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A verseny október 14-16. között került megrendezésre. A miskolci egyetemet két csapat, a 

AccounTeam és mi, a Zöldek csapat képviselte. A Zöldek tanácsadó csapat tagjai voltak Buczkó Anett, 

Homonnai Zsófia, Varga József (Dodi) és Veréb Tímea. 

Vasárnap fél kilenckor indultunk útnak a Tiszai vasútállomásról a több, mint 6 órás vonatútra. Az 

utazás során összerázódott a csapat, bár nem mind hittünk jó eredmény elérésében. Dodi, aki az első 

versenyén vett részt bizonygatta, hogy márpedig a csapat nyerni Pécsre. A többiek mondták, hogy 

korábban ők is ilyen nagy optimizmussal vágtak neki a versenyeknek, de rá kellett jönniük, hogy nem 

minden alakul úgy, ahogy eltervezték. 

Pécsre délután háromnegyed háromkor érkeztünk meg, ahol a Fórum Hotelben kaptunk szállást. A 

verseny megnyitója délután 5 óra után pár perccel kezdődött, ahol bemutatkoztak a verseny 

főszervezői, valamint Buborcsik János bemutatta magát a versenyt is. Az első „sokk” akkor ért 

minket, amikor XY Kriszta bemutatta a jogesetet. Mi valamilyen vállalati példát vártunk, de nagy 

meglepetésben volt részünk – bár biztosan nem csak nekünk. „Az eset maga az eset”. Nem értettük, 

hogy mit jelent ez a mondat, de aztán a szervezők kifejtették. Az esettanulmány példája maga 

számviteli verseny. Ez kellő meglepetést okozott minden csapatnál. Hat órakor kiosztották a 25 

oldalas esettanulmányokat, amelyekkel gyorsan felmentünk a szállásunkra és olvasni kezdtük. Fél óra 

múlva egymásra kikerekedett szemekkel egymásra nézett a csapat és mindenkiben az a kérdés 

fogalmazódott meg, hogy „ezzel most mit kezdjünk”. Sok volt a felesleges adat, amelyből nehéz volt 

kiszűrni a hasznos tényeket, amelyet a feltett kérdések is bonyolítottak. Ilyen volt pl. hogy milyen 

költségekkel járna, ha a versenyt egy PR és marketing tevékenységet végző vállalathoz szerveznénk 

ki, hogy milyen módon befolyásolja a szervezői létszám változása a verseny és a konferencia 

lebonyolítását. Tény ami tény, nem nagyon voltak ötleteink, de ez betudható annak, hogy az 

esettanulmány témája sem volt szokványos. Először alkalmazkodnunk kellett a szituációhoz. Éjjel 

összegyűjtöttük a szerintünk használható és később kidolgozandó ötleteket és bizonyos mértékben a 

megvalósításnak is neki kezdtünk. A reggeli elfogyasztása után a szervezők átkísértek minket a PTE-

KTK épületébe, ahol megkezdődhetett a valódi munka. Ekkorra már konkrét elképzeléseink voltak, 

hogy mit szeretnénk megvalósítani. Az egyes munkafolyamatokat általában 2-2 csapattag végezte 

annak érdekében, hogy érvényesüljön a szinergia hatás. Anett és Tímea a vezetői összefoglaló 

megírásának kezdett neki, míg Zsófi különböző pénzügyi számításokat végzett és József a 

prezentációra készült fel. A prezentációt a prezi.com program segítségével készítettük el. Számunkra 

a végső cél (a misszió) a verseny és a konferencia hosszú távú megrendezésének biztosítása volt, míg 

ehhez egyes stratégiai irányvonalakat rendeltünk, amely véleményünk szerint ennek a missziónak a 

teljesülését szolgálták. A munka jó ütemben haladt, így sikerült a két stratégiai irányvonal 

megvalósítása: egyrészt, a pénzügyi helyzet optimalizálása, másrészt az új szervezeti forma 

létrehozása. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy sajnos egy marketinges stratégia kidolgozására nem 

volt elegendő időnk, így nem tudtuk ezt harmadik stratégiai irányvonalként bemutatni. A csapat az 

előírt határidőre elkészül mind a vezetői összefoglalóval, mind a prezentációval és bizakodva néztünk 

a keddi nap elé. Hétfő este még részt vettünk a díszvacsorán, amely a Rondó étteremben volt a 

belváros szívében. Ezután visszatértünk a szállásunkra, ahol nekiláttunk a holnapi prezentáció 

előkészítésének és begyakorlásának. Először nagyon úgy tűnt, hogy nem lesz elég számunkra a húsz 



perces időkeret, amelyet a prezentációra biztosítottak, így minden egyes másodpercet felosztottunk. 

Ekkor nem is sajnáltuk, hogy nem tudtuk megfelelően kidolgozni a harmadik stratégiát, mivel arra 

ténylegesen nem lett volna semmi idő. Ez azt eredményezhette volna, hogy egyik stratégiát sem 

tudjuk megfelelően bemutatni – ezt mindenképpen el akartuk kerülni. A „moderátor” szerepét Dodi 

vállalta, ő kezdte meg a prezentációt és fejezte be azt. Anett a verseny és konferencia bemutatását, 

valamint külső környezetének elemzését vállalta. Zsófi az első stratégiát, a pénzügyi helyzet 

optimalizálását mutatta be, míg Timi a megfelelő szervezeti háttér kialakítását. A sorsolás úgy hozta, 

hogy egy 5 fős csoportba került a csapat, ahol rögtön szembetalálkozott egy pécsi és egy kolozsvári 

csapattal. Egy kicsit aggódtunk, mivel a kolozsváriak jó eredményeket szoktak elérni az ilyen 

esettanulmányi versenyeken, továbbá tartottunk tőle, hogy a hazai csapat számára lejteni fog a 

pálya. A prezentációnkra 9 órai kezdettel került sor. Sajnos az öt fős mezőny közepére, a harmadik 

helyre kerültünk az előadás időpontját tekintve. Amikor oda jutottunk izgultunk, hogy beleférünk-e 

az időkeretbe, vagy ki fogunk belőle csúszni. A prezentációnk rendben lement – és az időbe is bőven 

belefértünk, még 2-3 perc fenn is maradt! Szuper! Legalábbis ezt gondoltuk, aztán jöttek a zsűri 

részéről a kérdések. Úgy véljük, hogy ezen kérdésekre sikerrel tudtunk válaszolni. Miután kijöttünk a 

prezentációról megegyeztünk, hogy egy közepestől jobb prezentációt mutattunk be. Ekkor 

átgondoltuk az esélyinket és úgy véltük, hogy minden valószínűséggel nem jutunk be a döntőbe. A 

csoportprezentációs kör eredményének kihirdetésére kicsivel fél tizenegy után került sor. Amikor 

bementünk a zsűri ismertette véleményét az esettanulmányokkal kapcsolatban, megdicsérte a 

résztvevő csapatokat, ugyanakkor kiemelte, hogy némely csapat kissé elrugaszkodott a valós 

gazdasági helyzettől. Majd következett a várva várt eredményhirdetés; mi az „esélytelenek 

nyugalmával” álltunk a teremben. Erre még rátett egy lapáttal, hogy a zsűri kiemelte, hogy kisebb 

„viták” után határozták meg a továbbjutó csoportot. Ekkor úgy gondoltuk, hogy számunkra vége a 

versenynek. Aztán amikor kimondták, hogy a Zöldek csapata jutott tovább – nos akkor rettentő nagy 

„megkönnyebbülés”, öröm és ki tudja milyen érzés lett rajtunk úrrá. „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. Miután eljöttünk a teremtől 

többen megkérdezték, hogy melyik csapat vagyunk – és honnan érkeztünk. Büszkén mondtuk, hogy a 

Zöldek csapata vagyunk a Miskolci Egyetemről. Ekkor általában megjegyezték, hogy „Hm… Miskolc”. 

Látszott, hogy váratlanul érte őket a válasz – biztosan valami felkapott egyetem nevét várták… 

A döntőbeli prezentációnk 11 óra 20 perckor kezdődött egy közepes méretű előadóban, amelyen kb 

50-60 ember foglalt helyet. Nagyon izgultunk ez láttuk egymáson, de kívülre nem mutattuk ezt. 

Véleményünk szerint a prezentáció jobban (akár mondhatjuk azt is, hogy sokkal jobban) sikerült mint 

a csoportkörben. Bizakodva tekintettünk előre és reméltük, hogy dobogós helyet szerzünk. 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. Ez nagyon jó érzés volt, de tudtunk, 

hogy nem szabad elszállnunk – bár Dodi azt mondta, hogy ezután nem lehetséges, hogy ne nyernénk. 

Az eredményhirdetés háromnegyed háromkor kezdődött meg. Ekkora már megnyugodtunk és azt 

mondtuk, hogy egy dolog biztos – és nem is szeretnénk, hogy bekövetkezzen –, nem leszünk 

„utolsók” a döntőben, hanem dobogós helyet szerzünk. Az eredményhirdetésen először a Budapesti 

Gazdasági Főiskoláról érkezett Bagolyvári mémek csapatot szólították. Ők lettek a 4. helyezettek. 



Ekkor úgy gondoltuk, hogy minden bizonnyal –a sok gratuláció és bíztató szó ellenére – mi 

következünk. Nos nem így lett! A döntőbe bejutott két kolozsvári csapat egyikét, a 4in1-t szólították. 

Ekkor már nagyon izgultunk és elhittük, hogy akár nyerhetünk is. Aztán kimondták a csapatnevünket. 

A másik kolozsvári csapat, a Sirius fiú tagjai „Ez az!!!” felkiáltással ünnepelték győzelmüket. 

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. 

2. helyezettenként 90.000 Ft pénznyereményt, könyvjutalmat (Hitelintézetek ellenőrzése és 

könyvvizsgálata, Könyvvizsgálat története Magyarországon, ACCA vizsgakönyvek), bort és egyéb 

reprezentációs ajándékokat nyertünk. 

Hazafelé tartva Pesten még találkoztunk a Bagolyvári mémek csapatának egyik tagjával, aki azt 

mondta, hogy nagyon sajnálja és részben igazságtalannak tartja, hogy nem mi nyertünk, mert úgy 

hallotta, hogy a mi prezentációnk volt a legjobb a döntőben. Erre mi azt válaszoltuk, hogy mi nagyon 

örülünk a 2. helyezésnek is – bár az elsőnek valóban még jobban örültünk volna, de így is történelmet 

írtunk. 

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.  


