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MBA-karrierek – életre szóló  
barátságok 

Az MBA címre sokan vágynak, de nem mindig azt kapják, amit vár-
nak tőle. A szakmai és személyes siker előfeltétele a megfelelő isko-
laválasztás. Az MBA divatos, de azoknak a menedzsereknek, dip-
lomásoknak és vállalkozóknak a többsége, akik szeretnék tovább-
képezni magukat, elértéktelenedő kínálattal találják szembe magu-
kat. A cikk bemutat néhány interjúalanyt, akik Svájcban, az USA-ban 
és Angliában folytatták tanulmányaikat. 
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menedzser. 

Alapvető kérdések 

Az MBA iránt érdeklődőknek feltétlenül meg kell válaszolniuk né-
hány fontos kérdést: Mit akarnak az MBA-val elérni? Melyik intézmény 
felel meg legjobban a szakmai és személyes követelményeiknek? Egy 
európai vagy egy amerikai, egy privát intézmény vagy egy egyetem? Mi-
lyen a hírneve? Elegendők a saját pénzeszközök vagy hajlandó a mun-
káltató hozzájárulni a finanszírozáshoz? Mennyire kell a magánéletet be-
látható ideig alárendelni a célnak? És végül: meghozza-e valóban az 
áhított cím a remélt értéktöbbletet a vállalatnak és saját magának?  

A St. Gallen-i Media Markt 40 éves ügyvezető igazgatója 13 éven át 
különböző szemináriumokon és tanfolyamokon vett részt, de hiányát 
érezte egy átfogó, tartalmas programnak. „Szerettem volna tanulni vala-
mit, naprakész ismereteket szerezni az üzemgazdaságtan és a vállalat-
vezetés területéről. Nem csak egy modult akartam megismerni, hanem 
megtudni, ami az elmúlt 13 évben történt, és ami a jövőben még rám vár. 
Célom volt még egy hálózat kiépítése, és olyan emberek megismerése, 
akikkel az ember nem a munkán vagy a kollégákon keresztül találkozik.” 
További motivációként említette új lehetőségek megismerését és kihasz-
nálását. Mindez oda vezetett, hogy végül 2 évig a Zürich-i Egyetem pad-



ját nyomta – 43 társával, köztük 6 nővel együtt, akik hozzá hasonlóan 
gondolkodtak. A Media Markt St. Gallen magára vállalta az az idő tájt 
55 000 frank teljes költség felét, és rábízta – az igazgatótanács elnöké-
vel közösen – a megfelelő tanintézmény kiválasztását. 

Annak, hogy a választás a Zürich-i Egyetem Executive MBA (EMBA) 
képzésére esett, megvolt az oka: a zürichi egyetem nagyon jó hírű és 
2001-ben nagy lépést tett előre a korábbi továbbképzési modultól a ve-
zetői EMBA felé. Itt térül meg legjobban az idő és a pénz befektetése. Az 
intézmény olyan biztonságot jelent a jövőre nézve is, amit egy privát is-
kola nem tud kínálni. Ugyanakkor világos volt számára, hogy a Media 
Markt üzleteinek az ő továbbképzése alatt is folytatódni kell, ezért nagyra 
értékelte a Zürichi Egyetem közelségét lakóhelyéhez, valamint a kedd-
szerda-csütörtöki egésznapos tömbösített oktatást. Így az intenzív idő-
szak alatt egy kalap alá tudta hozni a munkát, a tanulást és a családot. 
Erőt adott neki, hogy felesége, aki orvosnő és két gyermek anyja, kez-
dettől fogva támogatta szándékát. Névjegykártyáján egy éve szerepel a 
Zürichi Egyetem EMBA címe. Neki megérte a befektetés.  

A Zürichi Egyetem azért is ideális, mert az MBA-résztvevők ugyan-
azt az infrastruktúrát használhatják, mint a hallgatók, azaz diákigazol-
ványt kapnak, részt vehetnek az összes előadáson, igénybe vehetik a 
könyvtárat és a tanári kart. Az esettanulmányok teljesen aktuálisak vol-
tak mind Zürichben, mind az USA-beli Stanford Egyetemen való 10 na-
pos tartózkodásuk idején. Nagy benyomást tett rá, hogy a – legkülönbö-
zőbb ágazatokban szerzett vezetési tapasztalatokkal rendelkező – hat 
fős csoportokban milyen gyakorlatiasan vitatták meg az eseteket. Min-
den résztvevő beosztása és vállalatának helyi vagy nemzetközi irányult-
sága szerint más-más megközelítést alkalmazott, és a saját módján já-
rult hozzá a megoldáshoz.  

Felbecsülhetetlen kapcsolatok  

Időközben megválasztották a Zürichi Egyetem EMBA kollégiumának 
elnökévé. Az összesen 44 első EMBA-végzősből 33 csatlakozott az új 
hálózathoz, amelynek legfőbb céljaként elhatározták, hogy erősítik az 
egyetem új EMBA-ját és intenzív hálózatot működtetnek. Egyszerűen 
felbecsülhetetlennek tartja a kollégiumhoz és az egyetemhez fűződő 
kapcsolatokat.  

A zürichi Siemens Schweiz elnökhelyettese és a kiemelt ügyfelekkel 
foglalkozó kereskedelmi vezető 2003 elején a St. Gallen-i EMBA-
programra iratkozott be. A 40 éves férfi már mérnöki tanulmányainak be-

 



fejezésekor elhatározta, hogy nem a fejlesztésben, hanem az értékesí-
tésben szeretne dolgozni, ezért hamarosan posztgraduális képzés kere-
tében mérnök-közgazdász tanulmányokat folytatott, vállalatvezetési sza-
kosítással. Tudása széles körű hasznosítását lehetővé tette számára a 
10 évi gyakorlat és az a lehetőség, hogy egy középvállalatot vezethetett. 
„Hamar észrevettem azonban, hogy a vállalatátalakítás, pl. a fúzió és 
felvásárlás folyamata nagyon sok emberi problémát vet fel. Ezért válasz-
tottam az USA-beli Santa Clara Egyetem vállalati tanácsadói EMBA-
programját, magas szintű menedzsment képzési blokk-kal.” A Siemens 
Schweiz személyügyi osztálya támogatta döntését és részben a költsé-
geket is átvállalta. St. Gallen mellett szólt néhány fontos tény: az iskola 
nemzetközi hírneve, a munka- és lakóhelyhez való közelsége, a tömbö-
sített oktatás, és az a lehetőség, hogy a képzési idő egy részét idegen 
környezeti kultúrában lehet eltölteni. A családapa közölte: „munka mellett 
elvégezni az EMBA-t nagyon sok önfegyelmet kíván – és az utóbbi 18 
hónapban kénytelen voltam szabadidőmet erősen korlátozni.”  

Mindazonáltal ismét a St. Gallen-i egyetemet választaná. Nagy be-
nyomást tett rá a nemzetközi jelleg, profitálhatott a kurzusok alatti érde-
kes beszélgetésekből, a csoportmunkából és a létrejött hálózatból.  

Hangsúlyozta, hogy nem azért kezdte meg tanulmányait, hogy utá-
na új állást keressen. „Én már igazgatósági tag vagyok a Siemens 
Schweiz-nél, ennyiben nincs is pénzügyi oka.” Azt tanácsolja, hogy olyan 
egyetemet kell keresni, amelyiknek megvan az akkreditációja. Az MBA 
szakirányát gondosan össze kell hasonlítani a saját igényekkel, és a ké-
pesítésnek biztosítania kell a bejutást egy hálózatba. 

Vállalati program „valós esetekkel”  
Henley-ben 

A Schindler AG 36 éves vezető szakembere a brit Oxfordshire-be 
vágyódott, ahol a Henley Management College a Temze partján egy ha-
talmas parkban fekszik. Az „elektronikus vásárlások és stratégiai beszer-
zések igazgatóságának” alelnöke jól átgondolta a lépést. A vállalati kar-
rierterv keretében Japánban külföldi tapasztalatot szerzett gépészmér-
nököt 2000-ben akkori munkaadója, a Continental javasolta MBA-ra. A 
felkínált 3 főiskola közül a Henley Management College-t választotta. Az 
intézmény több szempontból is megfelelő volt számára: angol nyelvű ta-
nulmányok egy ismert főiskolán, nemzetközi résztvevők és különféle 
ágazatokból vett esettanulmányok. A tanulmányokat támogatta a 
Continental belső mentora és személyügyi felelőse, a vállalat a költsége-



ket is átvállalta. Henley-ben a „Konzorcium-program”-ot látogatta, amely-
nek keretében a cégeknek lehetőségük volt aktuális eseteket és témákat 
bevinni és a képzést a csúcsmenedzserek előadásaival kiegészíteni. Ez 
 
zel párhuzamosan a székházakban főleg a Henley professzorainak elő-
adásaira került sor. Nagyra értékelte a helyi aktuális eseteket, és a mai 
napig is profitál a hálózatból, amelyet Henley-ben kiépített. Számos élet-
re szóló barátság is kialakult. A megtanult elméleti tartalmak támogatják 
a mindennapi szakmai életben, és jól kiegészítik mérnöki tudását. Az 
MBA iránt érdeklődőknek azt tanácsolja, hogy egy ilyen képzésben ne az 
esetleges előléptetés érdekében vegyenek részt, hanem csak akkor, ha 
erős a szándékuk önmaguk továbbképezésére. 

Céltudatosan a Tuckra és nem  
a Harvardra 

Az amerikai Tuck School of Business „elitgyanús”: MBA programja 
az amerikai és brit gazdasági lapok, mint a „Financial Times”, „Wall 
Street Journal” vagy a „Business Week” rangsoraiban rendszeresen a 
legelső helyeken szerepel. A Tuck School Hanoverben, Bostontól észak 
felé két órányira helyezkedik el, és aki itt szerez helyet magának, nagyon 
tudatosan választja a Tuck-ot és nem a Harvardot. A választásban döntő 
szerepet játszanak a kis osztályok és az intenzív csoportmunka. Mint 
családtag, ma a feldmeileni (Svájc) Swarovski cég végrehajtó bizottsá-
gának a tagja, és a Vállalati Kontrolling és a Fúziók és felvásárlások 
(M&A) részlegekért felelős. A két éves nappali tanulmányok a Tuck 
Schoolon a vállalatvezetés, különösen a stratégia és pénzügyek téma-
körben, alkalmassá tették feladata ellátására, és ugyanakkor a különféle 
európai befektetési bankok és tanácsadó cégek iránti érdeklődését is 
felkeltették. Számára az amerikai MBA-nak nem volt európai alternatívá-
ja, mivel a több mint százéves hagyománnyal rendelkező „MBA feltaláló-
iban” bízott meg a leginkább. Időközben a Tuck külföldi diákjainak rész-
aránya 30-ról 40%-ra emelkedett, köztük sok az ázsiai, és egyre több nő 
látogatja a tanfolyamokat. Számára ideális volt a mintaesetek, a gyakor-
lati know-how, a tankönyvből származó tudás és az egyéni tanulmányok 
keveréke a Tuckon. Más USA-beli intézményekkel ellentétben maguk a 
professzorok oktattak és nem hagyták asszisztenseikre a tanítást. Az 
ügyvezető igazgatók által bemutatott esettanulmányok a közelmúltból és 
a jelenből származtak. Szerinte minden kívánsága teljesült, és minden 
szak, amit felvett, fontos a munkájához, sok tapasztalatot tud egy az 

 



egyben átvenni. Gyakran átnézi az esettanulmányokat, szövegkönyveket 
és modelleket. Az egész világot behálózó üzleti útjain nagy hasznát ve-
szi a „fantasztikusan működő” kollégiumi hálózatnak, amely 8000 egykori 
hallgatót foglal magába. Beleszeretett Tuckba, és döntését egy percig 
sem bánta meg. De nemcsak Tuckba szeretett bele, hanem amerikai fe-
leséget is hozott magával Feldmeilenbe. 

Összeállította: Kaposi Mária 
 

Wienröder, H.: Freundschaften fürs Leben. = io New Management, 73. k. 9. sz. 2004. 
p. 68–71. 
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Röviden… 

Válságos állapotban az európai egyetemek – Harc az észért 
Manapság kikerülhetetlen probléma: Hogyan lehetne Európa a legverseny-

képesebb „tudásalapú társadalom” a világon? Az EU vezetői már 2000-ben, Lisz-
szabonban előszeretettel fogadták ezt az elképzelést. 

Az ázsiaiak kevesebbért, az amerikaiak több ideig dolgoznak mint az euró-
paiak – az öreg kontinensnek nem maradt más lehetősége, mint a függés a „szel-
lemi erőforrás”-tól. 

De van egy nagy bökkenő! 
Európa elsőszámú szellemi tőkéje, az egyetemi rendszer, rettenetes álla-

potban van. Hogy mennyire, azt hangsúlyozza ki egy 2004-ben készült felmérés a 
világ egyetemeiről. E ranglista szerint a Top-10-es listán az amerikai monopóliu-
mot csak két európai egyetem – Oxford és Cambridge – töri meg. A következő 
EU-s egyetem, az Utrecht-i Egyetem, csak a 39-ik helyen található. 

Európa legjobb humántőkéi közül sokan vándoroltak ki a világ legjobb ame-
rikai campusaiba. Az Európai Bizottság egy 2003-as jelentése szerint 400 000 
EU-születésű tudományos kutató dolgozik az USA-ban, és háromnegyedük nem 
tervezi a hazatérését ebből a „pénzben úszó” rendszerből. 

Az USA a GDP-jének 2,7%-át fordítja egyetemeire, az OECD legutóbbi je-
lentése szerint; míg Franciaország és az Egyesült Királyság 1,1%-ot; Németor-
szág pedig csak 1%-ot. Egy brit „top-egyetem” professzora kb. 45 000 GBP-t  
(80 000 USD) keres évente, ami a duplája lenne az amerikai Ivy League főisko-
lán, és még több, ha egy nagy névről lenne szó. A kutatási projektekbe is bőke-



zűek az amerikai befektetések. Európa „tudásgazdaságának” következtetései 
gyászosak. Az EU negyedannyi szabadalmat produkál egymillió főre vetítve, mint 
az USA. 

Az európai egyetemek pénzügyi problémái a közpénzekbe vetett bizalomból 
származnak. Németországban a felsőoktatásra fordított 1%-nyi GDP-ből csak 
0,1% származik a magán szférából. A legtöbb EU-országban a hallgatók nem 
fizetnek tandíjat. Az Egyesült Királyságban nagy vihart kavarva, de bevezették a 
tandíjat, noha ezek még közel sem fedezik az oktatás valós költségeit. Az ered-
mény: az egyetemek pénzért sóvárognak, míg a hallgatók gyakran kóvályognak 
ponteredmény nélküli féléveik között. A berlini Humboldt Egyetem egyik gazda-
sági professzora szerint, mivel a hallgatók nem fizetnek, sokan csak időtöltésnek 
használják az egyetemet. Az előadótermek túlzsúfoltak, és a túlkoros hallgatók 
5,5 év alatt szerzik meg a „first degree-t”. Sok európai egyetem keresi az új, al-
ternatív támogatási forrásokat (végzett diákok hagyatkozásai vagy üzleti szponzo-
rálások), de a folyamat még messze elmarad az amerikaitól. 

Sok európai kormány esküszik, hogy tesz valamit az egyetemek válságos 
helyzetének javításáért: a britek már bevezették a tandíjat; az olaszok megpróbál-
ják csökkenteni az akadémiai kinevezések titkosságát, hogy ezáltal elszámoltat-
hatóbbak legyenek; a német kormány ígéretet tett 10 elit egyetem kialakítására. 
Szeretnék újraéleszteni a XX. sz. első harmadának német tudományos eredmé-
nyeit, a 25 Nobel-díjra emlékezve. 

Saját magán önkezével ejtett seb 
Az európai egyetemek, a jelenlegi formában, nem számíthatnak rá, hogy 

kormányaik megmentik őket. Ezt a mentőövet Amerikától kapják. A szeptember 
11-i támadás után hihetetlenül megnehezítették az amerikai vízum megszerzését 
külföldi diákok számára. A Texas A&M Egyetem rektora szerint az egyetemükre 
jelentkezők száma 2003-ban 38%-kal esett vissza (ezen belül a kínaiaké 76, az 
indiaiaké 58%-kal). Ez egy közvetlen hatás az amerikai tudományra, mivel „a ku-
tatási eredmények nagyban függnek a külföldi hallgatói létszámtól. Ők sokat dol-
goznak a laboratóriumokban, ami a felfedezésekhez vezető út”. 

Ha Amerika most elfordul attól a lehetőségtől, hogy elsőként szemezgessen 
a világ legtehetségesebb jelöltjeiből, itt a lehetőség az európai egyetemek számá-
ra. A brit egyetemeken 60%-kal nőtt a hallgatók száma 2003-ban 1997-hez ké-
pest, ami főleg a kínai hallgatóknak köszönhető. Az EU többi egyeteme még csak 
igyekszik tőkét kovácsolni a külföldi hallgatók áradatából az angolul indított kur-
zusok számának növelésével. De ez a lehetőség lehet, hogy csak tiszavirág éle-
tű, mert más országok is, mint pl. Ausztrália, Új-Zéland és legfőképp Japán is 
keményen küzdenek a külföldi hallgatókért. A brit részesedés a „tengerentúli” diá-
kokból megtorpant. 

Az amerikai egyetemek is megpróbálják rábírni a kormányt, hogy enyhítse-
nek a külföldi hallgatók vízumszerzési nehézségein. Ez lehet, hogy könnyebb 
lesz, mint az európai egyetemek mélyen gyökerező problémáinak a megoldása. 
 
(The Economist, 372. k. 8394. sz. 2004. szept. 25. p. 38.) 

 


