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Előkészületek 
 

A versenyt megelőzően, már 2015 decemberében elkezdtük a felkészülést, melynek 

során felvettük a kapcsolatot a tavalyi résztvevőkkel, akik készségesen álltak rendelkezésünkre. 

A Tanár úr a kiválasztáskor többféle szempontot vett figyelembe, nem csak a szakmai 

tudás volt az elsődleges. A csapattagok kiválasztása után Korondy Tamás személyében 

csoportvezetőt választott.  

A versenyre való jelentkezéskor összesen 3 fő vállalta részvételét.  

Így tehát hárman vágtunk bele a nagy megmérettetésbe, a következő személyek 

képviseletében: Korondy Tamás, Medve Ivett, Mónus Ádám,  

A verseny előtt már gondoskodnunk kellett a következőkről: 

1. Minden csapatnak készíteni kellett egy, az országát, iskoláját, csapatának tagjait, 

valamint felkészítő tanárát bemutató prezentációt. Az ötletelésben, keresgélésben 

mindenki részt vett. 

2. A verseny keretében megrendezésre került az úgynevezett „Tasting Activity”, 

amelyben az országok ízvilágát, specialitását kellett bemutatni. Az ételekhez 

magyar kolbászt, gulyás krémet kellett vásárolnunk. Valamint nemzeti italnak a 

pálinkát választottuk, így azt kellett még beszereznünk. Emellett házi készítésű 

terítőt is vásároltunk, hogy teljes legyen az összhang a tálaláskor. 

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

leszervezésében együtt dolgoztunk, repülővel érkeztünk meg Rigába. Frankfurtban 

volt az átszállás mivel közvetlen járat nem indul Budapestről. 

  



2016. március 13. – Vasárnap 
 

A csapatunk reggel 5:10-kor találkozott Budapesten, a Ferihegy Airport 2A terminálnál. 

Tudtuk, hogy hosszú út áll előttünk, de izgatottan vártuk az elkövetkezendő egy hetet. 

A gépünk 6:20 órakor indult, 2 órás repülés után megérkeztünk Frankfurtba, ahol 2 

óránk volt az átszállásra. 10:10-kor indult a repülőnk Rigába. Frankfurtban a várakozás közben 

találkoztunk a francia csapattal is. Kellemes volt az utazás.  Kicsit több mint három órás 

repülőút után a csapat megérkezett Riga repterére, ami hatalmas és gyönyörű volt.  

Ezután átvettük a csomagjainkat, a reptéren már vártak minket kisbusszal, és a francia 

csapattal együtt elvittek minket a szállásunkra. A diákok és a tanárok külön szállodában voltak. 

Minket a Skanste Hotelben szállásoltak el. Szobáinkat 15:00 órakor vehettük át, ezt követően 

kipakoltunk, pihentünk és készültünk a hétfői napra. 

 

  



2016. március 14. – 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 reggeli minden nap 7:30-kor kezdődött. Már az étkezőbe belépve éreztük a friss 

zsemlék illatát, melyek mellé mindig lehetett választani kávét, teát, gyümölcslevet. 

 

9:00 

Gyülekeztünk a Banku Augstskola nagytermében, 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 vicces is. 

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

tagjai. 

 

13:00: Ebédszünet 

A szemben lévő étteremben mindig többféle menü közül választhattunk, melyek 

bőséges adagban kerültek tányérunkra. Mindig voltak különlegességek, melyeket néha félve 

kóstoltunk meg, de összességében nagyon ízletes ételeket készítettek számunkra. 

 

14:00 

Megtörténtek a csapatok kiosztása. A szervezők nagyon ügyeltek arra, hogy egy 

csapatba ne kerüljön azonos nemzetiségű, majd kezdetét vette a „Cultural Games”. Ez mindenki 

számára újdonság volt, azonban nagyon élvezetes. Célja elsősorban, hogy a csapattagok 

megismerjék egymást és egy kicsit oldódjon a feszültség a nemzetiségek között. 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. 

Illetve képek alapján kellett az városokat kitalálnunk.  

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 nehezítette, hogy minden 

szereplő más-más feladatot kapott, például valakinek az ellenkezőjét kellett csinálnia 

mindennek amit mondtak.  

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. 

A játékok végeztével elkezdtünk készülődni az esti „Tasting Activity”-re. 

Előkészületünk az alábbiakból állt: megvettük és felvágtuk a bagett-et, a kolbászt, megkentük 

gulyás krémmel és kitöltögettük a pálinkákat. Feldíszítettük az asztalt is egy zöld mintás házi 

készítésű terítővel. A tradicionális magyar konyha minden elemét próbáltuk kivinni és 

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

mindenhol. Egy másik magyar iskolával együtt terítettünk, ők Sopronból érkeztek (2 fő). A kis 

csapat Tokaji bort és túró rudit hoztak a kóstolóra. valamint díszítésként Rubik kockát, magyar 

zászlókat. 

Mindenféle finomságot sikerült megkóstolnunk a többiek asztaláról, a francia sajtoktól 

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

választékáig.  

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

következő nap kihívásait. 

 

 

  



2016. március 15. – Kedd 
 

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

főépületbe. 

 

9:00 

Első előadásunk a „tőke” és az „eszközök” témakörébe kalauzolt minket. Az előadás 

tőkéről és annak részeiről szólt; leginkább az előadást követő workshophoz igazítva adták le az 

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

Részletesen bemutatták számunkra, hogy milyen változások lehetnek a számviteli 

politikában, miért és mikor következnek, következhetnek be. Mindezt esetleges megoldásokkal 

egybekötve 

Az első workshop a 4 fős csapatokban. Most először került sor érdemi munkára. A tőke 

témakörében 4 feladatot kaptunk melyeket közös erővel kellett megoldanunk. Voltak 

nehézségek, de együttes erővel túl tudtunk jutni rajta, ha nem is tökéletes megoldással. 

 

13:00 

Ebéd a szemben lévő étkezőben, többféle napi főételből, levesből és saját magunk által 

összeállítható salátatálból válogathattunk minden nap, amit élvezettel fogyasztottunk a gyakran 

nehéz ételekhez, valamint ezen kívül számtalan üdítő közül is választhattunk. 

14:00 

Elindultunk a híres Nemzetközi Könyvtárba a „Latvijas Nacionala Biblioteka”-ba, ahol kisebb 

15 fős csapatokban kalauzoltak minket végig a 12 emeletes építményben.  

Ezt követően elkezdődött a „City Rally”, ahol szintén csapatokba osztottak minket. Kaptunk 

térképet, és a feladat a térképen szereplő 11 pont meglátogatása ahol a helyi szervező diákok 

különböző vicces feladatokkal vártak minket, amikért ha teljesítettük azokat aláírást kaptunk. 

Célunk minél több pont meglátogatása volt este 18:00 ig.   



 

„City Rally” -kép 

 

18:00 

A vacsora a belvárosban volt a Lion Étteremben, mivel maga a játék is ott zajlott. A 

vacsora svédasztalos formában került elénk, melyhez mindenki kapott 1-1 meleg és hideg italt 

is. A választék nem volt nagy, de nagyon ízletes volt. Vacsora után mindenki visszatért a 

szállásra. 

 

  



 

2016. március. 16. – Szerda 
 

8:00 

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

bőséges volt és finom. 

 

9:00 

Kezdetét vette az előadás és a 3 órás workshop a kötelezettségek témakörben. Itt 3 

nagyobb témában kellett feladatokat megoldanunk. Ez az anyagrész mindenkinek könnyebben 

ment, mint az előző napi. 

 

13:00 

Ismét egy kiadós ebéd és a feladatok átbeszélése következett. 

 

14:00 

Utazás Siguldába, ahova két nagy busszal indultunk el, így a programokat felváltva 

csináltuk. A mi buszunk a borkóstolóval kezdett. Összesen 5 féle bort kóstoltunk meg, 

melyekhez nagyon finom sajtokat kóstolhattunk. Lehetőségünk volt vásárolni is azon borokból 

melyek elnyerték tetszésünket. Természetesen a fényképek készítése sem maradhatott el. 

A borkóstolót követően a Siguldai BOB pályára látogattunk el, ahol 5-6 fős 

csoportokban csúsztunk le a pályán! Nagyon élveztük ezt a programot, mindenki nagyon 

izgatott volt. Senkinek nem volt még ehhez hasonló élményben része. A vacsora egy nagyon 

elegáns étteremben volt, ahol a két busz találkozott és így mind együtt fogyaszthattuk el azt. 

Ezt követően egy órás buszúttal a hotelnél raktak ki minket 21:00 óra után.  

A hotelben a diákok a közös térnél megoszthatták élményeiket, sokat beszélgethettünk velük. 

  



2016. március 17. – Csütörtök 
 

8:00 

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

svédasztalos reggelivel. A szokásos módon, a reggelit követően mind együtt indultunk el az 

előadásra és a workshopra. 

9:00 

Az Equity (részvény, méltányosság) témakörben 4 összefüggő feladatot kaptunk a 

workshopon. 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. Talán ez a témakör bizonyult még a 

legnehezebbnek, de minden csapat átlépte az akadályokat.  

 

13:00 

A feladatok elvégzése után következhetett a már jól megszokott, kiadós ebéd. Ismét 

többféle étel közül választhattunk, salátával, üdítővel, valamint egy kis édességgel.  

 

14:00 

A kiadós ebéd után a mai napon a többitől eltérően újabb anyagrész került előadásra, 

melynek prezentálásában felkészítő professzorunk, Dr. Melles Hagos Tewolde is részt vett 

Széles Zsuzsanna tanárnővel együtt. Ez az előadás volt a leghosszabb, hiszen itt a pénzügyi 

elemzésekről esett szó. Az előadó tanárok, professzorok mind érthetően beszéltek a mutatókról, 

példákon keresztül segítettek a számítások könnyebb értelmezésében.  

 

15:00 

A következő egy órában a cserediák programról és annak előnyeiről esett szó, amelyben 

buzdítottak minket a nemzetközi tanulmányok megkezdésére. 

 

16:00 

A következő két órában egy kis „kimenőt” kaptunk, másfél óra szabadfoglalkozás 

következett. Ebben a kis időben újdonsült barátainkkal, csoporttársainkkal múlattuk az időt, 

jobban megismerve egymást. A vacsora a szálláson lett volna, viszont mivel a szabadidőnkben 

beindultunk mind a városba, ezért azt kihagytuk és a városban vacsoráztunk közösen. Vacsora 



után beültünk a Rock Café nevű helyre ahol billiárdoztunk és karaokeztunk. Késő este tértünk 

vissza a szállásra. 

  



2016. március 18. – Péntek 
 

8:00 

Az előző estét kipihenve, a reggelt a szokásos módon kezdtük. 

 

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. A feladatok végeztével, illetve közben 

megkaptunk a prezentációhoz szükséges információkat is, a kidolgozott feladatot kellett 

elemeznünk. A feladat az volt, hogy meg kell győznünk egy cégcsoportot, hogy érdemes a 

román cégbe fektetni, megvásárolni azt. Ezeket különböző piaci mutatószámokkal támasztottuk 

alá. A prezentáció elkészítését elkezdtük. Közben kimentünk ebédelni, majd folytattuk a 

munkát. 

 

13:00 

A prezentáció elkezdését követően ebédelni indultunk, ami ismét fantasztikus volt. 

Szükségünk is volt az energiára. 

 

14:00 

Az ebédet követően, folytattuk a prezentációnk készítését. 

 

15:00 

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

professzorokból összeállt, 4 fős zsűrit kellett szakmailag meggyőznünk, ráadásul mindezt 

idegen nyelven. 

 

16:00 

A prezentációk előadása után minden résztvevő külön-külön kapott egy 49 kérdésből 

álló tesztet, amelyet a héten tanultak alapján kellett kitölteni. Ezt követően visszajelzést írtunk 

a szervezőknek az eltelt héttel kapcsolatban. 

 

 

 



 

18:00 

A következő másfél óra a pihenés jegyében zajlott, elkezdtük az összecsomagolást, 

majd a többi versenyzővel töltöttük az időnket. 19:30-kor elindultunk mind közösen a 

kísérőinkkel egy közös vacsorára a professzorokkal a Swedbank nevű gyönyörű étteremben, A 

menü egyszerűen leírhatatlanul finom volt, a pincérek folyamatosan töltötték nekünk a finom 

borokat. A vacsorát követően a diákok egy része Pubba egy része ismét a Rock Caféba indult. 

 

  



 

2016. március 19. – Szombat 
 

9:00 

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

amelyen nosztalgiáztunk egy kicsit. A mi csapatunk gépe 14:05 órakor indult így 

csomagjainkkal együtt indultunk a záró ceremóniára. 

 

10:00 

Izgatottan érkeztünk az utolsó nagy találkozásra. A záró ceremóniát Francois Cudel 

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

héten az ETAP Network Coordinatori feladatait látta el. Ennek keretében Axel Kihm tartott 

köszöntőbeszédet, véleményezte az eltel egy hetet, valamint köszönetet mondott a jelenlévő 

professzoroknak, és diákoknak. Ezt követően az iskolák csapatait hívták a színpadra, ahol 

mindenki névre szóló oklevelet kapott a 17th European Accountancy Week-en való 

részvételéért. Ezután került sor az eredményhirdetésre, amelyet az összes 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 több kategóriában is díjazottak lettünk. A „4 

legjobb csapatszellemmel rendelkező csapat” kategóriában, valamint a Cultural Game 

díjazásában a legkreatívabb csapat zászló-szimbólum kitalálásával kapcsoltban. 

Az eredményhirdetés lezárásaképpen egy félórás videó is vetítésre került, melyben a 

héten készített képek montázsából állt össze. 

Az eredményhirdetést követően laza ebéd, falatkák várták a résztvevőket, azonban 

ekkor már indulnunk kellett a repülőtérre. 

A frankfurti reptérre tartó gépünk 14.00-kor indult, így sietnünk kellett. Frankfurtban 6 

órát kellett várnunk a csatlakozásra. Rengeteg élménnyel és emlékkel gazdagodva tértünk haza. 



Összefoglaló 
 

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

együtt töltött egy hét. Rengeteg tudással gazdagodtunk, nyelvi ismereteink is jelentősen 

fejlődtek. 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, mindenkel 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. Nélkülük nem tudtunk volna az ETAP Meetingen 

részt venni, ami nagyon nagy élményt jelentett számunkra! 

 

 

Riga, 17th European Accountancy Week 


