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A kivetítőn sokféle információval tájékoztattak

A  „mesés” 
esettanulmány

Sárkányföld üzleti vállalkozása-
inak kihívásai bizonytalan me-
sevilági környezetben – ez volt 
a címe az esettanulmánynak 
(alább közöljük), amelyre a csa-
patoknak ki kellett dolgozni a 
megoldást a kérdések alapján. 

„Az Óperenciás tengeren túl, 
de még az Üveghegyen is túl, te-
rült el Sárkányföld.  Sárkányföl-
dön sokszínű sárkány élt, lak-
tak ott zöld sárkányok, barna 
sárkányok is. Mindegyik színű 
sárkánynak külön országa volt. 
Így éltek nemzedékről nemze-
dékre. A sok évtized, évszázad 
alatt mindegyik ország gazdasá-
ga a saját adottságainak megfe-
lelően fejlődött. A gazdasági jó-
lét a Zöld Sárkány Országban 
lett a legnagyobb. Ebben az or-
szágban a sárkányok gyerekko-
ruk óta megtanulták sárkány-
szüleiktől és sárkánytanára-
iktól, hogy boldogulásukat sa-
ját maguknak kell megteremte-
niük, azt nem várhatják el más 
sárkányoktól. Ugyanakkor azt 
is megtanulták, hogy sárkány-
társaikat segítsék, ne mások ká-
rán nyerjenek. Ebben az ország-
ban születtek meg és terjedtek el 
a leghamarabb a gazdasági jólé-
tet megalapozó felfedezések és 
találmányok. A békeszerető és 
szorgalmas sárkányoknak azon-
ban azzal a problémával kellett 
szembenézniük, hogy egyre ke-
vesebb kissárkány születik csa-
ládjaikban.

A Barna Sárkány Országban 
alacsonyabb volt a gazdasági jó-
lét, az egyéni szabadság korlá-
tozott volt. Ebben az országban 
a sárkányok nem az együttmű-
ködés útján próbálták saját el-
képzeléseiket megvalósítani, 

hanem a sárkánytársaik legyő-
zésével, olykor elnyomásával. 
Emiatt gyakoriak voltak a rej-
tett vagy nyílt összetűzések a 
sárkányok között. Az idők során 
ez csak fokozódott, mígnem sár-
kányháború alakult ki ezen sár-
kányok között. Ebben a helyzet-
ben a barna sárkányok egy ré-
sze úgy döntött, hogy elhagy-
ja országát, és a békésebb, gaz-
dagabb Zöld Sárkány Országba 
költözik.

Kezdetben Zöld Sárkány Or-
szág vezetőinek nem volt ellené-

re a barna sárkányok betelepedé-
si szándéka. Arra számítottak, 
hogy ezzel részben kezelhetőek 
lesznek azok a gazdasági prob-
lémák, amelyeket az elöregedő 
és fogyatkozó létszámú zöld sár-
kány népesség okoz. A betele-
pedéssel együtt járó események 
azonban rávilágítottak azokra a 
problémákra is, amelyek ez ál-
tal keletkeztek: a barna sárká-
nyok új hazájukban is mellőzik 
az együttműködést, konfrontatív 
módon keresik helyüket.

Az eseményeket aggoda-
lommal követte Egyfejű Süsü 

Valóságérzet egy gazdasági esettanulmányi versenyen
Hatodik alkalommal rendezte meg idén a Báthory István Elméleti 
Líceum, a „Báthory 1970” csoport, valamint a Napsugár és a Sza-
badság 9–12. osztályos diákok számára a kétfordulós gazdasá-
gi esettanulmány-versenyt, ezúttal Vállalkozás bizonytalan gaz-
dasági környezetben címmel. A cél változatlanul a diákok gazda-
sági kezdeményezésének, vállalkozói kedvének ösztönzése. Leg-
főbb szervezői Páll Gyöngyvér szaktanár és Szilágyi Judit iskolai 
igazgatóhelyettes, illetve Székely Imre egyetemi oktató voltak. A 
megmérettetésre öt csapat jelentkezett az Apáczai Csere János El-
méleti Líceumból, a Báthory István Elméleti Líceumból és a János 
Zsigmond Unitárius Kollégiumból. Az első fordulóban a három-
fős csapatoknak egy makrogazdasági témájú esettanulmányt kel-
lett feldolgozniuk, megadott szempontok alapján. A verseny má-
sodik fordulójában, amelyet  április 20-án tartottak a Báthory-lí-
ceumban, a csapatoknak saját üzleti tervet kellett bemutatniuk 
tíz perc alatt, a pozitív és negatív sajátos hatások azonosításával. 
A zsűri értékelésében fontos szerepet játszott a megvalósíthatóság 
és a személyes bemutatás minősége. A végső sorrendet a két for-
dulóban szerzett pontok összege alakította ki.  (Ö. I. B.)

zöld sárkány is. Mindeddig sa-
ját munkájának gyümölcseként 
sikerült több ruhagyárat felépí-
tenie, amelyeket értékesítési üz-
lethálózatával együtt sikeresen 
működtetett a betelepedési fo-
lyamat beindulása előtt. Több 

ezer zöld sárkány dolgozott üze-
meiben és üzleteiben, akik bé-
rezése megfelelt a fejlett gazda-
ság viszonyainak. Látván a ki-
alakuló helyzetet és felmérvén 
a változások jelentőségét, úgy 
döntött, hogy konzultál egy ne-
ves tanácsadó céggel a követke-
ző kérdések tisztább látása vé-
gett: 1. Milyen gazdasági hatá-
sai vannak Zöld Sárkány Or-
szágban a kialakuló helyzetnek 
mikro és makro szinten? 2. Lé-
tezik-e valamilyen pozitív vagy 
negatív sajátos hatás, amely a 
vállalatai szintjén jelentkezhet? 
3. Milyen előnyei és hátrányai 
lennének, ha a vállalatánál bar-
na sárkányokat is alkalmazna?”

A beküldött megoldások sze-
rint a barna sárkányok beván-
dorlása új feladatok elé állítja a 
zöld sárkányok társadalmát, a 
tartós rendezés pedig megköve-
teli az érkezők alkalmazkodási 
hajlandóságát. 

Fiatalos ötletek 

A verseny döntő fordulójában a 
házigazda Timár Ágnes igazga-
tó köszöntő szavai után a részt-
vevők sorra bemutatták elkép-
zelt, „indulásra váró” vállal-
kozásukat, annak célját, fel-
építését, működési kerete-
it, piaci vonatkozásait, marke-
ting és pénzügyi tervét, tevé-
kenységük fejlesztésére törek-

vő ötleteiket. A Székely Imre 
(elnök, Értékelő Bizottság; ve-
zető oktató, BBTE Közgazda-
ság- és Gazdálkodástudományi 
Magyar Intézet), Páll Gyöngy-
vér (szaktanár), Káptalan Erna 
(tanár, játékvezető), Imecs Ve-
ronka (könyvelő, Napsugár), 
Prahoveanu Enikő Amália (me-
nedzser, Agrosel Kft.), Kilin 
Gábor (tulajdonos, Copyland 
Trading Kft.), Gündisch Zol-
tán (aligazgató, Mendola Group 
Kft.), Újvári Ildikó (főszerkesz-
tő, Szabadság) és Ördög I. Béla 
(szerkesztő, Szabadság) ösz-
szetételű zsűri a bemutatón el-
hangzottakkal kapcsolatos kér-
désekkel tette próbára a csa-
patokat. A bemutatott, fiata-
los vállalkozói ötletek többsé-
ge szolgáltatásokra irányult: 
akadtak, aki a részvényekkel 
való kereskedést „tűzték zász-
lajukra”, mások fotóalbum-
szerkesztésre vagy nyomtatás-
ra, fénymásolásra adták a fe-
jüket, de egyesek szendvicské-
szítéssel és -házhozszállítással 
tervezték megszorítani a szak-
ma tekintélyes kolozsvári cé-
geit. Legnagyobb mértékben a 
verseny első fordulójában szer-
zett pontjaival és a másodikban 
meggyőzően bemutatott ötleté-
vel, a kerékpáros bevásárlásra 
és házhoz szállításra vállalko-
zók nyerték el a zsűri tetszését.

A végső sorrend a következő-
képpen alakult ki: 1. Céltartalé-
kok csapat (Csorba Szilárd, Farkas 
Zalán János, Filep János az Apá-
czai-líceumból, ők a Napsugár dí-
ját is megkapták), 2. KreaTeam 
(Filep Renáta, Nagy Zsuzsanna, 
Filep Attila az Apáczai-líceum-
ból), 3. Dunno (Bajnóczi Anna, 
Bülgözdi Tímea, Magyarosy Kin-
ga Beatrix az Unitárius-kollégi-
umból), 4. Photo AC (Kis Attila 
Balázs, Terebesi Szalocs Miklós, 
Halmágyi Ruben a Báthory-lí-
ceumból), 5. Unicorns of Love 
(Ábrahám Zsófia, Both Kriszti-
án, Ilyés Zalán az Apáczai-líce-
umból). Különdíjat érdemelt ki a 
legtökéletesebb, illetve leginkább 
megvalósítható üzleti terv kidol-
gozásért a Photo AC csapat, illet-
ve a legtalpraesettebb bemutató-
ért Filep Renáta és Farkas Zalán 
János. Székely Imre zsűrielnök 
összegzéséből kiderült, hogy a 
verseny elérte célját, és a gazdasá-
gi élet iránt érdeklődők továbbfej-
leszthetik meglévő készségeiket 
majd az egyetem kereteiben.

„Az üzleti világ 
háború”

Az idei megmérettetés újdonsá-
gaként eredményhirdetés után 
a versenyzők kérdéseket tehet-
tek fel a zsűriző vállalkozók-
nak, és a legtartalmasabb kér-
dések szerzőit szintén díjazták: 
Csorba Szilárdot, Filep Jánost 
és Halmágyi Rubent. Az egyik 
válaszadó vállalkozó szemmel 
láthatóan nyomot hagyott a fi-
atalokban: sosem szabad min-
taképül venni a panaszkodó-
kat, inkább legyen a cselekvé-
sé, a kreativításé, a nem min-
dig kedvező feltételekhez való 
alkalmazkodásé a végső szó, és 
az üzleti világot egyfajta hábo-
rúként kell felfogni, amelyben 
fontos az állandó tájékozódás, 
az ellenfelek ismerete – hang-
zott el a jótanács. A fiatalok  ér-
deklődése kiterjedt arra, hogy 
bizonytalan gazdasági vagy 
szociális környezetben milyen 
téren érdemesebb vállalkozásba 
kezdeni, mennyi indulótőkével 
szabad nekivágni a cégalapítás-
nak, volt-e az első hónapokban 
pénzügyi veszteségük a jelen 
levő vállalkozóknak, mi ösz-
tönözte őket az illető szakmá-
ban üzletelni? Az általános ta-
nács nem sokat váratott magára: 
igyekezni kell több lábon meg-
állni a vállalkozásban, szükség 
esetén  űj termelési-értékesítési-
marketinges ötletekkel rukkol-
ni elő és azokat megvalósítani, 
mert akkor könnyebb átvészel-
ni a nehéz időket. És sosem sza-
bad feladni a harcot, a válság 
után pedig megerősödve kell 
kikerülni a megpróbáltatások-
ból, mert akkor a konkurenci-
át is könnyebben le lehet majd 
győzni. 

A pénzjutalommal járó ver-
seny támogatói a következők 
voltak: Báthory 1970 csoport, 
Báthory István Elméleti Líce-
um, Báthory Szülői Szövetség, 
Copyland Trading, Mendola 
Group, Agrosel Kft., Imecs Zol-
tán és Csomafáy Ferenc. Szak-
mai támogatóként a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem, Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudo-
mányi Kar Magyar Intézete sze-
repelt. A verseny során beadott 
esettanulmányi megoldásokat 
és üzleti terveket a szervezők 
versenyfüzetben hozták nyilvá-
nosságra.

Számított a „csomagolás” (megjelenés+fellépés) is

Közös elégedettség: a zsűrielnök és a győztes trio


