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MIÉRT FONTOSAK A VÁLLALKOZÁSOK? 

 

• Makrogazdasági szerep 

– Gazdasági növekedés 

– Foglalkoztatás 

– Innováció 

• Mikro szinten 

– Egyéni jólét 

– Önmegvalósítás 



MI A VÁLLALKOZÁS ÉS KIT TEKINTHETÜNK 

VÁLLALKOZÓNAK? 

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).  

Megvalósulhat 

• Új, profitorientált szervezet létrehozásában 
(entrepreneurship), 

• Belső vállalkozásként (intrepreneurship), 

• Társadalmi vállalkozásként. 



MOTIVÁCIÓK 

• Kihívásokkal teli munkám legyen 

• Izgalmas munkám legyen 

• Szabadság 

• Függetlenség 

• Magam ura legyek 

• Tekintélyem legyen 

• Saját álmom megvalósítása 

• Létrehozni valamit, értéket teremteni 

• Kreativitásom kamatoztatása 

 



VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYISÉGJEGYEK 

• 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  

• 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  

• Önállóság, függetlenség 

• Önbizalom  

• Rugalmasság a változások irányába  

• Üzleti, jogszabályi ismeretek  

• Pénzügyi képességek  

• Működtetési, technikai képességek; szakmai 
tapasztalat  

• Jó kommunikációs képesség 
 



A VÁLLALKOZÁSI MODELLEK 

• Szociális kognitív elmélet (Social Cognitive 
Theory) (Bandura, 1977, 1989) 

• Shapero vállalkozás esemény modellje 
(Entrepreneurial Event) (Shapero, 1982) 

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

• A vállalkozás koncepcionális modellje (Szerb, 
2010) 

• A vállalkozói ökoszisztéma modellje (Stam-
Spigel, 2016) 



SHAPERO VÁLLALKOZÁS ESEMÉNY MODELLJE 

(ENTREPRENEURIAL EVENT) (SHAPERO, 1982) 

  



AJZEN TERVEZETT MAGATARTÁS ELMÉLETE (THEORY OF 

PLANNED BEHAVIOUR) (AJZEN 1991, 2006A, 2006B)  

 

 

 

Attitűdök 

  

 

Szubjektív normák 

 

Észlelt magatartási kontroll 

  

 

Vállalkozásindítási 

hajlandóság 

 

Vállalkozásindítás 



A VÁLLALKOZÁS KONCEPCIONÁLIS MODELLJE (SZERB, 

2010) 

 



A VÁLLALKOZÓI ÖKOSZISZTÉMA MODELLJE (STAM-

SPIGEL, 2016) 

 



A VÁLLALKOZÁSI MODELLEK LEGFONTOSABB 

ÜZENETEI LEENDŐ VÁLLALKOZÓKNAK 

• 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? 



A VÁLLALKOZÁSI MODELLEK LEGFONTOSABB 

ÜZENETEI LEENDŐ VÁLLALKOZÓKNAK 

• 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? 

 



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 



MUNKAERŐPIACI TRENDEK 2 

• Gig economy – szabadúszó vállalkozók 

• Hibrid állások 

• Társas készségek felértékelődése 



A TRENDEK VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁSRA 

GYAKOROLT HATÁSA 

• A jövőben a vállalkozói karrier jelentősége megnő a 
projektjellegű munkavégzés és a szabadúszó tevékenység 
terjedése miatt. 

•  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.  

• A legszerencsésebb megoldás, ha minél több ismeretet 
szerzünk a vállalkozásindítással, vállalkozások 
működtetésével kapcsolatban, akkor is, ha jelenleg nem 
foglalkoztat minket saját vállalkozás létrehozatala.  



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. 



SZEREPMODELLEK 

A szerepmodellek az alábbiakban segíthetnek a 
fiataloknak (Szabó, Szekeres, 2013) : 

• 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. 

 



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. 

 

 



Négy alapvető formát különböztethetünk 

meg (Szabó, Szekeres, 2013): 

• Hagyományos one-to-one mentorálás  

• Kortárs mentorálás  

• Csoport mentorálás 

• E-mentorálás 

 



VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG FOKOZÁSA - OKTATÁS 

• Hagyományos előadások 

• Gyakorlatok 

• Szimuláció 

• Vállalkozói klubok 

 



VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG FOKOZÁSA – 

ÖNÁLLÓ ERŐFESZÍTÉSEK 

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?   



VÁLLALKOZÓI HAJLANDÓSÁG FOKOZÁSA – ÖNÁLLÓ 

ERŐFESZÍTÉSEK 

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 

 

FIVOSZ, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 

Erasmus – fiatal vállalkozóknak határokon átnyúló 
csereprogram 

 



A LEHETŐSÉGFELISMERÉS - 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/) 
 

https://vallalkozasindito.hu/


ÖTLETEK TRANSZFORMÁLÁSA LEHETŐSÉGGÉ 

ÜZLETI ÖTLET 

Olyan üzleti elképzelés, amely a piacon 
értékesíthető termékek előállítására vagy 
szolgáltatások nyújtására irányul. 

 

ÜZLETI LEHETŐSÉG 

Azokat az ötleteket, amelyek képesek tartósan 
kielégíteni a fogyasztói igényeket és amelyekre 
valós fogyasztói kereslet prognosztizálható, 
üzleti lehetőségnek nevezzük.  

 

 



ÜZLETI ÖTLETEK FORRÁSAI 

• 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.  

 



ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE (VECSENYI, PETHEŐ, 2017) 

1. Közérthetőségi szűrő 

 

Biztosra kell vennünk, hogy üzleti ötletünk 

érthető, mások számára is világos. 

Próbája: ismertessük ötletünket közeli, majd 

távolabbi ismerőseinkkel. 

  

  

 



ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE (VECSENYI, PETHEŐ, 2017) 

2. Előszűrő 

 

Három egyszerű kérdés megválaszolása: 

Ötletünk: 

• Tetszik-e másnak is? 

• Ígéretes-e üzletileg? 

• Neked való-e? 

 



ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE (VECSENYI, PETHEŐ, 2017) 

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.  



ÖTLETEK ÉRTÉKELÉSE 

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? 

 

 



KOCKÁZATVÁLLALÁS 

Bizonytalanság – kockázat – kalkulált 

kockázat 

 

KOCKÁZATVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG 

A kockázatvállalási hajlandóság azt jelenti, 

hogy egy egyén önként vállal bizonytalan 

kimenetelű, kockázatos helyzeteket. 

 



HOGYAN FEJLESSZÜK A KOCKÁZATVÁLLALÁSI 

HAJLANDÓSÁGOT? 

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. 

 



HOGYAN FEJLESSZÜK A KOCKÁZATVÁLLALÁSI 

HAJLANDÓSÁGOT? 

• Pontosan tisztában kell lenni a kockázat 
mértékével, mérlegelnünk kell az egyes 
alternatívákhoz tartozó előnyök és 
hátrányok mértékét. A döntéseket józanul 
kell meghozzuk. 

• Felkészültség növelése: az adott területen 
releváns tudás és tapasztalat 
megszerzése tervezhetőbbé teheti 
számunkra az eseményeket. 

 



HOGYAN FEJLESSZÜK A KOCKÁZATVÁLLALÁSI 

HAJLANDÓSÁGOT? 

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  . 

• Kihívások keresésével a sportban, például ha korábbi 
teljesítményünket próbáljuk túlszárnyalni.  

• Személyes beszélgetéssel, ismerkedéssel, 
amennyiben introvertált személyiségek vagyunk és 
általában nehéznek érezzük a kapcsolatteremtést. 

 



ÖNISMERET  

 

Derítsük ki mi az erősségünk? (Tóth, 2004) 

 

• Emberekkel bánni 

• Rendszerek és folyamtok értése 

• Kommunikáció és művészet 

• Tudomány és technika 



ÖNISMERET  

 

Milyen igényeink vannak a munkával 
kapcsolatban? (Tóth, 2004) 

 

• Manuális munka szeretete 

• Változatos munkavégzés 

• Tudományos munka iránti vonzódás 

• Esztétikai-élményszerű igény 

• Szociális szükséglet 

• Problémamentes (középszerű) munka iránti 
igény 



ÖNISMERET  

 

Mi képvisel értéket számunkra? (Tóth, 2004) 

 

• Intellektuális értékek 

• Vezetés/irányítás 

• Munkahelyi légkör 

• Altruizmus 

• Anyagiak 

• Kötetlenség 



NEKÜNK VALÓ-E A VÁLLALKOZÁS? 

TESZT 

1. Nem szeretem, ha egy nálam kevésbé hozzáértő mondja 
meg, hogy mit tegyek 

2. Szeretem kihívások elé állítani magam. 

3. Szeretek nyerni. 

4. Szeretek a saját főnököm lenni. 

5. Mindig arra törekszem, hogy új és jobb módon oldjak meg 
feladatokat. 

6. Szeretem megkérdőjelezni a hagyományos dolgokat. 

7. Szeretem összegyűjteni az embereket, hogy közösen 
oldjanak meg dolgokat. 

8. Az emberek izgalomba jönnek az ötleteimtől. 

9. Ritkán vagyok elégedett vagy önelégült. 

10. Nem tudok nyugodtan ülni. 

 

 

 



NEKÜNK VALÓ-E A VÁLLALKOZÁS? 

TESZT 

11. A nehéz helyzeteket a magam módján oldom meg. 

12. Inkább elbukok a saját dolgaimmal, mint sikeres legyek 
valaki máséval.  

13. Amint adódik egy probléma, egyből rávetem magam. 

14. Az öreg kutya is tanul – vagy kitalál – új trükköt. 

15. A családomnak van vállalkozása. 

16. Van olyan barátom, akinek van vállalkozása. 

17. Fiatalkoromban dolgoztam iskola után, vagy a szünetben. 

18. Számomra az értékesítés adrenalinbomba. 

19. Felvillanyoz az eredmények elérése. 

20. Egy jobb vállalkozói tesztet tudnék készíteni, mint ez. 

 

Forrás: Daniel Isenberg, Harvard Business Review 

 



NEKÜNK VALÓ-E A VÁLLALKOZÁS? 

TESZT 

• 17 igen válasz esetén érdemes 
elgondolkodni a vállalkozásindításon. 

• A kockázatvállalást nem tartalmazza a teszt. 
Ennek az az oka, hogy az emberek nem 
azért akarnak vállalkozni, mert 
kockázatosabba szeretnének élni. 

• A „gazdag akarok lenni” szintén nincs a 
listában. Bár snéhányaknak összejön, 
átlagban vállalkozóként nem keresnek jobban 
az emberek, csupán pszichikai hasznokra 
tesznek szert (autonómia, kreativitás stb.). 

 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


