
 

A Gazdaságtudományi Kar szereplése a XIII. Országos Esettanulmányi Versenyen 

Ebben az évben 2012. március 3-5.rendezték meg a XIII. Országos Esettanulmányi Versenyt 

a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karát ebben az 

évben is egy 4 fős csapat képviselte, akik ötletes megoldásukkal tanúbizonyságát adták 

annak, hogy az egyetemen kapott képzést a gyakorlatban is remekül fel tudják használni. A 

következőkben a csapat beszámolóját olvashatjuk. 

Az idei évben csapatunk képviselhette a Miskolci Egyetemet a 13. alkalommal megrendezett 

Országos Esettanulmány Versenyen. A verseny Budapesten, a Budapesti Corvinus Egyetem 

rendezésében zajlott. A másik 14 résztvevő csapattal együtt számos élménnyel, és érdekes 

szakmai tapasztalatokkal gazdagodhattunk.  

Március 3.-án szombaton reggel érkeztünk meg Budapestre. A szállás elfoglalása után 

(Mercure Korona Hotelben), 11 órától részt vettünk a rendezvény megnyitóján. Ennek 

keretein belül Bakacsi Gyula köszöntötte a csapatokat, majd Schannen Frigyes, a Roland 

Berger Strategy Consulting vállalat ügyvezető igazgatójától hallhattunk hasznos tanácsokat a 

prezentáció készítés fontosságáról és technikáiról. Az  esettanulmány kiadását megelőzően, 

a tanulmány témáját képező Sport Division Kft. igazgatója, Máriás György látott el 

bennünket a megoldáshoz szükséges alapvető információkkal. végül sor került az iskolák 

szekciókba történő besorolására, sorsolás alapján. Csapatunk a Budapest Gazdasági 

Főiskolával, a Veszprémi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel és a Szent István 

Egyetemmel együtt a B szekcióba került. 

Ezt követően kezünkbe kaptuk az esettanulmányokat, melyeket már nagy izgalommal 

vártunk. Ennek fő vezérfonala a már említett Sport Division Kft. tevékenysége volt, 

sportrendezvény-szervezési területen. A fő probléma a vállalat által a jövőben megszervezni 

kívánt B33 (a kosárlabda egyik válfaja) versenysorozat kivitelezésének nehézsége volt, erre 

kellett megoldásokat találnunk. 15-19 óráig ismerkedhettünk az anyaggal, majd közös 

vacsorán vettünk részt a többi csapattal. 

Másnap reggel 8 órától este 8 óráig volt lehetőségünk a megoldásunk kidolgozására. 

Letisztult, könnyen átlátható, de egyben látványos és informatív bemutató készítésére 

törekedtünk. Véleményünk szerint a versenysorozat sikerességét megalapozott marketing 

stratégiával és a jelenlegi versenystruktúra átalakításával lehetne elérni. Mindezekhez 

konkrét lebonyolítási és pénzügyi tervet készítettünk.  

 

 

 



A harmadik napon került sor a 

prezentációkra. Előzetesen leegyeztetett 

koncepció alapján mutattuk be 

gondolatainkat. A zsűri számos 

észrevételt fogalmazott meg, minden 

kérdésükre meg tudtuk adni a választ, 

sikerült elkerülnünk a félreértéseket és 

megértően átadni az ötleteinket.  

 

 

15:00-órától került sor a döntős előadásokra. A döntőbe a Szent István Egyetem, Budapesti 

Corvinus Egyetem és a Szegedi Egyetem csapata jutott be. Ugyanazon téma három teljesen 

eltérő megközelítését láthattuk. A szakmai zsűri részletekbe menően tanulmányozta a 

prezentációkat és igyekezett rámutatni a koncepciók gyenge pontjaira. 

Az eredményeket az Akadémia Klubban megrendezett díszvacsorán ismertették. 

Győztesként a Budapesti Corvinus Egyetem csapata került ki. Itt került sor az emléklapok 

átadására és azt is megtudhattuk, hogy a csapatok „fedőnevei” mely egyetemeket takarták.  

Összességében elmondható, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattunk, mind a gyors 

problémamegoldás, mind prezentációs technikák terén. Olyan tudásra tettünk szert, melyet 

életünk során képesek leszünk előnnyé kovácsolni. Számos résztvevő csapattal nagyon jó 

kapcsolatot alakítottunk ki. 

Örömmel tölt el minket, hogy részt vehettünk és képviselhettük a Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Karát. 

 

A csapat tagjai: 

Fabók Ágnes- Marketing Ma II. évf. 

Galvács Ádám - Marketing Ma II. évf. 

Hriczu Péter – Kereskedelem és marketing BA III. évf. 

Veréb Tímea – Számvitel MA I. évf. 
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