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1. Bevezetés (Nagy Richárd)
A kutatási projektünk elindításánál a projekt céljának tekintettük, hogy megismerjük olyan
volt főiskolai és jelenlegi egyetemi hallgatókat, akik napjainkban is vállalkozói tevékenységet
folytatnak, illetve feltérképezzük vállalkozásról kialakított ismereteiket és pozitívan
befolyásoljuk az egyetemi hallgatók hozzáállását a vállalkozói léthez.
A tudományos munka/projekt fő témája volt, hogy hazánkban – hasonlóan az EU
országaihoz – a vállalkozások 98%-a KKV. Nagy a valószínűsége annak, hogy végzett
hallgatóink leendő munkahelye ebből a körből kerül ki, esetleg ők válnak közvetlenül
önfoglalkoztató vállalkozóvá. Ehhez nemcsak szakmai ismeretekre, hanem üzleti érzékre és
vállalkozói készségekre is szükség van. Bár az EU statisztikák szerint a felsőoktatásból
kikerülő hallgatók 20%-a kezd önálló vállalkozásba, a megszerzett tudás és készség
hasznosul, akár munkavállalkozóként, akár állampolgárként tevékenykedik tanulmányai
befejezése után. Nekünk is fontos, hogy saját oktatott tárgyainkban hogyan tudjuk kialakítani
azt a speciális tudást és vállalkozói kompetenciát, amely nélkülözhetetlen az üzleti világában.
A projekt keretében vizsgálandó szempontok:


Az EU KKV szektor vállalkozásfejlesztéseire, vállalkozásoktatására vonatkozó
ajánlásai.



A tanterveinkbe beépített vállalkozási tananyag.



Alkalmazott innovatív oktatási módszerek.



Van-e olyan kurzus, amely kizárólag vállalkozásindítással foglalkozik.



Együttműködés vállalkozások támogatásával foglalkozó szervezetekkel (RVA,
FMKIK, FIVOSZ).



Sikeres vállalkozók felkutatása (volt hallgatóink körében).

A téma tudományos hátterét, aktualitását, lehetséges alkalmazási területeit és
hasznosíthatóságát mutatja az is, hogy hazánkban a munkahelyteremtés kormányzati program.
Az Új Széchenyi Terv hitelnyújtástól az adókedvezményig számtalan formában támogatja a
KKV szektort. Oktatási intézményként tevőlegesen feladatunk a vállalkozói lét iránti
érdeklődés felkeltése és hallgatóink orientálása.
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A projektben feltárjuk azokat a hasznos információkat, eszközöket, oktatási módszereket,
melyet a vállalkozási, a menedzsment, a pénzügyi, számviteli tárgyak oktatása során ajánlunk.
Korábbi kutatási eredmények, előzmények:


Együttműködési

megállapodás

létrejötte

a

Székesfehérvári

Regionális

Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (2009).


Mikro finanszírozás lehetőségei Magyarországon Tudományos Konferencia előadás
(MEB 2010).



Vállalkozási készségek fejlesztése és az innovatív oktatási módszerek kapcsolata (AIS
2010).



Vállalkozás oktatás továbbfejlesztésének lehetőségei a felsőoktatásban Tudományos
Konferencia előadás Selye János Egyetem (2011).



Családi vállalkozások létrehozásának szükségessége Tudományos Konferencia
előadás (AIS 2011).
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2. Munkanélküliség (Halmai Tamás)
2.1 A munkanélküliség megjelenése hazánkban
A munkanélküliség a modern társadalmak alapvető problémája. Foglalkoztatottnak azon
személyeket tekintjük, akik valamilyen fizetett munkát végeznek alkalmazottként vagy saját
vállalkozásuk keretein belül. Továbbá azokat, akik rendelkeznek munkahellyel, de betegség
vagy szabadság miatt nem dolgoznak. A munkanélküliek csoportjába tartoznak azok a
személyek, akik állás hiányában hivatalosan nincsenek foglalkoztatva, így nincs hivatalos
állandó bevételi forrásuk sem. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlása szerint azok,
akiknek nincs munkájuk és nem is keresnek munkát, nem számítanak bele a munkaerőállományba. A munkanélküliségi ráta meghatározása a munkanélküliek száma és a teljes
munkaerő-állomány hányadosaként kerül meghatározásra.

1. ábra: Foglalkoztatottak létszámának alakulása Magyarországon (2007. I. – 2012. I. negyedév)

Magyarországon 2007 és 2012 I. negyedéve között bár folyamatosan változott a
foglalkoztatottak száma, de összességében elmondható, hogy 2010. I negyedévére
nagymértékű visszaesés mutatkozott az előző évekhez képest, majd 2012 I negyedévére
bekövetkezett némi javulás, de a visszaesés mértékéhez viszonyítva nem tekinthető
számottevőnek. Ez talán azzal is magyarázható, hogy a 2010/2011-es évek II., III. és IV.
negyedévében nőtt a szezonális jellegű foglalkoztatottság, mint a korábbi években [1].
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2.2 A munkanélküliség megjelenése az Európai Unió tagországaiban

1. táblázat: A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája és a munkanélküliségi ráta az Európai Unió tagországaiban
(2011)

Összehasonlítva Magyarország és az EU-27 (Európai Unió 27 tagállama) foglalkoztatási
rátáját megállapítható, hogy az Unió tagállamaiban is jellemzően a férfiak foglalkoztatási
aránya magasabb a nőkkel szemben a 15-64 éves korosztályt vizsgálva. Elmondható az is,
hogy a 2010-es évhez viszonyítva 2011-ben a foglalkoztatási ráta még ha kis mértékben is, de
növekedést mutatott. Bár ennek ellenére elmondható, hogy hazánkban a munkanélküliségi
ráta még így is magasabb az EU átlagánál.
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2012. szeptember hónapjában a 17 tagú euró zónában az augusztusi 11,5%-ról 11,6
százalékra emelkedett a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta. A 27 tagú Európai
Unióban a munkanélküliségi ráta nem változott, így maradt a 2011-es évre is jellemző 10,6%.
Az Európai Unió tagországai közül a legalacsonyabb munkanélküliségi rátát Ausztriában
(4,4 százalék), Luxembourgban (5,2 százalék), Németországban és Hollandiában (5,4
százalék) regisztrálták. A legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolország (25,8 százalék)
és Görögország (25,1 százalék) érte el. A 2011-es év méréseihez képest szeptemberben az
unió tagjai közül 20 országnál mutatkozott növekedés és 7 országnál pedig csökkenés a
munkanélküliségi ráta mutatóiban. A legnagyobb csökkenés Litvániában volt, ahol 14,2
százalékról 12,9 százalékra esett vissza a munkanélküliségi ráta. A legnagyobb növekedés
éves összevetésben Görögországban és Cipruson volt megfigyelhető.
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon 2012 augusztusában 10,6 százalékos volt a
munkanélküliségi ráta, mely azonos a 2012. évi szeptemberi EU átlaggal.
Az arányszámok 2011 óta inkább romlottak, mint javultak, mely leginkább a EU övezet
válsághullámnak köszönhető, amit a piac nagyban megérzett a 2012-es évben és valószínűleg
a 2013-as évre is hatással lehet [1], [2].
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3. A KKV szektor bemutatása hazai és EU-s viszonylatban (Szente Krisztián)
3.1 A kis- és középvállalkozások meghatározása
Az Európai Bizottság azért, hogy általános keretet hozzon létre a kis- és
középvállalkozások fejlesztését segítő intézkedések, programok számára, 1996-ban egységes
definíciót hoztak létre, melyet 2005-ben módosítottak a kis- és közepes méretű vállalkozások
meghatározására.
Az

általános,

valamennyi

szektorra

kiterjedő

definíció

szerint

a

kis-

és

középvállalkozások:


250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak.



Az éves forgalom nem haladhatja meg a 50 millió eurót vagy a mérleg-főösszeg a 43
millió eurót.



Meg kell felelnie a függetlenségi kritériumnak is amely kimondja, hogy legfeljebb 25
százalékig lehet olyan tulajdonosa a vállalkozásnak, amely nem tartozik a KKV-k
körébe.



A meghatározás egyértelműen megfogalmazza azt is, hogy meddig sorolható egy
vállalkozás a kisvállalkozások kategóriájába (50 főnél kevesebb alkalmazottat
foglalkoztat és legfeljebb 10 millió eurós forgalmat bonyolít és 10 milliós mérlegfőösszeggel

rendelkezik).

A

mikro-vállalkozás

legfeljebb

9

alkalmazottat

foglalkoztathat, legfeljebb 2 millió eurós forgalommal és 2 millió eurós mérlegfőösszeggel.

Feltétel

Mikro-vállalkozás

Foglalkoztatottak száma
Éves forgalom vagy
mérlegfőösszeg

< 10 fő
≤ 2 millió €;
≤ 2 millió €

Függetlenség

-

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

< 50 fő
< 250 fő
≤ 10 millió €;
≤ 50 millió €;
≤ 10 millió €
≤ 43 millió €
Tőke vagy szavazati részesedés alapján
legfeljebb 25 százalékban lehet olyan vállalkozás a
tulajdonosa, amely nem kis-, vagy
középvállalkozás

2. táblázat: Vállalkozások méret szerinti besorolása a rájuk vonatkozó feltételekkel
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3.2 A KKV szektor Magyarországon

3. táblázat: Működő vállalkozások megoszlása Magyarországon létszám kategória szerint (2000 – 2010)

A táblázatban a 2000 – 2010 közötti időszakban előforduló működő vállalkozások
létszámának alakulása látható. Megfigyelhető, hogy a legnagyobb arányban a maximum 1 főt
foglalkoztató vállalkozások vannak jelen, ennek legfőbb oka a mikro-vállalkozások tőke
hiányára vezethető vissza, mivel pénzügyi problémáik miatt nincs lehetőségük a fejlődésre,
bővülésre. Ezért kiemelten fontos lenne eme szektor országos és Európai Uniós szintű
támogatása is.

2. ábra: A regisztrált vállalkozások számának alakulása Magyarországon vállalkozói méretkategóriánként
(2000 – 2010)
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A táblázat és a diagram alapján is leszűrhető, hogy a 0-1 főt foglalkoztató vállalkozások
száma a 2000-es évhez képest csökkent, még a 2-9 fős vállalkozások száma némileg nőtt. A 9
főnél magasabb létszámot foglalkoztató vállalkozások létrehozásában is csökkenés volt
megfigyelhető.

3. ábra: A működő vállalkozások számának alakulása Magyarországon vállalkozói méretkategóriánként
(2000 – 2010)

A működő vállalkozásokat összehasonlítva is elmondható, hogy a létszám alapján a 0-1
főt foglalkoztató vállalkozások vannak többségben. De köszönhetően a jelenlegi gazdasági
helyzetnek, sajnos elmondható, hogy napjainkban igen sok vállalkozás nem éli túl az első 5
évet, mely egy magyar cég életében a kezdeti stádiumnak és a megerősödés, stabilizálás
időszakának mondható. A legtöbb vállalkozás a folyamatosan növekvő és magas indulási
költségeknek köszönhetően nem képes kizárólag saját forrásból fedezni az említett költségeit,
így külső forrásokat is igénybe kell, hogy vegyen, mely egy nemrég indult vállalkozás amúgy
is instabil helyzetére nincs jó hatással, ugyanis ebben az időszakban a legfontosabb alapelv a
bevételek növelése és a kiadások csökkentése.
Néhány adat az előző évekből: A regisztrált vállalkozásoknak 2009-ben 75 %-a, 2010-ben
pedig csak 72,4 %-a, 682 297 db működött. Sajnos a diagram alapján az is elmondható, hogy
a Magyarországon működő vállalkozások száma 2004-től folyamatosan csökken.

9

4. ábra: A működő vállalkozások alakulása és megszűnése Magyarországon (2000 – 2010)

Az ábra alapján jól látható, hogy a 2000/2001-es években a meglévő vállalkozások
számánál sokkal több vállalkozás alakult. De ezzel ellentétben sajnos az is elmondható, hogy
a meglévőknél több is szűnt meg. A 2002-es évben kiemelkedően magas volt a vállalkozások
alapításának száma, mely évtől kezdve egészen 2005-ig csökkent a megszűnt vállalkozások
száma, de sajnos 2006-ig jelentősen visszaesett az új vállalkozások létrehozása is.
Majd a 2006-os évtől napjainkig a gazdasági válságnak köszönhetően folyamatosan nő a
megszűnt vállalkozások mennyisége, ami azért nagy baj, mert jelenleg kevesebb új
vállalkozás jön létre, mint amennyi megszűnik, így folyamatosan csökken a vállalkozások
száma és velük együtt a munkahelyek száma is.
A magyar gazdaságban a KKV-k kiemelten fontos szerepet játszanak. A KKV szektor
működése, versenyképessége kihat a magyar gazdaság teljesítményére és meghatározó módon
befolyásolja a foglalkoztatást, mivel a munkavállalók nagy része ebben a szektorban
helyezkedik el. A kilencvenes évek elejére tehető vissza az, hogy a KKV-k száma országos
viszonylatban folyamatosan növekedni kezdett. Jelenleg ez a szektor adja a hazai
vállalkozások 99%-át. A kis- és középvállalkozások a magyar GDP 45%-át állítják elő,
miközben a hazai foglalkoztatottak 60%-a – több mint 2 millió fő – ebben a szektorban
tevékenykedik. A vállalkozások kétharmada egyéni, egyharmada pedig társas vállalkozás.
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A felmérések szerint nem várható jelentős bővülés a foglalkoztatottak szempontjából, sőt
az elkövetkezendő egy évben stagnálás várható az alkalmazotti létszámot illetően. A
létszámbővítésben gondolkodó vállalkozások többsége is csupán néhány fős munkaerőfelvételt prognosztizál.

5. ábra: A magyarországi vállalkozások megoszlása régiónként (2010)

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is leginkább Budapest környékére centralizálódik a
működő vállalkozások székhely szerinti földrajzi megoszlása. Pest megyében található az
összes vállalkozás közel 40%-a.

4. táblázat: A magyarországi vállalkozások néhány lényegesebb mutatója statisztikai régiók szerint (2010)
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A táblázatban szereplő értékek csak előzetes adatok a 2010-es évre vonatkozóan. A
közép-magyarországi régió jelentős szerepet vállal a vállalkozások területi megoszlásában, ez
köszönhető a logisztikai, értékesítési csatornák központi elhelyezkedésének. Az északmagyarországi és dél-dunántúli régió esetében ugyanez nem mondható el, mivel ezek a régiók
központilag jobban el vannak határolódva.

6. ábra: A KKV-k főbb mutatói Magyarországon (2009 – 2010)

A KKV-k szerepe a főbb mutatószámok tekintetében az elmúlt időszakban aligha
változott. Ami változás viszont felmerült a 2009-es és a 2010-es év között, az viszont
csökkenő tendenciát mutat. A legnagyobb különbség az árbevétel nagysága között volt
megfigyelhető, a legkisebb pedig a foglalkoztatottak aránya között a két évben. 2009-ről
2010-re vonatkozóan a foglalkoztatottak aránya 0,2%-kal, míg az árbevétel nagysága
ugyanebben az időszakban 2,1%-kal csökkent.

7. ábra: Bruttó hozzáadott érték alakulása Magyarországon létszám kategória szerint (%) (2000 – 2010)
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Az értékek a 2010-es évre vonatkozóan csak előzetes adatok. A KKV-k szerepe nem csak
a foglalkoztatásban jelentős, mert figyelembe véve a működő vállalkozások számát a bruttó
hazai termék előállításában is jelenős részt vállalnak. 2009-ben 56,3%-át, 2010-ben pedig az
előzetes adatok szerint együttesen 54,5%-át képviselik a bruttó hozzáadott érték termeléséből.
A KKV szektor részesedése 2006 és 2009 között növekvő tendenciát mutat [3], [5].
3.3 A KKV szektor az Európai Unióban
A KKV-k alkotják a vállalkozások mintegy 99%-át az EU-ban. Ezek a cégek adják a
munkahelyek és az EU GDP-jének nagyjából 70%-át. A KKV-k támogatására különféle
támogatási és pályázati programokat hoztak létre. A legújabb a Small Business Act (SBA),
amely összefogja ezeket. Célja egy átfogó politikai keret létrehozása. Az EU KKV-kra
vonatozó politikájának célja, hogy a közösségi politikák és intézkedések kisvállalkozásbarátok legyenek. Hozzájárul ahhoz, hogy Európa vonzóbb hellyé váljon a vállalkozások
létrehozása és üzleti tevékenységük folytatása számára. Magyarországnak is át kéne vennie
azt a lelkesedést és támogató szerepet, amit az Európai Unió fogalmazott meg a
kisvállalkozók számára. Ennek a szerepnek egyik fontos alapköve a kedvezőbb
foglalkoztatási feltételek megteremtése mind közterhekben, mind jogi szabadságban, mind
pedig rugalmasságban.
Álláslehetőségek tekintetében hatalmas részt vállalnak a KKV-k az EU-ban, mivel kitették
az új álláshelyek 85%-át a 2002 és 2010 közötti időszakban. Ez az érték jelentősen
meghaladja az összes foglalkoztatottból a KKV-kra jutó, 67%-os arányt. Ebben a nyolc éves
intervallumban évente átlagosan 1,1 millióval bővült az álláshelyek száma az unió
országaiban és 1%-kal nőtt a foglalkoztatás a KKV-k esetében, ami fél százalékkal magasabb
növekedést jelent, mint a nagyvállalatok esetében. Ennek a pozitív összképnek csak a
kereskedelmi szektor mond ellent, ahol a KKV-k mindössze 0,7%-kal, a nagyvállalkozások
viszont 2,2%-kal bővítették évente az álláshelyek számát. A KKV-k tehát nem nagyon tudtak
a kereskedelemben érvényesülni, ez pedig a válságos időszaknak és az vele járó megszorítási
intézkedéseknek köszönhető. A kereskedelmi tevékenységet folytató nagyvállalatok
leginkább a gépjármű-kereskedelem területén erősödtek jelentősen. A magabiztosabb anyagi
háttér és az állam által nyújtott különböző juttatások, támogatások által a nagyvállalatok
viszont nagy szerepet játszottak a gazdaság fellendülésében [6], [7], [8].
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3.4 A magyarországi és az európai unióbeli KKV szektor összehasonlítása

5. táblázat: A vállalkozások száma, a foglalkoztatottság és a hozzáadott érték megoszlása különböző
vállalkozási méretkategóriák szerint Magyarországon és az EU tagországaiban (2011)

A táblázatból kiderül, hogy a nagyvállalkozások száma elenyésző a KKV szektorhoz
képest. A magyar KKV-k aránya az uniós átlaggal megegyezőnek mondható, csak a
hozzáadott értékben van pár százalékos eltérés. Foglalkoztatottság szempontjából magyar
viszonylatban a legtöbb embernek ad munkahelyet a kkv szektor.

8. ábra: A KKV-k számának alakulása

9. ábra: A KKV-k foglalkoztatottságának alakulása

Magyarország egyike annak a néhány uniós országnak, ahol a KKV szektor fejlődése
2005 óta szinte megállt. Az elmúlt 7 évben sem a KKV-k, sem a KKV-kban foglalkoztatott
munkavállalók számában nem mutatkozott jelentős növekedés.

A jövőbeli kilátások a

gazdaság és a munkaerőpiac szempontjából aggodalomra adnak okot, ugyanis egyik
mutatószámban sem lelhetők fel növekvő tendenciára utaló jelek.
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10. ábra: A KKV-k hozzáadott értékének alakulása

11. ábra: A KKV-k hozzáadott értéke (2011)

A hozzáadott érték már ad némi bizakodásra okot, hiszen az EU-s átlagtól nem sokkal
térnek el az értékek, sőt meg is haladják azt. Ez pedig azt jelenti, hogy a már működő
vállalkozások sikeresen elboldogulnak a kapitalizmus világában és képesek megfelelő
tempóban növekedni. A körgrafikonról egyértelműen leolvasható, hogy a Magyarországon
lévő KKV-k technológiailag korántsem vannak lemaradva az EU-n belüli átlagtól.

12. ábra: Magyarország SBA-profilja
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Az SBA-profil alapján látható, hogy hazánk két területen rendelkezik jelentős negatív
növekedési ütemmel a 2007–2012 közötti időszakra vonatkozóan az uniós átlaghoz képest.
Ezek a területek a „Gondolkozz előbb kicsiben” és a „Közbeszerzés és állami támogatás”.
Bár a magyar kormány igyekezett könnyíteni az adminisztrációs terheken a
vállalkozásokkal kapcsolatban, de több olyan intézkedést is hozott egyben, amelyek nem
örvendenek nagy népszerűségnek a KKV szektorban. Emelték az áfát és a munkajogi
törvényen is módosítottak. A továbbiakban jó megoldásnak bizonyulna, ha be lennének vonva
a KKV szektorban tevékenykedők a jogalkotási és döntési folyamatokba. A jövőbeli fejlődés
csak további erőfeszítésekkel és az állam együttműködésével lehetséges [4].
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4. Lifelong Learning megvalósítása (Szente Krisztián)
Az egész életen át való tanulás egy életformát is jelent, ugyanis tudat alatt mindenki
minden másodpercben tapasztalatokat, információkat szerez a nagyvilágból és társaitól
egyaránt. A tapasztalatszerzés egybeköthető a vállalkozásokkal, így pedig összefűzhető a
Lifelong Learning elvvel.
Egy leendő vállalkozónak mindig naprakész információval kell rendelkeznie, különösen,
ha olyan szakterületen szeretné kialakítani a vállalkozását ahol a piaconmaradás feltétele az
állandó ismeretszerzés, irodalomkutatás és természetesen a tanulás. Az egész életen át tartó
tanulásnak vannak különféle vonzatai a politikában, mivel az állam köteles biztosítani minden
állampolgárának a tanulás és az új ismeretek megszerzésének lehetőségét.
A tanulásnak a 21. században elengedhetetlen feltétele a bizonyos szintű informatikai
ismeret megléte, mivel a világunk felgyorsult és az információáramlás folyamatossá vált,
ezért minden generációnak ismernie kell legalább az informatikai eszközök felhasználói
szintű kezelését.
A következő ábra az élethosszig tartó tanulás forrásait mutatja, amely tökéletesen
ábrázolja az oktatási intézményből kikerült tanulót és az őt érő hatásokat. Ezek a hatások
elkísérik egész életében az illetőt, és befolyásolják a mindennapi döntéseit, cselekedeteit.

13. ábra: Az élethosszig tartó tanulás forrásai
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Azt már tudjuk, hogy az egész életen át tartó tanulás fontos dolog, de vajon kell-e hozzá
valamiféle képesség?
A válasz igen, ugyanis a világunk felgyorsult, nélkülözhetetlen a sokrétűség, ezért
megnőtt a képességek jelentősége. Nem csupán a formális tudás a fontos, hanem a készségek
fejlesztése is, melyek egy-egy terület, tantárgy vagy szakma keretein túlnyúlva a tanulási
folyamatnak, a munka világának, illetve az életnek minden területén szükségesek az emberek
boldogulásához, sikeres teljesítményéhez és beilleszkedéséhez mind az oktatás világába, mind
a munkaerőpiacba és a társadalomba vagy szűkebb közösségekbe.
Ilyen késségek, képességek, ún. kompetenciák az alapkészségek (írás, olvasás, számolás),
azok a szociális készségek és életviteli kompetenciák, melyek az ember mindennapi
közösségben töltött életének alapfeltételei. Valamint napjainkra a változó gazdasági,
technológiai környezet és a munkaerőpiac által megkívánt kompetenciák is természetessé
váltak úgymint a számítógépes ismeretek, az idegennyelv-tudás vagy a kommunikációs
készség. Az állandósult új kihívások miatt a formális iskolarendszerből való kilépés után is
egyre nagyobb szerepet kap a tanulási képesség.
Előtérbe kerülnek az új kompetenciák, kihívások, ezek elsődlegesen az oktatásban illetve
a körülöttünk lévő környezetben alakulnak ki, gondolunk itt a munkahelyekre, magára az
otthoni szférára, mivel a technológiák folyamatosan fejlődnek, így ha szeretnénk lépést tartani
kénytelenek vagyunk mi is haladni a korral és megfelelni a jövő váratlan kihívásainak,
elvárásainak [17].
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5. Projektünk bemutatása (Nagy Richárd)
5.1 Kezdetek
Projektünk kiindulási pontja pontosan egy évvel korábbra tehető vissza. Az egyik
gazdasági, vállalkozásokkal foglalkozó tantárgy keretében kutatási projektünk konzulense,
Handa Lászlóné hozakodott elő egy jó ötlettel. Úgy gondolta, hogy mindenképp érdemes
lenne felmérni a vállalkozási kompetenciákat, mind a jelenlegi hallgatók között, mind pedig a
már végzett hallgatók között. Ezzel az összetett kutatással pedig hozzá lehetne segíteni a
jelenlegi hallgatóinkat is, hogy kellő információval és tudással rendelkezzenek ahhoz, hogy el
merjenek indítani egy vállalkozást.
A jelenlegi hallgatókra vonatkozóan egy kérdőíves felmérés tűnt a legoptimálisabb
választásnak, amiben fel lehet mérni a hallgatók vállalkozásokról kialakított ismereteit és
szándékukat a témával kapcsolatban. Gondolok itt a vállalkozói készségekre; hányan
folytatnak vállalkozói tevékenységet jelenleg; hányan vannak olyanok, akik tervezik, hogy a
jövőben majd saját vállalkozást fognak létrehozni stb.).
A végzett hallgatóinkkal kapcsolatban pedig úgy határoztunk, hogy az lenne a legjobb út,
ha felkeresnénk olyan nálunk diplomázott hallgatókat, akik jelenleg saját lábukon próbálnak
megállni és saját céggel rendelkeznek. Ehhez a legjobb megoldás az volt, hogy alapos
információgyűjtés után felvettük velük a kapcsolatot és egy személyes, mély interjú keretében
megoszthatták véleményüket, tapasztalataikat az általános témakörökből kiindulva egészen a
konkrétumokig. Az interjús projekt részen hárman dolgozunk, Halmai Tamás, Szente
Krisztián és jómagam.
5.2 Adatgyűjtés
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ oktatói bizonyultak a legoptimálisabb
információforrásnak

az

adatgyűjtéssel

kapcsolatban.

Mivel

ide

jártak

felkeresett

vállalkozóink, ezért sok oktató még a mai napig is tartja velük a kapcsolatot.
Továbbá személyes kapcsolatainkon keresztül is eljutottunk olyan vállalkozásokhoz, akik
a jelen gazdasági helyzetben is igen sikeresen végzik tevékenységüket napjainkban.
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5.3 Kapcsolatfelvétel
Az adatgyűjtést követően a megkeresendő vállalkozásokról elkészült lista alapján
megkezdtük a kapcsolatfelvétel több féle módját. Először egy tájékoztató jellegű email került
kiküldésre az induló projektünkről a vállalkozók számára.
Majd az interjú alanyokkal fokozatosan elkezdtünk időpontot egyeztetni a találkozók
megszervezésére. Ezek után azon vállalkozóknak, akikkel sikerült időpontot egyeztetnünk az
interjúk elkészítésére, e-mailben kiküldésre került részükre egy az interjú kérdéseit tartalmazó
dokumentum, hogy lehetőségük legyen felkészülni a válaszadásra.
A vállalkozói címlista elkészítésénél a projekt sikeressége érdekében igyekeztünk
törekedni arra, hogy különböző kaliberű és tevékenységű vállalkozásokat keressünk fel és
készítsünk velük interjút.
5.4 Következtetések az interjúk alapján
5.4.1 Bemutatkozás, tanulmányok
Az interjú alanyoktól a bemutatkozás részben megkérdeztük, hogy a Budapesti Műszaki
Főiskola (napjainkban Óbudai Egyetem) mely szakán végezték tanulmányaikat, illetve már a
tanulmányaik során is céltudatosan készültek-e a vállalkozói életre. Továbbá azon
vállalkozóktól, akik igennel válaszoltak az előbbi kérdésünkre, rákérdeztünk arra is, hogy
milyen szakmai ismeretekkel rendelkeztek a vállalkozásuk megalapításánál.

Az interjú alanyokkal folytatott beszélgetésünk során kiderült, hogy többségük a Kandó
Kálmán

Műszaki

Főiskolán

végzett

számítástechnikai

rendszerszervező

szakon.

Tanulmányaik során a vállalkozók többsége nem tervezte, hogy a jövőben vállalkozói
tevékenységet fog folytatni, de az interjúk során kiderült, hogy az általunk megkeresett
vállalkozók többsége a Videotonban dolgozott alkalmazotti jogviszonyban.
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A privatizáció idején mikor a Videoton magántulajdonba került rengeteg embert
elbocsájtottak és többen úgy gondolták saját lábra állnak ezért alapították vállalkozásukat. A
vállalkozók válaszai alapján kiderült, hogy a kényszervállalkozóknál előfordult a szakmai
ismeret hiánya, de azok esetében, akik tudatosan készültek a vállalkozói létre minden esetben
jelen volt a tevékenységi körüknek megfelelő szakmai ismeret.
5.4.2 Vállalkozás ismertetése
Az interjú vállalkozás ismertető részében megkérdeztük, hogy vállalkozásukat milyen
jogi, működési formában alapították és az alapításhoz képest ma milyen formában működnek,
történt-e valamilyen változás ezzel kapcsolatban. Minden vállalkozás esetén rákérdeztünk a
cég tevékenységi körére és arra is, hogy a foglalkoztatottak száma alapján mikro-, kis-és
közép vagy nagyvállalati csoportba sorolható. A vállalkozások működési kiterjedésének
felmérése érdekében megérdeklődtük, hogy mekkora a vállalkozások földrajzi kiterjedése és
milyen kapcsolatokkal rendelkeznek a piacon. Továbbá fontos kérdésnek tekintettük, hogy a
tulajdonos csak ötletgazda vagy szakmai és pénzügyi befektetője is a vállalkozásnak.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az általunk megkérdezett vállalkozások indításánál milyen
arányban volt szükség beruházási, fejlesztési célú vagy forgóeszköz hitelre és rendelkezik-e
valamilyen saját termékkel vagy kizárólag szolgáltatói tevékenységet végeznek.
A működési formát illetően a vállalkozások jellemzően Korlátolt Felelősségű Társaság
(KFT) működési formát választották, de előfordult, hogy korábbi cégük Betéti Társaság (BT)
formában tevékenykedett.
A legtöbben tanulmányaiknak megfelelő tevékenységi kört választottak Pl.: informatikai
szolgáltatások (szoftver-és weboldalfejlesztés, hardware értékesítés).
A vállalkozások többsége foglalkoztatottjainak száma alapján mikro vállalkozás, de KKV
(Kis- és Középvállalkozás) szektorban működő vállalkozással is találkoztunk.

A

vállalkozások kiterjedését tekintve többségében regionálisnak minősíthetőek, de kisebb
hányaduk országos kiterjedésűnek mondható, mivel a teljes országban végzi tevékenységét.
Piaci kapcsolataikról érdemes megemlíteni, hogy a KKV szektorban működő vállalkozások
igen kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely egyes esetekben még a nemzetközi
piacra is kiterjed.
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A tulajdonosok minden esetben szakmai és pénzügyi befektetők is cégüknél és elmondása
alapján egyértelműen kiderült, hogy vállalkuzásuk beindításakor arra törekedtek, hogy az
indulásnál ne kelljen beruházási, fejlesztési célú vagy forgóeszköz hitelt igénybe venniük,
hogy minél hamarabb stabilizálni tudják cégük pénzügyi helyzetét. Legtöbben megpróbálták
saját erőből felépíteni és fejleszteni vállalkozásukat, vagy bank helyett inkább a család
segítségét vették igénybe. A legtöbb esetben a vállalkozás növekedésével nőtt a megrendelés
állományuk is, így előfordult, hogy egy nagyobb beruházás esetén külső forrásra is szükségük
volt.
A vállalkozások többsége nem rendelkezett saját termékkel kivéve a szoftverfejlesztéssel
és webes applikációk fejlesztésével foglalkozó cégek.
5.4.3 Munkaerő
Az interjú során gazdasági szempontból és munkaerő-piaci szempontból is fontos
kérdésnek tartottuk, hogy mi a véleményük a vállalkozóknak arról a kérdésről, hogy a mai
viszonyokhoz képest, tudnak-e versenyképes fizetést biztosítani az alkalmazottaiknak.
Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vezetés elégedett-e a szakemberállomány
képzettségével és a helyi szakember-utánpótlással. Mit gondolnak, könnyen vagy nehezen
lehet hozzájutni a megfelelően képzett szakemberekhez. A jelenlegi gazdasági helyzetből
adódóan megkérdeztük várható-e a 2012-es évben cégüknél létszámcsökkenés, illetve
foglalkoztatás bővítésével együtt járó fejlesztés és a jobb munkaerő állomány érdekében
folyik-e cégüknél betanítás/képzés.
A vállalkozóknak közös megállapításuk volt, hogy nehéz a versenyképes fizetés
biztosítása és a megfelelő tudással rendelkező képzett szakember utánpótlás. Tapasztalataik
szerint a legtöbb esetben a megfelelő gyakorlati képzés hiánya okozza a szakember hiányt és
a megfelelő utánpótlás hiányát. Ezért a megfelelő szakember hiány miatt szükséges volt a
különböző szintfelmérő tesztek bevezetésére az állásinterjúk során.
A vállalkozók elmondása szerint a gazdasági válság egyes esetekben szükségessé tette a
létszámcsökkentést, de a 2012-es évben stabilizálódott a helyzet és fizetéscsökkentéssel, vagy
munkaerő megtartási pályázatokkal igyekeztek biztosítani, hogy ne kelljen újabb
létszámcsökkentéshez folyamodniuk.
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A KKV szektorban a megfelelő szakember hiánynak köszönhetően több helyen is folyik
betanítás –és saját képzés a vállalatoknál, így próbálják a cég keretein belül kinevelni a
meglévő munkaerő állományukból a megfelelő szakember állományt és utánpótlást.
5.4.4 A vállalat jelenlegi helyzete és jövőjének megítélése
Arra a kérdésünkre, hogy milyen a cégük jelenlegi helyzete és akarnak vagy tudnak-e
fejleszteni vagy változtatni valamit a jövőre nézve vállalkozásuk működésében azt a választ
kaptuk, hogy a vállalkozások jelentős része stagnáló állapotban van, arra törekednek, hogy
stabilizálják a helyzetüket a piacon. Elmondásuk szerint a gazdasági válság óta igen nehéz a
fejlesztések megvalósítása ennek ellenére, próbálnak arra törekedni, hogy apró fejlesztésekkel
növelni tudják nyereségüket, de legalább szinten tartsák az eddig elért eredményüket.
Az informatika területén működő vállalkozások egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy a
fejlődés és a növekedés szempontjából is a ’90-es évek vége volt a legmeghatározóbb, mivel
vételárukat tekintve ebben az időszakban váltak elérhetővé a személyi számítógépek a
lakosság számára. Így ebben az időszakban a kereslet jelentős megnövekedése rohamos
fejlődési lehetőséget jelentett az e tevékenységi körben működő vállalkozások számára,
így számukra ez egy aranykornak tekinthető. Majd ez az időszak igen hamar leáldozóba
került, mivel 2004 környékén a gazdasági válság indulásával egyre kevesebben szánták rá
magukat számítógép vásárlására. Míg a 90-es évek végétől egyre több családban vált
jellemzővé, hogy már-már minden családtag saját számítógéppel rendelkezik addig ez a
tendencia eltűnőbe került a 2000-es évek közepére, mivel ha elromlott egy számítógép inkább
megosztva használták a családtagok és nem költöttek a javításukra, fejlesztésükre vagy új gép
vásárlására.
A másik probléma, hogy a 2000-es években megjelent multinacionális cégek(pl.:szuperés hipermarketek), olyan olcsó számítógépek értékesítését is megkezdték üzleteikben, melyek
nem bővíthetőek és 1-2 év alatt teljesen elavulttá válnak, mégis az áruk miatt igen nagy
mennyiségben kerülnek értékesítésre. Ez annak is köszönhető, hogy az élelmiszerek és egyéb
háztartási cikkek megvásárlása miatt igen sokan megfordulnak ezekben a nagy áruházakban
és a felkészültség hiányából adódóan a kényelem kerül előtérbe és nem feltétlenül a minőség
a vásárlásnál.
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5.4.5 Pályázati lehetőségek
Mivel napjainkban egyre nagyobb jelentősége van a támogatásoknak egy vállalkozás
fejlődésében így rákérdeztünk a vállalkozóknál, hogy milyen mértékben tájékozottak a
pályázati lehetőségekről, igényelhető támogatásokról, nyújtottak-e már be pályázatot akár
uniós támogatásokra az elmúlt időszakban. Amennyiben igen részesült-e támogatásban a
cégük. Mivel a híradásokban számtalanszor arról lehet hallani és olvasni, hogy
egyszerűsödtek a pályázati feltételek, így ezzel kapcsolatban is kíváncsiak voltunk a
vállalkozók véleményére és azt is megkérdeztük, hogy tervezik-e pályázat benyújtását a
jövőben.
Az általunk meginterjúvolt vállalkozók közül mindenki –legalább is gondolati szinteneljutott odáig, hogy szeretne igénybe venni EU-s pályázatot. Egy részük be is nyújtott
különböző pályázatokat (pl.: munkaerő teremtés, telephelyfejlesztés, K+F) de nagyobb részük
a megfelelő önerő hiánya miatt meghiúsult, másik részük sikeresen felhasználta a kapott
összeget. Az elmondottak alapján egyértelműen kiderült, hogy a jelenlegi támogatási
feltételeknek köszönhetően a fejlődéshez szükséges összeget azon vállalkozóknak sikerült
elnyerniük, akik már önerőből is rendelkeztek a fejlesztéshez szükséges tőkével, tehát nem
lett volna akkora szükségük a támogatásra, mint egy kisebb növekedésben lévő vagy induló
vállalkozásnak. Egyik vállalkozó elmondása szerint több pályázati kalkulátor segítségét is
igénybe vette, hogy tájékozódjon a vállalkozása számára elérhető pályázati lehetőségekről
több éven keresztül, de az űrlapok kitöltésénél a 15 feltétel után kiderült, hogy
vállalkozásának megfelelő pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre.
Elmondásuk alapján a várakozások ellenére a pályázati feltételek véleményük szerint nem
egyszerűsödtek, mivel a pályázati kiírások és feltételeik olyan bonyolultak, hogy külön
pályázatíró cégek segítségét kell igénybe venni, hogy növeljék a pályázat elnyerésének
esélyét.
Beszéltek arról is, hogy a többnyire negatív tapasztalatok ellenére, a jövőben is tovább
próbálkoznak, mert bármilyen kis összeg, amit sikerül elnyerniük elősegíti vállalkozásuk
fejlődését.
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5.4.6 Munkaidő, szabadidő, család
Az interjú végén rákérdeztünk mennyi időt vesz el a vállalkozók szabadidejéből a
munkahelyi

tevékenység és

a munka mellett

mennyi

idejük

marad szabadidős

tevékenységeikre. Továbbá mennyire tudják összeegyeztetni a munkahelyi tevékenységek
időigényét és a családdal töltött időt.
A vállalkozók többsége elmondta, hogy napi 12-14 óra munkára van szükség ahhoz, hogy
cégük elérje azt a bevételi szintet, melyből képesek a járulékos költségeket fedezni (fizetések,
számlák, stb.) és megfelelő mértékű nyereséget termel cégük fejlődéséhez és családjuk
életszínvonalának fenntartásához.
Ezek mellett nagyon kevés szabadidejük jut a családra, hobbira, szórakozásra éppen ezért
mindegyikük igyekszik tartalmasan eltölteni ezt a kevés időt.
Többen közülük, rendszeresen sportolnak a feszültség levezetésére a családdal töltött
közös programok mellett, de volt közöttük olyan vállalkozó is aki a művészi vénáját
kihasználva versírással igyekszik a hétköznapok nehézségei közt örömforrásra lelni.
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6. A KKV szektor támogatása az Európai Unióban és hazánkban (Halmai Tamás)
6.1 A KKV-k támogatása az Európai Unióban
6.1.1 Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája
Az Európai Unió célja a versenyképesség lehető legjobb feltételeinek megteremtése és
egy olyan környezet létrehozása, mely kedvező hatással van a kezdeményezőkészségre,
elősegíti a vállalkozások fejlődését, az ipari együttműködést és segít a kutatási, technológiai
fejlesztési politikában rejlő ipari lehetőségek hasznosításában is.
A KKV szektornak döntő szerepe van a munkahelyteremtésben és a gazdasági
növekedésben egyaránt. Az új üzleti lehetőségek kidolgozására, a piaci rések feltárására, az
innováció és a legújabb technológiák felhasználása biztosítja a jövőben a versenyképességet.
Így az egész gazdaság folyamatos megújulása is leginkább az EU területén dinamikusan
fejlődő kis-és középvállalkozási szektornak köszönhető.
Az Európai Unió területén működő több mint 23 millió kis –és középvállalkozás az
európai vállalkozások közel 99%-át jelentik. Napjainkban az EU területén működő
vállalkozások átlagosan 6 főt alkalmaznak. A foglalkoztatottak több mint 66%-át a 250 főnél
kevesebb munkaerőt foglalkoztató vállalkozások alkalmazzák. Így az Európai Unió
forgalmának mintegy 60 százalékát a kis –és középvállalkozások generálják.

Mikro-vállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

(1-9 fő)

(10-49 fő)

(50-249 fő)

(250 fő és a felett)

Vállalkozások
száma szerinti
megoszlás

89,1%

9,1%

1,5%

0,3%

Foglalkoztatottak
létszáma szerinti
megoszlás

27,8%

21,9%

17,1%

33,1%

Részarányuk a
GDP
előállításában

20,8%

19,9%

19,0%

40,3%

6. táblázat: Különböző méretű vállalkozások főbb mutatók szerinti megoszlása az Európai Unióban
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A mikro-vállalkozások (legfeljebb 9 alkalmazott) között leggyakrabban előforduló
ágazatok a kiskereskedelem, idegenforgalom, a pénzügyi közvetítői tevékenység és egyéb
szolgáltatások. A kisvállalkozások (10 – 49 alkalmazott) leggyakoribb tevékenységi körébe
tartozik a nagykereskedelem, ruházati, bőr és fa termékek gyártása, illetve a

kiadói

tevékenység és a felvett műsorokról másolatok készítése. a középvállalkozások (50–249 fő
alkalmazott) elsősorban az élelmiszer-feldolgozó iparban, informatikai területen, a
közlekedésben, műanyag-és textiliparban, illetve a gépgyártásban tevékenykednek.
Az Európai Unió területén évente több mint 2 millió új vállalkozás kezdi meg
pályafutását, mely azt jelenti, hogy a vállalkozások száma a teljes állomány 10-15
százalékával nő évente.
Az Európai Unió közösségi kis- és középvállalkozási politikájának fő céljai:


A vállalkozások alapítását, fenntartását és működését biztosító üzleti környezet
létrehozása és fejlesztése.



Az EU területén működő kis –és középvállalkozások lehetőségeinek bővítése
versenyképességének javítása, nemzetközivé válásuk ösztönzése.



A tagállamok nemzeti politikáinak közelítése.

Az Európai Unió politikája a KKV szektor fejlődését elősegítő környezet megteremtését
célozza meg. A tagországok számára a következő kulcsfontosságú cselekvéseket ajánlják:


Európa vállalkozási potenciáljának jobb kiaknázásának érdekében a vállalkozói
tevékenység népszerűsítése, a vállalkozások indításával és működésével kapcsolatos
kockázatok csökkentése.



A KKV-k piachoz jutási feltételeinek javítása, az állami pályázatokhoz való jobb
hozzáférés biztosítása, a szellemi tulajdonhoz való.



A bürokrácia csökkentése, a kkv-kra vonatkozó szabályozási –és adminisztratív
korlátok egyszerűsítése, ”gondolkozz először kicsiben” elv megvalósítása – miszerint
a kisvállalkozásoknak előnyöket kell biztosítani megerősödésük elősegítésére.



A kkv-k növekedési potenciáljának és finanszírozásához, kutatáshoz, innovációhoz
való hozzáférésének javítása.



A párbeszéd és a konzultáció javítása a kkv-kban érdekelt felekkel [9].
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6.1.2 A legfontosabb támogatási és finanszírozási programok az Európai Unióban
A támogatási és finanszírozási programok négy kategóriába sorolhatók. A legfontosabb
ezek közül a tematikus programok. Az Európai Bizottság egyes szervei működtetik a
finanszírozást, általában tematikus jellegűek vagy valamilyen konkrét célhoz köthetők.
Közvetlenül lehet pályázni a programokra, általában azzal a feltétellel, hogy ezek
fenntartható, és hozzáadott értéket jelentő és több országra kiterjedő projektek. Általános
szabály ezen felül a társfinanszírozás.
A hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram (2007-2013) fő célja az
Európai Kutatási Térség megerősítése. A program 4 fő részre szerveződik, az
„Együttműködés” – (az EU tagállamok ipar és kutatás együttműködésének megerősítése),
„Ötletek” - (új ismeretek feltárásának támogatása), „Emberek” - (az európai kutatók
elhelyezkedésének javítása, „Kapacitások” – (a kutatók minél fejlettem eszközökhöz való
hozzájutásának segítése).
A Versenyképességi és innovációs keretprogram (2007-2013) a versenyképességet és
az innovációs képességet célzó intézkedéseket támogatja. Kiemelt hangsúlyt kap a
környezetvédelem, így a megújuló energiaforrások alkalmazása.
A keretprogramot 3 fő program alkotja:


Vállalkozási és Innovációs keretprogram (EIP): Mely az ágazat specifikus innovációt,
a klasztereket és az állami-magán innovációs partnerségeket támogatja.



Infokommunikációs Technológiák Támogatási Program (IKT-TP): Célja az új
konvergáló piacok ösztönzése az információs technológiák (pl.: elektronikus hálózatok
és szolgáltatások) bevezetésére és használatára.



Intelligens energia: Célja az energia hatékonyság népszerűsítése, és a megújuló
energiaforrások használatának, bevezetésének támogatása.

Az EUREKA – a piacorientált kutatási, fejlesztési hálózat innovációs kapcsolatok
létrehozásával támogatja az európai vállalkozásokat Európa szerte. Gyors hozzáférést biztosít
a projektpartnereknek a tudáshoz, szakértelemhez nemzeti, állami, és magánfinanszírozási
programokhoz.
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Az Eurostars kifejezetten a kisvállalkozások számára kialakított finanszírozás és
támogatás, mely támogatja a nemzetközi projektekben való részvételt a kutatás és az
innováció területén.
A LIFE+ program három az életminőséget javító programból tevődik össze (természet és
biodiverzitás, környezetpolitika és környezetirányítás, innováció és kommunikáció).
Az ERASMUS fiatal vállalkozóknak gyakorlati és pénzügyi segítséget nyújt azon fiatal
vállalkozóknak, akik szeretnének külföldre utazni tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés
céljából.
Az „Üzleti angyalok” hálózatának célja, hogy hozzáférést biztosítson a KKV-k számára,
egyéb új, a hagyományos banki finanszírozáson és a kockázati tőkén kívüli finanszírozási
formákhoz is.
Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatóságának vállalkozásfejlesztéssel
foglalkozó hálózatánál – Enterprise Europe Network – kaphatunk segítséget az előbb említett
támogatásokkal kapcsolatban, melyről a továbbiakban olvashat [9].
6.2 A magyar vállalkozásokat támogató szervezetek
Megdöbbentő, hogy Magyarországon a 15 és 34 év közötti 2,3 millió fiatalból, mindössze
87.700 vállalkozik, azaz mindössze 3,7%-uk, mely európai és amerikai viszonylatban is
rendkívül alacsonynak mondható. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy igen komoly szerepük és
létjogosultságuk van hazánkban azon alapítványoknak és szervezeteknek, akik mindent
megtesznek ezen arány hatékony javítására.
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6.2.1 Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara
A legrégebbi vállalkozásokat segítő szervezet a
Magyar Kereskedelmi –és Iparkamara, melynek
története és létrejötte a régmúltba nyúlik vissza, mivel
14. ábra: A Magyar Kereskedelmi- és

az első rendelkezések az 1850-es években jelentek

Iparkamara logója

meg Magyarországon, amikor első ízben a királyi

pátens rendelkezett a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról.
1868-ban jött létre az első magyar kamarai törvény, mely kimondta, hogy kötelező a
tagság a magyar állam területén működő minden kereskednek, iparosnak, kereskedelmi-és
iparvállalatnak. A törvény 1934-ig volt érvényben, majd a második világháború után az
akkori kormány egy rendeletben úgy határozott, hogy jogutód nélkül megszünteti a
kereskedelmi –és iparkamarákat, így vagyonuk az államkincstár kezébe került.
Majd követve a közjogi hagyományokat és az európai gyakorlatot az 1994-ben életbe lépő
törvény újból intézményesítette a gazdasági kamarákat hazánkban. A törvény kimondta, hogy
a gazdasági kamarák feladata, a gazdasági fejlődés és fellendülés biztosítása, illetve a
tisztességes

üzleti

magatartás

biztosítása

és

a

gazdasági

folyamatot

folytatók

érdekérvényesítése a magyar piacon. Innentől kezdve a kamarák a helyi önkormányzatokhoz
tartoztak és a cégek kamarai tagsága automatikussá vált.
1999-ben az Országgyűlés úgy rendelkezett, hogy 2000 novemberétől megszüntette a
kötelező tagságot. Így mára a kamarának kb. 43.000 tagja van, mely jellemzően többségében
nagyvállalat.
Ezek után a kamarák szerepe jelentősen átalakult és számos gazdasági és közigazgatási
feladat átkerült a kamarák hatáskörébe, melyet eddig az önkormányzatok végeztek.
A megújult kamara tagjai számára kiemelt hangsúlyt fektetnek az érdekvédelemre és a hazai
vállalkozói kör európai integrációra való felkészítése, külpiaci érvényesülésének segítése és a
környező országokkal való üzleti együttműködési lehetőségek kiaknázása.
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Erre biztosít lehetőséget a Magyar Kereskedelmi –és Iparkamara és a Nemzetközi
Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága (ICC Hungary), mivel az elmúlt évek
során a legtöbb szomszédos országgal megszületett egy kétoldalú együttműködési
megállapodás

és

csatlakozott

a

CEFTA

országok

kamaráinak

multinacionális

együttműködését biztosító egyezményhez is, hogy a nemzetközi kapcsolatokat hasznosítva
elősegítse a magyar vállalkozások bekerülését az európai véráramba [10].
6.2.2 Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)
A Magyar Kormány által létrehozott, s immáron másfél éve
működő Nemzeti Külgazdasági Hivatal feladata a hazai kis –és
középvállalatok külgazdasági tevékenységének támogatása és a
külföldi vállalatok magyarországi befektetéseinek ösztönzése. A
15. ábra: A HITA logója

hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt önállóan

működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 2011-ben kezdte meg működését, hogy a külföldi
befektetők

magyarországi

beruházásainak

előkészítését,

illetve

a

hazai

kkv-k

exporttevékenységét segítse. A hivatal relációs fókuszai a Széchenyi-tervhez és a
külgazdasági stratégiához igazodnak (fontos a régi tradicionális exportpiacok megtartása pl.:
Németország mellett új dinamikusan fejlődő piacok meghódítása is pl.: Kelet-Európa, TávolKelet).
A HITA másik feladata a külgazdasági szakdiplomaták szakmai irányítása, melyek 49
országban 63 kirendeltségen támogatják Magyarország külgazdasági kapcsolatainak
erősítését.

Ezek mellet a hivatal vezeti az Enterprise Europe Network magyarországi

konzorciumát is [11].
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6.2.3 Enterprise Europe Network
2008-ban Brüsszelben az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari
Főigazgatósága

hivatalosan

vállalkozásfejlesztési

hálózatot.

is

elindította
Közel

600

a

fent

nevezett

vállalkozásfejlesztési

szervezetet tömörít Európa szerte. Az üzletfejlesztési intézmények,
16. ábra: Az

kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek, egyetemi

Enterprise Europe

technológia központok és nonprofit üzleti tanácsadó szervezetek

Network logója

hálózatának szakértői segítik azokat az innovatív vállalkozásokat, akik

ötleteik megvalósításához szakmai tanácsra tartanak igényt, mert nemzetközi piacra lépnének,
vagy üzlettársat keresnek az Unió más tagállamából vagy új finanszírozási lehetőségekről
szeretnének tájékozódni. Segítségüket mikro-, kis- és közepes vállalkozások, kutatási
központok és egyetemek vehetik igénybe.
Szolgáltatásaik körébe tartoznak a vállalkozásfejlesztéshez szükséges szaktanácsadások,
képzések, üzleti és partnerkereső rendezvények szervezése, folyamatosan bővülő online
szakkönyvtár, az Európai Unió üzleti –és innovációs partnerkereső adatbázisának közvetlen
elérhetőségének biztosítása.
Célja, hogy összegyűjtse és strukturálja a vállalkozások fejlesztését szolgáló
információkat, ösztönözze az exportot, megismertesse a hazai vállalkozásokkal a
rendelkezésre álló lehetőségeiket és támogassák azok minél szélesebb körű felhasználását az
alábbi részterületeken:


Vállalkozásfejlesztés
(Mikro, kis –és középvállalkozások támogatása, hogy szakmai tanácsadással és a
megfelelő források biztosításával nemzetközi szintűvé fejleszthessék működésüket).



Európai piacok meghódítása
(A fejlettebb, exportképes vállalkozások az exporttevékenységgel kapcsolatos
információk (pl. alapanyag-beszerzés, technológia, bérmunka, marketing, nemzetközi
együttműködés, partnerkeresés, stb.) beszerzésének támogatása).

 Technológia-transzfer támogatása
(A mikro, kis-és középvállalkozások innovatív technológiáinak európai szinten
történő hasznosításának támogatása).
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 Nemzetközi K+F együttműködések elősegítése
(A hazai egyetemek, kutatási központok, egyetemek eredményeinek piaci
hasznosításának elősegítése) [12].
6.2.4 Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének célja, hogy
megteremtse azt a vállalkozói réteget, akik vállalkozásaikat
hosszútávon sikeresen vezetve megerősíthetik a KKV szektort
hazánkban és egy új vállalkozói generációként hozzájárulnak egy
17. ábra: A FIVOSZ logója

sikeres nemzeti gazdaság megteremtéséhez. A szövetség segítséget

nyújt a vállalkozásindításban és vezetésben a 18 és 35 év közötti fiatalok számára
szolgáltatásaival és kapcsolatrendszerével. Ezek mellett komoly segítséget nyújt azon
fiataloknak is akik egyedül nem tudnak vagy mernek vállalkozni, mert nem rendelkeznek az
elinduláshoz szükséges ismeretekkel, így a FIVOSZ a magyar gazdasági utánpótlás nevelés
kulcsfontosságú szereplőjévé vált.
Tagjai számára egy törvénykövető és tisztességes vállalkozói szemléletmódot kíván
átadni, hogy a fiatalok egy új üzleti etika és értékrendszer szerint vezessék vállalkozásaikat.
Az ország gazdaságának meghatározó szereplője 5-10 éven belül a ma még 18-35 év közötti
korosztály lesz, nagyon fontos a tisztességes vállalkozói környezet és az érvényesülés feltételés eszközrendszerének megtanítása számukra.
Említésre méltó, hogy a szövetség aktívan részt vesz a fiatal vállalkozókat segítő
nemzetközi eseményeken, illetve a G20 országok fiatal vállalkozóit tömörítő szervezetben is
képviseli hazánkat. Továbbá a vállalkozó kedvű fiatalokat nem csak aktívan próbálja segíteni
a vállalkozásuk elindításában, illetve a működő vállalkozásokat továbbfejlődésükben, de
különböző szolgáltatásokkal, szaktanácsadással megfelelő képzési lehetőséget ad a
vállalkozásvezetéshez, szükséges ismeretek megszerzéséhez. Ezért hozták létre mentor
programjukat is, mely lehetőséget biztosít a fiatal vállalkozóknak, hogy bizonyos
időközönként egy sikeres üzletembertől kérhessen tanácsot, kérhessen segítséget) és számos
partnercéggel

megkötött

megállapodásaiknak

köszönhető

kedvezményeikkel jelentős

mértékben csökkenteni tudják tagjaik vállalkozásának havi költségeit, kiadásait is.
33

A minden évben megrendezésre kerülő Fiatal Vállalkozók Hete immáron 3 éve segíti az
aktív fiatalok vállalkozó kedvének ösztönzését, melyen már közel 4000-4500 fiatal vett részt a
11 városban 31 rendezvényen hazánkban, hogy bővíteni tudják vállalkozásindítással,
fejlesztéssel kapcsolatos ismereteiket [13].
6.2.5 Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA)
Az alapítvány küldetése, hogy magas színvonalú, könnyen
hozzáférhető pénzügyi, tanácsadási és képzési, szolgáltatásokat nyújtson
Magyarországon

működő

mikro

és

kisvállalkozásoknak

azon

képességeik, készségeik fejlesztésének érdekében, amelyek alkalmassá
18. ábra: Az RVA
logója

teszik

őket

arra,

hogy

anyagi

és

társadalmi

helyzetükön

és

életkörülményeiken is képesek legyenek önállóan javítani. A Phare

program elvárásaihoz igazodva a következő szolgáltatások indították el:


Tanácsadás



Információ és adatbázis szolgáltatás



Konzultációs pontok



Segítségnyújtás anyagi források megszerzéséhez



Helyi üzleti kapcsolatok építése



Mikrohitel-rendszer kiépítése, beindítása



Oktatás és képzés



Külföldi tőke behívása, befektetés ösztönzés

Az alapítvány ezek mellett könyvelési szolgáltatásokat hitelpályázat készítést is nyújt az
erre igényt tartó vállalkozásoknak.
Majd a Phare program megszűnésével egy új stratégia kialakítására volt szükség, melynek
irányvonala a fenntarthatóság és az innováció lett. A mikrohitelezésen alapuló pénzügyi
szolgáltatások – mint alaptevékenység - folyamatos fejlesztése mellett szerepet kap még az
alapítvány tevékenységében a képzés és információnyújtás. Ennek hangsúlya azonban az új
generációk igényeihez igazodva átalakult a fejlett Internet alapú technológiák irányába.
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A szemléletváltásnak és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az RVA olyan
komplex Internet alapú szolgáltató rendszert alakított ki, amely egyedülálló ingyenes
szolgáltatásokat nyújt a Magyar vállalkozók számára. Ezek közé tartozik az országban
elsőként bevezetett on-line hiteligénylés benyújtó rendszer, azonnali on-line gazdálkodás
elemzés az egyszerűsített éves beszámolók alapján, cég adatbázis üzleti partnerkereső
funkciókkal, cégbemutató weboldal egyszerű készítése, hitel kalkulátorok, és hitelképesség
vizsgálat.
A vállalkozói ismeretek, illetve pénzügyi, gazdálkodási ismeretek iskola rendszerű
oktatásához informatikai partnereivel oktatási segédeszközként felhasználható portált hozott
létre és üzemeltet az alapítvány (www.vallalkozastan.hu).
Az alapítvány valamint az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ, illetve a
Belvárosi I. István Középiskola képviselője 2009-ben írt alá egy megállapodást, mely szerint
a partner szervezetek a rendszer használatát bevezetik a pénzügyi gazdálkodási ismeretek
iskola rendszerű oktatásában. A rendszer a gyakorlatias gazdasági ismeretek elsajátításához
nyújt oktatási segédeszközt mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú gazdasági képzésben.
Az oktató és intézmény számára ingyenes rendszer által nyújtott lehetőségek: Internet
alapú on-line hiteligénylő rendszer gyakorlati használatának elsajátítása, az egyszerűsített
éves beszámoló adatai alapján on-line gazdálkodás elemzés készítése, üzleti terv készítése. A
rendszert használó szaktanárok és oktatók számára belső kommunikációs rendszer a
tapasztalatcseréhez, a feladatmegoldáshoz folyamatosan bővülő feladat- mintatár, illetve a
felhasználó szaktanárok által folyamatosan bővíthető feladat tár áll rendelkezésre [14].
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6.2.6 Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Az

alapítványt

érdekképviseletek,
19. ábra: A Seed logója

1990-ben

felsőoktatási

hozták
intézmények,

létre

vállalkozói

pénzintézetek

és

minisztériumok. Az alapítók céljainak megfelelően az alapítvány a

magyarországi vállalkozók ismereteinek, a vállalkozói kultúra és környezet fejlesztésének
érdekében kezdett el működni, aminek eredményeképpen 1998-ban közhasznú minősítést
kapott. Ügyfeleik igényei alapján később tevékenységük részévé vált a nonprofit szektor
erősítése a civil szervezetek segítése is.
A Seed alapítvány legfőbb céljai közé tartoznak a vállalkozói kultúra fejlesztése, a
vállalkozók szakmai ismereteinek bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének
növelése. A hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok gazdasági szerepvállalásának
segítése.
Kiemelt célcsoportjaik közé tartoznak:


Családi vállalkozások.



Női vállalkozó vagy vállalkozni készülő nők.



Vállalkozást tervező magánszemélyek.



Növekedni szándékozó mikro vállalkozások.

Tevékenységeik:


Eseti és projektjellegű tanácsadás.



Vállalkozói készségeket és ismereteket fejlesztő tréningek, akkreditált képzési
programok.



Szakmai rendezvények és kapcsolatépítési lehetőségek szervezése.



Kutatás, monitoring és szakértői tevékenység [15].
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6.2.7 Tempus Közalapítvány
Az 1996-ban létrehozott Tempus Közalapítvány az Emberi
Erőforrások Minisztériuma felügyelete alatt működő, kiemelten
közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon
keresztül a legnagyobb mértékű mobilitást bonyolítja le
Magyarországon. A Tempus Közalapítvány évtizedes szakmai
20. ábra: A Tempus

múlttal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében igényes,

Közalapítvány logója

kiemelten közhasznú szervezet, amelynek célja a közös európai

értékek és célok képviselete és közvetítése az oktatás, képzés és K+F területén, valamint a
magyar oktatási, képzési és K+F rendszer megismertetése és érdekeinek képviselete
nemzetközi környezetben.
Kiemelt feladatunk, hogy a magyar oktatási, képzési és K+F szektort és az emberi
erőforrásokat hozzásegítik az európai integráció által kínált lehetőségek hatékony és
eredményes kiaknázásához, hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával,
képzések kidolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtással.
A Tempus Közalapítvány igen összetett: nemzeti és nemzetközi oktatási-képzési pályázati
programokat kezel, különböző képzéseket nyújt az EU támogatások felhasználása
témakörében, illetve tudásközpont szerepet tölt be.
Az alapítvány tevékenysége:


Pályázati programok
(A Tempus Közalapítvány végzi az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás
programjának

és

a

közép-európai

CEEPUS

programnak

a

magyarországi

koordinációját, valamint pályáztatja a Pestalozzi programot).


Képzések
(A FAT által akkreditált képzőintézményként a Tempus Közalapítvány az EUtámogatások felhasználására felkészítő, illetve tanárok, pedagógusok számára
kifejlesztett speciális képzéseket kínál) [16].
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7. Projektünk eredményessége (Nagy Richárd)
7.1 Honnan indult a projekt és mit értünk el vele?
A kutatási projekt fő célja az volt, hogy megismerjük a jelenleg is vállalkozói
tevékenységet folytató volt főiskolai hallgatókat és feltérképezzük a vállalkozásról kialakított
ismereteiket és az elért eredményeket felhasználva egy olyan oktatási anyag összeállítása,
mely az egyetemi oktatásban hasznosítható lesz a hallgatók vállalkozói léthez való
hozzáállásának pozitív befolyásolására. Továbbá fontos szempont volt, hogy az oktatási
segédletek felhasználásával kialakítsunk egy olyan speciális tudást vállalkozói kompetenciát,
amely nélkülözhetetlen az üzleti világban a hallgatók és leendő vállalkozók számára.
A projekt sikerességét mutatja, hogy a felkutatott ma is vállalkozó volt hallgatókról
elkészült DVD, amely a vállalkozási kurzusokon felhasználható oktatási segédletként,
továbbá megrendezésre került egy Workshop az együttműködő partnerek bevonásával (RVA,
FIVOSZ), ahol a kutatási eredményekről tartottunk előadást, mint a program résztvevői.
A vállalkozókat meghallgatva és leszűrve a tanulságokat egyértelműen kiderült, hogy az
igazán sikeres és gyorsan fejlődni tudó vállalkozásokhoz elengedhetetlen egy jó ötlet.
Ha az egyedi ötlet rendelkezésre áll, akkor szükséges a vállalkozói inspiráció is, hogy képes
legyen a jövőbeni folyamatos továbbfejlődésre. Ahhoz, hogy ötleteit képes legyen
megvalósítani és véghezvinni szükséges egy minimális saját erő/tőkére az induláshoz és majd
a továbbfejlődéshez egyaránt. Az igazán sikeres vállalkozóktól megtudtuk, hogy a vállalkozás
karrierjének során (és legfőképp az induláskor) fontos, hogy nem elég csupán a finanszírozási
kérdéseket, azaz a pénzügyi feltételeket megteremtenünk, mert attól még a cégünk nem lesz
működőképes. Nagyon nagy szükség van piaci kapcsolatokra is ahhoz, hogy vállalkozásunk
képes legyen mihamarabb önfenntartóvá válni, azaz, hogy olyan bevételre/tőkére tegyen szert,
melyet visszaforgatva tovább tudja fejleszteni vállalkozását és képes lesz saját erőből a
növekedésre. A sikeres vállalkozók egyöntetűen azt is elmondták, hogy egy sikeres
vállalkozás létrehozásához nem elegendő csupán az ötlet, inspiráció, pénz és a rengeteg piaci
kapcsolat, mert még ennél is több kitartásra és elszántságra van szükség, hogy egy
hosszútávon működő sikeres és nyereséges vállalkozást tudhassunk magunkának.
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7.2 A kutatási projekt hasznossága
A hallgatók számára leginkább azért hasznos, mert tanulmányaik során egy olyan oktatási
segédletet tudnak felhasználni, melyben életből vett jó és rossz példákon keresztül felhívjuk
figyelmüket arra miért érdemes és miért nem érdemes vállalkozniuk, új tapasztalatokat és
vállalkozói ismereteket szerezhetnek a segédletnek köszönhetően, mely rengeteg kérdőjelet
képes feloszlatni azokban, akik bár szeretnének vállalkozni, de eddig nem tudták hogyan
kezdjenek hozzá, mikre figyeljenek legfőképp az indulásnál, majd a működésük során. Ezzel
pozitívan befolyásolva őket abban, hogy döntésük mérlege a vállalkozás alapítás irányába
dőlhessen el és egy saját úton járva sikeres karriert építhessenek maguknak, melynek
gyümölcsét a megszerzett tudásnak és megfelelő előkészületeknek köszönhetően hosszú
éveken keresztül élvezhetik.
A vállalkozóknak és nekünk pedig azért hasznos, mert az interjúk során olyan
tapasztalatcserét folytattunk, mely mind számunkra mind a vállalkozók számára fontos lehet a
jövőt tekintve. Felhívta a figyelmet arra, hogy a KKV szektor gyakori marketing hiányosságai
nagyban hátráltatja a vállalkozások fejlődését és ez hosszú távon akár a cég felszámolásához
is vezethet, miközben a megfelelő marketing eszközöket felhasználva akár egy sikeres és
hosszú távon komoly nyereséget termelő vállalkozássá válhatnának termékeik minősége és
szakmai tudásuknak köszönhetően.
Másrészről a különböző előadásoknak és a megkeresett vállalkozókkal elkészített
interjúknak köszönhetően elindítottunk egy olyan kapcsolatépítést is, mely a jövőre nézve
saját egyéni fejlődésünkre és az egyetem kapcsolatrendszerének bővülésére is gyümölcsöző
lehet.

7.3 Tapasztalataink
A projekt során elmondható, hogy a negatív tapasztalataink közé sorolható az a tény, hogy
napjainkban a magas munkanélküliségnek és az alacsony reálbéreknek köszönhetően sokan
kezdenek megélhetési vállalkozásba, melyben kizárólag egyetlen motivációs tényező és
inspiráció szerepel, hogy a családjuk fenntartásához szükséges bevételt előteremtse, mely nem
a legjobb kiindulási alap egy vállalkozás alapításához.
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Másrészt a legtöbb sikeres vállalkozótól megtudtuk, hogy a kezdeti nehézségek
csökkentése érdekében megpróbáltak pályázatokon keresztül plusz tőkéhez jutni Uniós és
magyarországi forrásból egyaránt, mely a pályázati feltételeknek köszönhetően gyakran
meghiúsult (legtöbbször az önerő hiánya miatt). Sok cég életében a gazdasági válság okozta a
legnagyobb fejtörést, mivel a vállalkozások többségénél ez egy olyan vízválasztó időszak
volt, ahol el kellett döntenie, érdemes-e tovább működtetni vállalkozását vagy sem. Ha igen
milyen módszerekkel tudja csökkenteni kiadásait és bevételeit növelni, a fennmaradás
érdekében.
A projekt tagjai számára a legpozitívabb hatással azok a sikeres vállalkozók voltak, akik
elmesélték, hogy vállalkozásuk indításakor koránt sem volt zökkenőmentes az indulás, de
folyamatosan gondolkozva a fejlődési lehetőségeken és odafigyelve a bevételek/kiadások
kiegyenlítésére

végül

sikerült

megvalósítaniuk

terveiket.

A

nyíltan

elmondott

tapasztalataikból rengeteget tanultunk, mivel felhívták a figyelmünket, azokra a dolgokra,
mely egy induló vállalkozás indulásánál kulcsfontosságú lehet a cég fejlődésében és hatást
gyakorolhat a vállalkozás életciklusára is. Reméljük, hogy a jövőben hallgató társaink
fejlődését is szolgálja majd az elkészült oktatási segédlet.

40

8. Abstract

SURVEY OF BUSINESS COMPETENCES AMONG
GRADUATED STUDENTS OF ALBA REGIA UNIVERSITY
CENTER, ÓBUDA UNIVERSITY
Richárd Nagy
Óbuda University
John von Neumann Faculty of Informatics
Alba Regia University Center VII. semester
Tutor: Lászlóné Handa college docent
Key words: AREK, enterprise management, SME, business competence
In everyone’s life there is a moment when we would like to harness and exploit our
acquired knowledge and begin our adult life. We should take a stand for an income generating
activity and we have to decide that will we want to work as an employee or will we start an
own company.

In our country the workplace creation is a government program. Accordingly there are
many grant and tender opportunities which you might not hear often, but these are exist and
available to support SME’s. In Hungary – like other EU countries – 99% of companies are
micro and small businesses. The probability is very strong that jobs of our graduated students
will come out of this segment or they will become self-employed. This requires not only
professional knowledge but business sense and entrepreneurship are also needed.

It is essential that we can exert a positive influence on our students to dare to start their
own business. We have to extend their knowledge in connection with enterprises and we need
to stimulate their interest in business life.

Perhaps we find surprising facts if we try to compare the appearance of entrepreneur
standards in our country with other European countries.

By personal and direct information we can insight into the formerly and newly-established
enterprises from the beginning to the present.
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