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Előkészületek 
 

A versenyt megelőzően voltak kisebb nehézségek, hiszen többen is visszaléptek, mire a 

végleges csapat megalakult. Nagyjából egy hónappal a verseny előtt sikerült véglegesíteni a 

rajthoz állókat, így végül 3 fő vállalta a részvételt Tulai Anita, Fekete Tamás és Tarjányi 

Alexandra személyében. Ezt követően megkezdhettük a felkészülést. 

A verseny előtt már gondoskodnunk kellett a következőkről: 

1. El kellett készíteni egy, az országát, iskoláját, csapatának tagjait, valamint felkészítő 

tanárát bemutató prezentációt, ennek az összeállítását Tarjányi Alexandra vállalta el. 

2. Gondoskodni kellett a hétfő esti „Tasting Activity” kellékeiről, ami magába foglalta a 

hazai íz világ jellegzetes ételeit, italait. Ezenkívül szerettük volna megmutatni néhány 

híres magyar találmányunkat, így Fekete Tamás hozott Rubik-kockát, C-vitamint, 

golyóstollat is. Igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a gasztronómiára, ezért Tulai 

Anita vezetésével paprikás krumpli készítésében egyeztünk meg, a felszereléseket is ő 

biztosította. Továbbá hozott házi készítésű sajtvariációkat, pálinkát, tokaji bort. A 

dekorációra is igyekeztünk odafigyelni, fatálakon kínáltuk a kolbászos falatkákat, 

sajtokat és egy nagy magyar zászlót is vittünk.  

3. A verseny helyszínére történő kiutazást is meg kellett szervezni. Ennek a 

lebonyolítását Fekete Tamásnak köszönhetjük, aki Tatabányáról vitt minket autóval a 

helyszínre. 

  



2017. március 12. – Vasárnap 
 

A csapatunk 15:30-kor találkozott Tatabányán, a vasútállomáson. A bepakolást 

követően megkezdtük a 2 órás utunkat. Körülbelül nem sokkal 18:00 óra előtt érkeztünk meg 

a Fekete Zoltán Diákhotelbe, ahol a be jelentkezés után, elfoglaltuk a szobánkat.  

Mivel még szükségünk volt néhány alapanyagra a paprikás krumplihoz, elmentünk 

beszerző körútra. A kollégiumba visszaérve megkerestük a konyhát, majd nekiláttunk a 

főzésnek. Közben vacsoraként pizzát rendeltünk, majd nagyjából 22:00 órára elkészültünk a 

paprikás krumplival. A főzés alatt csatlakozott a Széchenyi István Egyetem két tanulója is 

hozzánk. Nagyjából 23:00 óra után mindenki ment aludni, hogy másnap újult erővel vágjunk 

neki a hétnek. 

 

  



2017. március 13. – Hétfő 
 

A heti programunk nagyon sűrű volt, ez már a hétfői napból kiderült. Kevés 

szabadidőt kaptunk, de ez senkit nem zavart, mert minden nap érdekes programokkal 

készültek számunkra a szervezők. 

A reggelizni minden nap 7:30 és 8:30 között lehetett, a diákhotel földszintjén található 

étteremben. A reggeli általában gabonapehely, sültkolbász; virsli; sonka; sajt; kenyérfélékből 

állt. 

 

9:00 

Gyülekeztünk a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 

aulájában, ahol megkezdődött a nyitó ceremónia, megkaptuk a további 

napokhoz/előadásokhoz szükséges elméleti anyagokat, csapatbeosztást és a heti 

programtervet, majd röviddel ezután a delegációk személyes bemutatói következtek. Minden 

prezentáció érdekes volt, némelyik interaktív és nagyon kreatív. 

Itt találkoztunk először a többi versenyzővel, akik közül kerültek ki a 4 fős csapatunk 

tagjai. 

 

13:00: Ebédszünet 

Az egyetem melletti Deák Étteremben ebédeltünk minden nap, ahol kétféle menü 

közül választhattunk, melyek közül az egyik vegetáriánus ételekből állt. Minden nap nagyon 

kiadós, finom ételeket fogyaszthattunk. 

 

14:00 

Visszatértünk az egyetem aulájába, majd megtörtént a csapatok felosztása. A 

szervezők nagyon ügyeltek arra, hogy egy csapatba ne kerüljön azonos nemzetiségű, majd 

kezdetét vette a „CulturalGames”. Ez mindenki számára újdonság volt, azonban nagyon 

élvezetes. Célja elsősorban, hogy a csapattagok megismerjék egymást és egy kicsit oldódjon a 

feszültség a nemzetiségek között. Ugyanakkor folyamatosan erősítették bennünk az érzést, 

hogy mindennek tétje van, hiszen egy versenyről van szó, melyet valaki meg fog nyerni. 

Minden helyzetben csapatban kellett dolgoznunk, mely mindenki számára hasznos 

élményeket nyújtott. 

Az első két feladatban kivetítettek animációs figurákat illetve az országra jellemző 

képeket, és ki kellett találni, hogy az egyes figurák, képek melyik országhoz tartozhatnak.  



A következő feladatban ismert/kevésbé ismert zeneszámokat játszottak le, amelyeket 

fel kellett ismerni, hogy milyen nyelven íródtak. 

Ezek után következett egy nagyon érdekes feladat, amely a „Create a Cube” (= azaz 

építs kockát) nevet viselte. A feladat az volt, hogy az asztalon lévő papírból, ollóból és 

ragasztóból egy kockát kellett készíteni. A feladat teljesítését az alábbi körülmények 

nehezítették: 

1. 1 fő generalmanager, aki nem érhet a fent nevezett tárgyakhoz, ő csak delegálja a munkát 

a többiek számára (elkülönítettek egy-egy főt minden csoportból, kihívták őket a 

folyosóra és közölték velük a feladatukat). 

2.  A többiekkel közölték, hogy most úgy kell viselkednünk, mintha buták lennének, de nem 

szimplán buták, hanem nagyon buták. Ha nem kapnak pontos instrukciókat, akkor nem 

csinálnak semmit sem. Továbbá: 

a. 1 fő nem használhatta az ollót,  

b. 1 főnek az ellentétét kellett csinálnia annak, amit mondtak,  

c. 1 fő pedig nem érhetett a piros dolgokhoz.  

3. Az egészből egy nagyon vidám, vicces, ugyanakkor a managerek számára rendkívül 

idegesítő, frusztráló légkör jött létre.  

4. Az feladat célja az volt, hogy szembesüljünk azzal, hogy ha egy nemzetközi szférában 

dolgozunk, akkor ott mindenkinek más a kultúrája, mások a hagyományai, az értékei, 

ezért ha egy instrukció valaki számára egyértelmű, az nem biztos, hogy a másiknak is az. 

Azt kell szem előtt tartanunk, hogy egy csapatban dolgozzunk, és a feladatokat, 

instrukciókat mindenki megértse. Nagyon tanulságos volt mindenki számára, ezért 

igyekeztünk mindezen ismereteket a hét folyamán hasznosítani. 

A játékok végeztével vissza mehettünk a szállásra, hogy felkészüljünk az esti 

„TastingActivity”-re.  

18:00 

A kóstolásos feladatra szintén az egyetem aulájában került sor. Mivel idén három 

különböző magyar csapat indult a versenyen, - Győrből és Sopronból is érkeztek hallgatók - 

ezért megbeszéltük, hogy az este során közösen, egy standnál mutatjuk be a hazai ízeket. 

Előkészületünk az alábbiakból állt: felvágtuk a bagett-et, sajtokat, kürtős kalácsot, kolbászt, és 

kitöltögettük a pálinkákat, borokat. Közben Anita az egyetemi konyhában megmelegítette a 

paprikás krumplit. Feldíszítettük az asztalt a magyar találmányokkal, fatálakra felszeletelt 

falatkákkal. A tradicionális magyar konyha minden elemét próbáltuk kivinni és megismertetni 

a többiekkel. Mondanunk sem kell, hogy a pálinka aratott a legnagyobb sikert mindenhol. 



Közben mi is kóstolhattuk a többi ország ízeit, mindenféle finomságot sikerült 

kipróbálnunk a többiek asztaláról, a finn lekvártól indulva a görög Ouzo-n és a különböző 

belga, cseh sörökön és francia borokon át, a finom sajtok, füstölt áruk, szószok temérdek 

választékáig.  

Az estét 10-11 között zártuk, összepakoltunk, visszatértünk a kollégiumba és vártuk a 

következő nap kihívásait. 

 

 

  



2017. március 14. – Kedd 
 

A keddi nap a hétfőihez hasonlóan indult, reggeli az étkezőben, majd indulás a 

főépületbe. 

 

9:00 

Első előadásunk az eszközök témakörébe kalauzolt minket. Az előadás három részből 

állt, az első a befektetett eszközökről, a második az immateriális javakról, a harmadik pedig a 

készletekről szólt; leginkább az előadást követő workshophoz igazítva adták le az anyagokat. 

Az előadás anyagot kézhez is kaptuk, így teljesen követhető és átlátható volt. Megismerhettük 

az értékcsökkenési módszereket, átértékeléssel kapcsolatos tudnivalókat. 

10:00 

Az első workshop a 4 fős csaptokban. Most először került sor érdemi munkára. 

Az eszközök témakörében az alábbi 3 kategóriában voltak feladatok, melyeket közös erővel 

kellett megoldanunk.  

1. rész: egy gép bekerülési értékének meghatározás, egy értékcsökkenési leírás 

kiszámítása, valamint egy hajózási szállítmányozással foglalkozó cég bevételeinek és 

kiadásainak kiszámítása, a hajó értékcsökkenésével együtt. 

2. rész: immateriális javak bekerülése, egy anyavállalat befektetése 

leányvállalatba valamint követelések meghatározása volt a feladat. 

3. rész: készletezési számítások és készletek költségeinek elszámolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13:00 

Ebéd a Deák étteremben. 

 

 

14:00-16:00 

Indulás a Nagycenkre. Itt rövid sétát tettünk a palotát körülölelő parkban, és 

megnéztük kívülről az éppen renoválás alatt álló kastélyt. 

 

16:00-19:00 

A következő állomásunk Sárvárra vezetet, ahol kellemes 3 órát tölthettünk el a gyógy-

és wellness-fürdőben. Továbbá lehetőség volt szaunázni, illetve az alagsorban található 

bowling pályát is használhattuk. 

 

19:00 

Elérkezett a vacsora ideje, amit a szintén Sárváron található Nádasdy étteremben 

fogyasztottunk. Igazi magyar ízeket kóstolhattunk, húsgombóc levest, cigánypecsenyét, 

valamint választhattunk mellé bármilyen italt.  

A vacsora után megkezdtük a visszautazást Sopronba, majd körülbelül 22:00 óra körül 

értünk vissza a kollégiumba. 

  



 

2017. március. 15. – Szerda 
 

8:00 

A felkelés ismét nehezen indult a tegnap esti hosszas beszélgetések és italozás után. A 

reggeli bőséges volt és finom. 

 

9:00 

Elkezdődött egy 1 órás lecture a kötelezettségek témakörben. Itt szó volt a rövid- és 

hosszú lejáratú kötelezettségekről, valamint a céltartalékok képzésének módjáról. 

 

10:00 

Kezdetét vette egy újabb 3 órás workshop, ahol négy egymásra épülő kötelezettséggel 

és céltartalék képzéssel foglalkozó feladatsort kellett megoldanunk. A kötelezettségek 

témakörben 4 összefüggő feladatot kaptuk, 3 évre lebontott mérleggel. A feladat az volt, hogy 

a különböző gazdasági eseményeket helyesen megjelenítsük a mérleg két oldalán. Mivel 

egymásra épültek a feladatok, így a második, valamint a harmadik feladatunk megoldásait 

rögtön ellenőrizni is tudtuk, hiszen a következő mérleg már tartalmazta a már bekövetkezett 

gazdasági eseményeket.  ez már valamivel nehezebbnek bizonyult, mint az előző napi, de a 

csapat összhangban tudott dolgozni. 

 

13:00 

Ebéd a Deák étteremben. 

 

14:00 

Utazás Fertődre. Először a kastélyt látogattuk meg, a csoport ketté vált, majd egy órás 

idegenvezetés során megismerhettük a Festetics család történetét, életük mindennapjait.  

 

17:00 

17:00 órakor gyülekeztünk a busznál, majd elindultunk a Fertő-tóhoz, ahol hajóra 

szálltunk és zenés vacsora est vette kezdetét. Kellemes harmonikaszó kíséretében indultunk el 

a kikötőből a Drescher Line hajótársasággal. Míg a hajó elülső részében beizzították a grill 

rácsokat, addig sört és bort fogyasztva szórakozhattunk, énekelhettünk.  

 



19:00 

19:00 körül megsültek a grillkolbászok, valamint a sült hús, elkezdődött a vacsora. 

Közben visszafelé vettük az irányt, majd a partraszállást követően buszra szálltunk és 

visszatértünk Sopronba. 

 

21:00 

Érkezés haza, hogy kipihenjük a nap fáradalmait. Persze aki még érzett magában elég 

erőt, az elmehetett a többiekkel a Diákhotel udvarán található Green Pub-ba iszogatni. 

 

  



2017. március 16. – Csütörtök 
 

8:00 

A csütörtöki napunk sem kezdődhetett másképpen, mint a finom, friss és kiadós 

svédasztalos reggelivel.  

 

9:00 

A reggeli után ismét kezdetét vette egy 1 órás lecture, a saját tőke témakörében. Az 

előadás két részből állt, az első a tőkéről és annak részeiről szólt; leginkább az előadást 

követő workshophoz igazítva adták le az anyagokat. Részletesen kifejtették a tőkeelemeket, a 

különböző részvényeket, melyeket a vállalat kibocsáthat, azokkal járó jogokat és 

kötelezettségeket. Példákon keresztül szemléltették minden egyes részvény kibocsátás-, vétel-

eladás által keletkezett változásokat. 

A második része a számviteli változásokról szólt, változások a számviteli politikában, 

becslések és a számviteli hibák. Ezek hasonlóan az előző témakörhöz, a kiadott elméleti 

anyaghoz igazítva elkészített előadás formájában zajlottak. Részletesen bemutatták 

számunkra, hogy milyen változások lehetnek a számviteli politikában, miért és mikor 

következnek, következhetnek be. Mindezt esetleges megoldásokkal egybekötve. A számviteli 

becslés is ehhez hasonlóan került bemutatásra gyakorlati példákon keresztül. Az előadás a 

számviteli hibákkal zárt. Példákkal szemléltették, hogy mi számít számviteli hibának, és hogy 

hogyan és mikor kell javítani.  

 

10:00 

Megkezdtük a 3 órás workshopot, bár mindenki fáradtabb volt már, mint az előző 

napokban, de próbáltuk kihozni magunkból a maximumot. 

 

13:00 

 Ebéd a Deák étteremben. 

 

14:00 

A kiadós ebéd után kezdetét vehette a következő témakör előadása, a pénzügyi 

elemzések, melynek prezentálásában felkészítő professzorunk, Dr. Melles Hagos Tewolde is 

részt vett.  Az előadó tanárok, professzorok mind érthetően beszéltek a mutatókról, példákon 

keresztül segítettek a számítások könnyebb értelmezésében.  



15:00 

Az utolsó előadás után közös városnézésre invitáltak minket, de mi a csoporttól külön 

útvonalon fedeztük fel Sopron legszebb helyeit. Kellemes sétát tettünk a várkerületben, 

megnéztük a Tűztornyot, kipróbáltuk a város egyik hívogató cukrászdáját. 

 

18:00 

A nap további részében szabad foglalkozás volt, sokan ismét iszogatni mentek, mások 

a pihenést választották, hogy felkészüljenek a pénteki nagy fináléra.  

  



2017. március 17. – Péntek 
 

8:00 

A reggelünk már a megszokott módon ismét a kollégium éttermében kezdődött, majd 

ahogy befejeztük siettünk az egyetem campusába. 

 

9:00 

A reggeli végeztével beleugrottunk a pénzügyi elemzésekbe, és ismét 4 különböző 

feladatot kellett megoldanunk. Minden feladatban adottak voltak, hogy milyen mutatókat kell 

kiszámolnunk, majd ezeket röviden elemezni is kellett. 

 

12:00 

A workshop végeztével mindenki összeült a nemzetközi csapatával, majd közösen, a 

workshop alkalmával kiosztott feladatot kellett elemezni. A feladat az volt, hogy meg kell 

győznünk egy cégcsoportot, hogy érdemes a mi cégünkbe fektetni, ezeket különböző piaci 

mutatószámokkal támasztottuk alá. Ebben az egy órában a prezentációt készítettük el. 

 

13:00 

Ebéd a Deák étteremben. 

 

14:00 

Az ebédről visszaérve még kaptunk egy órát, hogy összerakjuk az előadásunkat. 

 

15:00 

A prezentációk előadása következett. Minden csapat nagyon izgult, hiszen a 

professzorokból összeállt, 3 fős zsűrit kellett meggyőznünk, ráadásul mindezt idegen nyelven, 

szakmailag. 

 

16:00 

A prezentációk előadása után minden résztvevő, külön-külön kapott egy 55 kérdésből 

álló tesztet, amelyet a héten tanultak alapján kellett kitölteni. Ezt követően 15 percünk volt rá, 

hogy visszajelzést írjunk a szervezőknek az eltelt héttel kapcsolatban. 

 

 



 

 

17:00 

A következő 3 óra a pihenés jegyében zajlott, elkezdtük az összecsomagolást, majd a 

többi versenyzővel töltöttük az időnket.  

 

20:00 

A szabadidőt követően, a Perkovátz-Házban várt minket a vacsora. Ahol 3 fogással és 

egy kis borral kedveskedtek nekünk. Előételként mangalica sonkát, fűszeres túróval, salátával 

szolgáltak fel. Főételként szarvas pörköltet kaptunk savanyú uborkával. Előzetes jelzés esetén 

opcionálisan választható volt vegetáriánus vacsora is. Desszertként pedig vargabélest kaptunk. 

A vacsora után a Baross Úti Diákhotel Club-1 nevű szórakozóhelyére vonult a társaság, ahol 

kis iszogatás után, szóltak, hogy zárnak hamarosan, azonban mindez nem okozott fejtörést a 

csapatnak, átvonultunk a Sky Bar nevű helyre, ahol az éjszaka további részében tánccal 

egybekötött buli vette kezdetét. 

  



 

2017. március 18. – Szombat 
 

8:00 

A szállás elhagyása következett, majd kezdetét vette a legutolsó közös reggelink, 

amelyen nosztalgiáztunk egy kicsit.  

 

10:00 

Izgatottan indultunk el az utolsó nagy találkozásra. A záró ceremóniát Francois Codel 

vezényelte le (a francia Institut Universitaire de Technologie a de Lille professzora), aki egész 

héten az ETAP Network Coordinatori feladatait látta el. Ezt követően az iskolák csapatait 

hívták a színpadra, ahol mindenki névre szóló oklevelet kapott a 18th European Accountancy 

Week-en való részvételéért. Összesen 15 ország, 18 egyetemének, valamint egyetlen 

főiskolájának 76 diákja, vehette át ezt az oklevelet, 30 tanár közreműködésével. Ezután került 

sor az eredményhirdetésre, amelyet a 17 nemzetközi csapat már izgatottan várt. 

A csapatokat 6 kategóriában díjazták.  

1. Nemzetek bemutatkozó prezentációja 

2. „Cultural Game” 

3. Négy legjobb prezentáció (pénzügyi elemzés) 

4. A négy legjobb csapatszellemmel rendelkező csapat 

5. A három szakmailag legeredményesebb csoport 

6. A három legjobb egyéni teszt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi, mint az Edutus Főiskola delegációja két kategóriában is díjazottak lettünk. 

Tarjányi Alexandra első helyezést ért el. a három szakmailag legeredményesebb csoport 

között, illetve a legjobb csapatszellem kategóriában. Ne feledkezzünk meg a delegáció másik 

két tagjáról, Tulai Anitáról és Fekete Tamásról, akikre szintén nagyon büszkék lehetünk a 

héten nyújtott teljesítményükért, hiszen nagyon szoros volt a verseny. Az eredményhirdetés 

lezárásaképpen egy félórás videó is vetítésre került, melyben a héten készített képek 

montázsából állt össze. Az eredményhirdetést követően laza ebéd, hidegtálak várták a 

részt

vevő

ket.  
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Az 
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és az 

elkös
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ok 

után, 

meg

kezdt

ük 

két órás utunkat vissza Tatabányára.  



Összefoglaló 
 

Összességében elmondhatjuk, hogy hihetetlen kalandokat éltünk át, felejthetetlen volt ez az 

együtt töltött egy hét. Rengeteg tudással gazdagodtunk, nyelvérzékünk is rengeteget fejlődött. 

Talán kijelenthetjük azt is, hogy életre szóló barátságok köttettek, mind iskolán belül, mind 

pedig nemzetközileg. Minden csapattagunkra nagyon büszkék vagyunk! 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozunk iskolánknak az anyagi támogatásért, mindenek előtt Balláné Juhos 

Julianna gazdasági igazgatónak, továbbá Pongrácz Márta Erasmus koordinátornak. Végül, de 

nem utolsó sorban Dr. Melles Hagos Tewolde tanár úrnak szeretnénk köszönetet mondani az 

önzetlen szakmai felkészítésért, akire éjjel-nappal számíthattunk. Nélkülük nem tudtunk volna 

az ETAP Meetingen részt venni, ami nagyon nagy élményt jelentett számunkra! 
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