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személyközi,  a  csoport,  a  szervezeti  és  a 

szervezetközi  működésben  és  eredményes-

ségben.

Irodalom:

[1]  Fáy  Árpád:  Alkotmányos  normákkal  il-

leszkedő  költségvetési  rendszer  kell. 

Movement of a free Hungary, 2007.

A cikket a szerző saját ábrái illusztrálják. A 

cikkben leírt dimenziópárossal kapcsolatosan 

felmerülnek különböző párhuzamok a jelen-

leg  is  ismert  dimenziópárokkal:  analízis-

szintézis,  indukció-dedukció,  disszimiláci-

ó-asszimiláció,  konstrukció-dekonstrukció 

stb.  (a  lehetséges  párhuzamok elemzésére 

egy következő írásban térek ki). Érzékelem a 

pedagógia-andragógia  irányában  a  jelentős 

hazai jelenlétet és erőfeszítéseket az induk-

tív  irányokban.  Jelen  írásban  jelzett  új 

dimenziópáros  látásmód-érzékelési  sajátos-

ság  és  kommunikációs-prezentációs 

folyamat  irányultságú,  ilyen  irányultságról 

nincs tudomásom és nem találtam adatot az 

általam  érzékelt  eddigi  szakirodalomban. 

Amennyiben a kedves olvasó mégis tud ilyen 

vonatkozású  megjelenítésről,  örömmel  ve-

szem  a  jelzését,  jelentkezését.  Szívesen 

várok partnereket is a téma továbbfejleszté-

se érdekében.

Dr. Mérő László: Az üzlet tanulá-

sa

mikor  a  rendszerváltás  után  Ma-

gyarországon  elindultak  a 

posztgraduális  MBA képzések,  leg-

először  azok  haraptak  rá,  akik  felelős 

döntéshozó vezetőként  vagy ilyenek tanács-

adójaként  érezték,  hogy  több  tudásra  van 

A

szükségük.  Az  első  MBA-évfolyamokon  még 

azzal foglalkoztunk, hogy miképpen születik a 

világban percről percre az új üzleti tudás, ami 

napról  napra  megváltoztatja  a  világot,  akár 

rendszeres válságok árán is. A hallgatók ér-

zelmileg  reagáltak  a  tananyagra, 

szenvedélyes viták alakultak ki. 

Azután  a  következő  évfolyamokban  jöttek 

azok, akik úgy érezték, hogy ha több tudásuk 

lesz, akkor talán vezetővé válhatnak. Ők azt 

követelték, hogy azonnal, most rögtön mond-

juk  el  nekik  a  nagy  titkokat,  amitől 

eredményes,  élvonalbeli  vezetők  lesznek. 

Annyian voltak és olyan erős fizetőképes ke-

resletet  jelentettek,  hogy  muszáj  volt 

alkalmazkodni  hozzájuk.  Át  kellett  térni  a 
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kész  receptek  oktatására.  Ettől  azonban  a 

döntéshozó  vezetők  pillanatok  alatt  eltűntek 

ezekből  az  iskolákból.  Ők pontosan érezték, 

hogy a legfrissebb kész receptek is automati-

kusan  elavulnak,  mire  a  tananyagba 

bekerülnek, és ebből köszönték szépen, nem 

kértek. Így aztán nemcsak a tanítás stílusa, 

hanem  a  hallgatóság  összetétele  is  viharos 

sebességgel megváltozott.

Az új hallgatók rengetegen voltak és igen tud-

ni  vágyók.  A  képzési  cél  viszont 

kimondatlanul is más lett: immár nem felelős 

üzleti döntéshozókat, hanem hatékony végre-

hajtókat  képeztünk.  Valóban,  az  új  MBA-

iskolák kiválóan kielégítették a frissiben Ma-

gyarországra települt nagy nemzetközi cégek 

középvezető-igényeit. Ma is ezt teszik.

Eközben  azonban  a  felelős  üzleti  döntésho-

zóknak  nem  maradt  olyan  iskolájuk,  ahol 

hasonszőrűek között lehetnek,  és ahol való-

ban az ő problémáikkal foglalkoznak. Olyan, 

ahol nem a „nagy titkokat”, a kész megoldá-

sokat tanítják,  mert  a  hallgatók úgyis  eleve 

pontosan tudják: a nagy titok az, hogy nincs 

titok. Ha lenne, azt már rég tudnák. Vannak 

viszont  új  gondolatok,  új  világszemléletek, 

vannak  okos  üzleti  guruk,  van  mindennap 

frissülő új tudás – és vannak tanárok, akik ezt 

akarják közvetíteni a hallgatóiknak.

Egy tanárnak katedra kell, és noha az egyete-

men  a  katedra-éhségem  rendesen  kielégül, 

mégis régóta vágytam erre a fajta oktatásra 

is.  Elképzeltem,  kikkel,  melyik  kollégákkal 

tudnánk  egy olyan  iskolát  létrehozni,  amely 

azokat az embereket vonzhatja hallgatóként, 

akik ilyenfajta tudásra vágynak, és azt lehető-

leg  egymás  társaságában,  közösségi  úton 

szeretnék  elsajátítani.  Ehhez  találtam nagy-

szerű partnert Kürti Sándorban, így jött létre 

a  KÜRT  Akadémia,  és  azon  belül  az  Üzleti 

Gondolkodó Iskola.

Ezen a képzésen nagyjából ugyanazt az ép-

pen  aktuális  tananyagot  tanítjuk,  mint  az 

egyetemen, csak nem húszéves, hanem har-

mincas-negyvenes  vagy  még  idősebb 

hallgatóknak, akik érettségük és tapasztaltsá-

guk  révén  egészen  mást  vesznek  le  belőle. 

Így máshova kerülnek a súlypontok és más-

fajta  kérdéseket  tesznek  fel.  Ettől  valóban 

másmilyenek az órák, mint az egyetemi okta-

tásban.  Az  üzleti  képzések tapasztalt,  sokat 

látott  hallgatói  kiprovokálnak  olyan  válaszo-

kat,  amelyeknek  a  húszéves  egyetemi 

hallgatók  számára értelme sem lenne.  Sok-

szor  magam is  meglepődök,  milyen érdekes 

gondolatokat hoznak ki belőlem az üzleti gon-

dolkodó  iskola  hallgatói,  olyanokat,  amik 

különben aligha jutottak volna az eszembe.
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