
Második helyezést értek el hallgatóink az V. Dr. Papp László 

Számviteli Esettanulmány Versenyen 

 
2012. október 14-16. között került megrendezése a Pécsi Tudományegyetemen immár ötödik 

alkalommal a Dr. Papp László Számviteli Esettanulmány Verseny, ahol a Miskolci Egyetem 

„Zöldek” csapata 19 csapat közül a második helyet szerezte meg. 

 

 
 

Ebben az évben az esettanulmány témája különleges volt: „Dr. Papp László Számviteli 

Esettanulmány Verseny”, vagyis a csapatoknak a verseny további folytatásához szükséges 

finanszírozási kereteket, stratégai döntéseket kellett meghozniuk. 

 

A résztvevő csapatokat 4 csoportba sorolták. Egyetemünket két csapat képviselte az Account-

team (Bubcsó Tímea, Flekács Erika, Jakubecz Dóra, ……… ) és a Zöldek csapata (Buczkó 

Anett, Homonnai Zsófia; Veréb Tímea; Varga József). Kedd délelőtt került sor a csoportokon 

belüli elődöntőkre, ahonnan a 4 legjobban prezentáló csapat jutott tovább a délutáni döntőbe.  

A versenyző csapatok nagyon várták, hogy ki lesz ez a négy csapat. 

 

A zöldek csapatának egy tagja, így írta le érzéseiket és az ezt követő eseményeket: 

 

„Továbbjutottunk a döntőbe!!!”, „Helyezettek leszünk”. Ehhez hasonló felkiáltások 

hangzottak el, miután kijöttünk a teremből. Rettentően örültünk, mivel úgy gondoltuk, 

hogy a csoportkörös prezentációnk nem volt 100%-os, de így öröm volt tudni, hogy 

lehetőségünk lesz javítani – a DÖNTŐBEN! A csoportunkban lévő csapatok némelyike 

már ekkor gratulált nekünk és sok sikert kívánt a döntőhöz. 

Mivel a döntőben mi prezentáltunk először, ezért meg volt az a kiváltságunk, hogy 

láthattuk a másik három döntőbe jutott csapat prezentációját. Amikor véget ért a 

döntő nagyon sokan odajöttek hozzánk és mondták, hogy nekik a mi prezentációnk 

tetszett a legjobban. 

 

Az eredményhirdetés háromnegyed háromkor kezdődött meg: 

4. hely: Bagolyvári mémek (BGF) 

3. hely: 4in1 (Kolozsvár) 



2. hely Zöldek (ME-GTK) 

1 . hely: Sirius (Kolozsvár) 

 

Az eredmény ellenére nem úgy gondoljuk, hogy nem elvesztettük az első helyet – éppen 

ellenkezőleg! Megnyertük a másodikat! Ezzel mi lettünk a legjobb magyarországi 

csapat , ami rettentően jó érzés volt. Sokan gratuláltak nekünk és mondták, hogy 

szerintük nekünk kellett volna nyernünk. Ezek a szavak jól estek számunkra, de így is 

nagy eredménynek tartjuk, hogy öregbíteni tudtuk Alma Materünk, a hozzánk oly 

kedves Miskolci Egyetem hírnevét. Mindezt egy olyan versenyen tettük meg, ahol 

miskolci csapat eddig még nem jutott be a döntőbe. 

Második helyezettenként 90.000 Ft pénznyereményt, könyvjutalmat (Hitelintézetek 

ellenőrzése és könyvvizsgálata, Könyvvizsgálat története Magyarországon, ACCA 

vizsgakönyvek), bort és egyéb reprezentációs ajándékokat nyertünk. 

Fáradtan és kimerülten érkeztünk haza, de úgy véljük, hogy az elmúlt három nap 

erőfeszítései meghozták az eredményüket és mindenki büszkén fog visszagondolni az 

együtt eltöltött időre és tisztességes és kemény munkával elért 2. helyezésére. .”(Varga 

József) 

 

 

Ezúton is gratulálunk a csapatnak és bízunk benne, hogy még sok hasonlóan szép eredményt 

érnek el. 

 

 

Várjuk azon kedves hallgatóink jelentkezését, akik szívesen megméretnék gyakorlati 

tudásukat hasonló esettanulmány versenyeken. A „Komplex feladatmegoldások” szabadon 

válaszható tárgy többek között arra is lehetőséget ad hallgatóinknak hogy jobban megismerjék 

az esettanulmányi versenyek nagyon érdekes és kihívásokkal teli világát. 

 

Az esettanulmány versenyekről további információkat az alábbi elérhetőségen lehet kérni: 

 

Süveges Gábor 

stsuveges@uni-miskolc.hu 

06-46-565-111/1329 
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