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„Célunk és küldetésünk, hogy a képzés eszközeivel javítsuk a cégek működési színvonalának 
minőségét és nyereségtermelő képességét, maradéktalanul kielégítsük a cégek, vállalatok és 

vállalkozások ilyen irányú igényeit.”1 
 
 
BEVEZETŐ 

 

 

Dolgozatomban az Európai Üzleti Iskola felnőttképzési tevékenységének mikroszintű 

vizsgálatát írom le. Az adatgyűjtés félig strukturált interjú formájában valósult meg, melyben 

a szervezet oktatási és módszertani igazgatója szolgált információval. 

Kérdéseimmel azt szerettem volna megtudni, hogyan fogalmazható meg az Iskola által 

nyújtott képzések gyakorlati hasznossága. Rákérdeztem továbbá a képzést érintő gazdasági 

jellemzőkre úgy a felnőttképzési szervezet, mint a résztvevők vonatkozásában. Utóbbiak 

körében nem volt alkalmam személyesen kérdezni, ugyanakkor releváns információkhoz 

jutottam a résztvevők rendszeres visszajelzéseiből származó adatokból. 

A felvett adatokat esszé formájában dolgoztam fel, a megadott kritériumoknak 

megfelelően.2 A feldolgozás során ügyeltem arra, hogy írásommal, ha csak érintőlegesen is, 

de a lehetőségekhez mérhető, átfogó képet adjak ennek a felnőttképzési szervezetnek a 

működéséről, hatékonyságáról, valamint képet formáljak arról, milyen helyet foglal el a 

szervezet az andragógiai gyakorlat rendszerében. 

Dolgozatom felépítésében törekedtem a logikusságon és harmónián alapuló struktúrára. 

Ennek megfelelően, némi szakirodalmi kitekintést követően, röviden bemutatom a 

vizsgálatban szereplő céget, majd közlöm a primer forrásból származó információkat az 

előzőleg összeállított kérdések tükrében.  

 

 

AZ EMBERI TŐKÉRE MEGFOGALMAZOTT ALAPVETÉSEKBŐL 

 

Az emberi tőkébe történő beruházásnak igen nagy jelentősége van közgazdaságtani 

szempontból. Az ember által végzett munka minősége nagymértékben növelhető, így annak 

hatékonysága fejleszthető. A dolgozók azáltal emelkednek fel, hogy gazdasági értékekkel bíró 

tudásra, szakképzettségre tesznek szert. A munka világában az emberi erőforrások 

                                                
1 Az Európai Üzleti Iskola küldetési nyilatkozatából (forrás: http://europaiuzletiiskola.hu/#menu-item, a letöltés 
ideje: 2014.11.17. 08:15) 
2 A részleteket ld. az 1. sz. mellékletben 
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legfontosabb minőségi összetevői a szakértelem és a tudás, melyek a produktív 

munkavégzésre való emberi képességeket pozitívan érintik. Amíg ezek a képességek 

növelésére fordított kiadások növelik a munka értéktermelő képességét, addig pozitív 

megtérülést hoznak. A dolgozó számára elérhető bér és fizetés befolyásolásából származó 

keresetnövekedés a beruházás hozamaként jelenik meg. Az emberi beruházás nagyságának 

mérésére nincs közvetlen eszköz, ám a munka közben végzett képzés általában 

szakképzettséget produkál, s ez a tény sugallja a ráfordítások beruházás jellegét. Fontos még 

megjegyezni, hogy az emberi tőke az ember részét képezi, tehát nem választható el tőle – azt 

magában hordozza az ember, és bármilyen területen is tevékenykedjen, saját maga hasznosítja 

egész életében (Schultz, 1983). 

A vállalatok akkor végeznek beruházásokat, amikor elképzeléseik szerint ezzel profitjuk 

gyarapítható. Azt várják, hogy a beruházás költségei kisebbek lesznek, mint az általa elérhető 

bevétel. A beruházás folyamata a bevételek, a költségek, valamint a várakozások mentén 

valósul meg. Ennek megfelelően gondosan megtervezett lépések soráról van szó, aminek 

egyetlen célja van: a haszonszerzés (Samuelson és Nordhaus, 2012). 

 

 

A SZERVEZETRŐL 

 

Az Európai Üzleti Iskola Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest II. kerület, Szilágyi 

Erzsébet fasor 47. sz. alatt, a Hotel Budapest épületében található. A vállalkozás akkreditált 

felnőttképzési intézményként üzemel. 

A szervezet szolgáltatásaira a posztgraduális és távoktatási forma jellemző. Ebben az 

iskolában több csatornán keresztül is lehetőség van a konzultációra: e-mailen, telefonon, 

illetve személyesen. A folyamatosan induló tanfolyamok során, a képzési díj beérkezése után 

tíz napon belül megküldik a résztvevőknek a teljes tananyagot, amelynek mellékletében 

szerepel a kurzus teljesítéséhez szükséges három dolgozat témája és a vizsgatémák jegyzéke. 

A dolgozatok elkészítésére és a vizsgára való felkészülésre három hónap áll a résztvevők 

rendelkezésére. A beküldött dolgozatokat a szervezet munkatársai értékelik, és amennyiben 

mindhárom dolgozat „megfelelt” értékelést kapott, kitűzik a vizsga időpontját. Abban az 

esetben, ha valamelyik dolgozat nem éri el a kívánt szintet, a hallgató további időt kap annak 

kiegészítésére. A képzési díj a résztvevők kötelezettségeinek hat hónapon belüli teljesítését 
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feltételezi és fedezi. Ennek megfelelően, sikertelen vizsga esetén az Európai Üzleti Iskola 

vizsgánkénti díjat számol fel.3 

Az Európai Üzleti Iskola jelenleg kínált tanfolyamai: 

− Értékesítői-üzletkötői tanfolyam; 

− Ügyfélszolgálati tanfolyam; 

− Menedzserasszisztensi tanfolyam; 

− Titkárnői/Titkári tanfolyam; 

− Középvezetői tanfolyam;4 

− Fiatal vezetők képzése. 

A képzés kimeneti dokumentuma egy olyan tanúsítvány, amellyel a szervezet felsőfokú 

továbbképzést igazol. 

 

 

A KÉPZÉSEK SZEREPE A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK MINŐSÉGÉBEN  

 

Az Európai Üzleti Iskola szinte kizárólag vállalati képzéseket szervez olyan résztvevők 

számára, akik a frissen tanultakat azonnal, munkahelyi környezetben kívánják hasznosítani. 

Általánosan jellemző, hogy a munkáltató, az emberi tőkébe történő beruházást megvalósítva, 

kiküldi munkatársait a megfelelő képzésre, s a továbbképzett munkaerő által nyert plusz tőkét 

hasznosítva, a már magasabb tudású kollégától várja a cég gazdasági téren történő előbbre 

jutását. 

A szervezet a jelentkezők körében a képzés bemenetekor munkaköri készségszint-

felmérést végez. Ekkor válik el, milyen módon kezdődjön el a résztvevővel végzett közös 

munka, amely minden esetben a partnerségen alapul. E partneri viszonyt tükrözi az a felfogás, 

amelynek eredményeképpen lehetőség van akár személyre szóló képzési terv összeállítására 

is. Az ilyen tervek, illetve a „curriculum” elkészítése a résztvevő bevonásával történik. 

További lehetőségekkel bővül a készségek felmérése, illetve a képzési terv összeállítása, 

amikor az andragógus terepre megy – ebben az esetben a képzés közvetlen azokra az alapokra 

helyezhető, amit az Iskola szakembere a szolgáltatást igénybe vevő oldalon személyesen 

tapasztal. Itt, azon túl, hogy a képző szervezet munkatársa a humánerőforrás, illetve a 

                                                
3 Az Európai Üzleti Iskola honlapjáról (forrás: http://europaiuzletiiskola.hu/tavoktatasos-
programjaink.php#menu-item, a letöltés ideje: 2014.11.17. 08:29) 
4 Az Európai Üzleti Iskola honlapjáról (forrás: http://europaiuzletiiskola.hu/tavoktatasos-
programjaink.php#menu-item, a letöltés ideje: 2014.11.17. 08:31) 
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felnőttképzés területén jártas szakember, további előnnyel jár, hogy a kívülálló szemével látja 

a fejlesztésre szoruló pontokat, és ezt akár a helyszínen jelezni tudja a vállalat munkaerő-

fejlesztéssel foglalkozó szakemberei felé. 

A képzések gyakorlati hasznossága mind az önvizsgálatok, mind a visszajelzések által 

bizonyított. A felnőttképzési szervezet 1991 óta tartó fennállása óta tréning típusú képzési 

formában, olyan tudást segít elsajátítani, amelyet a résztvevők a kimeneti eredmények után – 

sőt, az esetek nagy részében már a képzés ideje alatt – alkalmazni tudnak mindennapi 

munkájukban. 

A megszerzett tudás hasznosításakor nem mellékes, hogy az új ismeretek alkalmazása 

során keletkezik-e akkora többlethaszon, amely által a tandíj megtérülése kimondható. Ennek 

a kérdésnek a tisztázására egy példa a legalkalmasabb. A szóban forgó esetben a képzési 

szolgáltatást igénybe vevő befizetett 500.000 Ft-ot egy három féléves felsővezető képzés első 

szakaszára. Amint elkezdődött a tanulási folyamat, a résztvevő azonnal integrálta az új tudást 

az őt alkalmazó cégbe, annak gazdasági téren történő fejlesztésére. A képzés második és 

harmadik féléve alatt ugyanezzel a jelleggel folyt a tudástranszport, s a képzésben részt vevő 

személy lépcsőzetesen segítette emelni vállalata termelékenységét. A folyamatos tanulással 

töltött másfél év végére a vállalat összesen befizetett 1.500.000 Ft-ot a tudásban fejleszteni 

kívánt munkatárs képzésére – ugyanekkorra az azelőtt 10 milliárd éves forgalmú vállalat 

60%-kal növelte forgalmát, ami 6 milliárdos növekedést jelentett. Noha a képzés mindössze 

3×3 hónapig tartott (azon belül is 3 nap/hó intenzitással), az iskola olyan korszerű andragógiai 

módszereket alkalmazott, amelyekkel képes volt a maximumot kihozni egy arra alkalmas 

felnőtt tanulóból. A fenti példa (amely eredményességét tekintve, az ár/érték arányt 

figyelembe véve, általánosnak tekinthető ebben a képzési környezetben) igazolja, hogy a 

tandíj megtérülésének valószínűsége az Európai Üzleti Iskola képzésein tanult, emelt 

tudásszinttel igen magas. 

A részvétel ára sajátos jellemvonásokat hordoz. A felnőttképzési szervezet 

megalakulásakor (a rendszerváltás időszakában) több külföldi cég jelent meg a felnőttképzés 

hazai piacán. E vállalkozások igen magas árfekvésben kínálták szolgáltatásaikat, jószerével 

ugyancsak a fejlődni kívánó cégek felsővezetői részére. Az árak igencsak meghatározóak 

voltak a piacon. A magyarországi felnőttképzési vállalkozások ehhez az árszinthez úgy 

igyekeztek igazodni, hogy a helyi gazdasági viszonyokat és a felnőttképzés piaci 

körülményeit figyelembe véve, az ismert árak mintegy 25%-áért kínálták szolgáltatásaikat. 

Eközben a külföldi, nagyobb oktatási-képzési leányvállalatoknak tevékenységük végzésének 

engedélyezéséért bevételük közel 55%-át jogdíj címen be kellett fizetniük. A képzésekért 
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fizetendő összegek csak hosszú évtizedek alatt álltak be a mai, európai viszonyoknak 

megfelelő mértékre. Az árak kialakításakor az általam vizsgált szervezet figyelembe veszi 

mind az adott időszakban uralkodó piaci körülményeket, mind az egyéni igényekből 

levonható következtetéseket. A mai árak általánosan és időarányosan megfelelnek a fentebb 

említett 500.000 Ft/félév tételnek. 

A folyamatos és zökkenőmentes minőségi képzéshez a résztvevők igényeinek megfelelő 

felnőttképző szakemberekre van szükség. Ehhez a képzések során a szervezet nemcsak saját 

oktatói bázisát veszi igénybe, hanem külsős előadókat is alkalmaz. Ez a módszer nem csak a 

jelen szervezetnél, de világszerte általánosan alkalmazott technika, hiszen a meghívott 

óradíjas oktatók igen nagy tapasztalattal rendelkeznek. Jellemzően úgy adódik össze az 

Európai Üzleti Iskola és a külsős oktatók kompetenciaköre, hogy egy adott szerződés 

alkalmával a szervezet adja a saját maga által kidolgozott elméleti bázist, az alkalmazott 

oktatók pedig ezt az elméletet tapasztalatukkal teszik át a képzés gyakorlatába. 

A képzések megvalósításakor, a gazdasági tervezéskor nem csupán a tudással kapcsolatos 

elméleti síkú összetevőkkel kell számolni, hanem be kell foglalni a képletbe a 

nyersanyagköltség tényezőit is. A tárgyi összetevők többek között a jegyzetek 

előállításában, a terembérlésben, az étkezési költségben, az akadálymentesítésben, továbbá 

számos, a képzésekhez közvetlen nem, de közvetve annál inkább köthető költségekben 

keresendők. A szervezet igyekszik saját erőből elvégezni azokat a műveleteket, amelyek 

megrendelése rontaná a költség és a haszon arányát. Ilyen például a saját irodagépek 

kapacitásának kihasználása különböző nyomtatott anyagok, mint a saját tanagyag házi 

elkészítésére. Ezzel csökkenthető a kiadások összege, könnyebben koordinálhatók a 

műveletek, valamint megtakaríthatók a szállítással, kapcsolattartással és egyéb, a nyomdai 

kivitelezéssel járó költségek. 

A jelen dolgozatban tárgyalt képzési formára jellemző, hogy a jelentkezők motivációja 

egyáltalán nem a korcsoportok szerint különül el. Sokkal inkább annak van jelentősége, 

hogy milyen pozícióból származik egy-egy résztvevő. Nem egyforma ugyanis egy tulajdonos 

és egy alkalmazott motivációja: a tulajdonost belső, az alkalmazottat külső kényszer 

hajtja  egy adott képzésben való részvétel felé. A korosztályok tekintetében annyi mégis 

megfigyelhető, hogy a fiatalabb résztvevők gátlásosabbak, az idősebbek pedig sokkal 

nyitottabbak. 
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Hogy ki miért vág bele egy tanulási folyamatba, alapvetően három irányból értékelhető. 

1. „Jól megy a cég, de mehetne jobban is” – van pénz és idő a képzésre, tehát kézenfekvő az 

emberi tőkébe történő beruházás. 

2. „Mintegy kitüntetésként, a cég fizeti a munkaerő továbbképzését” – ennek maga az 

alkalmazott is örül, hiszen új tudásával értékesebb része lesz a vállalatnak, s ezzel 

stabilizálja munkaerőpiaci helyzetét. 

3. „Fontos pozícióba került valaki” – ezzel növelni kell munkájának minőségét, így 

továbbképzésben részesítik. 

Míg a magánszemélyek esetében az, hogy valaki részt vesz egy képzésen, lehet részben 

tudatos, részben valamilyen külső kényszer hatása, addig a vállalati felsővezetők képzése 

esetén – márpedig ennek a szervezetnek az alanyai kizárólag ennek a jellegnek felelnek meg – 

100%-ban a tudatosság vezérli a résztvevőket. 

A képzések befejeztével elvégzendő a befektetett idő, pénz, energia megtérülésének 

kiszámítása. Egy-egy tanulási folyamat után feltehető a kérdés, megérte-e odajárni, amire a 

visszajelzések alapján a válasz: igen. Ezt is legjobban egy példa szemlélteti. Egy, a gazdasági 

válság hatásaival szembe néző cég 150 fős alkalmazotti csapatát kénytelen volt 70 főre 

csökkenteni. Ebben a nehéz helyzetben a cég vezetése úgy döntött, a tudásfejlesztésbe ruház 

be. Az Európai Üzleti Iskola képzésén való részvételnek köszönhetően, két év elteltével a cég 

ismét 150 fős létszámmal dolgozott, és ami további bizonyíték a vállalat részéről született jó 

döntésre, hogy ugyanezzel a létszámmal ekkor már a válság előtti termelésük kétszeresét 

tudták teljesíteni. 

Ha a tanulás költségeit tekintjük, általánosan megfogalmazható, hogy a humántőke 

fejlesztésekor nem kiadásról van szó, hanem inkább befektetésről, hiszen a tudásba való 

beruházás a cégfejlesztéseknél megtérül. Továbbá az is jellemző, hogy az erre fordítandó 

összegeket a vállalatok a nyereségeikből hívják le, ugyanakkor ezek az összegek az 

adóbevallás során költségként elszámolhatók. 

A humántőkébe történő beruházás során általános, hogy a befektetett idő és energia 

azonnal megtérül, mert a munkahelyen generálódott gazdasági problémák a képzésbe mint 

élő problémák behozhatók, s a kidolgozott megoldás azonnal visszavihető a vállalathoz, így 

az időveszteség nélküli alkalmazhatósággal egy kedvezőbb gazdasági helyzet felé mozdítható 

a cég. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

Interjúalanyom elmondására hivatkozva, meggyőződéssel mondhatom, hogy a gazdasági 

problémák kezelésére a tudásszint fejlesztése a leghatékonyabb módszer. Olyan 

szakemberekkel kell együtt gondolkozni, akiknek nagy elméleti és gyakorlati tapasztalata van 

az üzleti problémák kezelésére. 

A képzés díját soha nem szabad kiadásnak tekinteni, ezek az összegek sokkal inkább 

befektetésnek tekintendők. 

Az Európai Üzleti Iskola képzésein részt vevő felnőtt tanulók visszajelzései szerint az 

üzleti jellegű képzések elvégzése fontos társadalmi haszonnal is jár , hiszen amellett, hogy 

az egyén által képviselt vállalat gazdaságilag kedvező helyzetbe kerül, maga az egyén is 

fejlődik, bővülnek lehetőségei, megtanulja a problémák belülről történő megoldásának 

módjait, s ezzel megvalósul a reformkori gondolat, „ a kiművelt emberfő” gondolata. 

Az e dolgozatban leírt mikroszintű vizsgálat alapjául szolgáló adatközlés tartalmát 

tekintve, az a véleményem, hogy a vállalatok kezében mindig ott van a cég gazdasági 

helyzetének stabilizálására irányuló preventív cselekvés lehetősége. Úgy gondolom, hogy a 

gazdasági körülmények állandó figyelése, a piaci viszonyok elemzése, valamint a 

munkatársak teljesítményének realizálásra fordított figyelem folyamatos igényt generál a 

humántőkébe történő beruházásokra. A beruházás pedig csak úgy valósulhat meg, ha a cég 

folyamatosan ráfordításokat valósít meg a munkaerő minőségének növelésére. Ettől nemcsak 

a vállalat gazdasági színvonala emelkedik, de az egyéni tudás is magasabb értékű lesz, ami 

kihat a munkaerőpiaci státuszok stabilitására, egyszersmind az ember társadalomban elfoglalt 

helyének minőségére.  
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1. SZ. MELLÉKLET 

 

 

Az interjú kérdései 

 

Kérdések a szervezet felé 

 

1. Hogyan fogalmazható meg a képzések gyakorlati hasznossága? 

2. Mekkora a tandíj megtérülésének valószínűsége a megszerzett tudás hasznosításával? 

3. Milyen piaci összetevők alapján képezték a részvétel árát, miből tevődik az össze? 

4. Fizetnek-e külsős előadókat, vagy csak belsős apparátust tartanak fenn? 

5. Van-e nyersanyag költség? 

6. Korosztályonként mennyire eltérő a motiváció és anyagi háttér? 

 

Kérdések a részvevők felé 

 

7. Milyen céllal vágott bele? 

8. Mennyire volt tudatos ez a gazdasági döntés a részvételre a befektetés és annak 

megtérülésének mérlegelése terén? 

9. Megérte-e oda járnia? 

10. Gyűjtött-e rá vagy a családja fizette? 

11. Mennyi befektetett időt, energiát, pénzt stb. emésztett fel? 

12. A munkáltatónak is beruházás volt ez? 

13. Milyen egyéb előnyökkel járt ez a tanulási folyamat? 

14. Véleménye szerint milyen társadalmi haszna lehet annak, hogy elvégezte a képzést? 

15. Személyesen ár-érték arányosnak ítéli-e meg a képzést? 

16. Az ár befolyásolta-e, hogy e mellett döntött? 

 

Az adatfelvétel ideje: 2014.11.12. 12:30. 

Az adatfelvétel helye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47. 

Az adatokat felvette: Molnár Attila Károly. 

A nyilatkozó szervezet neve: Európai Üzleti Iskola. 

Az információt közölte: Kovács Tünde andragógus, humánerőforrás-fejlesztő.
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