
 

 

 

Országos Controlling Esettanulmányi Verseny 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Lámfalussy Sándor Szakkollégiuma 

2018. november végén hetedik alkalommal rendezi meg az Országos Controlling Esettanulmányi Versenyt 

(OCEV). 2016-tól az esettanulmányi verseny előkészítésében és szervezésében aktívan közreműködik szakmai 

partnerként a Menedzsment Controlling Egyesület is.  

A határokon átívelő versenyen nagy múltú és sokoldalú üzleti képzést nyújtó magyarországi illetve határon túli 

magyar felsőoktatási intézmények képviseltetik magukat négy fős, nappali tagozatos alap vagy mester képzéses 

hallgatókból álló csapatokkal. 

Az esettanulmányi versenyre kb. 10-12 csapat szokott jelentkezni. Szombat este kapják meg a feladatot a 

csapatok, amelyet a vasárnapi napon kell kidolgozniuk. A verseny maga a hétfői napon zajlik, amikor délelőtt 

3-4 elődöntőben küzdenek a csapatok a továbbjutásért. A délutáni döntőben pedig az elődöntők zsűrijének 

döntése alapján a három legjobb csapat mérheti majd össze tudását. 

A hallgatók feladata egy Magyarországon működő vállalat valós, aktuális döntéshelyzetére vonatkozó javaslat 

kidolgozása, majd egy jeles, elismert és független vállalati szakemberekből álló zsűri előtti prezentálása. A más 

intézmények által megrendezésre kerülő esettanulmányi versenyekhez képest újdonság és egyben az OCEV 

védjegye is, hogy a stratégiai, pénzügyi és menedzsment tudáson felül a számviteli, kontrolling ismereteket is 

előtérbe helyezi. 

A Budapesti Gazdasági Egyetem a gyakorlatorientált képzés elkötelezett híve, így megragad minden olyan 

alkalmat, mellyel a hallgatók gyakorlati tudását és tapasztalatait bővítheti. Jelen kezdeményezés is ezt a célt 

szolgálja. 

Ehhez keresünk vállalati partnert. Az esettanulmányt adó cég biztosítja az esettanulmányt a versenyzők 

számára. Ez lehet egy konkrét múltbeli eset, egy létező nyitott feladat, de lehet egy olyan feladat is, amely egy 

a vállalathoz kapcsolódó képzeletbeli esetet tartalmaz. A verseny során a hallgatók a valós gyakorlati feladatok 

megoldása során megtapasztalhatják, hogy milyen lépésekre és ismeretanyagra van szükségük az 

esettanulmány megoldáshoz. Az esettanulmányt adó vállalat megismerheti a hallgatók felkészültségét, a 

versenyzők képességeit, ami lehetőséget nyújthat a fiatal utánpótlás területén. Emellett országos hírnevet 

jelenthet a gyakorlatorientált felsőfokú képzés támogatása iránti elkötelezettségében. 


