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A jelenlegi nemzetközi kutatások alapján a jövõbeli gazdasági növekedésért és a
munkahelyteremtésért az újonnan alapított cégek egy kis része, az úgynevezett ga
zellák a felelõsek. A gazellákat alapító, mûködtetõ vállalkozók egyik jellemzõ vonása,
hogy felsõfokú, egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Ugyanakkor ma már számos
más, esetleg kisebb növekedési képességû, újonnan létrehozott cég tulajdonosa is
diplomás. Többek között ezért is fontos azt tudni, hogy az egyetemi-fõiskolai hallga
tók körében mekkora a végzés után vállalkozni szándékozók aránya. A tanulmány a
Collegiate Entrepreneruship 2006 elnevezésû, 14 országra és több mint 37 ezer hall
gatóra kiterjedõ nemzetközi felmérés adatait felhasználva elemzi nyolc magyar egye
tem 3346 hallgatójának vállalkozói ambícióit. A vizsgálat megállapításai szerint a
magyar hallgatók nemzetközi szereplése átlagosnak, a minõségi kritériumokat figye
lembe véve pedig átlag alattinak mondható. A vizsgálat azonban pozitív hatást muta
tott ki a vállalkozói kurzusokat felvevõk és a vállalkozói karriert választók között. Az
ok-okozati kapcsolat meggyõzõ bizonyítása és a kapcsolat erõssége azonban újabb
vizsgálatokat tesz szükségessé. A tanulmány oktatáspolitikára vonatkozó gazdasági
ajánlásokat is tartalmaz. A vállalkozói kurzusok kötelezõvé tétele a nem gazdasági
felsõfokú oktatásban és a felnõttképzés keretében – igazodva a világban tapasztal
ható tendenciákhoz, valamint a hallgatók elképzeléseihez – elõsegítené a diplomá
sok vállalkozói karrierjét.*
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ehhez képest a kisebb méretû cégek idejétmúlt képzõdmények. Alig néhány évvel ez
után, az 1970-es években ezt a stabilnak hitt nagyvállalati struktúrát alapjaiban rázta meg
két olajválság. Kevéssé jegyzett, de annak az új korszaknak az eljövetelét jelentette 1973
ban a mikroprocesszor felfedezése, amelyet alig negyedszázad után infokommunikációs
társadalomnak kezdtünk nevezni. Az 1980-as években a kutatások sorra hozták a bizo
nyítékokat a kisvállalatok növekvõ jelentõségérõl. David Birch és Michael Piore a mun
kahelyteremtésrõl, Arrow, valamint az Acs–Audresch-szerzõpáros az innovációról, Peter
Drucker pedig a kettõ kapcsolatáról közölt írásokat – ezek a kisebb méretû cégek fokozó
dó jelentõségét mutatták (Birch [1987], Piore [1990], Arrow [1983], Acs–Audresch [1987],
Drucker [1985]). Az 1990-es évek végén indult a Global Entrepreneurship Monitor elne
vezésû nemzetközi kutatás, amely rávilágított az újonnan alapított cégek jelentõségére a
gazdasági növekedés területén (Reynolds és szerzõtársai [2001], [2004]).
2006-ban már Magyarországon sem kell hosszasan bizonygatni, hogy milyen fontos
szerepet töltenek be a vállalkozások és a kisebb méretû vállalatok mind a gazdaságban,
mind a társadalomban. A statisztikák alapján 2003-ban már a kis- és közepes méretû
vállalatok foglalkoztatják a versenyszféra alkalmazottainak több mint 70 százalékát (Ro
mán [2006]), és a nagyvállalatok közvetlen foglalkoztatási jelentõsége folyamatosan csök
ken. Nem elhanyagolható a kisebb méretû cégek GDP-ben betöltött részaránya sem, a
Magyarországon létrehozott hozzáadott érték 53 százalékát a kis- és közepes méretû
vállalatok hozzák létre 2003-ban.
Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés
mögött milyen dinamika húzódik meg, akkor a statikus vállalatméret vizsgálata helyett a vállalko
zási tevékenységet kell elemeznünk. A vállalkozás tartalmilag összefüggésbe hozható az innováci
óval, egyéni szinten a kreativitással, a lehetõségek keresésével és kihasználásával, az átlagnál
magasabb, de kalkulált kockázatvállalással, a nem rutinszerû döntéshozatallal és a növekedéssel is
(Szerb [2004]). A schumpeteri értelemben vállalkozói vállalatok esetében a termék- és technológi
ai megújítás gyakorisága és szintje, az árbevétel és az alkalmazottak számának növekedése sokszor
nagyságrendileg haladja meg a vállalkozói attitûddel nem rendelkezõ cégek hasonló mutatóit. Az
ilyen cégek az ország gazdasági hatékonyságára és a termelékenységére is fontos hatással vannak.
Ráadásul az is kimutatható, hogy országtól függetlenül a fiatal vállalkozói vállalatok egy szûk
köre, mintegy 1–4 százaléka, az úgynevezett gazellák felelõsek a munkahelyteremtés és a gazdasá
gi növekedés döntõ részéért (Autio [2005], Birch, [1987], Csapó [2006], Szerb és szerzõtársai
[2004], Vecsenyi [2003]). Ezért a vállalatok abszolút számánál a nemzetgazdaság egésze szem
pontjából lényegesebb ezeknek a dinamikusan növekvõ cégeknek a száma.
A vállalkozás vizsgálható az egyének szintjén is. A vállalkozói irodalom egy része a vállalkozó
vá válás folyamatára és az ezt meghatározó személyes jellemzõkre koncentrál. Az egyedi, belsõ
tényezõk szerepének kiemelésével McClelland [1961] a teljesítménykényszerre, Rotter [1990] a
belsõ kontrollra (belsõ irányításra) helyezte a hangsúlyt. Ma már a vállalkozói tankönyvek és
kurzusok standard tananyagai kiemelik a személyes „vállalkozói” tulajdonságokat (például a koc
kázatvállalást, a kreativitást, a gyors döntéshozó képességet, a marketing- és vállalatvezetõi isme
reteket, a kooperációra való hajlamot). A vállalkozói tulajdonságok hosszabb-rövidebb listája szá
mos publikációban megtalálható (Hérbert–Link [1989], Timmons [1999, Chell és szerzõtársai [1991],
Hisrich és szerzõtársai [2005], Szerb [2000], [2004]). Széles körben vizsgálták a vállalkozók és a
pozitív vállalkozói attitûddel rendelkezõk demográfiai jellemzõit is (kor, nem, oktatás, családi
háttér stb.). A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatások alapján a tipikus vállalkozást
indító középkorú férfi (35–45 éves), általában felsõfokú diplomával rendelkezik, és jellemzõen
már volt vagy van más vállalkozó is a közvetlen családjában. A magyar vállalkozó nem különbö
zik jelentõsen ettõl az általános képtõl (Reynolds és szerzõtársai [2001], [2004], Szerb és szerzõ
társai [2004], Szerb [2005]).
Az 1990-es évektõl a kutatások súlypontja a tulajdonságok elemzésétõl elmozdult a viselke
dés, a hozzáállás vizsgálata irányába, amiben fontos szerepet játszottak a vállalkozói tulajdonsá
gokat (entrepreneurial trait) leíró elmélet hiányosságai. A vizsgálatok jelentõs része ugyanis az
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adott idõpontban létezõ cégek vállalkozói körében készült, és így a mintába nem kerültek be az
idõközben megszûnt, sikertelen vagy vállalkozást abbahagyott, megbukott személyek. Ezáltal
az összehasonlítás nem a „vállalkozói” és a „nem vállalkozói”, hanem a „sikeres vállalkozói” és
a „nem vállalkozói” dimenziók mentén történt (Gartner [1988]). A hozzáállás ugyan kevéssé
stabil, mint a tulajdonságok, viszont az elmélet feltételezi, hogy a személyek változó körülmé
nyekhez történõ alkalmazkodásának alapja egy tanult hajlam, ami az idõk során változik (Schwarz
és szerzõtársai [2006]). Ebben a tanulás – így természetesen az oktatás is – fontos szerepet tölt
be. A pozitív vállalkozói hajlam, azaz hogy valaki vállalkozó szeretne lenni, nem jelenti azt,
hogy az illetõ tényleg az is lesz. Ugyanakkor számos kutatás megerõsítette a vállalkozói hajlam
és a vállalkozóvá válás közötti szoros kapcsolatot (Autio és szerzõtársai [2001], Krueger és
szerzõtársai [2000]).
A szakirodalom természetesen vizsgálta és kutatja a vállalkozói hajlamra ható tényezõket. Annyi
ma már bizonyos, hogy a személyes tulajdonságok, beállítódások mellett a külsõ tényezõk is lé
nyeges szerepet töltenek be. Az ezzel kapcsolatos eddigi empirikus vizsgálatok viszont ellentmon
dásos eredményekre vezettek (Schwarz és szerzõtársai [2006]). A vállalkozás kulturális beágya
zottsága, a hitek, az értékek, az intézmények, a család, az oktatás mind-mind szerepet játszhat a
vállalkozói hozzáállás alakulásában (Morrison [2000]). A vállalkozói tulajdonságokat több dimen
zió mentén az erõforrások, a környezet és a vállalkozásindítás metszéspontjában vizsgálja a 2000
es években elterjedõ vállalkozóvá válást leíró (configurational approach) elmélet (Korunka és
szerzõtársai [2003]). Az erõforrások korlátozottsága, elsõsorban a megfelelõ pénz és tõke hiánya
a kutatások szerint az egyik legfontosabb környezeti korlátozó tényezõ (Blanchflower–Oswald
[1998]). A szociális-társadalmi tényezõk, így a családi hatások és korábbi vállalkozói ismeretek,
tapasztalatok fontos szerepet töltenek be abban, hogy valaki az életpálya melyik szakaszában akar
vagy lesz vállalkozó (Carroll–Mosakowski [1987]).
A magyarországi vállalkozói vizsgálatokról elsõsorban az 1990-es években születtek mérvadó
tanulmányok. A különbözõ hazai vállalkozói típusokat, azok magatartási és demográfiai tényezõit
elemzi Czakó és szerzõtársai [1995] a rendszerváltás idõszakában. A domináns vállalkozói maga
tartási formákat mutatja be esettanulmányok alapján Laki [1998]. Ugyanezen idõszak társadalmi
kulturális hatásainak a vállalkozói életpályára gyakorolt hatásait elemzi Kuczi [1998], amely a
megnyíló lehetõségek és a munkahely elvesztése miatti kényszervállalkozói életutakat szemlélteti.
A sikeres vállalkozók egyik legfontosabb tulajdonságát, a kreativitást elemzi Rimler [1998]. Meg
állapításainak lényege, hogy a magyar vállalattulajdonosok között igen kevés a ténylegesen kreatív
gondolkodásra képes valódi vállalkozó. A vállalkozói életpályák hosszú távú magyarországi vizs
gálata a témája Róbert [1999] nagy ívû tanulmányának, ahol a társadalmi-családi háttér, az isko
lázottság, a piaci és a politikai beágyazottság is az elemzés, a vállalkozóvá válás dimenzióit adják.
A közelmúlt magyarországi vállalkozásainak életútjait, hazai sajátosságait mérte fel és elemzi
Salamonné [2006] mélyinterjúk felhasználásával készült tanulmánya. Témánk, a vállalkozói hoz
záállás tekintetében Salamonné [2006] fontos megállapítása, hogy a cég sikerében a tulajdonos
kapcsolatépítési képességei és döntéshozatali, döntésdelegálási gyakorlata kulcsfontosságú szere
pet töltenek be.

A gyorsan növekvõ vállalkozások (a gazellák) szempontjából lényeges, hogy kik, mi
lyen motivációból, milyen demográfiai, tapasztalati háttérrel és milyen környezeti ténye
zõk alapján hozzák létre ezeket a cégeket. Autio [2005] vizsgálatai szerint fõleg a fiatal
korú vállalkozók magas jövedelemmel, egyetemi-fõiskolai végzettséggel rendelkeznek.
A cég alapítását szinte kizárólag a jó üzleti lehetõség motiválja, kényszervállalkozókat
nem igazán találunk közülük. Ezek szerint a ma még húszas éveikben járó, esetleg
tanulmányaikat folytató egyetemisták által az elkövetkezõ néhány évben létrehozott
vállalkozások határozzák meg az ország gazdasági növekedését és befolyásolják az új
munkahelyek létrejöttét a 2010-es években. Így az egyetemi hallgatók vállalkozáshoz
való hozzáállásának, vállalkozói tulajdonságainak vizsgálata, esetleg nemzetközi össze
hasonlítása fontos információt nyújthat egy adott ország makrogazdasági növekedési le
hetõségeirõl is.
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A „vállalkozás” és a „vállalkozó” fogalma nem egyértelmûen meghatározott.1 A jelen
tanulmányban a vállalkozói hajlam mérésére és megkülönböztetésére ötféle vállalkozás
típust vettünk figyelembe: 1. új vállalkozás létrehozása, 2. önfoglalkoztatás, 3. meglévõ
cég felvásárlása, 4. franchise és 5. részvétel családi vállalkozásban. A jövõbeli karrier
szempontjából ezen öt tényezõ egyikét választókat tekintjük a következõkben pozitív
vállalkozói beállítottságúaknak, és megkülönböztetjük õket az inkább alkalmazotti státust
választóktól.
Tekintve, hogy vizsgálatainkat az egyetemi hallgatók körében, egy meglehetõsen ho
mogén csoporton belül végeztük el, kiváló lehetõség mutatkozott arra, hogy az oktatás,
ezen belül is a felsõfokú képzés mint külsõ környezeti tényezõ hatását elemezzük a vál
lalkozói beállítottságra. Azt a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatásokból tud
juk, hogy a kulturális tényezõk, ezen belül az oktatás támogatása pozitív kapcsolatban
van a vállalkozói aktivitással (Reynolds és szerzõtársai [2004]). Ugyanakkor önmagában
az egyetemi-fõiskolai iskolázás még semmit sem mond a vállalkozói hajlamról. A hallga
tók által felvett vállalkozással kapcsolatos kurzusok is lényegesek lehetnek mind a vállal
kozási hozzáállás, mind a vállalkozói képességek, mind a létrejött vállalkozások mûköd
tetése szempontjaiból. Az Egyesült Államokban az ilyen kurzusokat kínáló egyetemek,
fõiskolák száma az 1970-es néhány tucatról 2003-ra 1600-ra növekedett (Katz [2003]).
Európa még mindig le van maradva. Egy 2004. évi felmérés szerint az európai egyete
meken a vállalkozási ismereteket alapvetõen nem integrált kurzusok formájában, hanem
különálló, választható tárgyként oktatják (Entrepreneurship education … [2004]). A Kis
vállalatok európai chartája a fõ cselekvési irányok közül ezért is teszi elsõ helyre a vállal
kozásoktatás és -képzés témakörét (Kisvállalkozások európai chartája [2000] 10. o.).
Az oktatás és az egyetemek szerepét erõsíti, hogy mai tudásunk szerint a vállalkozóvá
válásban nem csupán a született, hanem a szerzett és tanult képességek, tudás is fontos
szerepet tölt be (Krueger és szerzõtársai [2000]).2 A kérdés ma már nem az, hogy kell-e
a vállalkozást tanítani, hanem hogy mit és hogyan kellene oktatni. Vállalkozást oktatni
mást jelent, mint a létezõ vállalat irányítását tanulni. A vállalkozói kurzusokon az elmúlt
évtizedekben a vezetési, a finanszírozási (kockázati tõke), az újtermék-fejlesztési, a szel
lemi tulajdon védelmével, a kreatív gondolkodással kapcsolatos és a tárgyalási képessé
gek fejlesztése került középpontba. Az Európai Unió – hasonlóan az amerikai gyakorlat
hoz – fontosnak tartja, hogy a vállalkozásoktatás mind az általános készségek és képessé
gek, mind a vállalkozással, vállalkozásindítással, innovációk végrehajtásával kapcsola
tos specifikus tudás fejlesztésére is irányuljon (A vállalkozói készségek elõmozdítása…
[2006]). Az oktatási módszerek is sokat változtak, az üzleti tervtõl a hallgatói vállalko
zások indításán, a gyakorló vállalkozókkal történõ konzultáción, a számítógépes szi
mulációkon keresztül egészen az esettanulmányokig, videók és filmek alkalmazásáig
terjed (Kuratko [2003]). Az új kihívások közé tartozik, hogy ne csupán az üzleti, köz
gazdasági tanulmányokat végzõ hallgatók körében népszerûsítsék a vállalkozói kurzu
sokat, hanem más tudományterületek, diszciplínák diákjai is megismerkedhessenek a
vállalkozással.
A világban sok helyütt az egyetemek próbálnak túllépni azon, hogy csupán vállalko
zással kapcsolatos kurzusokat kínáljanak (Etzkowitz és szerzõtársai [2000]). Számos egye
temi vállalkozói központ folytat kutatást is a vállalkozások körében és a vállalkozásokról
1
Szerb [2004] a vállalkozás mérésének négy fontos módszerét mutatja be. A vállalkozói attitûd mérésére
az egyik leginkább vizsgált megközelítése az önfoglalkoztatás (Blanchflower–Oswald [1998]), de a GEM
kutatások által alkalmazott „vállalkozást szeretne indítani” kategóriája (Szerb [2005]) is az elfogadott és
gyakran alkalmazott kategóriák közé tartozik.
2
Ahogyan Drucker [1985] megfogalmazta, a vállalkozás nem misztikum, nem a génekben rejlik, hanem
olyan tudomány, amit tanulni lehet.
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(Kuratko [2003]). A közvetlen egyéni tanácsadás, a konzultáció szinte mindenhol a vi
lágban az üzleti iskolák kínálatai között szerepel. Számos egyetem mûködtet inkubátoro
kat, ahol a hallgatók a cégalapítást a gyakorlatban is kipróbálhatják. Az egyetemek fon
tos szerepet töltenek be a tudás elterjesztése, az akadémiai kutatás gyakorlati felhasználá
sa területén. Ebbõl a szempontból az egyetemi oktatók által alapított új, innovatív cégek
(spin-off szervezetek) talán a legfontosabbak (Varga [1998], [2005])
Számos, különbözõ országból származó összehasonlító empirikus tanulmány emeli ki
az egyetemek pozitív szerepét a vállalkozóvá válás és a vállalkozással kapcsolatos attitû
dök eseteiben. Autio és szerzõtársai [2001] szerint a vállalkozáshoz mint karrierlehetõ
séggel kapcsolatos hozzáállás nem csupán a vállalkozás arculatától, hanem az egyetemi
környezettõl kapott bátorítástól, támogatástól is függ. Franke–Lüthje [2004] szerint a
müncheni és a bécsi egyetemi hallgatók alacsonyabb szintû vállalkozói aktivitása az ame
rikai (MIT) hallgatókéhoz képest – legalábbis részben – az egyetemi kurzusok vállalko
zói tárgyainak hiányával magyarázható. Peterman–Kennedy [2003] egy ausztráliai fel
mérés nyomán megállapította, hogy a vállalkozói kurzusokat végzettek körében növeke
dett a vállalkozás presztízse és a vállalkozás létrehozási szándéka is. Hangsúlyozni kí
vánjuk, hogy a pozitív vállalkozási hozzáállás nem jelenti azt, hogy valaki feltétlenül
vállalkozó lesz, viszont a vizsgálatok pozitív kapcsolatot mutatnak a születõ vállalkozá
sok (nascent entrepreneurship) és a tényleges vállalkozások között (Reynolds és szerzõ
társai [2004], Acs és szerzõtársai [2005], Román [2004], Szerb [2004]).
Bár számos kutatás készült, amely az egyetemi hallgatók vállalkozói magatartását,
karrierelképzeléseit vizsgálta, a nemzetközileg is összehasonlítható tanulmányok még min
dig hiányoznak. A hazai kutatások fontosságát támasztja alá az is, hogy a diplomások
munkaerõ-piaci elhelyezkedési lehetõségei az utóbbi idõben megváltoztak. 2003 óta a hazai
sajtóban számos cikk tudósított a diplomás pályakezdõk nehézségeirõl, és a diplomával
rendelkezõk növekvõ munkanélküliségérõl (például Király [2005], Nõ a diplomás… [2004]).
A magyarországi diplomás pályakezdõk elhelyezkedési lehetõségeit Magyarországon több
szakmai kutatás is elemezte az elmúlt idõszakban. Berde és szerzõtársai [2006] és Selmeczy
[2005] egyaránt azt állapították meg, hogy ugyan összességében a diplomások elhelyezke
dési lehetõségei lényegesen jobbak a felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõkénél, de struk
turális és területi egyensúlytalanságok számos területen megfigyelhetõk. Selmeczy [2005]
elhelyezkedési nehézségeket jelentett a tanári és a jogász végzettséggel rendelkezõk köré
ben, és további bizonytalanságot jelzett a gazdasági-gazdálkodási szakos hallgatók eseté
ben. A legkedvezõbb álláskilátásra a mérnöki (villamos és gépész), az informatikai és a
logisztikai diplomát szerzettek számíthatnak. A jelenlegi felsõoktatási intézményekben ta
nulók megfigyelése, elemzése azért is fontos, hiszen az alkalmazotti elhelyezkedési nehéz
ségek hatást gyakorolhatnak a jövõbeli elhelyezkedési szándékokra és a vállalkozói attitû
dökre is. Félõ, hogy pontosan azok a diplomások kívánnak vállalkozni, akiket nem a kínál
kozó jó üzleti lehetõségek, hanem inkább a kényszer motivál. Közismert ugyanis, hogy a
kényszervállalkozások túlélési valószínûsége és növekedési képessége is lényegesen ala
csonyabb a lehetõség motiválta vállalkozásokénál.
Eddig az egyetemi hallgatók vállalkozói irányultságát fõleg az Egyesült Államokban,
német nyelvterülten Ausztriában, Svájcban és Németországban vizsgálták. Az elsõsor
ban a német nyelvterületre kiterjedõ tapasztalatokat összegezte és indította el immár 14
országot felölelõ nemzetközi kutatását a svájci University of St. Gallen és a német European
Business School International Survey on Collegiate Entrepreneurship, 2006 címmel
(Fueglistaller és szerzõtársai [2006]), amelyben több mint 37 000, ezek közül 3346 ma
gyar hallgató és nyolc hazai egyetem vett részt. A felmérés céljai között a felsõoktatási
hallgatók vállalkozói képességének felmérése és a nemzetközi összehasonlítás mellett a
vállalkozások egyetemek-fõiskolák által megteremtett feltételei is szerepeltek, valamint
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az ezzel kapcsolatos oktatási lehetõségek értékelése. Ebben a tanulmányban e felmérés
alapján elemezzük a magyar hallgatók vállalkozásokhoz való hozzáállását és az egyete
mek által kínált vállalkozói kurzusok hatását a vállalkozói magatartásra.
A következõkben elõször az adatfelvétel módját, a minta alapvetõ jellemzõit és az
adatfeldolgozás mikéntjét ismertetjük. Ezután elemezzük a hallgatók jövõbeli foglalkoz
tatási, karrierelképzeléseit az alkalmazotti és a különbözõ vállalkozási kategóriákban,
továbbá a hallgatók vállalkozói aktivitásait értékeljük, majd a vállalkozások alapításának
akadályaival foglalkozunk. Ezt követõen mutatjuk be, hogy a hallgatók milyen vállalko
zással kapcsolatos kurzusokat vesznek és vehetnek fel, és ezeknek milyen hatása van a
vállalkozási magatartásra. Végül összefoglaljuk és értékeljük az eredményeket.
Az adatfelvétel és a minta jellemzõi
A felmérés koordinálását, a kérdõív kidolgozását és az eredmények összehasonlító pub
likálását a University of St. Gallen kutatócsoportja végezte. A kutatáshoz az egyes orszá
gok reprezentatív képviselõi csatlakoztak. Az országok kutatásvezetõi feleltek a felmé
résben részt vevõ felsõoktatási intézmények kijelöléséért és a hallgatókkal való kapcso
lattartásért. A felmérés maga interneten keresztül zajlott le, ahol a kérdõívhez vezetõ
linket a hallgatók e-mailben kapták meg.3 A nemzetközi minta összesen 37 412 kitöltött
kérdõívet tartalmaz. A minta legfontosabb jellemzõit az 1. táblázat mutatja be.
A nemzetközi mintával kapcsolatos megjegyzés, hogy a felmérés nem tekinthetõ rep
rezentatívnak Franciaország, Írország, Ausztrália és Szingapúr esetében az alacsony eset
számok miatt. Az elemzésekbõl a roppant alacsony mintaszám miatt kihagytuk Ausztrá
liát, Franciaországot és Dél-Afrikát. A hallgatók jelentõs része nappali tagozatos, jellem
zõen inkább a felsõbb évfolyamokon folytatja tanulmányait, méghozzá a felmérést vég
zõk szakmai hátterének köszönhetõen leginkább az üzleti-közgazdasági vagy az újabb
magyar terminológia szerint gazdálkodási-gazdasági területeken. A magyar minta jel
lemzõiben nem tér el lényegesen a többi országétól.
A magyarországi minta egyetemek szerinti megoszlását a 2. táblázat mutatja. A minta
homogenitása érdekében csak egyetemeket kérdeztünk meg, viszont törekedtünk arra,
hogy az egyes régiók megfelelõen legyenek reprezentálva. Mint a késõbbiekben láthat
juk, az országok és az egyes szakok közti különbségek jelentõsebbek, mint az egyetemek
közti eltérések.
A magyarországi válaszadási arány elmaradt ugyan Liechtenstein, Svájc vagy Új-Zéland
10 százalékot meghaladó eredményétõl, azonban az átlagos 2 százalék nem mondható
rossznak. A legaktívabbnak a Budapesti Corvinus Egyetem, a Pannon Egyetem és a
Miskolci Egyetem bizonyult. A válaszadási arány egyetemenkénti eltérései azt is tükrö
zik, hogy hol tudtuk közvetlenül e-mailben eljuttatni a hallgatók számára a kérdõívre
mutató linket, illetve hol lehetett csupán egy általános hirdetés és az egyetemi oktatók
felhívásai nyomán tudomást szerezni a felmérésrõl. A leginkább a személyre szóló e
mail és az oktatói felhívás kombinációja bizonyult hatásosnak.4
3
A kérdõív öt nyelven, angolul, franciául, magyarul, németül és finnül készült el. A magyar hallgatók
csak magyarul tölthették ki a kérdõívet, azaz más nyelvi választási lehetõségük nem volt. A válaszadási
hajlandóságot egyes országok díjakkal igyekeztek fokozni, Magyarország esetében például 10 darab pendrive
ot sorsoltak ki a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának felajánlásában. Ez a kar vállalta
a kutatás finanszírozását is.
4
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak a kollégáknak és munkatársaknak, akik segítséget nyújtot
tak a sikeres adatfelvételhez. A felmérésbe bekapcsolódó (a vizsgálatot aktívan segítõ) egyetemi oktatók
névsorát az elsõ csillagos lábjegyzetben közöltük.
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2. táblázat
A felmérésben részt vevõ magyarországi egyetemek és a mintaszám
Egyetem
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
Miskolci Egyetem
Pannon Egyetem
Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Széchenyi István Egyetem (SZE)
Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Más
Összesen

Teljes hallgatói
létszám

Kitöltött kérdõívek száma

Válaszadási
arány

16 511

543

3,29

387
236
410
358
655
346
313
88
3346

1,51
0,94
2,86
3,42
1,85
3,13
1,03

25
25
14
10
35
11
30

553
230
335
473
326
071
526

169 025

1,98

Bár a kérdések nyomán pontosan be lehet azonosítani a hallgatók tanulmányi szakterü
letét, a magyar adatok elemzése során mi négy nagyobb csoportot képeztünk: gazdasági
üzleti, mérnöki-informatikai, természettudományi és bölcsész. Ezen belül is kiemelt fi
gyelmet fordítunk a gazdasági területre. A magyar mintánál ez a négy terület a teljes
minta 93,3 százalékát teszi ki a következõ megoszlásban: gazdasági-üzleti 47 százalék,
mérnöki-informatikai 14,6 százalék, természettudományi 23,8 százalék, bölcsész 7,9
százalék, egyéb 6,7 százalék. A magyar mintát az egyes egyetemek szerint is elemeztük.
Természetesen törekedtünk arra is, hogy a teljes nemzetközi mintával, illetve az egyes
országokkal is összehasonlíthatók legyenek az adatok.
A hallgatók karrierelképzelései és vállalkozásokhoz való hozzáállásuk
Általános karrierelképzelések
Természetes, hogy a hallgatók jövõbeli elhelyezkedési elképzelései meglehetõsen eltérõk
lehetnek. Az is gyakran elõfordul, hogy rögtön a diploma megszerzése utáni elsõ munka
hely nem feltétlenül a hallgató céljainak megfelelõ választás, hanem valamilyen kompro
misszumot tükröz a munkaerõ-piaci helyzet és a további képzések, képességek megszer
zése függvényében. A kérdõív éppen ezért külön rákérdez a hallgató végzés utáni elsõ öt
év és az öt évet meghaladó karrierelképzeléseire. A nemzetközi összehasonlítás eredmé
nyeit 3. táblázat mutatja.
A karrierelképzelések tekintetében látható, hogy a hallgatók közvetlenül a végzés után
inkább alkalmazottként képzelik el életüket. Talán meglepõ, de a lista élén a kis- és
közepes méretû cégek szerepelnek, ahol a válaszadók mintegy harmada kíván állást talál
ni. Ezt követik a nagyvállalatok, a kutatás és a közszféra. A függetlennek minõsített
tevékenységek közé tartozik a családi vállalkozásba történõ bekapcsolódás, a meglévõ
vállalat megvétele, a franchise, a meglévõ cégben tulajdonosi érdekeltség szerzése, a
saját vállalkozás folytatása, az új vállalkozás indítása és az önfoglalkoztatás. Ezek együt
tesen a nemzetközi felmérésben részt vett hallgatók 12,2 százaléka számára jelentenek
vonzó lehetõséget. Ha összehasonlítjuk az alkalmazotti és a független munka közötti
választás arányát, akkor látható, hogy a hallgatók mindössze 15,4 százaléka választja

33,8
10,8
27,0
10,3
44,0
17,3
27,0
10,1
34,5
10,5
27,1
8,7
27,8
12,3
39,4
21,9
35,4
17,0
24,3
5,4
34,1
13,9
33,3
13,4

kis- és közép
vállalkozás

15,8
11,5
15,0
9,9
14,3
12,6
18,5
7,7
30,0
17,0
19,3
10,5
21,2
15,5
21,5
12,1
22,0
11,9
43,2
16,1
12,5
8,9
17,8
11,4

nagyvállalat
9,3
5,4
11,4
3,8
1,7
1,3
4,4
2,4
4,0
2,5
6,9
2,7
14,9
7,9
3,7
3,3
10,8
4,7
1,7
3,1
6,9
4,9
8,9
4,7

kutatás

Alkalmazott

5,9
5,3
8,9
6,9
4,3
3,6
6,0
4,4
2,5
2,0
6,9
3,9
8,1
7,5
2,7
2,2
6,4
5,3
4,2
4,5
9,5
5,3
7,0
5,2

közszféra

*A független státust választók aránya az alkalmazotti státust választókhoz képest.

Átlag

Új-Zéland

Szingapúr

Svájc

Norvégia

Németország

Magyarország

Liechtenstein

Írország

Finnország

Belgium

Ausztria

Ország
64,8
33,0
62,2
31,0
64,4
34,7
56,0
24,6
71,0
32,0
60,2
25,8
72,0
43,3
67,2
39,5
74,7
38,9
73,4
29,1
62,9
32,9
66,9
34,7

összesen
(1)
14,2
35,5
16,6
44,7
9,8
29,2
15,7
44,8
13,0
37,5
16,0
35,7
8,0
26,8
12,2
34,0
9,5
32,5
12,4
46,9
12,6
37,4
12,2
34,8

Független
(2)
18,0
51,8
21,1
59,1
13,3
45,7
21,9
64,5
15,5
54,0
20,9
58,0
10,0
38,3
15,3
46,2
11,3
45,6
14,5
61,7
16,7
53,2
15,4
50,1

Független/
alkalmazott
arány*
5,4
13,7
5,0
8,6
11,6
18,8
4,0
9,7
3,0
14,5
11,1
28,0
6,9
13,3
4,2
8,4
3,2
11,2
4,0
8,2
4,0
10,8
5,4
13,5

Család
alapítás
(3)

15,6
17,8
16,2
15,8
14,2
17,3
24,2
21,0
13,0
16,0
12,8
10,5
13,1
16,6
16,4
18,1
12,7
17,3
10,2
15,8
20,4
18,9
15,4
17,0

Nem tudja
(4)

3. táblázat
A hallgatók karrierelképzelések szerinti megoszlása az egyes országok esetében öt éven belül (elsõ sor) és öt év után (második sor)
[(1) + (2) + (3) + (4) = 100 százalék]

256
Szerb László–Márkus Gábor

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

257

végzés után közvetlenül a független létet. Jelentõs ugyanakkor azok aránya, akik a jövõ
beli pályaválasztás során a családalapítást választanák (5,4 százalék),5 és magas az elkép
zeléssel még nem rendelkezõk aránya (15,4 százalék) is.
A végzés után több mint öt évvel jelentõsen megváltozik a helyzet, mégpedig a függet
len, vállalkozói állást megjelölõk javára, hiszen immár a szilárd elképzelésekkel rendel
kezõk több mint 50 százaléka (50,1 százalék) nem alkalmazottként szeretne dolgozni.
Változatlanul jelentõs azonban a családalapítást választók (13,5 százalék) és az elképze
léssel nem rendelkezõ hezitálók aránya (17 százalék).
A nemzetközi összehasonlításban látható, hogy a vállalkozási jellegû tevékenységek
tekintetében Magyarország relatív helyzete nem rossz, öt éven belül a hallgatók 16 szá
zaléka szeretne ezen a területen elhelyezkedni, ami az országok közti összehasonlításban
Belgium után a 2. helyet jelenti. Ezzel még a hagyományosan vállalkozásra kész íreket is
megelõzte. A függetlenek aránya tekintetében pedig a 11 ország közül a 3. helyre került,
Belgium és Írország mögé. Kedvezõtlenül kell viszont értékelnünk, hogy a nemzetközi
átlagot lényegesen meghaladja a családalapítást választók (11,1 százalék) és az elképze
léssel nem rendelkezõk aránya (12,8 százalék). A 471 hallgatónak, aki a családalapítást
jelölte meg fõ karriercélként, 69 százaléka (325 fõ) nõ.
A jövõbeli tanácstalanság még inkább visszatükrözõdik az öt év utáni karrierelképzelések
tekintetében: a magyar hallgatók 28 százaléka a családalapítást részesíti elõnyben, és
10,5 százalék nem tudja, hogy mit is szeretne. Úgy véljük, hogy a magas családalapítási
szándék nem a fokozódó gyerekvállalási kedvvel, hanem inkább a jövõbeli bizonytalan
sággal és tanácstalansággal függ össze. Ezt támasztja alá, hogy az öt év utáni családala
pítási karriert megjelölõ 938 hallgató közül meglepõen magas számmal szerepelnek a
férfiak: 417 fõ, azaz 44 százalék. Alapvetõen a családalapítás viszonylag nagy arányú
megjelölése az oka annak, hogy nemzetközi összehasonlításban immár több ország is
megelõzi Magyarországot a független státus elõnyben részesítése szempontjából: Ma
gyarország mindössze a 6. e tekintetben. Egy másik mutatót is kiszámoltunk: a „függet
lenek arányát”. Ez a hányados egészen egyszerûen a különbözõ független státusokat
megjelölõk arányát mutatja az alkalmazotti státust választókhoz képest, azaz a vizsgálat
ból kimaradnak a tanácstalanok és a családalapítást elõnyben részesítõk. A függetlenek
aránya alapján Magyarország éppen lecsúszott a dobogóról: Írország, Szingapúr és Bel
gium mögött a 4. helyre.
A magyarországi egyetemek közötti összehasonlítást a 4. táblázat alapján végezhet
jük el.
A hazai egyetemek közti különbségek láthatóan kisebbek, mint az egyes országok
közti eltérések. Az öt éven belül független karriert megjelölõk aránya a 12 százaléktól
(Szegedi Tudományegyetemtõl, SZTE) a 20 százalékig (Debreceni Egyetemig, DE) ter
jed. Árnyalatnyi különbségek fedezhetõk fel az öt év utáni vállalkozói preferenciák te
kintetében: a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Pécsi Tu
dományegyetem (PTE) hallgatóinak 34 százaléka és a Széchenyi Egyetem (SZE) hallga
tóinak 38 százaléka jelenti a két szélsõ végletet. Ami talán nem meglepõ a 2006. évi
átszervezések tükrében, az a közszféra relatív leértékelõdése: igen kevesen vélik úgy,
hogy hosszabb távon az állami szektor megfelelõ hely lesz karrierjük számára. A másik
meglepõ dolog az, hogy a BME hallgatói az öt éven túli karrierlehetõségek közül szinte
teljesen kihúzták a kutatást.
5
A kérdõív a családalapítást a jövõbeli karrierválasztási lehetõségek egyikeként, azaz az alkalmazotti és
a vállalkozói pályák alternatívájaként értelmezi. A kérdés felvételére az elõzetes felmérések során került
sor. Magyarországon azonban, talán meglepõ módon, de nem csupán a gyereket vállalni szándékozó nõk,
hanem férfiak is meglepõen nagy számban választották ezt a lehetõséget (lásd a következõ három bekezdést).
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4. táblázat
Karrierelképzelések magyarországi egyetemek szerinti százalékos megoszlása, öt éven belül
(elsõ sor) és öt év után (második sor)
Karrierút
Alkalmazott
Kis- és középvállalkozás

BME Corvinus SZE

DE

Miskolc

PTE SZTE

Pannon Egyéb

31
10

24
10

31
6

23
5

23
8

28
9

25
12

29
6

27
12

24
16

28
10

21
10

17
11

19
11

15
9

14
10

15
10

11
6

Kutatás

6
0

5
3

5
1

12
5

5
3

7
4

12
4

7
2

6
1

Közszféra

2
2

7
5

3
1

5
6

9
4

10
6

9
3

6
3

11
4

Alkalmazott
összesen

63
28

64
27

61
19

56
28

56
25

60
27

61
30

58
22

55
24

Független

15
34

13
37

17
38

20
37

18
36

16
34

12
35

18
37

20
28

Családalapítás

10
29

9
27

8
32

13
23

14
28

11
28

13
24

11
30

13
36

Nem tudja

12
9

13
10

14
11

10
12

12
11

13
11

14
11

13
11

11
12

Nagyvállalat

A hazai egyetemek hallgatóinak a szakok szerinti karrierpreferenciáit szemlélteti az 5.
táblázat.
A szakok szerinti különbségek meglepõen alacsonyak, talán egyedül a bölcsész szakok
lógnak ki a sorból. Feltehetõen a bevezetõben már említett romló elhelyezkedési lehetõ
ségekkel magyarázható, hogy végzés után a bölcsészek 21 százaléka szeretne valamilyen
független státusban dolgozni, ugyanakkor ez az érték mindössze 15 százalék a gazdasági
és a természettudományos szakos hallgatóknál, és 16 százalék a mérnököknél. Az öt év
utáni karrierlehetõségek szempontjából a független státust választók esetében a mérnöki
(37 százalék) és a gazdasági (37 százalék) szakok vezetnek, alig lemaradva követik õket
a természettudományos szakok (36 százalék), a bölcsészek pedig az utolsó helyre kerül
tek (33 százalék). Az egyes szakok közti variancia minimális.
Az alkalmazott/vállalkozói karrier közötti választás idõbeli változását a 6. táblázat
szemlélteti. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy itt nem különbözõ idõpontban történõ válasz
tásról, és így panelvizsgálatról van szó, hanem arról, hogy a felmérés idõpontjában a
hallgatók hogyan vélekedtek a karrierválasztások alakulásáról az életpálya mentén a kép
zés után közvetlenül és a végzés után öt évvel.
Ebben az esetben 1747 hallgatóról állnak rendelkezésre információk, akik szilárd el
képzelésekkel rendelkeznek, azaz mind a végzés után öt éven belül, mind öt év után az
alkalmazotti vagy a vállalkozói kategóriák valamelyikét választották. Mint látható, 918
hallgató, azaz az összes szilárd preferenciával rendelkezõ hallgató valamivel több, mint
a fele, 52,7 százaléka nem óhajt változtatni foglalkoztatási státusán. Azok közül, akik
változtatni akarnak, döntõ többségben vannak az alkalmazotti hivatást vállalkozói karri
erre cserélni szándékozók. Az 1446 hallgató közül, akik öt éven belül még alkalmazotti

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

259

5. táblázat
Karrierelképzelések szakterületek szerinti százalékos megoszlása
[öt éven belül (elsõ sor) és öt év után (második sor)]
Gazdasági

Mérnöki

Természettudományi

Bölcsész

Egyéb

30
10

30
9

26
8

16
6

16
6

23
11

22
12

16
12

10
5

8
5

Kutatás

5
2

3
1

13
4

7
5

9
5

Közszféra

6
4

2
2

4
2

15
8

21
11

Alkalmazott összesen

64
26

58
23

60
26

47
24

54
27

Független

15
37

16
37

15
36

21
33

21
30

Családalapítás

10
27

11
30

12
26

16
33

12
32

Nem tudja

11
10

16
10

13
12

16
10

13
11

Karrierút
Alkalmazott
Kis- és
középvállalkozás
Nagyvállalat

6. táblázat
A magyar hallgatók karrierválasztásainak változása végzés után öt éven belül és öt év után
Tervezett státus öt év után

Tervezett státus öt éven belül

Alkalmazott

alkalmazott

vállalkozói

összesen

száma

679

767

1446

százalék

47

53

100

38,90

43,90

82,80

62

239

301

20,60

79,40

100

3,50

13,70

17,20

741

1006

1747

42,20

57,60

100

42,40

57,60

100

A teljes minta százalékában
Vállalkozói

száma
százalék

A teljes minta százalékában
Összesen

száma
százalék

A teljes minta százalékában
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státusban gondolkodtak, 767, azaz 54 százalék gondolja úgy, hogy a továbbiakban in
kább vállalkozói pályát választ. Ugyanakkor a végzéstõl számított öt éven belüli a 301
vállalkozói életpályát elképzelõk közül mindössze 62, az összes hallgató 3,5 százaléka
szándékozik a késõbbiek során alkalmazott lenni. Okkal feltételezhetõ, hogy õk inkább
kényszervállalkozásban gondolkodnak, akik elsõ adandó alkalommal a biztosabbnak tûnõ
alkalmazotti életútra váltanának.
A hallgatók jelenlegi vállalkozói tevékenységei
Az 1. ábra mutatja a hallgatók jelenlegi vállalkozói tevékenységeit országok közti össze
hasonlításban.
1. ábra
Az egyes országok hallgatóinak vállalkozói aktivitása és elképzelései
(százalék)

Mint az 1. ábrából kivehetõ, a hallgatók jelentõs része még nem alapított saját céget.
Magyarországon mindössze 88 fõnek, a felmérésben résztvevõk 2,4 százalékának van
saját alapítású vállalkozása, amivel az országok közötti lista végén helyezkedünk el Svájccal
egy szinten, megelõzve Belgiumot. (Belgium a vállalkozói karrierválasztások szempont
jából az elsõ volt!) Igen magas viszont azok aránya (27,3 százalék), akik még sohasem
gondoltak arra, hogy saját céget hozzanak létre, ezzel csak Norvégiát elõzzük meg.
Ugyanakkor az összes hallgató nagyjából háromnegyede, Magyarországon 70 százaléka
lényegében nem zárta ki azt, hogy vállalkozás alapításában részt vegyen az életpályája
során.
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Lépések a vállalkozás elkezdése érdekében
Mint az elõzõkben láthattuk, a hallgatók egy jelentõs része potenciális vállalkozónak
tekinthetõ. Több információhoz juthatunk azonban, ha megvizsgáljuk azt is, hogy tettek
e már valamit a vállalkozásindítás érdekében. Ezt mutatja a 2. ábra.
2. ábra
A vállalkozásindítás érdekében lépéseket nem tevõ hallgatók aránya
(százalék)

Mint látható, összességében a hallgatók 47,2 százaléka eddig semmilyen lépést nem
tett vállalkozás létrehozása érdekében. A szingapúri, a liechtensteini és a finn hallgatók
azok, akik a legkomolyabban gondolják a cégalapítást. Az országok egy másik csoportja,
Írország, Norvégia, Új-Zéland, Ausztria és Magyarország esetében a hallgatók nagyobb
része, 53-58 százaléka már elindult a cégalapítás rögös útján, legalábbis komolyan gon
dolkodik ezzel kapcsolatban. Három ország, Belgium, Svájc és Németország hallgatói
nak azonban több mint 50 százaléka gyakorlatilag még semmit sem tett ennek érdekében.
A vállalkozás indításához az elhatározáson kívül azonban más konkrét lépések is szük
ségesek. Az információk gyûjtése érdekében tett lépéseket mutatja a 3. ábra országon
kénti bontásban. Azok közül, akik esetleg szeretnének vállalkozást indítani, a legtöbben
még csak az elsõ ötleten gondolkodnak, mintegy 14 százalékuk már le is írta ezt az
ötletét, és nagyjából ugyanennyien vannak, akik már információt is gyûjtöttek a bejegy
zésrõl. Nem egészen 7 százalék azok aránya, akik már valamilyen személyes lépést tettek
az információ gyûjtése érdekében. A magyar hallgatók az átlag alatt szerepelnek a komo
lyabb információgyûjtés tekintetében.
A konkrét lépéseket tevõk még kevesebben vannak, mint azt a 4. ábra szemlélteti.
A hallgatók leginkább az üzleti terv kifejlesztésében aktívak (7,4 százalék), nagyjából
felük már tárgyalt finanszírozási forrásokkal kapcsolatos lehetõségekrõl, nagyjából 5
százalékuk kész prototípussal, kiforrott szolgáltatási elképzeléssel rendelkezik, de csak
1,7 százalékuk határozott már az elindítás dátumáról. Magyarország helyzete ebbõl a
szempontból közepesnek mondható, viszont jelentõs a lemaradás a vezetõ országokhoz,
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3. ábra
Információk gyûjtése a vállalkozás indításához*

* Több választ is meg lehetett adni, ezért az arány nagyobb lehet, mint 100 százalék.

4. ábra
A vállalkozás indításához elõzetes lépéseket tevõk aránya
(százalék)
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5. ábra
A vállalkozás elkezdésének ideje
(százalék)

Szingapúrhoz, Írországhoz, Liechtensteinhez, Új-Zélandhoz, Norvégiához vagy akár
Finnországhoz képest is.
A vállalkozói szándékok komolyságát jelezheti az is, hogy mikor szándékoznak vállal
kozásba kezdeni a hallgatók (5. ábra).
Összességében a tanulmányok ideje alatt a hallgatók mintegy 10-11 százaléka kíván
vállalkozást indítani, több mint 50 százalékuk azonban ezt csak a végzés után néhány
évvel szándékozik megtenni, amikor már rendelkezik megfelelõ tapasztalattal. Magyar
ország Finnország után második abból a szempontból, hogy a hallgatók egy jelentõs
része – közel 43 százaléka – még egyáltalán nem tudja, mikor kezd vállalkozni. Feltéte
lezhetõen ez összefügg a jelenlegi bizonytalan makrogazdasági helyzettel is.
A vállalkozói erõ nemzetközi összehasonlítása
Mint láthattuk, az egyes országok között jelentõs különbségek vannak a hallgatók vállal
kozással kapcsolatos szándékai tekintetében. Az összehasonlítást egy komplex index se
gíti, amely figyelembe veszi az elõzõkben elemzett tényezõket: azt, hogy hány hallgató
hozott létre már vállalkozást, hányan szeretnének vállalkozni, közülük hányan tettek
konkrét lépéseket. A minimális pont 1, amit az a hallgató kapott, aki a megkérdezéskor
úgy válaszolt, hogy életpályája során sohasem kíván vállalkozást létrehozni, a maximális
pont pedig 10, amit a felmérés idején már létezõ vállalkozással rendelkezõk kaptak
(Fueglistaller és szerzõtársai [2006]). Az összehasonlítást az országok között százalékos
arányban tesszük meg, azaz 100 százalék az elérhetõ maximális pontszám. Külön vizs
gáljuk a nem gazdasági/nem üzleti szakos és a gazdasági szakos hallgatókat is (6. ábra a)
és b) része).
Mint a 6. ábra a) részébõl látható, Magyarország a lista második felében, a 8. helyen
található. Az átlagnál jobban szerepelt a vállalkozás-létrehozási szándékok szempontjá-
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6. ábra
A vállalkozói erõ összehasonlítása
a) Nem gazdasági/nem üzleti szakos hallgatók

b) Gazdasági/üzleti szakos hallgatók

ból, viszont a konkrét lépések területén lemaradt, ez az oka a közepes szereplésnek.
Összességében azonban az országok közötti különbségek lényegesen kisebbek az össze
tett index alapján, mint a már vizsgált konkrét lépések tekintetében külön-külön.
Az üzleti szakos hallgatók esetében Magyarország lemaradása nagyobb, a lista utolsó
helyén szerepel. A gazdasági/üzleti szakos hallgatók vállalkozói törekvése – meglepetés
re – valamivel kisebb Magyarországon, mint a nem üzleti szakos hallgatóké.
A vállalkozás indításának akadályai
Természetes, hogy a vállalkozás elkezdése számos külsõ és belsõ akadályba ütközik.
Ezért kértük meg a hallgatókat arra, hogy értékeljék egy 1-tõl 6-ig terjedõ skálán az
elõttük álló nehézségeket. A 7. ábra tartalmazza az ezzel kapcsolatos válaszokat, ami a
magyar és a nemzetközi eredményeket összehasonlítva mutatja.
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7. ábra
A vállalkozásindítás akadályai nemzetközi szinten és Magyarországon

Egyértelmûnek látszik, hogy a legsúlyosabb problémának a hallgatók a pénzügyi koc
kázatot (4,51) és a kezdõ tõke hiányát tartják (4,46), a 4. helyen szerepel a hitelezési
források szûkössége (4,18). Ez egyébként összecseng más, az önfoglalkoztatási kérdése
ket vizsgáló tanulmányok eredményeivel (Román [2004]). Észrevehetõ egy gyenge nega
tív korrelációs kapcsolat is a pénzügyi források és a hallgatók saját vállalkozásindítási
képessége között, azaz aki fontosnak véli a pénzügyi kockázatot, kisebb valószínûséggel
kíván vállalkozást létrehozni.
A kevés jó üzleti ötlet (4,21) és a vásárlói kapcsolatok hiánya (3,98) biztosan kapcso
latba hozható a hallgatók relatíve kevés gyakorlati, szakmai tapasztalataival. A megfelelõ
partner hiányát (3,78) és a szabályozási nehézségeket (3,95) a hallgatók az országok
összességében kevéssé fontos gátnak vélték. A saját vállalkozói képességek hiánya (3,75)
és a bukástól való félelem (3,71) szinte azonos, az átlagnál némileg magasabb pontszámot
kapott. Ugyanakkor az üzleti környezet (3,46), az idõ hiánya (3,41), valamint a család,
barátok támogatásának hiánya (2,65) a kevéssé kritikus akadályok közé tartozik.
Összehasonlítva a magyar eredményeket a nemzetközi tapasztalatokkal, az általános
kép igen hasonló: a magyar hallgatók is a pénzügyi problémákat sorolják az elsõ helyek
re, sõt még magasabb pontszámokat is adtak rájuk, mint más országbeli társaik. A bo
nyolult szabályok (4,33) és az indítással kapcsolatos know-how hiánya (4,25) a magyar
hallgatók értékelése szerint lényegesen fontosabb gát, mint azt a többi ország hallgatói
vélik. Ez az eredmény is, úgy látszik, alátámasztja a Világbanknak a vállalkozások kör
nyezetét elemzõ és összehasonlító adataiból képzett Doing business-index magyar értékét
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(Leminõsítette… [2006]). A vállalkozások szabályozási környezetének hatásait vizsgál
va, a Világbank megállapította, hogy Magyarország egy év alatt hat helyet visszacsúszva
a 66. helyen áll a 175 országból. A vállalkozásindítás szempontjából még ennél is kedve
zõtlenebb a helyzet: Magyarország a 87. helyet foglalja el; az engedélyek megszerzése
esetében pedig a 143. a listán. Figyelmeztetõ jel, hogy nem csupán hátrább sorolódott
Magyarország, hanem a térségben szinte minden ország megelõzi.
A vállalkozásra felkészítõ egyetemi oktatás és a vállalkozói hozzáállás kapcsolata
A vállalkozói kurzusok szerepe
A bevezetésben említettük, hogy az egyetemek komoly szerepet tölthetnek be a hallgatók
vállalkozói magatartásának befolyásolásában, bátorításban. Ebben kétségtelenül a leg
fontosabb szerepet a vállalkozói kurzusok játsszák. A 8. ábra országok szerinti összeha
sonlításban mutatja a hallgatók vállalkozói kurzusokon való részvételük aktivitását – pon
tosabban: távolmaradásukat a vállalkozói kurzusoktól.
8. ábra
A vállalkozói kurzusokat fel nem vettek aránya
(százalék)

Magyarország helyzete ebbõl a szempontból nem rossz: a kínálkozó lehetõségeket a
vállalkozással kapcsolatos kurzus felvétele területén a liechtensteiniek és az írek után a
magyar hallgatók használták ki legjobban. A helyezet még jobb az ületi/gazdasági tanul
mányokat folytatók esetében (2. hely). Meglehetõsen meglepõ és érthetetlen ugyanak
kor, hogy az egyetemek nyújtotta vállalkozói kurzusokat mennyire nem használják ki ÚjZélandon vagy a német területeken, Svájcban, Ausztriában és Németországban. Megje
gyezzük, hogy arra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat, hogy a vállalkozói kur
zusok felvételére választható vagy kötelezõ tárgy keretén belül került-e sor.
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Az egyes hazai egyetemek között azonban meglehetõsen nagyok a különbségek a vál
lalkozói kurzusok felvétele területén (7. táblázat): a legkevésbé aktívnak a BME hallga
tói bizonyultak (31,8 százalék), ugyanakkor a Széchenyi Egyetem hallgatóinak majd
kétharmada (66,4 százalék) élt a kínálkozó lehetõséggel. Az átlagot meghaladó a Pécsi
Tudományegyetem, a Pannon Egyetem és Miskolc szereplése, ugyanakkor a Szegedi
Tudományegyetem, a Corvinus és a Debreceni Egyetem hallgatói az átlag alatt találha
tók. Debrecenben jelezte egyébként a legtöbb hallgató, hogy vállalkozói kurzust nem is
tudtak volna felvenni (18,8 százalék). A magyar minta esetében megnéztük azt is, hogy
milyen korrelációs kapcsolat van a vállalkozói státus választása és a vállalkozásokkal
kapcsolatos kurzus felvétele között: az öt éven belüli vállalkozói választás esetében a
kapcsolat pozitív, de nem meghatározó, ugyanakkor az öt év utáni önfoglalkoztatói vá
lasztás és a vállalkozói kurzusok felvétele között pozitív és jobb (5 százalék alatt szigni
fikáns) korrelációt találtunk. Ez azt jelenti, hogy azok közül, akik nem vettek fel vállal
kozói kurzust, öt évvel a végzés után 53 százalék választana vállalkozói státust, akik
viszont ilyen órákat látogattak, 61 százalékra nõ a vállalkozást választók aránya. Termé
szetesen a korreláció nem árul el semmit az ok-okozati kapcsolatokról, azaz az is lehet,
hogy nem a vállalkozói kurzusok felvételének hatására nõ a vállalkozói kedv, hanem a
hallgatók már a vállalkozói státusra készülve vesznek fel ilyen jellegû kurzusokat.
7. táblázat
A vállalkozói kurzusokat felvettek aránya a magyar egyetemeken
(százalék)
Megnevezés

BME

Corvinus

SZE

DE

Miskolc PTE

SZTE Pannon Egyéb Átlag

Felvett
31,78 47,15 66,38 38,49 50,73 57,77 49,52 51,93 58,43 50,2
Nem vett fel
58,14 36,83 25,8 42,68 33,17 27,29 36,19 37,29 30,34 36,4
Nem vehetett fel 10,08 16,02
7,83 18,83 16,1 14,94 14,29 10,77 11,24 13,3
Összesen
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ugyanezt az összehasonlítást az egyes tudományterületek szempontjából vizsgálva is
jelentõsek a különbségek (8. táblázat).
8. táblázat
A vállalkozói kurzusokat felvettek aránya a magyar egyetemeken tudományterületek szerint
(százalék)
Megnevezés
Felvett
Nem vett fel
Nem vehetett fel
Összesen

Gazdasági

Mérnöki

Természettudományi

Bölcsész

Egyéb

65,42
24,84
9,74
100

47,49
41,69
10,82
100

32,95
50,19
16,86
100

26,52
50,38
23,11
100

31,22
44,3
24,47
100

A várakozásoknak megfelelõen a gazdasági szakos hallgatók a legaktívabbak, a legke
vésbé pedig a bölcsész szakosak vettek fel vállalkozói kurzusokat. Igaz, nekik kevesebb
lehetõségük is volt erre, mint a többieknek. Ugyanakkor a Kruskal–Wallis-próbát alkal
mazva 5 százalékos szignifikanciaszinten állíthatjuk, hogy az egyes tudományterületeken
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a lehetõségek szignifikánsan különböznek. Ha a gazdasági tudományterületet kivesszük a
felsorolásból, úgy viszont már 5 százalékos szignifikanciaszinten állíthatjuk, hogy a fenn
maradó tudományterületeken a vállalkozóikurzus-hallgatási lehetõségek szignifikánsan
nem különböznek.
A vállalkozói kurzusok felvételének hatása a vállalkozói magatartásra
A bevezetésben láthattuk, hogy a vállalkozói magatartás kialakulásában az egyéni tulaj
donságok mellett más, környezeti tényezõknek is szerepük van. Az eddigi feldolgozás
során azonban nem igazán derült ki, hogy végsõ soron mi is van hatással a vállalkozói/
alkalmazotti státus választására. Most arra teszünk kísérletet, hogy a vállalkozói maga
tartásra ható tényezõket megvizsgáljuk, különös tekintettel a felsõoktatási intézmények
által kínált vállalkozói kurzusok felvételének hatására vagyunk kíváncsiak. Tekintve,
hogy egyéni adatok csupán a magyar minta esetében állnak rendelkezésünkre, az elem
zést így csupán Magyarországra vonatkozóan tudjuk elvégezni.
Azt az elõzõkben láthattuk, hogy a vállalkozói kurzusokat felvett hallgatók esetében
nyolc százalékkal magasabb a végzés után öt évvel vállalkozói karriert elõnyben részesí
tõk aránya, összehasonlítva a vállalkozói kurzust fel nem vett hallgatókkal. Arról azon
ban az eddigiek alapján semmit sem tudunk mondani, hogy ez az elmozdulás vajon a
vállalkozói kurzusok felvételének köszönhetõ-e. Hogy ezt a hiányosságot pótoljuk, a
további vizsgálathoz ökonometriai modellt, a többváltozós multinomiális logisztikus
regrsssziót (MLR) használjuk fel. „A képzés után öt éven belül és öt év után vállalkozó/
önfoglalkoztató szeretne lenni” válaszokat használjuk fel arra, hogy a függõ kategorikus
változót létrehozzuk. Ennek alapján három csoportot képeztünk: az elsõt azok alkotják,
akik sem a képzés után közvetlenül, sem pedig öt év után nem akarnak vállalkozók lenni
(1371 fõ), egy másik csoportot alkotnak azok a hallgatók, akik vagy öt éven belül vagy
pedig öt év után szeretnének vállalkozók lenni (1249 fõ), végül a harmadik csoportot
azok adják, akik öt éven belül és öt év után is (azaz mind rövid, mind hosszabb távon)
vállalkozók szeretnének lenni (239 fõ).
Magyarázó tényezõként hat elemet választottunk ki, amelyek közül a vállalkozói kur
zust felvételére vonatkozó binomiális változó (KURZUSF) hatására vagyunk kíváncsiak. A
KURZUSF értéke 0, ha az illetõ nem vett vagy nem vehetett fel vállalkozói kurzust, és 1, ha
ilyen órát látogatott. A kontrollváltozók között szerepel az illetõ neme (NEME) (férfi: 0
vagy nõ: 1), hogy volt-e vállalkozó a családban (VALLCSAL kategorikus változó, amely 1:
nem volt, 2: volt, de már több mint 5 éve nincsen, 3: volt, de 5 éven belül megszûnt a
cég, 4: jelenleg is van). A személyes tulajdonságok közül három tényezõt választottunk
ki, mint a bátorság hiánya (BATOR), a bukástól való félelem (KUDARC) és a vállalkozói
készségek, képességek hiánya (KESZSEG). Ez utóbbi három tényezõt egy hatfokozatú Likert
skálán mértük, ami arra a kérdésre válaszol, hogy a saját vállalkozás indítását az illetõ
személyes véleménye szerint mennyiben befolyásolja az adott tényezõ. Az 1 érték na
gyon kicsi, a 6 pedig nagyon nagy hatást jelent.
A multinomiális logisztikus regrssszió alkalmazása azért szükséges, mert a függõ vál
tozó nem normális eloszlású, ebben az esetben pedig a legkisebb négyzetek módszerén
alapuló regresszió nem alkalmazható (Green [2000], Rappai [2001]). A módszer iránt
érdeklõdõknek jelezzük, hogy a magyar szakirodalomban a logisztikus regresszióról bõ
vebben ír Hunyadi [2004]. Mivel feltételezzük, hogy azok, akik mind a végzés után öt
éven belül, mind öt év után vállalkozók szeretnének lenni elszántabbak, mint azok, akik
csupán az egyik idõszakban terveznek vállalkozást indítani, a binomiális regressziót sem
tudtuk alkalmazni. A multinomiális logisztikus regresszió ebben az esetben azt vizsgálja
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külön-külön, hogy 1. az alapsokasághoz, azaz azokhoz képest, akik semmikor nem akar
nak vállalkozók lenni, mi a valószínûsége annak, hogy valaki vagy öt éven belül vagy öt
éven túl vállalkozó akar lenni, és 2. az alapsokasághoz, azaz azokhoz képest, akik sem
mikor nem akarnak vállalkozók lenni, mi a valószínûsége annak, hogy valaki öt éven
belül és öt éven túl is vállalkozó akar lenni. Azt várjuk, hogy míg az elszántabb csoport
esetében a vállalkozói kurzus felvétele kisebb jelentõségû a karrierválasztásra, addig
azok esetében, akik csak az egyik idõszakban szeretnének esetleg vállalkozást indítani,
legalábbis részben az oktatás hatására döntenek az alkalmazotti lét felhagyása mellett. A
vállalkozói kurzusok relatív fontosságára és a többi tényezõ hatására vonatkozó hipoté
zist nem tudunk felállítani, és errõl nemzetközi vizsgálat sem született.
Két hipotézist állítunk fel.
1. hipotézis. A vállalkozói kurzust felvett egyetemi hallgatók körében nagyobb a való
színûsége annak, hogy valaki a végzés után vállalkozni szeretne, mint azok körében,
akik ilyen kurzust nem vettek fel.
2. hipotézis. A vállalkozói kurzus felvétele erõsebb hatást gyakorol a vállalkozói hoz
záállásra azok esetében, akik vagy képzés után közvetlenül, vagy a képzés után öt évvel
szeretnének vállalkozók lenni, mint azok esetében, akik mindkét idõszakban vállalkozói
karriert szeretnének folytatni.
A multinomiális logisztikus regresszióhoz az SPSS statisztikai programcsomag 11.
számú verzióját használtuk fel, és az eredményeket a 9. táblázatban közöljük.
9. táblázat
A vállalkozói attitûdöket befolyásoló tényezõk hatása a multinominális
logisztikus regresszió alapján

2. csoport
(5 éven belül vagy
5 év után)

Vállalkozni
kíván

Változó

Paraméter

Standard
hiba

Szignifikancia

Marginális
hatás

Konstans

1,0394
–0,2292
0,1715
0,1408
–0,0828
–0,0281
–0,0676

0,1745
0,0812
0,0801
0,0304
0,0334
0,0326
0,0290

0,0000
0,0048
0,0322
0,0000
0,0132
0,3876
0,0195

0,7952
1,1871
0,8687
0,9205
0,9722
0,9346

0,2308
–0,4243
0,1217
0,2163
–0,0761
–0,1786
–0,0730
0,0434

0,2875
0,1480
0,1435
0,0520
0,0592
0,0586
0,0521

0,4220
0,0042
0,3964
0,0000
0,1982
0,0023
0,1608

0,6542
1,1294
0,8055
0,9267
0,8365
0,9296

NEME
KURUSF
VALLCSAL
BATOR
KUDARC
KESZSEG

Konstans
3. csoport
(5 év alatt és
öt év után)

NEME
KURUSF
VALLCSAL
BATOR
KUDARC
KESZSEG

Nagelkerke R2
Maximum likelihood
érték

3338,7

Mint a 9. táblázatból látható, mindkét hipotézisünk igaznak bizonyult, a vállalkozói
kurzus felvétele pozitívan hat a vállalkozói magatartásra, és ez a hatás szignifikáns a csak
öt éven belül vagy öt év után vállalkozni szándékozók körében, és pozitív, ámde nem
szignifikáns a mind öt éven belül, mind öt év után vállalkozni szándékozók esetében.
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A kontrolltényezõk hatása teljes mértékben megegyezik azzal, amit a szakirodalom alap
ján várni lehetett. A férfiak nagyobb valószínûséggel szeretnének vállalkozni. A család
ban található vállalkozó szülõk növelik annak valószínûségét, hogy valaki vállalkozni
szeretne, és a hatás erõsebb ott, ahol jelenleg is van vállalkozó a családban. Azok, akik
inkább kockázatkerülõk, bátortalanok vagy/és nem rendelkeznek vállalkozói készséggel,
inkább szeretnének alkalmazottak lenni, mint vállalkozók. Az elsõ csoport tényezõi kö
zül a marginális hatás alapján a legfontosabbnak a vállalkozói kurzust felvett változó
bizonyult, ami alátámasztja, hogy minden, a vállalkozói kurzusokra kiadott forint pozitív
hatással van a vállalkozóvá válásra. Az eredmény megbízhatóságát csökkenti azonban,
hogy a modell magyarázó ereje meglehetõsen gyenge (Nagelkerke-féle R2: 0,043), így a
hatás erõsségét nem szabad túlértékelni.
*
Ha elfogadjuk azt az állítást, ami a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) kutatások
egyik fontos eredménye, hogy a vállalkozás, a magasabb vállalkozói aktivitás és a gazda
sági növekedés között pozitív kapcsolat mutatható ki, akkor felmerülhet az a kérdés,
hogy milyen gazdaságpolitikai-oktatáspolitikai következtetésekre juthatunk. Jól ismert,
hogy a vállalkozási életpálya kilátásai az egyén számára fejleszthetõ (Kuratko [2003]).
Ezt támasztják alá a legújabb kutatások is, amelyek szerint a mai vállalkozási politika
középpontjában nem a vállalatok, az egyes iparágak, hanem a vállalkozásokat mûködtetõ
egyének, individuumok állnak (vagy nekik kellene a középpontban állniuk – Acs [2006],
Lundström–Stevenson [2002]). Így a bevezetõben a jövõ gazdasági növekedése, munka
helyteremtése szempontjából fontosnak tartott gyorsan növekvõ cégeket, a „gazellákat”
mûködtetõ, azokat létrehozni akaró egyéneknek jut a kulcsszerep. Azok, akik a 2010-es
években ezeket a cégeket létre fogják hozni, éppen ma ülnek a felsõoktatási intézmények
padjaiban, így lényeges, hogy a szakmai tudás mellett milyen vállalkozói tudással vértez
zük fel õket. Az egyetemi oktatás felelõsségteljes szerepe itt nem tagadható.
A hazai egyetemek és az egyetemi hallgatók vállalkozói attitûdjei szerint a vizsgált
országokhoz viszonyítva ugyan átlag alatti a magyarországi helyzet, azonban a különbsé
gek az országok között nem tûnnek jelentõsnek. Problémát látunk viszont abban, hogy ez
a közepes szereplés nem valószínûsíti azt, hogy hallgatók az átlagot lényegesen meghala
dó, gyors fejlõdésre képes „gazella” cégek alapításán fáradoznának. Természetesen nem
zárható ki ennek sem az esélye, viszont a vizsgálatból kiderül, hogy nincsenek túl sokan
azok, akik az ehhez szükséges alapokat még a diákéveikben megszereznék.
Ezen a helyzeten azonban lehet javítani. Az egyetemi hallgatók jelentõs része az elkö
vetkezõkben munkahelyet vagy kisebb méretû cégeknél talál, vagy vállalkozó lesz. A gaz
dasági területeken jelenlegi képzésük elsõsorban még mindig a nagyvállalatokra koncent
rál. A vállalkozói kurzusok tartalmilag is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egyén a vál
lalkozói képességeit fejlessze, és ugyanakkor vállalkozásalapítási, -mûködtetési gyakor
lati ismereteket is szerezzen. Nem kétséges, hogy a szakmailag felkészült, lehetõség
motiválta vállalkozás fennmaradási, növekedési esélyei lényegesen jobbak, mint a több
nyire felkészületlen kényszervállalkozásoké. A vállalkozói kurzusok általánossá tételével
az egyetemek tanterveiben – és nem csupán a gazdasági-üzleti területeken – javíthatja a
vállalkozói karrier esélyeit, növelheti a ténylegesen vállalkozói karriert választók szá
mát. Elsõsorban a mûszaki, természettudományi hallgatók körében kellene haladást elér
ni a vállalkozói kurzusok tekintetében, de nem ártana ilyen ismereteket közvetíteni a
humán szakos hallgatóknak sem.
Látható, hogy a hallgatók jelentõs része „kivár” a vállalkozással, azaz inkább a végzés
után öt év elteltével szeretne vállalkozást indítani. Ez logikus, racionális döntésnek tûnik,
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hiszen a sikeres vállalkozáshoz többek között szakmai tapasztalatra, kapcsolati tõkére és
pénzre is szükség van. A frissen végzettek körében a felnõttképzés keretében lehetne a
vállalkozói, cégalapítási ismeretek elsajátításával, üzleti tervvel foglalkozó kurzusok in
dításával további lökést adni, hogy a vállalkozói szándék erõsödjön, és ténylegesen na
gyobb számban jöjjenek létre sikeres vállalkozások.
Tudomásunk szerint azonban a jelenlegi bolognai tanrendben sem az egyetemi alap
képzésben, sem a mesterszakok között, sem az életpálya során történõ tanulásra vonatko
zó elképzelések között nem szerepel önálló vállalkozói szakirány, és a vállalkozói isme
retek oktatása sem kötelezõ. Ennek hiányában pedig oktatási rendszerünk nem képes
megfelelni a kisebb méretû, önállóan alapított vállalkozásokban tevékenykedni kívánó
hallgatók által támasztott követelményeknek.
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