
Esettanulmány 
készítésekészítése

Az anyag a KPMG Academy szervezésében 
tartott „Esettanulmányok az oktatásban” 
című tréning anyagának felhasználásával 

készült (tréner: Pusztai Csaba)



Miért írjunk esettanulmányt?

O A téma oktatásának segítése hazai 
gyakorlati esetek bemutatásával

O Empirikus adatgyűjtés, későbbi kutatás 
része (információforrása) lehetrésze (információforrása) lehet

O Vállalati gyakorlati kapcsolat kialakításának 
lehetőségét biztosítja

O Publikációs eredmény, presztízs növelése



Az esettanulmány

O egy olyan narratív (elbeszélő) történet

O ami részletekbe menően mutat be

O egy valós (esetenként csak valósnak tűnő)egy valós (esetenként csak valósnak tűnő)

O üzleti vonatkozású szituációt, dilemmát, 
döntési helyzetet

O amit a tanulóknak meg kell oldaniuk

O ezért nyitva hagyja a történet végét!



Az esettanulmányok 
felhasználási területe

O Elsősorban a menedzsment problémák 
megismertetését szolgálja, ahol emberi 
tulajdonságokat és döntéseket mutat be.

O Gyakran használják marketingproblémák O Gyakran használják marketingproblémák 
bemutatására, ahol a holisztikus értelmezés 
és a kreatív megközelítés kérdésében 
lehetnek eltérések.

O Általában szöveges, nem túl sok számszerű 
konkrétummal.

O Több megoldása, kimenetele lehet.



Lehetséges nehézségek a
kontrolling esettanulmányok esetén

O Konkrétumok, számok meghatározó 
szerepet játszanak.

O Lezárt esetek kerülhetnek bemutatásra, 
amely alapján a kimenetel egyértelmű.amely alapján a kimenetel egyértelmű.

O Hogyan lehet a példát és az esettanulmányt 
megkülönböztetni egymástól?

O Lehet-e nevesíteni a forrás céget?



Az esettanulmánnyal szembeni 
elvárások

O Szerkezet és elbeszélés

O Egy komplex, kerek történet, amely segít életre 
kelteni a helyzetet (dráma, feszültség, kétely)

O Stílusa és folyamata (elbeszélő, párbeszédes, O Stílusa és folyamata (elbeszélő, párbeszédes, 
kronologikus, fókuszáló) 

O Komplexitás

O Ne legyen egyértelmű kimenetele, könnyen 
kikövetkeztethető lezárása

O Mutasson be eltérő aspektusokat, perspektívákat!



Az esettanulmány tervezése

O Mi az esettanulmány célja?
O Mik a tervezett oktatási célok?
O Hogyan lesz felhasználva az oktatási folyamatban?
O Hogyan szolgálja az oktatási, tanulási célokat?

O Ki a célközönség?O Ki a célközönség?
O Milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek a 

tanulók?
O Mi lesz a tanulók szerepe az esetfeldolgozásban

O Milyen információkra épüljön az eset?
O Mi az információk forrása? (tapasztalat, interjú, 

szekunder forrás)
O Mitől lesz igazi, autentikus esettanulmány?



Az esettanulmány írás 
folyamata

1. Az esettanulmány iránti igény felismerése

2. Az igény pontosítása: milyen céllal, milyen 
témáról, melyik vállalatról?

Kapcsolatfelvétel3. Kapcsolatfelvétel

4. Adatgyűjtés

5. Elemzés, értékelés, fogalmazás

6. Publikációs engedély megszerzése



Egy tipikus üzleti 
esettanulmány szerkezete

1. Cím (max. 10 szó) – figyelemfelkeltő, de utaljon a témára!

2. A képzési cél (max. 1/2 oldal, 30 másodperc) – legyen 
érdekes, motiválja és vonja be az olvasót! 

3. Bevezetés (1-2 oldal) – a főszereplő bemutatása, a 
helyzet és a körülmények felvázolása az ő szemszögéből!helyzet és a körülmények felvázolása az ő szemszögéből!

4. A háttér bemutatása (3-7 oldal) – a vállalati és az iparági 
környezet, a versenyhelyzet megismertetése!

5. Következtetések (2-3 bekezdés) – a vázolt helyzetben a 
képzési célra összpontosítsa a figyelmet!

6. Mellékletek (1-10 függelék) – az eset megoldásához nem 
feltétlenül szükséges információk, a tág megközelítés 
elősegítésére!



Az esettanulmány megírása

O Vázlatok, piszkozatok, részegységek leírása
O A központi gondolat, a vezérelv felvázolása 

(a tanulási célból meghatározva, a fő és a 
részproblémák kifejthetősége)részproblémák kifejthetősége)

O Tanulási eszközként való kezelése (adjon 
lehetőséget kérdések feltevésére, a téma 
továbbgörgetésére, aktivizálásra, 
következtetésre)

O Tanári megoldási javaslat is készíthető 
hozzá (indító ill. továbblendítő kérdések)



Az esettanulmány 
alkalmazhatósága

O Segíti-e a képzési cél elérést?
O Az esetben bemutatott problémák hogyan kapcsolódnak 

a tanulási célhoz?
O Elég teljes, komplex-e az esettanulmány, és elég 

összpontosított, tömörített-e?összpontosított, tömörített-e?
O Szembesít-e valamilyen problémával, vitás üggyel?
O Jól alkalmazza-e az elbeszélés narratív stílusát, érdekes-

e a történet?
O Logikusan épül-e fel a történet?
O Megfelelő-e az átmenet a cselekmény elemei között?
O A tartalom releváns, pontos, hiteles-e a téma kapcsán?
O Külső hivatkozások jól illeszkednek-e az esethez? 



Milyen a jó esettanulmány?

O Jó történet, de nem csak sztori!
O Érdekes kérdést, problémát emel a középpontba, felkelti 

a figyelmet!
O Nem túl régi múltban történik! Elképzelhető.
O Segíti az azonosulást a főszereplővel!O Segíti az azonosulást a főszereplővel!
O Legynek benne idézetek!
O Releváns az olvasó számára!
O Van pedagógia haszna
O Konfliktust teremt
O Döntésorientált
O Általánosítható érvényű
O Rövid



Az esettanulmánnyal való 
oktatás

O Felcsigázó bevezető szöveg, az érdeklődés 
felkeltése

O Az esettanulmány kiosztása, elolvasása, 
értelmezése, esetleges kérdések tisztázásaértelmezése, esetleges kérdések tisztázása

O Egyéni vagy kiscsoportos felkészülés
O A megbeszélés indítása kérdésekkel, esetleg 

alternatívák közötti választással
O A vita ösztönzése, folyamatosságának irányítása
O A vita összefoglalása, tanulságok 

megfogalmazása




