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2017 tavaszán azt kezdtük el vizsgálni az Óbudai Egyetem hallgatói 
körében, milyen a vállalkozásokhoz, a vállalkozói léthez való hozzáállásuk, 
s mennyire tudják elképzelni saját maguk számára a vállalkozói létet. Ez a 
vizsgálat gazdász hallgatókon túlmenően, műszaki menedzserekre is 
kiterjedt. A 252 item-et tartalmazó kérdőívből összesen 112-t fogadtunk 
el érvényesnek, és dolgoztunk fel. Jelen tanulmányunkban kutatásunk 
részeredményeit mutatjuk be. Többek között azt az eredményt kaptuk, 
hogy hallgatóink túlnyomó többsége azt tervezi, hogy először, mint 
alkalmazott munkavállaló szeretne megjelenni az egyetem elvégzése után 
a munkaerőpiacon, és amikor már elegendő munkatapasztalatot szerzett, 
kezdhet bele önálló vállalkozása elindításába. 

Munkánk legelején felsoroljuk a kulcskompetenciákat, majd kicsit 
részletesebben vázoljuk fel a vállalkozói kompetencia-együttes mibenlétét. 
Kutatásunk másik alapvetése szerint foglalkozunk az ún. Y generáció főbb 
tulajdonságaival, s megvizsgáljuk, hogy ők miben erősek. Mivel a 
vizsgálati mintába bekerült hallgatók az Y generációhoz tartoznak, 
eredményeinket ezen az életkori szűrőn keresztül mutatjuk be. 

 
Kulcskompetenciák 
 
A magyarországi didaktikai szakirodalomban sokáig megszokott (Nagy, 
1967) jártasság, készség, képesség (Nagy, 1979) fogalmakat az 1980-as 
évek legvégétől kezdi felváltani a kompetencia-fogalom (Báthory, 2006), 
amely először az 1995-ös Nemzeti alaptanterv implementációjához 
kapcsolódik, majd Magyarország 2004. évi Európai Unióhoz történő 
csatlakozásával terjed el széles körűen. A csatlakozás körül Magyarország 
is küld képviselőt az EU oktatási kompetenciákkal foglalkozó illetékes 
bizottságába, amely hónapról hónapra összeül, és közös bizottsági munka 
keretében finomhangolják az alábbi oktatási kompetencia-területek 
kapcsolódó tartalmait, összefüggő területeit. 

A kompetenciák közül önmagában igazából egyik sem létezik: 
mindegyik összefüggésben van mindegyikkel. Így, amikor vállalkozói 
kompetenciákat fejlesztünk, valójában az anyanyelvi és idegen nyelvi 
kommunikáció-, a matematikai-természetismereti-műszaki-, a digitális-, a 
tanulási folyamatokat segítő, a szociális készségeket kibontakoztató, a 
kulturális kompetenciákat gazdagító komponenseket is erősítjük. 
Ugyanígy, amikor a kommunikációs vagy matematikai stb. képességeket 
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javítjuk, egyúttal azon munkálkodunk, hogy pl. a vállalkozói kompetenciák 
ugyancsak erősödjenek. 

Részletezve tanulmányunkban a vállalkozói kompetenciákat, a 
következőket találjuk a vonatkozó európai dokumentumban: „A 
kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia az egyén azon 
képességére utal, hogy elképzeléseit meg tudja valósítani.” 
(2006/962/EK: 17) Főbb elemei: a kreativitás, az innováció, a 
kockázatvállalás, a tervkészítés és kivitelezés képességei. 

Amint érzékelhető, a vállalkozási kompetencia, mint európai 
kulcskompetencia fogalma nem jelent feltétlenül vállalkozás-indítási 
képességet. Olyan készség-együttesről van szó, amelynek mindenkiben 
meg kell lennie csakúgy, mint az olvasás vagy számolás készségének. Mi 
itt mégis összekapcsoljuk a vállalkozás-indítással, mert gazdász 
hallgatókat kérdeztünk, és úgy gondoltuk, a vállalkozás-indítási 
hajlandóságuk összefüggésben lehet a vállalkozási kompetenciájuk 
fejlettségével. 

 
Az Y-generáció jellemzői 
 
Az Y generáció határai maga is elmosódott. Érthetjük alatta azokat, akik 
1977 és 1994 között születtek, de például Martin és Turley (2004) 
meghatározása szerint azokat tekinthetjük ebbe a korcsoportba 
tartozóknak, akik 1980 és 1994 között születettek. Kozma és Suhajda 
(2017) 1980 és 1995 között születettekről ír. Ismét más életkori 
behatárolás szerint azokat tekintjük ebbe a korosztályba tartozóknak, akik 
1979 és 1999 között jöttek a világra. Mi munkaanyagunkban az 1980 és 
2000 között születetteket soroljuk ide. 

Vizsgálatuk kiemelt szerepet tölt be a különféle munkaerőpiaci 
felmérésekben (pl. Tari, 2010; Kolnhofer-Derecskei & Reicher, 2016; 
Szabó, Kelemen & Kőmíves, 2017; más országokból pl. Nikitas, 2013), 
mivel ők alkotják a jelen és közeljövőben a munkaerőpiacra belépő új 
évjáratokat. 

Általánosságban elmondható, hogy az Y generáció tagjait tehetséges, 
okos, kreatív fiataloknak írják le, akikben erős technikai érdeklődés és 
használati igény lakozik. Informatikai érzékük kiforrott, információ-
éhségük nagy. Könnyen illeszkednek be sokszínű környezetbe. Nyitottak 
más nemzetiségű emberek iránt, nem zavarja őket a kulturális 
sokszínűség. Gyengül ugyanakkor az elmélyült tudás iránti igényük: 
sokszor megmaradnak a könnyen fogyasztható, felületes információ 
szintjén. Látszólag multitask-ban működnek, valójában gyorsan 
csaponganak a különféle információkat nyújtó források között. Ezzel jár 
együtt, hogy koncentrációs képességük gyengébb. Türelmetlenek, ha 
valamit nem kapnak meg azonnal. Hajlamosak arra, hogy könnyen 
abbahagyják azt, amiért komolyabb erőfeszítést kellene tenniük, legyen 
szó akár munkáról, akár tanulásról. (Ez lehet az egyik magyarázata az 
iskolai nagy arányú lemorzsolódásuknak és a munkahelyi jelentős mértékű 
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fluktuációjuknak, amit lehetne akár „megbízhatatlanságnak”, 
kiszámíthatatlanságnak is tételezni.) A kortárs-csoport hatása döntő még 
olyan életkorukban is, amit a korábbi évjáratok addigra már kinőttek. 
Merész, olykor szinte vakmerő kockázat-vállalás jellemzi őket, azonban 
ezekben az akcióikban inkább véletlen-szerűség és bizonyos fajta 
fatalizmus van, semmint tudatos felvállalás és véghezvitel. 
Magatartásukat külső környezetük sokszor céltalan nyomulásként éli meg, 
amely fegyelmezetlenséggel párosul. 

Kozma és Suhajda (2017) jellemzése szerint az Y generáció tagjaira a 
legfőképpen a következők a leginkább jellemzők: 

„– ők a mai fiatalok,  
– a gyermekkorban szinte a legtöbb törődést kapták, erős kötődés 
dominál a családdal,  
– az egyik kutató ’helikopter-szülők’ gyermekeinek nevezi őket, mert 
állandó védelem alatt állnak és nehezen engedik önállósodni őket,  
– magabiztosak és optimisták, de a gazdasági váltás őket is 
megrendítette,  
– szeretnek és tudnak is csapatban, teamben dolgozni, 
– erős motivációs bázissal rendelkeznek, ambíciózusak, és még hosszú 
távra terveznek, bár helyzetük bizonytalanabb, mint a szüleiké,  
– de ’érdekvezérelt világban’ élnek, ahol ha nem törekednek sikerre és 
nem bizonyítanak, hamar marginalizálódnak, ezért az elvárások 
gyakran szorongást eredményeznek,  
– ők már a digitalizáció szülöttei, érdeklődnek az információ iránt,  
– a karrier és a siker motiváló tényező munkájukban, ezért a 
munkahelyváltás nem okoz problémát,  
– a fogyasztói társadalom ’oszlopos’ tagjai,  
– könnyen illeszkednek multikulturális környezetbe” (Kozma & Suhajda, 
2017:144-145). 

 
Tanítványaink tehát ebbe a korosztályba tartoznak, feltéve, hogy annak 

határát az ezredfordulóhoz közelítően húzzuk meg. Mivel vizsgálati 
mintánkban nappali és levelező tagozatos hallgatók egyaránt voltak, és a 
feldolgozott kérdőívek körét a korosztályi sajátosságokat is figyelembe 
véve próbáltuk leszűkíteni, munkahipotézisünk szintjén az Y generációra 
vonatkoztattuk eredményeinket. 

 
Néhány megállapítás, eredmény 
 
Amint azt munkánk elején összefoglaltuk, hallgatóink előbb alkalmazottak, 
aztán vállalkozók lennének a munkaerőpiacon. Mivel azonban – ezt pedig 
a kompetenciákkal foglalkozó alfejezetünkben emeltük ki – a vállalkozói 
kompetenciaterület nem csak a vállalkozások szervezése és vezetése 
során mutatkozik meg, hanem mindenki életében jelen van, 
kimutathatóvá vált, hogy az Y generáció körébe tartozó vizsgálati mintánk 
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hogyan értékeli a vállalkozói kompetencia-együttes egyes elemeit, mit tart 
fontosnak, és mit sorol hátrébb ezen részterületek között. 

Jelen tanulmányban azt mutatjuk be, hogy a hallgatóink hogyan ítélik 
meg magukat a munkaerőpiacon is nélkülözhetetlen vállalkozói 
tulajdonságok alapján (1. táblázat). Ennek vizsgálatához arra kértük a 
megkérdezett hallgatókat, hogy az általunk felsorolt 20 kompetenciát 
értékeljék egy 1-5-ig terjedő skálán aszerint, hogy – saját meglátásuk 
szerint – ők mennyire rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. Azért 
esett a választásunk az ötfokozatú skálára, mert a magyar oktatási 
rendszerben is ez az értékelés van érvényben, ezért a hallgatók számára 
ez nem jelent újdonságot. 
 

1. táblázat. A hallgatókra – saját bevallásuk alapján – jellemző vállalkozói 
tulajdonságok sorrendje a leggyakrabban előforduló érték (módusz) alapján 

(N=112) (1= egyáltalán nem jellemző; 5= teljes mértékben jellemző) 
 

 
Mode 

Std. 
Deviation Median 

Std. 
Deviation Variance 

 
 

    empátia 5 0,981 4 0,981 0,962 
elkötelezettség 5 0,853 4 0,853 0,728 
kreativitás 4 0,858 4 0,858 0,736 
kezdeményezőkészség 4 0,903 4 0,903 0,815 
kommunikációs készség 4 0,8 4 0,8 0,64 
konfliktuskezelés 4 0,858 4 0,858 0,737 
kritikus gondolkodás 4 1,003 4 1,003 1,006 
együttműködési 
képesség 4 0,766 4 0,766 0,586 
teljesítménymotiváció 4 0,794 4 0,794 0,63 
önismeret 4 0,879 4 0,879 0,772 
innovációs készség 4 0,909 4 0,909 0,827 
akarat 4 0,925 4 0,925 0,855 
gazdaság működésének 
ismerete 4 0,849 4 0,849 0,72 
lehetőségek felismerése 4 0,749 4 0,749 0,561 
fejlődési képesség 4 0,684 4 0,684 0,468 
kiválóságra törekvés 4 0,857 4 0,857 0,734 
vezetési, irányítási 
képesség 4 0,927 4 0,927 0,86 
sikerorientáltság 4 0,782 4 0,782 0,612 
kockázat tolerálása 3 0,958 3 0,958 0,917 
vállalkozások 
szabályainak ismerete 3 1,006 3 1,006 1,012 
 

    Forrás: A primer kutatás alapján saját szerkesztés 

 
Az 1. táblázatban felsorolt vállalkozói kompetenciákat a hallgatók 

többnyire magas értékkel jellemezték. Ez annak tudható be, hogy a 
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hallgatók úgy vélik, hogy rendelkeznek a vállalkozáshoz szükséges 
kulcskompetenciákkal, amely alapján képesek mind vállalkozás indítására 
és működtetésére, mind munkavállalóként való elhelyezkedésre. Az is 
kiolvasható a táblázatból, hogy a megkérdezett hallgatók a felsorolt 
kompetenciák szinte mindegyikében jónak tartották magukat. A 
legmeghatározóbb kompetenciának a legtöbb megkérdezett hallgató az 
empátiát és az elkötelezettséget tartotta. Amiben még – saját bevallásuk 
szerint – elmaradásuk van, az a kockázatviselés és a vállalkozásokra 
vonatkozó jogszabályok ismerete. Mindkét esetben valószínűsíthető, hogy 
az ok abban rejlik, hogy a vizsgálatba bevont hallgatók többsége még a 
tanulmányai elején tart, ezért sem elég ismerettel nem rendelkezik, sem a 
kockázatviselést nem volt elég ideje „megtanulni”.  

A Bolognai rendszerben a hallgatók egyéni tanulmányi életutakat járnak 
végig (leginkább a mesterképzésben). Főleg a gazdasági tartalmú 
képzésnek fontos kimeneti követelménye, hogy cégvezetésre képes, 
kisvállalkozások irányítására, nagyvállalatok középvezetői teendőinek 
ellátására képes munkavállalók kerüljenek ki a felsőoktatási rendszerből. 
Vizsgálatunk alapján úgy tűnik, hogy az Óbudai Egyetemen a gazdasági 
képzések hallgatóinak minden esélyük megvan arra, hogy ezt a küldetést 
beteljesítsék. 

 
Irodalomjegyzék 
 
Báthory Zoltán (2006). A hozzáadott remény. Budapest: Aula. 
Kolnhofer-Derecskei Anita, & Reicher Regina Zsuzsánna (2016). GenYus – Y 

generáció az Y generáció szemével. In Csiszárik-Kocsir Ágnes (szerk.), 
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században (pp. 229-242). Budapest: Óbudai 
Egyetem. 

Kozma Béla, & Suhajda Éva Virág (2017). Pedagógiai ismeretek. Mestervizsgára 
felkészítő oktatási jegyzet. Budapest: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. 

Martin, C. A., & Turley, L. W. (2004). Malls and consumption motivation: an 
exploratory examination of older generation Y consumers. International 
Journal of Retail & Distribution Management, 32 (10), 464-475. 

Nagy József (1979). Köznevelés és rendszerszemlélet. Veszprém: Országos 
Oktatástechnológiai Központ. 

Nagy Sándor (1967). Didaktika. Budapest: Tankönyvkiadó. 
Nikitas, Stephen (2013). Generation Y: Why They’re Worth a Second Look. 

Harland Clarke Corp. Letöltve https://insight.harlandclarke.com/wp-
content/uploads/2014/11/HC-GenY-Marketing-White_Paper.pdf [2018.01.31]. 

Szabó K., Kelemen A., & Kőmíves P. M. (2017). Az Y generáció és az álláskeresés 
= Y generation and the job seeking. International Journal of Engineering and 
Management Sciences = Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények, 2 
(4), 490-501. 

Tari Annamária (2010). Y generáció. Klinikai pszichológiai jelenségek és 
társadalomlélektani összefüggések az információs korban. Budapest: Jaffa. 

2006/962/EK: Az Európai Parlament és Tanács ajánlása az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 
2006.12.30, Brüsszel. 


