Versenyszabályzat
Egy nap alatt a logisztika körül

2020. 01. 24-25.

Kedves Résztvevők!
Sok szeretettel üdvözlünk benneteket a Neumann János Egyetem logisztikai mérnöki alapszakja által rendezett
„Egy nap alatt a logisztika körül” című versenyen.
Egy logisztikai probléma során fontos, hogy a különböző szervezetek logisztikusai együtt tudjanak dolgozni.
Például egy beszállító logisztikusa szót tudjon érteni, és együtt tudjon működni az ő vevőjének logisztikusával.
Sőt, az is előfordulhat, hogy ugyanazon vevő több beszállítójának a logisztikusa kell, hogy együttműködjön. Az
ilyen helyzetekben az együttműködés (cooperation) és a verseny (competition) együtt van jelen. Szakszóval ezt
úgy hívjuk, hogy coopetition. A 24 óra során többször lesz, hogy a csapatoknak egymás ellen kell versenyezniük,
de olyan is elő fog fordulni, hogy több csapat együtt alkot egy nagyobb csoportot, és ezek a nagyobb csoportok
fognak egymással versenyezni a pontokért.
Igazán 24 órás versenyről van szó, ami azt jelenti, hogy a cégek képviselői és az egyetem munkatársai is
folyamatosan figyelik a munkátokat, és nem csak a feladatmegoldásokat, hanem azt is értékelik, hogyan
dolgoztok. A versenyen nem csak tudásotokat, problémamegoldó képességeteket mérhetitek össze, hanem
együttműködő-képességetekről is tanúbizonyságot adhattok. Több kisebb játékos és nagyobb komoly feladatot is
készítettünk számotokra. Ezek között van egyéni, csapatfeladat, illetve csoportfeladat (ahol több csapat közösen
alkot egy csoportot).

A feladatokat az alábbiakban láthatjátok a maximálisan megszerezhető pontszámmal együtt:
A feladatok kiírásait az aktuális időpontban a foglalkozást tartó oktatótól kapjátok meg. Nem csak a feladatokra
kaphattok pontot. Minden zsűritagnak rendelkezésére áll 10 pont, amelyet egyéni belátása szerint oszthat szét a
csapatok között. A legmagasabb pontszámot szerző csapatok előadást tarthatnak a projektmunkájukról, a végső
sorrend ez alapján alakul ki. Érdemes azonban tudnotok, hogy itt nem csak a versenyen nyerhettek, hanem az
iparvállalatok személyzeti osztályáról érkezett kollégák is figyelnek bennetek. A duális képzés iránt érdeklődő
tanulók hozott önéletrajzát elküldjük a duális partnereknek, a legtehetségesebb és legegyüttműködőbb
versenyzőkét ajánlólevéllel együtt.
Szabályok:


Biztonság legelőször! Munkátok során ügyeljetek a saját és versenytársak testi épségére.
A Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi ismereteket az 1.sz. melléklet tartalmazza!



Futni, más csapatot zavarni tilos.



A foglalkozásokat tartó oktatók instrukcióit kötelező betartani.



A fegyelmezetlenség és a feladatszabályok be nem tartása a feladatból való kizárást vonhatja maga után.



A verseny során az időben következő eseményeket, gyülekezőket a nagyelőadó ajtaján megtaláljátok. Az
ezeken található gyülekezési időpontokat, határidőket be kell tartanotok. A késéseket büntetőpontokkal
„jutalmazzuk”.



Az egyetem eszközeiben és bútoraiban történő károkozásért a károkozó felelősséggel tartozik.



A feladatvégzés termében és a nagyelőadóban enni és inni tilos.



Ha bármilyen kérdésetek van a projektmunkával kapcsolatban, akkor azt a „kérdés dobozba” bedobva
tehetitek meg. Válaszokat az összes csapat jelenlétében a legközelebbi alkalommal adunk.



Ha bármilyen reklamációtok van, akkor azt írásban tehetitek meg a „kérdés dobozba” bedobva, amelyről
a zsűri dönt szombat délelőtt.



A névkitűző viselete kötelező.



Az egyetem területét elhagyni szigorúan tilos, kivéve, ha a verseny programja indokolja.



Egy iskolából egy kísérő tanár érkezhet a versenyre, aki a versenyfeladatokban nem segítheti a
versenyzőket.



A versenybizottság szakmai döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs!

1.sz. melléklet

Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek a versenyen résztvevők számára
Kedves résztvevő!
A verseny szervezői nagyon fontosnak tartják, hogy a résztvevők biztonságos körülmények között
versenyezzenek.
Megteszünk ennek érdekében mindent, de a balesetek elkerülése érdekében NEKED IS tevékenyen részt kell
venned.
Kérünk, hogy az alábbi kötelezettségeidet és jogaidat vedd komolyan versenyzés közben, hiszen TE is felelős
vagy saját és versenyzőtársaid testi épségének megőrzéséért.
A következőkben leírtakat kérlek figyelmesen olvasd el!
Jogszabályi környezet
A Neumann János Egyetem teljes területén a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet és a
tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet előírásainak megfelelően a Nemzeti
Felsőoktatási törvény rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a rektor
és a kancellár egyetértésben kiadott Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzat az irányadó. A szabályokkal
kapcsolatban részletesen tájékoztatunk, ha kérdésed van, vagy információra volna szükséged.
Általános követelmény:
A biztonság pénzzel, vagy bármi mással meg nem váltható.
Megfelelő tárgyi feltételek biztosítása:
Az alábbiak a versenyszervezők kötelezettségei közé tartoznak, melyet mi biztosítunk. Amennyiben
hiányosságot tapasztalunk, a versenyszervezők kötelesek azonnal intézkedni:
egészségügyi-, étkezési-, pihenési lehetőség, rend, tisztaság, hulladék biztonságos kezelése, megfelelő jelző és
riasztóberendezés, szükséges mozgástér biztosítása.
Az Egyetem területén találkozhatsz különböző biztonsági jelekkel (általában
piktogramok formájában).
Személyi feltételek:
A helyszínen versenyzésre alkalmas állapotban kell megjelenni.
Versenyzésre alkalmas állapot: Ha a versenyző egészséges, kipihent, alkohol, kábítószer, erős gyógyszer hatása
alatt nem áll. Versenyzés előtt és közben alkoholt, kábítószert fogyasztani TILOS!
A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról meg kell győződni.
Minden eszközt az utasításoknak megfelelően (rendeltetésszerűen) kell használni.
A verseny területén a fegyelmet, rendet és tisztaságot meg kell tartani.
Veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni, erre a versenyszervezőitől intézkedést kérni.
Balesetet, sérülést rosszullétet azonnal jelenteni a versenyszervezőknek.
Baleset esetén annak kivizsgálásához és a sérültnek minden segítséget megadni.
A jogaid, melyekhez ragaszkodnod kell:
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos versenyzés feltételeinek meglétéhez. Jogodban áll, illetve
köteles vagy megtagadni a versenyzést, ha az saját, vagy mások életét, testi épségét közvetlenül és súlyosan
veszélyezteti.

Ezért néhány fontos szabály:
Versenybalesetek oka lehet pl.:
• ismerethiány
• biztonsági előírások tudatos be nem tartása
• magatartásbeli gondatlanság, hanyagság
• pánikállapot kiváltotta meggondolatlan cselekvés
• túlzott magabiztosság
• külső, váratlan hatások pl.: hanghatás
A biztonságos versenyzést károsan befolyásoló, tipikus baleseti források:
Fáradtság, alkohol, kábítószer, kábító hatású egyéb szerek:
Károsítja az idegrendszer funkcióit, csökkenti a cselekvési és mozgásbiztonságot,
befolyásolja az érzékelést, a figyelem és gondolkodás működését. A figyelem tartóssága
csökken, a változások felismerése és a szükséges cselekvések megkésnek.
Zaj:
Káros, élettanilag (pszichikailag) csökkenti a figyelemkoncentráció képességét, gyengíti a gondolkodást.
Egyhangú monoton tevékenység:
Következménye idegrendszeri gátlás, levertség, aluszékonyság, bágyadtság, okozata:
veszélyhelyzetben lassú reakció
Időnként szünetet kell tartani!
Mechanikai sérülés:
Mechanikai sérülés: benyúlás, beakadás, beszorulás és összezúzódás, égés, fej beverése,
beesés, leesés, megbotlás, mellélépés, csúszás.
Kézi anyagmozgatás:
A kézi anyagmozgatás valamely tárgynak, terméknek, eszköznek a helyváltoztatása emberi erő segítségével.
Segédeszköz nélküli anyagmozgatás: amikor csak emberi erőt használsz a tárgy
mozgatásához.
Csoportos anyagmozgatás:
Amikor ketten, vagy többen végzitek ugyanannak a tehernek a mozgatását, csoportos
anyagmozgatást végeztek.
Fontos a teher melletti elhelyezkedés: egyenletes legyen a súlyelosztás, a terhet megbillenés ellen óvni kell.

Tűzvédelem
(alapvető követelmények, amelyek a versenytől függetlenül mindenütt érvényesek)
Jogszabályi környezet és hatósági ellenőrzés: (1996. évi XXXI. Tv.)
A tűzvédelem, mint gyűjtőfogalom (részterületei): tűzmegelőzés, tűzoltás, tűzvizsgálat
A te szereped ezek közül a tűzmegelőzésben nagyon fontos: mivel a gondatlan (netán
szándékos) tűzokozás, mint helytelen magatartási forma BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGGEL bír!
Ilyen pl.: a nem kijelölt helyen történő dohányzás is.
Fontos tudnod, hogy tűz esetén az oltásban külön térítés nélkül köteles vagy részt venni, de csak úgy, hogy
saját, vagy mások testi épségét nem veszélyeztetheted.
Fontos szabály még: minden esetben és azonnal a versenyszervező, vagy az oltást vezető
személy utasításait kell követned, ugyanakkor saját érdekedben próbálj nyugodt maradni. A pánik akármilyen
súlyos helyzeten csak ronthat.
A tűzvédelemmel kapcsolatos általános feladatok:
• A szükséges ismeretek megszerzése
Egyetem Szenátusának 12/2016 (VII.01) számú határozata
• Tűzjelzés és tűzoltás
Mi a TE teendőd tűz észlelése esetén:
A tűzkárok megelőzésén túl nagyon fontos a szereped egy már létrejött tűz korlátozásban, a károk
csökkentésében.
Kulcsfontosságú a gyors cselekvés! Ha nem egyedül tartózkodsz a helyen, azonnal
szólj az ott tartózkodóknak.
Már ekkor tisztázni kell, hogy ki értesíti a tűzoltóságot, illetve ki adja a helyi tűzjelzést. Ezt követően az
utasításoknak megfelelően, azonnal engedelmeskedve kell vagy a menekülést, vagy a tűzoltást megkezdeni a
rendelkezésre álló eszközökkel.
A tűzoltóság telefonszáma: 105 (segélyhívás: 112)
Tűz esetén, a legrövidebb menekülő útvonalon nem rohanva, de sietősen távozni kell az épületből. A
gyülekezőpontok az épület előtti parkoló, illetve a sportpálya. Kiürítés esetén a további instrukciókat
gyülekezőpontokon kell megvárni.
További fontos szabályok találhatók a regisztrációs pultnál kérünk, olvasd el!
Záradék:
A fenti rendelkezések ismerete és betartása elősegíti, hogy a verseny ideje alatt biztonságban, jó hangulatban
érezzétek magatokat. Kérjük, hogy aláírásotokkal igazoljátok, hogy a munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi
előírásokat és a versenyszabályzatot megismertétek, azokat betartjátok. Káreset, baleset esetén az intézmény
vezetése felelősséget nem vállal.1

KECSKEMÉT, 2019. 11. 15.
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A verseny megnyitóját követően kerül sor a Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi oktatásra. Az oktatáson való részvételt az
alábbi táblázat aláírásával a helyszínen kell igazolni.

Felelősséggel nyilatkozom, hogy a versennyel kapcsolatos Munka-, tűz-, baleset- és egészségvédelmi
ismereteket és a versenyszabályzatot áttanulmányoztam, azt megértettem, tudomásul vettem és verseny során
kötelezően betartom. Továbbá a Ptk. 2:48. § (1) bekezdése alapján feltétel nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy rólam
a verseny ideje alatt képmás (fotó-vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön. Hozzájárulok, hogy a Neumann
János Egyetem a felvételt időbeli korlátozás nélkül a saját céljaira szabadon felhasználja és nyilvánosságra hozza.
A felvételek készítésével, felhasználásával, nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban anyagi követelésem nincsen.

