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A hétfői nap folyamán elutaztunk Sopronba, hogy ne a hajnali órákban kelljen kedden indulnunk, és ne 

legyen hatással a másnapi szereplésünkre. A vasútállomáson soproni hallgatók vártak minket, akik 

elkísértek minket a szállásunkra. 

Kedd reggel szintén soproni hallgatók voltak a segítségünkre, hogy elkísérjenek a szállásunktól a 

verseny helyszínére, ami kb. 10 percnyi sétára volt tőlünk, a Nyugat-magyarországi Egyetemre. 

Reggel 9-re kellett megérkezni, és ezután regisztráltunk a többi csapattal egyetemben. Összesen 6 

csapat volt 5 országból: 

- Szlovákia 

- Lengyelország 

- Csehország 

- Szerbia 

- Magyarország (Miskolc és Sopron) 

A verseny nemzetközi jellegéből adódóan a csapatok angolul adták elő az előre elkészített 

bemutatkozó-prezentációjukat, illetve megismerkedhettünk verseny szervezőivel is. Miután ez a rész 

lezajlott, lehetőség volt egy kötetlen beszélgetés keretében jobban megismerkedni a versenytársakkal. 

Ezt követően az egyetem gazdaságtudományi karának díszaulájában elfogyasztottuk a számunkra 

elkészített ebédet. Az ebéd után lehetőségünk volt egy rövidebb sétára a belvárosban a délutáni 

versenyszakasz megkezdése előtt. Ebben az időközben tettünk egy sétát a Fő téren a helyiek 

körbevezetésével. 

Délután 2-kor kezdődött a verseny következő szakasza, mely egy komplex, sokrétű és magas szakmai 

tudást igénylő logikai tesztsorokból álló blokk volt. A tesztek kitöltése több felvonásban zajlott, így 

versenyben voltunk az idővel is, nem csak a csapatokkal. Mint másnap kiderült ezt az akadályt a 3. 

helyen végeztük. 

A vacsora után közös kocsmatúrára indultunk, végül a szállóhoz közeli boros pincében, a Caesar’s –ban 

kötöttünk ki, ahol meglepetésünkre találkoztunk a Selmeci hagyományokat ápoló Faiparos Firmákkal, 

ugyanis éppen Tanszéki oktatást tartottak a pince egy külön termében a pogányoknak. A szünetben 

elbeszélgettünk velük is, illetve közös csoportképeket is készítettünk. Mivel másnap folytatódott a 

verseny, ezért nem sokáig mulatoztunk. 

Szerda reggel a verseny ismét 9 órakor kezdődött a verseny 3. szakasza. Ekkor kaptuk készhez a 

megoldandó esettanulmányunkat, amely a „Nissan Study Case” nevet kapta. A tanulmány a Nissan 

sikereit, nehézségeit, terjeszkedését mutatta be és ezekhez kapcsolódóan volt 4 kérdés melyre választ 

kellett adni a nap végén egy 20 perces prezentáció keretében, illetve készítenünk kellett egy vezetői 

összefoglalót is. A feladat megoldására 2,5-3 óra állt rendelkezésre, amely nagyon-nagyon gyorsan 

eltelt.  Annak ellenére, hogy egyáltalán nem vagyunk egy összeszokott csapat, úgy ítélem meg, hogy 

meglehetősen jól sikerült. 

Ezután következtek a zsűri kérdései. Tetszett nekik a prezentációnk minősége, a letisztult egyszerűség, 

és az egyedi megvilágítás, illetve megdicsérték a csapatunk angol nyelvtudását is. 

 Az utolsó prezentáció után a zsűri visszavonult, majd az eredményhirdetés következett. Az 

eredményhirdetésen elmondták, hogy nagyon szoros volt a verseny, és amikor kihirdették a győztest 



először nem is hittük el, hogy tényleg MI NYERTÜNK!!!! – bár igyekeztünk kihozni magunkból a 

legjobbat, első versenyként nem bíztunk, ilyen előkelő pozícióban. 

A verseny zárása egy ünnepélyes vacsora keretein belül zajlott, mely egy búcsúbeszéddel, 

köszönetnyilvánítással és az ajándékok átadásával volt megkoronázva.  

Másnap kora reggel elindultunk haza. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Nyugat-magyarországi Egyetemnek a meghívást és a színvonalas 

verseny megszervezését, lebonyolítását és szívélyes fogattatást, illetve Süveges Gábor Tanár Úrnak a 

lehetőséget és, hogy elkísért bennünket. 
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