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SStop waiting for worktop waiting for work/job/job to come to come 
to to you!you!

Ne vNe váárd, hogy a munka/munkahely jrd, hogy a munka/munkahely jööjjjjöön n 
hozzhozzáád!d!

(Forrás: Keynote speech given by Linda Hatt at the 31st Annual Businet 
Conference, Portugal, 2017 November)



8 legfontosabb t8 legfontosabb téényeznyezőő, amely megv, amely megvááltoztatta az ltoztatta az üüzleti vilzleti viláágot got ééss
szszüükskséégessgesséé tette a tette a szervezeti tanulszervezeti tanuláást st a 21. sza 21. száázadbanzadban::

1. globalizáció és a globális gazdaság,
2. technológia és Internet,
3. a munka világának radikális változása,
4. növekvő fogyasztói erő,
5. a tudás és a tanulás, mint szervezeti tőke fontosságának 
növekedése,
6. a munkavállalók várakozásainak megváltozott szerepe,
7. munkavégzés helyének diverzitása és mobilitása,
8. a gyors változás és a káosz.

Forrás: Michael J. Marquardt (2014)



A tanulA tanuláás 4 pills 4 pilléérere
1. A tudás tanulása. Az oktatásnak biztosítani kell azokat a kognitív/elméleti 

eszközöket, tudást, amelyek szükségesek a világ és komplexitása 
megértéséhez.

2. A cselekvés tanulása. Biztosítani kell azoknak a készségeknek a 
fejlesztését, amelyek képessé teszik az egyéneket a hatékony részvételre a 
globális társadalomban és gazdasági életben.

3. A létezés tanulása. Az oktatás feladata, hogy az egyénnek olyan 
önismereti és szociális készségek fejlesztését biztosítsa, amelyek segítik őt 
pszichológiailag és szociálisan valamint fizikailag “teljes” emberré válni.

4. Az együtt létezés tanulása. Fontos, hogy az oktatás világítson rá az egyén 
számára az emberi jogokra, az egyéni belső értékekre, a demokratikus 
jogokra, az interkulturális megértés, tisztelet és béke fontosságára a 
társadalom minden szintjén, valamint az emberek közötti kapcsolatok és a 
harmónia fontosságára.



Mi a problMi a problééma?ma?
A hagyományos oktatási sémák, módszertanok az üzleti és a 

gazdasági témák vonatkozásában elsősorban oktatásorientáltak, 
leginkább az elméleti és speciális tudásra fókuszálva arra készítik 
a hallgatókat, hogy nagyvállalatoknál dolgozzanak a későbbiekben.

A vállalkozással kapcsolatos elméletek könnyen taníthatók 
hagyományos módszerekkel, ezzel ellentétben, a vállalkozói 

készségek, önismereti és emberek közötti kapcsolatok 
tapasztalati úton tanulhatók hatékonyan, nehezen adaptálhatók 

és fejleszthetők a hagyományos oktatás keretei között. 



[European Commission, 2013].[European Commission, 2013].
A tagállamok 2015 vége előtt biztosítsák azt, hogy a 

vállalkozói készség, mint kulcs kompetencia helyet kapjon 
a képzésekben (alap-, közép-, felsőfokú oktatásban, 

valamint a szak-, és a felnőttképzésben).

Teremtsék meg a lehetőséget a fiatalok számára, hogy 
legalább 1 gyakorlati, vállalkozói tapasztalattal hagyják el 

az oktatási rendszert, ez lehet egy mini vállalkozás 
vezetése, felelősségvállalás egy projektért egy vállalat 

számára, vagy egy szociális projekt.



MegoldMegoldáás a gyakorlatorients a gyakorlatorientáált oktatlt oktatááss……....

A vállalkozói képzéseket úgy célszerű kialakítani, hogy azok minél közelebb 
legyenek a valósághoz, olyan versenykörnyezetet teremteni, mint amiben a 
“valódi” vállalkozók is tevékenykednek (Carayannis et at., 2003; Hindle, 
2002). 
Smith et. al (2006) gyakorlatilag “valódi” vállalkozókkal való
együttműködést, közös tevékenységeket és közösségi tanulótereket, 
környezetet javasol. 
Ösztönözni kell a vállalkozásokat is arra, hogy vegyenek részt gyakornoki 
programokban. Ez igazi tapasztalást jelenthet a hallgatók számára. 
(Aronsson, 2004.) 



SzerencsSzerencséésnek mondhatsnek mondhatóó, hogy ma a , hogy ma a 
felsfelsőőoktatoktatáásban az agrsban az agráár r éés az s az üüzleti zleti 
alapszakokon valamennyi hallgatalapszakokon valamennyi hallgatóó

szszáámmáára kra kööteleztelezőő a a gyakornoki gyakornoki 
programban valprogramban valóó rréészvszvéétel.tel.

Akkor minden rendben van?



A vállalkozások számának növekedése 2005-2014, átlagos évi %-os 
változás

OECD 2017OECD 2017--ben kben köözzzzéétett felmtett felméérréésese……....



Munkáltatói vállalkozások megszűnése az összes munkáltatói vállalkozásokhoz viszonyítva 
Me: %  2014, vagy újabb adatok 

OECD 2017OECD 2017--ben kben köözzzzéétett felmtett felméérréésese……....



A hozzáadott érték és a vállalati méret kapcsolata, 2014

OECD 2017OECD 2017--ben kben köözzzzéétett felmtett felméérréésese……....

Mikro Kis Közepes Nagy
> 1 millió > 30 ezer > 4 ezer < 1000



Az egyéves munkáltatói vállalkozások túlélési rátája, %.

OECD 2017OECD 2017--ben kben köözzzzéétett felmtett felméérréésese……....



20102010--ben vezettben vezettüük be Debrecenben a TA rendszertk be Debrecenben a TA rendszert

20182018
No.1.No.1.



AlapkoncepciAlapkoncepcióó

Fejlődési folyamatSaját vállalkozás létrehozása és működtetése.



A Partanen által kidolgozott 4 kerék 
meghajtásos tanulási elmélet 
tartalmazza a főbb módszertani 
elemeket: 
•elmélet és a könyvek, 
•a tanulási szerződés, 
•a dialógus a tréningeken, 
•a vevőkkel való aktív 
kapcsolattartás a projektek révén. A módszer legfontosabb alapja a cselekvő és a csapatban való tanulás.

20102010--ben vezettben vezettüük be Debrecenben a TA rendszertk be Debrecenben a TA rendszert



• 1,5 év - BSc diploma (4. szemeszter elvégzését követően)
• 2 év – MSc  diploma
• + Double Degree Program –(Finnországi MBA diploma JAMK)

20102010--ben vezettben vezettüük be Debrecenben a TA rendszertk be Debrecenben a TA rendszert

3,5 years BA/BSc Degree Programmes 2 years Master Programme 

3,5 years Team Academy Programme 

Credit acceptance 

BA/BSc diploma Master diploma Finnish 
diploma 

3,5 years BA/BSc Degree Programmes 2 years Master Programme 

3,5 years Team Academy Programme 

Credit acceptance 

BA/BSc diploma Master diploma Finnish 
diploma 

A TA metódusba bevont 
szakok:
•Kereskedelem és Marketing (BA)
•Pénzügy Számvitel (BA)
•Turizmus és Vendéglátás Menedzsment 
(BA)
•Gazdasági és Vidékfejlesztési 
Agrármérnök (BSc)
•Vállalkozásfejlesztés (MSc)



A vállalkozás működtetése + hagyományos képzés

A 3,5 A 3,5 éév azaz hv azaz héét szemeszter ft szemeszter főőbb elemeibb elemei



A finnorszA finnorszáági (Jyvgi (Jyvääskylskylää) TA eredm) TA eredméényeinyei



• 104 csapat-vállalkozó - 8 team/vállalkozás
• 5 coach
• 8-10 M HUF árbevétel / év
•BA-n, BSc-n végzett 80 Fő
•MSc-n végzett 24 fő
• Finn MBA: 22 fő

A TA Debrecen eredmA TA Debrecen eredméényei sznyei száámokban 2014mokban 2014--ttőőll



A TA Debrecen eredmA TA Debrecen eredméényei 2011nyei 2011--ttőőll
Projektek:
1.Rendezvény-szervezés
2.Honlap tervezés
3.Kereskedelmi tev.

• Szalmapellet Németországba
• Fűszerek, konzervek 

Finnországba
4.Marketing tervek, akciók

• Debrecen város, reptér LOKI, 
KIKA

5.Ügynöki tev. a Finn Savotta céggel
6.Termék fejlesztés és értékesítés



A TAA TA-- vvéégzettek hol helyezkedtek elgzettek hol helyezkedtek el……



1. Team Academy-ben végzett hallgatók 89%-a dolgozik, amelynek 
közel egyötöde (19%) saját vállalkozásában.

2. Átlagban 4,11 hónap alatt helyezkedtek el.
3. A megkérdezettek 40%-a kiemelte a csapatmunkát,  a hatékony 

kommunikációt,  a vállalkozások működtetésével kapcsolatban 
szerzett gyakorlati tapasztalatot, a komplex vállalkozói 
szemléletet. 

4. Kiemelték az elsajátított emberismeretet, illetve önismeretet is, 
mivel az önreflexión keresztül a hallgatók sokkal tisztább képet 
látnak magukról, mint mások a saját korosztályukból, így 
tudatosan tudják magukat fejleszteni.

A TA Debrecen eredmA TA Debrecen eredméényei 2016nyei 2016--1717--es felmes felméérrééss



A TA Debrecen eredmA TA Debrecen eredméényei 2016nyei 2016--1717--es felmes felméérrééss

5. Pozitívnak ítélték meg a konfliktuskezelés elsajátítását. 
6. Felismerték a kapcsolati tőke fontosságát, valamint a saját 

vállalkozást indítók itt jöttek rá, hogy a vállalkozói lét nekik való.
7. Megtudták, hogy mire lehetnek képesek, mivel sok feladatban le 

tudták tesztelni a képességeiket.
8. Többen említették a nemzetközi tapasztalatokat, illetve az 

elsajátított angoltudást is, mivel a Team Academy nemzetközi 
hálózata biztosítja, hogy gyakorolják a nyelvtudásukat és 
folyamatosan új embereket ismerjenek meg.





Finnország
8

Magyarország
2

Franciaország
1

Spanyolország
6

Hollandia
1

Egyesült 
Királyság (4)

Románia
1

Svájc
1

Kína Mexikó Argentína Brazília Peru Tanzánia Egyiptom Ausztrália

28 egyetem,
üzleti iskola

16 ország



NEM MINDENRE ALKALMAS A MNEM MINDENRE ALKALMAS A MÓÓDSZER!DSZER!

ElmElmééleti leti éés kognits kognitíív tudv tudáás megszerzs megszerzéésese
csak csak „„doing by learningdoing by learning””

eljeljáárráással lehetetlen! ssal lehetetlen! 

A tA táámogatmogatóó coachcoach--ok nemok nem
polihisztorok!polihisztorok!

A szakismeretek elsajA szakismeretek elsajááttííttáása csak sa csak 
kköönyvekbnyvekbőől kl kéétstsééges!ges!

A tanulA tanuláás 4 pills 4 pilléérréébbőől 1l 1--re a TAre a TA
mmóódszer kevdszer kevéésbsbéé alkalmas.  alkalmas.  



Mialatt az üzleti tudományok 
folyamatosan küzdenek az akadémiai 
legitimációjukért, a munkaerőpiacon a 
gyakorlatorientált és kompetencia 
fókuszú üzleti diplomák értéke 
folyamatosan nő (L. Hatt, 2017).

Mi is küzdünk az akadémiai legitimációért!



Web-shop, web design, termékfejlesztés, 
reklám és értékesítés



Köszönöm figyelmüket!

Nábrádi András
MKT-HBM Szervezete



• A hibákból többet lehet tanulni, 
mint a sikerekből.
• Meg kell tanulni, hogy mikor kell valamit 
abbahagyni.


