorban gazdasági felsőoktatási
intézményből várjuk a jelentkezőket, akik aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. A versenyen való
részvétel ingyenes, nincsen nevezési díj. A verseny regisztrációja a verseny hivatalos weboldalán
történik (banksim30.hu). Jelentkezési határidő 2018. április 15. 12 óra.
A résztvevőknek részvételhez meg kell ismerniük és el kell fogadniuk a játékszabályzatot, valamint a
Bankárképző Központ és az Erste Bank adatkezelési nyilatkozatait, valamint hozzá kell járulniuk az
adatkezeléshez.

ONLINE SELEJTEZŐ
A csapatok a Bankárképző honlapján keresztül, a bankszimulációs szoftver segítségével rögzítik a
döntéseiket és onnan értesülhetnek a döntések hatásairól, a piaci változásokról is. Négy döntés után a
legsikeresebb csapat öt csapat továbbjut a döntőbe. Az online selejtezőre 2018. áprilisban és májusban
kerül sor. A döntések leadási határideje minden héten péntek 12 óra (április 20., április 27., május 4.,
május 11.)
A selejtező során, a döntéseket megelőzően a résztvevőknek lehetőségük lesz a Magyar
Bankszövetség, az Erste Bank és a Bankárképző Központ szakértőinek feltenniük a kérdéseiket, így a
magyar bankpiac működését is közelebbről megismerhetik.

DÖNTŐ
A selejtező során legsikeresebb öt csapat továbbjut a döntőbe, ahol a helyszínen kell a csapatoknak
döntéseket hozniuk és szakmai zsűri előtt kell bemutatniuk a bankmenedzsment döntéseket. A döntő
2018. május 25-én lesz a Bankárképző Központ székházában.
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DÍJAK
Sikeres szereplés esetén a résztvevők karrierlehetőséget kaphatnak az Erste Bankban vagy a
Bankárképző Központban, így megalapozhatják a szakmai fejlődésüket.
A legsikeresebben szereplő csapatok az alábbi nyereményeket kaphatják:
Az első 30 csapat részesül nyereményben. Az első három helyezett csapat kiemelt ajándékot is kap.

A szervezők fenntartják a jogot a feltételek megváltoztatására.
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