
Beszámoló 
 

Tisztelt Heller Farkas Alapítv{ny ! 

 

A "Unity in Diversity" csapat ezúton szeretne köszönetet mondani az Alapítv{nynak, 

hogy a csapattagok utaz{si költségeinek fedezésével hozz{j{rult a Rubicon Contest 

nemzetközi üzleti esettanulm{ny versenyen való részvételünkhöz. Mivel a t{mogat{s 

nélkül valószínűleg nem lett volna lehetőségünk részt venni a versenyen, így igaz{n 

nagyra értékeljük az Alapítv{ny segítségét. A verseny alatt rendkívül sokat 

tanultunk és tapasztaltunk mind kultur{lis, mind szakmai téren, mely 

tapasztalatokat a későbbiekben igyekszünk felhaszn{lni a szakmai- és t{rsadalmi 

életünk sor{n. A csapat tagjai: 

 

- Bitay Zsolt, végzős gazd{lkod{si szakos közgaszd{sz hallgató (BME - GTK) 

- Erdős Tam{s, Pénzügy szakos első évfolyamos mester hallgató (BME - GTK) 

- Szilv{csku Imre, Műszaki Menedzser szakos első évfolyamos mester hallgató (BME 

- GTK) 

- Szőlősi Ferenc, Gazd{lkod{si és Menedzsment szakos negyedéves Bsc képzéses 

hallgató (BME - GTK) 

 

A verseny h{rom napon keresztül, m{rcius 1-3. között zajlott. Az első nap sor{n a 

csapatok bemutatkoz{s{ra, illetve az esettanulm{ny tém{j{val (mobilit{s) 

kapcsolatos prezent{ciókra került sor. A m{sodik és a harmadik napon került sor az 

esettanulm{nyok kidolgoz{s{ra.  

 

A verseny négy fordulóból {llt. Az első fordulóban a 24 résztvevő csapatot sorsol{s 

ut{n hat darab csoportra osztott{k fel, majd minden egyes csapatnak h{rom ór{ja 

volt, hogy feldolgozza az adott esettanulm{nyt, melynek a megold{s{t prezent{lniuk 

kellett a zsűri előtt. Az első fordulóban sikerült meggyőznünk megold{sunkkal a 

zsűrit, így a mi csoportunkból két m{sik csapattal együtt - a kieső a Bocconi 

University csapata volt - tov{bbjutottunk a m{sodik fordulóba. A következő 

fordulóban újra sorsolt{k a csapatokat, majd m{sfél óra alatt kellett egy újabb 

esettanulm{nyt feldolgoznunk. A sorsol{s sor{n két angol anyanyelvű csapattal - 

amerikai és ausztr{l - kerültünk egy csoportba. Hab{r a megold{sunkat 

módszertanilag jól felépítettnek és erősen al{t{masztottnak éreztük, sajnos nem 

sikerült tov{bb jutnunk a csoportból a harmadik fordulóba. A pontos helyezést 

utólag nem tudatt{k velünk, viszont a kiesési sorrend alapj{n a 12-16. helyek egyikén 

végeztünk. A minket kiejtő két csapat egyébként összesítésben az első és a m{sodik 

helyezést érte el. 

 

Úgy érezzük, hogy a h{tr{nyunk elsősorban a csapatunk angol anyanyelvi 

csapatokhoz képesti prezent{ciós h{tr{ny{ból adódott. Ez a többi nem angol 

http://www.rubicon-contest.com/index.php/en/about-rubicon/participants-2011/246-unity-in-diversity


anyanyelvű csapatra is igaz volt, ez a meg{llapít{sunk később p{r zsűritaggal 

folytatott beszélgetésünk sor{n is beigazolódott. Mivel a versenyre v{rólist{ról 

kerültünk be, így csak egy héttel annak kezdete előtt értesültünk a részvételi 

lehetőségről, így nem volt kellő felkészülési időnk a verseny tém{j{ból az angol 

nyelvi prezent{ciókra. Ezzel szemben a módszertani és megold{si javaslataink 

véleményünk szerint meglehetősen versenyben voltak a döntőbe jutott csapatokéval, 

teh{t ezen a téren egy{ltal{n nem éreztük magunkat h{tr{nyban.  

 

A megszerzett tapasztalatokból okulva és azokat fejlődésünkre haszn{lva bízunk 

benne, hogy részt tudunk venni a jövő évi versenyen és be tudunk kerülni a legjobb 

négy, döntős csapat közé. 

 

A csapat két tagj{val és egy harmadik hallgatóval kiegészülve a verseny ut{ni 

hétvégén - Super Model csapat néven - sikerült harmadik helyezést elérnünk a 

Budapesti Corvinus Egyetemen szervezett XII. Orsz{gos Esettanulm{ny Versenyen. 

A versenyen nyújtott teljesítményünkhöz nagyban hozz{j{rultak a németorsz{gi 

versenyen szerzett tapasztalatok. 

 (http://www.vilaggazdasag.hu/kozelet/tarsadalom/itt-tenyleg-mindenki-nyer-

343257)  

 

Köszönettel: 

 

Unity in Diverstiy csapat 
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