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1 MIÉRT FONTOSAK A VÁLLALKOZÁSOK? 

A vállalkozóvá válás és kiemelten a növekedésre kész vállalkozások ösztönzése fontos gazdaságpolitikai 

kérdés. A kis-és középvállalatok (KKV-k) jelentős hatással vannak a gazdasági növekedésre 

(Blanchflower, 2000, Carree, Thurik, 2010, Carree, et al., 2002), elsősorban a tudásáramlásra gyakorolt 

kedvező befolyáson keresztül (Ács et al. 2005). Kiemelt a jelentőségük az innovációban betöltött 

szerepük miatt is (Papanek et al., 2009). A vállalkozói aktivitás munkanélküliséget csökkentő, illetve 

munkanélkülieket felszívó hatása (kényszervállalkozás) egyszerre érvényesül (Audretsch et al., 2001) és 

gyakorol pozitív hatást a foglalkoztatásra.  

A kis- és középvállalatok az Európai Unióban a foglalkoztatás 67 százalékáért és a gazdasági teljesítmény 

57 százalékáért felelnek (Hope, 2016), Magyarországon a foglalkoztatásban betöltött szerepük az EU 

átlagnak megfelelő, hozzáadott értékük azonban alig több mint 40 százaléka a teljes vállalati kör 

hozzáadott értékének (KSH, 2016). 

Főként a gyors növekedést produkáló gazellák játszanak az említett területeken nagy szerepet. 

Kiemelkedők a munkahelyteremtésben, egy hazai felmérés eredményei szerint a vállalatok leggyorsabban 

növekvő 5 százaléka 45,8, a leggyorsabban növekvő 1 százaléka pedig 20 százalékban járult hozzá a 

munkahelyteremtéshez 2002 és 2005 között Magyarországon (Békés, Muraközy, 2011). Fogékonyabbak 

továbbá az innovációra a gyors növekedést nem produkáló társaikhoz képest (OECD 2002, Autio et al., 

2007, Papanek, 2010). A teljes KKV szektor az új munkahelyek 85 százalékát biztosította 2002 és 2010 

között az EU-ban (De Kok et al. 2011), Magyarországon pedig mintegy 70 százalékban járul hozzá a 

foglalkoztatáshoz (KSH, 2011: 26). 

A fentiek miatt nagyon fontos kérdés, hogy hogyan ösztönözhető minél több vállalkozás 

létrejötte és miként érhető el, hogy ezek minél nagyobb hozzáadott érték tudjanak előállítani. A 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők nagyobb arányban hozzák létre vállalkozásaikat magasabb 

hozzáadott értéket előállító ágazatokban (pl. high-tech iparágak), magasabb alaptőkével alapítják 

meg vállalkozásukat (Richert‒Schiller, 1994, hivatkozza: Lüthje‒Franke, 2002), továbbá 

növekedésorientáltabbak (Schrör, 2006, Autio, 2005). A felsőoktatásban részt vevő fiatalok 

vállalkozói szándékának ösztönzése és vállalkozói aktivitásuk fokozása ezért fontos 

gazdaságpolitikai kérdés.  

 

 

 

 



Vállalkozói hajlandóság fokozása 

2 

2 MI A VÁLLALKOZÁS ÉS KIT TEKINTHETÜNK 

VÁLLALKOZÓNAK? 

A fejezet célja, hogy tisztázza, mit értünk vállalkozás, vállalkozási folyamat és vállalkozó alatt. A 

közhidelemmel ellentétben a vállalkozási folyamat nem jelenti feltétlenül, hogy saját vállalkozást hozunk 

létre, ahogy később látni fogjuk, egy szervezeten belül is megvalósulhat, mint ahogy azt sem, hogy a 

profitszerzés a legfontosabb célunk.  

Mielőtt vállalkozásba fognánk, érdemes lehet kideríteni, mi mozgat minket a leginkább. Az alábbiak igen 

gyakori okok a saját vállalkozás indítása során:  

⧠ Kihívásokkal teli munkám legyen 

⧠ Izgalmas munkám legyen 

⧠ Szabadság 

⧠ Függetlenség 

⧠ Magam ura legyek 

⧠ Tekintélyem legyen 

⧠ Saját álmom megvalósítása 

⧠ Létrehozni valamit, értéket teremteni 

⧠ Kreativitásom kamatoztatása 

Minél inkább jellemzők ránk a felsorolt motivációk, annál közelebb állónak érezhetjük magunkhoz a 

vállalkozói életformát.  

A szakirodalomban az alábbiakat találjuk, ha a vállalkozási folyamat definícióját keressük:  

Kao szerint a vállalkozás „egy olyan folyamat, melynek során valamilyen új, vagy újszerű dolog születik, 

mely az egyén jólétét szolgálja, miközben értéket teremt a társadalom számára is” (Kao, 2002, 41). A 

vállalkozás nem feltétlenül új szervezet keretei között valósul meg. Létrejöhet egy szervezeten belül is, 

azaz az alkalmazottak által végzett tevékenység is lehet vállalkozás, magát a tevékenységet végző 

személyt pedig tekinthetjük vállalkozónak (intrapreneurs) (Wennekers, Thurik 1999).  

 

VÁLLALKOZÁS 

A vállalkozás „egy olyan folyamat, melynek során valamilyen új, vagy újszerű dolog 

születik, mely az egyén jólétét szolgálja, miközben értéket teremt a társadalom 

számára is. 

 

A vállalkozás (entrepreneurship) komplex fogalom, „egy gondolkodásmód, egy gazdasági tevékenység 

létrehozásának és fejlesztésének folyamata ötvözve a kockázatvállalást, a kreativitást és/vagy innovációt 

megfelelő menedzsmenttel, egy új vagy egy meglévő szervezeten belül” (EC, 2003). A fiatal 

vállalkozásokra (youth entrepreneurship) megalkotott definíció ugyanezt a komplexitást ragadja meg. A 

fiatalok vállalkozása alatt olyan vállalkozói kvalitások gyakorlati alkalmazását érti különböző 

munkakörnyezetben (akár önfoglalkoztatás, akár kis start-upokon belüli foglalkoztatás keretein belül), 

mint a kezdeményezőképesség, innováció, kreativitás és kockázatvállalás, valamint azon megfelelő 
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készségek használatát adott környezetben és kultúrában, amelyek a sikerhez elengedhetetlenek (Schnurr 

and Newing, 1997, hivatkozza Eurofound, 2015). 

A vállalkozás ebben az értelemben új vállalkozás indítása mellett működő vállalatokban is fellelhető. 

Ehhez kapcsolható a már említett belső vállalkozás (intrapreneurship) fogalma, mely a nagyvállalatok 

azon törekvésére utal, hogy a vállalkozó szellem növelésével érjenek el magasabb teljesítményt. Főként a 

kutatás–fejlesztés terén bátorítják az egyéni próbálkozásokat többek között spin-off vállalkozás 

formájában. 

 

BELSŐ VÁLLALKOZÁS 

A belső vállalkozás kifejezés arra utal, hogy egy már működő vállalkozás keretein 

belül is érvényesülhet vállalkozó szellem.  

 

A vállalkozás fogalma a belső vállalkozás mellett egy további dimenzióval is bővült, amely napjainkban 

szintén nagy jelentőséget kap, ez a társadalmi vállalkozás. A társadalmi vállalkozásom Társadalmi 

vállalkozáson az Európai Bizottság  

⧠ amelyben közérdekű, szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magas szintű szociális 

innovációban megnyilvánuló kereskedelmi tevékenység alapjául;  

⧠ amelynek nyereségét elsősorban e szociális cél elérése érdekében forgatják vissza; 

⧠ mely küldetésének megfelelően – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi 

igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel rendelkezik 

(Európai Bizottság 2011, 2).  

Társadalmi vállalkozás bármilyen típusú szervezet lehet, ha van társadalmi célja és kimutatható 

társadalmi hatása, valamint a piacról, értékesítésből vagy szolgáltatásnyújtásból származó bevétele (G. 

Fekete et al. 2017). A társadalmi vállalkozások által megfogalmazott küldetés elemei: 

⧠ a munkaerőpiaci helyzet javítása,  

⧠ az elhelyezkedés segítése,  

⧠ munkalehetőség biztosítása, 

⧠ településhez, helyi közösséghez kötődő célok;  

⧠ a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők helyzetének javítása,  

⧠ a korcsoportjukból adódóan hátrányos helyzetűek (fiatalok, idősek) segítése, 

⧠ a környezet védelme, 

⧠ érdekvédelem, 

⧠ a romák helyzetének javítása. 

 

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS 

Társadalmi vállalkozásnak tekinthető az a vállalkozás, amelynek van társadalmi célja 

és kimutatható társadalmi hatása, valamint a piacról, értékesítésből vagy 

szolgáltatásnyújtásból származó bevétele. 
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A vállalkozás központi szereplője, a vállalkozás megvalósítója a vállalkozó. Bygrave (1994, 2.old) szerint 

a vállalkozó, „olyan személy, aki felismer egy üzleti lehetőséget és létrehoz egy szervezetet annak 

kihasználására”. Ebben az esetben a vállalat tulajdonosokat is vállalkozóknak tekinthetjük. A vállalkozók 

számos közös jellemzővel bírnak. Általában erős a lehetőség-felismerő képességük, kockázatvállalás, 

elkötelezettség és kitartás jellemzi őket. 

Saját vállalkozás létrehozatalára való alkalmasságunk jó előrejelzője, ha a vállalkozókat jellemző 

személyiségjegyeket magunkban is megtaláljuk. Lukovszki Lívia (2011) a szakirodalomra hagyatkozva 

egy rendkívül részletes felsorolást készített:  

⧠ Üzleti készenlét 

⧠ Forrásoktól független lehetőség kihasználása  

⧠ Vállalkozószellem, merészség  

⧠ Ötletesség, kreativitás  

⧠ Nyugtalanság, az unalom kerülése, változatosság keresése  

⧠ Közfigyelmet vonzó, imagealkotó  

⧠ Proaktivitás  

⧠ Innovativitás  

⧠ Teljes elkötelezettség  

⧠ Céltudatosság  

⧠ Kitartás 

⧠ Növekedésorientáció Timmons (1999)  

⧠ Célorientáció és lehetőségmegszállottság  

⧠ Kezdeményezőkészség  

⧠ Személyes felelősség vállalása 

⧠ Visszajelzések keresése és használata  

⧠ Belsőkontroll-attitűd  

⧠ Stressz és bizonytalanság tűrés  

⧠ Kalkulált kockázat vállalása 

⧠ Alacsony igény a hatalomra és a státusra  

⧠ Integritás és megbízhatóság  

⧠ Határozottság  

⧠ Türelem 

⧠ A kudarc kezelésének képessége  

⧠ Csoportépítő, motiválóképesség  

⧠ Üzleti kapcsolatépítési képesség  

⧠ Sok energia, egészség és érzelmi stabilitás  

⧠ Magas intelligencia  

⧠ Jövőkép  

⧠ Kemény munkavégző képesség 

⧠ Minőség irányába való elkötelezettség  

⧠ Jutalomorientált  

⧠ Kiválóság irányába orientált  

⧠ Optimizmus  

⧠ Profitorientáció  

⧠ Végrehajtó - a döntéseket végre is hajtja  

⧠ Önfeláldozás 

⧠ Megszállottság  

⧠ Részletekre figyelés  
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⧠ Önállóság, függetlenség 

⧠ Önbizalom  

⧠ Rugalmasság a változások irányába  

⧠ Üzleti, jogszabályi ismeretek  

⧠ Pénzügyi képességek  

⧠ Működtetési, technikai képességek; szakmai tapasztalat  

⧠ Jó kommunikációs képesség 

 

A vállalkozói hajlandóság a vállalkozás létrehozatalára irányuló szándék. A vállalkozási szándék a 

vállalkozóvá válás fontos mérföldköve. Nélküle nem ébred fel az igény az egyénben arra, hogy saját 

vállalkozást hozzon létre.  

A vállalkozói hajlandóság egyet jelent a vállalkozásindítás iránti nyitottsággal és nem feltétlenül 

végződik, vagy nem azonnal végződik tényleges vállalkozásban. Ilyen értelemben különbséget kell tenni 

a vállalkozásindítási szándék és a születendő vállalkozások között (nascent entrepreneurship), mert ez 

utóbbinál a kezdeti lépések megtétele már megtörtént. Ilyen lépések lehetnek a többek között a 

következők: 

⧠ A termék, vagy üzleti ötlet megvitatása a potenciális vevőkkel; 

⧠ Információk gyűjtése a piacról és a versenytársakról; 

⧠ Leírt üzleti terv; 

⧠ Termék/szolgáltatásfejlesztés elindítása; 

⧠ Marketing vagy reklám elindítása; 

⧠ Anyag, eszköz, vagy gép vásárlása a vállalkozáshoz; 

⧠ Kísérlet külső pénzügyi források megszerzése érdekében. 
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3 A VÁLLALKOZÁSI MODELLEK ÉS LEGFONTOSABB 

ÜZENETÜK LEENDŐ VÁLLALKOZÓKNAK 

A vállalkozásösztönzésen belül kitüntetett figyelmet kap a fiatalok vállalkozóvá válása. Számos 

dokumentum elemzi a jelenlegi helyzetet és tesz gazdaságpolitikai javaslatokat (például az 

Entrepreneurship 2020 Action Plan (EC 2013), a Youth Entrepreneurship in Europe: Values, Attitudes, 

Policies (EUROFOUND 2015) és az Erasmus for Young Entrepeneurs (EYE 2015)). Ezekben az 

anyagokban közös megállapítás, hogy a felsőoktatásban tanulókat komplex módon kell segíteni a jó 

gyakorlatok megismertetésével, a vállalkozási ismeretek oktatásnak korszerűsítésével és a pénzügyi 

támogatások elérhetővé tételével. A fiatalok alatt az ENSZ a 15 és 24 éves életkor közöttieket érti, az 

Eurostat a15 és 29 éves korosztályt, a GEM (Global Entrepreneurship Monitor) a 18-34 éveseket. Ugyan 

az egyetemi-főiskolai hallgatók csupán speciális részhalmazát képezik a fiatalok csoportjának, de 

vállalkozási szempontból igen meghatározó részét (magasabb hozzáadott értékű, növekedésorientáltabb 

vállalkozásokat indítanak), ezért munkánk során csak rájuk koncentrálunk és csak a felsőoktatásban 

hallgatókra terjesztjük ki a korosztály vizsgálatát.  

Nehéz meghatározni, hogy mely területen lehet sikeresen növelni az életképes vállalkozások számát. Az 

oktatás szerepe nem vitatható, az alkalmazott megoldásai körül azonban már számos szakmai vita 

körvonalazódik. A hagyományos oktatási megoldások kevéssé ösztönzik a vállalkozói gondolkodást (EC, 

2008), a sikeres vállalkozás elengedhetetlen feltételeinek tűnő készségek megszerzésére új megoldásokra, 

valódi vállalkozáson keresztül történő tanulásra van szükség (Szirmai‒Csapó, 2006, Imreh-Tóth, 2015, 

Borsi‒Dőry, 2015). Ugyanakkor empirikus eredmények arra utalnak, hogy a formális képzés továbbra is 

szignifikáns magyarázója a vállalkozási szándék alakulásának (Gubik 2013, Szerb‒Lukovszki, 2013). 

Miközben azonban az oktatás fontos szerepet játszhat a vállalatok növekedésorientációjában (Storey, 

1994), kétséges a vállalkozásindításra gyakorolt közvetlen hatása.  

Az oktatás mellett a szakirodalom számos fontosnak tűnő tényezőt sorol fel. A pszichológia azt vizsgálja, 

van-e speciális pszichológiai háttere például a kockázatvállalásnak, problémamegoldásnak és az 

innovativitásnak. A pszichológiai megközelítés áttekintését adja Shaver és Scott (1991). A szociológia 

ezzel szemben a kultúra, a társadalmi osztályok, az etnikum és a vallás hatását elemzi.  

Nemcsak abban térnek el az egyes kutatások, hogy mely tényezőket hangsúlyoznak, hanem abban is, 

hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak az egyes tényezőknek.  

Az egyéni tulajdonságok közül különösen fontosnak tűnik a kockázatvállalási hajlandóság, a függetlenség 

kialakítására való törekvés (Meager és szerzőtársai 2003). 

Számos cikk foglalkozik a társadalmi környezet szerepével a vállalkozási folyamatban. Autio és 

Wennberg (2010) kutatási eredményei szerint az egyén közösségének normái és attitűdjei jobban 

befolyásolják az egyén vállalkozói viselkedését, mint az egyén saját attitűdjei és érzékelt én-hatékonysága 

(self efficacy).  

Meghatározó lehet továbbá a nemzeti kultúra szerepe, mint ahogy arra számos kutatás rávilágít. Ezek 

egyik csoportja a nemzeti kultúra egyéni jellemzőkre gyakorolt hatását vizsgálja (mint például Thurik‒

Dejardin, 2012, Thomas‒Mueller, 2000), másik része aggregált vállalkozói statisztikákkal hozza 

összefüggésbe az egyes kulturális dimenziókat (mint például Zhao és szerzőtársai, 2012, Shane és 

szerzőtársai, 1991). Nyilvánvaló befolyásoló a fentieken túl a támogató rendszer, az hogy hogyan lehet 

forrásokhoz jutni, a vállalkozásindításnak, a vállalkozási folyamatnak milyen adminisztratív terhei 

vannak, milyen adóteherrel kell számolni stb.  
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A szerteágazó irodalomban eligazodást jelenthetnek azok az összetett modellek, amelyek a fenti hatásokat 

(egyén, társadalom, intézményrendszer) egy komplex rendszerbe igyekszenek besűríteni. Ilyen modell 

például a szociális kognitív elmélet (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1977, 1989), a vállalkozás 

esemény modell (Entrepreneurial Event) (Shapero‒Sokol, 1982), vagy a cikk alapjául választott tervezett 

magatartás elmélete elnevezésű modell is (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen, 1991). 

Mindhárom modell kiemelt szerepet tulajdonít az egyén értékrendjének, attitűdjeinek, benyomásainak, 

beemeli a környezetet, a társadalom felől érkező jeleket és hangsúlyozza ezek egymásra hatását.  

 

3.1 A szociális kognitív elmélet 

A szociális kognitív elmélet (Social Cognitive Theory) (Bandura, 1977), amely hasznos adalék lehet a 

vállalkozásindítási döntések megértésében. A modell nagy szerepet tulajdonít a környezetnek a viselkedés 

alakulásában. Bandura modellje a környezet, a személyiség és a viselkedés egymást kölcsönösen 

meghatározó, folyamatosan alakító voltát hangsúlyozza. Kiemeli, hogy a környezet értékelésének 

mikéntje döntő szerepet játszik a cselekvés folyamatában. Azaz, hogy mit veszünk egyáltalán észre, és 

hogy azt hogyan értékeljük, dolgozzuk fel, meghatározza a szándékainkat és a döntéseinket. 

 

 

 

1. ábra:  A szociális kognitív elmélet  (Bandura, 1977) 

 

Ha az elméletet a vállalkozásindítási elképzelések modellezésére használjuk, akkor a környezet a család 

és a barátok felől érkező megerősítések vállalkozásindítás folyamatában játszott szerepének éppúgy 

megfeleltethető, mint a szükséges erőforrások rendelkezésére állásának, tehát a fizikai és a szociális 

környezetre egyaránt vonatkozik.  

Az, hogy hogyan érzékelünk bizonyos helyzeteket, majd hogyan viselkedünk ezek hatására, nagyban függ 

az én-hatékonyságtól (self-efficacy), amely az egyénnek a képességeibe vetett hite. Ha ez hiányzik, akkor 

a szükséges képességek birtokában sem születik meg a döntés (Bandura 1993). 
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3.2 A vállalkozás esemény modell 

Shapero vállalkozás esemény modellje (Entrepreneurial Event) (Shapero, 1982) szintén kognitív elméleti 

feltevéseken alapul. Az elmélet szerint a vállalkozásindítási elképzeléseket az egyén életútjában 

bekövetkezett változások, és ezek egyénre gyakorolt hatása alakítja. Ebben a modellben a negatív 

elmozdulások (például a munkahely elvesztése) és a pozitív elmozdulást kiváltó tolóerők (pénzügyi 

források, partnerek rendelkezésre állása) eredője, valamint az esemény észlelt kívánatossága és 

megvalósíthatósága együttesen határozzák meg a döntést. 

 

 

2. ábra:  A vállalkozás esemény modell (Shapero, 1982) 

 

3.3 A tervezett magatartás elmélet 

Ajzen tervezett magatartás elmélete (Theory of Planned Behaviour) (Ajzen 1991, 2006a, 2006b) 

egyik központi gondolata a szándék és a cselekvés megkülönböztetése. A komoly vállalkozói 

szándék még nem jelenti azt, hogy az adott cselekvés ténylegesen meg is valósul, azaz sor kerül 

a vállalkozásindításra. A szándék az attitűdök, a szubjektív normák és az észlelt magatartási 

kontroll függvénye. Komoly szándék nélkül nem várható tényleges cselekvés. Ugyanakkor a 

tényleges cselekvést befolyásolják olyan objektíve rendelkezésre álló tényezők, mint például a 

szükséges források, lehetőségek elérése (pénz, idő stb.), amelyek az adott szándék 

megvalósításához szükségesek. 

A modell szerint a vállalkozásindításra irányuló attitűd és a vállalkozási szándék között pozitív 

irányú összefüggés van. Minél kedvezőbb az egyén vállalkozásindítással összefüggő 

beállítottsága, várhatóan annál nagyobb lesz a vállalkozásindítási szándéka is.  
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VÁLLALKOZÁSINDÍTÁSRA IRÁNYULÓ ATTITŰD 

Az egyén vállalkozásindítással összefüggő beállítottsága, amely pozitív 

irányban befolyásolja a vállalkozói hajlandóságot. 

 

A támogató szociális környezet, a társadalmi normák is pozitívan hathatnak a vállalkozásindítási 

szándékra. Minél inkább úgy észleli az egyén, hogy környezete pozitívan viszonyul 

vállalkozásindítási elképzeléseihez, annál inkább várható, hogy szándékot mutat majd saját 

vállalkozás megvalósítására. 

 

TÁRSADALMI NORMA 

Az egyén környezetének az egyén vállalkozásindítási elképzeléseire adott 

reakciója, amely pozitív irányban befolyásolja a vállalkozói hajlandóságot. 

 

A harmadik tényező, az események feletti kontroll szintén közvetlenül befolyásolja a 

vállalkozásindítási szándékot, de a tényleges cselekvésre is hatást gyakorolhat. Az észlelt 

magatartási kontroll kétféle módon hat a szándékra és a cselekvésre. Egyrészt minél inkább úgy 

érzi az egyén, hogy képes kontrollálni az eseményeket, annál inkább szándékában állhat saját 

vállalkozási tevékenységbe fogni. Másrészt az én-hatékonyság szintén pozitív irányba tolja a 

vállalkozási szándékot. Minél inkább úgy érzi az egyén, hogy birtokában áll a 

vállalkozásindításhoz szükséges képességeknek és tudásnak, annál inkább elképzelhetőnek tartja 

saját vállalkozásának beindítását.  

 

ÉSZLELT MAGATARTÁSI KONTROLL 

Az egyénnek az élete irányítására vonatkozó képessége és a vállalkozáshoz 

szükséges képességek és tudás birtoklásának észlelése. 

 

Ezekre a tényezőkre hatást gyakorol az egyén személyisége, családi háttere, szűkebb, tágabb 

környezete, valamint a felsőoktatási környezet is. Az oktatás jelentőségét az adja, nagyban 

hozzájárulhat a sikeres vállalkozáshoz szükséges tudás és készségek elsajátításához. Így olyan 

területet képviselhet, ahol jó hatásfokkal lehet előrelendíteni a vállalkozásindítási kedvet és a 

vállalkozóvá válás szempontjából kedvezőtlen befolyásolók (kedvezőtlen gazdasági helyzet, 

családi háttér stb.) hatását némileg csökkenteni lehet.  
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3. ábra:  Ajzen tervezett magatartás elmélete (Ajzen 1991) 

 

3.4 A vállalkozás koncepcionális modellje 

A Szerb által megalkotott vállalkozás koncepcionális modellje képes a vállalkozás különböző 

dimenzióinak és aspektusainak figyelembe vétele révén a vállalkozás komplex hatásmechanizmusait 

visszaadni. A szerző felhívja rá a figyelmet, hogy az egyes tényezők nem külön-külön, hanem egymással 

kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat.  

 

4. ábra:  A vállalkozás koncepcionális modellje (Szerb, 2010) 

  

Attitűdök 

 

Szubjektív normák 

Észlelt magatartási 

kontroll 

 

Vállalkozásindítási 

hajlandóság 
Vállalkozásindítás 
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3.5 Ökoszisztéma modellek 

A kutatások nem csak azt vetik fel, hogy komplex megoldások szükségesek, hanem azt is, hogy bizonyos 

elemek együttes megjelenése kedvezően hat a vállalkozási döntésre és folyamatra. A szakirodalomban 

egyre inkább elterjed a vállalkozói ökoszisztéma szó használata (Isenberg, 2011). Ez a biológiából átvett 

fogalom az élő organizmusok és környezetük kölcsönhatásait jelenti. Jól ki tudja fejezni a környezet 

jelentőségét és az összetett kapcsolatrendszer működési sajátosságait, kapcsolatot teremtve az egyes 

tényezők és elemek között. Isenberg (2011) szerint a vállalkozói ökoszisztéma egy sor különálló elem 

összessége, amelyek hozzájárulnak a vállalkozói tevékenységhez, de egyedül nem képesek fenntartani 

azt. Az általa beazonosított elemek a következők: 

⧠ politika (szabályozás és ösztönzés, végrehajtás és tulajdonosi jogosítványok), 

⧠ kultúra (sikertörténetek, társadalmi normák), 

⧠ finanszírozás (mikrohitel, kockázati tőke, részvénypiacok, üzleti angyal befektetések, hitelezés), 

⧠ piacok (korai fogyasztók, elosztási csatornák, termelési tapasztalatok, vállalkozói hálózatok), 

⧠ humán tőke (képzett-szakképzetlen munkaerő, sorozatvállalkozók, családi háttér, oktatási 

intézmények: alap- és továbbképzés, vállalkozói tréning), 

⧠ támogatás (fizikai infrastruktúra, szakmai támogatás, nem-állami intézmények). (Lásd még Szerb, 

2017 és Kuti, Bedő, 2016) 

Erik Stam és Ben Spigel (2016) a vállalkozói ökoszisztémát független aktorok és tényezők együtteseként 

definiálja, amelynek célja hatékony vállalkozások működtetése egy adott területen.  

Stam és Spiegel egy olyan új vállalkozási ökoszisztéma modellt vázolt fel, amely magába foglalja a 

szakirodalomban azonosított elemeket, és a négy legfontosabbnak ítélt ontológiai szint (keretfeltételek, 

rendszer feltételek, kimenetelek és eredmények) között az ok-okozati kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt 

(Stam, Spigel, 2016, 9.). 

 

 

5. ábra:  1. ábra: A vállalkozói ökoszisztéma modellje (Forrás: Stam-Spigel, 2016, 10. old., Stam, 

2015 alapján) 

 

A felsőoktatási intézmények a vállalkozói ökoszisztémák meghatározó elemei. E mellett azonban maguk 

is egy sajátos ökoszisztémát alkotnak, amelynek jellege hatást gyakorol a hallgatók vélekedésére és 
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döntéseire. A felsőoktatási intézmények fontos feladata, hogy olyan légkört teremtsen, olyan 

szolgáltatásokat és képzési struktúrát alakítson ki, amelyekkel a hallgatók vállalkozói ambícióit serkenti, 

vállalkozói aktivitásukat ösztönzi. 

 

3.6 A modellek legfontosabb üzenete 

A fenti modellek közös jellemzője a vállalkozói döntés komplexitásának felismerése. Amikor saját 

vállalkozásunk létrehozataláról gondolkodunk, tovább kell tehát lépni azon, hogy elegendő tőke áll-e 

rendelkezésre, vagy hogy van-e egy megfelelőnek tűnő üzleti ötletünk.  

A fenti modellek szintetizálásával összegyűjthetjük azokat a szempontokat, amelyek fontos szerepet 

kapnak a vállalkozással összefüggő döntésben: 

⧠ Rendelkezünk a vállalkozáshoz szükséges személyiségjegyekkel? Elég kitartók, tudatosok, 

rugalmasok stb. vagyunk-e? A vállalkozói személyiségjegyek felsorolását lásd a 2. fejezetben. 

⧠ Rendelkezünk-e azzal a tudással, tapasztalattal, ami saját vállalkozásunk beindításához 

szükséges? A tudás és tapasztalat a mellett, hogy fontos szerepet játszik a vállalkozás sikerében, a 

vállalkozással összefüggő pozitív gondolatok kialakulásához is hozzájárul (ez a vállalkozói 

attitűd). 

⧠ Támogatóan áll-e ötletünkhöz családunk, barátaink, az általunk fontosnak vélt egyének? 

Számíthatunk-e családunk és barátaink részéről bíztatásra, anyagi támogatásra, tanácsokra, vagy 

bármilyen segítségre, amely a vállalkozás szempontjából meghatározó lesz? 

⧠ Rendelkezünk-e azzal a kapcsolati hálóval, amely a vállalkozásunk sikerességéhez szükséges? 

Szert tudunk-e tenni üzlettársakra, üzleti partnerekre (vevőkre, beszerzési forrásokra) stb.?  

⧠ A politikai/gazdasági helyzet kedvező-e a vállalkozás elindításához? Megtalálhatók-e a piacon a 

pénzügyi források? Milyen támogatások vehetők igénybe, milyen feltételekkel tudunk 

kölcsönhöz jutni? Van-e fizetőképes kereslet a tervezett termékünkre vagy szolgáltatásunkra? 

⧠ Elő tudunk-e állni olyan termék vagy szolgáltatás ötlettel, amely a piacon hosszú távon 

versenyképes? 

⧠ Boldogabbak, elégedettebbek leszünk-e vállalkozóként, mint alkalmazottként? Hoz-e a 

vállalkozás bármilyen (nem anyagi) többletet? 

Minél több igenlő választ kapunk, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy tervezett vállalkozásunknak 

van létjogosultsága, még akkor is, ha a korrekt választ csak a gyakorlat, a hosszú távú sikeres működés 

adja meg.  

 

3.7 Kényszer és lehetőség, mint motiváció  

Az új vállalkozás-indítás sikere nagyban függ attól, hogy milyen motivációval jött létre a vállalkozás. Így 

megkülönböztetünk lehetőség motiválta és kényszervállalkozásokat. A szakirodalom szerint a lehetőség 

motiválta vállalkozók felkészültsége jobb, cégük növekedési potenciálja és elkötelezettsége magasabb, 

inkább hajlandók alkalmazottat felvenni, mint azok a vállalkozók, akik azért akarnak vállalkozók lenni, 

mert nincsen jobb választásuk. A bukási arány ezen vállalatok esetében alacsonyabb, mint a 

kényszervállalkozásoknál. 

A kényszervállalkozások esetében a legnagyobb gondot nem maga a motiváció jelenti, hanem, hogy a 

vállalkozás mögött nincsenek meg a sikerhez szükséges tényezők és személyiségjegyek. A 
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kényszervállalkozások aránya jelentős országok közti különbségeket mutat, ami szoros kapcsolatban van 

a gazdasági fejlettséggel. Magyarországon a vállalkozások mintegy kétharmada nem kényszer-

motívumok miatt jött létre (Szerb, 2010). 

 

1. táblázat:  A lehetőség motiválta- és a kényszervállalkozások meghatározó különbségei (saját 

szerkesztés) 

 Lehetőség motiválta vállalkozás Kényszervállalkozás 

Szakmai felkészültség van hiányos 

Vállalkozói személyiségjegyek van hiányos 

Növekedésorientáltság van nincs 

Eredményesség kiemelkedő alacsony 

Bukási arány alacsony magas 

 

A fentiekből következően saját vállalkozásunkra nézve is fontos annak átgondolása, hogy vállalkozói 

motivációink egy valós üzleti lehetőségen alapszanak-e.  

Meg kell vizsgálnunk, hogy képességeink, adottságaink alkalmassá teszek-e minket a vállalkozói 

életformára, valamint, hogy pozitívak-e a vállalkozásindítással összefüggő attitűdjeink.  
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4 MUNKAERŐPIACI TRENDEK 

A fejezet célja, hogy bemutassa a munkaerőpiacot érintő legfontosabb prognosztizált változásokat, a 

legismertebb munkaerőpiaci trendeket, majd bemutassa, hogy a vállalkozási aktivitásra nézve ezek 

milyen következményekkel járnak.  

A technológiai fejlődés és az ennek következtében megvalósítható gépesítés következményei széles 

érdeklődésre tartanak számot a kutatók és a laikusok között egyaránt. Számos szakma esik már most is 

áldozatul az automatizációnak és a jövőben nehezen előrelátható, de rendkívül jelentős átrendeződés 

megy majd végbe. Első lépésben a kutatások eredményeit mutatjuk meg a munkaerőpiac átrendeződésére 

vonatkozóan, majd néhány trendet világítunk meg, amelyek az alkalmazási formákra jelentős hatással 

vannak. 

A trendek elemzésének harmadik vetülete megvilágítja azokat a készségeket, amelyeknek a birtoklása 

elengedhetetlen lesz a jövő munkavállalója számára 

 

4.1 Munkaerőpiaci átrendeződés 

A kutatók között nincs egyetértés a munkaerőpiac jövőbeli változásairól. Egyesek munkahelyek nélküli 

jövőt prognosztizálnak (Ford 2015), tekintettel az automatizáció minden területre kiterjedő voltára és 

sebességére. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy inkább egyfajta átrendeződés történik (Bessen 

2016), az automatizáció munkahelyeket szüntet meg, és közben újakat is létrehoz.  

Selingo (2017) szerint a szakmák összességében magasabb kognitív képességeket követelnek meg a 

jövőben, felértékelődik többek között a kreativitás és a problémaérzékenység szerepe. Azaz a szerző 

szerint számos foglalkozás nem megszűnik, sokkal inkább jelentősen átalakul.  

A World Economic Forum 2016-os jelentése részletesen foglalkozik a munkaerőpiacot érintő várható 

változásokkal és becsléseket fogalmaz meg a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozóan. A munka alapját 

vállalatvezetőkkel folytatott interjúk adják. 

A World Economic Forum összességében a munkahelyek számának csökkenését prognosztizálja, a 

vizsgált 2015-2020 közötti időszakban 7,1 millió munkahely elvesztésével kalkulál. A következő táblázat 

azt mutatja meg, mely szakmák a nyertesei és melyek a vesztesei az átrendeződésnek. 

Ahogy a lenti táblázatból kitűnik, a legnagyobb veszteség az irodai és adminisztratív területeket, a gyártás 

és összeszerelést, az építkezés, kitermelést, a művészetek, tervezés, szórakoztatás, sport és média 

területét, a jogi tevékenységet és a beszerelés és karbantartást érinti. Növekmény pedig a következő 

területeken várható: Üzleti és pénzügyi tevékenységek, menedzsment, számítástechnikai, matematikai 

feladatok, építészeti és mérnöki terület, értékesítés, valamint oktatás és képzés. 
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2. táblázat:  Munkaerőpiaci trendek 2015-2020 között (forrás: WEF 2016a, 15) 

Növekmény 

(e fő) 
Terület Terület 

Csökkenés  

(e fő) 

492 Üzleti és pénzügyi tevékenységek Irodai és adminisztratív terület 4759 

416 Menedzsment Gyártás és összeszerelés 1609 

405 
Számítástechnikai, matematikai 

feladatok 
Építkezés, kitermelés 497 

339 Építészeti és mérnöki terület 
Művészetek, tervezés, szórakoztatás, 

sport és média 
151 

303 Értékesítés Jogi tevékenység 109 

66 Oktatás és képzés Beszerelés és karbantartás 40 

 

Frey és Osborne (2013) szerint a rutinszerű-nem rutinszerű tevékenységek alapján történő átrendeződés 

jelentős mértékű polarizációt eredményez majd, amelyben a magas és az alacsony képzettséget igénylő 

állások száma nő, ugyanakkor közepes képzettséget igénylő területek munkahelyeinek száma csökkenni 

fog. A nem rutinszerű tevékenységeket végzők között jelentős jövedelmi szakadék alakul ki a 

tevékenységhez szükséges képzettségnek megfelelően. 

Deming (2017) az USA munkaerőpiacának 1980-2012 közötti vizsgálatával az egyes szakmákhoz 

szükséges társas és matematikai készségek dimenzióiban vizsgálta meg a munkaerőpiaci átrendeződést.  

A mindkét területet egyszerre igénylő szakmák a változások nagy nyertesei. Ide sorolhatók a következő 

területek: 

⧠ közgazdász,  

⧠ informatikus,  

⧠ pénzügyi menedzser  

⧠ orvos. 

Azokban a szakmákban ugyanakkor, amelyekben ezek egyikére sem volt szükség, jelentős mértékű 

visszaesést tapasztalt. Ezek 

⧠ asztalos,  

⧠ teherautó sofőr, 

⧠ gépkezelő. 

Magyarországra vonatkozóan a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (Tóth et al. 2017) tanulmánya 

lelhető fel, amely szerint 513 433 jelenleg is kiváltható munhahely létezik. A kutatás során 55 olyan 

szakmát azonosítottak, amely a világ bármelyik országában már gyakorlati alkalmazásban lévő 

technológiák bevezetésével kiváltható, tehát a gépesítés elvi lehetősége megvan. A kutatóintézet szerint 

jelentős regionális eltérések figyelhetők meg. 
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4.2 Trendek 

Dinamikusan növekvő azoknak az aránya, akik egy teljes idős állás helyett atipikus megoldásokat 

választanak, és azon cégek aránya, amelyek foglalkoztatottak helyett szerződött partnerekkel dolgoznak. 

Mindez átalakítja azt a tipikus karrierutat, amit az egyén bejárhat.  

 

4.2.1 Gig economy – szabadúszó vállalkozók 

 

Lawrence és Krueger (2016) az USA 2005 és 2015 közötti piacvizsgálata során azt találta, hogy az 

atipikus foglalkoztatási megoldások aránya 10,7 százalékról 15,8 százalékra emelkedett, valamint, hogy a 

nettó foglalkoztatás növekmény 94 százaléka atipikus megoldásokat jelentett a vizsgált időszakban. 

Ennek egyik megvalósulási formája a projekt jellegű munkavégzés. Egyre többen szerzik teljes 

jövedelmüket, vagy annak egy részét időszakos, vagy egymástól elkülönülő munkákkal. Az egyes 

„projekteket” külön-külön fizetik meg. A két fél gyakran a digitális piactereken találkozik. Számos ilyen 

platform létezik, az Upwork például 12 millió regisztrált szabadúszót tömörít, a tranzakciók értéke pedig 

eléri az évi 1 milliárd USD-t. 

A jelenséget magát haknigazdaságnak (gig economy), feladatra vállalkozókat pedig szabadúszóknak 

nevezik. Ezzel a kifejezéssel összemossák azokat, akik független szerződőként, nem pedig 

munkavállalóként végeznek időszakos munkát (Independent Contractors), akik hagyományos munkahely 

mellett vállalnak el eseti feladatokat (Moonlighters), akik részben hagyományos, részben szabadúszó 

munkákból élnek (Diversified workers) és a szabadúszó vállalkozókat (Freelance Business Owners) 

(Freelancers Union 2016). 

Számos statisztika és becslés lát napvilágot a jelenség számszerűsítésére. Sokszor a definíció, a 

szabadúszók fogalmi meghatározása okozza az eltérő adatokat, máskor a források és az alkalmazott 

módszertan eltérései. A nagyságrendek szemléltetésére kiválóan alkalmas a McKinsey Global Institute 

kutatása (2016), amely a szabadúszók arányára vonatkozóan kétféle eredményt is közöl. Az egyiket 

hivatalos statisztikákra, a másikat egy saját felmérés eredményeire alapozva adja meg. Tanulmányuk 

szerint a munkavállalók 25-30 százaléka tekinthető a vizsgált országokban szabadúszónak. Az EU és az 

USA munkaerőpiacát tekintve ez mintegy 162 millió munkavállalót jelent. Értelmezésük szerint a 

nagyfokú autonómia, a feladatok alapján történő ellentételezés és a rövid távú kapcsolat a szabadúszó 

tevékenység fő ismérvei (tanulmányukban az independent worker elnevezést használják).  
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3. táblázat:  A szabadúszók aránya a munkaképes korú lakosságon belül 

 USA Egyesült 

Királyság 

Svédország Francia- 

ország 

Német- 

ország 

Spanyol-

ország 

MGI 

elemzés 

publikált 

források 

alapján
 

főfoglalkozású 

% 
11 12 15 13 13 17 

kiegészítő% 11 2* 5* 3* 2* 1* 

Összesen% 22      

MGI 

saját 

felmérése 

alapján 

főfoglalkozású% 13 11 13 12 10 15 

kiegészítő 14 14 15 18 15 16 

Összesen% 27 25 28 30 25 31 

Létszám (millió fő) 54-68 6-14 1-2 9-21 7-13 7-12 

*Európában korlátozottak az elérhető statisztikák, a valós számok jóval meghaladhatják a rendelkezésre álló 

publikált adatokat. 

Forrás: MGI 2016, 4. 

 

Egyre elterjedtebbek a „nem alkalmazó” cégek. 2010 és 2014 között az USA-ban 2 millióval nőtt a 

számuk (24 millióra) a Brookings Institution (2016) szerint. Ezek a cégek feladataikat nem saját 

munkavállalók alkalmazásával látják el. Számos esetben ezek a vállalatok közismertek, mint például az 

Airbnb, vagy az Uber, ahol sokmilliós felhasználói kör és szolgáltatást kínáló találkozik az online térben. 

Máskor azonban kevésbé nyilvánvaló, milyen céggel is állunk szemben. 

Mindezek azt eredményezik, hogy a lineáris karriert, amelyben az iskolapadtól többnyire jól tervezhető és 

belátható szakmai út vezet a nyugdíjasévekig egy, vagy néhány egymást követő munkahelyen, felváltja a 

portfóliókarrier. Ez utóbbiban hangsúlyos a folyamatos tanulás szükségessége, valamint a képességek és 

tudás egyszerre több helyen (részmunkaidőben) történő kamatoztatása.  

A fentiek számos szabályozási kérdést vetnek fel. A nem sztenderd alkalmazási formák, mint a 

szabadúszó tevékenység is, csaknem minden munkafeltételre hatással van a foglalkoztatástól kezdve a 

kereseten, a munkaidőn, a biztonsági, az egészségügyi és szociális biztonság egyes kérdésein keresztül a 

képzés és számos más területet bezárólag (ILO 2016), amelyek átgondolása és szabályozása alapvető 

jelentőségű.  

 

4.2.2 Hibrid állások 

Növekvő azoknak az állásoknak az aránya, amelyek egy adott végzettség helyett egy képességszettet 

igényelnek. Ezeket hibrid állásoknak nevezi a szakirodalom. Erre a következtetésre jutott a Burning 

Glass, amely egy év alatt 100 millió online álláshirdetést elemzett 40 ezer forrás felhasználásával. Ugyan 

a vizsgálatot az USA piacán végezték, de a következtetések általánosíthatók.  
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4.3 Felértékelődő társas készségek 

A bemutatott tendenciák arra hívják fel a figyelmet, hogy a társas készségek szerepe egyre fontosabbá 

válik a munkaerőpiacon. A SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills) már 1992-

es munkájában kiemeli a munkahelyi kompetenciák kritikus szerepét. Öt területet határoz meg, ezek az 

erőforrásallokálás képessége (pénz, idő, lehetőségek), az interperszonális készségek (csapatmunka, 

vezetés, mások tanítása), az információ megszerzésének és felhasználásának a képessége, a rendszerek 

megértése és a technológia alkalmazásának képessége.  

A szükséges készségekkel foglalkozó munkák leggyakrabban a szerint tesznek különbséget az egyes 

tényezők között, hogy azok az egyénhez kötődnek-e, vagy sem. Általában a puha és kemény készségek 

(soft skills, hard skills) elnevezéssel találkozunk, ahol puha tényezők az egyénhez kötődő, emocionális 

tényezőket (sokszor eltérő elnevezésekkel találkozunk, mint például soft skills, personality traits, non-

cognitive skills, non-cognitive abilities, character, and socio-emotional skills), míg a kemény tényezők 

megjelölés a formális oktatás keretein belül megszerezhető tényezőket takarja. 

A Burning Glass az alapvető és a szakmai készségek mentén (baseline skill, technikal skill) határolja le a 

különböző készségeket. Az előbbin azokat érti, amelyek nem foglalkozás-specifikusak, számos szakma 

esetén szükségesek. Kötődhetnek az egyénhez például a kommunikáció, a problémamegoldás, de ide 

tartozik az alapvető számítógépes ismeret is, amely formálisan oktatható ismeret, mégsem speciálisan egy 

adott terület követelménye és nem feltétlenül szerepel direkt módon az egyes szakmák tananyagaiban. A 

szakmai készség egy adott foglalkozáshoz, vagy iparághoz szükséges. Így például a Microsoft Word vagy 

az Excel programok alapkészségek, hiszen széles körben elvárják az ismeretüket, míg például az SPSS 

vagy az Adobe Photoshop már szakmai készségbe tartozik, mert használatuk csak bizonyos területekre 

koncentrálódik. (Burning Glass Technologies 2015, 7.) 

A Burning Glass (2015) a rendelkezésére álló adatbázis 25 millió álláshirdetésének elemzésével egyrészt 

azt vizsgálta, hogy az egyes szakmacsoportokban milyen a megkövetelt alapvető és a szakmai készségek 

aránya, másrészt pedig összegyűjtötte a munkáltatók által leggyakrabban keresett készségeket. 

Eredményeik szerint a meghirdetett állások esetén szakmacsoportonként eltérő mértékben, de általában 

véve rendkívül magas az alapvető készségek szerepe (egyes szakmacsoportokban 50 százalék feletti). A 

hirdetésekben minden átlagosan három készségből egy alapkészség, amelyek közül a legfontosabb öt a 

következő: kommunikációs készség, szervezési készség, íráskészség, ügyfélkezelés és a Microsoft Excel 

ismerete.  

A WEF (2015, 3.) 16 készséget azonosított be, amelyre a 21. században szüksége van a diákoknak. 

Ezeket három csoportba sorolta:  

⧠ Jártasságok (literacy): olvasás, számolás, tudományos-, digitális- pénzügyi és kulturális jártasság; 

⧠ Kompetenciák (competencies): Kritikai gondolkodás/problémamegoldás, kreativitás, 

kommunikáció és együttműködés; 

⧠ Jellemvonások (character qualities): kíváncsiság, kezdeményező képesség, kitartás, 

alkalmazkodóképesség, kulturális és társadalmi tudatosság.  

2016-os tanulmányuk pedig (WEF 2016b) olyan oktatási stratégiákat is ismertet, amelyekkel ezek 

fejleszthetők, továbbá 30 legjobb gyakorlatot, amelyből 14 az inspiráló környezet megteremtésére 

vonatkozik (amelyben a készségek általában véve fejleszthetők), valamint 14 célzott stratégiát azonosít 

be.  

Heckman és Kautz (2013) a jellemvonások és a kognitív képességek vizsgálata során azt találta, hogy 

felértékelődik a jellemvonások (kíváncsiság, kitartás, társas hajlam) szerepe a kognitív képességekkel 

szemben. Miközben a hagyományos mércék (IQ és tudástesztek) nem képesek számszerűsíteni, mégis 

kritikus, hogy hogyan viszonyulunk a változó környezethez, hogyan alkalmazkodunk az új 
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körülményekhez, hogyan szerzünk új készségeket. Ezt összefoglalóan jellemvonásnak nevezik (character 

skills). Tanulmányuk szerint ezek a készségek jobb előrejelzőnek bizonyulnak a jövőre nézve (nem 

csupán a munkaerőpiacra vonatkozóan), mint a megszerzett ismeretek. 

 

4.4 A munkaerőpiaci trendek vállalkozói aktivitásra gyakorolt hatása 

A felsorakoztatott munkaerőpiaci trendek egyértelművé teszik, hogy a jövőben a vállalkozói karrier 

jelentősége megnő. Ennek egyik oka, hogy a projektjellegű munkavégzés és a szabadúszó tevékenység 

elsősorban saját vállalkozás keretében valósítható meg. A másik tolóerő pedig a vállalatok 

költségcsökkentési törekvése, amelynek keretében az egyébként szokványos munkakörök esetén is a 

vállalkozói szerződéseket preferálják. 

Már a közeli jövőben is igaz lehet, hogy a hagyományosan alkalmazotti megoldásban működő szakmák 

esetén is vállalkozói körülményekkel fogunk jó eséllyel találkozni. Így nem feltétlenül választás kérdése 

lesz, hanem tény számunka az, hogy akarunk-e vállalkozni, vagy sem. 

A legszerencsésebb megoldás, ha minél több ismeretet szerzünk a vállalkozásindítással, vállalkozások 

működtetésével kapcsolatban, akkor is, ha jelenleg nem foglalkoztat minket saját vállalkozás 

létrehozatala.  

A szakmai érdeklődésünknek és a végzettségünknek megfelelő foglalkozásokra vonatkozó munkaerőiaci 

előrejelzéseknek az áttekintésével képet kaphatunk a minket érdeklő terület rövid és hosszú távú 

kilátásairól. Így elképzeléseinket ennek megfelelően igazíthatjuk, vagy a terület várható változásainak 

megfelelően felkészülhetünk a jövőre. 
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5 SZEREPMODELLEK ÉS MENTORÁLÁS 

Számos kutatás világít rá arra, hogy a megtapasztalt vállalkozói életforma milyen fontos a vállalkozói 

döntésben. A GUESSS kutatása szerint azon hallgatók között, akinek szülei vállalkozók, vagy 

vállalkozók voltak, magasabb a vállalkozást tervezők aránya (hivatkozás). Pozitívabbak az attitűdjeik, 

támogatóbbnak érzik környezetüket döntésük során. Bandura modelljében központi szerepet játszik a 

vállalkozói döntés meghozatalában az én-hatékonyság. ami az egyén arra a hitére utal, hogy képes 

véghezvinni a kitűzött feladatokat. Bandura, az én-hatékonyság 4 befolyásoló tényezőjét különítette el 

(Bandura, 1995). Ezek beazonosítása nagy segítséget nyújt az én-hatékonyság megértésében, és abban, 

hogy megtaláljuk az utat arra vonatkozóan, hogyan tudnánk ezt növelni és ezzel a vállalkozókedvet 

fokozni. 

⧠ Megküzdési tapasztalatok (mastery experience): Az egyén sikere növeli az én-hatékonyságát. A 

könnyen jött siker nem éri el a célját, mert meg kell küzdeni a felmerülő akadályokkal is, meg 

kell érteni, hogy a siker rendszerint erőfeszítést igényel. 

⧠ Behelyettesítő tapasztalatok (vicarious experience): a hasonlónak vélt egyének sikerei szintén 

növelik az én-hatékonyságot. A mintaként szolgáló egyének gondolkodásmódja és viselkedése 

olyan tudást, hatékony stratégiákat és képességeket közvetít, amelyek segítenek a környezet 

igényeinek megfelelni. Minél hasonlóbbnak érezzük magunkhoz mintaként szolgáló személyt, 

annál erősebb ez a befolyásoló erő.  

⧠ Szociális megerősítés (social persuasion): az olyan verbális visszacsatolás, amely meggyőzi az 

egyént a képességeiről, és így megnöveli az erőfeszítéseit, növeli az én-hatékonyságot. Olyan 

helyzetekben működik jól, amelyek az egyén sikerélményét növelik és hozzájárulnak ahhoz, hogy 

az egyéni teljesítmény mérése ne másokhoz viszonyítva, hanem a saját személyes fejlődését szem 

előtt tartva történjen meg. 

⧠ Fiziológiai és érzelmi állapot (physiological and emotional states): az egyén aktuális fizikai és 

mentális állapota jelentősen befolyásolja, hogy az éppen hogyan értékeli saját én-hatékonyságát. 

A jó fizikai állapot, a stressz, és a rossz közérzet csökkentése megnövelik az egyén én-

hatékonyságát. 

 

5.1 Szerepmodellek 

A szerepmodell egy olyan személy, akinek a viselkedését egy bizonyos pozícióban mások utánozzák. A 

fiatalok számára a szakmai szerepmodellek olyan egyének, akikkel mindennapjaik során érintkeznek. A 

szerepmodellek lehetnek a médiában szereplő személyek, tanárok, szülők, ápolók, orvosok, egyházi 

személyek, rendőrök, sportolók, zenészek és színészek. Sok fiatal nem tölt időt olyan felnőttek 

társaságában, akik például szakmunkásként dolgoznak és egyébként nagyon fontos szerepmodellekké 

válhatnának. (Szabó, Szekeres, 2013). 
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SZEREPMODELL 

A szerepmodell egy olyan személy, akinek a viselkedését egy bizonyos pozícióban 

mások utánozzák. A fiatalok számára a szakmai szerepmodellek olyan egyének, 

akikkel mindennapjaik során érintkeznek. 

 

A szerepmodellek az alábbiakban segíthetnek a fiataloknak  

⧠ megismerni az ilyen jellegű szakmákban dolgozó emberek személyes tapasztalatait; 

⧠ kérdéseket tehetnek fel közvetlenül az egyes szakembereknek; 

⧠ a vezetői készségek jelentőségének felismerése azáltal, hogy bizonyos területek vezetőivel 

találkozhatnak; 

⧠ beszélhetnek sikeres fogyatékos emberekkel, és 

⧠ értékes kapcsolatokat építhetnek ki olyan emberekkel, akik az őket érdeklő területeken 

működnek. (Szabó, Szekeres, 2013) 

 

5.2 Néhány példa a szerepmodellekre 

A következőkben arra vonatkozóan adunk néhány példát, hogy mire és miért vállalkozhatunk.  

Bandura (1995) felhívja a figyelmet a behelyettesítő tapasztalatok kiemelkedő szerepére. Ennek a 

lényege, hogy az egyén a hozzá hasonlónak vélt emberek sikereit ösztönzőnek érzi (ha neki sikerül, akkor 

nekem is fog…). A sikeres vállalkozók oktatásba történő bevonása, főként, ha a vélt vagy valós 

hasonlóság is nyilvánvaló, mint például volt hallgatók esetben, nagyban előre lendítheti a vállalkozói 

elképzelések ébredését. A vállalkozók megjelenhetnek, mint vendégelőadók, vagy mint különféle 

vállalkozási versenyek kiírói, bírálói, díjazói.  

A vállalkozást tervező hallgatóknak ezért célszerű ilyen rendezvényeken részt venni, vállalkozói 

programokba becsatlakozni. Az itt szereplő előadók ugyanis a vállalkozásuk kezdeti szakaszairól is 

beszámolnak. Így például arról, hogyan tettek szert az ötletre, üzlettársakra stb. milyen nehézségekkel 

találták szembe magukat, hogyan próbálták a felmerülő problémákat megoldani. 

A vállalkozási hajlandóság fokozásában az is segítség lehet, ha nem a vállalkozókkal való találkozást 

ösztönözzük, hanem helyette különféle szerepeket mutatunk meg a hallgatóknak. Azaz azt, hogy milyen 

körülmények között születhet meg a vállalkozói döntés, mely tipikus élethelyzetek áthidalásában segíthet. 

Vállalkozást tervezve érdemes körbenézni saját ismeretségi körünkben. Ezeket a szerepeket ugyanis 

tudatosíthatjuk magunkban és kereshetjük a hasonlóságokat és eltéréseket saját helyzetünkkel.  

Az alábbiakban ezekre a szerepmodellekre adunk három példát: 

⧠ Szülési szabadságból visszatérő, rugalmas munkarendre vágyó egyén vállalkozása: A 

gyermekvállalás után számos nő kerül abba a helyzetbe, hogy korábbi állását a gyermekkel 

kapcsolatos teendők miatt már nem tudja vállalni. Ennek oka a munkahely vállalhatatlan 

időbeosztása, vagy a vezető pozíciókban gyakran szükséges túlóra lehet. Ebben a helyzetben a 

vállalkozói életformához kapcsolódó rugalmas munkarend áthidalhatja a felmerülő problémákat. 

A vállalkozás pedig az egyén tudásának, tapasztalatának megfelelő területen létező piaci résen 

alapulhat. 

⧠ Évekig felsővezetőként dolgozó egyén önmegvalósítási törekvései: Gyakran tapasztaljuk, hogy 

sok éves vezetői munkakörrel járó kötöttség, stressz és egyéb jellemzők miatt felerősödnek az 

egyén kilépési törekvései. Ebben az esetben az egyén magasfokú szakmai tapasztalattal 
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rendelkezik és vélhetően az anyagi bázis is rendelkezésre áll a vállalkozás beindításához, amelyet 

itt is, mint a korábbi példánál a meglevő tudásra és tapasztalatra célszerű építeni.  

⧠ A tanulmányok fedezetének előteremtése érdekében vállalkozó hallgató (pl. pénzügyi tanácsadó): 

Nagyon gyakori, hogy a hallgatók tanulmányaik finanszírozása érdekében kezdenek 

vállalkozásba. Ez sokszor valamilyen tanácsadói feladatot jelent. A különféle termékek és 

szolgáltatások értékesítése viszonylag rugalmasan megoldható, és így a munka kívánatos 

jövedelemnek és a szabadidőnek a függvényében ütemezhető. 

Bár nyilván az az ideális állapot, ha a vállalkozás létrehozatalát egy a piacon még nem jelen lévő termék 

vagy szolgáltatás megalkotása inspirálja, mégis, ahogy a fenti példák is mutatják, nagyon gyakran fordul 

elő az aza eset, hogy valamilyen külső kényszer, vagy belső motiváció következtében érlelődik meg a 

vállalkozásindítási döntés. A vállalkozás tartalma pedig csak ezt követően, az anyagi erőforrások, tudás és 

kompetenciák függvényében alakul ki. 

 

5.3 Mentorálás  

A mentorálás bizalmi kapcsolat, amely strukturált tevékenységekből álló program, amely a fiatalokat 

gondoskodó személyekkel hozza össze, akik iránymutatást, támogatást és bátorítást kínálnak azzal acéllal, 

hogy a mentorált kompetenciái és személyisége fejlődjön. 

A mentorok jó meghallgatók, olyan emberek, akik figyelnek a fiatalokra és segítik őket abban, hogy 

meglévő erősségeik kibontakozzanak. Tágabb értelemben a mentor olyan tapasztalt személy, aki segít 

másnak, hogy az elérje életének fontos céljait. A „hivatalos” mentor egy folyamatos, megtervezett 

partneri viszonyban van a mentorálttal azért, hogy egy bizonyos célt elérjen bizonyos idő alatt. (Szabó, 

Szekeres, 2013) 

 

MENTORÁLÁS 

A mentorálás bizalmi kapcsolat, amely strukturált tevékenységekből álló program, 

amely a fiatalokat gondoskodó személyekkel hozza össze, akik iránymutatást, 

támogatást és bátorítást kínálnak azzal acéllal, hogy a mentorált kompetenciái és 

személyisége fejlődjön. 

 

Kutatások azt mutatják, hogy a sikeres mentorálási kapcsolat minimum egy évig tart. Léteznek ugyan 

kevert mentorálási modellek, mégis négy alapvetőt különböztethetünk meg ((Szabó, Szekeres, 2013): 

⧠ Hagyományos one-to-one mentorálás – olyan mentorálási modell, amelyben egy felnőtt dolgozik 

egy fiatallal. Jellemzően elhúzódó „összeszokási” idő van, amely erős kapcsolatot eredményez, 

amelyben az elkötelezettség egy évig vagy akár tovább is eltart. 

⧠ Kortárs mentorálás – olyan mentorálási modell, amelyben hasonló képességű személyek 

nyújtanak támogatást és adnak tanácsot a mentoráltaknak. A társak lehetnek korban egymáshoz 

nagyon közel állók, vagy eltérő korúak. Ez a körülményektől függ. 

⧠ Csoport mentorálás – ez a mentorálási forma egy vagy több felnőtt együttműködését jelenti egy 

ifjúsági csoporttal strukturált formában. A felnőtt/ek lehet/nek önkéntesek, illetve egy vállalat 

dolgozói, akik a tanulókkal a munka-alapú mentorálást végeznek. 



Vállalkozói hajlandóság fokozása 

23 

⧠ E-mentorálás – Korszerű mentori kapcsolat, melynek keretében egy vagy több fiatal kapcsolódik 

egy mentorhoz. A fiatalok és a mentor rendszeres e-mail kapcsolatban állnak meghatározott 

ideig. Ideális esetben az e-mentorálásba beletartozik alkalmanként a személyes találkozás is, 

annak érdekében, hogy a kapcsolat személyesebb legyen. Gyakran egy programkoordinátor (vagy 

tanár) figyeli a levelezést és részt vesz a találkozókon is esetleg. 

Hogyan lehet potenciális mentorokat találni?  

⧠ Sikeres emberek meghívása, hogy találkozókon, üléseken beszéljenek. A cél, hogy megismerhető 

legyen, hogy hogyan kerültek arra a területre, mivel jár a munkájuk, hogyan haladtak előre, 

hogyan fejlődtek a szakmájukban. 

⧠ Állásbörze-szerű rendezvények szervezése, ahol az érintettek találkozhatnak különböző 

szakmákban tevékenykedőkkel, akár lehetséges munkaadókkal. 

⧠ Megtalálni a módját annak, hogy a fiatalok részt vegyenek szakmai konferenciákon, melyeken a 

számukra releváns szerepmodellek vannak jelen, esetleg tagként tevékenykedjenek szakmai vagy 

kereskedelmi szervezetekben. 

⧠ Belépni egy már zajló mentori programba, vagy létrehozni saját e-mentori programot. 

⧠ Az utóbbi években az e-mentorálás egyre népszerűbb. Ez a forma megegyezik sok ponton a 

hagyományos mentorálással, így például jellemzi a segítő kapcsolat; egy tapasztalt személy 

támogatja egy fiatal készségeinek fejlődését; folyamatosan tartó, rendszeres kommunikáció; 

bizalmon alapuló, támogató légkörű kapcsolat; a mentori viszony világos határai kijelölése; 

szervezet felügyeli a mentorálási folyamatot.  Különbözik azonban az alábbiakban: A 

kommunikáció többnyire e-mailben történik, nem személyesen, a kapcsolatok gyakran időben 

korlátozottak, mentorok gyakran bekapcsolódhatnak az e-mentorálási folyamatba munkaidejük 

alatt. A folyamatot összességében kényelmes online kommunikáció jellemzi, hiszen a mentori 

kapcsolatok földrajzilag nem behatároltak. (Szabó, Szekeres, 2013) 
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6 HOGYAN FOKOZHATÓ A VÁLLALKOZÓI 

HAJLANDÓSÁG 

A vállalkozásindítási szándék jelenleg alacsony nemzetközi összehasonlításban, növelése fontos 

gazdaságpolitikai kérdés. Ugyanakkor javulást elérni nem lehet egyik percről a másikra. A vállalkozóvá 

válás keretfeltételei, amelyek rövid idő alatt módosíthatók, nyilvánvaló alakító tényezők (adózási, 

szabályok, egyéb adminisztráció, támogatási rendszer), de nem ezek a döntés érdemi befolyásolói. A 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a társadalom visszajelzései (hogy miként értékeli a társadalom a 

vállalkozók erőfeszítéseit), valamint hogy a hallgatók tanulmányaik során milyen tudást és tapasztalatot 

tudnak begyűjteni, szintén nagy jelentőséggel bírnak. Magabiztosabban vágnak bele a saját vállalkozásba 

azok, akik úgy érzik, hogy annak extra terheivel könnyen meg tudnak birkózni.  

Sokan ugyanakkor azt is alig-alig tudják, hogy hogyan kezdjenek hozzá a vállalkozás létrehozatalához, 

milyen költségekre számítsanak, milyen főbb buktatókkal találkozhatnak. Nyelvtanárok, jogászok, 

pénzügyi tanácsadók, művészek, szinte végtelen azon területek sora, ahol sok az önfoglalkoztató. A 

munkakörülmények változása (a munkák vállalkozói jellegének növekedése) tovább erősíti ezt a 

folyamatot. Érdemes lenne ezért növelni a gazdálkodási, pénzügyi tárgyak számát azon hallgatók körében 

is, akik nem elsősorban ilyen céllal ülnek iskolapadba. 

Sokat tehetne az oktatáspolitika ezen a téren azzal, hogy a vállalkozás, a vállalkozói lét kérdései 

bekerüljenek a tananyagokba. Szerencsés lenne, ha ez nem csupán a felsőoktatásban történne meg. Sokat 

tehetnének a vállalatok is, ha felismerve jelentőségüket ezen a téren, tapasztalataikkal, anyagi 

erőforrásaikkal hozzájárulnának a vállalkozóibb oktatás/felsőoktatás kialakításához.  

A vállalati szféra, mint foglalkoztató új feladattal találja magát szemben. Egyrészt a sokszor a realitás 

talajától elrugaszkodott hallgatók érdeklődésének felkeltése újfajta kommunikációs megoldásokat 

igényel. A fiatal munkavállalók megtartása és magas minőségű munkavégzésük fenntartása szintén új 

gyakorlatok kialakítását követeli meg, amelyek érinthetik az érdekeltségi rendszereket és a 

munkakörülmények alakítását. 

 

6.1 Az oktatás és a megszerzett tudás szerepe 

Az oktatás fontos szerepet játszik a vállalkozásindításban. Részben, mert a vállalkozásindításhoz 

szükséges tudásra szert tehetünk. Így megtanulhatjuk, milyen vállalkozási formát válasszunk, milyen 

alapvető jogi kérdésekre kell számítsunk, hogyan kell egy üzleti tervet összeállítani, hogyan kell a 

munkaerő és bérgazdálkodást megszervezni, milyen kritikus kérdései vannak a költséggazdálkodásnak, 

melyek a legalapvetőbb felmerülő számviteli és pénzügyi kérdések, vagy hogy milyen 

marketingeszközöket vethetünk be termékünk/szolgáltatásunk kapcsán.  

Ezen túlmenően az oktatás során olyan készségeink fejlődhetnek, amelyek jó szolgálatot tesznek a 

vállalkozás során. Ezek a készségek nem vállalkozói kurzusokhoz kötöttek, hanem a hagyományos 

kurzusok, gyakorlatok és szemináriumok „melléktermékei”. Ilyen készségek a kommunikációs készség, a 

kritikai gondolkodás, a csapatban történő feladatmegoldás.  

E mellett a szervezett keretek között folytatott képzés hozzájárul a kapcsolati tőkénk kialakulásához. Az 

oktatásban eltöltött hosszú évek során kialakult ismeretségek és barátságok megalapozhatják a későbbi 
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üzleti vállalkozásokat. Ezek a kapcsolatok forrást, leendő üzletfeleket, vevőket, ügyfeleket jelenthetnek a 

jövőben.  

 

6.2 Önálló erőfeszítések 

A vállalkozásösztönzéssel foglalkozó írások nem győzik hangsúlyozni az oktatás kapcsán, hogy nem 

feltétlenül elég a felsőoktatásban való részvétel ahhoz, hogy felkészüljünk a vállalkozásokkal járó 

feladatokra. A tudatosság nagy előnyt jelent ezen a területen, hiszen a felsőoktatási intézmények, így a 

Miskolci Egyetem is számos olyan lehetőséget biztosít, amelyen önkéntes jelleggel vehetnek részt a 

hallgatók, és amelyek a vállalkozói kompetenciákat fejleszteni tudják. Ilyen például a Miskolci 

Egyetemen a Kreatív Műhely rendezvénysorozat. 

A jelenleg is létező szabadon választható kurzusok és egyéb programok nagyban hozzájárulhatnának a 

hallgatók felkészültségének a növeléséhez, de az ezek iránti igény felébredése rendkívül nagy 

tudatosságot igényel a hallgatók részéről. 

Az önkéntes programokba való bekapcsolódás mellett az önálló felkészülés is nagyon fontos. A 

vállalkozóvá válással összefüggő szakirodalom rendkívül széles. Számos honlap kínál szisztematikusan 

összegyűjtött információkat, több speciálisan a vállalkozókat megcélzó folyóirat jelenik meg, továbbá 

széles a magyar és még szélesebb az idegen nyelven elérhető szakirodalmak köre. 

Néhány példa az elérhető vállalkozási tartalmú forrásokra: 

Magazinok, folyóiratok: 

⧠ Haszon Magazin: haszon.hu 

⧠ Magyar Üzleti Világ: uzleti-vilag.hu 

⧠ HVG: hvg.hu 

⧠ kkkmagazin.hu 

⧠ Piac&Profit : http://www.piacesprofit.hu 

 

Szakkönyvek: 

⧠ Vecsenyi János – Petheő Attila: Vállalkozz okosan! Az ötlettől a piacra lépésig. HVG könyvek, 

2017. 

⧠ Peter Leach: Családi vállalkozások. HVG könyvek, 2018. 

⧠ Vida Ágnes: Üzletanyu születik - Minden, amit egy nőnek tudnia kell arról, hogyan indítsa el és 

vigye sikerre a saját üzletét. Gazdagmami Kft. 2013. 

⧠ Michael E. Gerber: A V mítosz. Miért sikeres a legtöbb induló üzleti vállalkozás és mit kell 

tennünk saját üzletünk érdekében? Bagolyvár könyvek, 2008 

⧠ Üzletimodell-építés kézikönyve 

⧠ Bob Burg, John David Mann: Az adakozó. Pongor Publishing Üzleti Kiadó Kft. 2010 

⧠ Napoleon Hill: Gondolkodj és gazdagodj. Pongor Publishing Üzleti Kiadó Kft, 2011 

⧠ Németh Andrea: Biznisz Vagy Szerelem? Hogyan Csinálj Az Álmaidból Valóságot És A 

Szerelemből Sikeres Üzletet?  

⧠ Lisa Gansky: Mesh vállalkozások – Miért a megosztásra épülő üzleteké a jövő?  
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Hasznos oldalak: 

⧠ vallalkozasindito.hu 

⧠ http://www.vallalkozasinditasa.eu/ 

⧠ http://www.sikertervezes.hu 

⧠ www.mva.hu 

⧠ www.vallalkozas-okosan.hu 

⧠ http://www.mkik.hu 

⧠ vallalkozzdigitalisan.hu 

 

A fentieken túl javasolt felvenni azokkal a szervezetekkel a kapcsolatot, amelyeknek a célja a 

vállalkozásösztönzés és a tanácsadás. Ilyen a fiatalok esetén például a FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók 

Országos Szövetsége. Szövetség célja, hogy segítse a következő vállalkozói generációt és megteremtse 

azt a vállalkozói réteget, akik cégeiket hosszútávon sikeresen vezetve megerősítik a KKV szektort és 

hozzájárulnak egy sikeres nemzeti gazdaság megteremtéséhez. A FIVOSZ a fiatal magyarországi 

vállalkozók és vállalkozó kedvű fiatalok közössége és hivatalosan elismert érdekképviseleti szerve mind 

hazánkban, mind az EU-ban. 

A szövetség érdemi segítséget nyújt a vállalkozásindításban és vezetésben a 18 és 40 év közötti fiatalok 

számára egyedülálló szolgáltatásaival (Mentor Program, Jogi, Üzleti terv, Adó-könyvelési tanácsadás 

stb…) és nemzetközi kapcsolatrendszerével. Ezen felül komoly segítségére van azoknak a fiataloknak, 

akik egyedül nem tudnak, vagy nem mernek vállalkozást indítani, mert nem rendelkeznek az elinduláshoz 

szükséges ismeretekkel, így mára a FIVOSZ a magyar gazdasági utánpótlás nevelés kulcsszereplőjévé 

vált. (fivosz.hu).  

Az Erasmus – fiatal vállalkozóknak határokon átnyúló csereprogram, amely az új vagy erre törekvő 

vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy tapasztalt, más, a programban részt vevő országokban 

kisvállalkozást működtető vállalkozóktól tanulhassanak.  

A tapasztalatcsere a tapasztalt vállalkozónál való tartózkodás során valósul meg, amelynek segítségével 

az új vállalkozó szert tesz a kisvállalkozás működtetéséhez szükséges képességekre. A fogadó előnyre 

tesz szert azáltal, hogy vállalkozása új látószögbe helyeződik, és lehetősége van a külföldi partnerekkel 

való együttműködésre, illetve az új piacok megismerésére (www.erasmus-entrepreneurs.eu). 
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7 A LEHETŐSÉGFELISMERÉS 

7.1 A lehetőség ablaka 

„A sötét középkorban a Pó folyó völgyében élt egy szerzetes, aki a püspökség szőlőskertjét gondozta.  

Történt egyszer, hogy a folyó hirtelen kiöntött és elborította a szőlőskertet. A szerzetes már nem tudott a 

kijutni a száraz dombra és végső menedékként felmászott egy fára, hogy ne érje el a víz.  

Arra jött egy csónak és amikor meglátták a szerzetest odakiáltottak neki: Szerzetes, Szerzetes mentsd meg 

az életedet! Kiviszünk innen a biztos helyre. 

Nem megyek. Örök életemben hívő ember voltam, negyven évig gondoztam a püspök szőlőskertjét, az 

Isten majd megment engem. Menjetek Isten hírével jött a válasz. Mit tehettek volna a jóemberek, 

otthagyták a szerzetest a fán. A víz emelkedett, a szerzetes egyre feljebb mászott a fán. Már az utolsó 

ágon állt, amikor egy újabb csónak érkezett. Onnan is kiabáltak neki, de ugyanazt a választ kapták, mint 

az első csónakban ülők. A második csónak is tovább állt. 

Az árvíz meg jött és jött. Nem tudott már hová kapaszkodni és szegény szerzetes belefulladt a vízbe. 

A szerzetes jó ember volt, így a Menyország kapujában Szent Péter fogadta. Látta ám, hogy a szerzetes 

szemrehányóan néz rá. Mi a baj szerzetes – kérdezte tőle Péter. A válasz hamar érkezett. Örök életemben 

hívő ember voltam, negyven évig hűségesen gondoztam a püspök szőlőskertjét, gondoltam az Isten 

kiment engem az árvízből. 

Péter, kissé csóválta fejét, majd békésen így válaszolt: Küldtünk érted két csónakot, de te nem szálltál be 

egyikbe sem.” 

(https://vallalkozasindito.hu/) 

 

7.2 Ötletek transzformálása lehetőséggé 

Egyeseknek nagyon sok ötletük van arra vonatkozóan, hogy milyen vállalkozást hozzanak létre. 

Másoknak az ötletek nem jönnek olyan egyszerűen. Az ötletgenerálás azonban tanulható, fejleszthető.  

 

ÜZLETI ÖTLET 

Olyan üzleti elképzelés, amely a piacon értékesíthető termékek előállítására vagy 

szolgáltatások nyújtására irányul. 

 

Sokféle helyen kutathatunk jó ötletek után. Egyesek a nyitott szemmel járásra esküsznek, úton-útfélen 

üzleti lehetőségekbe botlanak. Mások úgy gondolják, hogy saját kielégítetlen igényeikből vonhatnak le a 

teljes piacra érvényes következtetést. A Maslow hierarchia közelebb vihet a sikeres ötlethez. Meg kell 

értenünk, hogy az egyes egyének eltérő preferenciákkal rendelkeznek, a fogyasztási hierarchia eltérő 

szintjein állnak.  

https://vallalkozasindito.hu/
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A saját igényeken túl a STEEP analízis, azaz a társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti és politikai  

(Social, Technological, Economic, Environmental, Political) környezet vizsgálata is eredményes lehet. A 

módszer a minket körülvevő makrokörnyezet szisztematikus áttekintésére szolgál, amelyet általában 

konkrét cél érdekében vetnek be, de alkalmas lehet a minket körülvevő tendenciák, trendek megértésére 

és ezen keresztül ötletgenerálásra.  

Az alábbi megoldások konkrétabb példák az üzleti ötletek utáni kutatásra: 

⧠ Piac vizsgálata: Adott termékek, vagy termékcsoportok, szolgáltatások keresletének és 

kínálatának vizsgálatával megállapítható, hogy létezik-e egy olyan rés a kettő között, amely üzleti 

lehetőséget teremt. 

⧠ Egyénekre fókuszálva: a társak, család, barátok, szélesebb közösség alapos megfigyelésével. 

Érdeklődésük, mindennapjaik, problémáik adhatják az ötletek alapját. A közösségi média is 

felhasználható. 

⧠ Tudományos eredmények: nyomon követhetjük a tudományos eredményeket, a saját területünkön 

zajló legújabb kutatások előre vetíthetik, milyen irányban változik a világ és ezzel 

összefüggésben a fogyasztói társadalom. 

⧠ Pályázatokra, futó programokra való koncentrálás. Elképzelhető, hogy vállalkozásunkat nem saját 

üzleti ötletünkre alapozzuk, hanem az aktuális pályázati rendszerben rejlő lehetőségek kiaknázása 

lesz a fő célunk.  

Az ötletünk lehet a piacon újnak számító termék, vagy szolgáltatás, de irányulhat egy a már piacon lévő 

javak helyettesítésére is. Sokszor ötletünk a meglévő, piacon elérhető termékek tovább fejlesztésével 

teremt piaci rést számunkra. Például nagyobbat, vagy éppen kisebbet állítunk elő valamiből ,gyorsabban, 

vagy kényelmesebben  teszünk elérhetővé egy terméket, vagy szolgáltatást, esztétikusabb, vagy éppen 

olcsóbb alternatívát kínálunk. 

Az üzleti ötleteknek csak egy kis szelete tekinthető valóban jó üzleti lehetőségnek. Szükségeltetik hozzá, 

hogy valóban létező fogyasztói igényre támaszkodjon a termék, vagy szolgáltatás, valamint, hogy a 

fogyasztók valóban ki is akarják elégíteni ezeket az igényeiket, azaz termékünk, vagy szolgáltatásunk 

vevőivé is váljanak. Például egy japán étterem nyitására irányuló üzleti ötletem csak akkor lesz valódi 

üzleti lehetőség, ha az általam nyújtott szolgáltatással folyamatos forgalmat tudok generálni.  

 

ÜZLETI LEHETŐSÉG 

Azokat az ötleteket, amelyek képesek tartósan kielégíteni a fogyasztói igényeket és 

amelyekre valós fogyasztói kereslet prognosztizálható, üzleti lehetőségnek nevezzük.  

 

A jó üzleti lehetőségekhez jó ötletekre, ezen ötletek értékelésére, a közöttük való rangsorolás és választás 

képességére van szükség. Az ötletgenerálás folyamatos, vagy eseti tevékenység is lehet.  
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6. ábra:  Az ötletgenerálás folyamata (saját szerkesztés) 

 

Az ötletek értékelése során az alábbiakra érdemes támaszkodni (Vecsenyi, Petheő, 2017):  

 

1. Közérthetőségi szűrő 

Biztosra kell vennünk, hogy üzleti ötletünk érthető, mások számára is világos. 

 

2. Előszűrő 

Három egyszerű kérdés megválaszolásával alkalmazható az egyszerű előszűrő. 

⧠ Tetszik-e másnak is? 

⧠ Ígéretes-e üzletileg? 

⧠ Neked való-e? 

 

3. Egyszerűsített életképességi szűrő 

Egy ötlet életképesnek tekinthető, ha releváns és van benne üzleti lehetőség. Egy ötlet mindig csak 

feltételezés. Attól például, hogy mi hiányolunk egy adott terméket a piacról, még nem biztos, hogy más is 

hiányolja és hogy eladható lesz. Az is elképzelhető, hogy az a probléma, amire az üzleti ötletünk 

megszületett, valós, de maga az ötlet nem jó megoldás.  

Az alábbi kérdések megválaszolása segít az egyszerűsített életképességi szűrő alkalmazásában: 

⧠ Létezik-e és ha igen, elég fontos-e a probléma? 

⧠ Jó-e a megoldás? 

⧠ Van-e igény az általad kitalált termékre vagy szolgáltatásra? 

⧠ Hajlandók-e, képesek-e fizetni érte a vevők? 

A legbiztosabb az, ha ezeket a kérdéseket nem mi magunk, hanem a környezetünk néhány kompetensnek 

vélt tagja is megválaszolja. Ha kiderül, hogy releváns az ötletünk, amelyre valós piaci igény mutatkozik, 

akkor üzleti lehetőséggé transzformálható.  

  

Ötletek 
összegyűjtése 

Ötletek 
értékelése 

Rangsorolás Választás 
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7.3 A lehetőségfelismerési folyamat 

 

 

7. ábra:  A lehetőségfelismerési folyamat modellje (Ardichvili, Cardozo, 2000) 

 

A sikeres lehetőség megtalálásának egyik tényezője a tapasztalat, amelyre szert tehetünk munkánk során, 

vagy egyéb élethelyzeteink közepette. Az oktatás a másik terület, amely a tapasztalattal együtt segít 

abban, hogy beazonosítsunk egy a piacon jelen lévő problémát. A lehetőségfelismerési folyamat modellje 

szerint mindez elégtelen, szükséges a vállalkozói éberség és a kapcsolatrendszer is ahhoz, hogy a 

lehetőségfelismerés sikeres legyen.  

Az üzleti lehetőség megtalálása szükséges, de nem elégséges feltétele a sikeres vállalkozásnak. El kell 

dönteni, hogy megvannak-e a szükséges egyéni feltételek, például rendelkezünk-e a szükséges tudással, 

kompetenciával, erőforrásokkal, és biztosíthatók-e a szervezeti keretek.  

A lehetőségfelismerést az alábbi tényezők befolyásolják: 

⧠ Mentális folyamatok. Vannak, akik úton útfélen üzleti ötletekbe botlanak, majd ösztönösen 

ráéreznek arra, hogy ezek közül melyek megvalósítása reális. Ezek az egyének soksor 

sorozatvállalkozók, vagy párhuzamosan sok vállalkozást folytatnak. Mások számára 

hosszadalmas munka az ötletgenerálás, esetleg vállalkozásukat nem is a maguk által kigondolt 

ötlet köré szervezik. A szakirodalom szerint az alábbi személyiségjegyek kulcsfontosságúak a 

lehetőségfelismerés során: 

⧠ Kreativitás 

⧠  Teljesítmény iránti igény 

⧠ Kontroll iránti igény 

⧠ Éberség 

⧠ Körültekintés 

⧠ Kockázattűrés 

⧠ Bizonytalanság tolerálása 

⧠ Tapasztalat 

⧠ Tudás 

⧠ Környezet: A családi háttér, a társadalmi háló és a piac.  

  

Oktatás 

Munkatapasztalat 

Vállalkozói 

éberség 

Személyes 

tapasztalat 

A piac és a 

fogyasztói 

problémák 

ismerete 

Eredmény: 

sikeres 

lehetőség- 

felismerés 

Hálózatok 

Tapasztalat 
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7.4 Üzleti trendek figyelése és kiaknázása 

Saját ötlet híján érdemes lehet a kutatók és szakújságírók ajánlásaira hagyatkozni. Végeláthatatlan a 

javaslatok tárháza, amelyek közül most csupán néhányat mutatunk meg, gondolatébresztőként. 

A minner.hu szerint az alábbi üzleti trendekre alapíthatunk vállalkozást: 

(http://minner.hu/10-uzleti-trend-amire-erdemes-vallalkozast-alapitani-2017-ben-es-az-elkovetkezo-

evekben/) 

Sharing economy 

A fiatal (18-35 éves) generációt már nem mozgatja annyira a tulajdon, szívesen vesz bérbe tárgyakat, és 

használja a közös javakat.  

 

Előfizetéses webshop 

Ez a piac most nagyon bővül, itthon még gyerekcipőben jár, pedig sokkal jobban tervezhető a bevétel, és 

a kiadás, mint egy általános webshop esetében. 

 

Food truck 

Az USA-ban egy profi étterem tulajdonos először jellemzően egy food truckot üzemeltet, és ha az jól 

megy, utána nyit éttermet. Magyarországon is egyre többen lépnek be ebbe a piacba, de vidéken még 

nagy a piaci rés ezen a területen. 

 

Lakáspiac – lakáskiadás 

Külföldőn és itthon is a legnagyobb kiadása az embereknek a lakhatás. Előrejelzések szerint a lakáskiadás 

gyorsan megtérülő és stabil bevételt fog hozni az elkövetkező években, és a lakásárak sem fognak olyan 

drasztikusan csökkenni, hogy ne érje meg kiadni az ingatlanokat. 

 

Instagram oldal kezelő 

Az Entrepreneur újságírója azért emeli ki ezt a területet, mert 2017-ben tovább bővült az Instagram 

felhasználói bázisa, ám ennek ellenére kevés a szakember ezen a területen. 

 

Virtuális valóság 

A Facebookon, Microsofton át több tech cég is foglalkozik a virtuális valósággal. Egyre több VR-hoz 

köthető játékterem nyit meg, jelenleg főleg Budapesten.  

 

Könyvelés/számvitel 

Az USA-ban egyre kevesebb a könyvelő, mert egyszerűen nem akarnak ezzel foglalkozni a fiatalok. Ez 

több startup alapötletét adta, és ez a terület Magyarországon is keresett lesz. 
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Idősek 

A cégek többsége nem szeret foglalkozni az időseknek szóló termékekkel, szolgáltatásokkal, mert nem 

elég trendi. Pedig az 50 feletti lakosságnál van a hazai vagyon nagy része. A magyar 50 év felettiek 

nagyobb arányban használják az internetet, mint a környező, sőt, a nyugati országokban élők. Már most 

tehát érdemes olyan vállalkozásban is gondolkodni. 

 

Dropshipping 

Itthon a hazai nagykereskedők még nem aknázták ki a drophsipping lehetőséget. Így sajnos a 

webáruházak többségének még nehéz dolga van, ha partnert szeretne találni.  

 

Youtube műsorgyártó 

Sokaknak már a Youtube az új TV. Főleg a 30 alatti korosztály már inkább a legnagyobb videómegosztó 

portálon nézi a szórakoztató műsorokat. Amiben jelenleg hiány van: talkshowk, beszélgetős műsorok, 

vitaműsorok, politikai műsorok, lokális hírek, események bemutatása stb. 

 

Fiataloknak központ 

A fiatalok általában az adott iskolához eső gyorsétterembe, kávézóláncba (Costa, Starbucks) vagy 

tejivóba mennek iskola után a leggyakrabban. A fő motiváció az ingyen wifi és a társaság. 

 

Piackutató cég vállalkozásoknak, új vállalkozásoknak 

Nem csak új, hanem már meglévő cégek is szeretnék jobban megismerni a vásárlóikat.  

 

Virtuális asszisztens (közvetítő) cég 

Érdemes lehet egy olyan céget létrehozni, ami hasonlóan működik, mint a 4 órás munkahét című 

könyvben bemutatott virtuális asszisztens közvetítő cégek. 

 

Okosotthon 

Aki ebbe a piacba valamilyen módon be tud kapcsolódni, most még könnyen piacvezetővé válhat. Akár 

webshop, akár szakértőként, okosotthon telepítőként, szerelőként.  

 

Néhány példa arra, hogy a Haszon magazin mit ajánl: 

(https://haszon.hu/uzleti-otletek.html?limitstart=0) 

Oldtimer autók javítása 

Nyugat-Európában nagy hagyománya van a régi autók gyűjtésének és kiállításának. 
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Autókereskedés nőktől nőknek 

Bizonyára sok hölgy érezte magát kellemetlenül, ha autókereskedést keresett fel vagy szervizbe vitte 

járművét. 

 

Pizzát automatából 

Nyugat-Európa több országában sikeres vállalkozás pizzaautomaták működtetése. 

 

Adótanácsadás online 

Könyvelő és adótanácsadó irodáknak kiugrási és új ügyfélszerzési lehetőség, ha interneten is elérhetővé 

teszik szolgáltatásukat. 

 

Autóvásárlás online: mégis működik? 

Eddig úgy tűnt, az interneten nem lehet eladni új autókat. A vevő nem csak látni, de tapogatni is akarja a 

kocsit és persze alkudni is szeretne. 

 

Osztoznak az autón 

Nagyvárosokban gyakorta csupán néhány órára kéne egy autó. Utána már csak kiadással és aggódással 

jár. Érdekes alternatíva saját autó helyett a carsharing, vagyis a megosztott gépkocsi.  

 

Fordítás virtuális tolmácsokkal 

A szolgáltatás crowdsourcing alapon működik. A megbízások egy központi rendszerbe érkeznek, 

ahonnan az arra illetékes tolmácshoz kerülnek. 
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8 A KOCKÁZATVÁLLALÁS 

Tévhit, hogy a vállalkozók szeretik a kockázatot. Ugyanakkor a vállalkozási folyamat természetes 

velejárója a kisebb vagy nagyobb mértékű kockázat, ezért a vállalkozókat jellemzően 

kockázatvállalóbbnak tartják. Ezt a tulajdonságot tekinthetjük a vállalkozók kompetitív előnyének is.  

Vállalkozók esetében általában kalkulált kockázatról beszélünk, mert a siker/kudarc valószínűségére 

vonatkozóan képesek vagyunk valamiféle valószínűségek megadására. A kedvező kimenethez 

kapcsolható nyereség és a kedvezőtlenhez kapcsolódó veszteség közötti választás (az úgynevezett 

átváltás) a vállalkozó döntése. 

A kockázatvállalási hajlandóság azt jelenti, hogy egy egyén önként vállal bizonytalan kimenetelű, 

kockázatos helyzeteket. Vannak, akik nagy kockázatot hajlandóak vállalni, mások kisebb mértékűtől is 

megriadnak. 

 

KOCKÁZATVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG 

A kockázatvállalási hajlandóság azt jelenti, hogy egy egyén önként vállal bizonytalan 

kimenetelű, kockázatos helyzeteket. 

 

A kockázatvállalási hajlandóság fejleszthető. Ehhez többek között az alábbiak járulhatnak hozzá: 

⧠ A hiba elfogadása: Aki dolgozik, az hibázik, aki vállalkozik, az elbukhat. A vállalkozói kudarc 

társadalom általi megítélése nagyban közrejátszik, hogy a társadalom tagjai hogyan értékelik a 

kockázatos helyzeteket. Ha a veszteséget, a kudarcot a vállalkozói folyamat természetes részének 

tekintjük, a kockáztatással kapcsolatos attitűdünk is meg fog változni. Előnyben vannak ezen a 

téren azok a társadalmak, ahol a vállalkozások társadalmi elfogadottsága magasabb. 

Magyarország nem ide tartozik. 

⧠ Pontosan tisztában kell lenni a kockázat mértékével, mérlegelnünk kell az egyes alternatívákhoz 

tartozó előnyök és hátrányok mértékét. A döntéseket józanul kell meghozzuk. 

⧠ Kilépés a komfortzónából: tudatosan növelnünk kell azon alkalmak számát, amikor kilépünk saját 

komfortzónánkból. Szinte mindegy, hogy ennek milyen formáját választjuk. Történhet utazás 

formájában, ha olyan országba látogatunk, ahol még nem jártunk, nem beszéljük a nyelvet stb., 

vagy akár kihívások keresésével a sportban, például ha korábbi teljesítményünket próbáljuk 

túlszárnyalni. Személyes beszélgetéssel, ismerkedéssel, amennyiben introvertált személyiségek 

vagyunk és általában nehéznek érezzük a kapcsolatteremtést. 

⧠ Felkészültség növelése: A kockázat mértéke észlelésünk kérdése. Minél több releváns tudás és 

tapasztalat birtokában vagyunk, annál kisebbnek érezzük majd  (az egyébként ugyanakkora) 

kockázatot. 
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9 A VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG AKTUÁLIS SZINTJE 

A vállalkozói hajlandóság alakulása nagyon komplex kérdés. Ahogy a megismert modellek is mutatják, 

számos tényező függvénye, hogyan viszonyulunk saját vállalkozásunk elindításához (személyiségjegyek, 

készségek, képességek, adottságok, tudás, kapcsolatok stb.). Amennyiben végiggondoljuk az egyes 

modellek összetevőit, arra is választ kaphatunk, hogy mit tegyünk, mely területet erősítsük, ha nem 

érezzük késznek magunkat saját vállalkozásunk megalapítására. 

Megfelelő önismerettel el lehet indulni a vállalkozásindítás útján, aminek azonban az első lépése lehet a 

vállalkozásindítással és a vállalkozások működtetésével kapcsolatos legfontosabb ismeretek megszerzése. 

Ehhez a Miskolci Egyetemen egyre több segítség adott, érdemes nyitott szemmel járni. 

Az önismereti munkánk fontos része megérteni motivációinkat, érdeklődésünket, beállítottságunkat. 

Amennyiben bizonytalanok vagyunk, tesztek sorozata segít ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában.  

Derítsük ki mi az erősségünk. Szívesebben bánunk emberekkel? Jók vagyunk a kommmunikációban, 

vagy inkább a rendszerek és folyamtok érdekelnek minket? Vonzódunk a technikához és tudományhoz? 

Milyen igényeink vannak a munkával kapcsolatban? Vonz, vagy zavarba ejt a változatosság? 

Kihívásokkal teli, vagy problémamentes (középszerű) munkára vagyunk? Önmagunk boldogulása, vagy 

mások segítése mozgat inkább minket? 

Számos teszt elérhető, amelyekkel segíthetjük önvizsgálatunkat, másokkal megállapíthatjuk, hogy 

személyiségünk mennyire vállalkozói. Az alábbiakban néhány kiragadott példát mutatunk ez utóbbira: 

⧠ Should You Be An Entrepreneur? (Harvard Business Review): https://hbr.org/2010/02/should-

you-be-an-entrepreneur  

⧠ Entrepreneurial potential self-assessment (Business Development Bank of Canada (BDC): 

https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-

assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=1  

⧠ Entrepreneur Test (Psychometric Tests - Open Psychometric Test Resource): 

https://www.psychometrictest.org.uk/entrepreneur-test/ 

⧠ Entrepreneurial Personality Profile (www.psychologytoday.com): 

http://psychologytoday.tests.psychtests.com/bin/transfer?req=MTF8MzIwNHwxOTQwMTgwfD

F8MQ==&refempt=1518536644.1940180.11 

⧠ Általános vállalkozói kompetenciák (Vállalkozói Portál): 

http://vallalkozoiportal.gov.hu/gyorsteszt 

 

A kockázatvállalási hajlandóságunk is tesztelhető. Íme erre is néhány lehetőség: 

⧠ Kockázatvállalás - Elővigyázatosság - Online Pszichológiai Teszt (Bencsik Andrea – Online 

Pszichologus) https://www.onlinepszichologus.com/Online-pszichol%C3%B3giai-

tan%C3%A1csad%C3%A1s-%C3%A9s-konzult%C3%A1ci%C3%B3/Online-

pszichol%C3%B3giai-tesztek/Kock%C3%A1zatv%C3%A1llal%C3%A1s-

El%C5%91vigy%C3%A1zatoss%C3%A1g-Online-pszichol%C3%B3giai-teszt 

⧠ Risk Attitudes Profiler (Humanmetrics) http://www.humanmetrics.com/rot/rotqd.asp  

 

https://hbr.org/2010/02/should-you-be-an-entrepreneur
https://hbr.org/2010/02/should-you-be-an-entrepreneur
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/pages/self-assessment-test-your-entrepreneurial-potential.aspx?page=1
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