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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása 

 

Történelmileg vizsgálva vannak olyan társadalmi és gazdasági korszakok, amikor az 

utasításokat végrehajtó fegyelmezett alkalmazottak sokaságára van elsősorban szűksége az 

adott országnak a sikerességhez. Ilyen volt például a feudalizmus vagy szocializmus időszaka 

is. Ilyenkor a vállalkozói szemlélettel és belülről vezérelt kezdeményező attitűddel rendelkező 

személyek könnyen szembe kerülhettek a vezetésükkel. Ezekben az időkben egyfajta 

devianciaként kezelték a vállalkozókat. Ehhez képest vannak korszakok, amikor a társadalom 

minél szélesebb rétegeinek az önállósága, a rugalmassága és az alulról jövő innovációja 

szükséges az ország sikeréhez. Jelenleg ilyen korszakot élünk, miközben a jövőkutatás 

elemzései alapján a digitalizáció, a mesterséges intelligencia teremtő rombolása a 

munkaerőpiacon, a globális verseny, a Z generáció sajátosságai, a hálózatosodásra és projekt 

alapú működésre épülő új üzleti modellek mind, mind az önfoglalkoztatók és vállalkozók 

magyar társadalmon belüli arányának növekedését igényelhetik. 

 A jövőben a munkaerőpiacra belépő fiatalok körében egyre gyakrabban merülhet fel a 

saját vállalkozás indításának lehetősége, sőt esetleg akár a kényszere is. Dolgozatom célja ehhez 

a trendhez kapcsolódóan górcső alá venni a fiatalok vállalkozói hajlandóságára ható tényezőket. 

Melyek azok a faktorok, amelyek serkentik és melyek azok, amelyek gátolják a fiatalokat a 

vállalkozói létforma karrierként történő választásában? Sok kutatás kereste már hasonló 

kérdésekre a választ, de azok jellemzően a teljesen ifjúság vagy kimondottan az egyetemisták 

körében vizsgálta a kérdést, így a válaszadók között csak elenyésző számban voltak már 

ténylegesen elindult gyakorló fiatal vállalkozók. A dolgozatom saját információgyűjtésre épülő 

fejezetében én viszont kimondottan csak működő vállalkozással rendelkező fiatalokra 

fókuszálva kutattam, így a válaszadóim nem egy elképzelt esetleges vállalkozói élethelyzetről 

alkottak véleményt, hanem a saját megélt vállalkozói tapasztalataik alapján nyújtottak 

információt. 

 Dolgozatom témaválasztásában az vezetett, hogy jómagam is vállalkozói családban 

nőttem föl. Szüleim már a rendszerváltás előtt előbb főállásuk megtartása mellett, majd pedig 

a „biztonsági kötél” elvágásával teljes munkaidőben a saját családi cégben dolgoztak. Az otthon 

„rám ragadt” gazdasági szemlélet hozott az akkori nevén Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemre, ahol egy életre szóló hatást gyakorolt rám Vecsenyi János tanár úr Kisvállalkozások 
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indítása és működtetése című választható tárgya, majd pedig az éppen akkor először induló 

Kisvállalkozás főszakirányt választva Szirmai Péter, Béza Dániel, Csapó Krisztián és Petheő 

Attila későbbi kollégáim óráikra járva egy teljesen új, cselekvés orientált kisvállalkozás 

szempontú gazdaságszemléletet sajátíthattam el. 

 Erre a szemléletre épül azóta is a szakmai tevékenységem jelentős része, mely során 

egyrészt immár 16 éve tanítom a corvinusos hallgatókat iskolai keretek között vállalkozást 

indítani, másrészt az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület tagjaként, a Spin-Off Klub  egyik 

vezetőjeként, az Újbudai Hallgatói Startup Pályázat  elindítójaként és rendszeres 

lebonyolítójaként, a Startup VIP program és a kapcsolódó Duna Kupa  felkészítő mentoraként 

pedig az iskolai kereteken kívül is sok fiatalnak igyekeztem már segíteni a vállalkozásindítás 

nehézségeiben, így a disszertációm témája erősen átfedésben van a mindennapjaim 

gyakorlatával. 

 

 

2. Felhasznált módszerek  

 

2.1. Szakirodalom kutatás és feldolgozás 

A fiatalok vállalkozóvá válását tárgyaló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása során 

arra törekedtem, hogy feltárjam a témával kapcsolatos eddigi elemzéseket és kutatásokat, 

azonosítsam a vizsgált kutatási kérdéseket és az alkalmazott módszereket, összegezve a téma 

szempontjából legfontosabb releváns eredményeket. Célom az volt, hogy minél szélesebb 

körben azonosítsam azon tudományos munkákat, amik a „Melyek a fiatalok vállalkozóvá 

válásának serkentő és gátló tényezői?” kutatási kérdésre választ adnak.  

A dolgozat elméleti fejezetinek megírása során a következő módszertant alkalmaztam. 

A hazai szakirodalom feltérképezése érdekében kulcsszavas keresést (vállalkozó, vállalkozás, 

fiatal vállalkozó) hajtottam végre az MTMT adatbázisában, a kapott találatai listákat tételesen 

vizsgálva azonosítottam a releváns munkákat. Hasonló módszerrel hajtottam végre keresését a 

MATARKA adatbázisában. A Közgazdasági Szemle, a Vezetéstudomány és a Magyar 

Tudomány lapszámait 2010-től kezdődően tételesen is áttekintettem. A releváns nemzetközi 

szakirodalmak azonosítása érdekében a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának 

szuperkeresőjét alkalmaztam, továbbá a téma szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró, 2003 

óta zajló GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey), és az 1999 óta 
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rendszeresen lekérdezett GEM (Global Entrepreneurship Monitor) nyomán született 

publikációk listáját tételesen is átvizsgáltam.  A szakirodalom-kutatást magyar és angol nyelven 

megjelent publikációkra vonatkozóan hajtottam végre. 

 

 

2.2. Primer kutatás  

Fontosnak tartottam, hogy a kutatást a már vállalkozóvá vált fiatalok bevonásával folytassam 

le. A nagy múltra visszatekintő GUESSS felmérés értékes információkat szolgáltat a fiatalok 

vállalkozóvá válásáról, de a mintába kerülésnek nem feltétele a vállalkozói lét. Véleményem 

szerint nagyon eltérő lehet a vállalkozást tervező, a vállalkozói lét gondolatával csak eljátszó 

fiatalok véleménye azokétól, akik valóban vállalkozóvá váltak. 

Az általam vizsgálni kívánt sokaság, a vállalkozóvá vált magyar fiatalok. Fiatalnak 

tekintettem a negyven éves, vagy negyven évnél fiatalabb vállalkozókat. A 

költségtakarékossági és praktikussági szempontok miatt a lekérdezést online hajtottam végre, 

ami a digitális világban otthonosan mozgó fiatalok számára kényelmes válaszadási formának 

bizonyult. A válaszadásra való felkérésben a 40 év alatti vállalkozókat biztattam a kutatásban 

való részvételre. A lekérdezés 2021. április 26 és 2021 május 13 között zajlott. Az válaszadásra 

nyitva álló időszak alatt 264 válasz érkezett. 

A minél magasabb reprezentatívitás érdekében igyekeztem minél több csatornán 

eljuttatni a célcsoportba tartozó emberekhez a kérdőívet. Egyrészt a témában meghatározó 

nagyobb közösségek vezetőit kértem meg, hogy emailben juttassák el a hozzájuk kötődő fiatal 

vállalkozóknak a kérdőívet. Így került kiküldésre a kérdőív a Spin-Off Klub email listájára, a 

GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása és a GINOP-5.1.9 Álláskeresők és fiatalok 

vállalkozóvá válásának ösztönzése program keretében vállalkozást indított fiatalok számára, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Fiatal Vállalkozók Kollégiumának tagjainak, a Design 

Terminál és a Demola mentoráltjainak.  

Ezen kívül a Facebookon fizetett hirdetésekben tettem elérhetővé a kérdőívet (a 

hirdetések kifotózását lásd a függelékben) a következő célzási paraméterekkel: 

 Hely – itt él Magyarország 

 Életkor 16–40 

 Olyan emberek, akik megfelelnek a következő feltételnek: Érdeklődési körök: Small 

Business Owners, Egyéni vállalkozó vagy business owner, Magatartások: kisvállalkozás 
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tulajdonosa, Munkáltatók: vállalkozó, Beosztás: Tulajdonos, üzletvezető; Ügyvezető 

igazgató, tulajdonos; Egyéni vállalkozó; Cégvezető/Tulajdonos 

 

Ezzel a célzási beállítással a Facebook adatai szerint a potenciális elérés 60 000 ember volt. 

Pontos adat nem érhető el a 40 év alatti vállalkozók számáról, a dolgozatban közölt adatokon 

nyúgvó becslésem szerint 150-250 ezer közé eshet a számuk. Az email és a Facebook 

kampányokon keresztül összesen becslésem szerint nagyjából 20-25 ezer fiatal vállalkozóhoz 

jutott el a kérdőívem, így a teljesen sokaság legalább 10%-ának volt lehetősége kitölteni azt. A 

tényleges 243 darab a célcsoportból érkezett válasz nagyjából 1%-os kitöltési arányt jelent. 

Mindezek alapján a minta az alapsokaságot jól reprezentálhatja, torzítást csak a kitöltés 

önkéntessége vihetett az adatokba. Valószínűleg a saját vállalkozói létéhez pozitívan 

viszonyulók voltak azok, akik magasabb kitöltési hajlandóságot mutattak. A kérőívbe 

elsősorban zárt, feleletválasztós és skálán történő értékelést kérő kérdések kerültek. A fiatalok 

motivációinak, véleményének mélyebb megismerése érdekében, a felmérés néhány nyitott 

kérdést is tartalmazott.  

Az adatfelvétel nyomán kialakult kvantitatív adatbázist az egyváltozós leíró statisztika 

eszközeivel, főkomponens elemzés és kereszttábla elemzés segítségével vizsgáltam. Az 

elemzések végrehajtásához az SPSS és Excel programokat használtam. 

 

 

3. Az értekezés eredményei  

 

3.1.  Oktatási programok értékelése 

A kérdőívet kitöltő fiatalokat arra kértem, hogy 1-7-ig terjedő skálán (1- egyáltalán nem, 7-

nagyon) értékeljék, a vállalkozási ismereteket oktató kurzusok, programok, tréningek 

mennyiben segítették őket. Az eredmény a következő ábrán látható. 
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1. ábra: Oktatási programok értékelése (N=130), (Forrás: saját szerkesztés) 

 

3.2. Vállalkozóvá válást segítő tulajdonságok  

A kutatás során arra is kerestem a választ, hogy a vállalkozó vált fiatalok szerint, mi az a három 

tulajdonságuk, amelyek segítették őket vállalkozóvá válni. A válaszokból készült szófelhőt a 

következő ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: Vállalkozóvá válást segítő tulajdonságok (N=243), (Forrás: saját szerkesztés, 
https://monkeylearn.com/ segítségével) 
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A legtöbbször említett tulajdonságok a kitartás (86 említés), a szorgalom (22 említés), 

kreativitás (20 említés) és a magabiztosság (14 említés), mint a fiatalon történő vállalkozó válást 

leginkább segítő vonások.  

 

3.3. A vállalkozóvá válás serkentő tényezői 

A fiatalok vállalkozásindítási motivációjának, a serkentő tényezők vizsgálata érdekében 

a kérdőívbe a hazai és nemzetközi szakirodalom kutatása során azonosított tényezők kerületek 

beépítésre és a válaszadókat arra kértem, hogy 1-7-ig terjedő skálán értékeljék, mennyire hatott 

rájuk az adott komponens. A vállalkozóvá válásra serkentően ható tényezőkre vonatkozó átlag 

és szórás értékeket a 3. számú ábra szemlélteti. 

 

 

3. ábra: A vállalkozóvá válásra ható tényezők átlaga és szórása (Forrás: saját szerkesztés) 

 

3.4. Egyes számú hipotézis 

H1: A fiatalok vállalkozóvá válására a vállalkozással elérhető pénzügyi előnyök 

serkentően hatnak. – Elfogadva 
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3.5. Kettes számú hipotézis 

H2: A családi vállalkozói háttér pozitívan hat a fiatalok vállalkozóvá válására. – 

Elfogadva 

 

3.6. Példaképek szerepe  

A válaszadók 58%-a mondta azt, van olyan személy, aki példaképként szolgál a vállalkozói 

karrierjében. A válaszadók többségének példaképe a családtagjai, barátai, munkatársai köréből 

kerül ki. 

 

3.7 A vállalkozóvá válás gátló tényezői 

A fiatalok vállalkozóvá válását serkentő tényezők vizsgálatához hasonlóan hajtottam végre a 

gátló tényezők elemzését. A vállalkozóvá válásra gátlóan ható tényezőkre vonatkozó átlag és 

szórás értékeket az 4. ábra szemlélteti. 

 

 

4. ábra: A vállalkozóvá válást gátló tényezők átlaga és szórása (Forrás: saját szerkesztés) 



11 
 

 

3.8. Hármas számú hipotézis 

H3: A vállalkozás elégtelennek ítélt eredményessége egyaránt gátló módon hat a 

vállalkozásindítási, startup versenyen résztvevő és nem résztvevő fiatalok vállalkozási 

motivációjára. - Elutasítva 

 

3.9. Vállalkozóvá válást gátló tulajdonságok 

 

 

5. ábra: Vállalkozóvá válást gátló tulajdonságok (N=243), (Forrás: saját szerkesztés, 
https://monkeylearn.com/ segítségével) 

A leggyakrabban említett gátló tulajdonságok a lustaság (16 említés), a bizonytalanság (15 

említés), a tapasztalatlanság, tapasztalatok, ismeretek hiánya (összesen 23 említés). 

 

3.10. Négyes számú hipotézi 

H4: A fiatal nők és férfiak vállalkozásai eltérő jellemzőkkel bírnak. - Elfogadva 
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3.11. Ötös számú hipotézi 

H5: A vállalkozói versenyeken, programokon ugyanolyan arányban vesznek részt a 

különböző típusú településeken székhellyel rendelkező vállalkozások. - Elutasítva 

 

4.  Következtetések összegzése  

 

Disszertációm megírása során fő célom az volt, hogy megvizsgáljam milyen tényezők 

befolyásolják a fiatalok vállalkozóvá válási hajlandóságát. A vonatkozó publikációk 

feldolgozása során megszerzett tapasztalatok alapján kutatásom fókuszába a hazai és 

nemzetközi szakirodalomban is kevés figyelmet kapott célcsoport: a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező és nem feltétlenül rendelkező, jellemzően hangya vállalkozásokat létrehozó fiatalok 

vállalkozásindítására ható tényezők vizsgálatát állítottam. 

A szakirodalom áttekintése során tapasztaltam, hogy a vállalkozói aktivitás mérése és a fiatalok 

vállalkozóvá válásának kutatása nem egyszerű feladat, hiszen számos mintavételi és 

kutatásmódszertani kérdést vet fel. A témát kutató szakemberek és szervezetek által 

megalkotott indexek és rendszeres felmérések értékes információkkal szolgálnak, ugyanakkor 

számos kritika is éri őket, amelyek ellenére hozzájárulásuk a vállalkozói aktivitás kutatásához 

vitathatatlan. 

A vállalkozások jelentős szerepének hangsúlyozása és a fiatalok vállalkozóvá válásának 

támogatása az Európai Unió kiemelt céljai között szerepel, amely a támogatási programokon 

túl pozitív hatást gyakorol a téma folyamatos napirenden tartására is. A magyar 

vállalkozástörténet és a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményei alapján 

elmondható, hogy habár az elmúlt évtizedekben számos erőfeszítés történt a hazai vállalkozói 

aktivitás fokozása érdekében, még bőven akad tennivaló és fejlesztendő terület. 

A fiatalok vállalkozóvá válását mind hazai, mind nemzetközi szinten több kutatás vizsgálta. 

Dolgozatomban összegyűjtöttem a kutatások alapjául használt, illetve eredményeképpen 

létrejött modelleket. Dolgozatomban külön fejezet foglalkozik az oktatás vállalkozóvá válásban 

betöltött szerepével. A szakirodalomban hangsúlyosan jelenik meg az egyetemek szerepe és 

jelentősége. Véleményem szerint azonban az egyetemekkel szemben a vállalkozóvá válás 

ösztönzése terén az elvárások igen magasak, amelyeknek a hagyományos struktúrában a 
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felsőoktatási intézmények nem képesek megfelelni, ezért kiemelt szerep juthat a Budapesti 

Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának munkatársai által gondozott Spin-

Off Klubhoz hasonló kezdeményezéseknek. 

Dolgozatomban kimerítően elemeztem a személyiség hatását a vállalkozóvá válásra, hiába a 

külső környezet támogatása, ha a megcélzott fiatalok nem rendelkeznek a vállalkozói léthez 

elengedhetetlen kockázatvállalási hajlandósággal, sikervággyal, nyitottsággal és tudással. 

Külön fejezetben vizsgáltam mely tényezők gátolják a fiatalok vállalkozóvá válását, amelyek 

között egyaránt szerepelnek személyhez köthető és szervezeti-környezeti faktorok is. Igen erős 

a nem hatása, a férfiak inkább lesznek vállalkozók, mint a nők. A pénzügyi erőforrások hiánya 

szintén erős gátló tényező, csakúgy, mint a kedvezőtlennek ítélt gazdasági környezet, a 

kapcsolati tőke hiánya és a bukástól való félelem. Kutatásom, amelyet a már vállalkozóvá vált 

fiatalok körében hajtottam végre, számos érdekes eredményt hozott. 

A fiatalok vállalkozóvá válására serkentően ható tényezők vizsgálata alapján megállapítható, 

hogy a vállalkozással elérhető pénzügyi előnyök szerepe kiemelt a fiatalok vállalkozóvá 

válásában, a családi vállalkozói háttérrel rendelkező fiatalok esetében pedig egyértelműen 

kimutatható a családi példa serkentő hatása. Fontos továbbá a belső motiváció és az olyan a 

vállalkozói léthez kapcsolható értékek, mint a függetlenség, önállóság és szabadság. 

Azon fiatalok számára, akik részt vettek vállalkozásindítási, startup versenyen, a vállalkozások 

nem megfelelő eredményessége erősebb gátló tényezőként jelenik meg, mint azon fiatalok 

esetében, aki nem vettek részt ilyen programban. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy azon 

fiatalok számára, akik elindulnak egy vállalkozásindítási, startup versenyen, fontos, hogy 

sikeres és jövedelmező vállalkozást építsenek, amely lehetőség hiányát vállalkozói 

motivációjukat gátló tényezőként ítélik meg.  

Az elemzés során számos tényező mentén szignifikáns eltérést tapasztaltam a fiatal férfiak és 

nők vállalkozásai között. A nők körében gyakoribb a KATA-s egyéni vállalkozóként való 

működés és kevésbé jellemző, hogy korlátolt felelősségű társaságot alapítottak, mint a férfiak 

esetében. A nők preferenciáját az egyéni vállalkozói működési formával szemben a 

tulajdonviszonyok is tükrözik, a nőkre inkább jellemző, hogy 100%-os tulajdonosai 

vállalkozásuknak, míg a férfiakra inkább jellemző, hogy akár 50% alatti tulajdonrésszel 

rendelkeznek. A nők és a férfiak közötti további különbség, hogy a nőkre inkább jellemző, hogy 

önállóan akartak vállalkozást indítani és a terveiket e szerint is valósították meg, míg a férfiakra 

inkább jellemző, hogy tulajdonostársakkal vágtak bele a cégépítésbe. A nők esetében inkább 
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jellemző, hogy vállalkozásukat veszteségesnek, vagy nullszaldósnak ítélik, amely kitermeli a 

béreket és a működés költségeit, de nyereséget nem hoz, a fiatal férfiak által alapított cégekre 

pedig a kiemelt és a mérsékelt nyereségesség jellemző. 

A fiatalok vállalkozásának székhelyére vonatkozó lényeges eredmény, hogy habár a 

vállalkozásindítást, működtetést támogató programokban való részvételre a vállalkozás 

székhelyének településtípusa nincs hatással, a vállalkozásindítási, startup versenyek 

tekintetében a főváros dominanciája tapasztalható. A budapesti székhelyű vállalkozások 

alapítói nagyobb valószínűséggel vettek részt vállalkozásindítási (startup) versenyeken, mint a 

megyeszékhelyeken, egyéb városokban és községekben céget létrehozó fiatalok. 

Munkám rávilágít, hogy számos érdekes és hasznos információ még feltáratlan a fiatalok 

vállalkozásindítási motivációival és az őket gátló tényezőkkel kapcsolatban. Tudományos 

szempontból perspektivikus kutatási iránynak tartom annak vizsgálatát, hogy a feltárt 

függetlenség, önállóság, szabadság tényezők egyfajta nagyon erős, kiegészítő előnyei a fiatalok 

vállalkozás indításának, vagy önálló motiváló erővel rendelkeznek. A vizsgálathoz 

véleményem szerint kvalitatív, mélyinterjús módszertani eszközök illeszkednének leginkább. 

Feltehetően számos értékes megállapítást eredményeznének a fiatal férfiak és nők 

vállalkozásainak összehasonlító vizsgálatai és a vállalkozások földrajzi elhelyezkedése szerinti 

összevetésének célzott elemzései is. 
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