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A Miskolci Egyetem területéről indultunk pénteken 14:00 órakor, miután a csapatunk két tagja megkapta a 

diplomáját. Az út gyorsan és jó hangulatban telt el, egyetlen megállással. Sikerült eltévedés nélkül lejutnunk. 

A többi csapat már oldotta az esetet, amikor mi megérkeztünk. A kocsiból kiszállva rögtön a teremhez 

vezettek, ahol megismerkedtünk az esettel, a telefonjainkat elvették. Nem lehetett internetet és egyéb 

elektronikus eszközöket használnunk, csak a saját tudásunkat. A terembe nem csak be, de ki se lehetett hozni 

semmit. Az esetet megismerve gyorsan elkezdtünk gondolkodni és stratégiát alkotni, hogy a szombati napot 

minél produktívabban tudjuk elkezdeni. A késésünk miatt a teremben fogyaszthattuk el a meleg vacsoránkat, 

és csak ezt követően tudtuk elfoglalni a szállásunkat. Három fős kollégiumi szobákban szállásoltak el minket, 

ahol szerencsére a harmadik idegen személyekkel nem volt semmi probléma, baráti kapcsolatot alakítottunk 

ki velük. Ezen az estén érkeztek meg az Erasmusos diákok is, akik szintén a mi emeletünkön voltak 

elszállásolva, akik elég hangosak voltak, emiatt nehezen tértünk nyugovóra.  

Másnap reggel 7:00 órakor megreggeliztünk és pontban 8:00 órakor beengedtek újra a terembe, ahol már két 

darab számítógép is várt minket, így neki tudtunk kezdeni a tegnap este megbeszélt munkának. Mivel sikerült 

jól átlátnunk a feladat struktúráját, így nagy lendülettel vágtunk bele a munkába. A csapat nyugodt és precíz 

volt, de 11 óra környékén apró gondok adódtak a számokkal, nem minden stimmelt a melléklet számaival, 

ekkor megtorpantunk és újra át kellett gondolnunk a stratégiát, de sikerült átlendülni a problémán. A feladatunk 

egy prezentáció, egy számításokat tartalmazó excel tábla, valamint egy az előbbieket összefoglaló 8-10 oldalas 

vezetői beszámoló elkészítését tartalmazta. Mindhárommal igyekeztünk egyszerre haladni. Nagyon 

elfáradtunk a végére, de sikerült minden elképzelést megvalósítani. Összességében elégedettek voltunk vele, 

de nem voltunk tisztában a többi csapat munkájával, így nem tudhattuk, mire számíthatunk a későbbiekben. 

Előzetesen 16 csapat jelentkezett a megmérettetésre, ám betegség miatt végül 14 csapat vett részt rajta. Ebből 

a legjobb 6 csapat az „A” döntőben, a következő 6 csapat  pedig a „B” döntőbe került, 2-nek pedig nem sikerült 

a továbbjutás. 

Vacsora előtt tudtuk meg az előzsűrizés eredményét. Nagyon izgultunk, mikor ismertették a „B” döntősök 

névsorát, azonban ekkor még nem hallhattuk csapatunk nevét, így egyre jobban izgultunk. Majd következtek 

az „A” döntős csapatok nevei, ahol már 4 csapat neve is elhangzott, ekkor tetőfokára hágott az izgalom. Végül 

meghallottuk csapatunk nevét is, amit megkönnyebbüléssel és örömmel fogadtunk. A vacsora követően nem 

idegeskedtünk tovább, hanem elmentünk megismerni a várost. Vasárnap 10:30-tól prezentáltunk, előtte 9:30-

tól egy fél óra állt rendelkezésünkre a prezentáció elpróbálására. A prezentációt követően a zsűri kérdéseit 

sikeresen megválaszoltuk és pár építő kritika mellett kaptunk pozitív visszajelzéseket is.  

Délután 1 órakor volt a hivatalos eredményhirdetés.  Először a „B” csoport helyezéseit ismertették, majd ezt 

követte a három különdíjas nyertes csapat díjazása, amelyet az esetet adó Nemak Kft. gazdasági igazgatója 

adott át. Nagy meglepetésünkre az első helyezést érdemeltük ki, amelyet pénzjutalommal is díjaztak. Ezután 

következett az „A” döntő eredménye. Vártuk, hogy meghalljuk a „Genezis” fantázia nevet viselő csapatunk 

nevét, de erre egészen sokáig nem került sor, így egyre jobban izgultunk. Végül a harmadik helyet érdemeltük 

ki, amit szintén pénz és tárgyi jutalommal díjaztak. A döntő után a csapatok beszélgettek és gratuláltak 

egymásnak, majd egy állófogadáson vettünk részt. Ezt követően pedig nagyon boldogan indultunk haza. 

Köszönjük a segítséget felkészítő tanárunknak Süveges Gábornak, valamint az egyetem Gazdaságtudományi 

Karának, hogy biztosította a lehetőséget a HBCS tréning való részvételére.  

(Gergely Zita- Fodor Kitti- Opravel Konrád- Seres Máté) 


