
XV. OEV- hasznos tanulságok 
 

Ebben az évben 15. alkalommal rendezte meg a Corvinus Egyetem és az EVK 

Szakkollégium az Országos Esettanulmány Versenyt. Bár ezen a megmérettetésen nem 

kerültünk a döntőbe, mégis nagyon sok tapasztalattal gazdagodhattunk. 

 

A továbbiakban arról olvashatunk, hogyan látták hallgatóink a versenyt: 

 

„A Gordiusz csapat újabb története 2014. március 8-án kezdődött, amikor csapatunk (Elek 

Patricia Zita, Géczi-Papp Renáta, Fodor Kitti, Juhász Ádám) útnak indult a főváros felé. 

Négyesünk ismét egy megmérettetéssel találta szemben magát, ezúttal a Corvinus Egyetem által 

szervezett XV. Országos Esettanulmány Verseny keretein belül, ahol a korábbi versenyekhez 

hasonlóan ismét sikeresen szerepeltünk, de ne ugorjunk ennyire előre. Szombaton reggel 

indultunk vonattal, majd 2 órás utazás után megérkeztünk Budapestre. Ezt követően egy rövid 

metrózás és séta után odaértünk a szállást biztosító Mercure Hotelbe, ahol a szobák elfoglalása 

után volt egy kis időnk kipihenni az utazás fáradalmait. A szervezők gondosan választották meg 

a szállást és a helyszíneket, mivel minden nagyon közel helyezkedett el egymáshoz, így egy 10 

perces frissítő sétát követően délre megérkeztünk a verseny helyszínét biztosító Corvinus 

Egyetem egyik épületébe, ahol a szervezők vártak minket. A következő néhány órában a 

verseny menetrendjével ismerkedtünk meg, valamint lehetősége volt minden csapatnak pár 

mondatban bemutatkoznia, illetve a Roland Berger Stratégiai Tanácsadók Kft.-től Schannen 

Frigyes tartott tréninget, ahol felhívta figyelmünket, hogy mire figyeljünk az esettanulmány 

megoldása, a prezentáció összeállítása és előadása közben, majd minden csoport elvonult a 

számára biztosított terembe.  

Csapatunknak – mint minden más résztvevőnek – 2 számítógép állt rendelkezésére, melyet a 

szervezők biztosítottak. A verseny során nem használhattunk internetet, ami olykor kissé 

megnehezítette feladatunkat, illetve a mobiltelefonokat is elvették, ezzel is elősegítve az 

igazságos versenyt. Az első napon kb. 4 óra állt rendelkezésünkre az esettanulmány 

megoldásához. Ebben az évben az esettanulmányt a Heimann Pincészet adta, mely egy 

évszázadok óta működő pincészet a Szekszárdi Borvidéken. A témát nagyon érdekesnek 

találtuk, illetve előnyünkre szolgált, hogy csapatunk egyetlen férfi tagja, jártas volt a témában, 

így céltudatosan tudtunk nekikezdeni a megoldásnak. Első nap csupán ötleteléssel, illetve a 

lehetséges stratégiák mérlegelésével foglalkoztunk. 7 órakor azonban jöttek a szervezők, hogy 

lejárt az erre a napra biztosított időkeret, így egyelőre fel kellett függesztenünk a munkát, 

azonban kárpótolt minket, hogy néhány szinttel lentebb már vártak minket a vacsorául szolgáló 

pizzákkal. Miután elfogyasztottuk vacsoránkat, visszasétáltunk a szállodába és lepihentünk, 

hiszen tudtuk, hogy a következő nap nagyon kimerítő lesz.  

A reggeli a szállodában volt biztosítva, ahol próbáltunk egy kis energiával feltöltődni a 

következő órákra. Reggel 8-tól este 8-ig volt lehetőségünk kidolgozni megoldásunkat, melynek 

keretein belül egy egyoldalas vezetői beszámoló, egy ppt és egy, a tervek alátámasztására 

szolgáló dinamikus excel készült, mely számításainkat tartalmazta. Az ebédet, és a vacsorát a 

termekbe hozták fel a szervezők, melyeket péntek délig kellett kiválasztanunk a felsorolt 

lehetőségek közül. Miután letelt a rendelkezésre álló 12 óra, visszamentünk a szállásra, és egy 

kis beszélgetés után lefeküdtünk aludni, hogy kipihenhessük a nap fáradalmait, és erőt 

gyűjtsünk a másnapi prezentációhoz.  

http://www.rolandberger.hu/


Éjjel mindenki átgondolta, mit is akar mondani, így másnap már megfogalmazódtak fejünkben 

az előadandó beszédek. Prezentációnk előtt 40 perccel megkaptuk diasorunkat kinyomtatva, 

így lehetőségünk volt még egyszer, utoljára közösen elpróbálni azt. Csapatunk a csoporton belül 

harmadikként prezentált, egy öttagú zsűri előtt, melyet az Agrochimtranspack Kft., a Budapest 

Bank Zrt., a Philip Morris Kereskedelmi Kft., a Rail Cargo Hungaria Zrt. magas beosztású 

képviselői alkottak, valamint zsűrinket erősítette még Schannen Frigyes a Roland Berger 

Stratégiai Tanácsadók Kft. képviseletében.  

 

 
A Gordiusz csapa prezentációja 

Kép forrása: http://www.evk.hu/oev/?page_id=488 

 

20 perc állt rendelkezésünkre elmondani ötleteinket, és meggyőzni a bírákat, mely után 20 perc 

kérdés szekció következett. A zsűri tagjai nagyon szimpatikusnak és segítőkésznek 

bizonyultak, a dicséretek mellett építő kritikákkal és jó tanácsokkal láttak el minket, ezzel is 

segítve szakmai fejlődésünket. Összességében pozitív élménnyel távoztunk a prezentációról, 

sikerült megnyerni magunknak a zsűrit.  

 

http://www.agrochimtranspack.hu/
http://www.budapestbank.hu/
http://www.budapestbank.hu/
http://www.pmi.com/marketpages/Pages/market_hu_hu.aspx
http://www.railcargo.hu/hu/
http://www.rolandberger.hu/
http://www.rolandberger.hu/


 
Az elődöntők eredményhirdetésére várva 

 

Az ebéd elfogyasztása után az egyetem egy másik épületében került megrendezésre a döntő, 

ahova sajnos csapatunk nem jutott be, így nem állhattunk fel a dobogó egyik fokára sem. A 

döntős prezentációk végighallgatása során sok jó ötletet megjegyeztünk, amit a későbbiekben 

remélhetőleg tudunk majd hasznosítani. Ezt követően visszatértünk a szállodába, ahol rövid 

pihenő után elkezdtünk készülni az esti díszvacsorára. Fél 8 körül érkeztünk meg a Buddha 

Barba.  

 

 
Érkezés az étterembe 

 



Nagyon szép, és hangulatos volt a hely. Az eredményhirdetést (1. hely BCE, 2. hely BME, 3. 

hely CEU) követően a bár alsó szintjén fogyaszthattuk el vacsoránkat, ahol több különleges 

ételt is megkóstolhattunk.  

 

 
Az eredményhirdetés 

Kép forrása: http://www.evk.hu/oev/?page_id=488 

 

Csatlakozott hozzánk a vacsora folyamán a Roland Berger Stratégiai Tanácsadók Kft. egyik 

tagja, akitől sok hasznos tanácsot kaptunk, amit a későbbiek tudunk majd felhasználni. Ezt 

követően lehetőségünk nyílt a bárban kicsit kikapcsolódni, beszélgetni a többi versenyzővel, 

valamint a szervezőkkel és zsűritagokkal.  

 

 
A jól megérdemelt pihenés 

 

http://www.rolandberger.hu/


Másnap, kedden indultunk haza, majd 2 órás vonatozás után megérkeztünk történetünk kezdő 

helyszínére, a Tiszai Pályaudvarra. 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy egy nagyon izgalmas és érdekes versenyen vehettünk részt, 

amely nagyban segítette fejlődésünket több területen is. Reméljük, hogy a megszerzett 

ismereteket és tapasztalatokat a későbbiekben tudjuk majd kamatoztatni.  

 

Köszönjük még egyszer a Corvinus Egyetemnek a gondos szervezést, egyetemünknek a 

lehetőséget, hogy részt vehettünk a versenyen, és Süveges Gábor Tanár Úrnak a felkészítést, és 

a jó tanácsokat.”  

 

Fodor Kitti   -Süveges Gábor   

Kép forrása: http://www.evk.hu/oev/?page_id=488 

 


