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Az Erdély Pitch elnevezésű 
esettanulmány-versenyt 
első alkalommal szerve-

zi meg az ország magyarlakta 
településein az OTP Bank Ro-
mánia. A vetélkedő célja megmu-
tatkozási lehetőséget teremteni 
a romániai magyar szakembe-
rek számára, értékes ötletekkel 
segíteni a kis- és közepes vál-
lalkozásokat, továbbá helyi érde-
kű projektek támogatása a civil 
szervezeteken keresztül. 

A verseny menete

A szervezők 4-5 fős szakem-
berekből álló csapatok jelent-
kezését várták, akik különböző 
településeket képviselve száll-
tak versenybe az 5 ezer eurós 
fődíjért. Ezenkívül a csapatok 
dönthetnek arról is, hogy me-
lyik helyi civil szervezetnek 
folyósítson a bank egy 3000 eu-
ró összegű támogatást. Min-
den csapatban lennie kellett 
egy közgazdásznak, egy mar-
ketingesnek, egy számítógépes 
programozónak és egy reklám-
grafikusnak, egy szakterület-
ről pedig ketten is lehettek. A 
jelentkezés egyik követelménye 
az volt, hogy a csapattagok ért-
senek a szakterületükhöz, de 
senkitől sem kértek szakirányú 
diplomát, lehetőséget adva ez-
zel a diákoknak is. A csapatok 
egy-egy tetszőleges romániai te-
lepülés színeiben nevezhettek, 
amely lehetett város és falu is, 
egy településről pedig több csa-
pat jelentkezését is elfogadták. 
A verseny háromszakaszos, és 
a feladatoktól függően minden 
szakaszban 4-7 nap alatt kell el-
küldjék megoldásaikat a csapa-
tok. Mindhárom szakaszban egy 
hosszabb terjedelmű szöveges 
dokumentumban kell részletez-
niük a megoldást, illetve egy leg-
feljebb három perces videóban 
összefoglalót is készíteniük kell 
erről. A verseny  tehát internetes 
felületen zajlik, kivéve a döntőt, 
hiszen a végső megmérettetésig 
eljutó csapatok a bukaresti OK 
CENTER-ben mutatják majd be 
pályamunkájukat november 25-
én egy szakmai zsűri előtt. 

A győzelem a cél 

A versenyre az október 22-ei 
határidőig tíz csapat jelentkezett, 
amelyek másnap meg is kapták 

első feladatukat. Az elképzelt 
helyzet szerint a csapatok által 
választott település önkormány-
zata pitch-et hirdetett, azaz egy 
adott problémára a csapatoknak 
egy megoldást kellett kidolgoz-
niuk, ezt pedig egy kommuniká-
ciós kampány során be is kellett 
mutatni. A feladat szerint az ön-
kormányzat célja az, hogy a kam-
pány után nagyobb figyelmet és 

elismerést kapjon a település, 
illetve turistákat, befektetőket 
vonzzon. A tíz csapat elképzelé-
seiről szóló rövid videókat októ-
ber 30-án tették közzé, november 
hatodikán pedig eldőlt, hogy me-
lyik hat csapat jut tovább a má-
sodik szakaszba. A továbbjutók 
között egy csíkszeredai, két szé-
kelyudvarhelyi, egy diószegi, egy 
kolozsvári és egy zilahi csapat 
szerepel. A csíkszeredai The 
House (A Ház) nevet viselő csa-
pat Mészáros Tibor közgazdász-
ból, Kállai Emánuel marketing 
szakértőből, Köllő Ildikó grafi-
kusból, Szilágyi Levente progra-
mozóból és Szabó Andrea üzleti 
elemzőből áll. A 26 és 33 év kö-
zötti tagok többsége szabadúszó, 
így van egy kevés szabadidejük, 
és mivel nagyon érdekesnek tar-
tották a versenyt, úgy döntöttek, 
szerencsét próbálnak – tudtuk 
meg Szilágyi Levente csapatka-
pitánytól. Mint mondta, négyen 

együtt dolgoznak a csíkszeredai 
coworking irodaházban, és miu-
tán eldöntötték, hogy jelentkezni 
szeretnének, megkeresték Köllő 
Ildikót, hiszen hiányzott egy gra-
fikus a csapatból. Hozzátette, az 
első feladatban azt a negatív ké-
pet szerették volna megváltoztat-
ni, ami a tapasztalataik szerint 
a fiatalokban él Csíkszeredáról. 
Szilágyi szerint ugyanis unal-
masnak tartják a várost, holott ez 
egyáltalán nem valós. A második 
feladatra kevesebb idejük volt, de 
megpróbálták a lehető legjobban 
megoldani, hiszen céljuk meg-
nyerni a versenyt. 

Családbarát város 

Az Erdély Pitch első feladatá-
ban a csíki csapat kitért a hargi-
tai megyeszékhely problémáira 
és erősségeire is: amint a vide-
óban fogalmaznak, tíz év alatt a 
Csíkszeredában élő fiatalok szá-
ma közel kétharmadával csök-
kent annak ellenére, hogy az 
általuk elvégzett helyzetelem-
zés szerint a városnak számos 
előnye van. Családbarát, nincse-
nek nagy távolságok, közel van a 
természet, és még továbbtanu-
lási lehetőség is adódik. Ezek-
re az előnyökre építve szeretné a 
csapat hazavonzani a külföldön 
vagy Románia más váro saiban 
élő fiatalokat (és fiatal családo-
kat), illetve meggyőzni az itt élő 
elégedetlen fiatalabb generációt 
arról, hogy „ne húzzák el a csí-
kot”. Egy nagyvárossal szem-
ben egy kisebb városnak számos 
előnye van, ezeket emelték ki 
pályamunkájukban, továbbá 
programokat is szerveznének 
ezek bemutatására. Elmondásuk 
szerint tudják, hogy hazaköltö-

zésnél elsődleges szempont a 
gazdasági helyzet, ezért számos 
olyan tevékenységet is nyújtaná-
nak, amelyek által gazdaságilag 
is élhetőbb lenne a város. 

A második forduló 

Ezt követően a hat továbbju-
tó csapatnak a második forduló-
ban egy vállalkozás-tanácsadási 
feladatot kellett megoldania. 
Ki kellett választaniuk egy va-
lós, a környezetükben működő 
vállalkozást, amelynek konk-
rét, hasznos és életszerű segít-
séget nyújtottak a működésük 
hatékonyabbá tételének érdeké-
ben. A megoldásokat vasárnap 
estig küldhették be a csapa-
tok, az erről szóló videókat pe-
dig tegnapelőtt tették közzé a 
verseny weboldalán. Mint ki-
derült, a csíkszeredai csapatot 
a Magazine Line Kft., a Nőileg 
magazin kiadója kereste meg, 

hogy segítséget kérjen a lapki-
adás kapcsán tapasztalt gazda-
sági problémák megoldásában. 
A csapat rávilágított arra, hogy 
ebben az üzletágban egy minő-
ségi termék kiadása nagyon sok 
pénzbe kerül, és csak az tud gaz-
daságos lenni, ha több terméket 
állítanak elő. Ennek fényében az 
eredményesség növelése érde-
kében azt javasolták, hogy a lap-
nak növelnie kellene jelenlétét az 
interneten, és a nyomtatott forma 
mellett el kellene gondolkodjon a 
magazin digitális változatának 
kidolgozásán is. Emellett töb-
bek között fél- és egyéves elő-
fizetési csomagok bevezetését, 
régi lapok értékesítését és to-
vábbi termékek bevezetését is 
javasolták. A második forduló 
eredményhirdetését pénteken 
tartják, akkor derül ki, hogy kik 
jutnak tovább a döntőbe.
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Egy csíkszeredai csapat is továbbjutott az Erdély Pitch második fordulójába

Erdélyi magyar szakemberek versenye

Csíkszereda központjában. A csíki csapat szerint a hargitai megyeszékhely élhető város

Egy csíkszeredai csapat 

is továbbjutott az ösz-

szesen nyolcezer euró 

díjazású Erdély Pitch 

esettanulmány-verseny 

második fordulójába. 

Az ötfős, szakemberek-

ből álló csapat az első 

feladatban a hargitai 

megyeszékhely prob-

lémáira és erősségeire 

hívta fel a figyelmet. 

Mi az a pitch? 

A pitching egy induló innovatív (újító) vállalkozás lényegi bemuta-
tása tárgyilagosan, lényegretörően, az adott helyzetnek megfelelő 
lehető legrövidebb idő – általában 1-5 perc – alatt. A szó eredetileg 
hajítást jelent. A startupdate.hu internetes oldal a meghatározások 
mellett bővebb magyarázattal is szolgál a témában: mint írják, a 
magyarok éppen a pichelésben a legrosszabbak, azaz nem tudják 
„eladni magukat” olyan tökéletesen, ahogy csak lehetséges. Hiába 
vannak eredmények, ügyfelek, jó termékek, ha valaki nem képes 
pár percben elmondani, hogy mivel foglalkozik, ötletei elvesznek, 
nem talál befektetőket. A pitching tehát tulajdonképpen nem más, 
mint az ígéretek hitelessé tételének művészete. Egy pitchben érde-
kesen és röviden kell összefoglalni mindazt, hogy mivel foglalkozik 
a cég, beszélni kell a problémáról, amelynek megoldásáért tevé-
kenykedik, megoldást kell nyújtani az előbb említett problémára, 
továbbá említést kell tenni a piac méretéről, az üzleti modellről (ho-
gyan fog pénzt termelni), a piacra lépési stratégiáról, a csapatról 
(aki a projekten dolgozik) és a pénzügyekről is. 
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Családbarát, nincsenek 
nagy távolságok, közel 
van a természet, és 
még továbbtanulási 
lehetőség is adódik.




