Deloitte Tax Poker Tournament 2017
Versenyszabályzat
A verseny célja
A Deloitte Tax Poker Tournament (továbbiakban „verseny”) célja szakmai megmérettetés lehetőségének biztosítása
az adózás iránt érdeklődő egyetemisták és főiskolások számára.
Részvételi feltételek
A versenyen részt vehet minden

a jelentkezési határidő napjáig 25. életévét be nem töltött,

magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező,

magyar nyelven beszélő természetes személy,

aki az előszűrés alapján bekerül a legjobb eredményt elérő jelentkező közé.
A verseny lebonyolításának időzítése





Jelentkezési határidő: 2017. október 27. 23:59
Előszűrés lebonyolítása: 2017 október 30. 23:59-ig
Elődöntő tervezett dátuma: 2017. november 15. délután
Döntő tervezett dátuma: 2017. november 22. délután

A verseny nyereményei
1. helyezett nyereménye:

nettó 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint pénzjutalom

3 hónapos határozott idős gyakornoki lehetőség a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási osztályán,
adótanácsadási területen
2. helyezett nyereménye:

nettó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint pénzjutalom

3 hónapos határozott idős gyakornoki lehetőség a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási osztályán,
adótanácsadási területen
3. helyezett nyereménye:

nettó 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint pénzjutalom

3 hónapos határozott idős gyakornoki lehetőség a Deloitte Adó- és jogi tanácsadási osztályán,
adótanácsadási területes
A jelentkezés módja
A versenyre történő jelentkezés a www.deloitte.com/hu/taxpoker oldalon történő regisztráció útján valósul meg.
Az előszűrés lebonyolítása
Az előszűrésben való részvételre a regisztráció során megadott adatok alapján meghívásos alapon kapnak
lehetőséget a jelentkezők. Az előszűrés eszköze egy intellektuális és logikai készségeket mérő online képességteszt
(Curiocity). A teszt kitöltése a jelentkezést követően, e-mailben megkapott egyedi azonosító segítségével történik. A
teszt kitöltésével minden jelentkező egyszer próbálkozhat.
A verseny elődöntőjében a legjobb 48 teszteredményt elért jelentkező vehet részt - esetleges visszalépés esetén a
sorban következő legjobb eredményt elért jelentkező(k) kerül(nek) be a verseny résztvevői közé.
A Deloitte Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az értékelés alapján az előszűrésen az előbbi paraméternek
megfelelt jelentkezők száma nem éri el a 24 főt, akkor a verseny halasztásáról vagy törléséről határozzon.
A versenyen nem vehet részt a fenti feltételeknek nem megfelelő jelentkező, továbbá a korábbi versenyeken döntőbe
jutott játékos. Ezen kívül nem vehetnek részt a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt., a Deloitte
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a Deloitte CRS Kft., valamint a Deloitte Legal, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda
munkatársai.
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Deloitte Tax Poker Tournament elődöntő és döntő lebonyolítása
A verseny elődöntője és döntője egy, a póker licitszabályai mentén megvalósított, adózási témájú, élő, egyéni
szakmai vetélkedő.
Elődöntő

6 db, egyenként 8 résztvevős elődöntő kerül megvalósításra, ugyanazon a napon, 2 körben (2x3).

Egy elődöntő 6 fordulóból áll: minden fordulóban egy adózáshoz kapcsolódó kérdést kell helyesen megválaszolni
/ rövid feladatot megoldani.

Induláskor minden résztvevő azonos mennyiségű és összértékű zsetont kap.

Adott elődöntő nyertese az a játékos, aki a hatodik forduló után a legmagasabb összértékű zsetonnal rendelkezik.
Értékegyenlőség esetén a győztes a 6 forduló során több helyes választ adó játékos, ennek egyezősége esetén
pedig egy extra szakmai kérdésre gyorsabban helyes választ adó játékos.
Előkészületek:

A résztvevő játékosok között az első forduló „kis vak”-ja sorsolással kerül kiválasztásra. A „nagy vak” a „kis vak”tól balra következő játékos lesz. A későbbi fordulókban a „kis vak” és „nagy vak” szerepek minden alkalommal
egyet balra mozognak.

Induló zsetonösszegek kiosztása a játékosoknak.
Egy forduló menete:
1. „Kis vak” és „nagy vak” megteszi az alaptéteket. Az alaptétek értékét minden egyes fordulóban a játékvezető
határozza meg (a „nagy vak” licit a „kis vak” licit kétszerese).
2. Játékvezető ismerteti a szakmai kérdést a játékosokkal, amit írásos formában is kézhez kapnak. A kérdés
értelmezésére 3 perc áll a játékosok rendelkezésére.
3. Első licitkör lebonyolítása: a licitálás szabályait lásd alább.
4. A licit lezárultával játékban maradt játékosoknak 10 percük van a kérdés megválaszolására / feladat megoldására
a megismert válaszopciók (A-B-C-D) alapján. A 10 perc leteltével minden játékos saját magának kiválasztja az
általa helyesnek tartott válasz betűjelét tartalmazó kártyát.
5. Második licitkör lebonyolítása.
6. A licit lezárultával játékban maradt játékosok bemutatják az általuk kiválasztott válaszkártyát.
7. Egy helyes válasz esetén a fordulóban berakott összlicitet a helyes választ megadó játékos kapja, több helyes
válasz esetén a berakott összlicit egyenlő arányban osztódik (kivéve „All-in” esetét, amelynek speciális szabályait
lásd alább). Amennyiben egyik játékosnak sem sikerült megadnia a helyes választ, a berakott összlicit a Bankra
száll (kivéve, ha egy játékos emelését a többiek közül senki sem adja meg – lásd alább).
8. A játékvezetőnek a Bank nevében bármelyik forduló kezdetekor joga van az alaptéteken felüli extra tét
felrakására, amely adott fordulóban megnyerhető összlicit értékét növeli.
Licitálás szabályai:

Első licitkör (fix limit)
o Az első licitkört a „nagy vak”-tól balra következő játékos kezdi.
o A szakmai kérdés ismeretében három dolgot tehet:
1. Kiszáll az aktuális fordulóból (Fold).
2. Tartja a licitet, azaz ugyanannyi licittel lép be a játékba, mint a „nagy vak” (Call).
3. Emeli a licitet (Raise), a „nagy vak” licit összegével.
o Ezután a licitálásban a tőle balra ülő játékos következik, aki szintén a Fold / Call / Raise opciók közül választhat
azzal, hogy az emelés esetében is a „nagy vak” licit értéke lehet.
o A fix limites licit szabályai alapján a licitkörben összesen maximum 3 emelés lehetséges (az induló „nagy vak”
téten kívül), egyenként a „nagy vak” licit értékével. Ennek megvalósulását követően a még játékban lévő
játékosok csak a Fold illetve Call opciók közül választhatnak.
o A licitkör addig folytatódik, amíg minden – még játékban lévő játékos – meg nem adta az aktuális
legmagasabb tétet.
o Amennyiben az a helyzet áll elő, hogy egy játékos tétjét / emelését senki más nem adja meg, akkor az a
játékos nyer, aki utoljára emelt (és a helyes választ nem szükséges tudnia / megadnia).


Második licitkör (no limit)
o A második licitkört a „kis vak” kezdi.
o Feladatmegoldása ismeretében három dolgot tehet:
1. Kiszáll az aktuális fordulóból (Fold).
2. Passzol, azaz nem tesz be tétet (Check).
3. Emeli a licitet (Raise): az emelés mértéke adott forduló „nagy vak” licitjének egész számú
többszöröse lehet.
o Ezután a licitálásban a tőle balra ülő játékos következik, aki a Fold / Check / Raise opciók közül választhat
azzal, hogy passzolni (Check) addig van lehetősége, amíg senki nem tett be tétet. Ezt követően a Fold / Call
/ Raise opciók érvényesek.
o A licitkör addig folytatódik, amíg minden – még játékban lévő játékos – meg nem adta az aktuális
legmagasabb tétet.
o Amennyiben az a helyzet áll elő, hogy egy játékos tétjét / emelését senki más nem adja meg, akkor az a
játékos nyer, aki utoljára emelt – függetlenül attól, hogy a feladatmegoldása helyes volt-e, vagy sem.
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„All-in” licit
o Minden játékosnak mindkét licitkörben lehetősége van arra, hogy az összes rendelkezésre álló zsetonját
megtegye tétnek (All-in), akár úgy is, hogy nem tudja megadni az aktuális legmagasabb tétet, vagy nem
tudja tartani az emelést.
o Az „All-in”-t licitáló játékos újabb licit nélkül is az adott forduló végéig játékban marad, függetlenül a további
licitek mértékétől.
o Ugyanakkor ebben az esetben a berakott tétek osztódnak: az un. „main pot”-ba kerülnek azok a tétek,
amelyeket minden játékos tudott tartani, míg az un. „side pot”-ba (amelyekből több is lehet) azok a tétek,
amelyeket nem mindegyik játékos volt képes megadni.
o A „pot”-ok megnyerése a helyes válaszok fényében (lásd fentebb) külön-külön történik úgy, hogy adott „pot”ot csak az a játékos viheti el / adott „pot”-ból csak az részesedhet, akinek zsetonja is van benne.

Kiesés:

Amennyiben egy játékos a hatodik forduló lezárulta előtt elveszíti az összes zsetonját, vagy – amikor rákerül a
sor – nem tudja megadni az induló „kis vak” vagy „nagy vak” licitet, akkor kiesik a játékból. Az esetlegesen
megmaradó zsetonjai a Bankra szállnak.
Döntő

A döntő 8 fős, résztvevői a 6 db elődöntő nyertese (6 játékos), továbbá a 6 db elődöntő második helyezettjei
(adott elődöntő végén a második legtöbb Deloitte pengő értékű zsetonnal rendelkező játékos) közül kisorsolt 2
játékos. Esetleges visszalépés esetén adott elődöntő második (majd harmadik) helyezettje szerepelhet a
döntőben.

A döntő 8 fordulóból áll: minden fordulóban egy adózáshoz kapcsolódó kérdést kell helyesen megválaszolni /
rövid feladatot megoldani.

Induláskor minden résztvevő azonos mennyiségű és összértékű zsetont kap.

A döntő nyertese az a játékos, aki a nyolcadik forduló után a legtöbb Deloitte pengő értékű zsetonnal rendelkezik.
Értékegyenlőség esetén a győztes a 8 forduló során több helyes választ adó játékos, ennek egyezősége esetén
pedig egy extra szakmai kérdésre gyorsabban helyes választ adó játékos.

Az előkészületekre, az egyes fordulók lebonyolítására, a licitálásra és a kiesésre vonatkozó szabályok a döntő
esetében megegyeznek az elődöntő vonatkozó szabályaival.
Vitás kérdések rendezése


Az elődöntők és a döntő során felmerülő vitás kérdések esetében adott asztal játékvezetőjének döntése a
mérvadó.

Egyebek
A Deloitte Zrt. fenntartja magának a jogot jelen versenyszabályzat szükség szerinti módosítására.
A verseny lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés szabályait a külön dokumentumban olvasható „Adatvédelmi
tájékoztató” tartalmazza.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”) társaságra,
tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy
„Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link
alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (Deloitte
Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a Deloitte Central Europe Holdings Limited
tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás, adó- és jogi valamint kockázati tanácsadási területeken tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint 400 hazai és külföldi szakértője segítségével. (Ügyfeleinknek
együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.)
A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy bizonyos témakör(ök)ben
általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen dokumentumban megad ott információk
nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik
ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük
meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte Magyarország sem
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország állásfoglalásának. Az előzőek érintése
nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy
a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére,
vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága, versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum
és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók
felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos,
következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy
magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és alkalmazandó.
© 2017 Deloitte Magyarország
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