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Három vidéki csapattal rendezik meg idén immár 3. alkalommal az AIPA Nonprofit 
Közhasznú Kft. által szervezett 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedőt, ahol a 
csapatok már egy+egy millió forintért versenyeznek egymással. Szegedről az 
EconoMates és az E5fős Társaság, Kecskemétről az Egyenlőbbek és a Pentagok csapata, 
Kiskunhalasról pedig a 2ZsVRF csapata az, aki március 12-én egy élő show keretében a 
nagyközönség előtt is megmutathatja üzleti ötletét.

A két évvel ezelőtt indult 5letből jövő! verseny idei játékának 55 csapat vágott neki. Az AIPA 
Kft. által megálmodott program célja, hogy a diákok valós élmények révén tegyék próbára 
kreativitásukat, és korszerű ismereteket szerezzenek a versenyképesség, a piac, és más - a 
vállalkozások működtetése szempontjából lényeges - témakörökben. A program a diákokat a 
vállalkozói lét megismerésétől az ötletgenerálás fogásain és a tervek részletes kidolgozásán 
át - többféle üzleti modellt megismertetve - egészen a piacra lépésig vezeti el. Ugyancsak 
fontos szempont, hogy a diákok vállalkozói készségein kívül önismeretük és társas 
kompetenciáik, főként az együttműködési, prezentációs készségük, valamint pénzügyi 
kultúrájuk is fejlődjön.

A játékosok számára a verseny két (egy online és egy élő show) fordulóból áll. Az első 
internetes forduló idén is 6 mérföldkőre tagolódott, amelyek egymásra épültek. Az egyes 
mérföldkövek teljesítéséhez a versenyzők számára írásos szakmai anyagokat, e-mentori és 
szakértői segítséget biztosítottak a szervezők. A feladatok teljesítését a weboldalra történő 
feltöltést követően pontozással értékelték a szakértők. Az idei verseny online első fordulóiban 
sikeresen vizsgáztak azok a további újítások is, amik a mentor rendszert érintették. A 
csapatokat ebben az évadban e-mentorok segítették a mérföldköveknél.



Az első fordulón - amely előselejtező is egyben- az első 5 legmagasabb pontszámot elért 
csapat jutott tovább a döntőbe, ahol a csapatok egy élő show keretében, a kecskeméti Four 
Points by Sheraton Hotel és Konferencia Központ dísztermében adnak számot 
kreativitásukról és felkészültségükről. A már kész üzleti terveket, illetve egy 
csapatbemutatkozó egyperces videót kell a finisbe jutott 5 csapatnak prezentálnia március 
12-én a - szintén vállalkozókból, pénzügyi szakemberekből és vezetőkből álló - szakmai 
zsűrinek, akik mint potenciális tőkebefektetők mérlegelik és pontozzák majd a 
prezentációkat. A győztes csapat jutalma pedig egy millió forint. Az idei verseny újdonságai 
között szerepelt az a virtuális bankkártya is, melyet minden jelentkező megkapott az 
induláskor, s melynek virtuális 1 millió forintjából megmaradt összeget mind az 5 döntőbe 
jutott csapat bruttó nyereményként megkaphatja.

Külön örömünkre szolgál, hogy a versenyt számos, a fiatalok oktatása, pénzügyi nevelése, és 
az innováció mellett elkötelezett szervezet támogatja. A vetélkedő főtámogatói között 
köszönthetjük idén az UniCredit Bank Zrt.-t és a Városi Alapkezelő Zrt.-t. A versenyt támogatja 
továbbá az MKB Bank Zrt., az MKB Consulting Kft., a Neumann János Egyetem és a Consol 
Trade Kft. is. Külön köszönjük Kecskemét Megyei Jogú Város és a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara támogatását. Izgatottan várjuk a döntőt, s ne feledjük: 2019. 
március 12., Kecskemét, Sheraton, kezdés 9 óra.
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