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E&Y Adóverseny 2007
Pályázati kiírás
Az Ernst & Young Adótanácsadás üzletága nemzetközi adózás témában esettanulmány-versenyt hirdet
egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, első diplomás képzésben résztvevő felsőbb éves-, valamint frissen
végzett jogász és közgazdász hallgatói részére.
Az esettanulmány
A nyugat-európai gyakorlattól eltérően a magyar felsőoktatási intézményekben csak elvétve találunk kifejezetten
adózással foglalkozó kurzust, illetve szakirányt. Az esettanulmány-versennyel lehetőséget szeretnénk biztosítani
arra, hogy jobban megismerhesd az adótanácsadás területét.
Mivel az esettanulmány egy valós ügyfélmegbízás adaptációja - a nemzetközi adózási projektek jellemző
problémáival és kihívásaival -, megoldása során érdekes adózási kérdéseken gondolkodhatsz, és bepillantást
nyerhetsz adótanácsadó kollégáink napi munkájába.
A feladat megoldásához előzetes adózási tapasztalat nem szükséges, minden információt és segédanyagot
rendelkezésedre bocsátunk.
A jelentkezés módja
Ha felkeltettük érdeklődésed, töltsd ki rövid pályázati adatlapunkat, és küldd el az adoverseny@hu.ey.com email címre.
Jelentkezésed után megküldjük Neked az esettanulmányt és a megoldáshoz szükséges segédanyagokat.
Az egyéni pályázatokat magyar nyelven, legfeljebb 20 000 karakter terjedelemben (7-10 oldal), Word
formátumban várjuk az adoverseny@hu.ey.com e-mail címen.
A pályázat beérkezésének határideje: 2007. március 18.
Jelentkezésed küldd el lehetőleg még februárban, így több időd marad a felkészülésre, a pályázat kidolgozására!
Amennyiben szakmai iránymutatásra, javaslatra lenne szükséged, a felkészülés során folyamatos segítséget
biztosítunk. Kérdéseidet Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs adószakértő kollégánknak teheted fel az alábbi e-mail
címen: szabolcs.vamosi-nagy@hu.ey.com.
További kérdéseiddel fordulj bizalommal Farkas Beátához az adoverseny@hu.ey.com e-mail címen vagy a 061-451-8565-ös telefonszámon.

Díjazás
A legjobb pályázatok pénzdíjban részesülnek:
1. díj 300.000 Ft
2. díj 220.000 Ft
3. díj 150.000 Ft
A kiemelkedő pályázatokat benyújtó hallgatókat oly módon is jutalmazzuk, hogy egy vacsora keretében kötetlen
beszélgetésre invitáljuk őket az E&Y Adótanácsadás üzletág kollégáival. Itt lehetőséget teremtünk arra, hogy
megvitasd a felmerült szakmai kérdéseket, tapasztalatokat. A legsikeresebb pályázók számára tervezzük, hogy
lehetőséget biztosítunk szakmai gyakorlatszerzésre – gyakornokként, vagy teljes munkaidős tanácsadóként - az
adótanácsadás területén.
A pályázatok értékelése
A pályázatokat az E&Y Adótanácsadás üzletágának munkatársai egységesített szempontrendszer alapján
értékelik. Az eredményhirdetés helyszíne az E&Y irodája (Budapest, 1132 Váci út 20), tervezett időpontja 2006.
április 6. 16 óra.
Az eredményhirdetésre minden pályázót szeretettel várunk, a további részletekről mindenkit értesítünk emailben.

