


Előszó

Tisztelt	  Olvasó!

Évente kb. 1000 gazdasági képzésben részt vevő egyetemista életében kap kiemelt szerepet az esetoldás és az
esetversenyzés. Ezeken a versenyeken a vállalatok megismerhetik a tehetséges fiatalokat, a hallgatók pedig
bepillantást nyerhetnek a vállalat életébe; a szervezőknek így kiemelten fontos a versenyzők motivációinak és
versenyekkel kapcsolatos elvárásainak megértése.

A Case Solvers-‐nél –– esettanulmány tréneri, oktatói, esetírói és versenyszervezői tevékenységeink kapcsán –
figyelmünk középpontjában áll a versenyzők motivációja, valamint az, hogy mi alapján és hogyan ítélik meg az
esetversenyeket. Ezért vállalkoztunk arra, hogy – a témában elsőként – mélyinterjúk, és egy összetett kérdőív
alapján átfogó tanulmányt készítsünk a hazai esetversenyekről. Az Ön által olvasott anyag közel 100 hallgató és
esetversenyző gondolatait, valamint a Case Solvers több mint 4 éves tapasztalatát foglalja össze.

Reményeink szerint ez a tanulmány egyaránt hasznos információkkal segítheti a szervezői és a résztvevői oldal
képviselőit is.

Tisztelettel,

2Toma	  FranciskaBognár	  BalázsÁbrahám	  Zsolt Juhász	  István



Vezetői	  összefoglaló

§ Az	  alábbi	  anyag	  a	  „Case	  Solvers	  2016-‐os	  esettanulmányi	  versenyek”	  felmérés	  eredményeinek	  összefoglalása.	  
A	  2016-‐os	  felmérés	  a	  magyar	  esetversenyek	  alakulását	  és	  az	  esetversenyzők	  véleményét	  tanulmányozta.

§ A	  riport	  a	  Case	  Solvers	  4	  éves	  tapasztalata	  mellett	  jelenlegi	  egyetemista	  hallgatókkal	  készült	  interjúk	  és	  egy	  
saját,	  online	  kérdőív	  adatait	  dolgozza	  fel.

§ Az	  esetversenyek	  száma	  37%-‐kal	  nőtt	  az	  utóbbi	  3	  tanévben,	  ami	  nagyrészt	  az	  egyetemi	  diákszervezetek	  által	  
szervezett	  versenyek	  számának	  növekedésének	  köszönhető.

§ Az	  esetversenyeket	  3	  kategóriába	  soroltuk:	  új	  belépők,	  kihívó	  versenyek	  és	  nagy	  múltú	  versenyek.	  E	  3	  
kategóriába	  különböző	  ösztönzők	  mentén	  jelentkeznek	  a	  diákok.

§ Az	  esetversenyeken	  elsősorban	  a	  szakmai	  tapasztalatszerzés	  lehetősége	  miatt	  indulnak	  a	  résztvevők,	  ami	  
később	  a	  karrierválasztásnál	  is	  fő	  szempont.

§ Az	  Év	  Esetoldója	  Rangsorban	  szereplő	  versenyek	  színvonala	  alig	  marad	  el	  a	  nemzetközi	  versenyekétől.

§ A	  szervezés-‐lebonyolítás,	  az	  eset	  és	  a	  visszajelzés	  a	  legfontosabb	  területek.

§ Mindhárom	  fókuszterületen	  lehet	  fejleszteni,	  elsősorban	  a	  koncepció	  átgondolásával	  és	  a	  kiváló	  
megvalósítással.
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A	  RIPORTRÓL

TANULSÁGOK

AZ	  
ESETVERSENYEKRŐL

MIÉRT	  
VERSENYEZNEK?





Az	  elemzésben	  a	  magyar	  esetversenyeket	  vizsgáltuk	  a	  
2013-‐2016-‐os	  időszakban	  

Nagy	  múltú	  versenyek
2013	  előtt	  ismegrendezésre	   kerültek

Színtiszta	  versenyek
Klasszikus	  esetoldás:

A	  versenyzőknek	   írásban	  
megfogalmazott,	  rosszul	  

strukturált	  üzleti	  
problémá(ka)t

kell	  megoldaniuk

Kombinált	  versenyek
A	  klasszikus	  esetoldás	  

mellett a	  verseny	  legalább	  
egy	  fordulójában	  a	  

megoldandó	  probléma	  
játékokon/szimuláción	  

keresztül	  kerül	  bemutatásra
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Új	  belépők
2013-‐ban	  vagy	  későbbmegjelenő	  versenyek

Megjegyzés: A kutatásban az olyan – elsősorban a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatóinak szóló – versenyeket vettük
figyelembe, amelyeknek minimum egy fordulójában a versenyzőknek esettanulmányt kell megoldaniuk



Az	  esetversenyek	  száma	  37%-‐kal	  nőtt	  az	  utóbbi	  3	  
tanévben

6

Az	  esetversenyek	  száma	  nőtt	  az	  
elmúlt	  3	  tanévben…

…de	  a	  versenyek	  összetételében	  
nagy	  az	  ingadozás

10 új	  verseny,	  ebből:

5 diákszervezeti

3 egyetemi

2 vállalati

9 10

13
17

9

18

10

8

+37%

2015/16

37

2014/15

30

2013/14

27

Új	  belépő Kihívó Nagy	  múltú

Az	  új	  versenyeket	  legfőképp	  
diákszervezetek,	  azon	  belül	  is	  
szakkollégiumok szervezik

Az	  iparági fókuszú vállalati	  
versenyek	  száma	  közel	  állandó,	  
de	  jellemző	  az	  egyszeri	  
megrendezés



A	  2015/16-‐os	  tanévben	  megrendezett	  versenyek	  nagy	  
része	  új	  belépő	  vagy	  kihívó
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A	  szereplők	  érettség	  alapján	  3	  
kategóriába	  sorolhatóak…

…	  és	  kategóriánként	  más	  
differenciáló	  tényezők	  számítanak

Új	  belépők
§ Az	  új	  belépők	   jellemzően	  iparági	  vagy	  funkcionális	  

fókuszú	  versenyeket	  szerveznek

Kihívó	  versenyek
§ A	  versenyek	  évek	  óta	  rendszeresen	  indulnak,	  

azonban	  az	  esetversenyző	  diákok	  a	  nyeremények	  
miatt	  indulnak

Nagy	  múltú	  versenyek
§ Van	  néhány	  nagy	  múltú	  verseny,	  amelyekre	  a	  diákok	  

elsősorban	  a	  presztízs	  és	  a	  szakmai	  tapasztalat	  
szerzése	  miatt	  jelentkeznek

1

2

3

Nagy	  múltú	  versenyek

46%

27%

37

Kihívó	   versenyek

27%

2015/16-‐os	   versenyek

Új	  belépők 1

2

3

Megjegyzés: A megjelenített versenyek példák az adott kategóriára



A	  versenyek	  a	  differenciáló	  tényezőket	  az	  összetétel	  
változása	  ellenére	  kb.	  állandó	  arányban	  használják
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A	  versenyek	  főleg	  szakmai	  
tényezőkkel	  differenciálnak… …ami	  igaz	  az	  új	  belépőkre	  is

34% 40% 41%

11%
13% 11%

22%
17% 15%

15% 13%
11%

7% 7%
5%

11% 10%
17%

2013/14

27
100%

Presztízs

Iparági	  fókusz

Funkcionális	   fókusz

Versenyformátum

Résztvevők	  köre

Nyeremény

2015/16

37

2014/15

30

FORMAI

SZAKMAI

100%

Presztízs

Iparági	  fókusz

Funkcionális	   fókusz

Nyeremény

Új	  belépők	  
2015/16

10

30%

10%

30%

30% FORMAI

SZAKMAI



A	  2015/16-‐os	  tanévben	  rekordszámú,	  közel	  1300	  
hallgató	  vett	  részt	  esetversenyen

A	  versenyek	  résztvevők	  száma	  
szerint	  jól	  tagoltak

A	  résztvevők	  száma	  a	  versenyek	  
számával	  együtt	  folyamatosan	  nő

Résztvevők	  	  	  

2015/16

1.126

2014/152013/14

1.040
1.261

A résztvevők1 száma

74 5
7

13 13

13

10

97

0-‐20
20-‐50

50-‐100

100+

2015/16

37

2014/15

30

3

2013/14

27

3

Versenyek	  megoszlása	  résztvevők1 száma	  szerint

§ Az	  új	  versenyek	  kevesebb	  résztvevővel	  indulnak

§ A	  nagyobb	  résztvevőjű	  versenyek	  köre	  kezd	  
kialakulni,	  csak	  nagyobb	  befektetéssel	  lehet	  új	  
versenyekkel	  50	  résztvevő	  felé	  jutni

4,6% 5,0% 5,6%Gazdasági
hallgatók	  %-‐a2

§ A új	  versenyek	  és	  a	  meglévő	  versenyek	  növekedése	  
folyamatosan	  emeli	  a	  részt	  vevő	  diákok	  számát

§ A	  versenyek	  a	  potenciálisan	  érdeklődők	   körének	  kis,	  
de	  növekvő	   részét	  fedik	  le	  
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1.	  A	  minimum	  egy	  fordulóban	  (online	  vagy	  offline)	  részt	  vevők	  	  	  2.	  A	  magyarországi	  gazdasági	  felsőoktatási	  képzésben	   résztvevőkhöz	  
viszonyított	  becsült	  arány





A	  tipikus	  esetversenyző	  már	  tanulmányai	  elejétől	  
kezdve	  tudatosan	  építi	  karrierjét
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Bence,	  21	  éves
A	  Corvinus	  Egyetem	  alapszakos	  hallgatója
Évente	  2-‐3	  versenyen	  vesz	  részt

Célja	  a CV-‐építés

Szeretne	  minél	  több	  vállalatot,	  
iparágat	  megismerni

Diplomásként értékes	  
munkaerő	  szeretne	  lenni



A	  versenyzők	  tipikusan	  alapszakos	  férfiak	  a	  Corvinus	  
Egyetemről,	  akik	  évi	  2-‐3	  versenyre	  mennek	  el
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Kérdőívünkkel	  változatos	  összetételű	  
sokaságot	  vizsgáltunk…

…akik	  képzésük	  során	  egyre	  több	  
esetversenyen	  vesznek	  részt

Már	  végzettMA/MScBA/BSc

5.4
4.4

9.5

+48%
Nő

Férfi

Nem

28%

72%

27+
23-‐26

19-‐22

Kor

4%

41%

55%

100%

BA/BSc

MA/MSc

PhD/MBA
Már	  végzett

Képzési	  szint

51%

33%

2%
14%

100%

Egyéb

BCE

BBTE
Már	  végzett

ME
DE

BGE

Egyetem

6%

53%

6%
12%

8%
10% 6%

A	  versenyek	  átlagos	  száma	  képzési	  szint	  szerint

Megjegyzés:	   Az	  adatok	  a	  kérdőívet	  kitöltőkre	  vonatkoznak

Backup



A	  versenyzők	  legfőbb	  motivációja	  a	  szakmai	  tapasztalat	  
szerzése,	  ami	  később	  az	  első	  állásnál	  is	  a	  fő	  szempont
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A	  versenyzők	  68,5%-‐a	  tanulni	  
szeretne	  az	  esetversenyzésből…

…	  ezt	  igazolják	  az	  álláskeresésről	  
szóló	  kutatásunk	  eredményei	  is

2,3

2,5

2,8

3,3

4,1

1 2 3 4 5

Vezető	  cég
(presztízs,	  teljesítmény)

Élvezetes	  élet
(munkaórák,	  lokáció)

Inspiráló	  cég
(értékek,	  misszió)

Jövedelmező	  munka
(bér,	  előrejutás)

Nagyszerű	  munka
(kihívások,	  tanulás)

100%

Iparág/cég
megismerése

Más	  versenyzők
megismerése

Szakmai	  tapasztalat
szerzése

Állásinterjú	  lehetőség

Gyakornoki	  állás
lehetősége

Pénznyeremény
Tárgynyeremény

15.2%

15.2%

38.1%

7.1%

8.7%
8.1%
7.4%

Fontosság az elsőmunkahely kiválasztásánál
ötös skálán

Mi	  motivált	  az	  esetversenyen	  való	  elindulásban?1

1.	  Az	  összes	   válaszhoz	  (n=309)	  viszonyított	  százalékos	  arány.	  Egy	  megkérdezett	   több	  versenyt	  is	  értékelhetett,	  és	  egy	  versenynél akár	  
több	  választ	  is	  megjelölhetett

Anyagi	  
motivációk

Szakmai	  
motivációk



Az	  Év	  Esetoldója	  Rangsorban	  szereplő	  hazai	  versenyek	  
színvonala	  magas,	  alig	  marad	  el	  a	  nemzetköziekétől
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4.24.3

Az	  Év	  Esetoldója	  
Rangsorban	  

szereplő	  versenyek

3.5
4.1

Egyéb	  magyar	  
versenyek

Nemzetközi	  versenyekAz	  Év	  Esetoldója	  
(A	  Case	  Solvers	  
saját	  versenye)

§ Többi	  versenyző § Helyszín,	  catering § Eset § Eset
§ Szervezés,	  lebonyolítás

§ Verseny	  utáni	  
kommunikáció,
visszajelzés

§ Zsűri
§ Szervezés,	  lebonyolítás

§ Verseny	  utáni	  
kommunikáció,
visszajelzés

§ Eset
§ Szervezés,	  lebonyolítás

1 4 9 12

Legfőbb	  
erősség(ek)

Fejlesztendő	  
terület(ek)

Versenyek	  
száma*

Átlagos	  
elégedettség*
(ötös	  skálán,
a	  kérdőív	  
alapján)

*A	  kutatásunkban	  szereplő	  26	  versenyre	  vonatkozó	  adatok.



Az	  esetversenyek	  különböző	  elemei	  eltérő	  fontossággal	  
és	  megítéléssel	  bírnak
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A	  versenyszervezési	  folyamatban
3	  kritikus	  területet	  azonosítottunk...

...	  ezek	  a	  szervezés-‐lebonyolítás,	  az	  
eset,	  és	  a	  verseny	  utáni	  kommunikáció

100%

Verseny	  utáni
kommunikáció2

Zsűri1
Többi	  versenyző

Eset

Szervezés,
lebonyolítás

Helyszín,	  catering

Verseny	  előtti	  
kommunikáció

Nem	  tetszett

24.0%

8.6%
7.3%

17.3%

19.3%

9.3%

14.0%

Tetszett

2.6%6.0%

14.0%

30.0%

22.6%

11.3%

13.3%

A	  szervezés-‐lebonyolításmegítélése	  
ellentmondásos

Egy	  rossz eset	  elronthatja	  az	  egész	  
versenyélményt	   is

A	  verseny	  utáni	  kommunikációra,	  
visszajelzésre	  gyakran	  már	  nem	  jut	  elég	  
figyelem

1.	  Felkészültség,	  összetétel	  	  	  2.	  Visszajelzés

Verseny	  előtt

Verseny	  után

A)

B)

C)



Mindhárom	  területen	  lehet	  fejleszteni,	  elsősorban	  a	  
koncepció	  átgondolásával	  és	  a	  kiváló	  megvalósítással
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Három	  fókuszterületen	  lehet	  egy	  
verseny	  megítélésén	  javítani… ...például	  külső	  szakértő	  bevonásával

A	  szervezés-‐lebonyolításmegítélése	  
ellentmondásosA)

Egy	  rossz eset	  elronthatja	  az	  egész	  
versenyélményt	   isB)

A	  verseny	  utáni	  kommunikációra,	  
visszajelzésre	  gyakran	  már	  nem	  jut	  elég	  
figyelem

C)

VERSENYEK KOMMUNIKÁCIÓJA
ü A	  verseny	   eredményeinek	   a	  

kommunikációja	   legalább	  annyira	  fontos,	  
mint	  a	  promóció

ü Különböző érintettekkel különböző
módon kell kommunikálni

SZERVEZÉSI KNOW-‐HOW BEVONÁSA
ü Nemzetközi	  és	  hazai	  legjobb	   gyakorlatok	  

alkalmazása	  
ü Innovatív	  tartalmi	  és	  formai	  megközelítés

ESETTANULMÁNY ÍRÁSA
ü Egy	  jó esettanulmány megírása sok	   időt	  

vesz	  igénybe	  (~15-‐20	  nap)	  
ü Az	  eset	  témája	  és	  scope-‐ja	  alapjaiban	  

befolyásolja	   a	  verseny	  hangulatát





Case Solvers

Az	  esetversenyek	  minden	  oldalát	  ismerjük
Versenyzői,	  tréneri,	  szervezői	  és	  esetírói	  tapasztalat
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Case Solvers

Trénereink	  jelentős	  sikereket	  értek	  el	  
magyar	  és	  nemzetközi	  versenyeken

Tréneri
tudás

Versenyszervezői	  és	  
zsűri	  tapasztalat

150+	  tréningen	  készítettünk	  fel	  
~3.500	  esetversenyzőt

Versenyzői
tapasztalat

10+	  saját	  és	  partneri	  versenyt	  szerveztünk,
és	  ennél	  is	  többön	  zsűriztünk	  

Esetírói
tapasztalat

15+	  esettanulmányt	  írtunk	  
saját,	  ill.	  partneri	  versenyekre



Az	  Év	  Esetoldóján	  a	  Telekommal	  dolgoztuk
Példa	  saját	  versenyre

A	  verseny	  házigazdája	  a	  Magyar	  
Telekom	  volt…

…melynek	  egy	  stratégiai	  kérdésével	  
foglalkoztak	  a	  hallgatók

VERSENY
Az Év Esetoldója Verseny egy egész éven át tartó
versengés végső állomása. A verseny zárt, meghívásos,
az egész félévben legjobban teljesítő versenyzők kapnak
csak meghívót.

ESETTANULMÁNY
A Case Solvers által írt esettanulmány azt a kérdést
vizsgálja, hogy miként válhat digitális szolgáltató
vállalattá a Magyar Telekom. Az eset egyik kulcskérdése,
hogy a Telekom hogyan tudna még szélesebb körben
jelen lenni az online fizetések területén.

RÉSZTVEVŐK
Alapképzés végén, mesterképzés elején lévő rutinos
esettanulmányversenyző fiatalok.

MIT KAPOTT A TELEKOM?
• Értékes üzleti ötleteket, amelyeket a vállalat a

későbbi tevékenysége során feldolgozhat.
• Tehetséges fiatalokhoz, potenciális

munkavállalókhoz való hozzáférést.
• A verseny kommunikációja során több ezer

egyetemista találkozott a Telekommárkával.
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A	  Solvers'	  Cupon a	  Loxonról írtunk	  esetet
Példa	  saját	  versenyre

A	  verseny	  házigazdája	  a	  Loxon
Solutions volt…

…melynek	  egy	  stratégiai	  kérdésével	  
foglalkoztak	  a	  hallgatók

VERSENY
A Solvers’ Cup az első nemzetközi esetverseny volt
hazánkban. Különlegessége, hogy fizikailag is az
országban zajló, meghívásos fordulója mellett online
felületen is versenyezhettek diákok a világ minden
részéről.

ESETTANULMÁNY
A Case Solvers által írt esettanulmány a Loxon Solutions
növekedési lehetőségeit vizsgálja. Arra a kérdésre keresi
a választ, hogy a Loxon egy rész-‐szereplőből hogyan
válhat globális játékossá a banki IT piacon. A versenyzők
a piaci terjeszkedéshez kapcsolódó megoldások mellett
a szervezeti növekedésre is értékes javaslatokat tettek.

RÉSZTVEVŐK
A Budapesten zajló fordulóba Európa kilenc legjobb
egyetemi esetoldó csapatát hívtuk meg, az online
versenyen pedig tíz ország csapatai regisztrálták
magukat Brazíliától Nagy-‐Britanniánát egészen Indiáig.

MIT KAPOTT A LOXON SOLUTIONS?
• Értékes üzleti ötleteket, amelyeket a vállalat a

későbbi tevékenysége során feldolgozhat.
• Tehetséges fiatalokhoz, potenciális munkavállalókhoz

való hozzáférést.
• A verseny kommunikációja során a világ minden

tájánakversenyzői kerültek kapcsolatba a vállalattal.
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Magyarország

Korábbi	   tréningek

+	  5	  ország	  Európán	  kívül
USA (Brandeis)
Brazília (FGV)
Argentína	  (UBA)
Dél-‐Afrika	  (UP)
India (IIMC,	  ISB)

Több	  mint	  3500	  tehetséges	  diákot	  oktattunk	  25	  
országban	  az	  elmúlt	  négy	  évben

HEC

N
ov
a

Oxford
LSE

UoO

VU

KSE

Solvay
RSM

Mannheim

HSG Corvinus
Babes-‐Bolyai

Koc

WU

VSE

SGH

UEB

Caucasus

Aalto

UoL



Vegye	  fel	  velünk	  a	  kapcsolatot!
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facebook.com/casesolvers

case-‐solvers.com

info@case-‐solvers.com
Training	   problem	  solvers	  &	  delivering
talent	  worldwide




