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A PIRAMIS CSÚCSA? – ESETTANULMÁNYOKRA ÉPÜLŐ  
OKTATÁS ÉS A NEMZETKÖZI VERSENYEK

TOP OF THE PYRMID? – CASE BASED  
EDUCATION AND CASE COMPETITIONS

ÁBRAHÁM ZSOLT – CZAKÓ ERZSÉBET – KOZMA MIKLÓS

Az esettanulmányokra építő oktatás a vezetői legjobb gyakorlatok átadásaként került be a legelső gazdálkodástani okta-
tási és vezetőképzési programokba az Egyesült Államokban, és erre az oktatási gyakorlatra épülő módszer ma már a világ 
számos egyetemén elterjedt. A módszer egyik fő előnye, hogy egyszerre fejleszti a hallgatók ismereteinek alkalmazását, 
problémamegoldó készségeit és segíti a gyakorlati, vállalati kontextus érzékelését, míg a nemzetközi esetversenyek a hall-
gatói teljesítmények és végső soron az a mögött álló oktatás színvonalának összehasonlítására is szolgálnak. A Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE) már az 1990-es évek elejétől az amerikai gyakorlat alapján adoptálta az esettanulmányokra épülő 
oktatást, és bekapcsolódott a nemzetközi esetversenyekbe. A szerzők cikkükben az esettanulmány-alapú oktatás sajátos-
ságairól, az alapszakokhoz kapcsolódó rendszerről és a nemzetközi esetversenyekről adnak áttekintést. Céljuk az, hogy 
elősegítsék a további kutatásokat és az oktatásfejlesztést.

Kulcsszavak: esettanulmány-módszer, esettanulmány-verseny, döntéshozatal, tehetséggondozás, gazdálkodástu-
dományi oktatás, vezetőképzés

Case-based education as part of business and management education was introduced by delivering management best 
practices to first graduate then undergraduate business students in the United States. Case solving today is a wide-spread 
educational method in business schools around the world. One of the method’s main advantages is that it simultaneously 
develops students’ skills in three areas: the application of knowledge in real-world business situations; the ability to per-
ceive business context and connect it with theoretical knowledge; and the development of problem solving and related 
presentation skills. International academic-based case competitions showcase student performance and signal the quality 
of their educational background. The Corvinus Business School at the Corvinus University of Budapest (CUB) adopted 
the US-based business schools case-based education in the 1990s, and since then it has attended international business 
competitions. This purpose of this paper is to provide a systemic overview of a case-based business and management 
education, its adaptation for bachelor level programmes and international case competitions in Hungary. The aim is to 
orient and facilitate further research in this field. 

Keywords: case method, case competition, decision making, talent management, business and management, un-
dergraduate international case competitions 
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Az esettanulmány-módszer napjainkra a világ számos 
üzleti iskolájában elterjedt, alkalmazzák alap- és mes-

terszakokon, és része a vezetői továbbképzési programok-
nak és tréningeknek. Az elméleti tárgyi ismeretek átadása, 
frissítése mellett egyre fontosabbá válik azok alkalmazása 
valós problémákon, az együttműködő (kollaboratív) prob-
lémamegoldó készség fejlesztése és a problémamegoldás 
és eredményének prezentálása, melyeknek egyik eszköze 
az esettanulmány-módszer. 

A módszer a hazai gazdálkodástudományi oktatás-
ban és vezetőképzésben nem új, a piacgazdasági vállalati 
működés, a nemzetközivé válás, és a megfelelő felsőfokú 
végzettségűek szűkössége azonban felértékeli az esetta-
nulmányon alapuló oktatást, és az ezekhez kapcsolódó 
hazai és nemzetközi esetversenyeket is. Cikkünkben arra 
vállalkoztunk, hogy egy módszertani bevezető rész után 
történeti kontextusba is helyezve a hazai fejleményeket, 
összegezzük, hogy milyen tényezőkben ragadhatók meg 
az esetmódszer és az ezekhez kapcsolódó hazai és nem-
zetközi esetversenyek sajátosságai. Úgy látjuk, hogy a 
folyamatok szervesen zajlottak le az esetként, példaként 
vett Budapesti Corvinus Egyetemen, összhangban vannak 
a nemzetközi folyamatokkal, és végső soron az oktatással 
szembeni munkaerő-piaci elvárásokra adott válasznak is 
tekinthetők.

Tanulmányunk első részének az a célja, hogy elméle-
ti és módszertani bevezetőként szolgáljon a rákövetkező 
áttekintésekhez. Ebben a részben az esettanulmányokra 
(esetekre – a kettőt szinonimaként használjuk) épülő ok-
tatási módszer legfontosabb összetevőit tekintjük át: mit 
értünk eseten, mi az oktató és hallgatók szerepe, és me-
lyek az esetversenyek típusait meghatározó fő szempon-
tok. Itt kitérünk a tréningszerűen alkalmazott oktatási le-
hetőségekre is. A második részben azt mutatjuk be, hogy 
a gyakorlati tapasztalatokat nélkülöző hallgatók számára 
az alapszakos oktatásban milyen rendszert dolgoztunk ki 
és alkalmazunk a hallgatók összetett vállalati és vezetői 
problémák megoldására való felkészítésére és fejleszté-
sére, valamint a nemzetközi esettanulmányi versenyeken 
való részvételre történő felkészítésére. A harmadik rész-
ben mutatjuk be, hogy a 2010-es években elterjedtté vált 
alapszakos nemzetközi esetversenyek hogyan hálózzák be 
a ma már globális felsőoktatást, és azok milyen tanulsá-
gokkal szolgálnak a hazai esetmódszer alkalmazására és 
az esetversenyek szervezésére. 

Meglepő, hogy bár az esetekre építő oktatási módszer 
elterjedt, és nincs olyan gazdálkodástani terület, ahol ne 
alkalmaznák, kevés az ezzel kapcsolatos rendszerező és 
áttekintő módszertani, pedagógiai irodalom, és még ke-
vesebb a kutatási eredmény. A cikk főként az első részben 
támaszkodik ezekre az írásokra. A második és harmadik 
rész a cikk íróinak tapasztalatain, az évek során dokumen-
tált és publikált forrásokon alapul. Úgy véljük, hogy az 
irodalom és a fejlődési folyamat kontextusába helyezve 
tapasztalatainkat, írásunk hozzájárulhat az esetmódszer 
hazai kutatásához és tovább fejlesztéséhez is.

A cikk számos, tanulmány formában fel nem dolgozott 
forrásra épül. Munkánkat e forrásokra és saját tapasztala-
tok rendszerezett bemutatására építő feltáró kutatási mun-

ka eredményének tartjuk. A főbb szakmai-tudományos 
állításainkat tárgyalásunkban megállapítások formájában 
foglaltuk össze. A megállapítások egyrészt lehetővé teszik 
a további kutatásokat, másrészt még a szerzők számára is 
meglepő módon, kirajzolják a hazai esetversenyekre irá-
nyuló alapszakos esetalapú oktatás egyik narratíváját a 
hazai felsőoktatás egyik intézményénél, a Budapesti Cor-
vinus Egyetemen.

Az esettanulmány-módszer áttekintése  

Az alábbi fejezet célja, hogy tisztázza az esettanulmány-
ra épülő oktatási módszerhez kapcsolódó fogalmakat. Az 
esettanulmány definiálása után kitérünk az oktatók és a 
hallgatók szerepére, majd bemutatjuk, hogy mit értünk 
esettanulmány-versenyek alatt. 

Az esettanulmány meghatározása
Az esettanulmány-módszer (case method) a Harvard 
Business School (HBS) 1908-as megalapítása után je-
lent meg a felsőfokú üzleti (gazdálkodástani) képzésben 
(Weaver, 1991). A módszer középpontjában a valós, prob-
lémaközpontú szituációk álltak, és ezekre komplett okta-
tási programok és tantervek épültek (Merseth, 1991). A 
lexikális ismeretek átadására épülő tantervek és tantárgyi 
tájékoztatók mellett egyre szélesebb körben jelentek meg 
a gyakorlati ismeretek átadására és a készségfejlesztésre 
koncentráló esettanulmány-alapú oktatási elemek a mes-
ter-, majd az alapképzések szintjén is (Garvin, 2007). 

Levin (1995) az esetmódszer helyett következetesen 
esettanulmány-alapú oktatásról ír, melynek lényege, hogy 
a tanterv részben vagy egészben esettanulmányokra épül. 
Agyris (1980) szerint az esettanulmány-alapú oktatásnak 
öt alkotóeleme van: 1) a döntéshozó számára releváns prob-
léma, 2) a kurzuson részt vevő hallgatók intenzív bevoná-
sa, 3) az oktatók minimális részvétele, a 4) vélemények 
szabadsága (azaz nincs jó és rossz válasz), valamint 5) a 
döntési szituációhoz kapcsolódó dráma. Buzady (2017) az 
esettanulmány-alapú oktatást a bűvös- (Rubik-)kockához 
hasonlítja és az oktató, diák és intézményi ökoszisztéma 
mentén írja le a módszert.  Az esettanulmány-módszer-
hez kapcsolódó hazai szakirodalom még nem túl kiforrott. 
Nem születtek a témát holisztikusan vizsgáló tanulmá-
nyok, publikációk, ezért az alábbi fejezetben fontosnak 
tartjuk a kapcsolódó alapfogalmak tisztázását és a mód-
szer elhelyezését az oktatási módszerek között. 

A nemzetközi szakirodalomban több esettanul-
mány-definíciót találunk, a saját definíciónk megalko-
tásakor az esettanulmány-alapú oktatás területén vezető 
szerepet betöltő két üzleti iskola, a Harvard és az Ivey meg-
határozásából indulhatunk ki. A Harvard Business School 
(HBS) „esettanulmány olyan oktatási eszköz, amely kri-
tikus menedzsmentproblémát mutat be a hallgatóknak, 
és ugródeszkát kínál a tantermi vitákhoz, amelyekben a 
résztvevők bemutatják és megvédik elemzésüket és megol-
dásukat” (Harvard Business School, 2019). Amennyiben 
az Ivey esettanulmány-definícióját vesszük alapul, akkor 
az eset egy „valós probléma és kihívás, amellyel egy vál-
lalat szembesül egy kritikus vezetői döntési helyzet so-
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rán. Az esetet megoldó hallgatók a döntéshozó szerepébe 
helyezkednek, elemzik a rendelkezésükre álló adatokat, 
melyek alapján megoldási alternatívákat alakítanak ki és 
védenek meg” (Ivey Business School, 2019a). A két defi-
nícióban közös, hogy a fogalom középpontjába a vállalat-
vezetői problémákat, az azokhoz társuló döntési informá-
ciókat és szituációkat, valamint a megoldást és az ahhoz 
kapcsolódó vitát helyezi. 

Az esettanulmányok középpontjában tehát vállalati, 
üzleti probléma és ahhoz kapcsolódó menedzsmentdöntési 
kérdések állnak. Levin (1995) az esettanulmányokat oktatá-
si és tanulási céllal kialakított és kontextusba helyezett nar-
ratíváknak tartja, amelyek tényszerű és komplex kérdéseket 
vizsgálnak. Kardos és Smith (1979) szerint egy esettanul-
mány négy jellemzővel bír: 1) valós problémát dolgoz fel, 2) 
összetett és részproblémákból áll, 3) elegendő információt 
tartalmaz, 4) hiteles és hihető az olvasó számára. 

Az esettanulmányok csoportosítása során érdemes 
a feldolgozandó problémából kiindulni. Mindezek alap-
ján az eseteket csoportosíthatjuk 1) a probléma típusa, 
2) a probléma strukturáltsága, valamint 3) a kérdésfelve-
tés pontossága alapján. A 1) probléma típusa szempont 
alapján léteznek összvállalati stratégiai problémákat (pl. 
vállalatfelvásárlás), illetve funkcionális témákat (pl. mar-
keting, finanszírozás) tárgyaló esettanulmányok. A 2) 
probléma strukturáltsága (Bartee, 1973) is egy csoportosí-
tási szempont: a nem algoritmizálható, rosszul strukturált 
problémák esetén a cél, hogy a rosszul strukturált prob-
lémákból jól – vagy jobban – strukturáltakat hozzanak 
létre az esetet megoldók. Az esettanulmányban felvetett 
problémához kapcsolódóan rendelkezésre álló információ 
mennyisége és minősége, a probléma komplexitása, vala-
mint a lehetséges megoldási irányok ismerete az, amely 
meghatározhatja a probléma strukturáltságát. A 3) szem-
pont a kérdésfelvetés explicit voltára vonatkozik. Ameny-
nyiben az esettanulmány explicit kérdéseket tartalmaz, az 
esetet megoldó hallgatók számára a kérdésfeltevés jelenti a 
megoldás során az igazodási pontot. Amennyiben az eset-
tanulmányhoz nem kapcsolódnak egyértelmű kérdések, a 
hallgatók a kulcskérdés és a hozzá kapcsolódó probléma 
azonosításával kezdik az esettanulmány feldolgozását. 

Megállapítás (1): Az üzleti esettanulmány egy straté-
giai színtű vállalati probléma vagy döntés köré épül, és 
ennek a megoldásához szükséges információkat tartalma-
zó dokumentum. A probléma gazdája általában megsze-
mélyesített egy döntési hatáskörrel rendelkező vállalati 
felsővezetővel. 

Az oktató és a hallgatók szerepe az 
esettanulmány-alapú oktatás során
Booth és társai (2000) az esettanulmányok készségfejlesz-
tésben, valamint a fogalmi és koncepcionális fejlődésben 
játszott szerepét emelik ki. Ezt a gondolatot viszi tovább 
Christensen és Carlile (2009), akik cikkükben a módszer 
elméletépítő vonását hangsúlyozzák. Szerintük az elméle-
talkotás folyamatát segítheti a módszerhez társuló induk-
tív logikai megközelítés, rendszer, és az esettanulmányok 
használatával fejleszthető a hallgatók elméletalkotó ké-
pessége.

Umble és társai (2008) a klasszikus, hagyomá-
nyos oktatás elsődleges céljaként a tárgyi ismeretek 
átadását nevezik meg. A tárgyi ismeretek átadásának 
többféle formája lehet, az esettanulmány-módszer a 
tapasztalatalapú oktatási irányokhoz kapcsolódik, mivel 
minden esettanulmány középpontjában egy döntéshozó 
által képviselt vállalat valamely gyakorlati problémája 
áll. Mindezek alapján az esettanulmány-módszeren ke-
resztül történő tudásátadás során probléma-, vállalat-, 
iparág-, valamint piacspecifikus ismereteket külön-
böztethetünk meg (Ábrahám, 2018a). Az ismeretátadás 
forrása lehet az esettanulmány mellett az oktató, vala-
mint a kurzuson részt vevő többi hallgató. Ez utóbbi eset-
ben a hallgatók egymástól (peer-to-peer alapon) történő 
tanulásáról beszélünk. 

A módszerrel fejleszthető készségekkel több akadé-
miai cikk is részletesen foglalkozik. Míg Kreber (2001) 
a logikai érvelés, valamint az intuíció készségének a fej-
lesztését emeli ki, addig Jerrald (2005) már a probléma-
megoldáshoz, az analitikus gondolkodáshoz, a döntésho-
zatalhoz, valamint a kritikus gondolkodáshoz kapcsolódó 
képességeket helyezi a középpontba. 

A problémamegoldó képességeket érdemes képesség-
csoportokra bontani, melyekben különböző kompetenciák 
jelennek meg. Az esettanulmány feldolgozása során szá-
mos készséget (pl. információk összegyűjtése, elemzőké-
pesség, számítási készségek, strukturáló képesség, kri-
tikus gondolkodás, szintetizálás, döntéshozatal, logikus 
érvelés) lehet megkülönböztetni, melyek fejleszthetők a 
módszer segítségével. Az esettanulmány-módszer az ok-
tatótól is és a hallgatóktól is aktív szerepvállalást kíván 
meg, és ezen keresztül egyszerre alkalmas az új tárgyi 
ismeretek átadására, valamint a problémamegoldó készsé-
gek fejlesztésére (Ábrahám, 2018b). 

Az esettanulmány-megoldás folyamatként is fölfog-
ható, melynek során az esetmegoldó vagy csoportjuk az 
esettanulmányban felvetett problémákra önállóan, vagy 
az oktató iránymutatásával válaszokat ad. Az oktatótól, 
tanártól független megoldás többnyire esettanulmány-ver-
senyek formájában valósul meg, míg az oktató iránymu-
tatására épülő esettanulmány-megoldás az esettanul-
mány-alapú oktatás jellemzője. 

Az oktató szerepe
Az esettanulmány-alapú oktatási módszer során az ok-
tatók és hallgatók szerepével számos cikk foglalko-
zik (Herreid, 2005; Hammond, 2002; Wood, Bruner & 
Ross, 1976). A klasszikus tantermi oktatásban az okta-
tók elsődlegesen a tárgyi ismeretek átadására helyezik 
a hangsúlyt, a hallgatók pedig gyakran passzív szere-
pet vesznek fel (Umble, Umble & Artz, 2008). Ezzel 
szemben, az esettanulmány-alapú oktatásban az oktatók 
többféle szerepet is felvehetnek (Wood et al., 1976). Doo-
ley és Skinner (1977) négy lehetséges oktatói szerepet 
különböztetett meg az alkalmazott pedagógiai filozófia 
és oktatási cél mentén:

1.  Facilitátor: Az oktató a háttérből figyeli a beszélgetést, 
annak dinamikáját nem befolyásolja véleményével, ér-
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tékítéletével. Az oktató azt feltételezi, hogy a hallgatók 
felkészültek az órára és készen állnak az esettanulmány 
megvitatására. 

2.  Kérdező, összegző: Kérdéseivel és megjegyzéseivel 
aktívan alakítja a beszélgetés menetét. Az esettanulmány 
lezárása során a teremben kialakult következtetéseket 
összegzi. Az oktató egyfajta ösztönző, motiváló 
szerepet vesz fel annak érdekében, hogy serkentse a 
tantermi vitát. 

3.  Irányító: Aktívan irányítja a beszélgetés menetét, méri 
az időt, ha kell új témákat kérdéseket tesz fel a kitűzött 
oktatási cél érdekében. Az óra és a beszélgetés meneté-
ért egyértelműen az oktató a felelős. 

4.  Előadó: Előadó szerep esetén a hallgatók jelenléte az 
órán passzív. Az óra középpontjában egyértelműen 
az oktató áll, mely mögött az a feltételezés van, hogy 
az oktató által elmondott esettanulmány az óratartás 
szempontjából hatékonyabb. 

A Dooley és Skinner (1977) által leírt szerepek az esettanul-
mány-alapú oktatás négy archetípusát is jelentik. Az adott 
szerep felvétele – a pedagógia filozófia és oktatási cél mel-
lett – számos egyéb tényezőtől úgy, mint az esettanulmány 
jellegétől, vagy a rendelkezésre álló időtől is függ.  

Megállapítás (2): Az esettanulmány-megoldás során az 
oktató szerepe az, hogy segítse a hallgatókat a probléma 
azonosításában, illetve pontosításában, támogassa prob-
lémamegoldásuk folyamatát, valamint serkentse a megfo-
galmazott javaslatok tantermi megvitatását. 

A hallgatók szerepe
Az oktatókhoz hasonlóan a hallgatók szerepe is eltér a 
klasszikus tantermi oktatásétól az esettanulmány-megol-
dás során, amelyet az oktatási folyamat mentén érdemes 
három részre bontani (Haywood-Farmer, 2008):
1.  Felkészülés: A hallgatók az eset megvitatása előtt el kell, 

hogy olvassák az esettanulmányt, és fel kell készülniük 
a tantermi vitára. Amennyiben az oktató definiálta az 
esettanulmány kérdését, akkor abból kiindulva azono-
sítják az esettanulmány központi problémáját, elemzik 
és értelmezik azt. Átgondolják a lehetséges alternatívá-
kat és a hozzájuk kapcsolódó megoldásokat. 

2.  Tantermi esettanulmány megoldás: Az esettanulmány 
tantermi feldolgozása, azaz az egyéni megoldások meg-
vitatása történhet kis csoportban, az oktató által mode-
ráltan plenáris formában, és ezek kombinációjaként. A 
formátumtól függetlenül a hallgatóknak aktívan részt 
kell venniük az eset megbeszélésében, saját vélemé-
nyük kinyilvánításával és mások véleményének, meg-
oldásának értékelésével.  

3.  Óra utáni/előtti szerep: Az óra utáni/előtti szerep op-
cionális, és akkor elengedhetetlen, amikor a hallgatók 
csoportos megoldást adnak elő, illetve erre kapják az 
értékelést. Az eset megvitatása után a hallgató egyéni-
leg reflektálhat a tanteremben történtekre, amennyiben 
az esettanulmányt kicsoportos formában dolgozták fel, 
akkor társainak konstruktív visszajelzést ad, illetve fo-
gad. 

Az esettanulmány-alapú oktatásban kiemelkedő az egy-
mástól való (peer-to-peer) tanulás szerepe, hiszen a hall-
gatók aktív részvételére épül, és tudatos odafigyelést és 
reakciót feltételez a résztvevők irányából. 

Megállapítás (3): Az esettanulmányra építő oktatás a hallga-
tók felkészültségére és aktív részvételére épül, ahol az esetet 
megoldók egymástól (peer-to-peer) is tanulnak. Az eset meg-
oldására készülés és az eset megbeszélése utáni tapasztala-
tok leszűrése is a tanulási tapasztalat része lehet. 

Az esettanulmány-versenyek
Az esettanulmány-versenyek koráról a Wikipedia (2019a) 
szerint azt lehet tudni, hogy sokkal fiatalabbak, mint 
az esettanulmányra épülő oktatási módszer. A 1980-as 
években Észak-Amerikában alakultak ki, és ebben sze-
repet játszhatott az esetekre építő oktatás elterjedése, és 
az igény a hallgatók tudásának összemérésére az egyes 
intézmények között. Az esetversenyeken különböző 
oktatási intézmények által delegált csapatok ugyanazt az 
esettanulmányt oldják meg kontrollált körülmények kö-
zött. A szervezők a versenyszabályzatban rögzítik a részt-
vevők körét, képzettségét, a rendelkezésre álló időt, vala-
mint a megoldás során használható eszközöket. Mindez 
lehetővé teszi, hogy egyfajta laboratóriumi körülmények 
között összehasonlíthatóvá váljon a hallgatói teljesítmény. 

Az esettanulmány-verseny célja, hogy a részt vevő 
csapatok a felkészülési idő során egy reális szcenáriót 
és cselekvési tervet dolgoznak ki az esettanulmányt adó 
vállalat számára (Rebeiz, 2011). A versenyeken részt 
vevő hallgatók önállóan irányított csapatokban dolgoznak 
(Kunselman & Johnson, 2004), saját maguk tervezik meg 
a megoldási folyamat lépéseit és ütemezését, a csapaton 
belüli döntéshozatali mechanizmusokat, valamint kezelik 
a felmerülő konfliktusokat. A feladat kidolgozására fordít-
ható idő után a csapatok egy szakmai zsűrinek prezentál-
ják megoldásukat. 

Az esettanulmány-versenyek egyszerre jelentik a ta-
nulás egy játékos formáját és komoly szakmai megméret-
tetést. Számos kutatás megállapította, hogy az esettanul-
mány-versenyek a tantermi oktatás mellett (Menna, 2010; 
Corner et al., 2006) jelentősen hozzájárulnak a hallgatók 
szakmai fejlődéséhez és alkalmasak arra, hogy a verse-
nyen részt vevő hallgatókat felkészítsék a munkaerőpiac 
elvárásaira (Umble et al., 2008). 

Maier-Lytle, McGuire és Ehlen (2010) szerint az eset-
tanulmány-versenyeken a résztvevők (1) specializált isme-
reteket szerezhetnek, (2) fejleszthetik a kommunikációs 
képességeiket, (3) megtanulnak hatékonyan csapatban 
dolgozni, valamint (4) javítják elhelyezkedési lehetőségei-
ket a munkaerőpiacon. 

Mindezek alapján az esettanulmány-verseny egy olyan 
esemény, ahol a résztvevők egy előre meghatározott köre 
egyénileg vagy csapatban, egy esettanulmányban leírt 
komplex, rosszul strukturált problémára keres megoldási 
javaslatokat időnyomás alatt. 

Az esettanulmány-versenyek egyfajta komplex él-
ményt jelentek, és a szakmai fejlődés mellett számos 
egyéb előnnyel is járnak a versenyek résztvevői számára. 
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A hallgatók a tanulás, fejlődés és versenyzés mellett talál-
kozhatnak a vállalatok és más egyetemek képviselőivel, 
míg a vállalatok üzletfejlesztési ötleteket hallhatnak az 
esettanulmányhoz kapcsolódóan, valamint tehetséges pá-
lyakezdőkkel találkozhatnak. 

Magyarországon az elmúlt években jelentősen megnö-
vekedett az esettanulmány-versenyeken részt vevő hall-
gatók száma, a 2017/2018-as akadémiai évben több mint 
1700 versenyző vett részt 39 esettanulmány-versenyen (1. 
ábra).  

1. ábra
Az esettanulmány-versenyen részt vevő hallgatók 

száma (2014-2018)

Forrás: Ábrahám et al. (2018) alapján saját szerkesztés

Az esettanulmány-versenyek típusai
Az esettanulmány-versenyeknek több változatával lehet 
találkozni hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt, és 
érdemes áttekinteni a legfontosabb szempontokat, ame-
lyek szerint ezeket tipizálni lehet (Ábrahám et al., 2018). 
Az esettanulmány-versenyeket három fő szempont men-
tén csoportosíthatjuk: a résztvevők, a szakmai tartalom, 
valamint a szervezők szerint. 

1. Résztvevők: 
•  Jogosultság: Egy adott versenyre való jelentkezés 

történhet meghívás és nyilvános jelentkezés alapján. 
A meghívásos versenyek esetén a versenyt szervező 
intézmény szakemberei döntenek a meghívottak 
köréről és a részvétel feltételeiről, míg a nyilvános 
esettanulmány versenyek bárki számára elérhetőek, 
amennyiben megfelel a versenyszabályzatban rögzí-
tett részvételi kritériumoknak.  

•  Nemzetközi háttér: E szerint megkülönböztethetünk 
hazai és nemzetközi versenyeket. A nemzetközi ver-
senyeket érdemes tovább bontani globális és regioná-
lis versenyekre. Globális versenynek tekintjük azokat 
az eseményeket, amelyekre legalább két kontinensről 
is érkeznek a résztvevők. A regionális verseny egy 
adott földrajzi régióban lévő országok résztvevői 
között zajlik. 

•  Képzettségi szint: arra vonatkozik, hogy milyen tí-
pusú program hallgatói vehetnek részt az egyes 
versenyeken. E szerint lehetnek alapképzési (under-
graduate) és mesterképzési (graduate) versenyek. A 
mester (graduate) versenyek sajátos csoportját jelen-

tik a munkahelyi tapasztalattal rendelkező mester 
(pl. MBA) programok hallgatói számára meghir-
detett versenyek. Az elmúlt években megjelentek 
a középiskolai tanulmányi versenyek egyikeként a 
középiskolás tantárgyakhoz kapcsolódó esettanul-
mány-versenyek is. 

•  Szakmai háttér: A résztvevők szakmai háttere alap-
ján is többféle esettanulmány-verseny van. Ezek le-
hetnek egy-egy szakmai területre (pl. marketing, 
számvitel, gazdasági informatika, logisztika) irányu-
lók, de vannak pl. jogi képzésben résztvevők számára 
is meghirdetettek. Ebben az esetben a különböző ok-
tatási programok különböző szinteken tanuló hallga-
tói jelentik a résztvevők körét. 

2. Szakmai tartalom
•  Egyéni vagy csapat: Attól függően, hogy hallgatók, 

vagy hallgatói csapatok versenyeznek, beszélhetünk 
egyéni és csapatversenyekről, illetve egy- és többfor-
dulós eseményekről. 

•  A verseny formátuma: Általánosságban beszélhetünk 
egy- és több fordulós versenyekről. Vannak verse-
nyek, ahol az élő prezentációt egy vagy több online 
forduló előz meg. A fordulók közötti tovább jutást 
eredményező értékelési szempontok széles palettán 
helyezkedhetnek el.

•  Az eset megoldására rendelkezésre álló idő: A ver-
senyek között vannak úgynevezett rövid esetekre 
épülő versenyek, melyek során a hallgatóknak 1, 2, 
4, 6 órája van az adott esettanulmány megoldására, 
míg a hosszú esettanulmányok megoldása során 12, 
24 vagy 32 óra áll a résztvevők rendelkezésére. A 
két forma teljesen más megközelítést és készségeket 
igényel a résztvevő hallgatóktól. Míg a rövidebb idő-
nél a gyorsaság, a gyors döntéshozatal és a hatékony 
csapatmunka kerül előtérbe, addig a hosszú esetnél 
a precizitás és a kidolgozottság. Egy harmadik ka-
tegóriát alkotnak a 6-12 óra alatt megoldható esetta-
nulmányok, ahol egyszerre jelenik meg a gyorsaság, 
gyors döntéshozatal, hatékony csapatmunka, vala-
mint a precizitás és a kidolgozottság.

•  Az esettanulmányok fókusza: a megadott esetta-
nulmányok megoldandó problémái lehetnek általá-
nos vállalati problémák (pl. növekedés, vállalatfel-
vásárlás) és egy-egy funkcionális területre (pl. új 
termék bevezetése, logisztikai rendszer átalakítása) 
összpontosítók. 

3. Szervezők:
•  Egyetemi szervezők: Az esetversenyek a felsőokta-

táshoz kapcsolódnak és tanulmányi versenyeknek 
tekinthetők, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők 
versenyezhetnek. Ekkor a különböző intézmények 
hallgatóinak a felkészültsége versenyszerű összeha-
sonlításon mérettetik meg, és a versenyek szervezői 
lehetnek egyetemi oktatók vagy diákszervezetek. 

•  Vállalati szervezők: az általuk szervezett versenyek 
az elmúlt évtizedben váltak láthatóvá. Ezeknél elő-
térbe kerülnek a toborzáshoz, munkáltatói márkaépí-
téshez kapcsolódó szempontok. A vállalati szerve-
zők között találunk vezetési tanácsadó cégeket, más 
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munkaadókat, valamint versenyszervezésre speciali-
zált cégeket (Ábrahám et al., 2018).  

Megállapítás (4): Az esettanulmány-versenyek nemzetközi 
és hazai viszonylatban is jelentősen megszaporodtak az 
elmúlt egy évtizedben. A hagyományos tanulmányi ver-
senyszerű egyetemi esetversenyek mellett különösen a 
vállalati szervezők versenyei terjedtek el. 

Az esettanulmány-módszer az alapszakos 
oktatásban

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaság pira-
misában részt vevő alapszakos gazdálkodástani hallgatók 
meghívásos nemzetközi egyetemi versenyekre készül-
nek, amelyek vállalati stratégiai esetek megoldását ké-
rik. Ebben a részben arról adunk áttekintést, hogy a BCE 
Gazdálkodástudományi Karon hogyan alakult ki ennek 
rendszere. Elsőként bemutatjuk, hogy milyen tényezők 
ösztönözhették már az 1990-es évek végétől e módszer 
meghonosítását. Ezt követően mutatjuk be, hogy miként 
jelent meg az esetversenyekre orientált képzés, mintegy 
mintát is jelentve az alapszakos oktatás jelenlegi rendsze-
rének, amelynek áttekintése zárja ezt a részt. 

A gazdálkodástudományi képzési struktúrák és 
az esetmódszer hazai térhódítása
Az Európai Felsőoktatási Térség egységesítésének egyik 
leglátványosabb eredménye az ún. Bologna-rendszer, a li-
neáris felsőoktatási rendszer bevezetése az Európai Unió 
(EU) tagállamaiban. Ennek kialakítása a 2000-es évek 
legelején, majd később bevezetése, sokat vitatott koncep-
ció és megoldás volt Európa-szerte. A hazai felsőoktatási 
intézményekkel együtt a Budapesti Corvinus Egyetem is 
2006 őszén, bő két évvel az ország EU-csatlakozása után 
vezette be a lineáris oktatási rendszert. Nem tisztünk 
ennek az átalakulásnak az értékelése, cikkünk témája 
szempontjából azonban meghatározó volt, ezért röviden 
tárgyaljuk. 

A korábbi felsőoktatási gyakorlat EU-tagországonként 
eltérő és nagyon változatos volt a gazdálkodástudomány 
területén (Czakó, 1991; 1992). A korábbiakhoz viszonyít-
va a lineáris képzési rendszerre való áttérés nemcsak a 
nemzeti, hanem az EU-tagországok között is átláthatóbbá 
és átjárhatóbbá tette a gazdálkodástudomány területén a 
felsőoktatást jelen tapasztalatok szerint. Az alapoktatás-
ban a „business and management” angol elnevezés teret 
nyert a gazdálkodástudományi felsőoktatási területek 
megnevezésére. S bár külön elemzésre érdemes, állít-
hatjuk, hogy ezzel a gazdálkodástudomány tudományos, 
egyetemi területként kvalifikálódott az EU tagállamainak 
felsőoktatási rendszereiben. Mondhatni, vitán felülállóan 
egyetemi tudományterületi létet, rangot kapott. 

A gazdálkodástudományi lineáris képzési rendszer 
megvalósításának lényege, hogy függetlenül a képzőhe-
lyektől (egyetem vagy főiskola), mindegyik intézmény 
3,5 éves alap-, és kétéves mesterszintű szakokat indítha-
tott hazánkban. A gazdálkodástudományi szakok és azok 
képzési struktúrája meg kell(ett), hogy feleljen a Magyar 

Akkreditációs Bizottság képviselte szempontoknak, ame-
lyek kialakításában a szakterület hazai képviselői is részt 
vettek 2003-tól kezdődően. Témánk szempontjából ez az-
zal járt, hogy a vállalatgazdaságtan mindegyik gazdálko-
dástudományi alapszak oktatási struktúrájában megjelent. 
A rendszer logikájából következik, hogy az alapszakos 
diplomáknak alapot kell(ett) adniuk arra, hogy a végzettek 
elhelyezkedjenek, kilépjenek a munkaerőpiacra.

A lineáris képzési rendszer bevezetése a BCE-n új is volt 
és nem is. Az 1988 szeptemberében bevezetett ún. Csáki – 
Zalai oktatási reform oktatási struktúrájában is jelen volt az 
alapképzés (3 tanév, 6 szemeszter) és a szakmai képzés (2 
tanév, 4 szemeszter), valamint az a szándék is, hogy az alap-
képzés után a hallgató kiléphessen a munkaerőpiacra (lásd 
Czakó, 1991; 1992). Az akkori alapképzés azonban sokkal 
szélesebb (gazdaság-, közgazdaság-, társadalomtudományi 
és módszertani) alapozást tudott adni azzal a céllal, hogy a 
hallgatók választását és további szakmai stúdiumát megala-
pozhassa. Ebben a rendszerben a hallgatók jelentős elméleti 
képzés után, a gyakorlati problémákra éhesen kezdték el 
szakmai, így gazdálkodástudományi tanulmányaikat. Eb-
ben a rendszerben a Vállalatgazdaságtan másodéven (3. és 
4. szemeszter) arra volt hivatott, hogy megalapozza a gaz-
dálkodástudományi szakok választását (lásd erről Chikán, 
1991; András & Czakó, 2003; Chikán & Czakó, 2018), és 
kedvet csináljon hozzájuk. A gazdálkodástudományi sza-
kok alapvetően mesterszintű ismerteket adtak át, és az 
esettanulmányok alkalmazása többek között a szakmai is-
meretek gyakorlati kontextusait, és azok alkalmazását szol-
gálták. Erre példa az 1991-1992-ben bevezetett, kizárólag 
esettanulmányokra épülő Üzletpolitikai esettanulmányok 
című tantárgy (Czakó, 2003). 

Az 1988 szeptemberében bevezetett oktatási reform 
többéves, és közel 100 oktatóra kiterjedő oktatófejlesztés-
sel párosult (Chikán, 2003). Az esettanulmányok alkalma-
zásának térhódítása részben az 1986-90 közötti New York-i 
Soros Foundation támogatásával zajló oktatófejlesztések-
nek, részben pedig az 1992-95 között a Harvard Business 
School vezette felsőoktatási konzorcium közép-európai 
oktatófejlesztési programjának volt köszönhető. Az Üzlet-
politikai esettanulmányok tárgy akkori felelőse, Könczöl 
Erzsébet, e továbbképzési lehetőség részeként vett részt az 
Ivey Business School-on egy esettanulmányos módszer-
rel foglalkozó oktatáson, és adta át kollégáinak ott meg-
szerzett tudását a tárgy kidolgozásához, amelyben az az-
óta is elérhető és továbbfejlesztett módszertani kötetekre 
támaszkodott (lásd Ivey Business School, 2019b). Utólag 
úgy is fogalmazhatunk, hogy a Csáki – Zalai oktatási re-
form egyrészt a piacgazdaság konform ismeretek oktatá-
sát eredményezte, másrészt pedig az oktatásmódszertan-
ban az esettanulmányokra alapozott oktatás széles körű 
adoptálásához is hozzájárult a BCE-n. 

Megállapítás (5): A BCE-n (illetve elődjén) a piacgazda-
ság-konform oktatási tananyagok adoptálása és adap-
tálása együtt járt az oktatásmódszertan megújításával. 
Mindkettőben jelentős szerepe volt az oktatók külföldi 
fejlesztésének. Az oktatásmódszertan megújításában az 
esetalapú oktatás átvétele domináns volt.
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Az egyetemre alapozott esetversenyek hazai 
megjelenése
Örvendetesen növekszenek az esetversenyekről elérhető 
internetes információk, ám ezekről szisztematikus 
áttekintéssel nem rendelkezünk. Ezért támaszkodunk a 
Wikipédia szócikkeire és hazai kéziratokra (Bakacsi & 
Czakó, 2003). A Wikipedia (2019a) szerint nemzetközi vi-
szonylatban az esettanulmány-versenyek Észak-Ameriká-
ban (Egyesült Államok és Kanada) alakultak ki az 1980-as 
években. A felsorolt 31 meghívásos esetversenyből mind-
össze négy versenyt indítottak a múlt században, 27 közü-
lük 2000 után indult. Az egyik legrégibb ezek szerint az 
1981-ben a John Molson School of Business (Kanada) mes-
terszintű (graduate) esetversenye és a University of Virgi-
na (USA) alapszakos (undergraduate) versenye 1982-ből. 
A szerkesztők jelzik, hogy a Wikipedia szócikk fejlesztés-
re szorul. S valóban, hiányzik a listából az Ivey Business 
School (Kanada, London) esetversenye, amelyet 2019-ben 
30. alkalommal rendeztek meg, és az egyik legpatinásabb 
nemzetközi alapszakos versenynek számít. Ezek a jellem-
zően egyetemek, illetve karaik (schools) szervezte eset-
versenyek egy-egy átfogó, felsővezetői nézőpontú válla-
lati probléma megoldása és prezentálása körül forognak. 
Több gazdálkodástudományi tématerület (pl. marketing, 
menedzsment, pénzügyek, stratégia) tárgyi ismereteinek 
alkalmazását várják el négyfős hallgatói csapatoktól, akik-
nek tanácsadói nézőpontból egyfajta szerepjáték keretében 
szükséges előadniuk a probléma megoldását. A nemzetkö-
zi esetversenyek nyelve angol, ami a nem angol anyanyelvű 
csapatok számára külön felkészülési feladatot jelent.

A korábbi oktatási rendszerben, 2010-ig bezárólag, a 
BCE-hallgatók az alapszakos (undergraduate) nemzetközi 
versenyeken vettek részt, mivel nem volt még diplomájuk. 
A hallgatók nemzetközi esetversenyekre való felkészíté-
séhez a Strategic and International Management (SIM) 
kurzus járult hozzá,

A BCE nemzetközi esetversenyeken való részvétele 
és a hazai esetversenyek meghonosítása együtt jártak: a 
BCE-n működő Egyetemi Vállalkozói Kollégium (EVK) 
2019-ben rendezte meg a 20. esettanulmány-versenyét 
(OEV – Országos Esettanulmányi Verseny, lásd Wiki-
pedia, 2019b), amelyik a legrégebbi magyar nyelven zaj-
ló egyetemi hazai esetverseny. Sajnos igen kevés forrás 
lelhető fel a korábbi versenyekről. Tapasztalataink sze-
rint az OEV-n korábban meghívott intézmények legjobb 
csapatai vehettek részt, és az esettanulmányok jellege és 
a verseny lebonyolítása is az előbbiekben ismertetett nem-
zetközi esetversenyekkel mutat nagyfokú rokonságot. A 
közelmúltban a verseny online eszközök használatával is 
bővült, és pénzdíjassá vált, amivel az OEV jellegében a 
vállalati esetverseny-sajátosság erősödött. Ebben vélhető-
en közrejátszhatott az OEV megrendezéséhez szükséges 
erőforrások előteremtése is.

A lineáris képzési rendszer bevezetése változást ho-
zott a nemzetközi esetversenyeken való részvételekben. 
Az alap- és mesterszint elvált egymástól a hazai gazdál-
kodástudományi felsőoktatásban, és a korábbi képzési 
struktúrához viszonyítva időben előrébb kerültek a gaz-
dálkodástudomány szakmai tárgyai. A korábbi nemzet-

közi esetversenyekre való felkészítést és az ezeken való 
részvételeket újra kellett gondolni: itt is elválasztásra 
került az alap- és a mesterszintű nemzetközi esetverse-
nyekre való felkészítés. A mesterszintű esetversenyekre 
való felkészítés a SIM kurzus keretei között folytatódik 
tovább, az alapszintűekére pedig egy rendszert alakítot-
tunk ki, a Vállalatgazdaságtan című tárgyra építve az ún. 
Vállalatgazdaságtan piramist. 

Megállapítás (6): A hazai, egyetemre alapozott esettanul-
mány-versenyek meggyökeresedése időben egybeesett a 
nemzetközi esetversenyek térhódításával. Az adaptálás-
ban meghatározó szerepet játszottak azok az oktatók, il-
letve oktatói műhelyek, akik/amelyek a nemzetközi eset-
versenyeken tapasztalatot szereztek. Az oktatói műhelyek 
tagjává váltak azok a hallgatók is, akik korábban nemzet-
közi esetversenyeken szerepeltek.

A tehetséggondozás egy formája: a 
Vállalatgazdaságtan piramis
A 2006-ban bevezetett alapképzési szakokon a Válla-
latgazdaságtan tárgy oktatása újrapozicionálásra és át-
alakításra került: a 3. szemeszterről az 1. szemeszterre 
helyeződött át egyszemeszteres kötelező tárgyként. A Vál-
lalatgazdaságtan tárgy alapkönyve Chikán (1991, 2017) 
folyamatosan megújult, a tárgy oktatásának módszertani 
és szervezeti megoldásait pedig folyamatosan fejlesztet-
ték. Az átalakítás eredménye a hallgatói tehetséggondo-
zásra is hivatott ún. Vállalatgazdaságtan piramis (további 
részletekért lásd Czakó & Kazainé, 2017, valamint Cza-
kó et al. (szerk.) 2008, 2013 és 2018, kötetekben az Üzleti 
Gazdaságtan Tanszék oktatási profiljáról szóló részeket).

Mint az 1. táblázatból látható, a Vállalatgazdaságtan 
piramis egy kötelező (Vállalatgazdaságtan) és három vá-
lasztható tárgyból (Üzleti gazdaságtan, COBE – Case on 
Business Economics és CIBS – Cases in International 
Business Strategy) álló tárgycsoport, amely elnevezését 
az alaptárgy és az 1000+ fő hallgatóról 20+ hallgatói lét-
számra csökkenése adta. E tárgycsoport kialakítását és 
bevezetését számos megfontolás előzte meg. Ezek egyi-
ke volt, hogy az 1. szemeszterben oktatott kötelező tárgy 
vonzerejének fenntartása érdekében fejlesszük a tanulmá-
nyi verseny rendszerét (az I. évfolyamon több mint 100 
főt érintő tanulmányi versenyek fejlődéséről lásd Czakó, 
2006; Havran et al., 2013; Juhász & Kozma, 2003; Kozma 
& Stocker, 2008; Szalay, 2018). Témánk szempontjából 
azt emeljük ki, hogy az alapszakos oktatáshoz kapcsoló-
dó változtatás volt 2006 tavaszán, az ún. élő-eset megho-
nosítása a második fordulóban. Ennek lényege, hogy egy 
vállalat adta azt a problémát, amelyet a döntőbe jutáshoz 
a 30 fő körüli résztvevők egyénenként dolgoznak fel, és 
a döntőben a 10 legjobb megoldást adták elő a vállalat 
képviselőiből és a felkészítői oktatói csapat képviselőiből 
álló zsűrinek. Ezzel a megoldással gyakorlatilag az eset-
versenyek formátuma került adaptálásra, és célja az volt, 
hogy a legkiemelkedőbb hallgatók ismereteik alkalmazá-
sa mellett a magyar nyelvű prezentációs készségeiket is 
fejlesszék, a döntőben prezentálók pedig a tanácsadói pro-
fesszionális attitűdöt próbálgathassák. 
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Megállapítás (7): A hallgatói létszám alakulása jelentős 
nyomó- és húzóerőt képviselt olyan tárgycsoport és mód-
szertan kialakítására, amely a legérdeklődőbb hallgatók 
számára lehetőséget ad az átlagot meghaladó tudás gya-
rapítására és készségfejlesztésre, azaz hozzájárulhat a 
hallgatói tehetséggondozáshoz. Az alapszakon az esetekre 
alapozott oktatás jelentette ennek egyik adekvát formáját.

A kötelező tárgy után közvetlenül, a 2. szemeszterben ke-
rül oktatásra az Üzleti gazdaságtan című tárgy, amelyet 
2008 tavaszán oktattunk először, és célja, hogy nagyobb 
tématerületekre vonatkozó problémákkal több ismeretkör 
alkalmazására késztesse a hallgatókat, megalapozza és 
fejlessze csoportos munkában és magyar nyelvű prezen-
tációban készségeiket, az előadások pedig adjanak bete-
kintést sikeres hazai vállalatok működésébe. A tárgyhoz 
készült egy jegyzet is, egy nemzetközi esetversenyen első 
díjat szerzett csapat tagjának szerkesztésében (lásd Kopá-
nyi, 2013). 

A 3. szemeszterben oktatott COBE – Cases on Busi-
ness Economics tárgy is 2008 tavaszán került bevezetés-
re. Ez a tárgy a kezdetektől fogva kétnyelvű, és az angol 
nyelvű szakmai szókincs, és az angol nyelvű prezentációk 
terén kívánja a hallgatók ismereteit növelni és készségeit 
fejleszteni. Eredetileg a tárgy az utolsó választható tárgy 
előfeltétele lett volna. Azonban azt tapasztaltuk, hogy a 
hallgatók angol nyelvű felkészültsége egyre magasabb 
szintű, és hogy sokan nem folytatják tanulmányaikat az 
utolsó tárgyban, ám vannak olyanok, akik a COBE tárgy 
nélkül is be tudnak kapcsolódni. A tanulmányaikat a 
CIBS-ben nem folytatók különböző hazai és nemzetközi 
esetversenyeken „tanulnak tovább”, ami jelzi, hogy jelen-
tősen megnövekedett a vállalati, sokszor pénzdíjas eset-
versenyek adta lehetőség. Ez a jelenség ösztönzött arra, 
hogy 2016-ban a tárgy zárására a szemináriumokon leg-
jobb eredményt elért négyfős hallgatói csapatok részvé-

telével angol nyelven esetversenyt szervezzünk. Ezzel a 
COBE hallgatók az esetversenyek légkörébe is belekós-
tolhatnak, gyarapíthatják tapasztalataikat és fejleszthetik 
készségeiket a versenyzés téren. A regionális nemzetközi 
kapcsolatainknak köszönhetően a COBE tantárgyat záró 
esetverseny nemzetközivé vált (további információkat 
lásd Kozma et al., 2018).

Megállapítás (8): Az alapszakos képzés 2006-os indulá-
sát követő évtized végén megjelentek a vállalatok által 
szervezett esetversenyek, amelyek rekrutációs céllal az 
alapszakos hallgatókat célozzák. A tehetséggondozás az 
elhelyezkedést támogató céllal gyarapodott az esetalapú 
oktatásban.

A 4. szemeszterben kerül oktatásra a SIM kurzus mintájá-
ra kialakított CIBS – Cases in International Business Stra-
tegy tárgy, amelyet 2008 őszén oktattunk először. Ennek 
lényege, hogy a hallgatók négyfős csapatokban kéthetente 
prezentálják az időközben feldolgozott angol nyelvű eset-
tanulmány megoldásait, az oktatókból, vállalati szakem-
berekből, köztük volt SIM és CIBS kurzust végzettekből 
álló zsűri előtt. Az órák formátuma a nemzetközi eset-
versenyekét adoptálta, és ez a tantárgy is esetversennyel 
(CIBS döntő) zárul. A féléves és a döntőn mutatott hallga-
tói teljesítmények alapján kerül kiválasztásra az ún. utazó 
keret, akikkel a tavaszi félévben folytatódik a nemzetközi 
esetversenyekre a felkészülés. A tervek szerint, és alap-
vetően anyagi erőforrások miatt 2014-ig csak egy-egy 
csapatot választottunk ki. 2015 tavaszán változás történt, 
amikor egy hallgatói csapat felkészítésben kért támoga-
tást, mert az egyetem színeiben jelentkezett egy európai 
nemzetközi esetversenyre, ahová fogadták őket. A hallga-
tói kezdeményezésnek és a nemzetközi esetversenyekre 
fordítható növekvő egyetemi erőforrásoknak az eredmé-
nye, hogy 2016-tól 3-4 csapatot készítünk fel nemzetközi 

1. táblázat
A Vállalatgazdaságtan piramis tárgyai és hallgatói létszámai (2006–2019)

Vállalatgazdaságtan, 
nappali alapszak

Üzleti gazdaságtan, 
tavaszi félév

COBE – Cases on Business 
Economics, tavaszi félév

CIBS – Cases in International  
Strategy, őszi félév

2018/2019 1274 199 74 24
2017/2018 1288 223 92 24
2016/2017 1440 172 87 19
2015/2016 1306 204 93 20
2014/2015 1333 221 75 16
2013/2014 1372 216 98 20
2012/2013 1301 261 103 20
2011/2012 1105 219 68 20
2010/2011 1083 344 92 20
2009/2010 1114 263 82 22
2008/2009 1098 263 71 36
2007/2008 1055

2006/2007 923

Forrás: BCE Neptun rendszer: a tárgyat teljesítők létszáma alapján saját gyűjtés.  Megjegyzés: * kifutó osztatlan képzés a korábbi oktatási rendszerből
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esetversenyekre, és 2017-től ez az oktatói munka kurzus 
formájában zajlik (további információkat lásd Kozma et 
al., 2018).

A nemzetközi esetversenyek tanulságai

Írásunk harmadik részében azt mutatjuk be, hogy az 
1990-es években még ritkának tekinthető nemzetközi 
esetversenyek napjainkban milyen céllal és formában 
működnek, s a hallgatók milyen készségeinek fejlesztését 
eredményezik. Beszámolunk tapasztalatainkról és a főbb 
oktatásban és esetversenyek szervezésben egyaránt alkal-
mazható tanulságokról, és végül az első hazai nemzetközi, 
meghívásos esetversenyről, amelyet küldetésünk mentén 
2019-ben szerveztünk.

A Vállalatgazdaságtan piramishoz kapcsolt 
nemzetközi szereplések
A legtöbb nemzetközi versenyt évente egy alkalommal 
szervezik meg, ezért viszonylag hosszú idő, 4-5 év szüksé-
ges ahhoz, hogy egy-egy verseny profilja világosan kiraj-
zolódjon az esetoldó közösség számára (Bakacsi & Czakó, 
2003; Damnjanovic et al., 2018). Ugyanúgy nem kevés idő 
szükséges ahhoz, hogy egy, a nemzetközi esetversenye-
ken szereplő egyetem megmutassa magát a közösségnek, 
amennyiben nemrég csatlakozott a megmérettetésekhez. 

A 2. táblázat mutatja, hogy 2009-től fokozatosan kap-
csolódtunk be az alapszakos, általános üzleti stratégiai 
fókuszú nemzetközi esetversenyek világába. Sokáig csu-
pán évi egy versenyen való részvételre sikerült megsze-
rezni a finanszírozást, majd később, 2015-től kezdődően 
egyre több, évi 2-5 versenyen is részt vettek a felkészített 
csapatok (Czakó et al., 2013; Kozma et al., 2018).

A nemzetközi esetversenyeken való részvétel 
csúcspontját kétségkívül az első helyezések jelentik, kü-
lönösen azokon a versenyeken, amelyeken legalább három 
kontinensről érkeztek részt vevő csapatok, és így globális 
versenynek tekinthetők. Emellett a világ 12 legnagyobb 
presztízsű versenyének bajnokait fogadó ún. Bajnokok 
Ligájában (Champions Trophy) való szerepvállalásunk is 
mérföldkő volt szerepléseink történetében. 

Stratégiai jelentőségű fejlemény a 2009-2016 közötti 
időszakban, hogy régiónk más, az esetversenyek világában 
aktív egyetemekkel hosszabb távú együttműködés alapjait 
raktuk le. Ennek eredménye, hogy 2017-től szerbiai és ro-
mániai csapatok érkeztek a COBE és CIBS házi versenye-
inkre, majd egy csapatunk 2018-ban a Belgrádi Egyetem 
házi versenyén is részt vett. Szintén előrelépést jelentett, 
hogy 2017-től már volt lehetőségünk arra, hogy a legráter-
mettebb hallgatókat lehetőség esetén és indokolt esetben 
egynél több alapszakos versenyre is nevezzük (Kozma et 
al., 2018).

A nemzetközi versenyeken való részvétel egyértelmű 
motivációs tényezőt jelent a hallgatók számára: láthatják, 
hogy saját tudásuk miként viszonyul a világ legkiválóbb 
egyetemeiről érkező hallgatókéhoz, és későbbi elhelyezke-
désük szempontjából is egyedi tapasztalatot jelent a leen-
dő munkáltató szemében (Ábrahám, 2018b; Damnjanovic 
et al., 2018).

2. táblázat
A BCE Vállalatgazdaságtan Intézet undergraduate 

szintű, általános stratégiai fókuszú esetversenyeken 
való szereplései (2009-2020)

 Versenyt rendező egyetem Összesen, 
2009-2020.

1 Richard Ivey Business School, Kanada 4
2 Marschall School of Business, USC,  USA 2
3 McGill University, Kanada 1
4 Copenhagen Business School, Dánia 1

5 National University of Singapore, Szin-
gapúr 2

6 Rotterdam School of Management, Hol-
landia 5

7 Maastricht University, Hollandia 3
8 University of Florida,  USA 4

9 University of Auckland’s Business School,. 
Új Zéland 1

10 University of Belgrade, Szerbia 1

11 Queensland University of Technology, 
Kanada 1

12 Georgetown University,  USA 1
13 BI Norwegian Business School, Norvégia 1

Összesen 27

Forrás: Czakó et al. (2013) és Kozma et al. (2018) alapján saját gyűjtés

A nemzetközi esetversenyek sajátosságai
Részvételünk elsősorban az egyetemek által szervezett, 
meghívásos nemzetközi esetversenyekre összpontosult 
(Bakacsi & Czakó, 2003; Kozma et al., 2018). A meghí-
vást elfogadó egyetemek saját hatáskörben döntenek arról, 
hogy milyen összetételű négyfős hallgatói csapatot ne-
veznek. Ez jellemzően a felkészítő oktatók közül a kísérő 
tanárként, mentori szerepet ellátó, csapattal utazó oktató-
nak a felelőssége. A versenyek globálisak, többnyire 12-24 
csapat vesz részt a világ különböző kontinenseiről.

2010 előtt jellemző volt, hogy egyetlen, hosszabb, rész-
leteiben megírt eset volt az esetversenyek tárgya, azonban 
az elmúlt 3-5 évben fokozatosan jellemzővé vált, hogy 
több esetet oldanak meg egy versenyen a hallgatók, külön-
böző időkeretben (Ábrahám, 2018b; Damnjanovic, 2011; 
Damnjanovic et al., 2018). Ha több eset, általában kettő 
eset a verseny tárgya, a hallgatók tudásának alaposabb 
megismerése válik lehetővé a zsűri és a mentorok (kísérő 
tanárok, oktatók) számára is, és megalapozottabb lehet a 
legjobb teljesítményű csapat kiválasztása. Amennyiben a 
különböző esetek megoldására eltérő időkeretet kapnak a 
hallgatók, más jellegű próbatételnek teszik ki magukat. 

A több esetes versenyek további sajátossága, hogy az 
egyes esetek megoldása között lehetősége van a hallgatók-
nak az aktuális esetmegoldás, illetve prezentáció tapaszta-
latainak feldolgozására, és a tanulságok alapján finomított 
megközelítéssel tudnak a következő eset megoldásához 
hozzálátni. Szintén nagyobb szerepe van ilyen versenye-
ken a hallgatókkal a helyszínen jelen lévő oktatónak, az 
ún. mentornak, aki mind mentálisan, mind szakmailag 
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gyors segítséget, visszajelzést tud adni csapatának a kö-
vetkező megmérettetés előtt (Damnjanovic et al., 2018). 
Mindennek eredményeképpen a több esetes versenyek 
nagyobb terhelést jelentenek a hallgatóknak, hosszabb 
időre kiterjedően, és egy-egy felmerülő probléma (például 
a csapat együttműködésében) orvosolható még a verseny 
ideje alatt.

Megállapítás (9): A globális esetversenyeket egyre inkább 
több eset megoldására szervezik meg, ami összetettebb ki-
hívást ad a hallgatói csapatoknak. Ennek oka részben a 
résztvevők tudás- és készségszintjének egyre kiegyenlítet-
tebb volta, és ezzel összefüggésben a hallgatók teljesítmé-
nyének minél alaposabb értékelésére való törekvés.

Az információbőség világában a legtöbb versenyen saját 
számítógépen dolgoznak a hallgatók, és megengedett az 
általuk otthon, a felkészülés alatt előzetesen összegyűjtött 
információk, adatbázisok és diasémák használata. Ez nö-
veli a verseny életszerűségét, amennyiben egy tanácsadói 
helyzetet szimulál, ahol a hivatásos tanácsadók szintén 
számos meglévő erőforrásra építhetnek munkájuk során. 
A kihívást az információk hatékony és célirányos feldol-
gozása, illetve a megoldás gyors megtalálása és professzi-
onális prezentálása jelenti elsősorban. Kevéssé jellemző 
ma már, hogy nem megengedett semmilyen többletinfor-
máció felhasználása az esetleírásban a hallgatók rendelke-
zésére bocsátott információkon kívül. De azért előfordul, 
hogy még számítógépet sem használhatnak, csak papír és 
írószer áll rendelkezésükre a megoldás kidolgozásához és 
prezentálásához. Ilyen esetben a hallgatók előzetes felké-
szültsége a konceptuális tudásra összpontosul, és nagyobb 
gyakorlottságot feltételez az elemzések elvégzésében és a 
prezentációban. A gondolatgazdagság, az ötlet nagyobb 
szerepet kap ekkor a részletes kidolgozottsággal szemben. 
A versenyen a hallgatókkal lévő oktató szerepe átalakul, 
és mentori szerepben szükséges a hallgatók támogatása.

A prezentációkat négyfős csapatok 10-20 perces idő-
keretben adják elő, amely alatt a zsűri (ritka kivételtől elte-
kintve) nem szakítja meg őket. Ezt követi a kérdés-felelet 
szakasz, ahol a zsűri rövid, gyors, tényszerű kérdéseket 
intéz a hallgatói csapathoz, megpróbálva a prezentált 
megoldás mögötti mélységet és a problémamegoldás kon-
zisztenciáját feltárni. Az elmúlt 2-3 évben megjelent az a 
prezentációs megoldás is, ahol a hallgatók egy tárgyaló-
asztalhoz ülve, a zsűrivel egy tanácsadó-ügyfél megbeszé-
lést szimulálva 5-10 percben foglalják össze megoldásuk 
lényegét, majd a részletek megismerése a kérdés-felelet 
szakaszban, interaktív módon történik. Ez a megoldás a 
verseny tanácsadói légkörét erősíti. Különbség van a két 
prezentációs formátum között abból a szempontból is, 
hogy a széles közönség előtt prezentáló csapatok nagyobb 
hangsúlyt tudnak helyezni a meggyőző, a tartalmat szá-
mos metakommunikációs eszközzel kiegészítő előadás-
módnak, míg a tárgyalóasztal körül prezentáló csapatok 
esetében a tartalomnak, a szakszerű elemzés bemutatásá-
nak nagyobb szerep jut.

A vállalati, gyakorló szakembereket és egyetemi 
oktatókat egyaránt magába foglaló zsűri elvárásai a 

versenyzők számára hozzávetőlegesen ismertek. Elv-
ben minden megoldásra kapott eset tartalmaz világosan 
megfogalmazott problémát és kapcsolódó kérdéseket, 
amelyekre a hallgatóknak választ kell adniuk. A megol-
dás elemzésre épül, és az ötleten túl a megvalósíthatóság 
részletes demonstrálása nagy hangsúlyt kap az értékelés-
ben. Egyre gyakoribb, hogy korábban esetversenyeken 
részt vettek is szerepet kapnak a zsűriben, amely a pre-
zentáló hallgatók számára kiszámíthatóbbá teszi a zsűri 
elvárásait.

Megállapítás (10): Terjednek a versenyeken a néhány 
oldalas „élő esetek”, amelyeket vállalatvezetői 
prezentációk egészítenek ki, és naprakész vállalati, ipará-
gi információk szerkesztett gyűjteményét is mellékletként 
adják. Ennek okai részben a digitalizáció diktálta gyors 
változások az információk elérhetőségében, részben az 
esetet adó vállalati partnerek igényeiben keresendők, 
akik szponzorációért cserébe ötleteket keresnek gyakor-
lati problémáikra.

A nemzetközi esetversenyek  
mint tanulási élmények
A több esetes, több fordulós nemzetközi versenyeken na-
gyobb szerep jut a hallgatók elméleti felkészültségének, 
amennyiben általában többféle problémát kínálnak a ver-
senyen belüli esetek, így az ismeretbeli hiányosságok is 
könnyebben kiderülnek. Szintén nagyobb jelentőséget 
nyer az ilyen típusú esetversenyeken a pszichikai felké-
szültség (pl. időnyomás, a csapattagjaival való összezárt-
ság), és a több eset megoldásához és prezentációjához 
szükséges maximális koncentráció (Damnjanovic et al., 
2018).

Egyes versenyeken előzetesen nyilvánosságra hozzák 
a versenyen esetet adó vállalatok nevét, így a hallgatóknak 
akár egy hónapnyi idő is rendelkezésükre állhat a célirá-
nyos információgyűjtésre a felkészülés során. Ez a hallga-
tók intézményeinek adatbázisokhoz való hozzáférési lehe-
tőségét felértékeli, és ebben jelentős különbségek vannak 
az egyes egyetemek között. 

Megállapítás (11): A hallgatói készségek közül kiemelke-
dik a felhasználható információk és összetett problémák 
célirányos leegyszerűsítése, valamint a pszichikai felké-
szültség és a tanulási ambíció, amely készségekre a ver-
senyek összetettebb struktúrája és elvárásrendszere miatt 
van szükség.

A hallgatói csapatok kulturális intelligenciája fokozottan 
szükséges a nemzetközi esetversenyeken. Ehhez kap-
csolódik az érzelmi intelligencia, amennyiben a zsűri 
gondolkodásmódjának gyors megértése és az ehhez való 
igazodás kiemelt jelentőségű, különösen a prezentáció 
kérdés-felelet szakaszában (Damnjanovic et al., 2018). A 
zsűriben eltérő szakmai hátterű vállalatvezetők foglalhat-
nak helyet (pénzügyi, marketing, logisztikai területről ér-
kezők stb.), illetve felkészültségükben is nagy különbség 
tapasztalható, előfordulhat, hogy az eset tartalmáról kevés 
háttérismerettel rendelkeznek.
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Megállapítás (12): Az alapszakos nemzetközi csapatver-
senyeken szükséges a gazdálkodástudományi területekre 
vonatkozó funkcionális (marketing, pénzügy stb.) ismere-
tek problémamegoldáshoz illeszkedő alkalmazása, az ösz-
szetett problémák részekre bontása és részletekbe menő 
elemzés (analitikus készségek), majd ezen részek szinteti-
zálása és rövid, szemléletes szóbeli előadása és indokolni 
tudása (prezentációs készségek, demonstrációs eszközök-
kel támogatva). Úgy tűnik, hogy az esetoldáshoz illeszkedő 
korábban kialakult csapaton belül szigorú szerepkiosztást 
is rugalmasabban szükséges kezelni.

Az oktatásra és a felkészülésre vonatkozó főbb 
tanulságok 
2009-2015. között évi egy-egy nemzetközi versenyre volt 
csupán lehetőség csapatot küldeni, ami limitáltan tette 
lehetővé a gyorsan fejlődő nemzetközi esetoldó közeg el-
várásrendszerének megismerését, és a trendek követését 
(Czakó et al., 2013; Kozma et al., 2018). Ebben az időszak-
ban hallgatóink angol nyelvi felkészültsége jelentősebb 
fejlesztésre szorult, és a nagyobb közönség előtt prezen-
táló műfajban egyértelmű hátrányt jelentett különösen az 
angol anyanyelvű közegben.

A globálisan erősödő aktivitással összhangban 2015 
után több lehetőségünk adódott nemzetközi esetversenye-
ken részt venni, és ekkorra egyre több egyetem kapcsoló-
dott be a nemzetközi esetversenyekbe mind a részt vevő 
csapatok számát, mind a szervezett versenyek számát te-
kintve. Az esettanulmány iránt elkötelezett intézmények 
között többszálú kapcsolatok alakultak ki a hallgatók, a 
volt hallgatók, a felkészítő tanárok/mentorok és a szervező 
szakmai vezetők között. Ezek a nemzetközi kapcsolatok 
egyre inkább ösztönzőleg hatnak a tanulásra, a tudásmeg-
osztásra és a fejlesztésre is.

Saját tanulásunk is felgyorsult e téren, és beágyazód-
tunk a nemzetközi esetversenyek oktatói hálózatába: meg-
ismertük a nemzetközi esetoldó közösség kulcsszereplőit, 
a versenyekért felelős szakmai felelős oktatókat és a fel-
készítő mentorokat, akik állandóságot visznek a nemzet-
közi esetversenyekre épülő hálózatba. Az ő véleményük 
az egyes versenyekről és csapatokról iránymutató abból 
a szempontból, hogy melyik egyetemet melyik versenyre 
hívják meg, és melyik egyetem melyik szervező meghí-
vását fogadja el. Ösztönzőleg hatott ez az egymástól való 
tanulás kultúrájának terjedésére is. Míg pl. a 2009-2015. 
közötti időszakban tapasztalatunk az volt, hogy nem 
szívesen osztották meg a versenyző csapatok hallgatói 
és oktatói saját prezentációs anyagukat a versenytárs 
egyetemekkel, úgy mára ennek a tanulási akadálynak a 
jelentősége csökkent. Részben technológiailag könnyebbé 
vált a megosztás, részben az egyre gyakoribb versenyek és 
szereplések miatt csökkent a tétje a saját know-how hozzá-
férés korlátozásával való védelmének.

2009 óta fokozatosan egyre átfogóbb és árnyalt kép-
pel rendelkezünk arról is, hogy miért érdemes ebben a 
nemzetközi esetoldó közösségben megőrizni, sőt fokoz-
ni aktivitásunkat. A felkészülésre és a részvételre for-
dított idő, figyelem és egyéb erőforrások nem csupán a 
versenyeken részt vevő hallgatók és az őket felkészítő 

oktatók számára, hanem a tágabb egyetemi közösség 
számára is értékesek. Egyrészt az időről-időre felmu-
tatott győzelmek az intézmény nemzetközi hírnevét 
és presztízsét növelik, másrészt az oktatói közösségen 
belül fokozatosan épül az oktatók szakmai reputációja is 
(Damnjanovic et al., 2018).

Megállapítás (13): A felkészítő oktatói csapat szerepe túl-
megy a nemzetközi esetversenyekre való felkészítésen: a 
nemzetközi trendek figyelemmel kísérésében, a tapaszta-
latok átvételében és megosztásban meghatározó a jelen-
tősége. Az esetversenyekre való felkészülés elemeinek és 
módszertanának csiszolására a nemzetközileg közös meg-
oldások keresése válik jellemzővé.

Az 1. Közép-európai Esetverseny tapasztalatai
2019-ben, többéves előkészítés eredményeképpen a Buda-
pesti Corvinus Egyetem és a CIBS kurzuson 2008 után 
végzett volt hallgatók által alapított, az esetmegoldás kul-
túrájának globális terjesztését célul kitűző vállalkozás, a 
Case Solvers által szerveztük meg az első hazai nemzetkö-
zi, meghívásos esetversenyt. Ezen a világ három kontinen-
séről a nemzetközi esetversenyek 16 vezető egyetemének 
csapatai vettek részt Budapesten. A verseny megszervezé-
se számos koncepcionális megfontolásra épült. 

A nemzetközi esetverseny regionális fókuszú, ameny-
nyiben célként fogalmaztuk meg, hogy a közép-európai 
térségre jellemző vállalati problémák és iparági környezet 
szerepet kapjanak a megoldandó esetek megfogalmazá-
sában. Megközelítésünk szerint a térség egy-egy országa 
ugyan nem feltétlenül indokolja speciális tematika kidol-
gozását a versenyre, a térség egésze azonban mind mére-
tében, mind jellemzőit tekintve már fel tud mutatni olyan 
sajátosságokat, amelyek a versenynek önálló identitást ad-
hat globálisan is. Emellett szintén célunk volt, hogy támo-
gassuk a térség egyetemeinek bekapcsolódását az nemzet-
közi esetoldó közösségbe szakmai, szervezési és költség 
szempontok alapján egyaránt. 

A bemutatott saját tapasztalatok alapján pedig elsődle-
ges prioritásként fogalmaztuk meg, hogy a résztvevők és 
szervező hallgatók és oktatók egymástól tanulhassanak, 
és ennek is platformot adjon a verseny. Ezt a célunkat elő-
zetesen kommunikáltuk, és részben lehetőségként, rész-
ben elvárásként fogalmaztuk meg a részt vevő csapatok és 
mentoraik felé az ebben való részvételt.

Kétesetes versenyt szerveztünk, amelyen mindkét eset 
„külön versenyként” kapott szerepet, azaz mindkét eset 
megoldásának legjobbjai kaptak első helyezést, és szándé-
kosan nem hirdettünk összesített győztest. A szabadidős 
programokat mind a verseny első napján, mind a két eset-
oldó napok közti napra szerveztük, és ezzel igyekeztünk 
teret biztosítani a kötetlen hangulatú kapcsolatépítésnek 
és tapasztalatcserének mind a hallgatók, mind az oktatók 
között. 

Első hallásra kétkedve fogadták a részt vevő csapatok 
mentorai, hogy egy World Café formájában megrendezett 
szakmai beszélgetésre hívtuk őket, ám végül örömüket 
fejezték ki a kezdeményezéssel kapcsolatosan, mert ennek 
következtetéseit, főbb megállapításait megosztottuk velük 
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a verseny lezárása előtt (Ábrahám et al., 2019). A World 
Café keretében azt vitattuk meg a mentori közösséggel, 
hogy a versenyekre való felkészülésben és a versenyeken 
való részvétel során milyen sikerkritériumok vannak és 
kinek mik a jó gyakorlatai a területen.

Elismerést aratott a zsűrizés megszervezése terén 
bevezetett innovatív megoldásunk, amelynek keretében 
transzparenciát vittünk a zsűri felkészítésébe: a versenyző 
csapatok mentorai személyesen részt vehettek azon a fóru-
mon, ahol a zsűrit az értékelés szempontjairól, folyamatá-
ról, és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokról, elvárásokról 
tájékoztatták a verseny szervezői. A Közép-európai Eset-
verseny koncepciójának lényegi elemét alkotó tanulási cél 
megvalósítása mentén minden csapatnak lehetősége volt 
a döntéshozatalt követően a zsűrivel konzultálni, és visz-
szajelzést kapni a nyújtott teljesítményéről. Ezzel a sze-
mélyes visszajelzéssel is kinek-kinek a tanulását céloztuk 
támogatni.

Megállapítás (14): A nemzetközi esetversenyekre egyre 
felkészültebben érkező csapatok között nehéz a legjob-
bakat kiválasztani, ezért a teljesítmények értékelésében a 
transzparencia a meghatározó a verseny legitimitása és a 
résztvevők elégedettsége szempontjából.

Összefoglalás és következtetések

Úgy véljük, hogy az oktatási célú esettanulmány módszer 
alkalmazásához és eredményeinek méréséhez kapcsolódó 
kutatások hozzájárulhatnak a gazdálkodástudományi 
esetalapú oktatás és tréning fejlesztéséhez. A hazai eset-
tanulmány-alapú oktatást és az esettanulmány-versenyek 
fejlődését bemutató írásunkkal három területen kívántunk 
ehhez hozzájárulni. Egyrészt átfogó képet akartunk adni 
az esettanulmány-alapú oktatási módszerről, és annak 
legújabb trendjeiről az első részben. Másrészt, bemutat-
tunk egy, az esettanulmány-alapú oktatásra épülő tehet-
séggondozási formát, a Vállalatgazdaságtan piramist, 
amely a nemzetközi esetversenyekre való felkészítést is 
felvállalja. Harmadrészt pedig az alapszakos nemzetközi 
esetversenyeken szerzett tapasztalatokat rendszereztük és 
mutattuk be, hogy az oktatáshoz és a nemzetközi esetver-
senyekre való felkészüléshez mások számára is muníci-
ót adjunk. Az esettanulmányokra hajazó kvalitatív leíró 
műfajt megállapítások megfogalmazásával igyekeztünk 
mások számára is diszkutálhatóvá és további kutatásokra 
érdemessé tenni. 
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Mellékletek

1. melléklet
Az 2009-2020. közötti nemzetközi alapszakos esetversenyeken első helyezést elértek

Esetverseny Év Hallgatók Mentor Kurzus és felkészítő  
tanárok

RSM Star Case Competition, Rotterdam, Hollandia 2016

Kovács-Osváth Zoltán
Mihalovics Ádám
Nemes Bence
Ngoc Quynh Do

M a t y u s z 
Zsolt

CIBS: 
Ábrahám Zsolt
Czakó Erzsébet
Kozma Miklós
Matyusz Zsolt
Stocker Miklós

Heaver International Case Competition, Gainseville, 
USA 2017

Csanády Luca
Erőss Domonkos
Madarász Natália
Nemes Bence

Kozma Mik-
lós

CIBS: 
Ábrahám Zsolt
Czakó Erzsébet
Kozma Miklós
Matyusz Zsolt
Stocker Miklós

BI International Case Competition, Oslo, Norvégia 2020

Légrádi Attila
Molnár Helga
Neszt Levente
Rádai Zoltán

Kozma Mik-
lós

CIBS: 
Czakó Erzsébet
Kozma Miklós
Matyusz Zsolt
Pistrui Bence
Stocker Miklós

RSM STAR Case Competition, online verseny, Rot-
terdam, Hollandia 2020

Hári Annna
Légrádi Attila
Neszt Levente
Rádai Zoltán

Pistrui Bence

CIBS: 
Czakó Erzsébet
Kozma Miklós
Matyusz Zsolt
Pistrui Bence
Stocker Miklós

Forrás: Kozma et al. (2018) alapján saját szerkesztés
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2. melléklet
A Vállalatgazdaságtan Intézet által felkészített csapatok nemzetközi esetverseny-szereplései (2009-2020)

Év Verseny Verseny 
típusa Hallgatók Mentor

2009 NUS-DBS International Case Competi-
tion, Szingapúr Globális Ábrahám Zsolt, Janzsó Dóra, Kovács Dávid, Lapinskas 

Attila Czakó Erzsébet

2010 Marshall International Case Competition, 
USA Globális Fodor Ákos, Pallos Noémi, Rigó Daniella, Somogyi György Bartók István

2011 CBS Case Competition, Dánia Globális Mészáros Orsolya, Nagy Szabolcs, Ökrös István, Szilágyi 
György Kozma Miklós

2012 Scotiabank International Case Competit-
ion (Ivey), Kanada Globális Balázs Gergely, Daru Nikolett, Juhász István, Vas Klaudia Stocker Miklós

2014 Scotiabank International Case Competit-
ion (Ivey), Kanada Globális Antal Gergely, Balla Bettina, Farsang Zsófia, Kozma Viktor Kozma Miklós

2015 RSM-STAR Case Competition, Hollandia Globális Csanády Luca, Erdei Flóra, Katona Krisztina, Maczik Máté Kozma Miklós

 Scotiabank International Case Competi-
tion (Ivey), Kanada Globális Csányi Gabriella, Pardavi Dávid, Radics Dorottya, Tósoki 

Dániel Stocker Miklós

2016 Scotiabank International Case Competi-
tion (Ivey), Kanada Globális Berényi Vince, Maczik Máté, Ngoc Quynh Do, Som Mel-

lody Kozma Miklós

 International Case Competition @ Maas-
tricht, Hollandia Globális Csanády Luca, Dobák Zita, Fodor-Papp Gábor, Gasparin 

Fruzsina Stocker Miklós

 RSM-STAR Case Competition, Hollandia Globális Kovács-Osváth Zoltán, Mihalovics Ádám, Nemes Bence, 
Ngoc Quynh Do Matyusz Zsolt

2017 Heavener International Case Competition, 
USA Globális Csanády Luca, Erőss Domonkos, Madarász Natália, Nemes 

Bence Kozma Miklós

 McGill International Case Competition, 
Kanada Globális Maczik Máté, Molnár Noémi, Valcsev Petra, Vecsernyés 

Tamás Stocker Miklós

 RSM-STAR Case Competition, Hollandia Globális Györke Fruzsina, Madarász Natália, Patonai Bátor, Tivorán 
Réka Matyusz Zsolt

 International Case Competition @ Maas-
tricht, Hollandia Globális Gyárfás Adorján, Havas Melinda, Kadocsa Ferenc, Valcsev 

Petra Ábrahám Zsolt

2018 Champions Trophy, Új-Zéland Globális Balogh Fruzsina, Breitenbach Dávid, Németh Norbert, 
Toma Franciska Kozma Miklós

 Heavener International Case Competition, 
USA Globális Füstös Csaba, Györke Fruzsina, Kurucsai Krisztina, Piroch 

Domonkos Stocker Miklós

 Belgrade Business International Case 
Competition, Szerbia Globális Kurucsai Krisztina, Lőrincz Gábor, Rostás András, Toma 

Franciska Ábrahám Zsolt

 International Case Competition @ Maas-
tricht, Hollandia Globális Halász Kinga, Kis Bálint, Merz Dániel, Nguyen Dóra Matyusz Zsolt

 Solvers Cup, Magyarország Regioná-
lis Csoszor Erik, Füstös Csaba, Gácsig Kitti, Molnár Inez Matyusz Zsolt

 BOC-NUS Case Competition, Szingapúr Globális Balogh Fruzsina, Breitenbach Dávid, Kis Bálint, Piroch 
Domonkos Kozma Miklós

 Lukowa Case Competition, Belgrád, 
Szerbia

Regioná-
lis

Balogh Fruzsina, Nguyen Dóra, Lőrincz Gábor, Rostás 
András Matyusz Zsolt

2019 Heavener International Case Competition, 
USA Globális Kis Bálint, Légrádi Attila, Németh Patrícia, Nyvelt Anna Kozma Miklós

 Marshall International Case Competition, 
USA Globális Béres Lujza, Likvácsik Dávid, Lőrincz Gábor, Nguyen Dóra Matyusz Zsolt

 RSM-STAR Case Competition, Hollandia Globális Kern Borbála, Piroch Domonkos, Rácz Imre, Várkonyi 
Lídia Stocker Miklós

 Australian Undergraduate Business Case 
Competition, Brisbane, Ausztrália Globális Béres Lujza, Légrádi Attila, Likvácsik Dávid, Németh 

Patrícia Kozma Miklós

2020 McDonough Business Strategy Challenge, 
Washington D.C., USA Globális Bálint Tamara, Kern Borbála, Molnár Balázs, Rácz Imre Stocker Miklós

 Heavener International Case Competition, 
USA Globális Kiss Virág, Korsós Péter, Molnár Fanni, Nagy Bertalan Matyusz Zsolt

 BI International Case Competition, Oslo, 
Norvégia Globális Légrádi Attila, Molnár Helga, Neszt Levente, Rádai Zoltán Kozma Miklós

 RSM STAR Case Competition, online 
verseny, Rotterdam, Hollandia Globális Hári Anna, Légrádi Attila, Neszt Levente, Rádai Zoltán Pistrui Bence

Forrás: Czakó et al. (2013) és Kozma et al. (2018) alapján saját gyűjtés és szerkesztés
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3. melléklet
A BCE Vállalatgazdaságtan Intézet BSc szintű, általános stratégiai fókuszú esetversenyeken való szereplései 

(2009-2020) 

 Versenyt rendező egyetem

Ö
ss

ze
se

n

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 Richard Ivey Business School 4    1  1 1 1     

2 Marschall School of Business, USC 2  1         1  

3 McGill University 1         1    

4 Copenhagen Business School 1   1          

5 National University of Singapore 2 1         1   

6 Rotterdam  School of Management 5       1 1 1  1 1

7 Maastricht University 3        1 1 1   

8 University of Florida 4         1 1 1 1

9 University of Auckland’s Business School 1          1   

10 University of Belgrade 1          1   

 11 Queensland University of Technology 1           1  

12 Georgetown University 1            1

13 BI Norwegian Businness School 1            1

Összesen 27 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 4 4

Forrás: Czakó et al. (2013) és Kozma et al. (2018) alapján saját gyűjtés


