
 
 
 
 
 

Susánszky János Esettanulmány Megoldó Emlékverseny 

2015. szeptember 17-18. 

 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 
 
 
Cél 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara alapító professzorának emlékére ötödik 
alkalommal „Susánszky János Esettanulmány Megoldó Emlékversenyt” rendez, amire 
saját hallgatóinak és partnerintézményeinek csapatait megívja. A verseny célja a nemes 
versengés és a közös szakmai gondolkodás fejlesztése. 
 
Helyszín és időpont 

Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros) 
A versenyhez kapcsolódó helyszínek közötti mozgást a Miskolci Egyetem által biztosított 
kísérők segítik. A csapatok számára szállást és étkezést biztosítunk. 

A versenyt 2015.szeptember 17-18. között rendezzük meg. 
 
További információk 

A versennyel kapcsolatos tájékoztatást a szervezők a 

http://edu.gtk.uni-miskolc.hu 

címen elérhető Moodle rendszerben teszik közzé, ide értve a program időbeosztását, a 
felhívást és egyéb aktuális tudnivalókat. 
 
Felvilágosítással szolgálnak: 

Veresné dr. Somosi Mariann – szvvsm@uni-miskolc.hu 
Dr. Molnár Viktor – szvmv@uni-miskolc.hu 
 
Az esettanulmány megoldása 

Az esettanulmány egy komplex szervezési problémát dolgoz fel. Megoldása 
menedzsment ismereteket igényel, a gazdálkodási és műszaki menedzser képzés 
tanterveivel szinkronban. 

Az esettanulmányt a csapatok négy példányban nyomtatva a megnyitón kézhez kapják, 
illetve azt elektronikusan elérik a Moodle rendszerben is a belépést követően. 

A megoldást a rendezvény megnyitóján közzétett határidőig kell a csapatok számára 
biztosított belépési név alatt feltölteni a Moodle rendszerben. A rendszer a határidő után 
lezár, további feltöltés (módosítás), illetve az összefoglaló és prezentációs anyag egyéb 
módon történő beadása nem lehetséges. Az a csapat, aki nem töltötte fel az anyagokat, 
nem vehet részt a prezentáción. 

 



A megoldás tartalma (külön fájlban): 

– egy maximum 2, A/4 oldal terjedelmű vezetői összefoglaló, 12 pt Times New 
Roman betűtípussal, körben 2,5 cm margóval. A beadható formátum .doc, .docx és 
.pdf 

– Power Point formátumú prezentáció A beadható formátum: .ppt és .pptx. 
 
A megoldásra fordítható idő: 10 óra. 
A megoldásra fordítható időt a csapatok szabadon osztják be, a következő szabályok 
betartása mellett: 

– A csapat önállóan dolgozik, külső személy segítségét nem vehetik igénybe (ide 
értve a kísérőt, tanárokat, barátokat, családtagokat). Telefon és e-mail váltás sem 
megengedett, az a csapat azonnali kizárását vonja maga után. 

– A csapatok az esettanulmányról a verseny eredményhirdetésig nem 
kommunikálhatnak a saját csapatukon kívüli személlyel. 

– A csapatokat kísérő személyek segítik a csapatot a mozgásban, ellátásban stb., 
továbbá ellenőrzik a szabályok betartását, és a szabályszegéseket azonnal jelentik 
a szervezőknek. 

– A megoldáshoz szakkönyvek, jegyzetek és az internetes adatgyűjtés is igénybe 
vehető, azonban interneten keresztül segítség nem kérhető és kérdés nem tehető 
fel (email, fórumok, fájlcserélők, kommunikációs programok használata tilos). 

– Internet-hozzáférést és kidolgozási helyszínt a Miskolci Egyetem biztosít, egyéb 
eszközökről a csapatnak kell gondoskodni. 

 
A csapatok a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy megoldásukat az 
esettanulmányban szereplő vállalatok korlátozás nélkül hasznosíthatják, illetve a 
szerzők nevének megjelenítése mellett publikációs célra felhasználhatják. 
 
A megoldás bemutatása 

A megoldásokat a verseny második napján, zsűri előtt kell prezentálni. Az előadás 
időtartama maximum 15 perc, amit 10 perc vita követ a zsűri kérdéseivel. Egymás 
prezentációit a többi versenyző csapat nem követheti figyelemmel. 
A prezentációhoz kivetítő és számítógép biztosított. 
 
Értékelés 

A versenyen a Miskolci Egyetem csapata is képviselteti magát, ezért a zsűrit kizárólag 
vállalati szakemberek alkotják, akik az üzleti élet szempontjai alapján bírálják el a 
csapatok munkáját. A prezentációk előtt a zsűri minden tagja áttekinti a feltöltött 
megoldásokat és meghatározott szempontok alapján 1-től 5-ig terjedő skálán pontozza. 
A prezentációkat a zsűri hasonló módon pontozza, az egyes tagok által adott pontokat a 
zsűri elnöke összesíti. 

Az értékelési szempontok: 

– Megoldás szakszerűsége 
– Megoldás kreativitása 
– Megoldás gyakorlati 

megközelítése 
– Megoldás realizálhatósága 
– Megoldás formai kivitelezése 

– Feladatkiírásnak történő 
megfelelés 

– Prezentáció szakszerűsége 
– Prezentáció stílusa és meggyőző 

ereje 
– Prezentáció időtartása 



 
Az zsűri a pontok alapján a I., II., és III. helyezettet hirdet, a tapasztalatok alapján pedig 
különdíjakat ítélhet oda. 
 
Egyebek 

A fentiekben nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban a Gazdaságtudományi Kar 
vezetése és a zsűri elnöke hoz döntést. 
A program részleteiről a Moodle rendszeren és a kísérőkön keresztül adunk 
folyamatosan tájékoztatást. 
 
 
 
 
Miskolc, 2015. szeptember 2. 
 
 

Veresné dr. Somosi Mariann 
 


