
 

 

ULYSSES VERSENY – CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 
ESETTANULMÁNYAINAK VÉGLEGESÍTÉSE  

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának munkatársai az Ulysses Verseny 
elnevezésű Erasmus+ Európai Uniós projektben vesznek részt, melynek keretei között egy 
digitális esettanulmány versenyt dolgoznak ki családi vállalkozásokkal karöltve egy 
nemzetközi konzorciumban. A projekt vezető partnere a Szegedi Tudományegyetem 
(Magyarország), de partnerei közé tartozik továbbá a Management Center Innsbruck 
(Ausztria), a Bécsi Egyetem (Ausztria), az Univations GmbH (Németország), a Bozen-Bolzanói 
Szabadegyetem (Olaszország) és az Agentur fundus GmbH (Ausztria) marketingügynökség 
is. A verseny középpontjában a családi vállalkozásokkal kapcsolatos kihívások, az 
úgynevezett esettanulmányok megoldása áll, amelyek fejleszteni hivatottak a hallgatók 
problémamegoldó készségeit és vállalkozói kompetenciáit.  
 
A projektpartnerek a verseny esettanulmányainak összeállításának és véglegesítésének 
fázisában tartanak éppen. A folyamat egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor a partnerek 
kapcsolatba léptek több családi vállalkozással különböző országokban (Ausztria, 
Magyarország, Olaszország), hogy megtalálják a legjobb és legizgalmasabb családi 
vállalkozásokat és sajátos eseteiket a versenyre. A partnerek szövetségeket kötöttek a családi 
vállalkozásokkal, szoros és megbízható kapcsolatok kialakításának reményében. Ezek a 
kapcsolatok megkönnyítették a kommunikációt az Ulysses projekt tagjai, valamint a cégekben 
részt vevő családtagok és munkatársak között. A neves családi cégekkel való szoros 
együttműködés Európa-szerte, szilárd alapot biztosít az izgalmas esettanulmányok 
elkészüléséhez és a rájuk épülő Ulysses versenyhez is. 
 
A kiválasztott családi vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel és együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírása után az Ulysses partnerei megkezdték az adatgyűjtési folyamatot 
a szervezet több szereplőjével, köztük családtagokkal és nem családtagokkal egyaránt. Ezen 
felül helyszíni megfigyeléseket folytattak, melyek hasznosnak bizonyultak az interjúk adatainak 
gazdagításához, valamint a családi és vállalati háttér jobb megértéséhez. Az összegyűjtött 
interjúk és megfigyelések alapján esettanulmányok készültek. A folyamat során a partnerek 
azon is dolgoztak, hogy a projekt hivatalos esettanulmány-sablonjának kidolgozásával hogyan 
lehet hatékonyan közvetíteni a kiválasztott esettanulmányok tartalmát a jövőbeli résztvevők, 
versenyzők felé.  
 
Az Ulysses verseny csapata azonosította a családi vállalkozások előtt álló különböző 
kihívásokat azáltal, hogy közvetlenül kapcsolatba lépett a családtagokkal és a vállalkozások 
további kollégáival is. A partnerek által közösen kidolgozott esettanulmányok ezeken a 
kihívásokon alapulnak, amelyek egyben a verseny lényegét is képezik. 
 
A családi vállalkozások adják a verseny lényegét, hiszen ők a teljes folyamat központi 
szereplői. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az Ulysses csapata és a családi vállalkozások 
között zajló iteratív folyamat. Miután a projektpartnerek elkészítették az egyes 
esettanulmányok első tervezetét, a családi vállalkozások lehetőséget kaptak arra, hogy 
elolvassák saját esetüket, visszajelzést és egyfajta esettanulmány validálást biztosítsanak a 
versenyfeladat előkészítésének folyamatában. Jelenleg a partnerek az esettanulmányok 



 

 

véglegesítésén dolgoznak, hogy immáron kész feladatokkal várják a versenyzőket az Ulysses 
megmérettetésen.  
 
 A diákok Európa bármely részéről részt vehetnek a 2023 tavaszán megrendezésre kerülő 
versenyben. Az Ulysses verseny és a jelentkezés részletei hamarosan elérhetők lesznek. 
Ahhoz, hogy naprakész maradjon a hírekkel kapcsolatban, kövesse a verseny közösségi 
oldalait, és iratkozzon fel az Ulysses hírlevelekre a projekt weboldalán. Az Ulysses versenyt 
az Európai Unió és annak Erasmus+ programja finanszírozza. További információért kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.  
 
Ulysses honlap: https://www.ulysses-contest.eu  
Facebook oldal: https://www.facebook.com/Ulyssescontest  
Instagram: https://www.instagram.com/ulyssescontest/  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ulysses-contest/  
 
Kontakt: Dr. Szabolcs Prónay, pronay.szabolcs@eco.u-szeged.hu  
Sajtóközlemény, Szeged, 2022. 11. 09. 
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