
Papp László Emlékverseny-ismét a döntőben 

Hatodik alkalommal került megrendezésre ebben az évben a Pécsi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Kar és a Janus Pannonius Szakkolégium szervezésében a Papp László 

Emlékverseny. 

A 17 induló csapat közül karunk hallgatói ismét a döntőbe kerültek, ahol szép prezentációval az ötödik 

helyet szerezték meg. 

 

A csapat tagjai nagyon jól érezték magukat a versenyen, amelyet a következő beszámoló is alátámaszt: 

„Október 13-án reggel találkozott csapatunk (Elek Patricia, Fodor Kitti, Géczi-Papp Renáta és 

Harangozó Döniz)  a Tiszai Pályaudvaron, hogy a fél hétkor induló IC-vel nekivágjunk a hosszú utazásnak 

Pécs felé. Koradélután már a szervetők vártak minket, hogy autóval elvigyenek minket a Corso 

Hotelhez, ahol szállást kaptunk a két éjszakára, amelyet a verseny érintett.  

A fogadtatás igazán kedves volt mind a pályaudvaron, mind a hotelben. A szervezők  még egy kis 

csomaggal is kedveskedtek, amely egy egyen pólót, a versenyről tájékoztatót és egyéb hasznos 

apróságokat tartalmazott. 

A hotel már az előcsarnokba érkezve is nagyon szép volt, azonban a szobáinkba érkezve sem 

csalódtunk. Minden körülmény adott volt, hogy kellemes közegben töltsük el ezt a két és fél napot.  

Miután elhelyeztük a csomagjainkat a szobákban, elindultunk egy rövid városnézésre. A sétáló utca 

csupán néhány száz méterre volt a szállásunktól, így egyből a város legszebb részébe csöppentünk, 

ráadásul az idő is nagyon kellemes, napos volt. Így aktívan pihentük ki az utazás fáradalmait, hogy aztán 

az esti megnyitót követően megújult erővel nézzünk szembe az idei esettanulmánnyal. 

A megnyitón megismerkedhettünk Dr. Budai Eleonórával, a verseny egyik ötletgazdájával. Emellett 

már ekkor fény derült arra, hogy melyik vállalatról fog szólni az idei esetünk, ugyanis találkoztunk a 

Mevid Zrt igazgatóságának elnökével, Fodor Péterrel, aki néhány mondatban bemutatta a céget és 

hasznos tanácsokkal látott el bennünket a későbbi munkához. Tartott még egy rövid beszédet az eset 

írója is, ő is ellátott minket néhány tanáccsal a megoldások kidolgozása kapcsán. 



Este 6 órakor kaptuk meg az esettanulmányt, amelyet átolvastunk a vacsoráig, majd azt követően 

elkezdtük ötleteinket összegyűjteni, valamint az első kérdésekre kidolgoztuk a válaszokat is. 

Másnap reggel 9 órakor átsétáltunk a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karára, ahol a 

szervezők egy külön termet biztosítottak minden csapat számára. Itt este 6 óráig dolgozhattunk. 

Rendelkezésünkre állt internet kapcsolat a verseny teljes ideje alatt, valamint plusz segítség volt, hogy 

10 órától Fodor Péter látogatta meg a csapatokat, délután 2 órától pedig az eset írója, és 3 percünk 

volt, hogy az esettel kapcsolatban kérdéseket tegyünk fel számukra. 

 

Este 6 órára befejeztük a munkát és fáradtan, de a napi munkánkkal megelégedve sétáltunk vissza a 

hotelbe, ahol 8 órától egy díszvacsorával vártak minket a szervezők.  

Este még a csapatok rendelkezésére bocsátottak két konferencia termet, ahol próbálhattunk a 

másnapi prezentációra. 

Kedden fél 9-től volt az elődöntő, ahol a csapatokat négy szekcióra osztották fel és kisorsolták a zsűrit 

is az egyes szekciókhoz. AZ elődöntőben szekciónként három zsűritag volt jelen az előadások során.  

A saját szekciónkon belül mi prezentálhattunk először. A zsűriben ült Fodor Péter, a Mevid Zrt 

igazgatóságának elnöke, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara képviselője, valamint a Végzett Pécsi 

Közgazdász Szakkollégisták Egyesületének egyik tagja. 

20 perce volt minden csapatnak az előző napi munkájának az ismertetésére, ezen felül 10 perc állt 

rendelkezésre a zsűri számra, hogy kérdéseket tegyenek fel az elhangzottakkal kapcsolatban. 



 

Miután a csapatok végeztek az előadásokkal, behívtak mindenkit a terembe, ahol értékelték a 

munkánkat és kihirdették, hogy melyik csapat vehet részt a döntőben. Csapatunk sok pozitív kritikát 

kapott, így a sikeres szereplésnek köszönhetően mi voltunk azok, akik később a teljes zsűri előtt 

bemutathattuk javaslatainkat. 

A döntő során lehetőségünk volt az utánunk következő előadások meghallgatására. Minden csapat 

értékes prezentációt állított össze, ezekből sokat tanulhatott a hallgatóság. 

Az eredményhirdetés 3 órától volt. Harmadik helyen a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem 

egyik csapata végzett, míg a képzeletbeli dobogó első két fokára két pécsi csapat került. 

 

 

Az eredményhirdetés után is számíthattunk a szervezők segítségére, ugyanis visszafelé is kivittek 

minket a vasútállomásra. 



Bár a mi csapatunk a döntőben már nem ért el dobogós helyezést, nagyon sok élménnyel és értékes 

tapasztalattal távoztunk a versenyről országos ötödik helyezettként.” (Harangozó Döniz) 

 

Gratulálunk a csapattagoknak és további sikereket kívánunk! 

 

Ha a kar hallgatóinak felkeltette a figyelmét a tanulmányi versenyek gyakorlatoirentált világa, bővebb 

információkért nyugodtan forduljon egyetemünk oktatójához Süveges Gáborhoz (stsuveges@uni-

miskolc.hu). 

 

         Süveges Gábor  
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Karunk hallgatói sikeresen szerepeltek a Bét Tőzsedejátékán 

2 millió Forint virtuális tőkével kereskedhetett valós körülmények között az a több mint 2.500 

felhasználó, aki 2013. október 14 és november 8 között részt vett a BÉT tőzsdejátékán. 

Karunk hallgatói közül több mint huszan regisztráltak és két személy- Bán Kinga számvitel 

MA és  Bíró Zsolt  pénzügy-számvitel BSC- a legjobb tíz között végzett. 

 

A velük készített interjú az alábbiakban olvasható. 

 

Hogyan értesültetek a versenyről? 

Kinga: „A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatója vagyok, számvitel 

mesterképzésre járok, jelenleg első évemet töltöm. Idén az őszi félévben felvettem a Befektetési 

alapkezelés című tantárgyat. A kurzus első előadásán tanárom beszélt nekünk a „Tőzsdejáték 

Mindenkinek” című internetes tőzsdei kereskedési versenyről. Ez a játék tulajdonképpen egy 

üzleti szimulációs játék, melynek lényege, hogy a játékosok megismerkedjenek a tőzsde 

világával, annak sajátosságaival, működésével. A játékot a BÉT indította azzal a céllal, hogy a 

résztvevők kipróbálják a tőzsdei üzletkötést, és kockázatmentesen, valós tőzsdei adatokkal 

tegyék próbára befektetési stratégiájukat. Október 14-én indult a verseny és november 8-ig 

tartott.” 

Zsolt: „Pénzügyi piacok és pénzügyi számítások órán tanárnő szólt nekünk róla. Nem is 

kellett kétszer mondani nekem, mert nagyon érdekelt a dolog!” 

 

 

Mi volt a feladat a játékban? 

Kinga: „A kurzus hallgatói közül többen (köztük jómagam) is regisztráltunk és 

játszottunk. A játék során 2 000 000 Ft alaptőkével indultunk (persze ez virtuális pénz), a feladat 

adott volt: 4 hét leforgása alatt a lehető legmagasabb portfólió értéket kellett elérni azáltal, hogy 

a különböző tőzsdei termékekkel kereskedtünk” 

Zsolt: „A Budapesti Értéktőzsdén megtalálható részvények, certifikátok "másolatával" 

valós árfolyamokon lehetett kereskednünk 3 héten keresztül. 2millió forint kezdő "játékpénzt" 

kaptunk, és a cél minél nagyobb nyereség elérése volt.” 

 

Miért volt hasznos a részvétel? 

Kinga: „Számomra azért volt hasznos ez a verseny, mert bár számos tárgy keretein belül 

tanultam már a tőzsdéről, eddig azonban kevésbé tudtam elképzelni, hogy a gyakorlatban 



hogyan is működik mindez. A játék során lehetőségem nyílt megismerkedni a tőzsdei 

ügyletekkel, annak fajtáival. E mellett az is előnyömre vált, hogy a játék kapcsán számos, a 

tőzsdén jegyzett céggel megismerkedtem, hiszen ahhoz, hogy adjuk-vegyük az értékpapírokat, 

nem árt információkat gyűjteni az illetékes kibocsájtókról. Ami nagyon tetszett a játékban, hogy 

egy valós idejű játékról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a versenyben a kereskedés tárgyát képző 

értékpapírok árfolyamának mozgása megegyezett a „valós tőzsdei” tendenciákkal. 

Mindemellett díjmentesen rendelkezésünkre állt a Markers grafikonrajzoló és elemző program, 

melynek segítségével vizsgálhattuk a múltbéli adatokat, valamint következtetéseket vonhattunk 

le a jövőre vonatkozóan.” 

 

Zsolt: „Engem nagyon vonz a tőzsde világa, foglalkozik is vele néhány ismerősöm 

aktívan, én viszont eddig nem sokat tudtam a részleteiről. Évek óta olvasom a Haszon 

magazint, abból ragadt rám pár dolog, de igazán csak így játék közben értettem és 

tapasztaltam meg a dolgokat. Mivel minél jobb eredményt akartam elérni, sok dolognak 

utánaolvastam, napi szinten követtem a gazdaság piaci híreket, és ezáltal még közelebb 

kerültem ehhez a világhoz, és azt kell mondjam, egyre jobban tetszik, és egyre 

biztosabban gondolom azt, hogy ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben. Megjegyzem 

volt ennek az egésznek egy fajta függővé varázsoló hatása is, mert már azon kaptam 

magam, hogy a telefonomon 5percenként nézegettem, hogy mennyin áll a részvényem.” 

 

Milyen termékekkel kereskedtetek, mi volt a stratégiátok? 

Kinga: „A kereskedés tárgyát a  Budapesti Értéktőzsdén kereskedett értékpapírok 

képezték (részvények, certifikátok, BUX ETF, BÉTa Piacon elérhető külföldi részvények). Én 

leginkább certifikátokkal kereskedtem a játék során. „ 

 

Zsolt: „Kezdetben magyar vállalatok részvényeivel kereskedtem, mint a MOL a TVK 

vagy az OTP, de hamar rá kellett ébrednem, nézve a többiek eredményét, hogy ennyi idő alatt 

igazán nagyot a certifikátokkal lehet szakítani, ami persze nagyobb kockázattal is jár, de 

igyekeztem okosan csinálni. Főleg arany és ezüst szerepelt a portfóliómban. Figyelve a piaci 

trendeket shortot és longot váltogatva sikerült pár hullámot szépen megülnöm. Amikor 

mélyponton volt az arany ára, bevásároltam longból, és kivártam az általam vélt plafont, majd 

eladogattam, és jött a short. Lényegében ezt csináltam végig, és szerencsére többször sikerült 

jól megítélni a piacot, mint rosszul. 

 

Milyen eredményeket értetek el? 



Kinga: „A játék végére a 2 000 000 Ft-os alaptőkémet 3 504 495 Ft-ra sikerült 

felduzzasztani, ami a több mint 2000 versenyző közül a 9. helyre volt elég. A helyezéssel együtt 

sajnos pénzjutalomban nem részesültem, tapasztalattal viszont annál inkább gazdagodtam”. 

 

Zsolt: „Sokáig dobogón voltam, de az utolsó napokban hatalmas átrendeződés volt, és 

végül sajnos csak a hatodik helyen zártam. A 2.000.000 Forintból sikerült 4.100.000-et csinálni. 

A történethez hozzá tartozik, hogy tavaly az első helyezett, ha jól tudom 4.050.000-el lett 

győztes, szóval őt megfogtam volna!:)” 

 

 

Ha jövőre is lesz tőzsdejáték….? 

Kinga: „Ez a játék már több éve megrendezésre kerül, hallottam már róla, de ideáig még 

sosem vettem az erőt és energiát, hogy benevezzek, amit ma már bánok, és megfogadtam, hogy 

jövőre, ha újra indul a játék, mindenképpen részt fogok venni. Mindenkit arra biztatok, hogy 

regisztráljon és próbálja ki magát, hiszen egyfelől a különböző tőzsdével kapcsolatos 

tantárgyakhoz számos gyakorlati tapasztalattal járul hozzá a vetélkedő, másrészről, sok 

információt szerezhet a résztvevő a tőzsde világáról, harmadrészt pedig az első három helyezett 

nem kis összegű pénzjutalomban részesül, emellett minden héten különböző kategóriánként 

értékes ajándékokat is sorsoltak. Regisztráljatok és játszatok, s közben ne feledjétek a tőzsde 

egyik alapigazságát: „olcsón vegyél, drágán add el!”.” 

 

Zsolt: „Mindenképpen indulok rajta, és már a kezdetektől tudatosan, körültekintően fogok 

bánni a kapott pénzzel, hátha sikerül jobb helyezést elérnem.” 

 

Gratulálunk hallgatóinknak és további sikereset kívánunk az éles kereskedésben is! 

További információ: http://bet.hu/topmenu/befektetok/tozsdejatek 

 

Süveges Gábor 
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