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Skultéty Viktor*, Szakács Ferenc**,
Bánfalvi Mária***

A VÁLLALKOZÓI SIKERESSÉGGEL
KAPCSOLATOS SZEMÉLYISÉGMUTATÓK1

 

Elõzmények

Egy korábbi közleményünkben arról számoltunk be, hogy Fõiskolánk vállalkozásszervezõ szakos hall-
gatói szerint a vállalkozó-szellem milyen egyéb személyiségtulajdonságokkal társul (Szakács Ferenc, Bán-
falvi Mária, Karcsics Éva, Nagy István, 2001). A szignifikáns korrelátumok elemzése alapján olyan vállal-
kozói személyiségkép volt felvázolható, amely nagymértékben kongruens volt a szakirodalom által fel-
tárt, vállalkozói tulajdonságok alapján konstruált személyiségképpel. Úgy tûnt fel tehát, hogy mind a
hallgatók, mind a szakírók hasonlóan gondolják (képzelik) el a vállalkozói személyiséget (Szakács Fe-
renc, Bánfalvi Mária, Nagy István, Veres Nóra, Karcsics Éva, 2003). De vajon milyennek látják magukat a
vállalkozók?  Késõbbi vizsgálatunkban (Bánfalvi Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc, 2005) erre a kér-
désre kerestünk választ. A megkérdezett vállalkozók szerint a leginkább jellemzõ vállalkozói tulajdonság-
csoportok (rangsorban) a következõk: kapcsolatteremtõ készség, szakértelem, kitartás, kockázatválla-
lás, megbízhatóság, határozottság, kreativitás. Maguk a vállalkozók tehát részben hasonlóan jellemzik
magukat, mint a róluk gondolkodó szerzõk, vagy hallgatók, de azzal az eltéréssel, hogy amazoknál sokkal
fontosabbnak tartják a kapcsolatteremtõ készséget, a szakértelmet és a kockázatvállalást. Ezekrõl a
tulajdonságokról azt is mondhatnánk, hogy lényegük nem is pszichológiai, hanem inkább szociológiai
jelenség. A kapcsolatteremtés célja ugyanis nyilván a kapcsolati tõke, vagyis az összeköttetés (lásd: „só-
gorság-komaság”), a szakképzettségé (lásd: „szakoklevél”), pedig a „jogosítvány”. Ezek a fogalmak inkább
azt fejezik ki, hogy mivel „rendelkezik” a vállalkozó, mintsem azt, hogy milyen a személyisége.

Mégis – megengedve azt a lehetõséget, hogy ezek a szavak némiképpen a „protekció” és „papírhajszo-
lás” sajnálatos gyakorlatára is utalnak – kétségtelenül vannak személyiség-vonzatai is. Bizonyára vannak
ugyanis olyan vállalkozók, akik eredményesen „ûzik” ezeket a tevékenységeket, és vannak, akiknek ez
nem megy.  Nem tévedünk tehát nagyot, ha e fenti tulajdonságok mindegyikét személyiségjegyként ke-
zeljük. De vajon valóban ilyenek a sikeres vállalkozók? Ha nem, akkor milyenek? Vagy ezek a tulajdonsá-
gok nem is a sikeres vállalkozót jellemzik, hanem általában a sikeres embert? Vagy úgy van ez is, ahogy
Karinthy mondta az emberekrõl szólva? („Minden ember egyforma: az egyik ilyen, a másik olyan.”) Vagy
annak a maró humorú „vállalkozásszakértõnek” van igaza, aki a vállalkozót egy képzeletbeli állathoz, a
„Heffalumphoz” hasonlította? „A vállalkozói Heffalump egy különféle megjelenési formájú és különbözõ
szokásokat mutató állat, amely (úgy látszik) sokféle fejlõdési változatban jelenik meg, sõt, esetleg mutá-
ciókon ment keresztül azóta, hogy Heffalump-vadászok elõször számoltak be létezésérõl. Így aztán nem
csoda, ha nincs egyetértés eme szörnyeteg természetét illetõen.” (Wilken, P.H., 1979, hiv.: Szakács Fe-
renc, Bánfalvi Mária, 2004)

Jelen tanulmányunkban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vállalkozói mintánk esetében mi-
lyen személyiségtulajdonságok vannak kapcsolatban a sikerességgel.

* HR Kontroller, AVIS BSC
** Fõiskolai tanár, rektor (2007. január 1-tõl), Általános Vállalkozási Fõiskola
*** Mestertanár, Általános Vállalkozási Fõiskola
1 A „Vállalkozói alkalmasság” c. ÁVF kutatási téma (témavezetõ: Szakács Ferenc)

befejezõ közleménye.
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VIZSGÁLATI MINTA
Ugyanazok a (többé-kevésbé sikeres) vállalkozók voltak a felmérés tárgyai, mint elõzõ közleményünk-

ben (Bánfalvy Mária, Skultéty Viktor, Szakács Ferenc, 2006), de az elemszám itt csak 581.

MÓDSZEREK
a)  A vállalkozói sikeresség gazdasági mutatói:
• Eszköz mutató (EM): a vállalkozás jelenlegi és a vállalkozás beindításakor becsült tárgyi eszköz

értékének hányadosa.
• Forgalom mutató (FM):  a vállalkozás jelenlegi és elsõ lezárt évében kimutatott nettó forgalmának

hányadosa.
• Future Value (FV)/Apportált Eszközérték (AE): az apport értékének a vizsgálat idejére, MNB átlag

kamatlábbal számolt jövõértékének és a vállalkozásba apportált eszközértéknek a hányadosa.

b) A vállalkozói személyiség- tulajdonságok pszichológiai mutatói:
• S – CPI (California Personality Inventory): rövidített személyiség-kérdõív (Oláh Attila, 1985;

Vargha András, 1998, 2000) 32-féle mutatója.

CÉL
A sikeresség- és személyiség-mutatók közötti összefüggést kereséstük interkorrelációs elemzéssel.
    
EREDMÉNYEK
a)   Alapstatisztikák

 Mean Std.
Deviation

EM   9,27 14,55
FM   6,42   5,61
FV/AE   2,31   3,55
CPI-DO 65,53 31,38

CPI-CS 67,35 30,25
CPI-SY 71,58 28,92
CPI-SP 59,15 30,06
CPI-SA 57,07 29,95
CPI-WB 54,93 31,18
CPI-AN 55,54 31,29
CPI-RE 49,35 31,86
CPI-SO 54,96 31,21
CPI-SC 52,82 31,68
CPI-TO 50,05 32,36
CPI-ES 54,74 30,91
CPI-GI 58,29 30,26
CPI-CM 56,79 29,56
CPI-AC 48,96 28,49
CPI-AI 58,44 29,58
CPI-IE 58,39 31,26
CPI-PY 51,74 29,55
CPI-EM 49,24 28,84
CPI-FX 40,39 27,23
CPI-FE 50,60 28,20
CPI-V1 65,76 29,79
CPI-V2 63,64 30,60
CPI-V3 61,97 31,56
CPI-V4 50,01 28,84
CPI-V5 50,98 28,46
CPI-V6 51,52 28,64
CPI-BF1 62,71 31,08
CPI-BF2 48,92 27,67
CPI-BF3 50,34 27,84
CPI-BF4 50,32 28,52
CPI-BF5 50,96 27,74
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b) Interkorrelációk:
  

EM FM FV/AE

EM Pearson Correlation 1 ,178(**) ,519(**)
FM Pearson Correlation ,178(**) 1 ,200(**)
FV/AE Pearson Correlation ,519(**) ,200(**) 1
CPI-DO Pearson Correlation ,416(**) 0,068 ,269(**)
CPI-CS Pearson Correlation ,416(**) ,134(*) ,360(**)
CPI-SY Pearson Correlation ,189(**) ,506(**) 0,082
CPI-SP Pearson Correlation ,385(**) 0,059 ,220(**)
CPI-SA Pearson Correlation -0,002 ,527(**) ,096(*)
CPI-WB Pearson Correlation 0,052 0,097 -0,041
CPI-AN Pearson Correlation 0,036 -0,083 0,016
CPI-RE Pearson Correlation 0,072 -0,004 0,005
CPI-SO Pearson Correlation -0,03 -0,027 -,093(*)
CPI-SC Pearson Correlation 0,06 0,061 -0,043
CPI-TO Pearson Correlation 0,041 -0,04 -0,011
CPI-ES Pearson Correlation 0,032 -0,023 -0,009
CPI-GI Pearson Correlation ,424(**) ,111(*) ,268(**)
CPI-CM Pearson Correlation -0,059 ,487(**) ,126(**)
CPI-AC Pearson Correlation -0,024 0,07 -0,032
CPI-AI Pearson Correlation 0,025 -0,04 -0,019
CPI-IE Pearson Correlation -0,004 -0,01 0,012
CPI-PY Pearson Correlation 0,035 -0,074 0,02
CPI-EM Pearson Correlation -0,016 -0,082 0,018
CPI-FX Pearson Correlation 0,003 -0,04 0,008
CPI-FE Pearson Correlation 0,008 -,104(*) -0,064
CPI-V1 Pearson Correlation ,406(**) 0,101 ,288(**)
CPI-V2 Pearson Correlation ,420(**) 0,079 ,262(**)
CPI-V3 Pearson Correlation -0,043 0,096 -0,075
CPI-V4 Pearson Correlation -0,038 -0,027 -0,043
CPI-V5 Pearson Correlation 0,022 -0,048 0,025
CPI-V6 Pearson Correlation -0,007 0,082 0,023
CPI-BF1 Pearson Correlation -,119(**) -0,067 -0,014
CPI-BF2 Pearson Correlation 0,004 0,024 0,024
CPI-BF3 Pearson Correlation -0,069 0,011 -0,012
CPI-BF4 Pearson Correlation 0,062 0,015 0,014
CPI-BF5 Pearson Correlation -0,027 0,058 -0,037

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Megbeszélés                                                                                                         
• A sikeresség gazdasági mutatói szoros (szignifikánsan pozitív)  interkorrelációban vannak, va-

gyis feltételezhetõ, hogy ugyanazt a valamit (feltételezésünk szerint a gazdasági sikerességet) fejezik ki.
• A sikeresség-mutatókkal szignifikáns pozitív (0,01%) korrelációban levõ személyiségmutatók:

–  DO (Dominancia): A skála felvilágosítást nyújt arról, hogy a személy interperszonális kapcsolataiban
törekszik-e domináns szerepre, hova helyezi magát a dominancia – szubmisszió  (fölé- ill. alárendeltség)
tengelyen. A vezetõképességrõl és a szociális kezdeményezõkészségrõl is fontos információkat kapunk. A
magas pontérték azt jelzi, hogy a személy képes közösségek összefogására, szervezésére, együttesek vezeté-
sére.

–  CS (Státusz elérésére való képesség): A skála azt próbálja megállapítani, hogy a személy rendelke-
zik-e azokkal a személyiség-adottságokkal, tulajdonságokkal, amelyek alapul szolgálnak ahhoz, hogy szo-
ciális közösségekben vezetõ pozícióra tegyen szert. Magas pontérték esetén a kiemelkedni, fejlõdni, elõ-
rehaladni akarás motivációs alapjait, illetve igényét diagnosztizálhatjuk.

–  SY (Szociabilitás): A skála azokat a személyeket azonosítja, akik könnyen és hatékonyan illeszkednek
be közösségekbe, érzékenyek a közösségi normák iránt, fejlett a decentrálásra, az érzelmi kötõdésre és a
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kapcsolatalakításra való készségük. Készek energiájukat a közösség fenntartására és erõsítésére fordítani.
Képességeiket jobban érvényesítik társas térben, a társas kapcsolatok alakításában átlagon felüli ügyességet
árulnak el.

–  SP (Szociális fellépés): Interperszonális készség. A skála célja az interperszonális kapcsolatokban nagy
önbizalommal, határozott fellépéssel résztvevõ, harmóniára, kiegyensúlyozottságra törekvõ, átlagon felüli
szociális erõtérrel bíró, szociális interakciókat készség szinten szabályozó személyek azonosítása.

–  SA (Önelfogadás): A skála a személyes értékeivel, képességeivel tisztában levõ, az önismeret és
önértékelés magas szintjén álló, függetlenségre törekvõ, kialakított szociális helyzetével és szerepével
elégedett személyek azonosítását célozza.

– GI (Jó benyomáskeltés): A skála azokat a személyeket hivatott azonosítani, akik képesek kedvezõ
benyomást kelteni magukról és jelentõséget tulajdonítanak annak, hogyan reagálnak rájuk mások.

– CM (Közösségiség): A mutató azt fejezi ki, hogy milyen mértékben felelnek meg az egyén reakciói és
válaszai a kérdõívben felállított átlag-elvárásnak

– V1 (Irányítókészség): több mutatóból derivált vezetõi képességet jelez.
– V2 (Frusztráció tolerancia), több mutatóból derivált, a frusztráció tûrésének fokát jelzi
– BF1 (Szociális hatékonyság): több mutatóból derivált „Big Five” mutató.
    

Összefoglalás

1. A 32 személyiségmutató közül tíz esetében volt kimutatható szignifikáns pozitív korreláció a gaz-
dasági sikermutatókkal.

2. A személyiségmutatók mindegyike jól értelmezhetõen illeszkedik a sikerességhez és ahhoz a sze-
mélyiségképhez, amelyet a szakirodalom (különbözõ verziókban) a vállalkozókról megfogalmazott.

3. Mintánkban az alábbi CPI mutatók átlagértéke volt magasabb a normálövezeti értékeknél (ami azt
jelenti, hogy a vizsgált vállalkozók az alábbi személyiség faktorokban „teljesítenek jobban” az átlagnál):

• dominancia,
• státusz elérésére való képesség,
• szociabilitás,
• irányító készség,
• frusztráció tolerancia,
• szocializáltság,
• szociális hatékonyság.
4. Vizsgálati mintánkban a gazdasági sikeresség mutatóinak értéke nem követte a normáleloszlást: túl

nagy különbségek adódtak a kevés számú nagyon sikeres és a többséget kitevõ kevéssé sikeres személyek
között (ez akár a százszorost is meghaladta), ezért a statisztikai feldolgozáshoz „trimmelésre” volt szükség.

5. Reményünk van arra, hogy további vizsgálatokkal a talált összefüggések alapján egy új CPI-skálát
tudunk kifejleszteni, amelynek segítségével a vállalkozói sikeresség személyiségfeltételei valószínûsít-
hetõk lesznek. 
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