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CIKKEK, TANULMÁNYOK

Az elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk a vállalkozás 
mint tudományos diszciplína létrejöttének, intenzív 

növekedésének, fejlődésének, valamint valamennyi okta-
tási szinten az ezzel kapcsolatos kurzusok és programok 
alapításának (Hisrich, 2003; Solomon, 2007). A vállalko-
zásoktatás és -fejlesztés úttörőinek számít a Kobe Uni-
versity Japánban, amely 1938-ban már ilyen témájú kur-
zust indított, valamint a St. Louis University az Amerikai 
Egyesült Államokban az 1940-es évek végétől, továbbá 
a Harvard Business School, amely ott indította el az első 
Master of Business Administration (MBA) képzését (Mc-
Mullan – Long, 1987). 

Az elmúlt húsz évben Nyugat-Európa egyetemei je-
lentős előrelépést tettek a vállalkozásoktatás területén, 
különös tekintettel a skandináv (Johannisson, 1991; Ras-
mussen – Sorheim, 2006) és a német nyelvű országokra 
(Klandt et al., 2008). Az utóbbi években Kelet-Európa 
(Mitra – Matlay, 2004; Boyle, 2007), Ázsia (Dana, 2001; 
Rae, 1997) és Latin-Amerika (Tiffin, 2004) is egyre in-
kább elköteleződött a terület iránt. 

A sikeres vállalkozásoktatás kulcsa megtalálni a leg-
hatékonyabb és legeredményesebb készségfejlesztési 
módszert, amely találkozik a hallgatók igényeivel is (Katz 
– Raths, 1991 in: Imreh-Tóth et al., 2012).

Ez azt jelenti, hogy a tanárok állnak a folyamat kö-
zéppontjában és meghatározó szerepük van abban, hogy 
a vállalkozás ötletét és koncepcióját a diákokon keresztül 
eljuttassák a társadalom számára. Ez azonban nem köny-
nyű feladat, hiszen a tanárok számtalan kihívással állnak 
szemben a vállalkozásoktatásban. Pihkala és munkatársai 
(2009) is rávilágítanak arra, hogy a tanároknak központi 

szerepük van a vállalkozásoktatás kivitelezésében, és ők 
lehetnek a legeredményesebbek abban, hogy megtalálják 
a legjobb gyakorlatokat.

A vállalkozástudomány egy multidiszciplináris terü-
let. Napjainkban a munkáltatók egyre nagyobb mértékben 
várják el a különböző tudományterületek tudásanyagát 
kombinálni, szintetizálni tudó, azonnal alkalmazható tu-
dással rendelkező pályakezdő végzetteket a felsőoktatás-
tól. Tehát miközben a vállalkozói képzések folyamatosan 
küzdenek az akadémiai legitimációjukért, egyre egyértel-
műbbé válik az eredményességük a végzettek alkalmaz-
hatóságában (Pugalis et al., 2015). 

Az oktatási módszereknek általánosságban és a vál-
lalkozásoktatás területén is számos megközelítése létezik. 
Ennek egyik lehetséges módja az induktív és a deduktív 
oktatásra való felbontás (Prince – Felder, 2006). Hagyo-
mányosnak tekinthető a deduktív oktatási mód, mely so-
rán az oktató ismerteti a téma elméleti hátterét, alapelveit, 
ezt követően példákat mutat be az alkalmazásra. A diákok 
megtanulják az elméletet, begyakorolják a feladatokat, 
majd a vizsgán tesztelik azt a képességüket, hogy meg 
tudják-e oldani a hasonló feladatokat és a módszert alkal-
mazni tudják-e a gyakorlatban. Ezzel szemben az induktív 
oktatás és tanulás esetében a diákoknak először valami-
lyen esetet, valódi problémát, alkalmazást kell elemezniük 
vagy megoldaniuk. Amikor a diákok elkezdik értelmezni, 
megérteni a problémát vagy esetet, feltámad bennük az 
igény a tényekre, szabályokra, alapelvekre, eljárásokra. Ez 
az a pont, amikor vagy ismertetik velük az elméleti hátte-
ret, vagy segítenek nekik az oktatók felfedezni önmaguk-
tól (Prince – Felder, 2006). Az induktív oktatás és tanulás 

A vállalkozásoktatásra, a vállalkozói készségek fejlesztésére valamennyi szektor irányából nő a kereslet. A gazdaság egésze 
és maguk a hallgatók is egyre inkább igénylik a vállalkozások irányításával összefüggő ismeretek és készségek elsajátítá-
sának lehetőségeit. Miközben a vállalkozói kurzusok száma folyamatosan nő az Egyesült Államokban – Fayolle és Gailly 
(2008) 2200 kurzust azonosított 1600 különböző intézményben – és Európában is, a felsőoktatásban a vállalkozóképzés 
jellemzően az üzleti tervezés hangsúlyozásából áll leginkább. Azonban azon készségek és képességek fejlesztése, amelyek 
valójában a vállalkozóvá váláshoz vezetnek, háttérbe szorulnak.

Számos tanulmány vizsgálja azt, hogy a vállalkozással kapcsolatos tevékenységek hogyan, milyen módszerekkel ta-
níthatók a hagyományos keretek között, illetve, hogy azok egyáltalán taníthatók-e. A vállalkozás oktathatóságának egyik 
dilemmája és egyben kihívása Haase és Lautenschläger (2011) szerint a hagyományos oktatási módszerek eredményessége 
a készségfejlesztésben. A kutatások egyértelműen bizonyítják a pozitív korrelációt a vállalkozásalapítás, mint karrierlehe-
tőség számbavétele és a felsőoktatási vállalkozásoktatás között. 

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy hogyan tanítják ma a vállalkozásfejlesztést Magyarországon az üzleti 
felsőoktatásban. A szerzők azt is felmérték, hogy milyen módszereket alkalmaznak, és milyen készségeket fejlesztenek, 
milyen a megoszlása az elmélet-átadásnak és a gyakorlatnak, illetve a készségfejlesztésnek az oktatásban. Jelen kutatás 
megerősíti azt, hogy a hatékony és sikeres vállalkozásoktatásban részt vevő intézmények törekednek arra, hogy az oktatás 
gyakorlatorientáltságát növeljék. 

Kulcsszavak: vállalkozói készségek fejlesztése, felsőoktatás, oktatási innováció, coaching, az oktató szerepe 
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egy ernyőfogalom, amely számos oktatási módszert foglal 
magába: a kutatásalapú tanulás, a problémaalapú tanulás, 
a projektalapú tanulás, az esetalapú tanítás, felfedező ta-
nulás, just-in-time (éppen időben) oktatás (Maloney et al., 
2013).

Hannon (2005) ajánlása szerint a vállalkozásoktatást 
az oktatás alapelvei mentén lehetne kategorizálni: 

1.  vállalkozás – a vállalkozói jellemzők és tulajdonsá-
gok kontextusának alkalmazása, 

2.  vállalkozóság – a vállalkozói lét maga, 
3.  vállalkozói szemlélet – a vállalkozói légkör, támoga-

tó környezet kialakítása. 

Bechard és Touluse (1998) a vállalkozásoktatást a követke-
zőképpen definiálta: különböző oktatási technikák össze-
sége, amely informál, képez és tanít bárkit, aki projekte-
ken keresztül szeretne részt venni a társadalmi-gazdasági 
fejlődésben, hogy népszerűsítse a vállalkozói kedvet, az 
üzleti tevékenységeket és a kisvállalkozások fejlesztését. 
Könnyen elfogadható, hogy mindezen feltételeknek való 
megfelelés igényli a vállalkozásoktatástól a hagyomá-
nyostól eltérő eszközök, konkrétan a különböző induktív 
tanítási módszerek alkalmazását az oktatás módszereiben. 

Solomon (2007) szerint a vállalkozásoktatás feladata, 
hogy azt a képességet tanítsa meg, hogyan szintetizálja és 
alkalmazza a hallgató a kapcsolódó szakterületek tudá-
sanyagát, a külső környezet információit kombinálva képes 
legyen egy új vállalkozást és annak fejlődését elképzelni, 
mindazon jelentős bizonytalanságok közepette, amelyekkel 
egy új cég szembesül. Vállalkozóként kreatív stratégiákra, 
innovatív lépésekre, a trendek és a kereslet hozzávetőlege-
sen helyes jóslására, a nem triviális (mert nem egyértelmű-
en prognosztizálható hatású), de bátor vezetői lépésekre stb. 
van szükség – a fő feladat pedig mindezek oktatása.

Pardo (2013) kvalitatív módszerrel vizsgálta a vállal-
kozóképzés tanítási céljait, amelynek során a következő 
eredményre jutott:

•  magasabb rendű gondolkodás (szintézis, integrálás, 
problémamegoldás), 

•  alapvető készségek elsajátítása az egyetem sikeres 
elvégzéséhez, 

•  szakmaterületi tudás és készségek fejlesztése,
•  bölcsészettudományi és felsőoktatási értékek fejlesz-

tése,
•  a munkára és a karrierre felkészülés (menedzsment-

készségek),
•  személyes fejlődés.

Pardo (2013) eredményei jelentősen eltérnek más kutatók 
megállapításaitól, alapvetően jóval tágabb kontextusban 
vizsgálják a vállalkozói képzések céljait. 

Lukovszki (2011) megvizsgálta, hogy melyek azok 
a tulajdonságok, képességek, készségek, amelyek szük-
ségesek ahhoz, hogy egy vállalkozó sikeres legyen. A 
legfontosabb tulajdonságokat 6 csoportba sorolta: koc-
kázatvállalási hajlandóság, döntéshozatali képesség, 
lehetőségfelismerés, innovációs képességek, csapatépí-
tési képességek és kommunikációs képességek (1. táb-
lázat). Ezzel valamelyest összhangban több publikáció 
metaanalízise alapján Boyles (2012) a XXI. századi 
vállalkozói kulcskompetenciák közé sorolja az elem-
ző problémamegoldást, az innovációs és kreatív kész-
ségeket, az önigazgatást és kezdeményezőkészséget, 
a rugalmasságot és az adaptációs készséget, a kritikai 
gondolkodást, a kommunikációs és együttműködési 
készségeket.

Mihalkovné (2014) szerint kompetencia címén a sze-
mélyes fejlődés, az üzleti fejlődés, valamint a vállalkozói 
képességek, készségek fejlődése kell, hogy előtérbe ke-
rüljön. Tanulmányában hazai és külföldi szakértők mun-
kájára alapozva, összegyűjti a válllalkozói kompetencia 
címén azonosított tulajdonságokat és készségeket. Az 1. 
táblázatban bemutatott kompetenciákon túl, Mihalkovné 
(2014) gyűjtésében többször megjelenik a vezetői kész-
ség is.  

1. táblázat
Vállalkozói kompetenciák

Lukovszki (2011) Boyles (2012) KKK (18/2016. EMMI rendelet)
kockázatvállalási hajlandóság kezdeményezőkészség
döntéshozatali képesség döntéshozatali képesség
lehetőségek felismerése

elemző problémamegoldást problémamegoldó képesség
innovációs képesség kreativitás és innovativitás kreativitás és innovativitás
csapatépítési képesség együttműködési készség együttműködési készség
kommunikációs képesség kommunikációs készség kommunikációs készségek

tárgyalási készség
önigazgatás elköteleződés folyamatos fejlődés iránt
rugalmasság és adaptációs készség
kritikai gondolkodás

szociális és társadalmi készségek
globális szemlélet, rendszerben gondolkodás
projektszemlélet
stratégiai szemlélet

Forrás: Lukovszki (2011), Boyles (2012) és a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján saját szerkesztés
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Rae és Carswell (2001) elismeri, hogy az üzleti me-
nedzsment funkcionális tudás, az üzleti tervezés viszony-
lag könnyen tanítható, azonban például a kreativitás és az 
innovativitás nem.

Haase és Lautenschläger (2011) empirikus kutatásai a 
vállalkozói oktatás pedagógiai hatékonyságánál elsősor-
ban a “Miért” komponensek mérésére irányultak, és csak 
nagyon kis mértékben vizsgálták a “Hogyan?” elemeket, 
leginkább annak kivitelezhetősége miatt (Haase – Lau-
tenschläger, 2011). Következtetésként megállapították, 
hogy szinte nincs is biztosítva, hogy olyan személyiség- 
alapú jellemzők, mint a proaktivitás, vezetői készségek, 
kockázatvállalási hajlandóság, óvatosság és a teljesítmény-
nyel szembeni elvárások fejlődjenek. Ezzel magyarázzák a 
vállalkozásoktatás kapcsán felmerülő “Oktathatósági Di-
lemmát”. Egyrészről a vállalkozói “know-how” elenged-
hetetlen a sikeres vállalkozásalapításhoz, és ennek pontos 
átadása az, ami leginkább megkülönbözteti a vállalkozá-
soktatást a hagyományos üzleti menedzsment oktatásától. 
Másrészt a vállalkozói “know-how” nagyon nehezen ta-
nítható, sokkal inkább tapasztalható. 

Blenker és munkatársai (2008) vitatják, hogy a jelen-
legi felsőoktatási rendszer képes a diákok vállalkozással 
kapcsolatos motivációit, kompetenciáit és készségeit fej-
leszteni. Egyetértenek abban, hogy jelenleg az egyetemek 
nem rendelkeznek az eredményes vállalkozásoktatáshoz 
szükséges módszertanokkal, pedagógiai folyamatokkal és 
keretrendszerrel. 

A cselekvő és a tapasztalati tanulás során azonban 
megfelelően biztosítják a vállalkozói “know-how” átadá-
sát a hallgatóknak. E módszertanok fokozzák a pedagógi-
ai hatást, eredményességet azáltal, hogy növelik a motivá-
ciót és megtapasztaltatják a vállalkozás érzelmi és intuitív 
dimenzióit is. Mindezek alapján a cél olyan vállalkozások-
tatási rendszer kialakítása, amely a lehető legközelebb van 
a valósághoz, szinte utánozva azt a környezetet, amiben 
a vállalkozók tevékenykednek (Carayannis et al., 2003; 
Hindle, 2002). 

Smith és munkatársai (2006) egyetértenek a vállalko-
zókkal együttműködő oktatási környezettel. David Birch 
szintén megállapítja, hogy a vállalkozás elősegítéséhez 
nagyon fontos lenne valamilyen gyakorlati tapasztalat 
(Aronsson, 2004).

Haase és Lautenschläger (2011) mindezekkel össze-
függésben javasolja a vállalkozásoktatásban a tanár sze-
repének változtatását, változását. Feladatai alapján sokkal 
inkább hasznos, ha facilitátorként, vezetőként vagy támo-
gatóként viselkedik, mintsem tanárként. Többek között a 
szervezői tapasztalatai alapján feladatai között szerepel a 
gyakorlatok szervezése és kapcsolatok keresése vállalko-
zókkal, sokkal inkább, mint üzleti tervezés órát tartani, 
vagy bármilyen elméletet átadni. 

Rideout és Gray (2013) a felsőfokú tanulmányokban 
két domináns oktatási modellt említ: az egyik a kisválla-
lat-irányítást, a másik pedig a vállalkozásindítást helyezi 
a középpontba.

Annyi ma már bizonyos, Fayolle és Gailly (2008) is 
emellett érvel, hogy a vállalkozók oktatásában a passzív 
befogadás és a hagyományos tanárszerep nem megfelelő: 

komoly oktatómunka végzéséhez a tanár/oktató oktatás-
felfogását is tisztázni szükséges. A korszerűbb oktatási 
módszerek között Solomon (2007) a szakirodalom alap-
ján megkülönböztet régebbi és újabb vállalkozóképzést: 
mindkettő akció- és gyakorlatorientált, a különbséget az 
újabb irányzatok esetében a külső környezet hangsúlyo-
sabb figyelembevétele jelenti. Wang és Chugh (2013) sze-
rint is elmozdulás történt a vállalkozóképzés vállalkozó-
felfogásában a statikustól a dinamikus, tanulásközpontú 
megközelítés felé.

Ezek alapján a vállalkozásoktatás fejlesztési céljai 
között szerepelnie kell a megszokott tanítási és oktatási 
módszerek megváltoztatásának, és az élményszerű okta-
tási formák alkalmazásának, amely elengedhetetlen for-
mája a vállalkozói “know-how” átadásának. 

A kutatás anyaga és módszere 

A kutatás célja annak a vizsgálata, hogy jelenleg a ma-
gyarországi felsőoktatásban, hogyan vélekednek a vál-
lalkozásfejlesztési mesterszakok szakfelelősei az általuk 
vezetett szakok eredményességéről, hatékonyságáról. A 
kutatási kérdés megválaszolásához a mesterszakok szak-
felelőseivel készítettünk szakértői mélyinterjúkat. 

A szakértői mélyinterjú kérdései három csoportba 
sorolhatók. Egyrészt általános kérdéseket tartalmaztak, 
másrészt kitértek az alkalmazott módszerekre és végül a 
fejlesztett kompetenciákra. A válaszokon keresztül a ku-
tatók elsősorban a kompetenciafejlesztés szemszögéből 
vizsgálták a vállalkozásfejlesztési mesterszakok jellem-
zőit. Hannon (2005), valamint Gilley és munkatársainak 
(2001) osztályozására építve, a kvalitatív kutatási ered-
mények segítségével megkíséreltük meghatározni, hogy 
napjainkban a vállalkozás mesterszintű oktatása milyen 
oktatási filozófia mentén működik Magyarországon. 

A kutatásunkkal nem csupán számszerű adatokra vol-
tunk kíváncsiak, így a kvalitatív módszert találtuk erre a 
legalkalmasabbnak. A kvalitatív kutatást, mint módszer-
tant sokan nem tartják elég tudományosnak vagy megbíz-
hatónak, azonban Kvale (1992) ezt cáfolja. Véleménye sze-
rint nincs pontos határvonal arra vonatkozóan, hogy mi 
számít tudományosnak vagy megbízhatónak. 

A szakértői mélyinterjúk alanyait úgy választottuk 
ki, hogy a felvi.hu oldalon megkerestük, mely egyete-
mek nyújtanak Vállalkozásfejlesztő MSc képzést, majd az 
egyetemek honlapjain feltüntetett szakvezetőket vontuk 
be a kutatásba, mint legalkalmasabb alanyokat. Ez alap-
ján 8 ilyen egyetemen folyó képzést találtunk, vagyis 8 
szakvezetővel vettük fel a kapcsolatot. A megkeresésünk-
re 5 szakvezető válaszolt és vállalta a mélyinterjúban való 
részvételt. A szakértői mélyinterjúkra 2016 szeptembere 
és októbere között került sor. 

A mélyinterjúk során először a képzésről gyűjtöttünk 
általános információkat, úgy mint, mióta fut a képzés, 
hogyan alakult az indulás óta a résztvevők száma, vizs-
gálják-e az alumni körében a vállalkozóvá válást. Bár az 
elmélet és a gyakorlat aránya törvényileg szabályozott a 
felsőoktatásban, de vizsgáltuk azt is, mi a szakvezetők 
véleménye ezen arányokkal kapcsolatban, esetleg el tud-
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nák-e képzelni más arányok alkalmazását. Megkérdeztük, 
hogy van-e konkrétan megfogalmazott elvárás az oktatá-
si módszerekben az előadások és a gyakorlatok vezetői-
vel szemben, és a törvényben meghatározott Képzési és 
Kimeneti Követelményekben (KKK) (18/2016. (VIII. 5.) 
EMMI rendelet) megfogalmazott kompetenciák fejlesz-
tése érdekében milyen módszereket alkalmaznak a kép-
zésben. Amennyiben használnak valamilyen alternatív 
módszertant a hagyományosnak mondható mellett, akkor 
pontosan mit. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy van-e arra 
vonatkozóan valamiféle törekvésük, hogy „vállalkozó-
barát”, inspiráló környezetet hozzanak létre a vállalko-
zásfejlesztés mesterszakosok oktatásánál. Emellett azt is 
meg szerettük volna tudni, hogy alkalmaznak-e coaching, 
tréning, mentoring módszereket a hallgatók fejlesztése 
érdekében, valamint megvizsgáltuk, hogyan vonják be az 
üzleti élet szereplőit az oktatásba. A szakvezetők vélemé-
nyét kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy a több irányból is 
érkező gyakorlatorientáltságra vonatkozó igényt, milyen 
módon látják biztosítottnak a képzésben, valamint fontos-
ság és relevancia szerint értékeltettük velük. Az értékelés-
hez 1-5-ös Likert-skálát használtunk, ahol az 1=egyáltalán 
nem fontos, 5=nagyon fontos volt.

A szakértői mélyinterjúk tartalomelemzése 

Általános információk a képzések kapcsán 
A kutatásban vizsgált egyetemek közül legrégebb óta az 
Eszterházy Károly Egyetemen működik Vállalkozásfej-
lesztés mesterszak (2008), az indítás sorrendjében követi 
a Debreceni Egyetem (2009), a Szegedi Tudományegyetem 
(2014), a Budapesti Gazdasági Egyetem (2015) és a Pécsi 
Tudományegyetem (2016). Jelenleg kizárólag levelező ta-
gozatot működtet az Eszterházy Károly Egyetem, a Buda-
pesti Gazdasági Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. 
Ezek közül a Pécsi Tudományegyetem tervezi nappali ta-
gozat beindítását is (2018), de a másik két egyetem nem. 
Ennek a Budapesti Gazdasági Egyetem esetében az első-
sorban már dolgozó, saját vállalkozást működtető vezető, 
generációváltó családi vállalkozó célcsoport megcélzása 
az oka. Az Eszterházy Károly Egyetem esetében pedig a 

folyamatosan csökkenő hallgatói létszám miatt döntöttek 
úgy, hogy látva azt, hogy a képzésnek csak levelező tago-
zaton van létjogosultsága, ennél a megoldásnál maradnak, 
viszont a képzés fejlesztését tűzték ki célul. 

A Szegedi Egyetem és a Debreceni Egyetem esetében 
is azt láttuk, hogy nappali tagozaton 20-25 fővel, míg le-
velező tagozaton 10-15 fővel tudnak indulni a képzések 
évek óta. Utóbbi két egyetem esetében a szakvezető hall-
gatói létszámcsökkenéssel számol a közeljövőben, egyéb 
mesterszakok indulása miatt.

A szakvezetők elmondása alapján a végzettek körében 
nem végeznek felmérést a vállalkozásindítással kapcsolat-
ban. 

A módszertan 
Valamennyi szakvezető egyetértett abban, hogy a jelen-
legi törvényi szabályozás és megállapítás, miszerint az 
elmélet és a gyakorlat aránya a képzésben 75-25% nem 
jó, hosszú távon éppen a fordított arány lenne a megfelelő, 
figyelembe véve a munkaerőpiac és a hallgatók igényeit. 
A Budapesti Gazdasági Egyetem szakvezetője elmondta, 
hogy minden félév elején van egy megbeszélés, ahol tuda-
tosítják az oktatói elvárásokat mind az előadásoknál, mind 
a szemináriumoknál, azok minél erőteljesebb gyakorlat- 
orientáltsága érdekében. 

Az üzleti szféra szereplőinek bevonására igen változa-
tos példákat láthatunk. A vendégelőadók meghívása válto-
zó rendszerességgel valamennyi megkérdezett egyetemen 
jellemző volt. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a kur-
zusokon 50%-ban külsős szakértő, üzleti szereplő tartja az 
órákat, egyetemi oktató tantárgyfelelőssége mellett, azzal 
szoros együttműködésben. A Debreceni Egyetem szakve-
zetője szerint nagyon hasznos lenne, ha „élő” vállalkozói 
gyakorlattal, működéssel rendelkező szakemberek vezetnék 
a kurzusokat. Úgy próbálják meg a kapcsolatot minél szo-
rosabbra fűzni az üzleti élet szereplőivel, hogy céglátogatá-
sokat is szerveznek, valamint többéves hagyománya van az 
európai uniós tanulmányútnak, amely során több országban 
látogatnak kisebb-nagyobb vállalkozásokat, vállalatokat. 
Az Eszterházy Károly Egyetemen és a Szegedi Tudomány-
egyetemen szintén a vendégelőadóként való integrálás a 

2. táblázat 
Alkalmazott oktatási módszerek előfordulása a vizsgált egyetemek Vállalkozásfejlesztés mesterszakain

Alkalmazott oktatási módszerek Budapesti Gaz-
dasági Egyetem 

Debreceni 
Egyetem 

Eszterházy Ká-
roly Egyetem 

Szegedi Tudo-
mány-egyetem

Pécsi Tudo-
mány-egyetem

frontális oktatás x x x x x
prezentációk x x x x x
csapatmunka x x x x x
egyéni feladatok x x x x x
több tantárgyon átívelő komplex feladatok x - - - -
más egyetemekkel közös kurzusok x - - - -
mentoring x x - - -
coaching x x - x -
tréning x x - - -
esettanulmány feldolgozások x x x x x
cselekvő tanulási módszerek x x - - x

Forrás: saját kutatás, 2016 
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jellemző. A Pécsi Tudományegyetem speciális vállalkozói 
programjában a külsős vállalkozók többféle szerepben is 
részesei lehetnek a képzésnek: projektgazda, ötletgazda, 
mentor, szakértő vagy vendégelőadó személyében. 

A vállalkozói képzésekre kialakított speciális válla-
kozói tér létrehozása a Budapesti Gazdasági Egyetemen 
folyamatban van: egy úgynevezett Vállalkozói Központot 
alakítanak ki, ahol vállalkozói és hallgatói rendezvénye-
ket terveznek tartani a vállalkozások témájában. A Pécsi 
Tudományegyetem komoly infrastruktúra áll rendelke-
zésre a vállalkozásfejlesztés fókuszú Simonyi Inkubációs 
Programban részt vevő hallgatók számára. Használhatnak 
egy közösségi szobát, egy úgynevezett „keltető”-teret, va-
lamint három irodát. A megkérdezett többi egyetem ese-
tében nincs kimondottan a vállalkozói képzések számára 
fenntartott speciális fizikális tér.

A Budapesti Gazdasági Egyetem esetében jelent meg 
a több tantárgyon átívelő komplex csapatmunkában meg-
oldandó feladatok, valamint a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem Design Intézetével közös Innovációmenedzs-
ment kurzus. A mentoring, coaching, tréning eszközök al-
kalmazását a szakvezetők esetlegesnek és kezdetlegesnek 
nevezték meg. A Debreceni Egyetemen a DEVIK – Üzleti 
Innovációs Klubhoz csatlakozó hallgatók kaphatnak men-
tori támogatást. A Team Academy keretein belül coaching 
szemléletű csapatvállalkozó képzés folyik, mely coaching, 
tréning és mentoring eszközöket is alkalmaz. A módszer-
tan a cselekvő tanulásra épül. A Vállalkozói készségek 
fejlesztése nevű szabadon választható tantárgy keretein 
belül a hallgatók a legfontosabb vállalkozói készségeiket 
fejleszthetik egy féléven keresztül coaching és tréning 
módszertant alkalmazó oktatók vezetésével. A Szegedi 
Tudományegyetemen a Vállalkozás a gyakorlatban elne-
vezésű tantárgy keretein belül egy szemeszteren keresztül 
dolgozhatnak a hallgatók vállalkozókkal közösen ötletek 
kidolgozásán akár a megvalósításig. Coaching, mentoring 
eszközök alkalmazása e kurzus keretei között történik. 
A Pécsi Tudományegyetemen a mesterszak 3-4. félévé-
ben csatlakozhatnak a hallgatók a Simonyi Inkubációs 
Programba, ahol a Start-up vállalkozások fejlesztése és 
az Üzletfejlesztés kurzusok keretében kapnak mentoring, 
coaching és tréning támogatást a tanulási folyamatukhoz. 
Cselekvő tanulási módszerre épülnek ezen kívül a mester-

szakon az Alkalmazott statisztika és ökonometria, vala-
mint az Üzleti intelligencia tantárgyak.

A kompetenciák értékelése 
A végzettektől elvárt és fejlesztett kompetenciákat a szak-
vezetők által értékeltettük a mesterszakoknál. A kompe-
tenciákat a szakok akkreditációs anyagaiból, valamint a 
18/2016. EMMI rendeletből gyűjtöttük ki, illetve a szak-
vezetőknek lehetőségük volt akár kiegészíteni is a listát, 
ha számukra az hiányos volt. 

Egyetlen esetben tettek hozzá a listához, a Szegedi 
Tudományegyetem szakértője az „új tudás iránti vágy” 
képességével gazdagította a felsorolást, ahogyan az a 3. 
táblázatban látható. 

Természetesen a szakvezetők mindannyian tisztában 
voltak a kompetencia fogalmával. A kompetenciákat a 

szakvezetők 1-5-ös skálán értékelték, ahol az 1-es “Egy-
általán nem fontos”, az 5-ös pedig “Nagyon fontos” érté-
kelést jelentett. Az eredményeket az 1. ábra szemlélteti. 

A szakvezetők véleménye alapján a legfontosabb kész-
ségek a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon a stratégiai 
látásmód és a döntésképesség (átlagértékelés 4,8). Ezt 
követik átlagosan 4,4 értékkel a projektszemlélet, a kom-
munikációs készségek, a globális látásmód, a kreativitás 

3. táblázat
A szakvezetők által legfontosabbnak ítélt kompetenciák a KKK alapján

Budapesti Gazdasági 
Egyetem 

Debreceni  
Egyetem 

Eszterházy 
Károly Egyetem 

Szegedi  
Tudományegyetem 

Pécsi  
Tudományegyetem

Le
gf
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to

sa
bb

na
k 

ta
rto

tt 
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m
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•  projektszemlélet,
•  globális látásmód, 
•  döntésképesség, 
•  együttműködési kész-

ségek 

•  stratégiai látásmód, 
•  kommunikációs kész-

ségek, 
•  folyamatos fejlődés 

iránti elkötelezettség, 
•  delegálás 

valamennyi kom-
petenciát nagyon 
fontosnak (5) 
értékelte 

•  stratégiai látásmód, 
•  projektszemlélet, 
•  kreativitás és inno-

váció, 
•  döntésképesség, 
•  az új tudás iránti 

vágy képessége 

a projektszemléleten 
(4 – fontos) kívül 
valamennyi kompe-
tenciát nagyon fontos-
nak ítélte 

Forrás: saját kutatás, 2016

 

 

 

1. ábra
A megkérdezett egyetemek szakvezetőinek a 

kompetenciák fontosságára adott válaszainak átlaga 
(1=nem fontos, 5=nagyon fontos)

Forrás: saját kutatás, 2016. 
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és innovativitás, a problémafelismerés, az együttműködés 
és a delegálási készségek. Számos szakvezető hangsúlyoz-
ta, hogy az egyetem elhagyása után nagyon fontos lenne, 
hogy a végzettek rendelkezzenek a folyamatos személyes 
fejlődés iránti elkötelezettséggel, valamint legyenek tisz-
tában vele, hogy ez a siker egyik kulcsa. A tárgyalási és a 
szociális és társadalmi készségek kissé alulértékeltek let-
tek (4,2 és 3,6) a többi készséghez képest, egy szakvezető 
emelte csak ki a szociális készségek fontosságát.

Következtetések 

Számos kutató megállapítása alapján ma már nem kétsé-
ges, hogy a vállalkozásoktatás sikere a készség- és kompe-
tenciafejlesztésen, vagy annak hiányán múlik. 

A vállalkozásfejlesztési mesterszakkal kapcsolatban 
általánosságban elmondható, hogy az egyetemek a levele-
ző kurzusok indítását preferálják. A kínálatban olyan le-
velező képzés is szerepel, amely a családi vállalkozások-
ra, valamint azok következő generációira és az ő speciális 
igényeire fókuszál. 

Kutatásunk alapján megállapítható, hogy valamennyi 
egyetem törekszik arra, hogy valami újdonságot vigyen a 
képzésbe, ezáltal is növelve a hatékonyságát és a verseny-
képességét, bár e módszerek alkalmazása sok esetben még 
nem következetes és tudatos. Az üzleti élet szereplőinek 
bevonása is nagyon változatos módon történik: a szemesz-
terenkénti 1-2 vendégelőadó meghívásától egészen a teljes 
kurzust menedzselő vállalati szakemberekig, vállalkozókig. 

A megkérdezett szakvezetők egyetértettek abban, 
hogy a Vállalkozásfejlesztés mesterszakok esetében az 
elmélet-gyakorlat aránya jelenleg nem megfelelő, mivel 
az elmélet aránya sokkal magasabb (kb. 75%), így kívá-
natos lenne a gyakorlat arányát megnövelni egyidejű-
leg az elméleti arány lényeges csökkentésével. Habár ez 
az arány törvényileg szabályozott, mindegyik egyetem 
törekszik gyakorlatiasabbá tenni a képzést egyéni, csa-
pat- és csoportos feladatokkal, komplex feladatokkal és 
esettanulmányokkal, illetve másik egyetem hallgatóival 
közös együttműködésére is találtunk példát. Ennek az 
együttműködésnek a megjelenése a felsőoktatásban na-
gyon üdvözlendő, hiszen ez valóban gyakorlatorientált, az 
üzleti élet a maga valójában is ilyen, a különböző területek 
szakemberei gyakran együtt dolgoznak. Emellett igyekez-
nek minél több vállalkozó szakembert meghívni az előa-
dásokra, hogy a gyakorlati megvalósítást és működést is 
megismerjék a hallgatók. 

Jelen kutatás rámutat arra, hogy az interdiszciplinari-
tás növelése, valamint a minél diverzebb csapatok együtt-
működése nagyon fontos, fejlesztendő terület a Vállalko-
zásfejlesztés mesterszakokon. A diverz ebben az esetben 
azt jelenti, hogy minél eltérőbb háttérrel rendelkező és 
különböző személyiségű emberek dolgoznak együtt csa-
patokban (például más egyetemek vagy karok hallgatóival 
közös csoportmunka).

A szakvezetők véleménye alapján a legfontosabb kész-
ségek a Vállalkozásfejlesztés mesterszakon a stratégiai lá-
tásmód és a döntésképesség. Ezeket követi a projektszem-
lélet, a kommunikációs készségek, a globális látásmód, 

a kreativitás és innovativitás, a problémafelismerés, az 
együttműködés és a delegálási készségek. Számos szakve-
zető hangsúlyozta, hogy az egyetem elhagyása után nagyon 
fontos lenne, hogy a végzettek rendelkezzenek a folyama-
tos személyes fejlődés iránti elkötelezettséggel, valamint 
legyenek tisztában vele, hogy ez a siker egyik kulcsa. A 
tárgyalási és a szociális és társadalmi készségek kissé alul- 
értékeltek lettek a többi készséghez képest, egy szakvezető 
emelte csak ki a szociális készségek fontosságát.

Vállalkozásfejlesztés alapszak jelenleg nincs Magyar-
országon, ebből kifolyólag is, különböző alapszakokról 
érkeznek a hallgatók, nagyon vegyes elméleti háttértudás-
sal. Az egyetemek az alapszakosok számára meghirdetett 
vállalkozói készségfejlesztő programokkal, kurzusokkal 
próbálják ezt a hiányt pótolni. Ennek egyik pozitív példája 
a Vállalkozói készségek fejlesztése szabadon választható 
kurzus megléte a Debreceni Egyetem Gazdaságtudomá-
nyi Karán.  Azonban véleményünk szerint hiánypótló len-
ne egy ilyen alapszak létesítése, így a Debreceni Egyetem 
kidolgozott egy vállalkozásfejlesztési alapszak tervezetet, 
amely jelenleg elbírálás alatt van.

Mindemellett igényt látunk arra is, hogy olyan vállal-
kozói képzéseket indítsunk, ezáltal szélesítve a képzési 
palettát is, amelyek megfelelnek egy korszerű, gyakor-
latias képzéssel kapcsolatos elvárásoknak és alternatívát 
jelenthetnek a mesterszak mellett. Ennek eredményeként 
dolgoztuk ki és engedélyeztettük a Debreceni Egyetem 
Üzleti innovációs szakközgazdász/szakmenedzser szak-
irányú továbbképzéseket. A képzések célja valós üzleti te-
vékenységen (vállalkozás, projektek) keresztül elsősorban 
az egyéni vagy társas vállalkozások alapításához, működ-
tetéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkező szakem-
berek képzése, akik megfelelő önismerettel rendelkeznek 
és képesek projektszemlélettel rendszerben gondolkodni. 
A képzés újszerűségét adja, hogy a képzésben résztvevők 
csapatban tanulnak, és team coach segíti a munkájukat, 
tanulásukat. A képzés előfeltétele a szakközgazdász vég-
zettség megszerzéséhez gazdasági alapszakos diploma 
megléte, míg a szakmenedzser oklevél megszerzéséhez 
bármilyen alapszakos diplomával lehet jelentkezni. A kép-
zések során elsajátítható kompetenciák a következők:

•  menedzsmentkompetenciák: a végzettek saját karri-
erjük menedzselésére, valamint általános menedzs-
mentfeladatok elvégzésre egyaránt magas szín-
vonalon alkalmasak. A végzettek a képzés során 
folyamatosan hozzászoknak a személyes és csapaton/
csoporton belüli felelősségvállaláshoz, képesek meg-
tervezni és irányítani projekteket. Képesek kialakíta-
ni vállalkozási stratégiájukat különböző időtávokban. 
A projektek megvalósításában gyakorlati tapasztalat-
tal rendelkeznek vezetőként és csapattagként egya-
ránt. Képesek termékek és szolgáltatások keresletve-
zérelt kialakítására, rendszerben gondolkodásra. 

•  együttműködési készségek, képességek, kompetenci-
ák: képesek saját munkájukat megszervezni önállóan 
és csapatban is az eredményes vállalkozás érdeké-
ben. A vállalkozásukat meghatározott értékrend sze-
rint irányítják, mely minden tevékenységüket áthatja. 



55

CIKKEK, TANULMÁNYOK

VEZETÉSTUDOMÁNY / BUDAPEST MANAGEMENT REVIEW
XLVI I I .  ÉVF. 2017. 6 –7. SZ ÁM/ ISSN 0133- 0179  DOI: 10.14267/ VEZTUD.2017.06.06

Képesek társas vállalkozások, csapatok tevékenysé-
gében részt venni, azt megszervezni és irányítani. A 
vállalkozás vezetése közben a felmerülő problémákat, 
kihívásokat felismerik, megértik és megoldják, majd 
abból a jövőre vonatkozó konzekvenciákat levonják.  
Képesek csapatok irányítására, ismerik a különböző 
vezetési stílusokat, eszköztárakat, módszereket. A 
munkatársaik folyamatos fejlesztésére törekednek, 
melyhez a coaching eszköztárát alkalmazzák. 

•  pénzügyi kompetenciák: a végzettek a vállalkozások 
pénzügyi, finanszírozási folyamait megértik, átlát-
ják, képesek önálló finanszírozási döntések megho-
zatalára, pénzügyi tervezésre. Képesek meghatá-
rozni a gazdasági folyamatok, szervezeti események 
komplex pénzügyi következményeit. A vállalkozá-
saik működtetése révén tudnak megalapozott pénz-
ügyi, beruházási, finanszírozási terveket készíteni.

•  folyamatos tanulási kompetenciák/képességek: dia-
lógus alkalmazásával képesek az egymástól való ta-
nulás módszertanának gyakorlati alkalmazására és 
a megszerzett elméleti tudásukat képesek az üzleti 
életben hasznosítani. A végzettek ismerik az erőssé-
geiket és képesek magukat folyamatosan fejleszteni a 
munkavégzésük révén, amit már a tanulmányaikkal 
párhuzamosan folyamatosan végeznek. Problémáik 
megoldása során kreatív és innovatív módszereket 
alkalmaznak. 

•  kommunikációs készségek, képességek: a végzettek 
nyíltan kommunikálnak, jó prezentációs képességgel 
bírnak, együttműködési készséggel, kritikai érzék-
kel, felelősségtudattal és lojalitással, a társadalmi 
értékek iránti elkötelezettséggel és empátiával ren-
delkeznek. Saját érdekeiket úgy tudják érvényesíteni, 
hogy mások érdekeit ne sértsék kommunikációjuk-
kal, vagyis asszertíven.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vállalkozás-
fejlesztési mesterszakokon még mindig a deduktív (fron-
tális) oktatási módszerek dominálnak, azonban vannak jó 
példák már az induktív oktatási módszerek alkalmazására 
is. Javasoljuk az ebben a képzésben oktatóknak, hogy for-
dítsanak arra figyelmet a tárgyak oktatása során, hogy mi-
nél gyakorlatorientáltabbak legyenek az órák és még több 
induktív oktatási módszert próbáljanak meg beépíteni az 
oktatás módjába. Emellett arra is szükség lenne az egye-
temek részéről is, hogy a megfelelő fórumokon és hatósá-
goknál kezdeményezzék az elmélet-gyakorlat arányának 
megváltoztatását a Vállalkozásfejlesztés mesterszakokon 
a gyakorlat javára törvényi szinten is. Azonban a ponto-
sabb javaslatok megfogalmazására és kidolgozására még 
mélyebb kutatások elvégzése szükséges.

Összefoglalás

Tanulmányunkban egy országos kutatás eredményeit 
mutattuk be. Kutatásunk központi kérdése az volt, hogy 
a felsőoktatás keretei között, hogyan vélekednek a vál-
lalkozásfejlesztési mesterszakok szakfelelősei az általuk 
vezetett szakok eredményességéről, hatékonyságáról. A 

kutatási kérdés megválaszolásához a mesterszakok szak-
felelőseivel készítettünk szakértői mélyinterjúkat. A téma 
alaposabb megismeréséhez megvizsgáltuk a rendelkezés-
re álló szakirodalmat a vállalkozásoktatás típusaira, tar-
talmára vonatkozóan. A teljesség igénye nélkül néhány 
kutatás eredményei alapján áttekintettük, hogy melyek a 
legfontosabb vállalkozói kompetenciák, ezeket az aktuá-
lis törvényi szabályozás szerinti KKK-val összevetettük. 
Számos kutatásban felmerül annak az igénye is, hogy a 
vállalkozásoktatásban nem a hagyományos tanárszerep 
a leghatékonyabb, ezt a témát is érintettük. Saját kutatá-
sunk központi kérdése az volt, hogyan vélekednek a vál-
lalkozásfejlesztési mesterszakok szakfelelősei az általuk 
vezetett szakok eredményességéről, hatékonyságáról. A 
kutatási kérdés megválaszolásához a mesterszakok szak-
felelőseivel készítettünk szakértői mélyinterjúkat. A mély- 
interjúkat tartalomelemzéssel dolgoztuk fel. A kutatás to-
vábbi lehetséges irányaiként a Magyarországon működő 
kislétszámú kísérletinek mondható vállalkozásfejlesztési 
fókuszú különleges képzések felmérését, valamint a ha-
gyományostól eltérő, de a vállalkozásoktatásban hatékony 
tanári szerep, feladatok kutatását tűzzük ki célul. 
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