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BEVEZETÉS 
Az életpálya és életút fogalomköre első hallásra mindenkiben más és más asszociatív 

folyamatokat indít el. A szavak szó szerinti értelmezését a legtöbb ember saját életének 

egyfajta ívét leíró útjával hozza először összefüggésbe, ahol az út kezdő és végpontját már 

többféle személyes megközelítés szerint foghatja fel. Az életút sokak számára egyet jelent a 

sors és a karma által vezérelt ideák területével, melyek kapcsán a számmisztikában is 

megjelennek a definíciók. Sokan egyenes ágban a karrierrel azonosítják a szókapcsolat 

kifejező erejét, míg másokban hirtelen a hazai, egyre kiemeltebb szerepkörben felbukkanó 

közszolgálati illetve pedagógus életpálya program elítélő vagy épp támogató álláspontot 

képviselő érvei ugranak be. Akadnak olyanok is, akik a témakör hallatán egyenesen 

önéletrajzuk után nyúlnak. Ha a legismertebb keresőoldalakon böngészve beütjük a 

szavakat, eredményként általában valamilyen biztosító társaság épp akciós 

életbiztosításokról szóló ajánlatáról olvashatunk, de a találatok között megjelennek a hazai 

nemzeti pályaorientációs programok leírásai vagy épp a különböző alapítványok 

tehetségeket gondozó projektjei is, a már korábban említett közszolgálati programtervezetek 

mellett. 

A tudományos területek felé mindinkább közelítve az életpályával kapcsolatos fogalom 

meghatározások egyre szűkülnek. De még így is számos eltérő megközelítésével 

találkozhatunk a különböző tudományterületek által megfogalmazott princípium során. 

Példaként említve az etológiában az életpálya szerinti csoportosítás teljesen más szempontok 

szerint történik, mint ahogy az informatika az életpálya fogalma köré csoportosít egyes 

osztályozó parancsokat. 

Disszertációm során a közgazdaság tudomány menedzsment tudományága által 

meghatározott és alkalmazott életpálya értelmezésének megközelítéseivel foglalkozom, és a 

témakört tovább szűkítve, kifejezetten a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások 

(továbbiakban kkv-k) esetében leginkább érvényesülni képes életpálya modelleket 

tanulmányozom. 

Az életpálya modellek megismerése és az ismeretek elsajátítása már több éve foglalkoztat 

személyesen, mely motiváló erők hátteréül legfőképp saját környezetem szolgál, mivel én is 

egy hazai családi kkv tulajdonosi körének közeli hozzátartozójaként élem meg a 

disszertációmban felmerülő kérdés- és problémaköröket minden napi életem és munkám 

során.  

A kutatói ösztön kialakulását továbbá az fűti napról napra bennem, hogy az eddig elsajátított, 

a szakterületet érintő elméleti tudást a gyakorlati életben tapasztalt történésekkel hogyan 
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tudom összefüggésbe hozni. Valahol mindig is meggyőződésem volt az, hogy az életpálya 

modellekkel kapcsolatos tudományos provincia is a tyúk és a tojás örök dilemmáját követi. 

Vajon képes a tudomány megfelelő inspirációt adni a valós piaci környezetben működő 

vállalkozások alternatív helyes stratégiáira, vagy épp a vállalkozások által megélt gyakorlati 

tapasztalatok alakítják az elméleti tanok szélesedő tárházát az empirikus kutatási 

eredményekre támaszkodva? 

Disszertációmban természetesen nem vállalkozhatom a fenti örökérvényű dilemma 

feloldására, de a megközelítéseket tekintve mindenképp szem előtt tartom a tudomány és a 

gyakorlat szinergikus együttélését.  
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A DOLGOZAT CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 
Disszertációm elsődleges célja a külföldi és hazai szakirodalom által eddig ismertetett és 

megalkotott vállalati életpálya ciklus modellek – a dolgozat terjedelmi keretei által 

megengedett – részletes bemutatása és ezen belül az egyes modelleket alkotó ciklusok és 

életpálya szakaszok legfőbb ismérveinek meghatározása. Azért tekintem az előbb említett 

célt művem egyik kiemelt prioritású kihívásaként, mert véleményem szerint az alkalmazott 

modellek hányada, melyek a hazai tudományos világban, illetve a publikációkban 

alternatívaként legtöbbször bemutatatásra kerülnek, csak nagyon korlátozott számban és 

típusban jelennek meg. Be kell vallanom, hogy kezdeti publikációim során én is csak a 

legtöbbet említett modellek tudásbázisára építettem kutatásaimat és mondanivalómat, 

azonban jelen mű összefoglalását követően egy jóval szélesebb spektrumú szemüveg 

segítségével szemlélhetem korábbi gondolataim meghatározó alappilléreit. 

A modellek tudományos ismertetésén túl disszertációm célja, hogy a bevezetésben is említett 

dilemmát kissé feloldjam és a vállalkozások számára egy alap tudásbázist nyújtsak az 

életpálya ciklus modellek mivoltáról, valamint az egyes szakaszok hátterében meghúzódó 

sarokpontjairól. Úgy gondolom, hogy ha a vállalkozások legfőbb döntéshozói és 

tulajdonosai mélyebben megismerkednek az elméleti tudományos leírásokkal és az 

esetlegesen befolyásolással bíró szempontokkal, képessé válhatnak a különböző stratégiák 

megalkotásánál több szempontot is figyelembe venni. Ez által tovább szélesedik a korábbi 

empirikus kutatások eredményei nyomán látókörük az esetleges trendek irányvonalának 

lehetőségeivel. 

A disszertációm másodlagos célkitűzése egy olyan saját életpálya ciklus modell megalkotása 

volt, amely egyrészről a feldolgozott szakirodalmi források által bemutatott eddigi modellek 

rugalmatlanságait és esetleges ellentmondásait képes kiküszöbölni, másrészről pedig 

kifejezetten a hazai kkv-k jellemzésére és elemzési módjára illeszkedik. 

A dolgozatom további céljai között szerepelt egy saját empirikus kutatás megvalósítása is. 

Úgy vélekedem, hogy noha több külföldi, és egynéhány hazai empirikus kutatás már 

megvalósításra került, még mindig kevés szekunder forrás áll rendelkezésre a kutatók 

részére a témakört illetően, miközben a publikációk száma egyre inkább növekvő tendenciát 

mutat. Ez annak tudható be, hogy a témakörrel nagyon sok, azzal összefüggésbe hozható 

szakterület jelent és jelenik folyamatosan meg. Például a hazánkban jelenleg egyre inkább 

előtérbe kerülő családi vállalkozások és azok továbbörökítési kutatási témakörével, vagy épp 

a menedzsment stratégiai döntésekkel illetve a tudásátadással foglalkozó tudományterületek 

említhetők. 
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Dolgozatom legvégső célja egy olyan szoftver megalkotása volt, amely tartalmazza az 

általam felkutatott életpálya ciklus modellek elméleti tudástárát, és a már egyik korábbi 

modell révén megalkotott online tesztelési lehetőséget is magában foglalja. Véleményem 

szerint ugyanúgy fontos, hogy a program az elméleti modelleket a gyakorlatban is 

tesztelhetővé tegye a vállalkozások számára. A tesztelések eredményeként legfőbb 

célkitűzésem az, hogy meghatározzam azt az éppen aktuális életpálya fázist, amelyben a 

vállalkozás a tesztelés elvégzésekor tartózkodik. Végül az elvégzett besorolás révén képet 

alkossak a tesztelést elvégző számára az adott életpálya ciklus (valamint maga a teljes 

modell) ismérveiről. Úgy feltételezem, hogy az eredmények közvetítésével további 

gondolatébresztő hatások érvényesülhetnek a programot használókban. 

Mivel a témakör területének leszűkítése nem volt könnyű feladat, ezért röviden szeretnék 

kitérni azokra a tematikákra is, melyek a dolgozat tartalmi és mennyiségi keretei miatt nem 

váltak lehetséges céljaivá jelen munkámnak. 

Dolgozatom célkitűzései között így többek között nem szerepel a vállalkozás és a növekedés 

meghatározásának és problémakörének értelmezése és vizsgálata, mely témakörök 

kutatásával a teljesség igénye nélkül leginkább Shumpeter [1934], Csapó [2009] Kuczi 

[2011], Kőhegyi [1998, 2001], Szerb [2000; 2010b] vagy McMahon [1998] művei során 

kaphatunk mélyrehatóbb ismereteket. Nem vállalkoztam arra sem, hogy a vállalkozások 

teljes életútját meghatározzam, így az alkalmazott ismeretek inkább statikus jellegű 

elemzésekre, mint sem dinamikus folyamatok és nagyobb ívű és időtávú következtetések 

levonására adnak lehetőséget. 

Nem vállalkoztam továbbá a kvantitatív jellegű életpálya ciklusok elemzésére és 

meghatározására, melyek más szempontok vizsgálata alapján közelítik meg a vállalkozások 

egye életpálya ciklusokba történő skálázását, leginkább a vállalkozások számszerűsíthető 

eredményeik tükrében. 

Kutatásaim, noha érintik a családi vállalkozások és az utódlási témaköröket, munkám 

mélységeiben nem merül el e szakterületek ismertetésében sem. 

A dolgozat felépítését tekintve a disszertáció bevezetésétől és a hipotézisek felállításának 

tartalmi részétől eltekintve négy fő fejezetből épül fel. 

Az első fő fejezetben három alfejezetre bontva ismertetem a szekunder elemzéssel felkutatott 

külföldi, majd a hazai életpálya modelleket, és részletesen bemutatom a modellekhez 

kapcsolódó legfőbb jellemvonásokat és ismertetőjegyeket. Ezt követően összefoglalom az 

általánosan levonható következtetéseket az összes általam jellemzett modell tekintetében, és 

áttekintést nyújtok az egyes sajátosságok és flexibilitási problémák tárgyköréből. 



14 
 

A második fő fejezetben megjelenítem és körbeírom a korábbi modellek nyomán, de azoktól 

szemléletmódjában eltérő, saját magam által megalkotott malomkerék életpálya modellem. 

A harmadik nagyobb fejezet az empirikus kutatásom eredményeit összefoglaló fázisa 

disszertációmnak, amely során a kérdőíves felmérés alapján kapott általános és egymással 

összefüggést tanúsító ismérvek áttekintéséről adok számot. 

Munkám utolsó nagyobb szakaszában átnyújtom saját szoftverem elérhetőségének helyét, és 

ismertetem az alkalmazásához szükséges legfőbb funkciókat. A funkciók közül lehetőség 

adódik a tudástár böngészésére, a gyakorlati tesztelésre és az eredmények kiértékelésére. 

A mű végén az összefoglalásban kitérek a dolgozat kezdeti szakaszában felállított 

hipotézisek eredményeinek részletes bemutatására és megállapítom egyenként a hipotézisek 

eredményét és téziseimet. 

Zárszóként az utolsó fejezetben kitekintek a kutatási téma további, jövőbeli lehetőségeire. 

A disszertáció felépítésének szemléltetését a következő hierarchikus ábra segíti: 

 

1. számú ábra: A disszertáció felépítése 
Forrás: saját szerkesztés  

A disszertáció zárófejezetei

Összefoglalás és a hipotézisek értékelése Kitekintés a kutatás jövőjére

A Hipotézisek ellenőrzése

A CoLiMe Guard szoftver bemutatása

Az empirikus kutatás bemutatása

Saját malomkerék életpálya ciklus modellem bemutatása

Elméleti fejezetek
Külföldi életpálya ciklus 
modellek bemutatása

Hazai életpálya ciklus modellek 
bemutatása

A modellek általános összegzése

A disszertáció kezdő tartalmi részei

Bevezetés A dolgozat célja és 
felépítése

A hipotézisek 
meghatározása

A módszertan 
bemutatása
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 
Disszertációmban öt hipotézist fogalmazok meg, melyek igazolását vagy elvetését az első 

három fő fejezetet (elméleti szakirodalmi feldolgozás, saját modellem megismertetése és az 

empirikus kutatási eredmények bemutatása) követően ismertetem. 

Hipotéziseim a következők: 

H1: Van létjogosultsága egy olyan új életpálya ciklus modell megalkotásának, mely a 

jelenleg ismert és alkalmazott életpálya modellek tudását felhasználva, de azok 

rugalmatlanságait kiküszöbölve, képes a hazai kkv-k aktuális életpálya szakaszát 

meghatározni. 

H2-A: A legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv nem képes 

helyesen és pontosan meghatározni jelenlegi életpálya szakaszát, és túlnyomó részt rossz 

életpálya fázisba sorolja be saját vállalkozását. 

H2-B: A legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv saját 

véleménye szerint a kezdeti indulási és növekedési fázison túl van, és jelenleg a hatékonyság 

növelését célzó (kreatív) növekedési fázisában van. 

H3: A Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv-k tekintetében az 

Adizes online tesztelés által meghatározott életpálya szakaszok eloszlási sorrendje 

megegyezik a korábbi hazai kutatások [Salamonné 2008] által felvázolt eredményével. 

H4-A: A Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv életkora és a vállalat 

visszafiatalítási stratégiájának megjelenése között szignifikáns kapcsolat van. 

H4-B: Azok a Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv-k, amelyeknél 

megjelenik a visszafiatalítás stratégiájának kérdésköre, leginkább a saját malomkerék 

modellem szerinti ábrázolásmódot tartják legmegfelelőbbnek a vállalati életút 

demonstrálására. 

H5: A Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai mikro vállalkozások 

fejlődési lehetőségei az életpálya úton nem előre predesztináltak, hanem korlátlan 

lehetőségek szerint alakulhatnak. 
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MÓDSZERTAN 
Dolgozatom kutatási területét három nagy részre bontottam, melyekhez a következőkben 

bemutatott különböző módszertani megközelítéseket alkalmaztam. 

Munkám első részében a külföldi, majd a hazai életpályamodellek lehetőségeim szerinti 

legszélesebb körű felkutatását jelöltem ki, melyek közül az elméleti fejezetek során a 

véleményem szerint legmeghatározóbb illetve az újdonság- és hozzáadott értékkel 

rendelkező modellek részletesebb bemutatását tettem meg. Az elméleti részhez kapcsolódó 

kutatómunkám során könyvtári adatgyűjtésen és online hivatkozásokon keresztül jártam 

utána és szereztem meg a művemben bemutatott modellek olykor eredeti, olykor másolati 

példányait. Minden esetben a szekunder források első, saját kézből történő alapos 

megismerésére és feldolgozására törekedtem. Az elemző munka során elsődleges 

célkitűzésem az volt, hogy az ismertetett modellek megszületésének hátterében meghúzódó 

legfőbb gondolatindító szálakat megjelenítsem, a szerzők által kidolgozott modelleket és 

azok ábrázolását illusztráljam, valamint az egyes ciklusokra megfogalmazott ismérveket 

szemléltessem. Fontosnak találtam továbbá a modellek összegzését és homogenizálását is 

saját modellem megalkotásának fázisában, melyet szintén az elsődleges szakirodalmi háttér 

elemzőmunkájára alapoztam. 

A második nagyobb fejezetben az elméleti szakirodalmi források feldolgozása során 

megfogalmazott, hazai kkv-k életpálya ciklusaihoz kapcsolódó ismérveinek 

meghatározásához, valamint a kkv-k aktuális életpálya ciklusainak vizsgálatához empirikus 

adatgyűjtést választottam. A kutatási probléma azonosítása után felállítottam a szakirodalmi 

és tapasztalati tényezők alapján hipotéziseimet. A primer és első sorban kvalitatív jellegű 

kutatómunkát – a hipotéziseim vizsgálataihoz szükséges adatellenőrzéseket követően – 

kérdőíves lekérdezéssel valósítottam meg. A kérdőíves kutatási módszer célja első sorban a 

feltáró kutatás és az ez által potenciálisan következtető leíró, probléma feltáró valamint ok-

okozati kutatás volt. Mivel maga a tudomány szakterülete is adta, a kvantitatív jellegű 

kutatási terület alkalmazását háttérbe szorítottam, és a problémaköröket leginkább kvalitatív 

módszerek megalkotásával határoztam meg.  

Az adatfelvételre 2012. március 1. és 2012. augusztus 31. között került sor, mely keretén 

belül kétszáz kkv cégtulajdonosa, ügyvezetője illetve közép- vagy felsővezetője került 

megkérdezésre első sorban a Nyugat-Dunántúli Régióból.  

Így disszertációm regionális tudományi jellegét az adja, hogy az empirikus kutatás 

vonatkozásában hangsúlyosan igyekeztem a Nyugat-Dunántúli Régiójából történő 

mintavételezést megvalósítani.  
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A kérdőívben szerepelő kérdések minden esetben kifejezetten a cégtulajdonosokra, illetve 

az adott vállalkozásokra vonatkoztak. A kérdőíves lekérdezésben részt vevő, személyemen 

kívül bekapcsolódó további kérdezőbiztosok a lekérdezés elvégzése előtt elsajátították az 

életpálya modellekhez kapcsolódó elméleti módszertani alapokat.  

A kérdőív négy nagyobb részből állt. Az első részben a vállalkozások alapadatai kerültek 

begyűjtésre. A második szakasz a vállalkozások saját életpályájának meghatározására 

szolgált, mely során a válaszadóknak az ismert életpályamodellek segítségével illetve az 

azokra jellemző ismérvekkel kellett cégüket besorolniuk. A harmadik modul célja az volt, 

hogy a vállalkozások tapasztalati tényeire alapozva megerősítést nyerjenek az egyes elméleti 

modellek létjogosultságai, az azokban rejlő bizonytalanságok és rugalmatlanságok illetve az 

eddig kiaknázatlan saját modell továbbfejlesztési lehetőségei. A negyedik és egyben a 

kérdőív zárófejezete a kkv-k jövőbeli tulajdonosi örökítésének, a cégek potenciális hanyatló 

korszakának és a vállalkozások általános jövőképének vizsgálataival kapcsolatos kérdéseket 

tartalmazta. A kérdőíves felmérés alapsokaságát a Nyugat-Magyarországi mikro-, kis- és 

középvállalkozások adták. A kérdőíves felmérés teljes minta nagysága kétszáz vállalkozás 

által kitöltött kérdőív volt, azonban a hibásan kitöltött illetve az értékelhetetlen válaszadások 

miatt kizárt kérdőívek miatt a végül elemzésre kerülő minta nagysága százhetvenhat (n=176) 

vállalkozásra csökkent. A mintavétel önkényes mintavételi módszeren alapult, azaz a 

kérdőív kérdezői választották ki a lekérdezendő vállalkozásokat. A kérdőíves felmérés nem 

reprezentatív, amely egyrészről úgy gondolom, hogy e vizsgálódási területen nem is lehet 

elvárható, másrészről nem is volt célja kutatómunkámnak, mivel elsősorban célom az egyes 

életciklusok jellegzetességeinek feltárása volt. A minta nem teljesen követi a hazai kkv 

szegmens valóságos összetételét, azonban kis eltérésekkel megközelíti azt. A 

méretkategóriákra, a cégformára valamint a vállalkozások életkorára vonatkozóan további 

korlátozások nem kerültek a mintavételbe, és az Európai Unió valamint a Magyar Törvények 

által meghatározott vállalati méretkategóriák meghatározásait alkalmaztam. A mintába csak 

olyan vállalkozások kerültek, melyek önálló jogi személyként, ezen felül pedig nem 

leányvállalatként tevékenykednek a piacokon. Az empirikus kutatás főcélja a dolgozat 

céljait meghatározó előző fejezetben meghatározásra került.  

Az empirikus kutatás eredményeinek értékelésénél elsősorban az SPSS elemző szoftver által 

nyújtott, valamint Sajtos-Mitev (2007) nyomán az általam rögzített ismérvek és változók 

tekintetében egyváltozós és kereszttábla elemzéseket alkalmaztam. Az egyváltozós 

elemzések tekintetében mivel a legtöbb rendelkezésre álló adatom és ismérvem nominális 

jellegű volt, ezért az átlag, a módusz és a szórás értékei kerültek előtérbe, illetve egyes 
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ismérvek esetén a normál eloszlást vizsgáló függvényeket alkalmaztam. A kereszttábla 

elemzések során legtöbbször két nominális ismérvet vetettem össze, és a változók közötti 

kapcsolatot a Pearson-féle Khí-négyzet próbával validáltam. Abban az esetben, ha az általam 

kiszámított tapasztalati érték meghaladta a viszonyítási küszöbértéket, a nullhipotézist 

elvetetettem és kijelenthettem, hogy a két változó között szignifikáns kapcsolat van (Sajtos-

Mitev 2007, 141. o.).  

Amennyiben szignifikáns kapcsolatot eredményezett a vizsgálat, úgy a kapcsolat erősségét 

a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével állapítottam meg, majd 

megvizsgáltam a lambda, a Goodmann és Kruskal tau és a bizonytalansági együtthatók 

értékeit is. Két ordinális skála összevetésére nem került sor az empirikus kutatásaim nyomán, 

továbbá a metrikus változóim értékei sajnos nem adtak lehetőséget a feltételek 

(normáleloszlás) sérülései miatt variancia és kovariancia vizsgálatokra. 

A harmadik részben, saját – a vállalkozások aktuális életpálya ciklusát meghatározó – 

szoftverem megalkotásánál szintén a szakirodalmi alapokra támaszkodtam elsősorban, 

melyhez segítő és már meglévő példával szolgált az Adizes Intézet által működtetett hasonló 

módszer. Az egyes modellek életpálya ciklusaihoz tartozó legjellegzetesebb kritériumokat 

az elméleti részben ismertetettek alapján határoztam meg, és azokhoz egyedi algoritmusokat 

kapcsolva hoztam létre a kiértékelési mechanizmusokat.  
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ELMÉLETI FEJEZETEK 
AZ ÉLETPÁLYA MODELLEK FOGALMI ÁTTEKINTÉSE ÉS MEGSZÜLETÉSE  

Manapság is sok elméleti tudós és empirikus kutató követi azt a hitvallást, mely szerint a 

vállalkozások úgy működnek, akár csak egy emberi szervezet. Mindennapjaikat nem csak 

az őket ért külső hatások, de épp úgy, belső érzelmi állapotuk is meghatározzák.  

Mivel a vállalkozások a fenti megközelítés szerint organikusnak tekinthetők, így e 

megszemélyesítéssel a szakemberek az emberi életúthoz hasonlóan a vállalkozásokat is 

alternatív életpályaút meghatározásokkal kapcsolták össze.  

A külföldi és hazai szakirodalmak ezeket az életút leírásokat mostanság legtöbbször vállalati 

élet ciklus modell1 vagy szervezeti élet ciklus modell2 néven említik, azonban az elnevezések 

folyamatosan változtak és változnak, és manapság is kialakulnak újabb és újabb verziók az 

elnevezésekben. 

A vállalatok életpálya ciklus modelljeinek fogalmi zavara megközelítésem szerint abból 

adódik, hogy maga az életpálya ciklus modellek elhelyezése a szakirodalmi érában sem 

teljesen egyértelmű és kiforrott, mivel sokan e modelleket kifejezetten csak a vállalkozások 

növekedésének vizsgálódási köréhez (például McMahon [1998], Cameron-Whetten [1984] 

vagy Zsupanekné [2007]) kapcsolják. Mások (úgy, mint Lester-Parnell-Menefee [2008], 

Adizes [1979] vagy jómagam) ezzel szemben a teljes életútra szóló, nem csak növekedési és 

érési,  hanem öregedési és leágazó szakaszokkal tarkított modelleket határoznak meg e széles 

esernyőfogalom hatókörébe. 

Árnyalja a képet, hogy a vállalkozások fejlődését és növekedését sokszor az innováció 

fogalom és annak szakirodalmi körével is összevegyítik a publikációk, noha véleményem 

szerint az innováció és az életpálya ciklusok alakulása nem mutat teljes koherenciát 

egymással. 

Tisztázni szeretnék a továbbiakban még szintén jellegzetesen e témakörhöz kapcsolódó, de 

véleményem szerint nem a témakört meghatározó, a publikációk során többször is 

felbukkanó néhány fogalmat. Említést kell tennem az iparági életpálya modell3 és a termék 

életpálya görbe pontos meghatározásairól, melyeket én – más kutatókkal (pl. Szerb [2000], 

Vecsenyi [2003]) ellentétben – nem sorolok a vállalatok életútját bemutató függvények közé. 

Az iparági életpálya modell fogalomköre magának az iparágnak az életútjáról ad jellemzést, 

amely modell önmagában minden iparágra vetítve azonos, azonban a különböző iparágak 

                                                 
1 Külföldi szakirodalomban előforduló megnevezés: Corporate Life Cycle Models 
2 Külföldi szakirodalomban előforduló megnevezés: Oranization Life Cycle (OLC) Models 
3 Külföldi szakirodalomban előforduló megnevezés: Industry Life Cycle (ILC) Models 
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eltérő voltuk miatt egyénileg specifikálják az egyes életpálya ciklusokhoz kapcsolódó 

ismérveket [Sailor Academy 2012]. 

A termék életpálya görbéjét a hatvanas évek derekán Levitt [1965] határozta meg cikkében, 

mely termék életpálya görbét az alábbi ábra illusztrálja: 

 

2. számú ábra: Levitt termék-életpálya görbéje 
Forrás: Levitt [1965] nyomán saját fordítás 

Nem szabad véleményem szerint a vállalati életpálya ciklus modellek fogalomkörét a fenti 

két életpálya modellen túl továbbá a makrogazdasági növekedési és cikluselméleti 

modellekkel sem keverni, melyek legfőbb képviselői (úgy, mint például Shumpeter [1934], 

Samuelson [1948] vagy Kondratyev [1984], és így tovább) külön szakirodalmi ágként 

folytattak mélyreható kutatásokat a téma területén. 

Ezen túl létezhetnek további, egyedi szemléltető célok nyomán létrehozott, életpálya utakat 

leíró függvénygörbék is, mint például a szakirodalmi terület során szintén számos esetben 

felbukkanó, finanszírozás módokat az életút egyes fázisához kapcsoló életpálya modellek. 

Ezek egyenkénti jellemzése azonban nem szükségszerű, mivel a definíciókat ilyen esetekben 

általában a modellek bemutatásakor a szerzők megteszik. 

Ezen szükséges – ám de mégsem jellemzően az általam kutatott területet lefedő, mint inkább 

azt kerülő – fogalmi körök meghatározása után kísérletet teszek meghatározni a vállalati 

illetve szervezeti életpálya ciklus modell fogalmát saját értelmezésem szerint. Figyelembe 

veszem mindehhez az általam tanulmányozott kutatók teljes körének hozzáadott gondolatait, 

és a következő meghatározás alapján végzem értekezésemben a további elemzőmunkákat: 

A szervezeti életpálya ciklus modell egy olyan, az idő és a növekedés dimenzióin keresztül 

íveket leíró függvény, amely függvény az emberi organikus életúthoz hasonlóan, különböző 
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szakaszokra bontva mutatja be egy szervezet életútját, úgy, hogy minden egyes szakasz 

egymástól jól elhatárolhatóvá válik a különböző ismérvek mentén meghatározott 

jellemzések révén. 

Ezen íveket leíró függvényt számos – legfőképp a korai korszakokból származó – 

szakirodalmi forrás egy kettős görbületű grafikaként, illetve S-alakú görbeként4 ábrázolja 

(Jávor-Rozgonyi 1997), mely az egyik legegyszerűbb megjelenítési formája az életútnak. Az 

elméleti életpálya ciklus modellek fejlődésével aztán ez az ábrázolásmód egyre inkább 

elkopik és átalakul. Ez disszertációm későbbi fejezeti során láthatóvá is válik, hogy a modern 

életpálya ciklus modellek már teljesen elrugaszkodnak a kígyóformához hasonló 

ábrázolásmódtól.  

A fenti meghatározásomban a legérzékenyebb terület talán az idő fogalma. Számos 

szakember támogatja, míg legalább ugyanennyien elítélik az idő fogalmának bekapcsolását 

az életpálya ciklus modellek rendszerébe. Véleményük szerint ugyanis az idő fogalma 

relatív, és többértelmű lehet: létezik az idő szó szoros fogalma, azonban az idő, mint az érés 

fogalomköre is definiálható, ekkor azonban egy vállalkozás tényleges (az alapítástól 

számított) kora nem egyenértékű a vállalkozás érettségével. 

Az idő kezelését ezért én értekezésem során rugalmas tényezőként tekintem, és mindig az 

adott környezetben elhelyezve értékelem. 

A fenti megközelítésmódhoz kapcsolódó kezdő mérföldkő pontos meghatározását tekintve 

nehéz megmondani, hogy mikorra tehető a szervezeti életpálya ciklus alapú szemléletmód 

kezdeti időpontja.  

McMahon [1998] és Bucsy [1976] a vállalati életciklus modellek témaköréhez kapcsolódóan 

legelső forrásokként Marshall [1890], Penrose [1952] és Rostow [1960] műveit jelölik meg,  

McMahon [1998] azonban mégis Steinmetz [1969] nevét és művét véli e résztudomány ág 

meghatározó kezdeti forrásának [McMahon 1998, 7. o.]. A témakör megszületését számos 

elemző ezzel ellentétben, a szintén a tudományterület irányát képviselő Haire [1959] 

professzor által megírt „Modern szervezeti elméletek”5 művéhez köti.  

Így a teljes egyetértés hiánya az életpálya ciklus modellek megszületési időpontjában is jelen 

van a kutatók különvéleményei alapján.  

  

                                                 
4 A külföldi szakirodalomban előforduló hivatkozási megnevezés: sigmonoid curve (S-Curve) 
5 Mason Haire (1959): Modern Organization Theory 
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AZ ÉLETPÁLYA MODELLEK CSOPORTOSÍTÁSÁRÓL  

Számos csoportosíthatósági lehetőség alakult ki az életpálya modellekhez kapcsolódóan 

annak nyomán, hogy az elmúlt évtizedek során különböző megközelítésű, számos életpálya 

modell született. 

Véleményem szerint a szervezeti életpálya ciklus modellek egyik legfontosabb csoportra 

bontása a kvalitatív megközelítésű és a kvantitatív megközelítésű modellek klasszisa. Azokat 

a szervezeti életpálya ciklus modelleket sorolom a kvalitatív megközelítésű modellek közé, 

melyek elsősorban az életpályát definiáló szakaszokat az általános leírással, szervezési, 

menedzselési, strukturális, financiális, erőforrásokat és vezetői illetve vezetési stílusokat 

determináló, vagy funkcionális, szervezeti strukturális és kulturális dimenziók ismérveinek 

jellemzésével és az említett dimenziók esetleges problémaköreivel határozzák meg. 

Jellemző továbbá, hogy az egyes életút szakaszaihoz legtöbbször időtávokat is rendelnek.  

A kvantitatív jellegű életpálya ciklus modellek az egyes fázisokat különböző, 

számszerűsíthető, és ez által mérhető (általában teljesítmény-) mutatók segítségével jelölik 

ki. 

A kvalitatív és kvantitatív csoportosítási lehetőségen túl egy másik módszer alapján 

Zsupanekné [2007] az életciklus modelleket Vecsenyi [2003] és Salamonné [2006b] 

munkásságának ötvözeteként hat típusba sorolja – elmondása szerint a modellek egyes 

megközelítései alapján – a következők szerint [Zsupanekné 2007 46. o.]: 

„1.) vállalkozási életciklusok (pl. Adizes) 

2.) irányítási ciklusok (pl. Greiner, Jávor) 

3.) gyorsan növekvő vállalkozások életciklusai (pl. Timmons, Hisrich és Peters) 

4.) családi vállalkozások életciklusai (pl. Soltész-Palotai) 

5.) termék-, iparág- és értékesítési ciklusok (pl. Kottler 2002, Porter 1993) 

6.) eredményességi-hatékonysági ciklusok (pl. Kreitner 1992)” 

Az irányítási ciklusok fogalma alatt Salamonné [2006b] azon modellek összességét érti, 

melyek esetében az életút során megjelennek az evolúciós és revolúciós6 szakaszok. 

Az életpálya modellek a fentieken túl csoportosíthatók továbbá kizárólag csak növekedési 

szakaszokat tartalmazó és a teljes életpályát szemlélő modellek kategóriáiba. Zsupanekné 

[2007] az életciklus modellek növekedési szakaszait további két csoportra bontja, melyet így 

jellemez: 

                                                 
6 E fogalmak részletes definícióira a Greiner modell ismertetésének fejezetében térek ki. 
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„Növekedés I.: a vállalati növekedés szakasza megegyezik a vállalati életgörbe teljes pozitív 

meredekségű ívével (pl. Adizes elméletében) 

Növekedés II.: a vállalati növekedés fázisa csak az életgörbe pozitív meredekségű 

szakaszának egy részével jellemezhető (pl. Szerb modelljében)” [Zsupanekné 2007, 46. o.]. 

Jávor [1993] szervezetszociológiai megközelítését Salamonné [2006b] ismét egy külön 

csoportba sorolja, annak elérő jellegével érvelve [Salamonné 2006b, 222. o.].  

Ezen túl Szirmai [2002] fókuszáló, fejlődési szakaszok szerinti megközelítése alapján 

szintén három csoportra bontja (makroszint, mezoszint és mikroszint szerint) az életpálya 

ciklus modelleket, melyet később, külön a szerzőnek dedikált fejezetben mutatok be 

[Salamonné 2006b, 223. o.] 

Az életpálya ciklus modelleket McMahon [1998] szerint külön választhatjuk kizárólag csak 

elméleti megközelítés alapján keletkezők, vagy empirikus kutatással is alátámasztott 

modellek kategóriáiba is [McMahon 1998, 7. o].  

Szintén a csoportosíthatóság lehetőségeit bővítheti a modellek születésük szerinti, 

korszakonkénti megbontása, de ha egyes modellek azonos ciklusait egymáshoz tudjuk 

illeszteni, képezhetünk homogenizált életpálya ciklusú modellcsoportokat is, melyekre 

példaként Cameron-Whetten [1984], Zsupanekné [2007] művei illetve jelen dolgozat 

későbbi fejezetei is szolgálnak. 

Levie-Lichtenstein [2009] nyomán további osztályozások valósíthatók meg, így az életpálya 

modelleket a ciklusok száma alapján, vagy azokat a modellekben a ciklusok meghatározó 

leírásában tett közös ismérvként megemlített jellemzők szerint (pl. belső problémák, 

szervezeti struktúra vagy a top menedzsment természete) is klasszifikálhatjuk. 

A fentiek nyomán úgy vélem, hogy a modellek csoportosíthatóságának csak a szerzői 

kreativitás szabhat határokat, ezért az itt bemutatott összevonások száma szinte korlátlanul 

és rugalmasan tovább bővíthető. 
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AZ ÉLETPÁLYA CIKLUS MODELLEK TOVÁBBI VIZSGÁLATAIHOZ SZÜKSÉGES , AZ EGYES 

SZAKASZOKBAN FELBUKKANÓ JELLEGZETESSÉGEK ÉS PROBLÉMAKÖRÖKH ÖZ 

KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS MENEDZSMENT SZAKTUDOMÁNYO K 

ÖSSZEFOGLALÁSA  

Ahogy korábban nevesítettem is, dolgozatom célkitűzései között nem szerepel az egyes 

életpálya modellekhez tartozó ciklusokat jellemző ismérvek alakításának, befolyásolásának 

vagy azok változtatásának hatásait bemutató tudományterületek tárháza, azaz nem kívánom 

azt meghatározni, hogy például egy adott tényező megváltoztatása illetve egy beavatkozás 

valamely területre, a vállalkozás életútjára milyen hatással járna.  

Ezt egyrészről azért nem kívánom megtenni, mert a szükséges beavatkozási akciók leírására 

és módszereire rendkívül széles spektrumú, további szakirodalmi források és 

gazdaságtudományi területek hivatottak megoldásokkal szolgálni. Ezeket a teljesség igénye 

mellett véleményem szerint az értekezés keretein belül lehetetlen volna körüljárni. 

Másrészről a vállalkozások individuális egzisztenciájuknál fogva eltérő módon reagálnak 

ugyanazon beavatkozásokra, mivel véleményem szerint egy kiválasztott cselekvési terv 

mindig az adott külső és belső környezeti tényezők (és no persze a csillagok aznapi) 

együttállásától is függenek. Ezért egy homogenizált, az egyes életpálya ciklusokhoz tartozó 

egységes közbeavatkozási koncepció megalkotása szinte lehetetlen küldetésként volna csak 

értelmezhető.  

Én úgy gondolom, hogy az egyes modellek és az azokhoz tartozó ciklusjellemzők 

megismerése hasznos gondolatébresztő eszköz lehet a mindenkori döntéshozók számára, 

azonban egységes, minden vállalkozás élethelyzetét azonnal orvosolandó pirula 

megalkotása nem lehet reális célkitűzés. 

Ha viszont elsajátítottuk a vállalkozásunk aktuális állapotának ciklusait meghatározó 

ismérvek összességét, a következő tudományágak és szaktudományok ismeretanyagaihoz 

fordulhatunk a szakszerű beavatkozási lehetőségek felkutatásához: 

Változásmenedzsment: talán e tudományág kapcsolódik legszorosabban az életpálya ciklus 

elméletekhez, mivel tulajdonképp nem létezik statikus vállalkozás, mindig minden állandó 

mozgásban van. Számos korábbi és állandóan új szakirodalmi forrásokat találhatunk, melyek 

segítő kezet nyújtanak a változások jellegének meghatározásától egészen a stratégiai tervek 

elkészítéséig. A tejesség igénye nélkül néhány kapcsolódó szakirodalmi forrásként Csath 

[2001], Farkas [2005], Hoványi [2001], Kapás [2003], Kotter [1999] és Pataki [2004] műveit 

jelölném meg kiinduló pontnak. 

Válság és krízismenedzsment: az életpálya ciklusok átmeneti illetve leágazó időszakában 

egyre inkább előtérbe kerülő szaktudományok tárházából a kezdeti mérföldkövekben 
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Kővágó-Barlai [2004], Noszkay [2009] és Kártyás-Nyergesné-Takács [2010] műveit 

hangsúlyoznám. 

Pénzügyi és finanszírozási döntések: a terület fontosságát úgy vélem, nem kell külön 

hangsúlyoznom, melynek szakirodalmi háttere szintén nagyon tág területeket ölel fel. 

Kapcsolódó hazai szakterületi forrásokként Katits [2002, 2003, 2010] és Béza-Csapó-

Farkas-Filep-Szerb [2007] műveit emelném ki. 

Marketing, piackutatás, termékfejlesztés: sokszor előtérbe kerülő kérdéskörök jelentkeznek 

a marketing és a tudományág csoportjaihoz kapcsolódóan is, mely területek szinte 

kifogyhatatlan tudásbázis forrásokkal rendelkeznek. Ezért itt csak három kapcsolódó mű 

csendes kiemelését tenném meg Kottler [2002], Rekettye [2007] és Kenesei-Kolos [2014] 

tekintetében. 

Vállalatvezetés, Menedzsment, Stratégiai menedzsment, Üzleti tervezés és Szervezeti 

hierarchiák: a döntések előkészítésének és a vállalati stratégiaalkotásnak szintén kiemelt 

szerepköre van az életút előre haladásával a vállalkozásoknak. Személyes kedvenc műveim 

felsorolva a terület széles spektrumú alkotásai közül Porter [1990, 1993], Papp [2006], 

Balaton-Tari [2014], Balaton-Hortoványi-Incze-Laczkó-Szabó-Tari [2014] és Gibson-

Ivancevivh-Donnelly (2014). 

Erőforrás menedzsment: szinte az életpálya ciklusok minden szakaszában jelentkező 

kvalitatív ismérvek az emberi és tárgyi erőforrások kezelésének mikéntje. E gócpontok köré 

Farkas-Karoliny-László-Poór [2009] és Poór-Karoliny-Berde-Takács [2012] fon kezdeti 

gondolatszálakat. 

Innováció menedzsment: a fejlődési és növekedési lehetőségek innovációt érintő 

kérdésköreiben Pakucs-Papanek [2006] és Buzás [2007] nyomán találhatunk kiindulási 

ismeretanyagokra. 

Tudásmenedzsment: úgy érzem, hogy a tudásmenedzsment szegmense szintén meghatározó 

mozgatórugóvá válik az életpálya elemzésekkel összefüggésében, ahol a legfrissebb 

információkat személy szerint Bencsik [2015] és Lőre [2014] munkáiból merítem. 

Szociológia és Társadalomtudományok: a két tudományág jelen témámhoz kiemelten 

kapcsolódó kutatóiként Szirmai [2002, 2009], Kőhegyi [1998, 2001], Kuczi [2000, 2011] és 

Rechnitzer-Lengyel [2004, 2006] munkásságát említeném, de természetesen itt is további 

szerteágazó szakirodalomi forrás Kánaánnal áll rendelkezésre.  

A fentieken túl kiemelném Kurtán [2006] művét, aki az életpálya ciklus modellek 

tekintetében szinte a fenti összes tudományág legfőbb kérdéskörét kapcsolja össze művében. 
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KÜLFÖLDI ÉLETPÁLYAMODELLEK 
A soron következő alfejezeteken keresztül részletesen bemutatom (a teljesség igénye nélkül) 

a véleményem szerint legismertebb illetve legmeghatározóbb kvalitatív szervezeti életpálya 

ciklus modelleket. Azért bátorkodom kijelenteni, hogy nem a teljes külföldi szakirodalmi 

spektrum összefoglalását valósítom meg, mivel ez egy közel lehetetlen küldetés volna egy 

dolgozaton belül, indokolva mindezt az elmúlt ötven év során gomba-módra megszaporodott 

modellek számának alábbi illusztrációjával:  

 

3. számú ábra: Az 1962 és 2006 között külföldi szakirodalmakban megjelenő életpálya 
modellek kumulált száma 

Forrás: Levie-Lichtenstein [2009, 56. o.] 

Mégis úgy vélem, hogy az általam a továbbiak során bemutatott modellek tükrözik a 

legszükségesebb jellemzéseket ahhoz, hogy dolgozatom egyik főcélját, saját életpálya 

modellem, és annak megalkotásának gondolatébresztő előzményeit bemutathassam. Az 

ismertetésen túlmenően érvelésem a malomkerék modellemet illetően szintén a következő 

fejezetekben felhalmozott tudásbázis révén alapozom meg.  
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A KORAI CSOPORT FEJLŐDÉSI ÉS ELMÉLETI SZERVEZETI ÉLETPÁLYA MODELLEK QUINN-
CAMERON ILLETVE CAMERON -WHETTEN NYOMÁN , VALAMINT A QUINN-CAMERON 

ÖSSZEGZŐ ÉLETPÁLYA MODELL  

A külföldi korai életpályamodellek szaktekintélyeként kiemelkedő kutatópáros, Quinn, 

Cameron és Whetten professzorok méltán széles spektrumú gyűjtő és elemző munkát 

végeztek a nyolcvanas évek elején, mikor munkájukban [1983 és 1984] összefoglalták a 

negyvenes évek végétől a nyolcvanas évek elejéig megalkotott, kapcsolódó elméleti 

szakirodalmi háttér legfőbb munkáit. Hozzá kell tenni, hogy a Cameron-Whetten [1984] 

alapja Quinn-Cameron [1983] összegző műve, melyben Downs [1967], Lippit-Schmidt 

[1967], Scott [1971], Greiner [1972], Torbert [1974], Lyden [1975], Katz-Kahn [1978], 

Adizes [1979] és Kimberly [1979] korábbi elméleti modelljei által meghatározták saját 

összegző modelljüket. A Quinn-Cameron [1983] és a Cameron-Whetten [1984] összegző 

táblázat és modell között annyi eltérés állapítható meg, hogy a Cameron-Whetten [1984] 

modell a Child-Kieser [1981] modellel kibővült, így a későbbiekben e kiterjesztett, 

nyolcvannégyes tudáshalmaz alapján végeztem én is további kitekintéseimet. Az általuk 

létrehozott táblázatok az óta is szinte aranybányául szolgálnak a későbbi kutatók empirikus 

és gyakorlati munkáihoz. A műveikben bemutatott, fent említett szerzők alkotásain túl a 

disszertációm további részében külön fejezetekben ismertetett Greiner [1972] és Adizes 

[1979] által megalkotott modelleket is magukban foglalják. 

A szerzőpáros által a következőkben bemutatott korai életpálya modellekről a fejezetben 

bemutatott ismérveknél és leírásoknál részletesebben véleményem szerint a következő okok 

miatt nem érdemes beszámolnom: 

∝ a Cameron-Whetten [1984] által bemutatott modellek – a későbbiekben további 

részleteiben kibontott Adizes [1991] és Greiner [1977] modellek kivételével – 

jellemzően kifejezetten elméleti modellek, minden nemű empirikus vagy gyakorlati 

vonatkozás nélkül 

∝ egyes korai szakirodalmi források elérhetősége jelentősen korlátozott ahhoz, hogy 

az általuk meghatározott pontos szakaszokat leíró definíciók részletesebben 

ismertethetővé váljanak 

∝ a hetvenes évektől megszületett modellek beépítették a korábbi elméleti modellek 

által megállapítást nyert fontosabb ismérveket 

∝ a korai modellek olyan társadalmi, politikai, gazdasági, stb. környezetben kerültek 

leírásra, melyek mostanra oly mértékű változásokon mentek keresztül, melyek 
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nagyban befolyásolhatják a korábbi modellekben meghatározott jellemzők jelenlegi 

érvényét 

A következő táblázatban a szerzők hat olyan közös csoportot hoztak létre, melyekkel 

homogenizálni tudták – a korai életpálya modellek kialakulását erősen befolyásoló – az úgy 

nevezett csoport fejlődési modellek7 egyes szakaszait, és így összefoglalhatóvá váltak 

egymáshoz viszonyítva a különböző csoport fejlődési modellek egymást követő fázisainak 

eseménysorozatai is. A csoport fejlődési modellek összefoglaló táblázatát a következőkben 

mutatom be: 

                                                 
7 Cameron-Whetten [1984, 44. o.] szerint az életpálya ciklus modellek létrejöttét és tulajdonságait erősen 
stimulálták a kilencvenes évek harmincas évek elejétől a hetvenes évek végéig megalkotott elméleti és 
gyakorlati kutatások az ún. csoport fejlődés szakágában, melyek a csoportok (legtöbbször pszichoanalitikus) 
viselkedését és folyamatait valamint a csoport tudat hatásait vizsgálják az előre látható változások tükrében.  
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Modell / Csoport 

Izoláció, orientáció 

és tesztelési 

szakaszok 

Csoportosulások és az 

egyetértés 

formálódása 

Konfliktusok és 

ellentétfüggő 

periódusok 

Konfliktusok 

feloldódása és a 

koordináció 

megjelenése 

Elválás, 

kifinomulás és 

függetlenség 

Hatékony csoport 

funkciók (illetve a 

megszűnés) fázisa 

Barron-Krulee 

[1948] 
  Kezdeti ellenállás Megértés és elfogadás  

Jól szervezett és 

hatékony csoport 

Stock-BenZeev 

[1948] 

Kibontakozási és 

definíciós fázis 

Fürkésző figyelem és 

kreativitási fázis 
 

Magas munka 

részvételi fázis 
  

Thelen [1949] 
Individuális 

orientáció 
 

Frusztráció és 

konfliktusok fázisa 

Kohézióképesség és 

kellemesség fázisa 
 

Csoport és 

munkavezérelt fázis 

Bales-Strodtbeck 

[1951] 

Az orientáció 

problémájának fázisa 
 

Az evolúció 

problémájának fázisa 

Az irányítás 

problémájának fázisa 
  

Theodorson 

[1953] 

Kevés norma, 

barátság, szerepkörök 

különbözőségének 

fázisa 

  

Néhány szabály, 

kapcsolódások és 

egymásrautaltság fázisa 

  

Bennis-Shepherd 

[1956] 

Függőség és 

alárendeltség fázisa 
 

Ellentétek 

függőségének fázisa 
Elszántság fázisa 

Törvényhozás és 

kiábrándulás fázisa 

Konszenzuális 

megerősítés fázisa 

Modlin-Faris 

[1956] 
 Strukturalizációs fázis 

Nyugtalanság, 

súrlódás és 

diszharmónia fázisa 

 Változási fázis Integrációs fázis 

Martin-Hill [1957] Izolációs fázis 
Hozzá rendezetlenség 

fázis 

Sztereotípiák, 

reakciók és 

konfliktusok fázisa  

Itt és most valamint 

interperszonális fókusz 

fázisa 

Önvizsgálat fázisa 
Probléma megoldó és 

kompetenciák fázisa 
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Schutz [1958] 
Beékelődés 

problémájának fázisa 
  

Irányítási problémák 

fázisa 
 

Ragaszkodás 

problémájának fázisa 

Smith [1960] 

Függetlenség és 

alacsony 

feladatorientációs 

fázis 

  
Függetlenség és 

feladatorientációs fázis 

Függetlenség és 

feladat 

meghatározások 

fázisa 

 

Kaplan-Roman 

[1963] 

Egy- az-egyben 

kapcsolatok fázisa  

Elköteleződés a 

csoport felé fázis 

Alcsoport koalíciók 

alakításának fázisa  

Összepárosítás és 

bizalmasság fázisa 
 Érettség fázisa 

Schroeder-Harvey 

[1963] 

Abszolút 

függetlenség fázisa 
 

Negatív függetlenség 

fázisa 

Feltételes függetlenség 

fázisa 

Pozitív 

függetlenség fázisa 
 

Mills [1964]   

Személyes frusztráció 

és ellenségeskedés 

fázisa 

Internalizáció és 

ragaszkodás fázisa 

Munka orientációs 

fázis 
Megszűnés fázisa 

Tuckman [1965] 
Függő tesztelés és 

orientációs fázis 
 

Konfliktus és 

emóciós válaszok 

fázisa  

Kohézió és váltás 

fázisa 
 

Szerepkörök és 

probléma megoldások 

fázisa 

Slater [1966] Öntudatlanság fázisa 
Vezetők 

elkötelezettségi fázisa 

Lázadás és bűnösség 

fázisa 

Közös tapasztalatok és 

bizalom fázisa 
 Öntudatosság fázisa 

Mann [1967] Belső panaszok fázisa 
Elhamarkodott 

szabályozások fázisa 
Konfrontációs fázis Internalizáció fázisa Elválasztás fázisa 

Megszűnés 

számbavételének 

fázisa 

Dunphey [1968] 
Abszolút függőség 

fázisa 
 

Rivalizáció és 

agresszió fázisa 

Koordinált strukturális 

minták fázisa 
  

1. számú táblázat: A Cameron-Whetten által homogenziált, korai életpályák ciklusait bemutatató táblázat 
Forrás: Cameron-Whetten [1984, 46-48. o.]  
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A fenti hat csoport fejlődési ciklus ismertetőjegyeit az alábbi táblázat szerint alakulnak: 

Csoport fejlődési szakaszok Jellemzők 

Izoláció, orientáció és 

tesztelési szakaszok 

Az a szakasz, amikor a csoport tagjai saját 

szerepkörük meghatározására tesznek kísérletet, 

függenek a vezetőtől, az individuális értékek háttérbe 

szorulnak, az információgyűjtő tevékenységük 

előtérbe kerül, a szabályozottság pedig leginkább 

családias keretek között zajlik 

Csoportosulások és az 

egyetértés formálódása 

A tagjai egy rendszerbe való integráltságot éreznek 

maguk körül, a csoport céljai egyeznek az egyéni 

célokkal, és a közösségi erő szelleme erősíti a fejlődést 

Konfliktusok és ellentétfüggő 

periódusok 

A tagjai épp az előző csoport ellentétes tulajdonságait 

érzik, állandó a rivalizálás és az egyet nem értés, a 

vezető pedig szembeszegül a csoport érdekeivel 

Konfliktusok feloldódása és a 

koordináció megjelenése 

A rivalizálás feloldásra kerül, az egyéni szerepkörök 

irányítását gyenge funkcionális csoportok veszik át, az 

összevonás és a bizalom kiépítése pedig a csoport 

tagjain belül valósulnak meg 

Elválás, kifinomulás és 

függetlenség 

A csoporton belül leszabályozott hatásköröket 

differenciálják, az egyéni egyedi identitást újra 

felállítják, a vállalkozói aktivitás ismét előtérbe kerül 

Hatékony csoport funkciók 

(illetve a megszűnés) fázisa   

A problémák megoldása a hatékonyság irányába 

tolódik el, a személyes és csoport konfliktusok ismét 

feloldásra kerülnek, és a hatékony munkavégzés és 

folyamatoptimalizálás kerül előtérbe 

2. számú táblázat: Cameron-Whetten homogenizált csoport fejlődési ciklus ismérvei 
Forrás: Cameron-Whetten [1984, 45. o.] alapján saját fordítás és szerkesztés 

A fenti korai csoport fejlődési ciklusok nyomán a szerzők megalkották a hatvanas évek 

közepétől a nyolcvanas évek derekáig átívelő korszakok legmeghatározóbb szervezeti 

életpálya modellekből álló összegző táblázatát, mely már nem csak az egyes életpálya 

szakaszok megnevezéseit, hanem azok legfőbb ismérveit is tartalmazták. A különböző 

életpálya modellek ciklusait négy nagy fázisba sorolták saját összegző modelljükhöz 

illesztve. 

Az azóta is népszerű összegző táblázat a soron következő oldalakon keresztül látható: 
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Szervezeti 

Életpálya Modell 
1. 2. 3. 4. 

Quinn-Cameron 

[1983] (illetve 

Cameron-

Whetten [1984]) 

összegző modellje 

Vállalkozói fázis 

∝ erőforrások rendezése 

∝ többlábú és ellentétes ötlet 

∝ vállalkozói aktivitás 

∝ kevés tervezés és koordináció 

∝ piaci rés alakítása 

∝ az elsőként reagáló erővel bír 

Kollektivitási fázis 

∝ informális kommunikáció 

∝ kollektivitásra való 

érzékenység 

∝ hosszú órák eltöltése 

∝ misszió tudat 

∝ folytatódnak az innovációk 

∝ magas elkötelezettség 

Formalizálódás és irányítás 

fázisa 

∝ a formalizálódás 

szabályrendszerének kialakítása 

∝ stabil struktúrák 

∝ a hangsúly a hatékonyságon és a 

fenntartáson nyugszik 

∝ konzervatív 

∝ intézményesített folyamatok 

Kiforrott struktúrák 

fázisa 

∝ a struktúrák kiforrtak 

∝ decentralizáció 

∝ adaptáció 

∝ területi terjeszkedés 

∝ megújulás 

Downs [1967] 

motiváció a 

növekedésért 

modellje 

Küzdelem az autonómiáért 

fázis 

∝ a funkciók külső környezethez 

való illesztése 

∝ autonómia kölcsönzése a szülő 

vagy versenyző intézménytől 

∝ erőforrások stabilizációja 

∝ túlélési küszöb elérése 

Gyors növekedés fázisa 

∝ újító személyek kezében az 

irányítás 

∝ innovációra és expanzióra való 

nyitottság 

∝ a tulajdonosoknak „időhurkot” 

okoz 

Decentralizáció fázisa 

∝ növekvő vállalatméret és 

komplexitás miatt irányítási 

nehézségek 

∝ az innovációkra való hajlam 

megszűnik 

∝ eltűnik az előrelátási képesség 

∝ a fenntartók irányítanak 

∝ formalizált és bonyolult 

szerepkörök 

∝ csökkent rugalmasság 
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Lippitt-Schmidt 

[1967] kritikus 

igazgatói 

vállalkozások 

modellje 

Születés 

∝ egy kézben tartott irányítás 

∝ rövid távú perspektívák 

∝ túlélés vezérelt 

∝ személyes képességekben való 

bízás 

∝ személyes irányítás 

 

Fiatalság 

∝ a hangsúly a stabilitáson és a 

szolgáltatáson fekszik 

∝ csoport általi döntéshozatal 

∝ hatékonyság vezérelt 

∝ cél a tervezés és irányítás 

megvalósítása 

∝ szisztematikus irányítás 

Érettség 

∝ a célkeresztben az 

adaptációs képesség 

∝ a társadalmi 

szerepvállalás becsben 

tartott 

∝ növekedési lehetőségek 

keresése  

Scott [1971] 

stratégiai és 

strukturális 

modellje 

1. fázis 

∝ egy kézben tartott irányítás 

∝ paternalista vezetési stílus 

∝ szubjektív értékelési kritériumok 

∝ nincs formális struktúra jelen 

 

2. fázis 

∝ funkciók specifikációja 

∝ intézményesített folyamatok 

∝ szisztematikus ösztönző rendszerek 

∝ személytelen értékelések 

∝ formalizált struktúra 

3. fázis 

∝ diverzifikált termék 

piacok 

∝ új termékek és 

növekedési lehetőségek 

keresése 

∝ részben autonóm 

divíziókba szervezett 

struktúrák 



34 
 

Greiner [1972] 

evolúciós és 

revolúciós 

problémákhoz 

vezető modellje 

 

Kreativitás fázisa 

∝ a termékek előállításán a 

hangsúly 

∝ jutalom nélkül eltöltött hosszú 

munkaórák 

∝ informális kommunikáció és 

struktúra 

Irányítás fázisa 

∝ funkcionális struktúrák felállítása 

∝ könyvelési és pénzügyi rendszerek 

létrehozása 

∝ feladatok specifikálása 

∝ formalizált szerepkörök és 

szabályok 

Delegálás fázisa 

∝ struktúrák 

decentralizációja 

∝ a döntéshozók alsóbb 

szintekre kerülnek a 

hierarchiában 

∝ elenvetésekkel történő 

vezetés 

Koordináció fázisa 

∝ új rendszerek 

alkalmazása 

∝ termék csoportok 

kialakítása 

∝ hosszú távú tervezés 

∝ profit megosztó 

programok 

Együttműködés fázisa 

∝ csapat tevékenységek 

∝ spontaneitás a vezetésben 

∝ konfrontációk a 

személyek közötti 

problémák területén  
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Adizes [1979] 

szervezeti 

hatékonysági 

modellje 

Udvarlás fázisa 

∝ alapító megálmodja, mit kellene 

tenni 

∝ vállalkozói tevékenységek 

Csecsemőkor 

∝ termelésen a hangsúly 

∝ idő állandó szűkössége 

∝ nincsenek tradíciók 

∝ kevés az értekezlet 

∝ kevés a tervezés 

Serdülőkor 

∝ tervezés és irányítás fontos 

∝ adminisztratív tevékenységek 

megnövekednek 

∝ stabilitás és konzervatív 

szemléletmód 

∝ formalizált szabályok és 

szerepkörök 

 

Gyerünk-gyerünk fázis 

∝ hirtelen növekedés 

∝ személyes vezetés 

∝ nyomokban már előre tervez 

gyors, sűrű, intuitív döntéshozatal 

Férfikor 

∝ hangsúly a hatékonyságon 

∝ egyre inkább elveszti kapcsolatát a 

környezettel 

∝ szűk szervezeti kötöttségek 

∝ nincs elkötelezettség a további 

növekedés felé 

∝ stabilitás és előretervezésen a 

megbecsülés 

Megállapodottság 

∝ paternalista, kellemes szervezeti 

légkör 

∝ alacsony hangsúly a gyártáson 

∝ formalizált kapcsolatok 

∝ kevés innováció 
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Kimberly [1979] 

belső szociális 

irányítás  

Első fázis 

∝ erőforrások vezérlése 

∝ ideológiák megalkotása 

Második fázis 

∝ külső környezet támogatásának 

igénye 

∝ elsőként reagálóvá válás 

∝ a szervezet felfejlesztése 

∝ Sűrű, diszkrét döntéshozatalok 

Negyedik fázis 

∝ formalizált struktúrák 

∝ szabályok felállítása 

∝ belső szervezeti verseny 

∝ stabilizált külső kapcsolatok 

∝ konzervatív trendek 

∝ magas befektetés a személyek 

továbbképzésében 

 Harmadik fázis 

∝ identitás kialakulása 

∝ családi közösség érzés kialakul 

∝ még több tag bevonása a 

fejlesztésbe a szervezetben 

∝ szervezeti missziók kitűzése 

∝ egyéni igények teljesítésének 

elhalasztása 

Child-Kieser 

[1981] piacok, 

tranzakciók és 

struktúrák 

modellje 

Első fázis 

∝ nincs formális struktúra 

∝ személyes irányítás 

∝ nincs differenciálódás vagy 

specializáció 

∝ csak egy termék 

Második fázis 

∝ tranzakciók integrálása 

∝ funkciók specifikációja 

∝ egyszerű termékek vagy 

piacok 

Negyedik fázis 

∝ érett szervezeti struktúra 

kialakulása 

∝ töredezett piacok meghódítása 

 

 

Harmadik fázis 

∝ összetett termékek és piacok 

∝ termék specializáció 

∝ tranzakciók töredezettsége 
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Torbert [1974] 

tagok 

érettségének 

modellje 

Fantáziák fázisa 

∝ egyéni víziók és fantáziák 

∝ ötletek szabad áramlása 

∝ zavaros előrejelzések 

Befektetés fázisa 

∝ magas egyéni befektetések 

∝ nincs tisztázott vezetési stílus 

∝ elkötelezettség mélységének 

próbája 

Kísérletezés fázisa 

∝ tervek, ütemezések, szabályozások 

és irányítás felállítása 

∝ racionális döntéshozatal 

Nyitott struktúrák 

fázisa 

∝ együttműködés a szintek 

között 

∝ mélyebb problémák 

megoldása 

∝ kreatív és innovatív 

módszerek 

∝ rugalmasság a 

folyamatokban 

Determináció fázisa 

∝ csoport célok és struktúrák 

meghatározása 

∝ előtérben a csoport érdeke 

∝ pszichológiai határok kitűzése 

Előre tervezett gyártás fázisa 

∝ hangsúly a gyártási folyamatok 

meghatározásán 

∝ lefektetett szabályok és struktúrák 

és hatalmi rendszer 

Alapítói közösség 

fázisa 

∝ megosztott szellemi 

tulajdonok és elméleti 

képességek a tagok között 

∝ szervezet egy nagy 

spirituális közösséggé válik 

Szabad tudományok 

fázisa 

∝ megújulás 

∝ a csoport egybeolvad az 

egyénnel, belsőséges éra 

∝ új kihívások kutatása 
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Lyden [1975] 

funkcionális 

problémák 

modellje 

Első fázis 

∝ külső környezet bevonására való 

érzékenység 
 

Harmadik fázis 

∝ célok elérésére való érzékenység 

 
Második fázis 

∝ érőforrások összeolvasztására 

való érzékenység 

Negyedik fázis 

∝ minták és sémák intézményesített 

fenntartására való érzékenység 

Katz-Kahn [1978] 

szervezeti 

struktúrák 

modellje 

 

Primitív rendszerek fázisa 

∝ kooperációs törekvés a közös 

igények és az tagok spekulációi 

szerint 

Determináció fázisa 

∝ koordináció és formálódás 

∝ hatókörök rendszerének kialakítása 

∝ informális struktúrák nőnek 

∝ erőltetett szabályozás 

∝ fenntartó rendszerek erősödése 

Kidolgozott támogató 

struktúrák fázisa 

∝ a kialakított rendszerek 

adoptálása, mint például 

beszerzési rendszer, elosztó 

rendszer, intézményi 

kapcsolatok rendszere 

3. számú táblázat: Cameron-Whetten életpálya modellje és a vele egykorú homogenizált életpálya modellek 
Forrás: Cameron-Whetten 1984, 52-57. o. alapján saját fordítás 
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A fenti táblázat tehát egy rendkívüli jó szemléltető eszközként használható a kilencvenes 

évek második felében megalkotott korai életpálya modellek tekintetében, és markánsan 

megfigyelhető a modellek egymáshoz való szoros elméleti hasonlósága és harmóniája. Maga 

Cameron másik kutatótársával együtt [Quinn-Cameron 1983] a fenti táblázatban 

megalkotott összegző modellt New York-i vállalatokkal készített mélyinterjúk révén is 

megerősítette [Cameron-Whetten 1984, 58. o.].  

A következő táblázatban a szerzők bemutatják a közös ismérveket a csoport fejlődési és 

szervezeti életpálya ciklusok tekintetében: 

Csoportfejlődési 

szakaszok 
Közös jellemzők 

Szervezeti életpálya 

ciklusok 

1. 

Izoláció, orientáció és 

tesztelési szakaszok 

∝ függés a vezetőtől 

∝ elsőként reagálónál az előny 

∝ kevés koordináció és tervezés 

∝ különböző ötletek sokasága 

1. 

Vállalkozói fázis 

2. 

Csoportosulások és az 

egyetértés formálódása 

∝ közösség- és csoporttudat előtérbe 

kerül 

∝ elkötelezettség a csoport iránt 

∝ informális interakciók és koordináció 

2. 

Kollektivitás fázisa 

3. 

Konfliktusok és 

ellentétfüggő 

periódusok 

∝ ellentétes függőség a vezetéstől 

∝ kisebb csoportok konfrontációja 

∝ konfliktusok 

∝ feszültségek 

 

4. 

Konfliktusok 

feloldódása és a 

koordináció 

megjelenése 

∝ koordináció a tevékenységekben 

∝ szabályok kialakítása 

∝ stabilitás és konzervatív irányítás 

∝ kohézió és változás 

3.. 

Formalizálódás és 

irányítás fázisa 

5. 

Elválás, kifinomulás és 

függetlenség 

∝ decentralizáció és függetlenség 

∝ kísérletezés és bővülés 

∝ struktúrák átszervezése 

∝ egészséges kapcsolat a status quo-val 

4. 

Kiforrott struktúrák 

fázisa 

Hatékony csoport 

funkciók (illetve a 

megszűnés) fázisa   

∝ problémamegoldó kompetenciák 

∝ magas kockázatviselés 

∝ megszűnési kérdéskörök  

 

4. számú táblázat: A csoport fejlődési és szervezeti életpálya szakaszok közös ismérvei 
Forrás: Cameron-Whetten 1984, 53. o. alapján saját fordítás 
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A korai életpálya modellek mélyebb életpálya szakaszainak megismerésében is segítő kezet 

nyújtanak Quinn-Cameron [1983] illetve Cameron-Whetten [1984] tanulmányai, melyek a 

fenti összefoglaló táblázaton túl a nevesebb életpálya modellek fontosabb sarokpontjait 

részletesebben is kifejtik.  

Véleményem szerint fontos e korai életpálya modellek alapvető ismérveinek birtokában 

lenni ahhoz, hogy egy aktualizált modell mozgatórugóit jobban megérthessünk. De mivel a 

korai modellek leginkább elméleti jellegűek, ezért a gyakorlati elemzések és empirikus 

kutatások elvégzésében már nem kerülnek manapság nyomatékosan előtérbe. 
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A TIMMONS MODELL  

Timmons [1977, 1990, 2004] (továbbá Spinelli-Timmons [2009, 2012]) műveiben a 

vállalkozások egy nagyon széles spektrumú megközelítésével találkozhatunk. Timmons 

nem csak a vállalkozások életpályáinak alakulására tekint ki, hanem mélyre hatóan körül 

járja a vállalkozások környezetétől egészen magán a vállalkozó személyiségén keresztül 

azokat a szempontokat, melyek véleménye szerint meghatározó tényezők lehetnek egy 

vállalkozás sikeres működéséhez. 

Timmons a témakörben vett fő művei a „New Venture Creation”, a „New Venture Creation: 

Entrepreneurship in the 1990s” és a „New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st 

century”. A művek magyar fordításban az „Új vállalkozások alakítása”, az „Új vállalkozások 

alakítása: vállalkozás a ’90-es években” illetve a „Új vállalkozások alakítása: vállalkozás a 

21. században” címmel jelentek meg. A tanulmányokban megszületett gondolatok a mai 

napig meghatározó szerepet töltenek be az életpálya vizsgálatok elméleti szakirodalmában, 

mi több az egyes elméleti témakörök érintése után a fejezetek végén minden esetben egy-

egy esettanulmány segítségével adnak tanúbizonyságot a korábban leírt elméleti módszerek 

gyakorlati életben is megtalálható változataira. 

Tudni illik továbbá azt is, hogy Timmons modellje tekinthető sok kutató véleménye nyomán 

az első életpálya ciklusokat meghatározó modellnek a szakirodalomban, noha Timmons fő 

célja első művében nem csak ez volt, hanem sokkal inkább a vállalkozói attitűdök és 

esettanulmányok révén nyert gyakorlati tapasztalatok összefoglalása. 

Véleményem szerint Timmons művei azért is kiemelkedőek, mert Timmons már a hetvenes 

években felismerte azt a tényt, amit sok más kutató is megerősített az óta. Timmons első 

sorban a vállalkozó személyiségén keresztül próbálja megragadni a vállalkozás 

mozgatórugóit, és néha a vállalkozásokat megszemélyesíti, illetve felruházza maguk a 

vállalkozók habitusaival. Ahogy Salamonné [2006] is fogalmaz: „a vállalkozó és a 

vállalkozás problémái egymással szorosan összefüggenek” [Salamonné 2006, 3. o.]. 

Salamonné [2006] és Zsupanekné [2007] műveiben öt szakaszra bontják Timmons életpálya 

modelljét, melyeknek határai azonban véleményem szerint sokkal árnyaltabbak. Maga 

Timmons is jóval cizelláltabb képet fest a kilencvenben kiadott harmadik, valamint a 2009-

ben kiadott nyolcadik kiadásában e témát érintő könyveiben. 

Jelenleg a kilencedik kiadásánál tart a könyv, mely legutoljára, 2012-ben már Timmons 

professzor nélkül, Stephen Spinelli és Robert J. Adams ápolásában került aktualizálásra. A 

hetvenes évek végén kiadott első kiadás és a kilencvenes évben kiadott harmadik kiadás 

között – a vállalkozások életpályáját érintő fejezeteiben – lényegi változás nem történt, 
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azonban a jelenleg érvényben lévő kilencedik kiadás már tartogatott kapcsolódó 

újdonságokat az életpályamodellek kapcsán, beleszőve a sorok közé például a későbbiek 

során ismertetett Marram-modell tényezőit is. A következőkben a legkorábbi modellt 

mutatom be, melyet voltaképp számos szakirodalom tehát az óta is az életpálya modellek 

szülőatyjaként tart számon. 

Timmons szerint egy vállalkozás indulása mindig egy nagyobb lendületű szakasszal 

kezdődik, a kérdés azonban legfőképp az időzítésen van, azaz hogy maga a vállalkozó 

menedzser mekkora eltökéltséggel és kurázsival rendelkezik a vállalkozás beindításához. 

Sok esetben a pénzügyi háttér rendezettsége és az induláshoz szükséges stabil forrás megléte 

a professzor szerint elengedhetetlen, mert noha „a pénz nem az egyedüli dolog vagy minden, 

de a pénz az az eszköz, amely biztosíthatja mind a függetlenséget és autonómiát, hogy azt és 

úgy vihesse véghez a vállalkozó, hogy az jelentősen növelje a lehetőségek tárházát” 

[Timmons 1990, 491. o.]. 

Timmons szerint egy vállalkozás életpálya ciklusa még a vállalkozás megalapítása előtt 

kezdődik. Legelőször is kell egy ébresztő gondolat, egy ötlet, egy saját termék vagy épp egy 

fejlesztés, mely a leendő potenciális vállalkozót motiválja. Egy vállalkozó számára a 

következő lépés – még szintén a vállalkozásalapítás előtt – a megfelelő humán és ingó 

erőforrások összegyűjtése maga köré. Véleményem szerint is ez az egyik legfőbb mozzanat 

egy sikeres cégbejegyzés előtt. Ha a fentiek a rendelkezésre állnak, a modell javaslata szerint 

elérkezett az idő egy prototípus illetve szolgáltatás esetében egy próbaszolgáltatás nyújtás 

elvégzésére és ez által a piacon történő első tesztelésére. Ez azért is hasznos Timmons 

szerint, mert így jobban képesek leszünk meghatározni és elkészíteni az első üzleti stratégiai 

tervünket, melyet ha – az esetleges további üzleti befektetők számára – együtt tálalunk az 

ötletünkkel, sokkal nagyobb az esély a pozitív döntéselbírálásra. Ha megtörtént az első piaci 

bevetés, a professzor a vállalkozás alapításának gondolata előtt még egy utolsó újraértékelést 

javasol, ahol a vállalkozónak azt kell megvizsgálnia, hogy érdemes-e további erőfeszítéseket 

tenni a vállalkozásalapítás irányába. Azt kell első körben megvizsgálnia, mennyire sikeres 

jelenleg a piacon a korábbi elképzelés, valamint természetesen a gazdaságossági 

elemzéseknek is pozitív jövőképet kell előrevetítenie a vállalkozó számára. Ez az első 

életpályaciklus szakasz Salamonné [2006] és Zsupanekné [2007] tanulmányaiban kutatás és 

fejlesztési fázis néven jelenik meg a hazai elméleti cikkekben, melyet a vállalkozás alapítása 

előtti 1-3 évre datálnak. Ha össze szeretnénk foglalni a Timmons által javasolt kezdő 

mozzanatokat, a következő ábrán látható folyamatok együtteseit kapjuk sorrendben a kutatás 

és fejlesztési fázis lépcsőiként: 
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4. számú ábra: A kutatási és fejlesztési fázis folyamatai a Timmons modellben 
Forrás: Saját szerkesztés 

A második fázis Timmons modelljében a hazai modellekben indulási fázis néven megjelenő 

ciklus, mely az eredeti forrás szerint indulási és túlélési fázis névvel jelent meg, és 

időtartamának a vállalkozás első három évét adja meg a modell ötletgazdája. Ebben a 

periódusban Timmons szerint a kapcsolatok hálózatának kiépítése, valamint a vevőkkel, a 

beszállítókkal, a pénzügyi stabilitást nyújtó intézetekkel történő szoros összhang megtalálása 

a fő cél. Jelen szakaszban a szerző szerint csak olyan kockázatokat szabad vállalnia egy 

vállalkozásnak, melynek végkimenetele nagy valószínűséggel nyertes helyzetet eredményez 

számára. Timmons e ciklus egyik legmeghatározóbb ismérveként említi a kétirányú 

kommunikáció fontosságát, és lehetőség szerinti állandó fenntartását. Segítségével 

elérhetővé válik az azonnali monitoring a vevők és a vállalkozás között, így a termékbe vagy 

a szolgáltatásba egy esetleges beavatkozás iránya és jellege sokkal könnyebben 

meghatározható. Az indulási fázis elején a vállalkozónak többek között meg kell határoznia, 

hogy például milyen formában, milyen székhellyel, milyen tulajdonosi összetétellel, milyen 

teher és nyereség elosztás mellett, milyen számlavezető banknál, mekkora kezdő 

alkalmazotti létszámmal, milyen biztosítások megkötésével, stb. kívánja megalakítani 

vállalkozását Természetesen a kockázat vállalóknak ezeken túl még számos fontos komplex 

elhatározást is meg kell hozniuk a sikeres indulás hátterének és infrastruktúrájának 

megteremtéséhez. Mindezeken felül a szerző szerint a sikeresség egyik további kulcsa a 

kezdeti években az, hogy a vállalkozónak legyen egy olyan üzleti illetve kockázatkezelési 

Kutatás és fejlesztési fázis

Ötlet

Erőforrások begyűjtése

Prototípus létrehozása

Piacon történő tesztelés

Üzleti és stratégiai terv elkészítése

Újraértékelés
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terve, melyet lépésről lépésre végre tud hajtani, és minden egyes lépés után össze tud vetni 

a tény adatokkal. Az első évek sikere véleménye szerint egy jól felépített, kiegyensúlyozott 

és intelligensen irányított vezetői csapaton múlnak, mely az indulást követően szigorúan 

nyomon követi a felállított tervek irányértékeit, és ha változtatni kell, azonnal beavatkozik 

[Timmons 1990, 505.o.]. 

Van egy érdekes hatás, amely szintén ebben a szakaszban jelentkezhet először, ez pedig az 

úgy nevezett „opportunista” vagy „jól helyezkedő”  hatás (az angol nyelvű szakirodalomban 

bandwagon effect) [Timmons 1990, 506.o.]. Ez alatt azt értjük, hogy a vállalkozás 

megpróbál lépésről lépésre olyan fejlődési pályát meghatározni magának, mely egyúttal 

egybevág a kívülállók és a piac elvárásaival, azaz megfordítva a gondolatmenetet: a piaci 

szereplők azért szeretnének kooperálni az adott vállalkozással, mert mivel kívülről 

sikeresnek látják azt, úgy vélik, hogy az együttműködés is csak pozitív végkimenetellel 

zárulhat részükre is, mivel egy amúgy is győztes vállalkozással ők is csak nyerni tudnak. Így 

gyakorlatilag a piac szereplői új megbízásokkal és erőforrásokkal látják el a vállalkozást, 

amely ez által ismét bizonyíthat, továbbá fejlődhet, majd invesztálhat. Ha jól működik a 

hatás, tulajdonképpen egy körkörös folyamat ismétlődhet újra és újra, mely dinamizmusa 

csak a piac jellegétől és keresletétől függhet, de előfordul, hogy néha ez a hatás túl erős vagy 

túl gyenge. Például egy új és egyedi termék piacra történő bevezetése előtti beharangozáskor 

a piacon azonnali túl kereslet állhat be egy termék iránt, mely a vállalkozás által meghirdetett 

előrendelési lehetőség révén gyors pénzügyi forráshoz juttathatja a még csekély kezdeti 

pénzügyi forrásokkal rendelkező vállalkozást. Azonban a gyors forrásinjektálás révén 

leküzdheti a kezdeti nehézségeket, majd a termék piacra dobásakor elégedett törzsvásárlói 

kört biztosíthat be hosszú távra magának.  

Az indulási fázist a korai növekedési fázis követi a vállalkozás életút pályáján a negyedik és 

tízedik életév közötti szakaszban. Ez az egyik legizgalmasabb korszak a professzor szerint, 

ugyanis ha az indulási fázisban a vállalkozó jól végezte a dolgát, élt az adódó lehetőségekkel 

és megfelelően irányította a vállalkozási csapatát, akkor a növekvő erőforrásokkal és a 

teljesítésre váró növekvő megrendelési volumenek egy idő után már más vezetői 

szerepjátékot követelnek majd meg [Timmons 1990, 511.o.]. Általában a nagyobb, mélyebb 

megfontolásokra ösztönző problémák – úgy, mint például a kreativitás dinamikájának 

visszaesése vagy a szerepkörök és felelősségkörök tisztázatlansága, stb. – is először ebben 

az életszakaszban jelennek meg a vállalkozások életében. Szintén általánosságban igaz, hogy 

a nagyobb ívű, korábbi dinamikus fejlődési görbe ennek az életszakasznak a végső határát 

közelítve kezd a vízszinteshez konvergálni. A későbbi táblázatban is megtalálható érdekes 
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tényként említi Timmons, hogy egy Egyesült Államok béli környezetben általában a 20-25 

főt elérő és megközelítőleg 3 millió dolláros éves maximum árbevételt realizáló 

vállalkozásoknál még az elsődleges menedzseri módszer a „gyerünk, csináljuk!”, míg a 25 

és 75 fő közötti és megközelítőleg 2-10 millió dolláros éves árbevételt elérő cégeknél 

ugyanezen menedzseri módszer már inkább a „menedzseljünk!” elveket követi. Ha a 

vállalkozás mérete a két említett dimenziót is meghaladja, a szerző szerint a menedzseri 

módszer már a „menedzserek menedzselésévé” fajul [Timmons 1990, 512. o.]. Így a 

harmadik periódusban jelennek meg először a vállalkozásoknál az élesebb krízishatárok, 

melyek előzetes jelzéseit érdemes tudatosan szem előtt tartania a vállalkozóknak. 

Az utolsó két ciklus a Timmons féle életpálya modellben a tizenegyediktől tizenötödik évig 

tartó érettségi fázis, majd a tizenötödik évet követően a stabilizálási fázis. Ezen életpálya 

szakaszok pontos tulajdonságainak meghatározásának nehézségét egyedül a növekedés 

mértéke okozza. Minél nagyobb ugyanis a korai növekedés, annál nagyobb valószínűséggel 

fordul elő Timmons szerint később konfrontáció, mivel sokkal több változó hatás éri a 

vállalkozásokat, melyek egy idő után összezavarhatják a vállalkozót, aki akár el is veszítheti 

uralmát a kormány mögött, és eluralkodhat a cégben a teljes káosz [Timmons 1990, 512. o.].  

Az érettségi fázist így leginkább a tovább haladás módjának és mikéntjének irányvesztése 

jellemzi, amely aztán egy végső stabilizálási fázisba torkollik.  

Számomra az utolsó két fázis relevánsan nem különül el Timmons modelljében, legalább is 

az életciklusokat jellemző ismérvek alapján. 

A következőkben egy saját szerkesztésű táblázatban összefoglalom a Timmons [1990, 513-

515 o.] modellben az egyes életciklusok során felmerülő, az életciklusokat meghatározó 

ismérveket és az egyes életszakaszokban a vállalkozókban felmerülő kérdéseket, melyeket 

Timmons három dimenzión keresztül közelített meg: a vállalkozó szemszögéből, a 

lehetőségek oldaláról és az erőforrások tekintetében. 
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Életpálya ciklus /  

Jellemzési szempont 

Kutatás és fejlesztési 

fázis 

Indulási (és túlélési) 

fázis 

Korai  

növekedési fázis 
Érettség fázisa 

(Szüretelési) / 

Stabilizálási fázis 

Időtartam alapítás előtti 3 év 0-3. év 4-10. év 11-15. év 15. évet követően 

A Vállalkozói 

szemszög 

Fókuszálás: Valóban egy 

igazi vállalkozó az alapító? 

Menedzsment: Valóban 

rendelkezik a csapat a 

szükséges képességekkel és 

megvan az egyensúly a 

különböző területek 

képviselete között? 

Értékesítés: Rendelkezik a 

csapat a szükséges 

értékesítési és az eladási 

tervek elkészítésének 

képességével? 

Tulajdonlás: Meghozták a 

kritikus döntéseket a 

tulajdonlási kérdésekben és 

a saját tőke megfelelő 

elosztásra került? 

Vezetés: Elfogadták a 

legfőbb vezetőt vagy a 

tulajdonosok versenyeznek 

a döntő szerepkörért, netán 

nem értenek egyet a 

döntésekben? 

Célok: Az alapítók 

megfelelő célokat és 

munkakörülményeket 

határoztak meg? 

Menedzsment: 

Együttműködnek a 

tulajdonosok és előkészítik 

az utat a „gyerünk, 

csináljuk” módszertől a 

„menedzselés” 

módszeréig? 

„Gyerünk, csináljuk” 

vagy „Menedzseljünk”:  

Az alapítók még mindig a 

„gyerünk, csináljuk” elvet 

követik, vagy inkább 

irányítják az eredmények 

alakulását? Elkezdték már 

delegálni a feladatokat és a 

kritikus döntési 

helyzeteket, vagy még 

mindig a kezükben van a 

vétó joga? 

Fókuszálás: A 

tulajdonosok 

gondolatmenete még 

mindig csak az irányításon 

jár, vagy már komoly 

stratégiai döntésekben 

gondolkoznak? 

Célok: A partnereink 

konfliktusban állnak 

velünk? 

Egészség: Van arra valami 

jel, hogy a tulajdonosok 

házas-, vagy érzelmi élete, 

netán egészsége alább 

hagy? 

Csapatmunka: Van 

csapatépítés egy „nagyobb 

közös ügy” elérése 

érdekében a cégnél vagy a 

tulajdonosok még mindig 

csak mint az irányításuk 

által okozott konfliktusok 

kirobbantóiként jelennek 

meg? 

Utódok/tulajdonosok: 

Van bármilyen 

mechanizmus, amely a 

menedzserek öröklésére 

vagy a tulajdonviszonyok 

kezelését biztosítja? 

Célok: Vannak már 

unatkozó vagy kiégett 

vezetők vagy tulajdonosok 

a cég élén? 

Vállalkozói szenvedély: 

Elveszett már a szenvedély, 

hogy valami új értéket 

teremtsen a vállalkozás? 
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Lehetőségek 

Fókuszálás: A vállalkozás 

valóban felhasználó-, vevő-

, és piaci igény centrikus 

vagy egy fejlesztési vágy 

vezérelte azt?  

Vevők:  Meg lettek 

konkrétan határozva a 

vevők és pontosan ismert a 

számukra történő 

értékesítés volumen vagy 

még csak az elképzelés 

fázisában vagyunk? 

Beszállítók: Ismertek a 

beszállítói költségek, az 

árrések a szállítási 

határidők? Ismerjük a 

különböző beszállítók 

kulcsszemélyeit? 

Stratégia: Az indulási 

tervünk egy jól fókuszált 

hiányra játszik, vagy egy 

ágyúval lövünk a 

méhkasra? 

Gazdaság: Kihasználtuk a 

gazdasági előnyöket és 

minden vevőt elértünk már 

és mindezt a megfelelő 

időben? 

Stratégia: Cégünk csak 

egy ráadás nélküli 

„egytermékes” vállalkozás? 

Verseny: Feltűntek új 

eddigi ismeretlen 

versenytársak vagy 

helyettesítők a piactéren?  

Disztribúció:  Értek minket 

meglepetések és 

nehézségek az előre 

eltervezett értékesítési 

csatornák elérésében? 

Piac: A visszatérő vevők 

mindig időben megkapják 

megrendeléseiket? Van már 

K+F és kontrolling 

csapatunk? 

Verseny: Veszítünk a 

partnerkörünkből a magas 

árak vagy az elmaradó 

minőségi követelmények 

miatt? 

Gazdaság: A magas 

árrések erodálni kezdenek? 

Gazdaság/Verseny: 

Megjelentek a piacon új 

technológiák vagy új külső 

versenytársak? Reagált már 

erre a cégünk? 

Termékfejlesztés: A 

legfőbb termékünk piaca 

leáldozóban van? 

Stratégia: Cégünk még 

mindig a gyorsan növekvő 

piacokon próbál 

eredményeket elérni, mert 

nincs új stratégiai 

irányvonal meghatározva? 

Stratégia: Van még tűz az 

innovációkra és a cég 

megújítására? 

Gazdaság: Van még 

lehetőség a piacon arra, 

hogy a profitabilitás 

visszatérjen és a korábbi 

befektetések 

megtérüljenek? 
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Erőforrások 

Erőforrások:  

Rendelkezünk az 

induláshoz szükséges kezdő 

erőforrásokkal? 

Tőke: Netán már most 

tőkehiányban szenvednek 

az alapítók? 

Üzleti terv:  Létezik üzleti 

terv vagy hivatásos a 

csapat? 

Tőke: Korábban elért a 

vállalkozás a tőke 

kimerüléséhez, mint a 

tervekben szerepelt? A 

tulajdonosok is kifogytak 

már a vésztartalékaikból? 

Időzítés: Képes a 

vállalkozás tartani az 

előzetes tervekben 

szerepelő ütemeket? 

Pénzügyi ellenőrzés: 

Vannak ellenőrző 

rendszerek beépítve a 

könyvelésünkbe (pl. számla 

analízis, költségelemzések, 

stb.)? 

Tőke: A cég állandó 

tőkehiánnyal küzd vagy 

senki nem nézi, hogy mire 

mennyit költenek?  

Megbízások: Kiépítette 

már a vállalkozás a külső 

hálózatát és további 

növekedésre volna 

szüksége? 

Tőke: Ismét tőkehiányban 

szenvedünk? 

Fejlesztés/Információ: 

Kicsúszott a növekedés 

irányítása a kezünkből, és 

nem tudjuk tartani a 

fejlődést az új menedzserek 

képzésével? 

Pénzügyi ellenőrzés: 

Vannak ellenőrző 

rendszerek az értékesítés 

mögött? 

Tőke: A tőkehiány 

feloldásra került már 

bankhitel által, mert a 

tulajdonosok már nem 

akarták vagy tudták tovább 

finanszírozni a céget? 

Könyvelés: Megfontolásra 

kerültek a további 

könyvelési (jogi, adózási, 

stb.) kérdéskörök? A 

„szüretelési” stratégia 

részét képezi a hosszú távú 

tervezésnek? 

 

5. számú táblázat: Timmons életpályaciklusai 
Forrás: Timmons 1990, 512-515. o., és saját szerkesztés 
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Látható, hogy az egyes életpálya szakaszok határainál Timmons szerint – a teljesség igénye 

nélkül – milyen kérdések merülhetnek fel a tulajdonosokban. Úgy vélem, hogy a táblázat 

elemeinek átolvasásával új gondolatok ébredhetnek egy esetleges további irányvonal 

kitűzésére vagy épp elkerülésére a döntéshozók jövőbeli stratégia alkotásakor. 

Érdekes tény továbbá, hogy a korábbi Timmons [1977, 1990] kiadásokban az életpálya 

ciklusok külön nem differenciálódnak a növekedési és nem csak növekedési szakaszokra, de 

a későbbi kiadásokban Spinelli-Timmons [2004, 2009, 2012] már említést tesz a Marram-

féle [2003] növekedési szakaszok fázisaira. 

Timmons életpálya modelljének szakaszait a következő ábra segítségével illusztrálhatjuk, 

noha a modell megalkotója saját maga nem készített grafikus megjelenítést a modell fázisait 

illetően: 

 

5. számú ábra: Timmons életpályamodellje 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hazai kutatásokból két további ábrával találkozhatunk, melyek Timmons modelljének 

sarokpontjait véleményem szerint szintén megfelelően illusztrálják: 

Kutatás és fejlesztési fázis

Indulási (és túlélési) fázis

Korai növekedési fázis

Érettség fázisa

(Szüretelési) / 

Stabilizálási fázis
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6. számú ábra: A Timmons életpálya ciklusok jellegzetességei I. 
Forrás: Bács-Böcskei-Fenyves-Zsidó (2015) alapján saját fordítás és átszerkesztés 

 

 

7. számú ábra: A Timmons életpálya ciklusok jellegzetességei II. 
Forrás: Bács-Böcskei-Fenyves-Zsidó (2015) alapján saját fordítás és átszerkesztés 

 

Összefoglalva Timmons életpálya modellje nagyon széles körű gondolatokat ébresztett a 

kutatási területeimet kellően megalapozva, és az egyik legelterjedtebb alapmodellévé vált a 

vállalkozások életpálya kutatások területén. Szinte nem létezik olyan cikk vagy szakirodalmi 

forrás, mely e témát vizsgálva ne tenne említést Timmons modelljére, noha úgy vélem, hogy 

a modell teljes mélységű ismerete sokszor hiányosan jelentkezik a publikációkban. 
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AZ ADIZES MODELL  

Timmons életpálya modelljével közel azonos időben született meg az Adizes professzor által 

megalkotott életpálya modell, mely ugyancsak meghatározó mérföldkővé vált az elméleti 

modellek tekintetében. 

Számos cikk és tudományos publikáció hivatkozik az alábbi, általam „egyszerűsített” 

jelzővel megilletett Adizes életpálya modellre és azok ciklusaira, azonban Adizes modellje 

ennél jóval mélyebb és diverzifikáltabb, mint ahogy az általában a hivatkozott kutatási 

témákban megjelenik: 

 

8. számú ábra: Adizes egyszerűsített életpálya modellje 
Forrás: Salamonné [2006, 226. o.] 

A fenti Salamonné [2006] által alkalmazott modell jól szemlélteti az életpálya szakaszok 

egymás után következő szakaszait, és az egyes szakaszokra legjellemzőbb ismérveket, 

azonban nem az Adizes által kidolgozott teljes modellt mutatja be. A mai napig online 

működő Adizes Intézet és a szakirodalmi forrás [Adizes 1992, 100. o.] alapján az eredeti 

modell a következők ábra szerint alakul. Itt jól láthatóan a grafikon kibővül néhány további 

leágazással, melyek szerepe fontos a teljes modell által kezelt folyamatok értékeléséhez: 
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9. számú ábra: Adizes teljes életpálya modellje 
Forrás: Adizes [1992, 100. o.], Adizes Institute [2015a] 

Adizes művében [1992] nem csak megfogalmazza az egyes életpálya szakaszok ismertető 

jegyeit, mely leírásokkal több hazai publikációban is találkozhatunk, hanem kitér az egyes 

szakaszokban legtöbbször felmerülő problémákra és azok kezelési és megoldási javaslataira. 

Mindezek megértéséhez azonban először szükséges, hogy röviden megismerjük a modell 

egyes fázisainak jellemzőit, melyeket a következőkben főbb vonalaiban mutatok be. Ha 

valaki az Adizes modell gyakorlati alkalmazására készül, számára mindenképp szükséges 

legelőször a teljes Adizes rendszer [Adizes 1992] ismereteinek elsajátítása. 

A modell alapvetően hat növekedési és négy öregedési szakaszra bontható, és számos 

szakirodalmi forrás szerint így – sok más modellel ellentétben – a vállalkozás teljes életútját 

leírja. Véleményem szerint azonban az öregedési szakaszok elemei nem feltétlenül csak egy 

leágazó életút elemeiként tekinthetők, hanem mint például a Marram-féle modellben – 

melyet a későbbiek során mutatok be – ezen elemek ugyanúgy részét képezhetik a vállalati 

életút felső szakaszának elemeiként is. Adizes a teljes életpálya útját úgyszintén az emberi 

életpálya úthoz hasonlítja, így az egyes szakaszok is az emberi életút fontosabb mérföldkövei 

alapján kapták elnevezésüket a szerzőtől. 

Adizes a tulajdonosi kört művében az „alapítók”  megnevezéssel illeti, így a továbbiak során 

én is egyes szám első személyben utalok e jelzővel a vállalkozók tulajdonosi körére. Az első 

állomás az udvarlás fázisa, mely periódus Timmons modelljéhez hasonlóan Adizes esetében 

is a vállalkozás megalapításának időpontja előtti időszakot jelenti. A szerző ezt a korszakot 

egy utasszállító repülőgép felszállásához hasonlítja, amikor „noha látszólag nem történik 
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semmi, nagy fontosságú esemény zajlik le. (…) Egyre inkább felépül a lökő erő és a 

nyomaték, így azután, mihelyt kioldják a fékeket, a gép gyorsan és zökkenőmentesen 

iramodik neki.” [Adizes 1992, 25. o.].  

Másrészről azért kapta az udvarlás megjelölést ez az első szakasz, mert tulajdonképp úgy 

kell működnie az ötletek és első elgondolások elkötelezettségének, mint a házasság előtti 

szerelembe esésnek, azaz az udvarlási szakasznak [Adizes 1992, 26. o.]. Ha tehát a 

vállalkozó számára van egy indító gondolat, mely a lelkesedésen túl a megvalósíthatóság 

mezsgyéjére képes lépni, a vállalkozás elindul az udvarlás szakaszának első rögös útján.  

Ebben az előzetes szakaszban a legfontosabb, hogy a leendő megalapítandó vállalkozás élére 

olyan vezető kerüljön, aki egyrészről elkötelezett, másrészről képes az alapítók által 

elképzelt piaci modell megvalósítására [Adizes 1992, 27. o.].  

Mivel a profit és a kezdő termékek illetve szolgáltatások körének piaca nem releváns még 

ebben a szakaszban, Adizes véleménye szerint akkor van értelme a vállalatalapítást 

megvalósítani, ha az alapítók és vezetők abban hisznek, hogy olyan – esetleg még eddig nem 

létező – hozzáadott értéket hoznak létre, mely jövőbeli piaci sikeressége képes őket a 

későbbiekben is tovább motiválni [Adizes 1992, 28. o]. 

Adizes modelljének első leágazó szakasza a szerelmi viszony. Ez az állapot akkor következik 

be egy vállalkozás esetében, ha a kezdeti elkötelezettség és motiváció az első valós élet és 

piac adta nehézségeknek köszönhetően szertefoszlik. Legjellemzőbb esetei akkor alakulnak 

ki, ha például az udvarlási szakaszban meghatározott terméket vagy szolgáltatást – Timmons 

modelljéhez hasonlóan – nem tesztelik először próbavásárlók körében. Előfordulhat az is, 

hogy a célkitűzések élére nem megfelelő személyt jelölnek ki az alapítók, vagy maga a 

kockázatvállalás mértéke és a kezdeti költségek nem teszik lehetővé, hogy később pozitív, 

megtérülési tartományba kerüljön az induló koncepció. 

Ha nem esik bele a vállalkozás az első csapdába, a modell szerint ismét egy göröngyös út 

vezet a második fázishoz, a csecsemőkorhoz. Ekkor válik minden vállalkozás számára 

Adizes szerint világossá, hogy a megálmodott stratégia megvalósításának kockázata anyagi 

fedezetet igényel, és a hangsúly ezen túl a minél sikeresebb piaci eredmények 

megvalósítására, azaz a minél nagyobb kezdeti forgalom elérésére kerül. Maga a cég 

vezetési és szervezési rendszerei kiforratlanok, erőteljesebb stratégiai döntések még 

nincsenek a cég életében a porondon. Jellemző erre a korszakra, hogy általában a döntések 

meghozatala egy kézben összpontosul, a cégben tevékenykedők időbeosztását a vállalt 

határidők alakítják, a határidők nehezen kerülnek pontos betartásra, viszont a hierarchia 

rendszerint laza és kötetlen [Adizes 1992, 34. o.].  
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Szintén igaz erre a periódusra, hogy az adott szervezeti funkciók (pl. értékesítés, termelés, 

vezetés, szerviz, stb.) sikeres ellátása jelentősen egy személy kompetenciájától függ, és ha ő 

valamiért nem képes ellátni a szerepkörét, akkor az az egész vállalat működését 

veszélyeztetheti.  

A csecsemőkorból való továbblépéshez Adizes szerint a következő szervezési, vezetési és 

irányítási problémákat kell mindenképp orvosolni:  

1.) Nem csak az azonnali (precedens) cselekvésekre összpontosítani 

2.) Nem csak az azonnali lehetőségek megragadásában szabad gondolkozni 

3.) Működtetési rendszereket kell létrehozni (szabályokon vagy stratégiákon keresztül) 

4.) A teljesítmény ingadozásait meg kell szüntetni 

5.) Egy adott probléma megoldását nem szabad elodázni, mert az rövid időn belül 

válsághelyzetet eredményezhet a cég életében, azaz meg kell szüntetni az állandó 

válságmenedzselést 

6.) Meg kell kezdeni a hatáskörök delegálásnak előkészítését, mert az egy kézben 

tartott vezetési elv hosszú távon működésképtelenné teszi a szervezetet 

7.) Nem szabad, hogy megtörjön az alapító elkötelezettsége és hite az általa képviselt 

termék illetve szolgáltatás sikerességben 

Ezen túl két szempont szükséges még a csecsemőkor túléléshez a professzor szerint: az 

állandó forgótőke biztosítása, és a fenti, hetedik pontban is megfogalmazott alapító 

elkötelezettsége [Adizes 1992, 36-37. o.].  

A forgótőke állandó biztosításához szükséges lehet az üzleti terv állandó felülvizsgálata, és 

amennyiben elengedhetetlen, a nem krónikus forgótőke hiányt rövid lejáratú kölcsönökkel, 

vevők felé történő fizetési határidők előrehozásával, szállítók felé a fizetési határidők 

kitolásával, esetleges pályázati lehetőségekkel vagy kezdő vállalkozásokat támogató 

kedvezményes hitelkamatokkal tudják áthidalni a cégvezetők.  

Érdekes és elgondolkoztató Adizes azon hitvallása, miszerint a csecsemőkorú szervezet nem 

rendelkezhet még komolyabb stratégiával. Ezt tulajdonképp a Mintzberg [Ahlstrand-

Lampel-Mintzberg 2005] féle szándékolt és menet közben kialakuló stratégiai elmélettel 

magyarázza. Azaz ahhoz, hogy tulajdonképp megfelelő stratégiát tudjunk kialakítani, 

szükséges valamennyi eltöltött tapasztalat és idő a piacokon, hogy a tudatos és a menet 

közben kialakuló stratégiák ötvözeteként létrejövő megvalósítandó stratégiánk sikeres 

lehessen. Az alábbi ábra szemléleti talán legmegfelelőbben a fenti gondolatmenet 

összefüggéseit: 
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10. számú ábra: A Mintzberg-féle szándékolt és menet közben felbukkanó stratégiák 
Forrás: Ahlstrand-Lampel-Mintzberg 2005, 22. o. 

A csecsemőkorhoz kapcsolódó szokványos és rendhagyó problémák Adizes szerint a 

következők: 

Szokványos problémák a csecsemőkorban Rendhagyó problémák a csecsemőkorban 

A vevők a problémákat a termékben vagy 

szolgáltatásban érzékelik 

A termék  vagy szolgáltatás túl korán kerül 

bevezetésre a piacra, mielőtt még az kész lenne, és 

tragikusan megbukik 

Nagy a küzdelem a termék vagy szolgáltatás 

létrehozásával 

Túl sok és véget nem érő kísérletezgetés a termék 

vagy szolgáltatás fejlesztésében piaci megerősítés 

nélkül 

Olyan értékesítés erőltetése azért, hogy forgótőke 

generálódjon, melyek nem kapcsolódnak a fő 

üzleti tevékenységhez 

Nem képes megvetni a cég a lábát a piacon és nem 

képes referenciákat felmutatni 

A kezdeti termék vagy szolgáltatás koncepciója 

megbukik, és azt egy másik váltja fel 

Nem képes a cég a termék hibáit kiküszöbölni és 

új sikeres megközelítést találni 

Kevés folyamat, szabály és rendszer Rideg folyamatok, szabályok és rendszerek 

Az alapító vagy mások hibáznak Ugyan azt a hibát követik el újra és újra 

Az egyik krízist a másik követi Mindent megpróbálnak megoldani 

A vezetők interaktív és mélyrétű bevonása a 

minden napi értékesítésbe és az irányításba 

A vezetők elveszítik a minden napi 

valóságérzetüket 

A mélységek hiánya; minden csak egyrétű 
Nem képesek magukra vonzani a figyelmet a 

kulcspozíciókban 
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Egy ember csinálja csak a teljes show-t, nincs 

delegálás 
Az ellenőrzést túl sok ember végzi 

Gyors döntéshozatal, néhány részlet kimarad Lassú döntés, paralízis a sok analízis miatt 

Jótékony diktatúra Diktatúra. Az alapító nem hallgat, csak arrogáns. 

A befektetők átnéznek az alapító vagy a 

menedzsment válla felett 
Támogatás nélküli befektetők 

Az alapító elkötelezettsége próbatétel alatt Az alapítói szabályozás elmarad 

A munka kihatással van a családi és otthoni életre 
A család vagy a környezet nem támogatja az 

alapítót 

Negatív cash flow Fenntarthatatlan negatív cash flow 

Alul- vagy felültőkésítés 

Az alaptőke rossz célokra kerül elköltésre, mint 

például felesleges marketingre, eszközökre vagy 

létesítményekre 

6. számú táblázat: Szokványos és rendhagyó problémák az Adizes modell 
csecsemőkorában 

Forrás: Adizes Institute 2005b, 4. o. 

A csecsemőkorhoz kapcsolódó, második leágazó pályaszakasz a csecsemőhalandóság 

korszaka Adizes modelljében. Ez az állapot olyan kedvezőtlen tényezők bekövetkezése 

esetén állhat be egy vállalkozás esetében, ha az alapító nem képes megfelelően vagy időben 

kezelni az induláskor felmerült problémákat, megtörik kezdeti lelkesedése a kitűzött célok 

elérésének irányában. Problémát okozhat, ha esetlegesen a családi háttér nem tud kellő 

támogatást nyújtani számára, és így végül a tulajdonos belefárad a szervezet további 

fenntartásába. Másod sorban szintén jellemző kiváltó tényező a folyamatos és állandó 

likviditási nehézségek jelenléte, mely végül a csecsemőhalandóságba taszíthatja a 

vállalkozást. Hiba lehet ugyanakkor szintén egy túlságosan elsietett felelősségkör vagy 

döntéskör delegálása egy nem megfelelő személy számára, aki a nem rendszeres 

gyakoriságú felügyelet hiányában vakvágányra terelheti a kezdeti sikereket. 

A vállalkozások életútján talán a legaktívabb korszak e modellben a „gyerünk-gyerünk!” 

fázis, mely egyaránt, már elnevezésében is ördögien asszociál a Timmons modell megfelelő 

hasonszőrű periódusára. Adizes úgy érvel, hogy ebben a csecsemőkor utáni életszakaszban 

az alapító tulajdonképp már túljutott a kezdeti nehézségeken, és felbátorodva érzi magát a 

kezdeti sikerek tükrében. Ezért mivel már túl van a kezdő ötletének megvalósításán, egyedül 

az aktuális piaci lehetőségek foglalkoztatják. Mivel az önbizalom rendelkezésre áll az első 

álom sikeres megvalósítását követően, így az alapító bátran evez még számára eddig olyan 

ismeretlen piacok vizei felé is, melyekről esetleg nincs teljes mértékű és mélységű 



57 
 

információhalmaz a birtokában, azonban korábbi üzleti tapasztalatai azt sugallják, hogy 

mégis merjen új kockázatokat vállalni. 

A következő ismérvek jellemzik tehát leginkább ezt az életciklust [Adizes 1992, 47-52 o.]: 

1.) Számos új kapcsolódó és eddig még ismeretlen üzletág felderítése és meghódítása 

2.) Ennek következtében a vállalat az erőforrásait túlságosan szerteágazóvá bontja 

3.) A rövidtávú döntésekben a nyerések és vesztések véletlenszerűen váltakozhatnak 

4.) A termék- vagy szolgáltatás központúságból piacorientálttá válik a cég 

5.) Megjelenik a Mintzberg-féle perspektíva szemléletmód [Ahlstrand-Lampel-

Mintzberg 2005, 24. o.] a stratégiai menedzsmentben 

6.) Előtérbe kerülnek a marketing tevékenységek 

7.) Lehetőségvezérelté válnak a mechanizmusok, azaz mindent az éppen adódó 

lehetőségek teljesítéséhez alakítanak ki/át 

8.) Mivel lehetőségorientált a forgalom volumene is, ezért elgyengül a kontrolling, 

mivel nehezen kalkulálható bármi (pl. költségek, nyereség, volumen, stb.) is előre 

9.) A növekedés következtében szűkössé válhatnak az erőforrások 

10.) Felelősségkörök és tevékenységkörök átfedésbe kerülhetnek a kellő 

összpontosítás hiányában és a rövid határidők szűkében 

11.) A szervezeti organigram ködössé válik  

A gyerünk-gyerünk! korszakban megjelenő szokványos és rendhagyó problémák Adizes 

szerint a következők: 

Szokványos problémák a gyerünk-

gyerünk! szakaszban 

Rendhagyó problémák a gyerünk-gyerünk! 

szakaszban 

Önbizalom, mohóság Vak arrogancia 

Minden prioritás? Minden CSAK a prioritás 

Az értékesítés sokkal fontosabb, mint a profit Elhamarkodott súlypont a nyereségességen 

Néhány vevőt nem tudunk kiszolgálni 
Folyamatos tevékenységen kívüli és nem 

nyereséges üzletek űzése 

A fókuszálás hiánya 
Konzisztensen túl sok irányban halad a vállalkozás 

egy időben 

Nem állandó minőség 
Konzisztens nem állandó minőségű termék 

szállítása 

Nem világos kommunikáció Maga az alapító sem tudja, mi történik pontosan 

Előre egyeztetés nélküli, szabálytalan időközű és 

nem produktív jellegű értekezletek 
Nincs értekezlet vagy soha sem produktív 

Csekély költségelemzés, ad- hoc költségszámítás  Nincs költségelemzés vagy költségszámítás 
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Hatékonyatlan a kulcsvezetők menedzsmentje A kulcsvezetők nem menedzselnek 

Az alapító nélkülözhetetlen 
Az alapító nem akar vagy nem tud olyan személyt 

alkalmazni, akik jobbak nála 

A vezetés frusztrált Egyre inkább távirányítású a vezetés 

Nincs állandó humánerőforrás menedzsment 
Állandóan alacsony színvonalú és használhatatlan 

képzések és tréningek 

Zavar a szerepkörökben és a felelősségkörökben 
A vezetőség nem tud vagy nem akar hatékonyan 

delegálni 

Frusztrált alkalmazottak A kulcsemberek elhagyják a céget 

A cég aláveti magát a kritikáknak A cég aláveti magát a jogi fellépéseknek 

Az infrastruktúra és a rendszerek kártyavár 

szerűek 
Az infrastruktúra és a rendszerek összeomlanak 

Hit a csodákban Bizakodás a csodákban 

Bekövetkezik egy nagyobb krízis 
A nagyobb krízis romba dönti a vállalkozás piacát, 

vagy végez a vállalkozással 

7. számú táblázat: Szokványos és rendhagyó problémák az Adizes modell gyerünk-
gyerünk! ciklusában 

Forrás: Adizes Institute 2005b, 9. o. 

A gyerünk-gyerünk! időszaknak tehát sok pozitív előnye, de sok veszélyforrása is van a 

vállalkozás további növekedésének irányában. Ha az alapító nem megfelelően kezeli a 

kihívásokat, akkor a vállalkozás a harmadik csapda mélyére, „az alapítói vagy családi 

kelepce” legsötétebb bugyraiba kerülhet. Adizes jelen kelepce szakasz ismérvein keresztül 

magyarázza el, mi a különbség a hatáskör átruházás és a decentralizáció között és a 

következőképp érvel: „Az átruházás az a folyamat, amikor feladatokat lefelé átadunk a 

szervezeti hierarchiában, s megteremtünk valamiféle elkötelezettséget e feladatok 

végrehajtására. (…) Ha viszont a feladat döntések kezdeményezése, vagyis az, hogy 

eldöntsük, mi az, amit érvényesíteni kellene, ez a decentralizáció.” [Adizes 1992, 53. o.]. 

Amikor a vállalkozás az alapítói kelepcébe esik, jellemző ismérv, hogy a gyerünk-gyerünk! 

korszak összpontosítatlansága miatt az alapító bürokratikus úton kívánja újra szervezni 

azokat a folyamatokat, melyek irányítására már nem képes személyes ráhatással bírni. 

Azonban ha ezt az újraszervezési folyamatot decentralizálással kívánja elérni, biztos a 

kudarc, márpedig azért, mert nincs a mechanizmusok mögött sem az irányítási rendszer, sem 

az ellenőrzési funkció [Adizes 1992, 53. o.].  

A másik jellemző eleme a csapdának az, ha az alapító a privát életének zálogául kezeli a 

vállalkozást és annak vagyonát, ami egy kedvezőtlen élethelyzet kialakulásával (pl. családi 
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problémák, válás, stb.) szintén zár alá helyezheti az addig gondosan felépített üzleti modellt 

(erre utal a családi szó e kelepce megnevezésében). 

A soron következő növekedési szakasz a serdülőkor. Ez egy éles határvonal az előző 

növekedési szakaszokhoz képest, gyakorlatilag egy teljes megújuláson esik át a vállalkozás. 

Adizes szerint az érintett periódus legjellemzőbb ismérve a következetlenségek és az állandó 

konfliktus helyzetek megjelenésében és kezelésében jelennek meg, melynek kiváltó okai az 

ebben az időszakban levonuló hatáskör átruházások, vezetői cserék és a stratégiai célok 

megváltozásai [Adizes 1992, 59-60. o.]. A korszak legkritikusabb paramétereit a 

következőkben így foglalnám össze Adizes nyomán [1992, 59-67. o.]: 

1.) A szervezeti funkciók közötti valamint a vállalkozásban már régóta dolgozó és 

újonnan érkezett kollégák közötti folyamatos a zsörtölődés megjelenése 

2.) A szervezeti célok elmosódnak 

3.) A személyi ösztönző rendszerekben megjelennek a kaotikus állapotok és 

irrelevanciák 

4.) A vállalkozás élére hivatásos menedzserek és szerepkörök kerülnek 

5.) Megújul az egész szervezeti kultúra 

6.) A piacorientáltságból rendszerorientálttá válik a vállalkozás, és megjelennek az 

első bürokratikus jelek 

7.) Értekezletek, jelentések szervezési folyamatai előtérbe kerülnek 

8.) A szubjektív értékelő rendszerek helyét objektív, teljesítmény alapú ösztönző 

rendszer váltja le 

9.) A volumen helyett a minőség és a hatékonyság került előtérbe 

10.) Az alapító és a vállalat célja nem mindig egyeznek 

Érzékelhető a fenti pontokból, hogy jelen korszakban a növekedés mértéke visszaesik, és a 

vállalkozásoknak a szakaszban sokkal több időre van szükségük a változások 

érvényesítésére. Az irányítás olyanná válik, mintha az alapító, aki eddig egy jacht kapitánya 

volt, hirtelen egy tengerjáró hajó kapitányává avanzsálna. De a hajó ez esetben sokkal 

lassabban képes csak reagálni a kiadott utasításokra, és sokkal több tisztre van szükség 

ahhoz, hogy minden utasítás időben a helyére kerüljön. Ha a hajóra egy fiatalabb tiszt 

érkezik, nehezebben fogadják az idősebb kollégák és csapattagok a javaslatokat és 

utasításokat, és ez belső szervezeti feszültségekhez vezethet.  

A nehézségeket csak az alapszabályzatok újragondolásával lehet feloldani, melyek azonban 

több adminisztratív feladatot rónak az egyes szervezeti egységekre. Ez az az első korszak, 

amikor a vállalat elkezdi kicsit önmagát is belülről megismerni és elemezni, és már nem csak 
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a külső hatásokat próbálja gyorsan lereagálni. Ez természetesen minőségi javulást okozhat a 

termékek illetve nyújtott szolgáltatások területén, viszont ahhoz hogy ez a javulás 

gazdaságos maradhasson, mindenképp be kell avatkozni azon folyamatokba, mellyel a 

hatékonyság növelhető. Erre azért van szükség, mert a többi külső (pl. piaci) és belső (pl. fix 

költségek) adottsága és rugalmatlansága miatt csak a hatékonyság növelésével maradhat 

továbbra is versenyképes a vállalkozás a meglévő piacain. A serdülőkorra jellemző 

szokványos és rendhagyó problémák a következők: 

Szokványos problémák a serdülőkorban Rendhagyó problémák a serdülőkorban 

MI-ŐK harc az újonnan érkezők és a renegátok 

között 
Állandó bizalom- és tiszteletvesztés 

Felfűtött konfliktusok, alacsony morál A kulcsemberek elvesztése 

Ideiglenes vízióvesztés és összezavarodás a 

célmeghatározásban 

A belső viták állandó fókuszvesztéssel járnak a 

piacon történt eseményekről 

Az alapító azon küzd, hogy megváltoztassa a 

vezetési stílust 
Változatlan, funkciók nélküli vezetői stílus 

Az alapító elfogadja a vállalkozás szuverenitását Az alapító visszavonul 

A felelősségkörök jojó delegálása   

Az alapító visszautasítja a változtatást, vagy 

olyanoknak delegálja a feladatokat, akik jobban el 

tudják látni 

Csekély a delegáció és a decentralizáció Nem képes az alapító a decentralizációra 

Az ösztönző rendszerek rossz magatartást 

jutalmaznak 

Nem képes az ösztönző rendszerek bevezetésére a 

profitorientáltság miatt 

A vezetők tanácsa megpróbálja átvenni az 

irányítást 

A vezetők tanácsa lemondatja a vállalkozás 

vezetőjét 

Szerelem-gyűlölet viszony a szervezet és a 

vezetőség között 

Szervezeti paralízis a végeláthatatlan erőltetett 

nyomás miatt  

A vezetői szerepköröket az alapító monopolizálja 
A nyereség felelősségét a nélkül delegálják, hogy 

képesek volnának megfelelően menedzselni 

Az infrastruktúra állandó megújítás alatt áll Állandó megterheltség a költséges irányítás miatt 

A célok és ösztönző erők nem profit orientáltak  Túlzott fizetések az alkalmazottak megtartására 

Növekvő profit, alacsony fizetések Növekvő profit, csökkenő fizetések 

Visszafogott fizetésemelések 
Visszafogott beruházások a K+F és 

termékfejlesztési területekre 

8. számú táblázat: Szokványos és rendhagyó problémák az Adizes modell 
serdülőkorában 

Forrás: Adizes Institute 2005b, 14. o. 
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A serdülő kort a válás csapdája követi, ami kétfelé ágazik Adizes modelljében: az idő előtti 

öregedés és a beteljesületlen vállalkozó kelepcéje felé. Az idő előtti öregedésről akkor 

beszélünk, ha a szervezet a serdülőkor határaiból nem tud kitörni többé, és gyakorlatilag 

megreked a serdülőkor fázisában. A beteljesületlen vállalkozó csapdája pedig az esetben 

következik be, amikor az alapító nem képes elfogadni a vállalkozás önellátó és független 

működőképességét. 

A legtöbb alkalommal, mind a partnerekkel és beszállítókkal, mind a szervezeten belüli 

konfliktusok elburjánzásával megállíthatatlanná válik a szervezet erodálása, és előbb-utóbb 

a kulcsszereplők megválnak a cégtől. Hiba lehet, ha maga a feladatköri és hatásköri 

delegáció is állandóan módosul, így sok esetben megszűnik a bizalom és a megbecsülés az 

adott menedzserek felé. Több, a válás korszakában lévő cég arról ismerhető fel, hogy egyes 

pozíciókban anyagilag túlhonorálnak személyeket, miközben maga a vállalkozás negatív 

eredményekkel zárja sorra az üzleti éveket. 

Ha a vállalkozás túljut a serdülőkor határvonalán, az utolsó növekedési fázis szakaszába, a 

férfikorba ér. Ha azt a kifejezést keresném, ami erről a korszakról először eszembe jut, akkor 

azt mondanám: a kontrolling vezérelt vakondok. Lehet, hogy elsőre furcsán hangzik, de ha 

megvizsgáljuk a következő ciklus ismérveket, akkor talán megérthető, mire is asszociáltam 

Adizes [1992, 69-73. o.] gondolatait alapul véve: 

1.) A korszak ismérvei hasonlóak a gyerünk-gyerünk! korszakéhoz, azonban itt az 

utólagos monitoring helyett minden előre tervezett és általában a tervszámok 

mentén megvalósított 

2.) A vállalat és a szervezet további lassú növekedésen megy keresztül 

3.) Nő a forgalom és az árrés 

4.) Funkcionális menedzseri szerepek, rendszerek és hierarchiák kerülnek előtérbe 

5.) Kissé önelégülté válik a vállalkozás 

6.) Csökken a jól képzett humánerőforrás mennyisége a cégnél 

7.) A szervezeten belüli személyi összetűzések nem oldódtak még fel teljesen 

Adizes szerint a legnagyobb kihívás ebben a korszakban az, hogy megtartsa a vállalkozás a 

növekedési képességét, mert ha ez a lendület elfogy, akkor nem lesz más számára hátra, mint 

hogy átfordul a leágazó irányba. 

Van egy érdekes tény, amit Adizes a férfikor elérése kapcsán említ meg, szinte a sorok között 

megjegyezve. A későbbi fejezetekben még mindenképp visszautalok a következő 

gondolatkörre: a visszafiatalítás kérdéskörére, ami az 1988-as modell kapcsán még csak 

nyomokban jelenik meg. Adizes úgy nyilatkozik, hogy ha vállalkozás megfelelő növekedést 
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képes még realizálni ebben a korszakban, akkor „a szervezetről új csecsemőkorú szervezetek 

válnak le” [Adizes 1992, 70. o.]. 

Tulajdonképp Adizes ezzel le is zárja a növekedési fázisokat, és az életpálya csúcsán 

található megállapodott szervezet ciklusát már az öregedő szervezetek életpálya 

szakaszaihoz sorolja. 

Ebben a fázisban a vállalkozás növekedése megáll. Noha maga a vállalat még erős lábakon 

áll, megszűnik a további felhajtóerő és motiváció. A vállalkozást nem hajtja már az új 

piacokra történő betörés lehetősége, inkább a múltbéli sikereinek fényében sütkérezik, és a 

már sokszor betört, de még habzó tetejű piaci hullámokat lovagolja meg újra és újra. 

Előtérbe kerülnek a személyi összefonódások és a személyek, és maga a vállalkozás is ellene 

van már minden féle új változtatási kísérletnek. A problémák megoldására azonban 

megnövekszik az együttműködési hajlandóság az egyének és a csoportok között, így 

erősödik a csapatszellem. A vevők felé azonban már új igényeket csak nehezen tudnak 

kielégíteni [Adizes 1992, 75-77. o.]. 

Az Adizes modell leágazó szakaszának ábrázolása nem teljesen arányos, ugyanis maga 

Adizes hitvallása szerint is a leágazó szakaszok állomásainak határvonalai sem könnyen 

meghatározhatók. Ezen túl a hanyatlási folyamat ideje is rendszerint jóval rövidebb, mint a 

növekedési szakaszok együttvéve. 

A második leágazó szakasz az arisztokrácia fázisa, ahol még a végső hanyatlás első 

mozzanatai nehezen érzékelhetőek. Legjellemzőbb tulajdonságai e periódusnak, hogy 

rendszerint erőteljes a beruházás az irányító és szabályozó rendszerek további 

tökéletesítésében. Noha az alkalmazottak rutinszerű munkavégzésként élik meg 

mindennapjaikat, tulajdonképp a rutin a kreativitás teljes elvesztését és a kiégést testesíti 

meg. A vállalkozás forgótőke állománya ekkor még viszonylag pozitív trendet mutat, ezért 

sem kerül előtérbe az aggodalom a vezetők számára. Megjelenek az egyes területek és 

folyamatok etikai kódexei. A vállalkozások növelik a megbeszélések számát és ezek céljára 

használt helyiségek méretét, impozáns iroda és fogadóépületeket létesítenek, ám ezek az 

intézkedések sokszor az alapítók a valóságot eltakaró kényszerintézkedéseinek tudhatók be. 

Jellemző erre a korszakra, hogy a vállalkozás beolvasztásra kerül, és így éri el a végső 

holtpontját, de a fordított megoldás, a más cégek felvásárlása is előfordul gyakran, mivel 

már csak így képes új piacokon is megjelenni a saját kreativitás vagy erőforrások hiányában 

[Adizes 1992, 78-90. o.]. 

Ha a vállalkozásban még maradt utolsó lélegzetvételre jutó erő, akkor az arisztokrácia 

ciklusából a korai bürokrácia, majd maga a bürokrácia és a végső halál fázisaiba érkezik. 
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Ezen szakaszok ismérvei tulajdonképp szinte együtt kezelhetők. A főbb problémák az 

állandósult és feloldhatatlan viszályokban jelennek meg, melyek legfőképp a szervezeten 

belül dúlnak. Ez által azonban teljesen elvész a külvilággal és az ügyfelekkel való kapcsolat, 

ami végül a teljes nihilhez juttatja a vállalkozást. Minden a férfikorban pozitív irányt jelző 

gazdasági és eredményességi mutató visszafordíthatatlanul negatívba fordul át, és esély 

sincs már sorsfordító beavatkozásokra. Egyedül az áldozatvállalás mértéke és elosztása 

jelentkezik még megoldandó problémaként az alapítók számára, s gyakorlatilag egy 

kómában tartott agy halott személyhez hasonlítható leginkább a vállalkozás helyzete. Ha 

pedig nem tartható életben tovább már a vállalkozás, bekövetkezik az utolsó mozzanat, a 

halál [Adizes 1992, 91-98. o.]. 

A növekedési és öregedési szakaszok általános érvényű összegző összehasonlító 

tulajdonságait a következő táblázat szemléleti a legmegfelelőbben: 

Növekvő vállalatok Öregedő vállalatok 

Az egyéni siker a kockázatvállalásból ered Az egyéni siker a kockázat kerülésből ered 

A várakozások meghaladják az eredményeket Az eredmények meghaladják a várakozásokat 

Kevés a likvid tőke Sok a likvid tőke 

A funkció hangsúlyozása a formával szemben A forma hangsúlyozása a funkcióval szemben 

A miért és mit tettünktől… …a hogyan tegyük és ki tette felé 

Az embereket a szervezet érdekében végzett 

munkájukért tartják meg, egyéniségük ellenére 

Az embereket egyéniségük miatt tartják meg, a 

szervezet érdekében végzett munkájuk ellenére 

Minden engedélyezett, kivéve, amit kifejezetten 

tiltanak 

Minden tilos, kivéve, amit kifejezetten 

engedélyeznek 

A problémákat lehetőségeknek tekintik A lehetőségeket problémáknak tekintik 

A vállalaton belüli hatalom a piackutatás és 

értékesítési osztályoké 

A vállalaton belüli hatalom a könyvelési, pénzügyi 

és jogi osztályoké 

A gyakorlati munkát végző részlegeké a döntő szó A vállalat irányító részlegeié a döntő szó 

A felelősség nem jár elég hatalommal A hatalommal nem jár elég felelősség 

A vállalatvezetőség irányítja a szervezetet 
A vállalatvezetőség munkáját a tehetetlenségi 

nyomaték szabja meg 

A vezetőségi változás képes a szervezet 

viselkedését megváltoztatni 

Csak a rendszerben való változás vezethet a 

szervezet magatartásának megváltozásához 

Konzultánsokra van szükség „Inzultánsokra” van szükség 

Értékesítési orientációtól… …a „minden a profit” orientáció felé 

A profit megtermelésétől… …politikai ügyeskedések felé 

9. számú táblázat: A növekvő és öregedő vállalkozások általános ismérvei Adizes 
modelljében 

Forrás: Adizes 1992, 99-100. o. 
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Úgy vélem, a fentiekben bemutatott Adizes modell egyes életpálya szakaszainak ismérveit 

ismerni kell ahhoz, hogy megpróbáljunk bekategorizálni egy vállalkozást az aktuális 

életpálya periódusába. Azonban a módszer Adizes szerint sem olyan egyszerű, mivel: 

1.) Elképzelhető, hogy egy vállalat különböző részlegei vagy akár személyei más-más 

életciklusban vannak egy időben 

2.) Elképzelhető, hogy a vállalat olyan aktuális helyzetben van, amikor rövid időn 

belül változnak az aktuális élethelyzetének jellemzői, például egy komorabb 

időszakban lehet, hogy az előző fázis tulajdonságait mutatja, míg egy hirtelen 

bekövetkező siker nyomán épp már a következő ciklus ismertetőjeleit kölcsönzi 

magára. Tömören szólva nagy lehet a szóródás foka. 

3.) Nem minden vállalkozás mutat úgynevezett egészséges eloszlású, harangformájú 

életpályagörbét. 

Így a fent említett három nehézség eliminálása abban rejlik, hogy megpróbáljuk az 

életpályaciklus meghatározásánál kiküszöbölni a szélső értékeket, és a vállalkozás saját 

életkorának meghatározásakor az átlagértékek közelítéséből következtetünk [Adizes 1992, 

119-121. o.]. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy a hazai empirikus kutatások során Göblös-Gömöri [2004] 

a fenti modellt azzal egészíti ki, hogy „a felnőtt korszakba mindkét irányból el lehet jutni: 

érleléssel és visszafiatalítással” [Göblös-Gömöri 2004, 44. o.]. 

Még egy fontos Adizes forrást kell megemlítenem az életpálya gyakorlati és elméleti 

módszerek kapcsán: az Adizes Intézet8 munkásságát. Ezt az intézetet maga a szerző 

alapította 1971-ben, és fő célja, hogy megtanítsák az Adizes modell vezéreszméit és 

praktikáit a cégek számára, és hogy élő segítséget és tanácsadói szerepkört lássanak el olyan 

vállalkozások menedzsmentjében, melyek segítségre szorulnak a továbblépéshez. 2014-ben 

az Intézetet a „Leadership Excellence Journal” az Egyesült Államok egyik vezető fejlesztési 

tanácsadó vállalataként jelölte meg.Maga az Adizes Intézet napjainkban is rengeteg 

szakirodalmi publikációt és videót jelentet meg online oldalán, mely a www.adizes.com 

címen érhető el. Az Adizes Intézet hitvallása szerint [Adizes Institute 2005b, 2005c, 2-3. o.] 

nyolc olyan kritikus ismérv van, mely szükséges a vállalkozások hosszú távú sikerességének 

megőrzéséhez a következők szerint: 

1.) Mindenképp el kell érni a férfikort. Ez az egyetlen olyan szakasz, melyben a 

vállalkozás képes uralni a piacot, fenntartani az irányítási szerepkört, és élvezheti 

                                                 
8 Adizes Institute 
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az állandó növekedést és nyereségességet. Az első kihívás elérni a férfikort, a 

második pedig fenntartani azt. 

2.) A problémák jelenléte szükséges. Sok menedzser ódzkodik attól, hogy a 

vállalkozásban problémák jelentkeznek, és minél előbb túl szeretnének esni rajtuk, 

vagy tudomást sem vennének róluk. Az életpálya pont az ellenkezőjére tanít: az 

egyedüli életpálya szakasz, ahol nincsenek problémák, az a halál. 

3.) A legtöbb probléma nem egyedi, ezért az életpálya modellek segítségével 

sematizálni lehet egyes problémák megoldásainak irányvonalát. 

4.) Vannak szokványos és rendhagyó problémák (ahogy azok a fentiekben 

ciklusonként láthatók is). Ezek olyanok, mint egy pattanás: a kis gondokkal 

kevésbé kell foglalkozni, mert azokkal a vállalkozás együtt tud növekedni, a fontos 

az, hogy a rendhagyó problémákat mielőbb feloldjuk, mert ezek gátolják az 

egészséges növekedés ütemét. 

5.) A sikeres vezetés minden egyes életpálya szakaszában más és más. A menedzsment 

stílusa, céljai, stratégiája, struktúrája, felépítése és megítélése markánsan el kell, 

hogy térjenek minden egyes fázisban. Ha a vezetők lépést tudnak tartani azzal, 

hogy az adott ciklusban épp mi a szükséges teendő, akkor meggyorsíthatják a 

férfikor elérésének idejét. 

6.) A jövőbeli problémák megjósolhatók. Ha a menedzsment tudatában van azzal, 

hogy jelenlegi melyik életpálya szakaszában van, tudja, hogy melyik következik, 

így látja a leküzdendő kihívásokat előre, mely révén sokkal gyorsabb növekedésre 

képes szert tenni. 

7.) Az öregedési szakaszokat kerülni kell. Ahogy az emberi szervezet esetében is, a 

folyamatokat mindig meg kell újítani, és ha potenciális öregedési faktort 

diagnosztizálunk, azonnal megelőző intézkedéseket kell tenni. 

8.) A vállalkozás jövőbeli sikeressége előre vetíthető a menedzsment csapat képességei 

és együttdolgozási morálja alapján, és ha képesek az együttműködésre, egyre 

nagyobb és keményebb problémák megoldására lesznek képesek. 

Sok igazság található a fenti sorok mondatai között, azonban van néhány olyan gondolat, 

mellyel nem értek egyet. Ezek részletezésére a későbbi, gyakorlati életpálya szakaszok 

meghatározásáról szóló fejezetekben térek ki. 

Az Adizes Intézet továbbá a szakirodalmi elméleti források és tanácsadói szerepkörén túl 

egy bárki számára elvégezhető online teszt segítségével lehetővé teszi, hogy meghatározza 
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vállalkozásának jelenlegi aktuális életpálya szakaszát. Erről bővebben szintén az előbb 

említett fejezetben szólok még részletesen. 
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A GREINER MODELL  

Larry E. Greiner professzor modellje az Adizes modell környékén születhetett, így szintén 

az egyik kezdeti, hetvenes években megalkotott alapvető modellként ismert a 

szakirodalomban. 

Greiner modelljét a szerző elmondása alapján az az alapgondolat szülte, hogy a 

vállalkozások sokszor úgy vélekednek, hogy csak a külső tényezők befolyásolják és 

határozzák meg jövőbeli sikerességüket. Greiner azonban úgy gondolja, hogy a vállalkozás 

jövőjét leginkább a szervezet történelme és életpályája képes befolyásolni. Ezt arra alapozza, 

hogy számos pszichológus is megerősítette, hogy a jövőbeli történések bekövetkezését nem 

az előttünk álló események megjósolása, hanem a mögöttünk lévő tapasztalatok és élmények 

átélése irányítja leginkább [Greiner 1972, 38. o.].  

A Greiner modell már-már közismerten elcsépelt két központi fogalma, az evolúciós és 

revolúciós életpálya szakaszok köré építkezik. Greiner meghatározása [1972, 38. o.] szerint 

az evolúciós szakaszok arra szolgálnak, hogy a növekedés elnyúló szakaszait írják le, ahol 

nagyobb megrázkódtatások nem érik a vállalat minden napi működését, míg a revolúciós 

szakaszok azon periódusok leírására szolgálnak, amikor minden napos zűrzavarok uralják a 

vállalkozások életét. Ahogy a vállalkozás előrehalad az életútján, Greiner szerint ezen 

evolúciós és revolúciós szakaszok váltogatják egymást, valamint azt vetíti előre, hogy 

rendszerint egy centralizált időszakot általában egy decentralizált periódus követi [Greiner 

1998, 4. o.]. 

Greiner korábbi megjelent elemző cikkei nyomán úgy véli, hogy öt olyan tényező létezik, 

mely mindenképp meghatározza egy vállalkozás fejlődési útvonalának irányát: 

1.) A vállalkozás életkora 

2.) A vállalkozás mérete 

3.) Az evolúciós szakaszok száma 

4.) A revolúciós szakaszok száma 

5.) Az iparág növekedési rátája 

 

Az alábbi ábra segítségével illusztrálja Greiner a fenti összefüggések kapcsolatát: 
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11. számú ábra: Greiner öt fejlődési útvonalat meghatározó tényezőinek összefüggései 
Forrás: Greiner 1972, 39. o., saját fordítás 

Jól látható, hogy Greiner szerint minél inkább turbulens növekedési rátájú iparágban 

tevékenykedik egy vállalkozás, annál inkább jellemző, hogy több evolúciós és revolúciós 

szakaszon (és így életpálya fázison) megy keresztül. Ezen túl minél inkább lassúbb a 

növekedés a vállalkozás főtevékenységének iparágában, annál inkább elnyúlnak az 

evolúciós szakaszok.  

A fenti evolúciós és revolúciós ismérvek, valamint az öt befolyásoló tényező alapján Greiner 

életpályamodellje az alábbi ábrán látható: 
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12. számú ábra: Greiner életpálya modellje 
Forrás: Greiner 1998, 5. o., saját fordítás 

Az életpálya első evolúciós fázisa a kreativitás. Ez a vállalat megszületésének azon 

mozzanata Greiner szerint, amikor létrejön maga a termék vagy szolgáltatás és annak piaca. 

Greiner úgy véli, hogy a vállalkozások alapítói általában maguk is műszaki vagy vállalkozói 

beállítottságúak, ezért a menedzsment tevékenységekről nem (szívesen) vesznek tudomást. 

A vállalkozás mozgatórugóját inkább a fizikális és mentális motivációjuk indítja be az új 

termékük eladása kapcsán. Az első szakaszban nagyon erős a kétoldali kommunikáció az 

alkalmazottakkal, és rendszerint a munkavégzés volumene és a kezdeti eredmények 

nagysága még nincsenek párhuzamban egymással. A folyamatokat az azonnali piaci 

visszajelzések alakítják, így viszont a vállalkozások nagyon szoros viszonyt alakítanak ki a 

vevőkörrel [Greiner 1994, 4. o.].  

A kreativitás evolúciós fázisát a vezetési krízis első revolúciós szakasza követi. A kreativitás 

a szakaszban továbbra sem vész el, azonban mivel a termelékenység nő, szűkössé kezdenek 

válni az erőforrások. Ez alatt nem csak az eszköz és infrastrukturális erőforrások értendők, 

hanem a szükséges tudás és tapasztalat hiánya, ami szintén olyan szignifikáns problémákat 
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okozhat, mely gátat szab a további fejlődés dinamikájában. Ha a vállalkozás a személyi 

erőforrás hiányt például új alkalmazottak beiktatásával próbálja megoldani, az ismét 

krízishelyzethez vezetheti, mivel még nem készült fel a megnövekedő létszám irányítására 

és kezelésére, ráadásul motivációval is fel kell vérteznie az újonnan érkezőket. Másrészről a 

tőke kiszolgáltatottságot is kerülnie kell a vállalkozásnak, mert ez által ismét zsákutcába 

juthat. A vezetési krízis legnagyobb dilemmája tehát a fentiek nyomán az, hogy ki és milyen 

módon vezesse tovább a vállalkozást, úgy, hogy az képes legyen a kezdeti krízispontok 

felszámolására. Szükséges tehát egy erőskezű menedzser, akinek megvan a tudása és 

képessége, hogy a vállalkozás életébe új irányítási technikákat szőjön bele. Ezen krízis 

ponton azért lendül át nehezebben a vállalkozás, mert maga az alapító is nehezen fogadja el 

és adja át az egyes részlegek vezetői feladatkörét, valamint az alapítónak és a menedzsernek 

is kooperatívan kell együttműködnie egymással, hogy mindketten ugyan azon hajóba ülve 

egy irányba evezzenek [Greiner 1994, 5. o.]. 

Ha sikerül az első akadályokon túllendülni, a vállalkozás megérkezik a második evolúciós 

szakaszba, az irányítás fázisába. Ez a szakasz nem szól másról, mint hogy létrejön a 

funkcionális szervezeti struktúra és az egyes funkciók (mint például a termelés és a 

marketing) folyamati elválasztásra kerülnek egymástól, valamint mélyebben specifikálttá 

válnak. Létrejönnek eddig még nem létező rendszerek, úgy, mint például az integrált 

számlázási és könyvelési rendszerek az értékesítés vagy a beszerzés területén. A vállalati 

kommunikáció kissé formálissá válik, és előtérbe kerülnek a titulusok az egyes személyek 

közötti kapcsolatokban. Bevezetésre kerülnek vállalati normák és sztenderdek, melyek 

elsőként a költségvetési és munkavégzési területeken jelentkeznek. Az alapító által delegált 

menedzserek átveszik a főbb területek feletti felelősségvállalást és irányítást, míg az alattuk 

elhelyezkedő középvezetők inkább a területeik leghozzáértőbb szakembereiként végzik 

minden napi tevékenységeiket [Greiner 1994, 5. o.]. 

A második revolúciós szakaszba lépve a vállalkozás az autonómia krízisét éli meg. 

Leginkább a nevéből adódóan e korszak jellemzője az, hogy noha az alkalmazottak 

töretlensége az új irányítási elvek bevezetésével még nem hagy alább, viszont egyre inkább 

képtelenek lesznek a túl gyors növekedés megfelelő lekezelésére. Ezt úgy élik meg az alsóbb 

szinten dolgozó kollégák, mintha kirekesztenék őket teljesen minden nemű 

döntéshozatalból. Ők úgy érzik magukat ebben a helyzetben, – a bólogató kutya mintájára – 

mintha ők csak az utasítások végrehajtásául szolgálnának, és figyelmen kívül hagyják a 

véleményüket vagy észrevételeiket, mert úgy gondolják, hogy azok el sem jutnak a 

vezetőhöz a túlzott és szerteágazó hierarchia rendszerében. Maga az időszak autonómiai 
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krízishelyzete tehát abból adódik, hogy az alacsonyabb szinteken lévő alkalmazottak, és 

középvezetők nagyobb autonómiát szeretnének kiharcolni maguknak. Az általános nyerő 

megoldás ilyenkor általában a nagyobb delegáció megvalósítása révén érhető el, azonban a 

hátráltató erő abban húzódik meg, hogy a felső vezetők az eddig kiharcolt pozícióiktól és 

döntéskörüktől csak nehezen szeretnének megválni. Ha nem sikerült ezt a recessziót túlélni, 

akkor a túlzott centralizáció miatt és az alsóbb szintű vezetők kiábrándulása miatt a 

vállalkozás befulladhat [Greiner 1994, 6. o.]. 

A harmadik evolúciós szakasz a delegálás végső állomása. Ahogy az az előző 

krízishelyzetből adódik, ebben a fázisban helyére kerülnek a döntési- és irányítási 

hatáskörök. A menedzserek sokkal nagyobb felelősségi kört kapnak az üzemi és marketing 

területekre. Előtérbe kerülnek az ösztönző rendszerek, melyek legfőképp profit centrikusak, 

és a vezetők részére bónusz vagy prémium formájában kerülnek meghatározásra. A 

topmenedzserek az időszakos jelentések alapján irányítanak már csak a 

„f őhadiszállásaikról”, és jellemző, hogy ebben a korszakban akvizíciókat hajtanak végre 

azért, hogy új piacokat érjenek el a már meglévő decentralizált egységek mellé. A 

kapcsolattartás a legfőbb menedzsmenttel jóval ritkább és időszakosabb, és a válasz 

többnyire írásban érkezik tőlük. A delegálás korszaka tulajdonképp az alsóbb vezetői 

pozíciókban tevékenykedőknek kedvez leginkább, akik új kihívásokat állíthatnak maguk elé, 

mivel a szervezet önmagában jóval decentralizáltabbá válik. Ez által maga a szervezet is 

gyorsabban és rugalmasabban képes a vevői igényeket újra kielégíteni, mert az alsóvezetők 

kerülnek minden napi kapcsolatba a piaci történésekkel [Greiner 1994, 6. o.]. 

A delegálási szakasz revolúciós követője a kontroll krízishelyzete, ami abból adódik, hogy a 

felső vezetés elveszti az irányítási és ellenőrzési képességet a túlzottan diverzifikált vállalat 

erdejében. Sok felső vezető abba a hibába eshet, mint egy valóságérzetét vesztett renegát 

tábornok, aki saját autonóm elképzelései szerint egyedi döntéseket hoz, figyelmen kívül 

hagyva a szervezet további relevanciáit, mint például a kooperációs terveket vagy a büdzsét. 

A túlzott szabadság így végül szűk látókörhöz vezet. Másrészről leginkább akkor következik 

be ez a krízisállapot, ha a vezetők nem képesek már megtartani a kormányt az elszabadult 

vállalat felett, és megpróbálnak túlszabályozással ismét centralizált menedzsmentet 

létrehozni, de sikertelenül [Greiner 1994, 6. o.]. 

Az utolsó előtti evolúciós szakasz a koordinálás a modellben. Ebben az evolúciós 

periódusban a formális rendszerek működtetését nagyobb fokú együttműködés révén 

próbálják ismét összeegyeztetni a vezetők, és újra nagyobb felelősséget vállalnak azért, hogy 

a szükséges adminisztratív és új ellenőrző rendszereket felvonultathassák. A korábban 
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decentralizált egységeket csapatokba (teamek-be) tömörítik, és előtérbe kerül a formális 

tervezés és a folyamatok intenzív nyomon követése. A költségeket visszafogják, és 

felosztják a szervezet egységei között, és minden egyes team egy önálló, külön befektetési 

központhoz kapcsolódik, aki meghatározza, mire és mennyi forrás áll rendelkezésre. 

További erőforrásokat bérel mindenközben a vállalat, hogy az ellenőrzési és tervezési 

funkciókat a vezetők felé elláthassák. Számos művelet centralizálásra kerül a központban, 

mint például az adminisztráció, az adatfeldolgozás vagy a pénzügy, míg az operatív 

egységek működése továbbra is decentralizáltan végzi tevékenységeit. A vállalkozás 

mérlegelheti a befektetési lehetőségeit és a külső tőkebevonás lehetőségét részvények 

segítségével, melyek további növekedéssel kecsegtethetnek a piacon. Ez a hatás 

tulajdonképp egy visszafogottabb erőforrás bővítés melletti hatékonyságnövelés révén 

próbálja új lendülettel ellátni a vállalatot. Ha a felső vezetés jobban a helyi igények mögé 

tud nézni, sokkal óvatosabban képes lesz felelősségteljes döntéseket hozni, miközben a 

központ nyomon követi minden lépését [Greiner 1994, 7. o.]. 

A Salamonné [2006] által véleményem szerint nem leghelyesebben „bizalom-krízis” névvel 

illetett következő revolúciós szakasz megfelelő elnevezése inkább a bürokrácia krízise. Igaz, 

hogy e krízis folyamán megjelenik a bizalom hiánya a felső vezetés és az alsóbb csoportok 

alkalmazottai között, de a legfőbb kiváltó ok erre az, hogy mind a felső, mind a középvezetés 

a korábban bevezetett bürokratikus adminisztrációs rendszert okolja mindezért. A vállalat 

egy idő után a növekedés miatt egyszerűen irányíthatatlanná válik kizárólag adminisztratív 

módszerek és kontrolling rendszerek segítségével, és elveszti a kommunikációs és emberek 

közötti kapcsolatát a szervezeten belül. A folyamatok kifejezetten csak a problémák 

kezelésére korlátozódnak, ami megállítja a növekedés és innováció további lehetőségét 

[Greiner 1994, 7. o.]. 

Az utolsó evolúciós periódus az együttműködési fázis, ahol az iménti krízishelyzet 

gócpontjai ismét feloldódnak, és a vezetés némiképp spontánabb álarcot ölt magára úgy, 

hogy a csoportokat átszervezi és a hasonló kaliberű szakembereket tömöríti újra, mellyel 

elkerüli az interperszonális különbözőségeket. A társasági vezetési mód kerül előtérbe a 

formális irányítást leváltva, amit azon régóta a cégnél tevékenykedő vezetők vesznek zokon, 

akik az első, de már nem napra kész rendszereket kitalálták és megalkották. A fókusz tehát 

a problémák minél gyorsabb megoldására terelődik, azonban a csapatok közbelépésén 

keresztül. A csapatokat a funkcionális hierarchián túl feladat vagy folyamatcsoportokba is 

szervezik (azaz tulajdonképp létrejönnek a funkcionális mátrix szervezeti hierarchiák). A 

központi irányítás létszámát csökkentik és átszervezik, és szintén interdiszciplináris 
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szervezetei egységeket létrehozva kezelik. Az így mátrix típusú szervezeti egységek sokkal 

megfelelőbben képesek lekezelni a projekt vagy folyamat centrikus problémákra a 

beavatkozásokat. A korábbi formális rendszerek leegyszerűsödnek, és egy egyszerű, de 

mégis többcélú rendszert hoznak létre. Több konferencia megbeszélést tartanak az első 

vonalban tevékenykedő vezetők, és csak a legfőbb problémák megoldásával foglalkoznak. 

Saját képzési programokat indítanak a cég alkalmazottainak minél cégspecifikusabb 

tudásbázisának elsajátítására. A csapatmunka révén az alkalmazottak is jóval inkább 

mutatnak készséget az együttműködésre, mind egymással, mind feletteseikkel. Az azonnali 

információs rendszer így gyorsan a mindennapjaikká válik a döntéshozóknak, miközben az 

alsóbb szinten tevékenykedők a csapat által elért eredményekre nagyobb hangsúlyt fektetnek 

az egyéni vívmányaik helyett [Greiner 1994, 7-8. o.]. 

A Greiner modell utolsó revolúciós szakaszában egy nagy kérdőjel áll. Greiner véleménye 

szerint, egyrészről amikor a modellt megalkotta, a legtöbb általa vizsgált vállalkozás még az 

utolsó evolúciós szakaszában állt, ezért kritikusnak ítélte meg a modell további kimenetelét. 

Greiner mégis úgy véli, hogy az ötödik revolúciós szakaszban egy új szervezeti struktúra fog 

kialakulni, és olyan programok valósulnak meg, mellyel az alkalmazottak kötetlen 

munkaidőben tevékenykedve pihenhetnek, és revitalizálhatják magukat és e közben a 

megoldások kulcsát a problémákra. Greiner szerint már léteznek olyan vállalkozások, 

melyek duális szerkezeti berendezkedésűek: egyrészről a megszokások vezérlik a 

mindennapi operatív tevékenységeket, míg másrészről a reflektáló viselkedés új 

perspektívák megismerése felé ösztönzi az egyéneket [Greiner 1994, 8. o.]. 

Viszont szintén a kilencvenes évek végén újra megjelentetett cikkében egy új megemlítést 

is tesz arra, hogy nem volt helyénvaló a hetvenes években meghatározott modell minden 

egyes eleme. Az ötödik, kérdőjeles krízisről úgy vélekedik, hogy valószínűleg mégsem a 

pszichológiai saturáció válik valóra, hanem a krízis helyzetet az okozza, hogy a vállalatok 

nem találnak további belső megoldásokat vagy ösztönző erőket új termékek létrehozására, 

melyek a vállalkozás növekedéséhez vezethetnek. Ezért inkább a vállalkozás elkezd kifelé 

tekinteni, új partnerek vagy nagyobb vállalkozások felé. A hatodik evolúciós szakaszban 

pedig valószínűleg külső szervezetei megoldásokat hajtanak végre, mint például egy fúzió 

vagy hálózatos szervezeti láncokba tömörülnek, netán holding szervezeteket alakítanak, 

melyekben a tulajdonosi viszonyok keresztezik egymást. 

Az így kibővített Greiner életpályamodell az alábbi ábrán látható: 
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13. számú ábra: Greiner módosított életpálya modellje 
Forrás: Greiner 1998, 9. o. alapján 

Greiner a következő irányelveket ajánlja a növekedő vállalkozások menedzserei számára, 

melyeket érdemes szem előtt tartaniuk [Greiner 1994, 9. o.]: 

∝ Mindig érdemes tudni, hogy épp melyik fejlődési szakaszban vagyunk 

∝ Mindig fel kell ismerni a szükség szerinti legszűkebb megoldások skáláját a 

revolúciós szakaszokban, azaz nem szabad elaprózni a problémák megoldására szánt 

erőforrásokat 

∝ Együtt kell élni azzal a tudattal, hogy a megoldások újabb problémákat vetnek fel 

Az első pontban tett ajánlásra segítségül Greiner a következő ábrán szerepelő mátrix 

meghatározásaival áll a vezetők oldalára: 
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14. számú ábra: Vállalati praktikák Greiner öt fázisa nyomán 
Forrás: Greiner 1998, 10. o., saját fordítás 

Végszóként Greiner önmaga is azt vallja őszintén, hogy még nagyon sokat kell 

tanulmányozni a vállalkozások fejlődési ismérveit ahhoz, hogy egy olyan modellt 

alkothassunk, mely minden helyzetben pontos meghatározásra képes. A saját modelljéről is 

úgy véli, hogy az öt-öt fázis csak megközelítő jellegű információkkal szolgál, melyek a 

különböző vállalati kultúrák és iparágak érájában egymástól nagyon eltérően alakulhatnak. 

Greiner nyitva hagyja annak a kérdéskörét is, hogy vajon meddig képes növekedni egy 

vállalat, és mi történik az utolsó evolúciós vagy revolúciós szakasz elérését követően. 
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A CHURCHILL -LEWIS MODELL  

Noha a szerzőpáros ötfokú modelljét Greiner evolúciós-revolúciós modelljének 

alapgondolata szülte, mégis azért említeném egyedüli, külön lábakon nyugvó modellnek, 

mert a modell önmaga is további modellek9 megihletőjévé vált a szakirodalom fejlődési 

időskáláján. 

A modell megszületésének alapgondolata a szerzőpáros szerint az volt, hogy a nyolcvanas 

évek elejéig megjelent modelleket – mint például Adizes vagy Greiner modelljét – úgy 

értékelik, hogy azok elsősorban nagyobb méretűvé növekvő és hosszabb életutat megélni 

vágyó vállalkozások elemzésére ugyan megfelelők lehetnek, azonban semmiképp sem 

alkalmazhatók egy hathónapos, húsz fővel rendelkező kisvállalkozás elemzéséhez 

[Churchill-Lewis 1983, 2. o.]. 

Erre három szignifikáns okot hoznak fel megerősítő ismérvként [Churchull-Lewis 1983, 2. 

o.]: 

1.) a korábbi modellek azt feltételezik, hogy a vállalkozásoknak növekedniük kell. és 

keresztül kell jutniuk minden fejlődési szakaszon, vagy idő előtt el kell hullaniuk 

2.) a korábbi modellek képtelenek elcsípni a legfontosabb indulási szakaszok ismérveit 

a vállalkozás születési és kezdeti növekedési fázisaiban 

3.) a korábbi modellek a vállalatok méretét általánosan az éves árbevételük 

nagyságához kötik (némely a létszámadatokkal hozza összefüggésbe), és figyelmen 

kívül hagynak olyan tényezőket, mint például a hozzáadott érték, a telephelyek 

száma, a termékskála komplexitása és a megújulási ráta a termék- vagy 

gyártástechnológia területén. 

A szerzőpáros ezért úgy gondolta, hogy saját empirikus kutatásba kezd és a szekunder 

kutatások kombinálásával egy új modellt hoznak létre, melyek alapjait a tényadatok szerint 

alakítják ki. Az alábbi, általuk megalkotott modell esetében minden korszakánál figyelembe 

vették a vállalatok méretét, diverzifikáltságát, termékkör komplexitását, és a következő öt 

menedzsment tényezőjét: vezetői stílus, szervezeti struktúra, a formális rendszerek 

kiterjedtsége, a legfőbb stratégiai célok valamint a tulajdonosok üzleti menetbe való 

integráltságát. 

A modell egyes fázisaihoz így a következő ismérveket kapcsolták:  

                                                 
9 A későbbiekben látható, hogy a Marram életpálya modell alapjai mélyen a Churchill-Lewis modell 
alapkövein nyugszanak. 
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Életpálya 

fokozatok / 

Jellemzők 

Főbb ismérvek és problémák Szervezeti struktúra Menedzseri funkciók 

Egzisztencia 

- tőke 

- vevők 

- termékek 

- értékesítés 

- szállítás 
 

 

Túlélés 

- egyenesbe kerül a tőke és megújul 

a vagyon 

- árbevétel 

- költségek 

- profit 

- üzleti kör  
 

Stabilizáció 

(Felszabadítási 

siker) 

- profitabilitás 

- tőke 

- személyek 
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Növekedés 

(Növekedési 

siker) 

- profitabilitás 

- erőforrások: 

× tőke: kölcsönzött erő a pénzügyi 

növekedéshez 

× személyek: professzionális 

menedzserek kölcsönzése, akik 

viselik a felelősséget a területeikért 
 

 

Eltávolodás 

- költség kontroll 

- delegáció 

- érett piacok megközelítése 

- tőke a növekedéshez 

 

 

Érettség / (Nagy 

vállalatok) 

- konszolidációk és a siker 

ellenőrzése 

- „minden nagy cégek normális 

problémái” 

- a kreativitás fenntartása és a 

korábbi fokozatok adoptálása  

 

10. számú ábra: A Churchill-Lewis életpályaciklusok legfőbb jellegzetességei 
Forrás: Churchill-Lewis [1983, 6. o.] és Marram [2003, 15-20. o.] alapján saját szerkesztés és fordítás
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A Churchill-Lewis által megalkotott életpályamodell a következők szerint alakul: 

 

15. számú ábra: A Churchill-Lewis életpályamodell 
Forrás: Churchill-Lewis [1983, 5. o.] alapján saját fordítás 

Az első fázis a modell alapján az egzisztencia szakasza. Ebben a periódusban rendszerint a 

vállalkozások legfőbb problémája az új vevők megnyerése, és a hozzájuk történő termékek 

és szolgáltatások eljuttatásának megszervezése. A következő tulajdonosi kérdések 

merülhetnek fel a periódusban:  

∝ Vajon elég vevőt el tud érni vállalkozásunk? 

∝ Időben tudjuk szállítani a termékeket illetve szolgáltatásokat? 

∝ Életben tudjuk tartani az üzletünket? 

∝ A kezdő termékkörünket ki tudjuk majd bővíteni, hogy egy szélesebb spektrumú 

vevői kört is elérhessünk? 

∝ Lesz elegendő forrásunk, hogy kezelni tudjuk a kezdeti fázis tőkeigényeit? 

Általában a szakaszban a vállalkozás filozófiája és operatív tevékenysége egy a 

tulajdonossal, aki minden folyamatot nem csak felügyel, de önmaga végez is.  

A szerzőpáros véleménye és kutatómunkája nyomán az első periódusra leginkább az újonnan 

alapított éttermek vagy a kiskereskedelmi egységek üzleti életének mindennapjai hozhatók 

fel szemléltető példaként [Churchill-Lewis 1983, 6. o.]. 
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A második szakasz a túlélési fázis. Ha a vállalkozás eléri ezt a ciklust, akkor elmondható, 

hogy a kezdeti üzleti modell sikeres volt. Már van elég elégedett vevőköre ahhoz, hogy a 

megélhetését biztosítani tudja, ezáltal a hangsúly áttevődik a költségek és bevételek 

arányának alakítására. A periódust uraló tulajdonosi kérdések már a következők lesznek: 

∝ Tudunk a vállalkozás rövidtávon elegendő forgótőkéhez jutni, hogy a szükséges 

fejlesztési beruházásokat illetve karbantartásokat elvégezhesse? 

∝ Lesz elég tőkénk a vállalkozás piaci igényekhez való felfejlesztéséhez? 

Maga a vállalkozás formája továbbra sem összetett, az alkalmazotti létszám nem jelentős, és 

a vezetésük is általában egy személyhez köthető, aki egyedül hozza meg továbbra is a főbb 

kérdésekben a döntést. A működtető szervezeti és ellenőrzési rendszerek megléte minimális, 

és a vezető továbbra is hozzá van nőve a vállalkozáshoz [Churchill-Lewis 1983, 7. o.]. 

A szerzőpáros szerint a második fázis határán általában meg is rekedhet a vállalkozás, ha 

nem lételeme a további előre menetel, de ez nem jelenti a vállalkozás életútjának végét, vagy 

leáldozó szakaszát. 

Ha mégis a továbbnövekedés stratégiáját követi a vezető, akkor a harmadik, siker fázisba 

érkezik meg a vállalkozás. Ezt a szakaszt két különálló állomásra bontják a szerzők, de a 

modellben egy fázisként jelentkezik a két megálló, mely közül az egyik korszak a 

felszabadítási siker, míg a második a növekedési siker. 

A felszabadítási siker során a vállalkozás szert tesz a gazdasági stabilitásának 

megerősítésére, eléri a megfelelő méretét és megalkotja azt a termék portfóliót, mely 

biztosítja hosszú távú sikerességét a piacon. Akár a szakaszban is nyugvópontra kerülhet a 

vállalkozás fejlődése, ha képes fenntartani a stabilitáshoz szükséges mutatók állandóságát, 

vagy nem tör be más versenytárs a már megszerzett pozíciókra. Maga a vállalkozás 

szervezete is megnövekszik, mely indokolttá teszi, hogy területi vezetők átvegyenek 

szerepköröket a tulajdonostól. A tőkeállomány rendszerint megfelelő nagyságú és 

megújulási sebessége elégséges, hogy ne kerüljön finanszírozási krízisekbe a cég. A 

megnövekedett vállalati méret pedig magával hozza a szükséges irányítási és ellenőrzési 

rendszerek kiépítését is [Churchill-Lewis 1983, 7-9. o.]. 

Ha a vállalkozás átlép a növekedési siker korszakába, akkor érvénybe lép a tulajdonos 

konszolidációs politikája, mely további erőforrások bevonásával ismételt növekedési 

pályára állítja a vállalkozást. Ez a jelenség legtöbb esetben új menedzserek és vezetők 

bevonásával jár, de azzal az elővigyázatossággal, hogy az alap üzleti koncepció sikeressége 

ne sérülhessen. Ezt követően új piacok meghódítására irányul a tulajdonosi célkitűzés, mely 

új termékek vagy szolgáltatások bevezetésével valósul meg. Az irányítás területén 
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megjelenik az előre tervezés és a tervadatok mentén szervezett és működtetett szemléletmód, 

így előtérbe kerül a kontrolling funkció a vállalati döntéshozatalban. A stratégiai tervek 

egyre mélyebben kidolgozottá válnak, és a jövőbeli üzleti tervek és költségvetések is 

folyamatos frissítésre szorulnak [Churchill-Lewis 1983, 9-10. o.]. 

Ha nem vall kudarcot a növekedési stratégia, a vállalkozás hamarosan eléri a negyedik fázist, 

az eltávolodást. Jelen korszak két döntő fogalom köré csoportosul: a delegáció és a tőke. Ha 

a delegáció oldaláról közelítünk először, akkor elsősorban a tulajdonosnak már nem csak a 

felelősségi köröket kell delegálnia, hanem a menedzsment hatékonyságát is növelnie kell, 

hogy haladást tudjon tartani a piaci növekedéssel. Ha a tőke oldalát nézzük, szintén a túl 

gyors növekedés szabhat gátat, hiszen a hirtelen megnövekedett igények biztosításához 

megnövekedett forrásokkal kell rendelkezni, mivel legtöbbször a vállalkozásnak 

előfinanszíroznia kell a később realizálható nyereségeit. Ha erre nem tud megfelelő 

nagyságú új tőkét bevonni, képtelen lesz megfelelni a növekedési kihívásoknak. Szervezeti 

megközelítésben a vállalkozás egyre inkább decentralizálttá válik, és megjelenhetnek az új 

piaci területek meghódításával a különálló divíziók, ezáltal is törekedve a hatékony erőforrás 

re allokációra. A rendszerek egyre kifinomultabbá, de egyben sokrétűbbé is válnak, és az 

egyes területek élén megjelennek a szaktudással (is) rendelkező menedzserek. A tulajdonos 

és az üzletmenet egyre inkább elválnak egymástól, és mindketten legfőképp profit orientálttá 

válnak. A szerzők szerint ez a szakasz sorsfordító lehet a vállalkozás életében: ha a 

tulajdonosok megfelelően képesek kezelni a – menedzseri és financiális – kihívásokat, akkor 

a vállalkozás egy sikeres, nagy céggé nőheti ki magát [Churchill-Lewis 1983, 10-11. o.]. 

Az utolsó fázis a modellben az erőforrások érettsége. A kutatók szerint akkor érhető el ez a 

fázis, ha először is sikerült az irányítási és pénzügyi célok teljes összefonása a gyors 

növekedés ellenére, másrészről pedig ha a vállalat a nagy méretének ellenére képes mégis 

megőrizni a kisvállalkozások rugalmasságát és vállalkozói spirituszát. A vállalkozásnak a 

szakaszban ki kell bővítenie szinte minden menedzsment végbástyáját, úgy mint a pénzügyi 

területeken, a stratégiai tervezés területén, valamint a költségellenőrzési rendszerek szintjén. 

A menedzsment továbbra is decentralizált, viszont a kiépített rendszerek már teljesen 

önműködővé teszik az utasítások és visszacsatolások áramlását. A tulajdonosok és az üzleti 

folyamatok szinte teljesen függetlenek egymástól. Ha minden bolygó együttáll a cég belső 

területein, akkor a vállalkozás meghatározó erőt képviselhet a tevékenységeinek piacain 

[Churchill-Lewis 1983, 11-13. o.]. 
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A szerzőpáros az empirikus kutatások nyomán megemlít még nyolc olyan menedzsment 

tényezőt, melyek az egyes életpálya ciklusokban eltérően alakulnak. Ezek közül a 

legfontosabb tényezők grafikonját Marram modelljének bemutatásakor ábrázolom.  

Churchill és Lewis szerint az általuk végzett kutatómunka egyértelműen bebizonyította, 

hogy a vállalkozások az induláskor jellemzően nagyon eltérő módon vágnak bele első üzleti 

folyamataikba. 

Külön kiemelik – más modellekkel ellentétben – a franchise alapon működő újonnan 

alapított vállalkozásokat, mely véleményük szerint a következő kezdeti előnyökkel indulnak 

a többi induló vállalkozástól eltérően: 

∝ a marketing terv már rendelkezésre áll, mely általában több piacon is bevált már 

∝ jelen van egy már szofisztikátlan információs és irányító rendszer 

∝ a műveleti folyamatok standardizáltak és jól kifejlesztettek 

∝ a kezdeti promóciót a franchise birtokosa rendszerint, mint piactámogató 

intézkedésként térítés nélkül nyújtja 

Természetesen hátrányok is övezik az induló franchise vállalkozásokat a következők szerint: 

∝ általában magasabb indulótőke igénye van a vállalkozásnak 

∝ (általában földrajzilag) korlátozott a növekedési és bővülési lehetőség 

∝ szinte jelentéktelen a franchise tulajdonosainak befolyásolhatósága 

Mindent összevetve, a szerzőpáros egy méltán megalapozott háttéranyagra támaszkodó, új 

életpálya szemléletmódot és modellt alkotott meg, mely egyben ötvözi a korábbi elméleti 

modelleket, de empirikus kutatással alátámasztva új irányok felé is kitekint. 

Szembetűnő újdonsága a mikro-, kis- és középvállalkozások felé történő nyitásával 

jelentkezik, s noha véleményem szerint a hivatkozott elméleti szakirodalmakban csak 

elvétve jelenik meg a modell, mondanivalóival mégis fontos értékeket képvisel jelenlétével. 
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SCOTT-BRUCE ÉLETPÁLYA MODELLJE  

A szerzőpáros életpálya modellje sokban hasonlít Greiner [1972] szemléletmódjához, és 

több eszmét is adoptáltak a korábbi modellből a következők szerint: 

 

16. számú ábra: Scott-Bruce életpálya modellje 
Forrás: Scott-Bruce [1987, 47. o.] nyomán saját fordítás 

Az eredeti publikáció tartalmazza az egyes életpálya szakaszok pontos leírását is, de 

szerencsére a következő összefoglaló táblázat segítségével a szerzők egy könnyebben és 

gyorsabban átlátható varázspálcát is biztosítanak az továbbiak szerint: 
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Fázis → 

Szempont ↓ 
Kezdet Túlélés Növekedés Expanzió Érettség 

Iparág állapota feltörekvő, szerteágazó feltörekvő, szerteágazó 

növekedő, néhány 

nagyobb versenytárs, új 

belépők 

növekvő, racionalizált 
növekvő/racionalizált, 

érett/hanyatló 

Kulcs témakörök 
vevők elérése, 

gazdaságos gyártás 
árbevétel és költségek 

irányított növekedés, 

erőforrások biztosítása 

gazdasági növekedés, 

irányítás fenntartása 

irányítás kibővítése, 

termelékenység, 

marketing erősítése, ha 

az iparág hanyatlik 

Top menedzsment 

szerepköre 
direkt felügyelet felügyelt felügyelet delegáció, koordináció decentralizáció decentralizáció 

Menedzsment 

stílusa 
vállalkozói, individuális 

vállalkozói, 

adminisztratív 
vállalkozói, koordináló 

professzionális, 

adminisztratív 
házőrző kutya 

Szervezeti 

struktúra 
strukturálatlan egyszerű funkcionális, centralizált 

funkcionális, 

decentralizált 

decentralizált, 

funkcionális/termék 

Termékfejlesztés 

és piackutatás 
nincs kevés néhány termékfejlesztés 

új termékek 

innovációk, piackutatás 
gyártásfejlesztés 
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Rendszerek és 

irányítás 

egyszerű könyvvitel, 

„kukkoló kontroll” 

egyszerű könyvvitel, 

személyi kontroll 

pénzügyi rendszerek, 

egyszerű kontroll 

jelentések 

költségrendszerek, havi 

értékesítési és termelési 

jelentések, delegált 

kontroll 

formális irányítási 

rendszerek, célirányú 

menedzsment  

Legfőbb pénzügyi 

források 

tulajdonosok, barátok, 

rokonok, beszállítói 

lízing 

tulajdonosok, 

beszállítók, bankok 

bankok, új partnerek, 

visszatartott jövedelmek 

visszatartott 

jövedelmek, új 

partnerek, biztos 

hosszú távú adósság 

visszatartott 

jövedelmek, hosszú 

távú adósság 

Tőkeképződés negatív negatív/egyenletes 
pozitív, de 

visszaforgatandó 

pozitív, de alacsony 

osztalékú 

tőkegeneráló, magas 

osztalékú 

Legfőbb 

invesztíciók 
üzem és eszközök működő tőke 

működő tőke, 

üzembővítés 
új műveleti egységek 

üzem- és piaci pozíció 

fenntartó 

Termék-piac 

egyszerű vonalú és 

limitált értékesítési 

csatornák a piacon 

egyszerű vonalú, de 

növekvő skála és 

értékesítési csatornák 

kiterjedt, de limitált 

skálájú termék, egyszerű 

piac, több csatornán 

kibővített, 

megnövekedett piacok 

és csatornák 

összetett vonalú, 

multiplikált piacok és 

csatornák 

11. számú táblázat: Scott-Bruce életpálya ciklusainak jellemzői 
Forrás: Scott-Bruce [1988, 48. o.] nyomán saját fordítás
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HISRICH -PETERS ÉLETPÁLYA MODELLJE  

1989-ben jelent meg az első sorban marketing irányultságú kutató professzor páros 

„Enterpreneurship: Starting, Developing and Managing a New Enterprise” angol nyelvű 

kötete, mely magyar kiadása 1991-ben „Vállalkozás - Új vállalkozás indítása, fejlesztése és 

működtetése” néven vált az óta több szakterület szakirodalmi forrásainak közkincsévé.  

Ez az életpálya modell véleményem szerint Salamonné [2006b] és Zsupanekné [2007; 2011] 

nyomán helytelenül került be a magyarországi szervezeti életpálya elemzések területére, 

ugyanis a Hisrich-Peters féle életpálya modell – a kutatópáros szakterületével is 

megalapozottan – nem vállalati, hanem termék életpálya görbét ábrázol a következők 

szerint: 

 

17. számú ábra: Hisrich-Peters termék életpálya modellje 
Forrás: Hisrich-Peters [1984] alapján Hisrich-Peters [1991] 

A fenti termék életpálya modell fázisait épp ezért csak olyan vállalkozások életpályájával 

tudnám elméleti síkon összevonni, melyek például kifejezetten csak egy termék gyártásával 

majd forgalmazásával foglalkoznának, és a termék élethelyzete határozná meg egyben a 

szervezet korát. Ez véleményem szerint nagyon korlátozottan képzelhető csak el a valós 

vállalti szférában. 

A szerzőpáros nevét azonban nem helytelen a vállalkozások szervezeti életpálya modellek 

szakirodalmi alapbázisához kapcsolódóan megemlíteni, ugyanis művükben előkerülnek a 

vállalati életutat meghatározó legfőbb állomások. De elgondolásom szerint nem a fenti 

termék életpálya görbe meghatározásához hasonlóan, illetve nem is összegezve, hanem az 

egyes fejezetek során külön-külön kapcsolódnak (pl. marketing, pénzügyi, szervezési vagy 

épp vezetési) az egyes stratégiák az életút egyes állomásaihoz.  
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Ezeket az állomásokat a könyv tematikája szerint a következő – szintén csak virtuális, 

Timmons modelljéhez hasonlóan nem létező, de általam elképzelt – ábrán foglalom össze: 

 

18. számú ábra: Hisrich-Peters életpálya modellje 
Forrás: Hisrich-Peters [1991] nyomán saját szerkesztés 

Hisrich-Peters modelljében a vállalkozó szemszögéből tekint csak másodlagos módon a 

vállalkozás életútjára a mű, és a vállalkozó minden napi teendőin, kihívásain és döntési 

gócpontjain keresztül ismerhetjük meg a vállalat életútját.  

Az önértékelési fázis a vállalkozó személyiségének megismerésén alapul, vizsgálva a 

vállalkozó személyes emberi és környezetének viszonyait tekintve. Számos korábbi kutatási 

eredmény bevonásával mérlegelnek a szerzők, kiből és milyen módon válhat jó vállalkozó, 

függ-e a nemtől, életkortól vagy a családi háttértől a jövőbeli sikeressége? 

A vállalkozás indítási és felfuttatási fázishoz kapcsolódóan tér ki legszélesebb körben 

Hisrich-Peters [1991] művében, szinte az összes vállalati legfőbb funkciót (pénzügy, 

marketing) és vezetési stílust körbejárva. 

A megállapodott szervezet kapcsán, egy esettanulmányon keresztül vázolja fel a korszakban 

leginkább előtérbe kerülő folyamatokat a szerzőpáros, míg a vállalkozás befejezésére a 

következő alternatív lehetőségek kimenetelét vizsgálja meg alaposan: csőd, átszervezés, 

családi öröklés, átruházás, újrakezdés, akvizíció. 

A középkorúnak számító mű itt-ott tartalmaz már nem teljesen naprakész nézőpontokat, 

azonban mindenképp a vezetői és vállalkozói ismeretek egyik bibliájaként ajánlott minden 

a terület iránt érdeklődő személy számára.  

Önértékelési fázis

Vállalkozás indítási fázis

Felfuttatási fázis

Megállapodott

vállalat

A vállalkozás 

befejezése
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HANKS MODELLJE  

Hanks [1990; Hanks-Watson-Jansen-Chandler 1993] életpálya modellje Cameron-Whetten 

[1984] modelljéhez hasonlóan egy összefoglaló modell a szerző korábbi kutatómunkája 

nyomán. A modell a következő életpálya ciklusokat tartalmazza: 

 

19. számú ábra: Hanks összefoglaló modellje 
Forrás: Hanks [1990; Hanks-Watson-Jansen-Chandler 1993] nyomán saját szerkesztés 

A modell egyes szakaszainak leíró jellemzése helyett Hanks-Watson-Jansen-Chandler 

[1993] összefoglaló táblázatának implementálásával mutatnám be az egyes periódusok 

klasszifikált szempontjait: 

Fázisok → 

Dimenziók ↓ 
Indulás Expanzió 

Konszoli-

dáció 

Diverzifi-

káció / 

megújulás 

Hanyatlás 

Életkor fiatal - - idősebb bármely korú 

Méret kicsi - nagy legnagyobb visszaeső 

Növekedési 

ráta 
inkonzisztens gyors, pozitív 

lassú 

növekedés 
gyors, pozitív visszaeső 

Strukturális 

forma 

meghatároz-

hatatlan, 

egyszerű 

részlegesített, 

funkcionális 

részlegesített, 

funkcionális 
divizionális 

legtöbbször 

funkcionális 

Indulási fázis

Expanziós fázis

Konszolidációs fázis

Diverzifikáció / megújulás fázisa

Hanyatlási fázis
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Működés 

nagyon 

informális, 

rugalmas, 

kevés szabály 

kezdetleges 

formális 

rendszerek 

bürokratikus, 

tervezési és 

irányítási 

rendszerek 

előtérben 

bürokratikus 
túlzottan 

bürokratikus 

Centralizá-

ció 

erősen 

centralizált, 

alapítók által 

centralizált, 

néhány 

folyamat 

delegált 

moderáltan 

centralizált 
decentralizált 

mérsékelten 

centralizált 

Üzleti 

feladatok 

piaci rés 

meghatáro-

zása, 

prototípus 

készítése, 

feladatok 

elosztása 

volumen 

gyártása, 

disztribúció, 

kapacitások 

kiterjesztése, 

működtető 

rendszerek 

felállítása 

az üzlet 

profitterme-

lővé tétele, 

irányítás 

kibővítése, 

menedzsment 

rendszerek 

kiépítése 

diverzifiká-

ció, termék 

piaci 

területének 

kibővítése 

revitalizáció, 

a misszió és 

stratégia újra 

meghatáro-

zása 

12. számú táblázat: Hanks ciklusainak dimenziói és jellemzői 
Forrás: Hanks-Watson-Jansen-Chandler [1993, 12. o.] és Kemp-Verhoeven [2002, 17. o.] 

nyomán saját fordítás 

A szerző fenti modell kialakításakor a korábbi modellek összefoglalásában nagy szerepet 

játszott Kazanjian [1988] technológia alapú vállalkozásokra megalkotott négy ciklusból 

(koncepció és fejlesztés szakasza, kereskedelmesítés fázisa, növekedési fázis és stabilitási 

fázis) álló életpálya modellje, és Scott-Bruce [1987] korábbiakban bemutatott öt ciklusból 

álló modellje.  

Hanks vállalati életút modellje egy általános életpálya görbéjéhez hasonlítható leginkább, 

épp ezért, valamint a fenti általános meghatározásai szerint közkedvelt alkalmazása a 

megjelenő publikációkban.  
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A GÓMEZ -PALLETE MODELL  

A spanyol kutatópáros Gómez és Pallete [Gómez-Pallete 1995] szintén a Greiner modell 

ismérveiből indultak ki, és egy nagyon érdekes személetmódot vittek bele a Greiner féle 

evolúciós és revolúciós szakaszok elméletébe. Modelljük a következő ábrán figyelhető meg: 

 

20. számú ábra: Gómez-Pallete életpálya modellje 
Forrás: Gómez-Pallete 1995 nyomán saját fordítás 

A modell tulajdonképp abban egyező Greiner modelléhez, hogy a szerzők stabil és krízis 

szakaszok váltakozását határozzák meg saját modelljük esetében. A különbségek viszont két 

oldalról figyelhetők meg; egyrészről a stabil és krízis helyzetek találkozási pontjaiban 

jelentkeznek, ahonnan kétfelé ágazik a kimenetel: vagy továbbhalad a vállalkozás a 

következő stabil periódus felé, vagy pedig megszűnik a krízis helyzetek kezelhetetlensége 

miatt. Másrészről pedig a stabil szakaszok az ábra szerint úgy értelmezhetők, mint a két 

krízis szakasz közötti nyugodt periódusok növekedési görbéje.  

Számomra a modell leginkább Greiner és Adizes modelljének ötvözeteként értelmezhető, 

melyben a krízis (tulajdonképp revolúciós) szakaszok gyakorlatilag az Adizes féle kelepce 

helyzeteknek felelnek meg. Ez a szemléletmód véleményem szerint a krízishelyzetek 

kezelésének megoldásában illetve kezelésében nyújthat segítséget a krízismenedzsment által 

javasolt teendők megvalósításánál.  
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SÁEZ VACAS MODELLJE  

A spanyolországi szerző modelljére csak érintőlegesen szeretnék kitérni, mivel nem maga 

az életpálya modell az érdekes esetében, hanem a Gómez-Pallete [1995] modellből adoptált 

tanok új szemléletmódba történő helyezése. A modellt Sáez Vacas [1995] a következőképp 

definiálta és ábrázolta: 

 

21. számú ábra: Sáez Vacas modellje Gómez-Pallete ötlete nyomán 
Forrás: Sáez Vacas [1995] alapján saját fordítás 

Ha a fenti ábrát megvizsgáljuk, rögtön az tűnik fel, hogy a szerző szerint az érettségi fázist 

nem az életpálya görbe csúcsán éri el a vállalkozás, hanem kicsivel előtte. Cserébe az 

életpálya ív tetején egy új jelenség figyelhető meg: egy új életpálya kezdete. A szerző ezen 

érdekes – személyem szerint – a vállalkozás visszafiatalítására törekvő ötlete merőben újnak 

számított a kilencvenes évek derekáig megjelenő életpálya szemléletmódok között.  

Úgy értékelem, hogy a Greiner féle revolúciós és evolúciós modellt merőben új 

megközelítésből ötvözte az Adizes féle életpálya úttal, kissé leegyszerűsítve a korábbi 

modellek irányvonalait. Az ábra értelmezése szerint a vállalat növekedési fázisában több 

krízis és nyugalmi helyzet követi egymást, és a krízisek révén képes a vállalkozás a 

folyamatos előre törésre. A Gómez-Pallete modell ismertetőjegyit pedig a stabil és krízis 

helyzetek egymáshoz való viszonyában adoptálta a szerző, azonban az előzőekben leírtak 

szerint nála a Gómez-Pallete modellel ellentétben a krízis szakaszok építő jelleggel hatnak 

a vállalkozás fejlődési irányára.  
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A Sáez Vacas féle szemléletmód mindenképp elgondolkozásra késztet, és sok újdonságot 

épít bele a korábbi modellek fontosabb tényezőit összegyúrva, ezért véleményem szerint 

hasznos és fontos helyet birtokol az életpálya ciklus témakörének meghatározó szakirodalmi 

forrásai között.  
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A DE GEUS ÁLTAL KÉPVISELT ÉLETPÁLYA SZEMLÉLETMÓD  

Az Arie de Geus professzor által meghatározott életpálya szemlélete kissé eltér a korábbi 

modellek gondolkozásmódjában, véleményem szerint elsősorban azért, mert de Geus 

legfőképp az árbevétel alapján mért legsikeresebb (az úgynevezett „Fortune 50010”) 

vállalkozásokat kutatatja. Véleménye szerint az átlag életkora a Fortune 500 

vállalkozásoknak 40 és 50 év között határozható meg, azonban az általa megvizsgált 

vállalkozások egyharmadának közel tizenhárom év kellett ahhoz, hogy felkerüljenek a 

listákra [de Geus 1997, 2. o.]. 

De Geus szerint két féle életpályájú vállalkozás létezik: a rövidtávon gondolkodó és a 

hosszútávon gondolkodó szervezet. 

A rövidtávon gondolkodó szervezetek elsődleges célja, hogy az alapítók és a menedzserek 

érdekeltségeit tartsák szem előtt, azaz így a vállalkozás egyedüli célja az állandó 

nyereségesség elérése, és a nyereségesség növelése az életút során. Mindent kizárólag a 

nyereség realizálása alá rendelnek, és az irányítási és ellenőrzési funkciókat is ennek 

megfelelően szervezik. Ez azt jelenti, hogy a beruházási döntéseknél például a legrövidebb 

idő alatt megtérülő invesztíciókat helyezik előtérbe, nem jellemző a vállalkozáson belüli 

tudásátadás, inkább olyan személyeket alkalmaznak, akik már a megfelelő szaktudás 

birtokában vannak. Szintén e vállalkozások ismertető jele, hogy nagy a szervezeten belüli 

fegyelem és szigor, és inkább a negatív motiváció kerül előtérbe. 

Ezzel szemben a hosszútávon gondolkodó szervezetek olyan vállalkozások, melyek első 

sorban értéket szeretnének teremteni, így célrendszereik jellemzően többsíkúak. Fontos 

számukra a társadalmi szerepvállalás és a szervezeten belüli folyamatos tudásbővítés az 

életút során, és jövőjüket tudatosan építik, mindenközben a környezetükkel harmóniában 

együtt élve. Céljuk nem csak a részvényesek, hanem a kockázatviselők szolgálata is egyben. 

A szervezeti irányítás is sokkal rugalmasabban alakul, és nyitott minden változtatásra, már-

már szinte mintaszerű a vállalati légkör ezeknél a cégeknél. 

A következő táblázatban összefoglaltam, hogy mik a rövidtávon és hosszútávon gondolkodó 

szervezetek legfőbb ismérvei: 

 

 

                                                 
10 A Fortune 500 (néhol Fortune 100 vagy 1000) vállalkozások azon vállalkozások összességét testesítik meg, 
melyek az Egyesült Államokban évről évre az adott 500 (100 vagy 1000) árbevételük szerint legnagyobb 
forgalmat generáló cégek közé tartoznak. Létezik egy úgynevezett Fortune Globe 500 lista is, mely az egész 
világon sorolja be a vállalkozásokat éves realizált árbevételük szerint a rangsorba. 
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Típus / 

Szemszög 

Rövidtávon gondolkodó 

vállalatok 

Hosszútávon gondolkodó 

vállalatok 

Környezetre 

való érzékenység 

nem érzékeny a környezetére, egyedül 

csak a saját célok a meghatározóak 

ráhangolódik a környezetében történő 

eseményekre, és harmóniában él vele 

Kohéziós 

képesség 

az egyének identitását nem befolyásolja a 

cég minden napi üzletvitele 

az alkalmazottak magukénak érzik a 

cég érdekeit és értékeit, de az egyének 

identitása is megmarad 

Tolerancia szinte ismeretlen fogalom 
toleranciára nyitottság mind a 

kollégák, mind a partnerek felé 

Irányítás centralizált decentralizált 

Finanszírozás 

hullámzó, mindig az épp aktuális 

projektek határozzák meg a finanszírozás 

módját, többször külső források 

igénybevétele illetve előfinanszírozás 

jellemzi 

konzervatív, de meg tud lovagolni 

olyan hullámokat, melyeket a 

versenytársak esetleg nem 

Szervezeten 

belüli 

tudásmegosztás 

ismeretlen minden napos és támogatott 

Motiváció általában negatív irányú 
mindig pozitív irányú, és általában 

nem anyagi jellegű 

Célok 
profitmaximalizálás, ad- hoc lehetőségek 

kihasználása 

hosszú távú célok kitűzése, szervezet 

állandó életben tartása és élővé tétele 

13. számú táblázat: A rövidtávon és hosszútávon gondolkodó vállalkozások általános 
ismérvei de Geus modelljében 

Ha egy ábrán szeretném illusztrálni de Geus modelljét, én az alábbi szerint képzelném el: 

 

22. számú ábra: de Geus képzelt életpálya modellje 
Forrás: saját szerkesztés 

Rövidtávon 
gondolkodó 

vállalkozások

Hosszútávon gondolkodó 
vállalkozások
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A szerző azt vallja, hogy a hosszútávban gondolkozás módszere nincs összefüggésben a 

megtérülési mutató (ROI) alakulásával vagy a vállalkozás anyagi javaival, egyedül a 

szervezeti tudást helyezi előtérbe. Azzal a példával él, hogy közgazdasági nézőpontból a 

feudális korszakban a föld értéke volt a meghatározó, míg a kapitalizmus korszakában a 

felhalmozott tőke. A jelen korok tudáskorszakában a legnagyobb értékként viszont 

egyrészről maga a munka, viszont másrészről a tudás kerül előtérbe, és ez által a tanulás 

értéke [de Geus 1997, 5-6. o.]. 

De Geus szerint akkor megfelelő a vállalat élén álló vezető, ha ő maga is állandóan beépíti 

az újonnan megszerzett tudást a vezetői folyamataiba a következők szerint: 

 

23. számú ábra: Az alapítói tudás beágyazása a szervezeti stratégiába 
Forrás: de Geus 1997, 10. o. 

Ez által a tanulás és a tudás beépítése a vállalkozásba a hasonulás folyamatán keresztül megy 

végbe, nem pedig csak száraz, hitvallás nélküli módon. 

Végül a professzor – mint legfőbb műve címét11 is e gondolatmenetből kölcsönözve – abban 

hisz leginkább, hogy egy szervezet csak akkor képes hosszú távon sikeres maradni, ha 

folyamatosan élővé tudja tenni és tartani magát belülről [de Geus 1997, 21. o.]. Ez pedig 

csak akkor lehetséges, ha a felgyorsult világban képes lépést tartani az új ismeretek 

elsajátításával és az üzleti folyamatokban történő alkalmazásával.  

                                                 
11 Az élő vállalkozás 



96 
 

A MARRAM MODELL  

Edward P. Marram professzor modelljének növekedési szakaszát Timmons [2004, 561. o.] 

a gyorsan növekvő modern kis- és középvállalkozások modelljeként említi, és véleményem 

szerint van igazság a gondolatmenetében. Marram szerint „az értékek akkor keletkeznek, 

amikor a vállalkozások elindulnak, DE, sokkal több értéket teremtenek, miközben ezek a 

vállalkozások növekszenek” [Marram 2003, 2. o.].  

Velem együtt a professzor is azt vallja, hogy „ha tudod pontosan, hogy hol jársz a vállalat 

életútján, akkor meg tudod mondani, mely problémák tekinthetők normálisnak, és melyek 

igényelnek különös törődést” [Marram 2003, 3. o.]. 

Marram professzor a Timmons féle életpályaút alapgondolatán túl a Churchill-Lewis [1983] 

modell alappilléreivel is operál, nem véletlenül. Marram életpálya modellje ugyanis nem 

más, mint a szintén a gyorsan és általában egyedi indulási körülményekkel elstartoló családi 

vállalkozások elemzésére készült. Marram a Churchill-Lewis [1983] életpálya modellt a 

következő, „a növekedés hat fokozata” néven közismertté vált formájában publikálja: 

 

24. számú ábra: A növekedés hat fokozata a Marram féle Chuchill-Lewis modellben 
Forrás: Marram [2003, 5. o], saját fordítás 

Természetesen az eredeti Churchill-Lewis [1983] modell felépítésében ugyan az Marram 

szerint is, csupán a középső fázist, a siker fázisának két korszakát (felszabadítási illetve 

növekedési siker fázisokat) értelmezi külön-külön önálló lábakon álló időszakoknak, 

melyeknek a stabilizáció és növekedés elnevezéseket adja.  
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A Marram professzor továbbá a Churchill-Lewis [1983] által menedzseri tényezők egyes 

életpálya szakaszokhoz kapcsolódó változását a következők szerint értelmezi: 

 

25. számú ábra: Marram menedzsment tényezői az életpálya fokozatok tükrében 
Forrás: Churchill-Lewis [1983] és Marram [2003, 13. o.], saját fordítás 

Ezen analógián tovább haladva már felismerhetők Marram saját életpálya modelljének 

gondolatébresztő elemei, mely modellt a következő ábra szemléltet: 

 

26. számú ábra: Marram életpályamodellje 
Forrás: Spinelli-Timmons [2004, 561. o.], Marram [2009, 6. o.], saját fordítás 
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Az első fázis, a csoda fázisa tipikusan a Timmons [1977] életpálya modell kutatási és 

fejlesztési ciklusához hasonlítható. A modell esetében talán az a legnagyobb lényegi 

különbség, hogy Rivers [2015] szerint a csoda körszakában a vállalkozások alapítói 

lényegében semmilyen korábbi vállalkozói tapasztalattal nem rendelkeznek, amikor 

elkezdenek gondolkodni egy potenciális vállalkozás megalapításában. A kezdeti öltet (netán 

a termék illetve szolgáltatás prototípusa) esetükben is megvan, viszont általában a kezdőtőke 

nem mindig áll rendelkezésre. Ezért az alapítók úgy élik meg a kezdeti helyzetet, hogy 

számukra is maga a csoda volna, ha mégis sikerülne beindítani az üzletet. 

Ha mégis megtörténik a csoda, a modell szerinti következő fázis a baklövések korszaka. 

Ebben a periódusban jelentkezhetnek az Adizes [1992] modellhez hasonló növekedési 

szakaszokban megjelenő leágazó életpálya szakaszok, melyek által a vállalkozás nem képes 

a bekövetkezetett kezdeti csoda fenntartására, és akár pénzügyi, de akár piaci 

tapasztalatlansági okok miatt az üzleti sikerek nem képesek a vállalkozás életben tartására. 

Ezt Marram hibák miatti kiugrásoknak nevezi, és véleményem szerint az Adizes [1992] 

modell bármely korai leágazó szakaszának ismeretanyaga bekövetkezhet ekkor. 

Ha a vállalkozásnak sikerül elkerülnie ezt a kelepcékkel tűzdelt időszakot, akkor általában a 

kemény munka meghozza gyümölcsét, és elérkezünk a harmadik ciklusba, a dübörgés 

korszakába. Ekkor a tulajdonos megtalálja a harmóniát a piac igényei és az általa támasztott 

kínálat között, és valóban beindulnak a profitot termelő mechanizmusok. A megoldás kulcsa 

ebben a szakaszban általában a piacra való betörés sikerében található, így ha ezt a célt tűzi 

ki maga elé a második szakasz göröngyös útját járó tulajdonos, akkor hamarabb elérhető a 

növekedési fázisok legerőteljesebb szakasza, a dübörgés. 

Mivel kisebb méretű vállalkozások modelljeként tekint Marram professzor az életútra, a 

dübörgési fázist követően a modell rögtön a zsákmány korszakban csúcsosodik ki, mellyel 

tulajdonképp a szerző a vállalkozás érettségét hivatott kifejezni. Rivers [2015] szerint az 

ebben a korszakban lévő vállalkozások leginkább BCG mátrix féle „fejős tehén” politikáját 

követik, azaz az alacsony piaci növekedés lehetősége mellett már csak a magas piaci 

részesedéssel való rendelkezésre törekednek. A cél persze így az volna az alapítók körében, 

hogy minél tovább a zsákmány szakaszban tartsák a vállalkozást, azonban ennek realitása 

nem sokáig jellemző. 

Így Marram szerint már csak két lehetséges út állhat a vállalkozás előtt: vagy sikerül egy 

újabb (induló) csoda hullámát meglovagolva újraindítani a kezdeti lépéseket, – és ennek 

révén a csoda reneszánszát megvalósítani – vagy az egykor sikeres üzleti modellt teljes 

szétesésre kárhoztatják, és a vállalkozás lassan kiírja magát a piaci szereplők névsorából. 
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Marram szerint a csoda reneszánszát sokszor az eredeti alapító nem képes már újra életre 

hívni – számos belső vagy külső környezeti tényezőre hivatkozva – ezért célszerű a 

stafétabotot egy családi vagy alkalmazotti, rosszabb esetben külső befektető irányítói kézbe 

átadni. Ezzel ugyan az alapító (személy szerint) elhagyja az általa gyermekeként felnevelt 

és dédelgetett vállalkozását, azonban maga a vállalkozás – és ez által termékei és 

szolgáltatásai – tovább élhetnek. 

Marram az életpálya modelljéhez – s legfőképp a csoda reneszánszának mozzanatához – 

kapcsolódóan az alábbi, szintén érdekfeszítő gondolatmenetet illeszti, ahol megjelenik a 

visszafiatalítás fogalmának részletes elképzelése, továbbá a visszafiatalításokon keresztüli 

újabb lehetőségek alternatív ötlete. 

 

27. számú ábra: A folyamat megközelítésű vezetési stílus körforgása 
Forrás: Marram [2003, 22. o.], saját fordítás 

A modell megalkotója a következő körforgásban szemléltette elképzelését, melyhez 

jómagam is magas fokú szimpátiát tanúsítok, és a későbbiekben saját modellem kapcsán is 

visszanyúlok még a sémához. 

A fenti folyamat központú megközelítésben két megújító fogalom is megjelenik. Az első az 

úgynevezett „regenerizáció”, amely a folyamatok ismételt előröl kezdődő újra alkotását 

jelenti. A második fogalom pedig a „revitalizáció” , amely már a korábban megalkotott és a 

vállalkozói környezetbe beültetett teljes folyamat rendszert hivatott újra átgondolásra 

kényszeríteni, mivel az a bürokratizált (azaz írott szabályokkal lefektetett) környezetben 

végül stagnáláshoz vezetett. A folyamatok alakításában a két alakító tényező – a már 

Timmons [1990] által is központi hármas elem két központi meghatározó – kulcsparamétere, 
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az éppen adódó lehetőségek mérlegelése és kihasználása illetve a környezeti adottságok 

helyes felmérése játszik szerepet Marram esetében is. 

Érdemes megjegyezni, hogy a Marram által létrehozott modellnek az online publikációkban 

léteznek más megjelenési – azonban tartalmában teljesen a Marram féle ötfokozatú életpálya 

modellek ismérveivel azonos – formái is, melyek közül egyet a következő grafikán mutatok 

be: 

 

28. számú ábra: Marram modelljének online publikációkban megjelenő mása 
Forrás: The Presidents’ Council Foundation [2015] nyomán saját fordítás 

A fentiekben ismertetett Marram modell tehát szintén jelentős gondolatokat fogalmaz meg 

az életpálya menedzsment vizsgálatok érájában.  

A fenti megközelítéshez tartozó általános jellemzés legmegfelelőbb kifejtésére van Tonder-

Ehlers [2011] és van Tonder-van Schhers [2011] munkásságában bukkantam rá a következő 

táblázat szerint: 
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Szempont Indulás / 
Születés Növekedés Érettség Újjászületés Hanyatlás és 

Halál 

Termék, 

piac, 

stratégia 

üzleti felélesztése, 

új innovatív 

termékek és 

szolgáltatások 

kialakítása, melyek 

keresletet 

támasztanak, és 

egy új piaci résre 

törhetnek be. A 

stratégia 

meghatározhatatlan 

Termék paletta 

kibővítése, új 

hasonló piacokra 

történő belépés 

vagy új termék 

kifejlesztése a 

meglévő piacokra 

Nincs főbb 

innováció, a 

versenytársak 

cselekvéseinek 

lekövetése, 

akik 

ugyanazon 

piacokat 

célozzák 

Kisebb-

nagyobb 

termék és 

szolgáltatás 

fejlesztések, 

ahol az 

újtermékek 

specifikus piaci 

szegmenseket 

céloznak 

Az erőforrások 

biztosításához új 

terméket már 

nem fejlesztenek, 

költségcsökken-

tés, hogy a főbb 

értékesítési 

területek 

fenntarthatók 

maradhassanak, 

szűkebb piaci 

jelenlét 

Struktúra 

egyszerű, egy 

vagy néhány 

tulajdonos, a 

tulajdonos direkt 

felügyelet alatt 

tartja az 

alkalmazottakat 

funkcionális, a 

tulajdonos 

kevésbé vonja be 

magát az 

adminisztratív 

feladatokba 

funkcionális, 

hatalom és 

irányítás a top 

vezetőségnél, 

professzionális 

menedzserek 

vezetik az 

üzletet 

divizionális funkcionális 

Centralizáció 

centralizált, 

tulajdonos csak 

kis felelősségkört 

delegál 

kissé centralizált 
méltányosan 

centralizált 

stratégia 

készítő hatalom 

centralizált, de 

a műveleti 

döntéseket a 

különböző 

divíziók 

hozzák 

centralizált, 

igazgató tanács 

és 

részvényesek 

kezében a 

legfőbb 

hatalom és 

irányítás 

Tervezés és 

rendszerek 

nagyon kevés 

vagy nincs, 

formális tervezés 

vagy rendszerek 

vannak jelen 

formális 

folyamatok 

sokkal inkább 

formális 

folyamatok, 

mint az előző 

két ciklusban 

erőteljesen 

szofisztikált 

irányítási 

rendszerek 

jól kifejlesztett 

információs 

folyamatokés 

stratégiai 

tervezés hiánya 
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Döntéshozás 

módja 

leginkább 

intuitív és 

proaktív, mint 

analitikus és 

másoló 

vevői igények 

jobban 

befolyásolják a 

döntéseket, mint 

a tulajdonos, az 

üzlet kevésbé 

proaktív, és 

inkább 

kockázatkerülő, 

de nem 

konzervatív 

konzervatív és 

kockázatkerülő 

feltaláló, 

proaktív és 

kockázatvállaló 

(de nem úgy, 

mint az előző 

három 

szakaszban, 

ahol a 

megoldásokat a 

szakértők 

szolgáltatták) 

konzervatív, a 

felső vezetés a 

legtöbb idejét a 

kríziskezeléssel 

tölti, nem 

hagyva helyet 

az elemző 

tevékenységek-

nek 

Növekedés 
alacsony, de 

pozitív 

szélsőséges, 

magas 

jövedelmezőségű, 

ha túlélő 

lassabb, mint a 

növekedési 

szakaszban 

magasabb, 

mint az 

érettségi 

szakaszban 

visszaeső profit 

és alacsony 

értékesítés 

Célkitűzés életben maradás 

növekedés és 

korai 

diverzifikáció 

gazdaságos 

termelés, 

értékesítési 

volumen 

biztosítása 

vágyakozás a 

fénykorszak 

visszatérésére 

és az üzlet 

felélesztése 

az erőforrások 

megtartása 

14. számú táblázat: Egy általános életpályagörbe ciklusainak jellemzői 
Forrás: van Tonder-Ehler [2011, 155. o.] és van Tonder-van Scheers [2011, 572-573. o.] 

nyomán saját fordítás 

Végezetül Marram professzor véleménye szerint egy vállalkozásban csak akkor tartható fent 

a növekedés, – függetlenül attól, hogy épp melyik fokozatában jár a vizsgált vállalkozás – 

ha a következő kompetenciák jelen vannak [Marram 2003, 14. o.]: 

∝ Vízió 

∝ Kommunikáció 

∝ Vezetői képesség 

∝ Delegáció 

∝ A teljesítmény elősegítése 
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NONPROFIT VÁLLALKOZÁSOK ÉLETPÁLYA MODELLJE  

Paula Manley [2007] kutatónő úgy vélekedik, hogy a nonprofit szervezetek tekintetében is 

léteznek kifejezetten e szervezetekre illeszkedő életpálya modellek és életpálya szakaszok. 

Abban is egyetért, hogy a vállalkozások életútját befolyásoló legfőbb tényezők az életkor, a 

méret, a növekedés mértéke az adott piaci területen, a külső környezet és a vezetői stílus 

[Manley 2007, 3. o.]. 

Úgy véli, hogy mivel a nonprofit szervezetek még nem rendelkeznek oly mértékű 

tradíciókkal, mint a hozzájuk hasonló korú, ám de a versenyszektorban tevékenykedő 

vállalkozások, ezért általában csak nehezebben lehet kezelni és átlátni a nonprofit 

szervezetek életpálya útját [Manley 2007, 3. o.]. 

A szerzőnő szerint a következő okok miatt lehet szükséges mégis külön foglalkozni a 

nonprofit szervezetek életpálya útjaival [Manley 2007 4. o.]: 

∝ Segít a kezdeti korszakok diagnosztikája révén a növekedési korszakok megfelelő 

fejlődési stratégiáinak kialakításában 

∝ Segít megfogalmazni, hogy mik azok a tipikusan a nonprofit szervezetek életútjára 

vonatkozó megközelítések 

∝ Segít a potenciális csapdák elkerülésében 

∝ Segít meghatározni a szervezeti menedzsment és irányítás gyengeségeit 

∝ Belső támogatást nyújt a fejlődési szakaszok közötti váltásban 

∝ Választ nyújthat a megfelelő személyzeti és vezetőségi stratégiák kérdésköreire 

∝ Előkészíti az esetleges vezetői- vagy tulajdonosváltási problémaköröket 

A nonprofit vállalkozások életpálya ciklusait Manley [2007, 6. o.] következő táblázat 

segítségével mutatja be Stevens [2001] és Simon [2001] munkáit adoptálva: 

Ciklus Leírás 

 

Ötlet fázis: inspiráció és 

képzelet 

Megvalósítható az álom? 

Még csak az ötlet és a személyes motiváció létezik, hogy 

egy közösség igényét vagy egy kulturális szakadékot 

áthidaljunk. 
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Indulási fázis: alapítás és 

keretrendszer 

Hogyan fogjuk mindezt megvalósítani? 

Ebben a kezdeti működési szakaszban még féktelen 

energia és megszállottság van a küldetés eléréséhez, de 

már egy kicsit az irányítás, a menedzsment és az 

erőforrások és rendszerek kezelése is jelen van. 

 

Növekedési fázis: 

talajfogás és növekedés 

Hogyan tehetjük mindezt életképessé? 

A küldetések és a programok megtartásra kerülnek a 

közösség számára, és a további szolgáltatások felé az igény 

egyre növekszik, mely meghaladja a szervezet képességeit. 

 

Érett fázis: előállítás és 

fenntartás 

Hogyan tudjuk fenntartani és fejleszteni a határainkat? 

A szervezet már stabil, a működés relatíve olajozott, a 

valóban szükséges és magas minőségű szolgáltatások 

nyújtása kerül előtérbe. 

 

Megújulási fázis: szemle 

és megújítás 

Mit kell változtatnunk? 

A szervezet kritikus kereszteződésekhez érkezik, mint 

például a fogyatkozó piaci részesedés, pénzügyi 

kontrollvesztés,  stb. és elhatározza, hogy fordulatot vesz 

az öntudatos és határozott megatartás mód irányából. 

 

Megszűnési fázis: 

hanyatlás és bomlás 

Be kellene zárnunk? 

A szervezet már se nem akar se nem tud további energiát 

fordítani a működés fenntartására. Ez a korszak 

bekövetkezhet bármelyik korábbi életpálya ciklusban is. 

15. számú táblázat: A nonprofit életpálya modell ciklusai 
Forrás: Manley 2007, 6. o. nyomán saját fordítás 
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Látható, hogy tulajdonképp maga az életpálya modell felépítése kísértetiesen hasonlít a 

Marram [2009] modell elemeihez, az egyedüli eltérés a nonprofit szektorra vonatkozó egyes 

életpálya ciklus sajátosságok révén adódik, azaz az egyes szakaszokban más és más 

problémák és dilemmák foglalkoztatják a nonprofit szervezeteket, mint a versenyző 

vállalkozásokat a következők szerint: 

Ciklus Meghatározó ismérvek 

 

Ötlet fázis: inspiráció és 

képzelet 

∝ támogatandó program koncepciójának kifejlesztése 

∝ érdeklődési körök kialakítása és a koncepció tesztelése 

∝ potenciális vezető tagok kijelölése 

∝ potenciális támogatási források felkutatása 

∝ a nonprofit vállalkozáshoz kapcsolódó alap tudásbázis 

elsajátítása 

∝ a cél közösség vagy kulturális szakadék kijelölése 

∝ vízió és misszióalkotás 

∝ mások segítők bevonásának mobilizálása 

∝ az ötletek cselekvési tervvé való átalakítása 

 

Indulási fázis: alapítás és 

keretrendszer 

∝ nonprofit szervezet megalapítása 

∝ adókedvezmények igénybevételének igénylése 

∝ az első fizetett személyzet alkalmazása 

∝ önkéntesek felkutatása 

∝ általában a vízió megalkotója a legfőbb vezető 

∝ vállalati felelősségek megosztása 

∝ külső támogatás megszervezése 

∝ korlátozott gazdálkodási lehetőség a kezdeti forrásokkal 

 

Növekedési fázis: 

talajfogás és növekedés 

∝ irányítási vezetői funkciók kibővítése 

∝ stratégiai terv készítése 

∝ fizetett alkalmazottak számának kibővítése és 

specializálása 

∝ további szervezeti funkciók kialakítása 

∝ néha túl sok a tennivaló 

∝ a fizetés és a munka nincs arányban 

∝ egy nem létező résre való betörési cél 

∝ további képességek kifejlesztése 

∝ változó árbevétel, ingadozó cash flow 
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Érett fázis: előállítás és 

fenntartás 

∝ programok és szolgáltatások beállnak és jól szervezettek 

∝ a vezető igazgató baráti módon irányít 

∝ adminisztratív rendszerek kialakulnak 

∝ az alapító továbbra is aktívan tevékenykedik 

∝ kapcsolati hálók és szövetségek kiépültek 

∝ a misszió célkitűzéseinek megtartása a cél 

∝ további pénzügyi támogatók bevonása 

∝ nagyobb kockázatvállalási képesség 

∝ előre tervezés minden területen 

 

Megújulási fázis: szemle 

és megújítás 

∝ vezető igazgató és néhány vezető távozása 

∝ újabb célkitűzések, missziók és programok 

megfogalmazása 

∝ új cselekvési tervek kidolgozása 

∝ egyes programok lezárása, hogy újak indulhassanak 

∝ szervezeti funkciók megújítása 

∝ a nem működő dolgok kiszelektálása 

∝ költségek visszafogása 

∝ hitelképesség növelése 

∝ új potenciális jövőbeli lehetőségek felkutatása 

 

Megszűnési fázis: 

hanyatlás és bomlás 

∝ általában akkor érkezik ide egy szervezet, ha az 5M 

(mission, market, managenemt, money, motivation) 

elemei közül valamelyik megújításra szorul. 

∝ fontos a helyzet időbeli felismerése 

∝ minden működőképes további lehetőséget fel kell 

kutatni 

∝ kommunikációban megfelelően kezelni a megszűnés 

potenciális lehetőségét és annak tervét 

∝ megszűnési terv készítése 

∝ egy szimbolikus akcióval érdemes zárni (pl. egy 

publikáció, egy blog létrehozása, stb.), hogy a 

szervezet múltja fennmaradhasson 

16. számú táblázat: A nonprofit életpálya ciklusokat meghatározó tényezők 
Forrás: Manley [2007, 7-12. o.] alapján saját fordítás 

A modell véleményem szerint összességében azért említésre méltó, mert látható, hogy nem 

csak a versenyszféra, de a nonprofit szférában működő szervezetek is operálnak életpálya 

modellekkel, elsősorban szervezetük és jövőjük alakulásának iránytűjeként.  
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A JONES MODELL  

Noel Jones modelljének megalkotásakor szintén számos korábbi, a világ minden tájáról 

összegyűjtött vállalati életúthoz kapcsolódó modell és további szakirodalmi ismeretanyagát 

gyúrta össze egy nagy tudásgombóccá. 

Úgy vélekedett, hogy a korábban megalkotott modellek szemléltetése abban lehet hibás, 

hogy a krízis és döntési szakaszokat valami féle lefelé ágazó szakaszokként jellemzik. Azzal 

történetesen viszont egyetért, hogy a korábbi modellek négyfokú tagolása helyes képet adhat 

a vállalkozás életút görbe ábrázolásában. Így e két tényezőt kiaknázva Jones úgy gondolja, 

hogy a krízis szakaszok a növekedési folyamatokat tekintve nem negatív, hanem inkább 

stagnáló, egyenes szakaszú periódusok, melyek során akár lassú növekedés is 

megvalósulhat, de semmiképp sem visszaesés. Így tulajdonképp növekedési és fennsík 

jellegű szakaszok váltogatják egymást. 

Jones életpálya modellje a következő grafika segítségével jeleníthető meg: 

  

29. számú ábra: A Jones féle fennsík jellegű életpálya modell 
Forrás: Jones 2009, 6. o. alapján saját fordítás 

Jones véleménye szerint ez az életpálya modell – noha azt nyugati tanulmányok és 

szakirodalmi források feldolgozásával alakította ki – számos ázsiai vállalkozás életpálya 

elemzésére is alkalmas lehet, melyet korábbi olyan thaiföldi vállalkozások kutatásaira 

alapoz, melyeknél a betelepült kínai tulajdonosok alkalmazott stratégiáiban jelentek meg a 

fenti modell fázisainak egyes tulajdonságai. Másrészről az ICT előretörésével indokolja 

modelljének új szemléletmódját, melyeket a fiatal, leginkább napjainkban alapított 

vállalkozások modelljei tükröznek. 
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A Jones modell első fázisa a beindítás szakasza. Jones azt vallja, hogy míg más modellekben 

az a fázis, melyben a vállalkozó a szükséges tulajdonságok és tudás birtokában megalkotja 

kezdő üzleti termékének alapgondolatát, összegyűjti a szükséges pénzügyi és humán 

erőforrásokat az induláshoz, majd a maga köré gyűjtött személyek közös motivációjával 

bevezetik a piacra első terméküket illetve szolgáltatásukat, nála mind-mind a beindítás 

ciklusának kérdésköréhez csoportosulnak. Azaz Jones már integráltan kezeli a gondolat 

megszületésének első mozzanatát is az életpálya út kezdeti szakaszában [Jones 2009, 7. o.]. 

Az első szakaszban a vállalkozás elindul a kezdeti ötlet nyomán, és egyre biztatóbb 

eredményeket produkál az értékesítési számokban, a piacon pedig egyre kedvezőbben alakul 

termékének sikeressége. A vállalati menedzsment rendszerek ekkor még gyerekcipőben 

járnak, és szinte egyedül a piaci jelenségek uralják az alkalmazott stratégiát, amit a szerző 

úgy ír le, hogy a legtöbb döntés még az ötlet feldobását követően a levegőben, repülés 

közben kerül meghozatalra. Ahogy a kereslet nő a vállalat által nyújtott termékek és 

szolgáltatások iránt, úgy kerül előtérbe az újabb és újabb erőforrások bevonása, mellyel a 

termelés a piaci kereslet igényeihez tud igazodni. A beszállítók szállítási határidejét egyre 

komolyabban követi figyelemmel a vezető, és a logisztika megfelelő megszervezésében is 

erősíteni kell a folyamatokon. Sokszor a hirtelen megoldásokra kell hagyatkozni a termékek 

előállítása során is, mivel ha egy gép nem várt módon (kezdeti kiforratlansága vagy épp már 

a túl magas üzemóraszáma miatt, mellyel együtt érkezett beszerzéskor) meghibásodik, 

azonnali orvoslásra van szükség. Ha azt nem sikerül rövid időn belül újra műszakba állítani, 

akkor a tévút akár a cég azonnali csődjéhez is vezethet [Jones 2009, 6-8. o.].  

A problémák tehát egyre sokasodnak, míg nem az induló vállalkozás eléri az első fennsík 

korszakát. Jones ezt az időszakot a Greiner féle vezetés krízisének revolúciós korszakához 

hasonlítja. A fennsík állapot abból adódik, hogy ha a vezető egyszerűen magára hagyja a 

kezdeti folyamatok működését, a vállalkozás önmagától nem lesz képes a korai lendület által 

biztosított növekedési ütemének megtartására. E szakaszban időt kell szakítani a vezetőnek 

a pontos és jól meghatározott alkalmazotti tevékenységi körök illetve munkaköri leírások 

kidolgozására, és meg kell határoznia a döntési és felelősségi köröket is egyben az adott 

munkakörcsoportokhoz. Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a beszerzés 

optimalizálására, melyekhez adminisztrációs és készletgazdálkodási (informatikai) 

rendszereket kapcsolnak. A pénzügyi folyamatokat is lehetőség szerint automatizálni 

próbálja, mivel minél előbb kibocsátásra kerül egy számla, annál előbb juthat a vállalkozás 

is a forgótőkéhez. A stratégiai menedzsment elemek közül tehát a vezetők e periódusban 

össze kell, hogy kapcsolják a vízió és misszió fogalmát, hogy az alkalmazottak számára is 
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világossá válhassanak a rövid és középtávú stratégiai célok. E céloknak az angol nyelvből 

kölcsönzött SMART módon kell Jones szerint megvalósulnia, ami a következő (angol 

nyelvű) fogalmak kezdőbetűinek mozaikszavából képződött: a meghatározandó céloknak 

specifikusnak, mérhetőnek, elérhetőnek, realisztikusnak és (határ)időhöz kapcsoltnak  kell 

lenniük. Jonas úgy gondolja, hogy az első fennsík szakaszának a vállalkozás első 12-18 

hónapán belül be kell következnie az életpályaúton. Maga az első fennsík időszaka pedig 

nem tart tovább fél évnél [Jones 2009, 9. o.]. 

A második növekedési fázis a hajó felvértezése nevet kapta. Miután megtörtént az első 

lélegzetvételi lehetőség az első fennsíkon, a vállalkozás megérkezik a Timmons modell 

második, túlélési fázisához hasonló szakaszába, mely a szerző szerint ismét egy egy-másfél 

éves korszakot fed le az életpályaútból. A vállalkozás fő fókuszpontja a minőségbiztosításra, 

és a lehető legtöbb rendszer informatikai támogató rendszereibe történő bevonása köré épül. 

Minden lépésre tervek és ütemtervek készülnek, például a gépkarbantartási munkálatokat is 

előre átgondoltan szervezik. Ez által az adminisztratív egységek kissé felbővülnek. 

Megjelennek a további működést kiegészítő és támogató, eddig még nem létező vállalati 

funkciók, mint például a marketing, vagy a különböző (mint minőség-, gyártás-, készlet- 

vagy szállítás-) ellenőrzési szerepkörök, és szükségessé válik a jogi háttér biztosításához 

kapcsolódó vállalati ügyvédek bevonása is a minden napi menetrendbe. Jones szerint ez a 

korszak az Adizes modell férfikorának szempontjaihoz hasonló, ahol a hatékonyság minél 

nagyobb növelése vezethet a legszembetűnőbb pozitív eredményekhez. Természetesen a 

szerző elmondása szerint ez a ciklus sem zajlik le kisebb-nagyobb viharok nélkül, és a 

háttérben meghúzódó konfliktusok egyre magasabb fokú előtérbe kerülésével szakítja meg 

a növekedési folyamat ívét. E konfliktushelyzetek adódhatnak a tulajdonosi és vezetői 

érdekütközésekből, vagy az értékesítési és gyártás területek konfrontációjából épp úgy, 

ahogy akár a vevők által egyre inkább kívánt szállítási határidők minimalizálásából [Jones 

2009, 9-10. o]. 

A második fennsík szakaszba érve tehát a közel harmadik életévén túl lévő vállalkozás ismét 

egy féléves visszafogott korszakban teljesedhet ki a krízismegoldásokra szánt 

mechanizmusok elültetésével. A delegálási kérdéskörök először ennek az időszaknak a 

derekán merülnek fel a tulajdonosokban. A szerző szerint választaniuk kell, hogy inkább egy 

külső személyt vagy csoportot állítsanak-e a vállalkozás élére, vagy még maguk maradjanak 

továbbra is a problémák kereszttüzében. Az első forgatókönyvet az is indokolja, hogy 

minden terület szakértőjeként általában ekkor már nem képes a tulajdonosi kör saját maga 

megjelenni, ezért célszerű a funkcionális területekre a szakképzett menedzserek bevonása. 
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Tulajdonképp a Greiner periódus irányítási revolúciós szakaszának poklát éli meg ekkor a 

vállalkozás Jones nyomán. A szerző azt javasolja, hogy a vezetés jelen fennsík időszakában 

végezze el a legtöbb menedzsment és stratégiai menedzsment eszköztárában felsorakoztatott 

elemző módszert, – mint például a SWOT analízist, a Porter [1990] féle öt erő módszer 

elemzését, stb. – hogy ez által a legtöbb használható információt legyen képes magáévá tenni 

a vállalat saját és környezetének pontos helyzetfelismeréséhez. Ha ezt a szakaszt a vállalat a 

megfelelő diagnosztikák elvégzésére használja, majd a szükséges területeken, ez alapján a 

beavatkozásokat megteszi, a szerző szerint gyorsan a harmadik növekedési ciklusba juthat 

[Jones 2009, 10-11. o.]. 

Ez a következő szakasz pedig nem más, mint a konszolidált vállalkozások periódusa. Jones 

leginkább az Adizes modell megállapodottsági fázisához hasonlítja jellemzői alapján a 

korszak által adódó életpálya helyzetet. A vállalkozás már számos kihívást sikeresen 

teljesített, és a második növekedési szakaszban kiépített erősségei révén szinte az összes 

adódó piaci lehetőségét kihasználta. A további előremenetel lehetséges alternatívái így a 

termékpaletta esetleges kibővítése vagy piaci diverzifikáció lehetnek, netán a vállalkozás új, 

eddig ismeretlen kultúrájú export piacokat célozhat meg. Ezzel a növekedés megvalósítására 

egyúttal az előző időszak stratégiáját húzza magára a vezetői gárda, hiszen ismét új 

erőforrásokat és kapacitásokat kell bevonnia az így kissé mesterségesen megnövelt kereslet 

kielégítésére. A tulajdonosok elnöki pozíciókba helyezik magukat, és a vállalat operatív 

irányításának élére ügyvezetőket és menedzseri csoportokat (teameket) állítanak fel. A 

szervezeti hierarchia divizionális jellegűvé válik [Jones 2009, 11. o.]. 

A harmadik fennsík fázis elérésekor a vállalatnak ismét azt kell eldöntenie, mint a megelőző 

két másik hasonló stagnáló állomás elérésekor: növekedjünk-e még ismét tovább, vagy 

stratégiánk a jelenlegi helyzet megőrzésére irányuljon a továbbiakban? A szerző e 

krízishelyzetet Greiner bürokratikus revolúciós fázisához közelíti. A fő cél tehát az lesz, 

hogy a túlszabályozottságot, melyet egyrészről a hierarchia rendszer, másrészről az egyre 

komplexebbé váló folyamatok meghatározásai okoznak, ismét oldottabbá, de továbbra is 

működőképessé tudja tenni a cég. Újra felül kell vizsgálni a legtöbb menedzsment funkciót 

és magát a piacok környezetét, és a bővülés miatt már a makrogazdasági tényezők súlyát is. 

Elképzelhető, hogy megfontolásra kerülhetnek jövőbeli akvizíciók, fúziók vagy épp 

kiszervezések, ha csak ez által lesz képes a további rugalmasságot biztosítani a vállalkozás 

[Jones 2009, 12. o.]. 

Az utolsó növekedési korszakot, a hosszú távú zsákmányszerzés idővonal részét akkor 

sikerülhet ismét megvalósítani, ha a növekedési ütem ismét gyorsuló tendenciát lesz képes 
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mutatni. Erre valószínűleg a szerző szerint is csak egy globalizált piaci fellépéssel lehet szert 

tenni, amikor több telephellyel és képviselettel, szinte a világ minden fontosabb pontján 

képes megjelenni és működni a vállalkozás. Ez már nagyon komoly logisztikát igényel és 

vehemens erőforrás elosztó rendszereket alkalmazásával valósítható csak meg [Jones 2009, 

12. o.]. 

Jones azonban az utolsó megemlített periódussal nem zárja le modelljének további 

lehetséges útját, mert úgy gondolja, hogy a szakaszt ismét követheti egy olyan állomás, 

amikor azon kezdenek gondolkozni a tulajdonosok, hogy megrekedjenek-e ezen a szinten, 

vagy ismét egy további expanziós stratégiát szeretnének megvalósítani, azaz várhatóan 

további fennsík és további növekedési ívek követhetik még egymást. Ha sikeres az üzleti 

terv, a vállalkozás akár a top 500 cégek közé is avanzsálhat. És ez már csak a tulajdonosok 

elhivatottságán múlik [Jones 2009, 12. o.].  
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RIVERS ÉLETPÁLYA MODELLJE  

Rivers a családi vállalkozások kutatási és tanácsadási területein számít úttörőnek. 

Rivers [2005] életpálya modellje tulajdonképp a Marram [2003] professzor által felvázolt 

életpálya ciklusok négy szakaszát – a csodát, a dübörgést, a zsákmányt és a baklövést – veszi 

saját modellje alapjául, azonban a modellbe a következő csavart ülteti: 

 

30. számú ábra: Családi vállalkozások tipikus életpálya modellje Rivers nyomán 
Forrás: Rivers [2015] és Marram [2003] nyomán saját szerkesztés 

Mint ahogy az látható, Rivers modellje annyiban tér el Marramétól, hogy felcseréli az egyes 

életpálya szakaszok sorrendjét, és művében a baklövés korszakát tekinti a családi vállalkozás 

utolsó mozzanatának. 

A baklövés korszakát a szerző úgy jellemzi, hogy két fő indítóok generálhatja: az első az, 

amikor a vállalkozás túlzott méretű továbbnövekedésének lehetőségét a vállalkozó nem 

képes már kezelni. Véleménye szerint ekkor a tulajdonos önmaga már képtelen a kihívások 

helyes lereagálására, azonban nem is talál maga helyett olyan megfelelő személyt, akinek 

megvolnának a szükséges vezetői, de leginkább a szakmai képességei ahhoz, hogy a vállalat 

továbbra is fennmaradhasson. A családi vállalkozások esetében a szerző azzal érvel, hogy 

sokszor maga a vezető kompetenciája az, ami a vállalkozásának üzleti sikereit képes 

felvirágoztatni és fenntartani. De ha az alapító valamilyen oknál fogva már nem képes a 

vállalkozását tovább menedzselni, nagy valószínűséggel az egyedi kompetenciáinak 
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helyettesíthetetlensége miatt, távozásával a vállalkozás is kárhozatalra ítéltetik [Rivers 

2015]. 

A másik ok a szerző és a Connecticuti Egyetem kutatása által bizonyítottan az, hogy a családi 

vállalkozások élén tevékenykedő tulajdonosok nem rendelkeznek örökbeadási stratégiával. 

A kutatók szerint sok vezető többször is hangoztat a minden napi tevékenységei során „ha 

én majd egyszer már nem leszek, akkor…” kezdetű mondatokat, azonban a kutya ott van 

elásva, hogy a szemléletmód hibásan a „ha majd…” és nem pedig a „mikor”  kérdéskörrel 

foglalkozik [Rivers 2015]. Ezért az egyetem neves kutatója, James Lea professzor 

nyomatékosan javasolja a dübörgő fázisban álló vállalkozások számára az öröklési tervek 

elkészítését, különben később már nem lesz lehetőség a beavatkozásra és a baklövési korszak 

elkerülésére. 

Rivers modelljének további három szakaszának ismertető jegyei megegyeznek a korábban a 

Marram [2003] életpálya modellben bemutatott korszakok leírásával, így azokra ismételten 

itt most újra nem térek ki. 

Személy szerint örömteli tényként kezelem, hogy az életpálya modellek kapcsán 

megjelennek kifejezetten a családi vállalkozásokat specifikálni igyekvő modellek, azonban 

úgy gondolom, hogy a többi, mind a korábbiak során, mind a későbbiekben ismertetett 

modell épp úgy alkalmas családi és nem-családi vállalkozások életútjainak elemzésére is. 

A fenti gondolatmenet révén úgy vélem, hogy Rivers modelljének is releváns helye van a 

többi modell között, mivel modern, mai vállalkozási problémák felvetésére és egyben 

megoldására törekszik. 
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A ZAHORSKY MODELL  

Darrell Zahorsky vállalkozási szaktanácsadó modelljét a szakirodalom a hétfokú üzleti 

vállalkozások életpálya modelljeként ismerhette meg, és az idők folyamán több szerző [Chen 

2015; Janssen 2015; Klouda 2015] is adoptálta. 

A modellt Janssen [2015] és Klouda [2015] a következő ábra12 segítségével jeleníti meg: 

 

31. számú ábra: Zahorsky életpályamodelljének I. megközelítése 
Forrás: Janssen [2015] és Klouda [2015] nyomán saját fordítás 

Az egyes életpálya ciklusok tulajdonságainak ismérveit Zahorsky is pontosan meghatározza 

művében, mégpedig három dimenzió köré csoportosítva az egyes szakaszok jellemzőit: 

kihívás, fókusz, és pénzügyi forrás. A ciklusok ezen azonosító elemeit a következő 

táblázatban foglaltam össze: 

Ciklus / 

Szemszög 
Kihívás Fókusz Pénzügyi forrás 

Maghullatás 

∝ megtalálni a megfelelő 

piaci rést 

∝ be kell tudni törni a 

kiszemelt piacra 

∝ összeegyeztetni a tudást 

és tapasztalatokat az 

ötletekkel 

∝ a vállalkozás egybeolvad 

a tulajdonos képességeivel, 

tapasztalataival és 

megszállottságával 

∝ a megfelelő tulajdonjogok 

kialakítása 

∝ professzionális 

tanácsadók megtalálása 

∝ üzleti tervezés 

mivel a kezdetekben 

még nincs termékből 

befolyó tőke, így csak a 

tulajdonosi, baráti és 

családi forrásokból tud 

gazdálkodni a 

vállalkozás 

                                                 
12 Az ábra eredeti forráshelye valószínűleg a Winona Nemzeti Bank honlapja volt, ahol azonban a Jannsen 
[2015] által megadott forráshely jelenleg már nem elérhető. 
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Beindítás 

∝ profitot termelő vevői 

igények felkutatása 

∝ pozitív cash flow 

folyamatos biztosítása 

∝ értékesítés növelése 

∝ új vevők bevonása 

∝ állandó piaci jelenlét 

továbbra is a tulajdonosi, 

baráti és családi tőke, 

valamint a vevők kezdeti 

forgalmi bevételei, 

beszállítók felé tartozás 

és esetleg hitelek, állami 

támogatások 

Növekedés 

∝ növekvő idő és 

pénzügyi források 

igényeinek kielégítése 

∝ hatékony menedzsment 

rendszerek felállítása 

∝ a delegálás és 

tudásátadás képességének 

kifejlesztése 

∝ megnövekedett vevői 

igények és volumenek 

kiszolgálása 

∝ pénzügyi és könyvelési 

rendszerek kiépítése 

∝ új alkalmazottak bevonása 

 

banki kölcsönök, profit, 

partnerségi kapcsolatok, 

támogatások, lízing 

opciók 

 

Megállapodás 

∝ nem szabad elengedni a 

további piaci lehetőségek 

kihasználását 

∝ a piac továbbra is 

versenyben van 

∝ fejlesztések a 

termelékenység érdekében 

∝ hatékonyság növelése 

banki kölcsönök, profit, 

partnerségi kapcsolatok, 

befektetők, állam 

Kiterjesztés 

∝ az új piaci igényeknek 

való megfelelés 

∝ versenyképesség és 

korábbi tudásbázis 

megtartása és kibővítése 

∝ a meghullatás 

korszakával hasonló 

gondolkodásmód 

∝ új termékek és 

szolgáltatások kifejlesztése a 

meglévő piacokra 

∝ új piacok elérése a 

meglévő termékkörrel 

∝ új vevői típusok 

felkutatása 

banki kölcsönök, 

licencek, új befektetők 

és partnerek, 

vegyesvállalat 

létrehozása 

Érettség 

∝ csökkenő értékesítés és 

profit és negatív cash flow 

kezelése 

∝ a cégből való kilépés 

kérdéskörének felmerülése 

∝ új lehetőségek keresése a 

piacokon 

∝ új üzleti egyesülési 

lehetőségek felkutatása 

∝ költségcsökkentés 

beszállítók, vevők, 

tulajdonosok 

Motiváció 

∝ a vállalkozás 

megszűnése miként 

valósuljon meg 

∝ megfelelő cégértékelés 

elkészítése 

∝ esetleges vevők 

felkutatása a cégeladásra 

üzleti befektető 

17. számú táblázat: A Zahorsky életpályamodell ciklusainak jellemzői 
Forrás: Zahorsky [2012] és Klouda [2015] nyomán saját szerkesztés 
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A Zahorsky életpálya modell ábrázolásához az előző oldalon feltüntetett ábrán túl további 

ábrázolásmódja is megjelenik – legtöbbször külföldi tanácsadó cégek – online oldalain, ahol 

egy körkörös diagram segítségével jelenítik meg a hét szakaszt a következő módon: 

 

32. számú ábra: Zahorsky életpályamodelljének II. megközelítése 
Forrás: XL Business Advisors [2015] 

Véleményem szerint a modell fenti ábrázolás módja szakmailag helytelen, mivel például a 

kilépés szakasza utáni magvetési szakasz sorrendje összeegyeztethetetlen a valós vállalati 

környezetben. E szemléletmód bemutatását és az online világban történő megjelenését 

kizárólag csak a későbbiekben részletezett saját életpálya modellem kapcsán éreztem 

hangsúlyosnak a fejezet végén megemlíteni. 

Úgy gondolom, hogy Zahorsky modelljének elmélete megállja a helyét a modern vállalati 

szektor érájában, és biztosan találhatók olyan vállalkozások, melyek életútja illeszkedik a 

fent említett hét szakasz vonulatára.  
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GILKEY ÉLETPÁLYA MODELLJE  

Charlie Gilkey a „productive Flourishing13” online tanácsadói oldal vezetőjeként és a 

vállalkozások életpálya öt szakaszát meghatározó könyvével került fel a listára a vállalati 

életpálya utakat definiáló, meghatározó elméleti és tapasztalati tényeket feltáró szereplők 

közé. Gilkey [2014] életpálya modellje négy plusz egy szakaszból áll, mely szakaszok 

egymást követően a következőképp alakulnak:  

∝ 0. szakasz: Aspirációs fázis 

∝ 1. szakasz: Belépési fázis 

∝ 2. szakasz: A növekedési fázis 

∝ 3. szakasz: A tűzpróba fázisa 

∝ 4. szakasz: A cirkáló fázis 

A szerző modelljét a következőképp ábrázolja: 

 

33. számú ábra: Gilkey életpálya modellje 
Forrás: Gilkey [2014, 5. o.] 

A szerző legfőbb művében [Gilkey 2014] körül járja az egyes életpálya szakaszok ismérveit, 

és mivel önmaga is a vállalati tanácsadóként tevékenykedik, könyvének fejezetein keresztül 

minden életpálya szakaszhoz kapcsol néhány jó tanácsot a vállalkozók illetve tulajdonosok 

számára. Az életpálya szakaszok ismérvei dióhéjban a következők: 

                                                 
13 http://www.productiveflourishing.com 
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Ciklus Meghatározó ismérvek 

0. 

Aspirációs fázis 

Az emberek e fázisban el szeretnék indítani vállalkozásukat és 

ötletüket megvalósítani, de még nem váltak igazi vállalkozókká. 

1. 

Belépési fázis 

Az emberek eldöntötték, hogy megalapítják vállalkozásukat, és 

aktívan belekezdenek a piacuk és kínálatuk felépítésébe. Lehet, 

hogy még nem érnek el elég vagy minden vevőt, de már nem 

ülnek a kerítés tetején tovább, hogy vállalkozókká váljanak. 

2. 

A növekedési fázis 

A vállalkozók e korszakban már rendelkeznek üzleti tervvel, és 

folyamatosan növelik a bevételi áramlást új vevők és kliensek 

beiktatásával. Ezek a vállalkozók még nem kötik le az összes 

kapacitásukat, de már nem kérdés, hogy az üzletük egy 

életképes vállalkozási modellt tükröz. 

3. 

A tűzpróba fázisa 

A vállalkozók e korszak elérésére elérkeznek ahhoz, a már 

kellőképpen frusztrált ponthoz, amikor a lekötött szilárd és 

működőképes áramvonalak létrejöttek, de az igény a termékeik 

és szolgáltatásaik felé meghaladják a képességeiket. Valamit 

adniuk kell, de a vállalkozók gyakran nem akarják elengedni 

azokat az üzleti tevékenységeket, melyek már elértek erre a 

időszakra. 

4. 

A cirkáló fázis 

A vállalkozók ezen időszak megélésével már kiderítették, hogy 

mik azok, mely tényezők miatt váltak beszűkültté a harmadik 

fázisban, és ezeket kijavították, hogy ismét teljes kapacitással 

tudjanak előre száguldani. Meg van már számukra a csapat és a 

támogatás, melyre szükségük van azért, hogy a legfőbb 

kompetenciáira tudjanak fókuszálni. Vagy ha mégsem, akkor 

különböző terveket készítenek arra, hogyan tudják a szükséges 

erőforrásokat elérni. 

A szakasz végén a következő három opció közül kell dönteniük: 

1. új üzleti modellt vagy márkát vezetnek be 

2. Elveszítik a kritikus erőforrásukat 

3. eladják a vállalkozásukat, hogy újat indítsanak 

18. számú táblázat: Gilkey életpálya ciklus jellemzői 
Forrás: Gilkey [2014, 6-8. o.] nyomán saját fordítás 

A szerző szerint azért ábrázolta modelljét inkább körkörös folyamatok sorozataként, mert 

így az ideális világ és a valós helyzet jobban szemléltethető a fenti ábra segítségével. 
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Véleményem szerint a Gilkey [2014] féle modell legfőképp a gyorsan növekvő 

vállalkozások táborát erősíti. Egyrészről azért gondolom így, mivel az életpálya út 

befejezéseként legfőképp egy eladási opció és az így generálódó tőkéből egy új vállalkozás 

indításának lehetősége lebeghet a vállalkozó szeme előtt. Másrészről a meghatározott 

életpálya szakasz leírások alapján számomra nem hosszú időtávok jelentkeznek az egyes 

periódusokra vetítve, így maga az életút hossza sem bizonyul túlságosan elnyújthatónak. 

Modelljét korábbi 2010-es online publikációjában a szerző a következő egyszerűsített 

szemléletmód szerint is megjelenítette, mely szintén több adoptációban felismerhető: 

 
34. számú ábra: Gilkey egyszerűsített megjelenésű életpálya modellje 

Forrás: Gilkey [2010] nyomán saját fordítás 

A modell szemléletmódját tekintve Gilkey [2014] véleményem szerint szintén az újítók közé 

sorolható, hiszen elrugaszkodott a korábbi S-görbe által meghatározott modellábrázolástól. 

A szakaszokat összefüggő folyamatok halmazaként tekinti, melyek két dimenzió, az ideális 

világ és a valós helyzet szemüvegén keresztül jelennek meg.  

Úgy gondolom, hogy a modell nem képes kezelni az összes, életpálya ciklusok által előtérbe 

kerülő gondolatkört, de jelenlétének tényét mindenképp említésre méltónak találom, mivel 

sok új további gondolatot ébreszthet mondanivalójával mind az elméleti kutatók mind a 

tanácsadói csoportok számára. 
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AZ ALASZKA EGYETEM ÉLETPÁLYA MODELLJE  

Látható, hogy Zahorsky [2012] modelljének kapcsolódási pontja nyomán az alaszkai 

egyetem és a hozzá tartozó – teljes nevén „Alaska Small Business Developement Center – 

University of Alaska Anchorage” – KKV Fejlesztési Központja is élen jár a vállalati 

életpálya ciklusok kutatásában. A korábbi modellek ötvözeteként az alábbi modellt alkották 

meg a kutatók: 

 

35. számú ábra: Az Alaszka Egyetem életpálya modellje 
Forrás: Alaska Small Business Developement Center [2015] 

Az Intézet által nyújtott modell minden egyes életpálya fázisához egy-egy negyed órás 

online videót tekinthetünk meg, melyen az Intézmény kollégái prezentációkon keresztül 

mutatják be az egyes fázisokra jellemző ismérveket. Ezen túl személyes és szakmai 

tanácsokkal és korábbi tapasztalatokkal látják el az érdeklődőket. 

Az életpálya ciklusok jellegzetességei nagyon hasonlóan alakulnak a korábban bemutatott 

modellek megfelelő fázisaihoz, valamint mivel véleményem szerint az egyes életpálya 

szakaszok a korábbi modellek leegyszerűsített változataként tekinthetők, így az életpálya 

ciklusok egyes jellemzőinek újra bemutatását nem szükséges újra ismételnem. 

Amiben más megközelítést alkalmaznak az Intézet kutatói az az, hogy minden egyes 

életpálya ciklushoz kérdés sorozatokat kapcsolnak, melyekkel legfőképp inkább 

elgondolkozásra késztetik a vállalkozás tulajdonosait, mint sem száraz tényszerű 

adatközléssel bombáznák őket. 

A következő táblázatban e gondolatébresztő kérdések sorozatát foglaltam össze: 
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Ciklus  Felmerült kérdések 

Megfontolás 

∝ Mi maga az ötletünk? 

∝ Mi lesz az a termék vagy szolgáltatás, melyet ajánlani szeretnénk? 

∝ A vállalkozást egy saját skicc alapján hozzuk létre, vagy már egy meglévő 

üzleti modellt szeretnénk követni? 

∝ Megvannak a szükséges tapasztalatok és képességek? 

∝ Tudjuk pontosan, hogy mekkora anyagi ráfordítást igényel az indulás? 

∝ Milyen terveink vannak a leendő vállalkozás pénzügyi finanszírozására? 

∝ Mik e legfőbb erősségeink és gyengeségeink? Legyünk őszinték magunkkal! 

∝ Kik lesznek a piacon a vevőink? 

∝ Kik lesznek a piacon a versenytársaink és mik az ő erősségeik és 

gyengeségeik? 

∝ Ha úgy gondoljuk, hogy nincs versenytárs, biztosak vagyunk ebben? Ha 

igen, akkor biztos hogy lesz igény a mi termékünkre vagy szolgáltatásunkra? 

∝ Mi az egyedi a mi üzletpolitikánkba, amiért tőlünk fognak a vevők inkább 

vásárolni, mint a versenytársainktól? 

Beindítás 

∝ Hogyan fogjuk hirdetni a vállalkozásunkat és termékeit? 

∝ Hogyan kívánjuk elérni a fogyasztói célközönséget? 

∝ Mi fogja meghatározni a költségvetést? 

∝ Van már marketing tervünk? 

∝ Mi lesz a termékeink ár-, minőség- és a kapcsolódó szolgáltatások 

politikája? 

∝ Hogyan vezetjük a minden napi operatív üzletet? 

∝ Kell még több alkalmazottat felvennünk? 

∝ Használunk könyvelési rendszereket? 

∝ Milyen pénzügyi forrásokra lesz szükségünk a kezdetekben? 

∝ Hogyan szállítjuk a termékeket a vevőkhöz? 

∝ Kell valamilyen plusz iroda, eszköz, vagy berendezési tárgy? 

∝ Hogyan fogunk a pénzünkhöz jutni? 

∝ Meghatároztuk az árréseket? 

∝ Készítettünk üzleti tervet, mellyel meg tudjuk győzni a potenciális 

befektetőket? 
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Növekedés 

∝ Felülvizsgáltuk a korábban készített üzleti tervet? 

∝ Van további erőforrás bevonásra szükség, hogy növelni tudjuk a 

kapacitásokat? 

∝ Szükséges a hatékonyságot is növelnünk, hogy jobb gyártási folyamatokat és 

kevesebb selejtet és így jobb minőséget érhessünk el? 

∝ Szükség lesz új területre a megnövekedett kapacitások miatt? 

∝ A megfelelő személyek vannak a megfelelő pozíciókban? 

∝ Van a személyeket ösztönző terv? 

∝ Mi a növekedési potenciák a piacunkon? 

∝ Van megfelelő marketing tervünk? 

Újra 

feltalálás 

∝ Megértettük jól a piaci részesedésünket? 

∝ Hogy találhatunk új piacokat? 

∝ Kell még növekednünk a meglévő piacainkon? 

∝ Mi történik a globális piacokon, melyek befolyásolhatják a mi piacunkat? 

∝ Kell új termékkel vagy szolgáltatással bővíteni a kínálatunkat? 

∝ Érdemes tovább fejleszteni a jelenlegi termékeket vagy szolgáltatásokat? 

∝ Milyen eszközeink vannak? 

∝ Milyen nem szükséges eszközeink vannak? 

∝ Milyen újak kellenének? 

∝ Hogyan tudjuk menedzselni a változásokat? 

∝ Hogyan hatnak a változások a cégre? 

∝ Milyen stratégiát alkalmazzunk, hogy követni tudjuk a változásokat? 

∝ Milyen tréningeket kellene elvégezni? 

Kilépés 

∝ El kellene adnunk a vállalkozást? 

∝ Be kellene olvasztatnunk a vállalkozást egy meglévőbe? 

∝ Át tudnánk adni egy menedzsernek a felelősségünket? 

∝ Előkészítsük eladásra a céget? 

∝ Vagy hagyjuk csődbe menni? 

∝ Netán zárjuk be a céget? 

∝ Mik az üzleti értékeink? 

∝ Van olyan módszer, amellyel pontosan meghatározhatjuk a cégünk értékét? 

∝ Hogy képzeljük a személyes kivonulásunkat a cég éléről egy eladás esetén? 

∝ Milyen típusú tanácsokra volna szükségünk? 

∝ Hogyan befolyásolná az üzleti tervet egy cégátalakítás? 

19. számú táblázat: Az Alaszka Egyetem modelljének ciklusaihoz kapcsolódó 
gondolatébresztő kérdések 

Forrás: Alaska Small Business Developement Center [2015] 
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Az Alaszka Egyetem modelljének lényegi eleme és általam vélt erőssége két dologban rejlik. 

Egyrészről a szemléltetésben adoptált, az egyes életpálya periódusok kördiagram jellegű 

megjelenítésben, mely így szintén elrugaszkodik a korábbi elméletek görbe jellegű 

ábrázolásmódjától. Másrészről pedig az Intézet kutatói által nyújtott, minden egyes 

ciklushoz kapcsolódó letölthető segédanyagok14 széles spektrumában, melyek közül a 

teljesség igénye nélkül a következőket említeném meg: húsz kérdés és válasz a 

vállalkozásalapítás előtt, üzleti terv minta, feladatlista a vállalkozás beindítása előtt, a 

növekedés pénzügyi modellje, és így tovább. 

Noha továbbra is meggyőződésem, hogy az utolsó ciklus és a kezdő ciklus között a valós 

piaci környezetben nem lehet a fenti ábra által meghatározott folytatásos kapcsolat, mégis 

hasznos forrásként tekintek a modern eszközökkel (online videók, modern honlap) történő 

gondolatközlés és a háttérben megfogalmazott elméleti gondolatok kapcsán e modell 

megalkotására is, mely joggal erősíti a modern életpálya modellek megjelenésének körét. 

                                                 
14 A letölthető anyagok a következő direkt linken érhetők el: http://aksbdc.org/tools/ 
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A NITA ÉS RUSSEL ÁLTAL ALKALMAZOTT ÉLETPÁLYA MODELL  

Az Alaszka Egyetem által meghatározott modellhez kísértetiesen hasonló az az ötfokozatú 

életpálya modell rendszer, melyet Nita [2015] és Russel [2015] online leírásaiban fedeztem 

fel. Russel az öt Alaszka Egyetem életpálya modelljével megegyező funkciójú periódusokat 

oktatási céljainak megfelelően átnevezte művében öt, egyenként az angol szavak 

kezdőbetűjeként minden esetben a „D” betűvel kezdődő szakaszoknak. Ezt azért tette, hogy 

ezzel megkönnyítse a hallgatóknak a memorizálhatóságot. A szakaszok egymást követő 

sorrendje művében így alakul: dream, develope, define, design és deliver - azaz álmodj, 

fejlessz, definiálj, tervezz és szabadulj meg. 

Nita [2015] és Russel [2015] ezt a modellt a következőképp ábrázolja publikációiban: 

 

36. számú ábra: A Nita és Russel által alkalmazott életpálya modell 
Forrás: Nita [2015]; Russel [2015] 

Az életpálya modell egyes fázisainak ismérvei teljesen szinonimak az Alaszka Egyetem által 

meghatározott modellhez kapcsolódó fázisaival, így a modell ciklusainak részletes 

elemzésére ezúttal nem térek ki. 

Szintén csak a modell létezésére kívántam a figyelmet felhívni, illetve jelezni az azonos 

skálaszámú modellek ciklusainak egymáshoz való nagymértékű hasonlóságát. 
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HAZAI ÉLETPÁLYAMODELLEK 
BUCSY MODELLJE  

A hazai szakirodalom talán elsőként a vállalkozások életciklusait említő műve Bucsy [1976] 

nevéhez kacsolható. Művét, noha legfőképp a termék-életgörbék elméleti és gyakorlati 

elemzései köré építi fel, szentel azonban egy nagyobb fejezetet a vállalatok életpálya 

ciklusainak témaköréhez is. Részletesen bemutatja a korai külföldi megközelítések – úgy, 

mint Marshall [1890] és Penrose [1952] – sarokpontjait, és a következő hét megközelítési 

csoportot határozza meg az életpálya alapú növekedéselméletek magyarázatára [Bucsy 

1976, 151-166. o.]: 

∝ A vállalati növekedés magyarázata a mechanikus analógiák alapján 

∝ A vállalatelméleti megközelítések biológiai analógiák alapján 

∝ A vállalati növekedés magyarázata a kapacitásbővítési effektus kapcsán 

∝ A vállalati növekedés és az optimális vállalati nagyságrend összefüggése 

∝ Az optimális szervezettség elmélete, mint növekedéselmélet 

∝ A termékéletciklus-elméletek mint növekedéselméletek 

∝ A vállalati növekedés magyarázatának kísérlete üzemgazdasági megmaradási 

elméletek alapján 

Ezt követően Penrose [1952] és a multiklauzális fejlődéselmélet magyarázatmodellje [Bucsy 

1976, 163-166. o.] után kísérletet tesz a szerző „a szocialista vállalatifejlődés-elmélet 

kialakítására” matematikai és közgazdaságtani függvény meghatározások segítségével 

[Bucsy 1976, 167-206. o.]. 

Elmondható, hogy a szerző külön vállalati életciklus modellt nem határozott meg, azonban 

mégis fontos megismerendő műnek tekintem a szakirodalmi forrásbázisból – egyrészt a 

korábbi eltérő gazdasági és politikai szemléletmód bemutatási szemszöge miatt, másrészt a 

termék életgörbék és vállalkozási életgörbék dimenzióinak áttekintése végett. 

A mű második felében több esettanulmányt is elvégez Bucsy [1976] a hazai korszak alkotó 

legmeghatározóbb termék életgörbék számítására. 
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KOCZISZKY MODELLJE  

A szerző saját életpálya modelljével a kilencvenes évek közepén nem csak egy elméleti 

modellt állított fel, de a megalkotott modell segítségével empirikus kutatásokat is végzett. 

Kocziszky [1994] a vállalkozások általános életpálya útját a következő ábra szerint képzelte: 

 

38. számú ábra: Kocziszky életpálya modellje 
Forrás: Kocziszky [1994, 14. o.] 

Az egyes életpálya ciklusokhoz kapcsolódó rövid leírások a következők szerint alakulnak: 

Életpályaciklus Jellegzetességek 

Alapítási fázis 
a működési feltételek megteremtése, a vállalkozás piaci 

megjelenése 

Növekedés fázisa 
előre meghatározott pozíció elérése, új területekre történő 

belépés 

Differenciálódás fázisa 
tőke- és piackoncentráció, integráció, a szervezeti rendszer 

átalakítása 

Konszolidáció (érettség) 

fázisa 
az elért piaci eredmények fenntartása 

Válság fázisa visszavonulás, tőkekivonás 

20. számú táblázat: A Kocziszky modell életciklusainak jellegzetességei 
Forrás: Zsupanekné [2007, 50. o.] nyomán saját szerkesztés 

A szerző a külföldi modellekkel ellentétben azonban más, a modellek egyes életciklusaiba 

besoroló ismérveket fogalmazott meg. Véleménye szerint a következő meghatározó 

főterületek (legtöbbször számszerű) értékeinek megadásával sorolhatók be az egyes 

vállalkozások a különböző szakaszokba, melyek egyben befolyásolják az életpálya görbe 

hosszát és jellegét: az exogén hatások és az endogén hatások. A hatások részletes jellemzését 
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művében fejti ki a szerző, azonban az alábbi összefoglaló táblázat segítségével megközelítő 

rálátást kaphatunk az egyes tényezőkre: 

Exogén hatások 

Piaci környezet 

nemzetgazdasági ciklusok 

konjunkturális ciklusok 

a nemzetgazdaság strukturális szerkezete (a primer, a szekunder, 

a tercier szektor súlya) 

iparági ciklusok 

infrastrukturális feltételek 

Társadalmi környezet 

a társadalom igénystruktúrája, kulturális színvonala 

a szociális és politikai stabilitás mértéke, a gazdaság 

politizálódottsága, állami bürokrácia 

politikai kurzus változás (államosítás) 

jogi feltételrendszer 

környezetvédelmi irányzatok 

Politikai környezet 

hitelezési politika (kamat, futamidők, stb.) 

pénzügypolitika (adók, vámok, stb.) 

állami és regionális inkubációs politika 

a nemzeti valuta stabilitása, infláció 

Endogén hatások 

Tőkenagyság és 

struktúra 

tőkeigényesség (szektorális jellemzők, stb.) 

finanszírozási forma (saját és idegen tőke aránya, stb.) 

A technológia, termék, 

szolgáltatás 

karakterisztikája 

termék karakterisztika (életciklus, diverzifikáltság, a fejlesztés 

tőkeigényessége) 

technológiai karakterisztika (életciklus, diverzifikáltság, a 

fejlesztés tőkeigényessége, technológiai rugalmasság) 

Szervezeti struktúra és 

motiváció 

a vállalkozás méretei (lokális, nacionális, internacionális jelleg, 

erőforrások nagysága, stb.) 

a tulajdonosi struktúra és az érdekek összhangja (konfliktusa) 

szervezeti, felépítési forma és alkalmazkodó képesség 

Szervezeti kultúra 
szakismereti potenciál 

konfliktustűrő képesség 

21. számú táblázat: Kocziszky az életpálya görbék jellegét és hosszát befolyásoló 
exogén és endogén tényezői 

Forrás: Kocziszky [1994, 15. o.] 
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Kocziszky szerint [1994, 19-20. o.] az empirikus vizsgálatok elvégzéséhez a fenti 

hatásokhoz kapcsolódó egyes mutatószámok összemérésével válnak modellezhetővé a 

vállalkozások, s három mutatószám csoportot emel ki, melyek könnyebben hozzáférhetők a 

vállalkozások esetében: tőkeerő és tőkestruktúrát meghatározó mutatók, jövedelmezőségi 

mutatók és a vagyoni/üzleti értéket kifejező mérőszámok. A mű végén azonban maga a 

szerző is kiemeli, hogy a fenti alapokon nyugvó kutatások eredményeinek 

kiértékelhetőségéhez először még meg kell határozni az életpálya szakaszok behatárolását, 

melyet Kocziszky maga nem tett meg, így a fenti életpálya modell gyakorlati 

alkalmazhatósága tulajdonképp még nem biztosított.  
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VECSENYI MODELLJE  

A hazai kutatók közül Vecsenyi János professzor művei [1999, 2003, 2009] számomra nagy 

becsben tartott hozzáadott értékkel látják el az életpálya modellek elméleti hátteréül szolgáló 

szakirodalmat. De nem csak a témakörhöz kapcsolhatók az ismeretanyagok, hanem szinte 

az összes menedzsment terület szakirodalmi bázisához és fejlődéséhez is hozzájárulnak a 

professzor által megfogalmazott tanok, így a professzor műveinek megismerését 

mindenképp javasolom a menedzsment terület érdeklődői, kutatói számára. 

Vecsenyi [1999] nyomán a következő vállalkozási életpálya mérföldkövek azonosíthatók 

egy vállalkozás életében: 

 

39. számú ábra: A vállalkozás folyamata Vecsenyi modelljében 
Forrás: Vecsenyi [1999, 76. o.] 

A folyamat az üzleti lehetőségek azonosításával kezdődik, mely vonatkozhat az ötlet vagy 

szolgáltatás piaci igény alapján történő megszületésére. Felmerülhet a piaci lehetőség 

fizetőképes keresletének felismerésével, illetve célja lehet a szakmai, gazdasági vagy 

értékesítési siker elérése [Vecsenyi 1999, 75-76. o.].  

A vállalkozás indítása előtt az üzleti vállalkozás meghatározásának fázisában a professzor 

szerint mindenképp szükséges az üzleti elképzeléstől úgy eljutni az üzleti koncepcióig, hogy 

közben megtörténik a piacképesség, a versenyképesség, a működőképesség és az 

üzletképesség meghatározása [Vecsenyi 1999, 77. o.]. E periódusban Vecsenyi [1999, 86-

88. o.] javasolja egy üzleti terv elkészítését is.  
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Az erőforrások előteremtési és mozgósítási fázisában a vállalkozásnak meg kell vizsgálnia 

a finanszírozási kérdésköröket és pontosan definiálni kell a szükséges erőforrások csoportját 

[Vecsenyi 1999, 89-97. o.]. Ha a szükséges elemzések megtörténtek, és minden korábbi 

analízis megerősíti a várható sikerességet, a vállalkozó átléphet a vállalkozás indításának 

szakaszába. Ha a vállalkozás nem konfrontálódik „krónikus, azaz a stabil működtetést 

veszélyeztető problémák” [Vecsenyi 1999, 97. o.] megjelenésével, akkor a vállalkozás a 

vállalkozás működtetésének korszakában tudja élni minden napjait.  

Az első kereszteződéshez a professzor modellje nyomán akkor érkezünk meg, ha a 

vállalkozónak arról kell döntést hoznia, hogy tovább folytassa a jelen lévő nehézségek árán 

is a tevékenységét, vagy pedig adja fel az addig felépített vállalkozást, és szüntesse meg a 

tevékenységét [Vecsenyi 1999, 97. o.].  

Ha az utóbb mellett dönt, akkor a betakarítás, eladás vagy felszámolás végső fázisába 

érkezik meg a vállalkozás, ahol értelem szerűen a megjelölt kilépési módok közül választhat. 

Amennyiben inkább az első lehetőség mellett dönt, akkor a cég a bővítés korszakába 

haladhat tovább az életúton. Ez természetesen azon kérdéskörök felülvizsgálatával is jár, 

hogy egyrészről kívánja-e a vállalkozó magát a cégméretét is növelni? Másrészről pedig 

szeretné-e a meg lévő termékeket illetve szolgáltatásokat javítani, kibővíteni esetleg 

módosítani? Netán új termékkel vagy szolgáltatással megjelenni, avagy a piaci és a vevői 

kört tovább diverzifikálni? Vagy inkább maradjon minden kicsiben és változatlanul? 

[Vecsenyi, 1999 97. o.]. Végül a legvégső szakasz ezen útvonal választásakor is a kilépési 

korszakkal zárul. 

Vecsenyi a fenti folyamatokat figyelembe véve négy kategóriába sorolja a vállalkozásokat: 

a hangyák, a dinoszauruszok, a gazellák és a tigrisek.  

Az egyes vállalkozási kategóriák a következő ismérvek szerint alakulnak Vecsenyi [1999] 

szerint: 
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 Hangya Gazella Tigris Dinoszaurusz 

Stratégiai irányultság 
Minimális növekedés  

(„A kicsi szép”) 
Gyors növekedés 

Folyamatos növekedés és 

alkalmazkodás a 

változásokhoz. Vadászat az 

üzleti lehetőségekre 

Minimális növekedés, 

vezetői beidegződés a 

szervezet méretének 

megőrzésére, és a 

bázisszemlélet 

Szervezeti felépítés 
Strukturálatlan, kevés, 

általában egy vezetői szinttel 

Általában strukturálatlan, de 

a strukturáltabb felé haladó 

Divíziókba szervezett 

vállalkozói üzleti/gazdasági 

egységek 

Szakterületenként és 

többszörösen hierarchikus, 

centralizált irányítási 

formákkal 

Vezetők 
Tulajdonos-vezető; „magad 

uram” 

Kialakulóban levő vezetési 

ismeretekkel bíró vállalkozó-

tulajdonos vezetők 

Vállalkozó és a vállalkozást 

támogató vezetők 

Nagyrészt szakterületi 

szakemberek, hiányos 

piacorientált üzleti és 

vezetői képzettségekkel 

Irányítás 

A tulajdonos közvetlenül 

irányít; az irányítás 

esetenként nem 

szisztematikus 

Kialakulóban lévő 

irányítási/ellenőrzési 

rendszerek 

Fél autonóm irányításmód Központosított 

Vezetési stílus Kötetlen, egyéni Karizmatikus Pozitív csapat megközelítés 
Autokratikus az esetek 

többségében 
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Szervezeti kultúra 
Általában a tulajdonostól 

függ 

Csapatszellem,  

„mi vagyunk a bajnokok” 

Vállalkozói és portyázó-

vadászó 

Torz és romboló. A 

dolgozók elkötelezettsége 

igen csekély 

(„kis pénz, kis foci”, „amíg 

minket csak fizetgetnek, 

addig mi csak 

dolgozgatunk”) 

Tervezés Minimális 
Világos iránykijelölés, egyre 

inkább részletes üzleti tervek 

Tervezés a divíziók vagy üzleti 

egységek szintjén 
Felülről lefelé 

22. számú táblázat: A szervezettípusok strukturális jellemzői Vecsenyi modelljében 
Forrás: Vecsenyi [1999, 49. o.] 



133 
 

Vecsenyi véleménye szerint [Vecsenyi 1999, 48. o.] lehetségesek olyan vállalkozások is, 

melyek átmeneti szervezetekként viselkednek, és így képződhetnek keresztezett 

vállalkozások is, mint például a tigroszauruszok vagy a tigrellák. Ezen átmeneti időszakokat 

egymást követően végigjárja a professzor [Vecsenyi 1999]. 

A négy tipológiai megjelenítést és azok dimenzióit a professzor a következőképp ábrázolja: 

 

40. számú ábra: A vállalkozások négy tipológiai kategóriába sorolása Vecsenyi 
modelljében 

Forrás: Vecsenyi 1999, 29. o. 

Vecsenyi [1991] művében mélyrehatóan tanulmányozza az egyes vállalat típusok működési, 

strukturális, marketing, finanszírozási, szervezési, kihívásokat és menedzsment funkciókat 

(és így tovább) áttekintő kapcsolódó elméleti fejezeteket, és számos hazai esettanulmány 

során mutat be vállalkozásokon keresztül szemléltető példákat. A vállalkozás folyamatának 

modelljét a professzor későbbi művében [Vecsenyi 2009] a következőképp frissíti fel: 

 

41. számú ábra: A vállalkozási folyamat Vecsenyi kibővített modelljében 
Forrás: Vecsenyi 2009, 26. o. 
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Ezen túl megalkotja a vállalkozó órájának modelljét, melyet a következő ábra szemléltet: 

 

42. számú ábra: Vecsenyi a vállalkozó órája életpálya modellje 
Forrás: Vecsenyi 2009, 33. o. 

Véleményem szerint nagyon találó a fenti analóg óra alapú modell ábrázolása, ráadásul 

Vecsenyi [2009] esetében így meg is jelenik és egyszerre szemléltethetővé is válik a 

visszafiatalítás kérdésköre. 

Még egy újdonságot tartalmaz a 2009-es forrás, melyek a korábbi művekben nem 

jelentkeztek: a szerző vállalkozások növekedési ütemére vonatkozó szemléletmódját 

[Vecsenyi 2009, 49-52. o.]. Ezt a professzor a következő ábrán illusztrálja: 

 

43. számú ábra: A vállalkozások növekedési üteme Vecsenyi modelljében 
Forrás: Vecsenyi 2009, 50. o. 
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E szerint az értékesítés volumenének és a vállalkozás érettségének dimenzióin keresztül 

három féle növekvési ütemű vállalkozás típust azonosít Vecsenyi [2009, 51. o]: 

∝ A minimális növekedésű életmód-vállalkozás: legfőbb cél a tulajdonosok anyagi 

hátterének biztosítása, mely csak minimális növekedési ütemmel jár 

∝ A mérsékelt növekedésű vállalkozások: általában innovatív, kreatív vállalkozások, 

melyek termékeinek vagy szolgáltatásainak körét általában lassabban fogadja be. 

Legtöbbször magas beruházási igényű a vállalkozás, de hosszú távon profittermelővé válik. 

∝ A reményteljes növekedési potenciálú vállalkozások: általában valamely technológiai 

innovációs sikert vagy piaci rést lovagolnak meg, amely révén gyors piaci expanziót 

képesek megvalósítani. A gyors növekedés finanszírozási kérdésének módja kerül a 

problémák gócpontjává legtöbbször. (Véleményem szerint ez tipikusan a spin-off és gyors 

növekedésű start-up vállalkozások csoportja)  

A fentiekben bemutatott ismeretanyag tekintetében Vecsenyi professzor munkássága 

számomra meghatározó tudás bázisként szolgál a hazai kkv életpálya modellek elméleti és 

empirikus kutatómunka forrásait tekintve, és számos további adoptációra érdemes 

továbblépési lehetőséget és elgondolkoztató csíraképződményt tartalmazhat a terület kutatói 

számára. 
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JÁVOR MODELLJE  

Jávor István szociológia professzor műveiben [1993, Jávor-Rozgonyi 2007] a szervezetek 

szervezetszociológiai megközelítéséből tesz a vállalkozások életútjára meghatározásokat. 

Zsupanekné [2007] a következőképp foglalja össze Jávor [1993] életpálya modelljének 

tizenkét periódusra bontott, idealizált szakaszolásait: 

Sorszám Ciklus megnevezése Sarokpontok 

1. Előkészítő szakasz 
∝ üzleti ötlet 

∝ erőforrások beszerezhetőségének vizsgálata 

2. Megalakítás 
∝ döntés a szervezetről, az induló profitról és a 

munkamegosztásról 

3. Piacfogás ∝ input és output oldalon üzleti kapcsolatok kialakítása 

4. Lassú növekedés 
∝ első stabilizálódási szakasz 

∝ először nyílik lehetőség felhalmozásra 

5. Kiugrás előkészítése 

∝ értékesítés felfutásával vagy megelőlegezett 

forrásokon keresztül valósul meg a kiugrás 

∝ Ebben a szakaszban a profit növelése a fő vállalati cél 

6. Akkumuláció 

∝ gyors felfutás szakasza 

∝ növekszik a szervezet, és a létszám 

∝ nő az árbevétel 

∝ nő a profit 

∝ egy idő után elkezdődik a szervezet szétzilálódása 

7. Válságjelenségek 

∝ pénzügyi problémák 

∝ gondok a szervezeti értékrendszerben 

∝ tulajdonosi válság megjelenése (megkezdődik a 

tulajdonosi viszonyok erőátrendeződése) 

8. Konszolidáció 

∝ tudatos szervezeti, tulajdonosi átgondolás 

∝ újraszabályozzák a szervezet belső viszonyait: döntési 

rendszert, pénzügyi számviteli rendszereket, stb. 

9. Szakmai diverzifikáció 
∝ bővítik a tevékenység kereteit, de ez kapcsolódik a 

saját profilhoz 

10. Tőkediverzifikáció 
∝ kizárólag a profitcélból más vállalkozásba fektetik a 

már megtermelt profitot 

11. Szervezeti hálózat kiépítése ∝ a vállalkozó több vállalkozást kapcsol össze 

12. 
Politikai hálózat, politikai 

kapcsolatrendszer kiépítése 

∝ a vállalkozó kilép a politika, közigazgatás, civil szféra 

felé. 

23. számú táblázat: Jávor életpálya ciklusai 
Forrás: Jávor [1993] és Zsupanekné [2007] nyomán saját szerkesztés 
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Jávor (és Rozgonyi) [2007] későbbi művükben visszatérnek az életpálya – részemről 

korábban bemutatott – S-görbe szerű ábrázolásmódjához, mely alapjául kizárólag a 

nyereségességi dimenziót segítségül hívva a következő ábra szerint jellemzik az így felvázolt 

vállalkozói életpályagörbét: 

 

44. számú ábra: Jávor-Rozgonyi szinuszgörbe alakú életpálya modellje 
Forrás: Jávor-Rozgonyi [2007, 72. o.] 

A szerzőpáros véleménye szerint az S-görbe következő három féle megjelenési módját 

feltételezik [Jávor-Rozgonyi 2007, 71. o.]: 

∝ Szinuszgörbe: a vállalkozás életét fellendülések és visszaesések váltogatják, és az 

életpálya útja egy hosszabb görbével írható le 

∝ Haranggörbe: a vállalkozás a sikeres indulást követően eléri csúcspontját, majd 

visszaesik és az életút végén megszűnik 

∝ Egyenes felfelé irányba mutató vonal: a(z általában méretüket tekintve kis)vállalkozások 

egyenletes eredmények folyamatos elérésével felfelé ívelnek. 

Az S-görbét is három részre tagolja Jávor-Rozgonyi [2007, 72-73. o.] a következők szerint: 

∝ Első, lassan emelkedő szakasz: a kezdeti piacra történő betörés időszaka 

∝ Második, magasra ívelő szakasz: gyors fellendülés időkora, amikor erőteljes a 

növekedés üteme 

∝ Harmadik, stabilizációs szakasz: a vállalkozás növekedési üteme egyre mérséklődik 

A szerzőpáros véleménye szerint végszóként összefoglalva „a szervezeti pálya 

felvilágosítást ad arról, hogy egy adott hosszabb időszak alatt miként változnak a szervezet 

legfontosabb strukturális és működési paraméterei” [Jávor-Rozgonyi 2007, 75. o.] 
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SZERB, KATITS (-SZALKA ), KÁLLAY , KŐHEGYI , KUCZI , LAKI , LAKY ÉS ROMÁN 

KVANTITATÍV MODELLJEI  

A kapcsolódó szakirodalmi források nyomán említést kell tennem Szerb László modelljéről, 

melyet önmagában nem tekintek új modellnek, mivel egyrészről Zsupanekné [2007] 

publikációihoz hasonlóan Szerb [2000] is Mount-Zinger-Forsyth [1993] munkája alapján 

vázolta fel az életpálya ciklusok hat szakaszát. Másrészről pedig a modell életszakaszait 

pontosan a Marram modell [2003] által meghatározott életút görbe írja le. 

A Szerb [2000] által definiált életpálya szakaszokat Zsupanekné [2007] a következőként 

említi: 

Sor-

szám 
Jelleg 

Ciklus 

megnevezése 
Sarokpontok 

1. 
Bevezetés 

Kezdés Általában a vállalkozás első éve 

2. Beindítás 1-3. év 

3. 

Növekedés 

Kezdeti növekedés 

Ezt a szakaszt a kereslet, az árbevétel, a profit 

növekedése jellemzi. Mindez a vállalattól a stratégia 

átgondolását, megváltoztatását igényli. 

4. Expanzió 

Erősödő verseny, konkurenciaharc jellemző. Előtérbe 

kerül a marketingstratégia átalakítása és a növekedés 

finanszírozásának átgondolása a növekvő 

pénzszükséglet miatt. 

5. Érettség A vállalkozás életpályájának csúcspontja 

6. Hanyatlás 
Innováció vagy 

hanyatlás 
Újra fellendülési vagy megszűnési forgatókönyvek 

24. számú táblázat: Szerb életpálya ciklusai 
Forrás: Szerb [2000] és Zsupanekné [2007] nyomán saját szerkesztés 

Véleményem szerint Szerb László nevét nem is a már korábbiakhoz hasonló életpálya 

modellje kapcsán szükséges megemlíteni a hazai kutatók köréből, hanem a témakörhöz 

szorosan kapcsolódó, későbbi elméleti és empirikus, rendkívül széles spektrumú, jelenleg is 

proaktív hazai kutatómunkája miatt. Szerb munkáinak fő síkján elsősorban a hazai kkv-k 

versenyképességének mérése és vizsgálata áll [Szerb 2010; 2014], melyek segítségével 

Katits [2003] és Katits-Szalka [2015] munkásságához hasonlóan a lehetséges kvantitatív 

mérési módszerek meghatározásával, továbbá a Grey [1991] által is meghatározott 

növekedési irányok és módszerek elméleti bemutatásán túlmutató gyakorlati alkalmazásával 

támogatják a vállalkozási szektor fejlődési szakaszainak elemző munkáját. Az előbbiekben 

említett szerzők munkásságán túl ki kell emelnem Kuczi [2011; Kuczi-Makó 2000] a 



139 
 

témakörhöz szorosan kapcsolódó műveit, mely keretében, noha új életpályamodellt nem 

vezetnek be a köztudatba, azonban mélyrehatóan vizsgálják a vállalkozások növekedésében 

szerepet játszó gazdasági és társadalmi ismérveket. Továbbá maguk a művek empirikus 

kutatási eredményekkel is rendelkeznek, így szekunder kutatási adatok gyűjtéséhez is 

rendkívül hasznos segítséget nyújthatnak. 

Kőhegyi [1998; 2001] a hazai vállalkozások növekedési aspektusaiból tekintve több és 

részletes, számszerű eredményekkel alátámasztott empirikus felmérés eredményeit 

publikálta már ez idáig. Műveiben kitér a kvantitatív mérési hibák (pl. tulajdonosi kategóriák 

nem megfelelő meghatározásai, adóbevallások torzító lehetőségei, stb.) konkrét 

meghatározásaira, és a növekedés fogalmát a nemzetközi szakirodalom kvantitatív 

növekedési tényezőket alkalmazó kutatóihoz hasonlóan ő is valamilyen teljesítménymutatók 

segítségével határozza meg. Kőhegyi [2001] kiemeli művében, hogy a hazai hasonló 

eljárásokat alkalmazó empirikus modelljei közül Szerbnek [2000] sikerült először az elérnie, 

hogy modellje „egyszerre tartalmazza a vállalkozó, a vállalkozás és a vállalkozás környezeti 

tényezőit. Szintetizálta azokat a megközelítéseket, amelyek figyelmen kívül hagytál a 

vállalkozás környezetét, és csak a vállalkozó és a vállalkozás sajátosságait emelték ki, illetve 

a környezetet is figyelembe vevő megközelítéseket, amelyek a stratégiaalkotásra és a 

menedzsmentre összpontosítottak. Egy modellben egyesítette a következő elemeket: a 

vállalkozó saját és üzleti céljait, növekedési aspirációit; működtetési, menedzseri, stratégiai 

képességeit; a vállalkozás pénzügyi, emberi, rendszerbeli (információ, tervezés, ellenőrzés) 

és a vállalkozási (goodwill, piaci részesedés, beszállítói kapcsolatok stb.) erőforrásait; a 

piaci, a verseny-, a kapcsolatépítési (beszállítás, hálózatok), valamint az új erőforrások 

bevonására irányuló stratégiát; végül a menedzsmentet illetően a vezetési funkció 

megosztását, a döntések delegálását, a szervezeti rend átformálását, az alkalmazottak 

növekedésre motiválását és a szervezeti működés (tervezés, ellenőrzés, adminisztráció) 

formalizálását” [Kőhegyi 2001, 323. o.]. 

Laky [1998] szintén a hazai kkv terület kvantitatív fejlődést meghatározó tényezők 

kutatóinak egyik mindenképp említésre méltó résztvevője. Kőhegyi [2001] és Kuczi [2011] 

is kiemelik Laky [1998] egyik talán legkiemelkedőbb hitvallását, miszerint egy vállalkozás 

megalapításakor már determinált annak mérete és fejlődési útja/lehetőségei.  

Azaz ha egy vállalkozást mikro-, vagy kisvállalkozásként indítanak el tulajdonosai, az 

általában meg is marad a kicsik jellegénél, míg egy közepes vagy nagyvállalkozás esetében 

már az indításkor is eleve nagyként kezelik azokat, s nagyok is maradnak [Laky 1998]. 
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Kállay-Kissné-Kőhegyi-Maszlag [2008], Laki-Szűcs-Soltész-Bazsó-Czakó-Parragh [2007] 

és Román [2002] műveiben is számos hasznos empirikus eredmény, valamint kvantitatív 

eljárással találkozhatunk a témát is érintően. 

Kiss Katalin [2013] disszertációja kapcsán szintén kvantitatív eszközök segítségével mutatja 

be empirikus kutatásának eredményeit, mely fókuszpontja a kkv-k növekedését befolyásoló 

tényezőire tevődik. 

Véleményem szerint egy széleskörű elemzőmunka elvégzéséhez hasznos lehet a kvalitatív 

és kvantitatív módszerek együttes alkalmazása, ezért tartottam fontosnak a fenti módszerek 

és hazai kutatók ez irányú törekvéseinek ismertetését a fejezetben.  
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SZIRMAI MODELLJE  

Szirmai [1997] empirikus kutatómunkája nyomán négy csoportba sorolja az általa a kutatási 

eredmények által is lehatárolt vállalkozások életgörbéit: a majdani vállalkozás, a kezdődő 

(induló) vállalkozás, a növekvő (expandáló) vállalkozás és a csőd felé tartó vállalkozás 

fázisaiban meghatározva. Az egyes fázisok a nevükben hordozzák a rájuk jellemző 

tulajdonságokat, azonban Szirmai [1997] a vállalkozó szemszögéből tekintve definiálja az 

egyes szakaszok ismertető jegyeit, melyeket a következőképp jellemez: 

Sorszám Ciklus megnevezése Sarokpontok 

1. Majdani vállalkozás 

∝ még csak foglalkozik a vállalkozás alapítás 

gondolatával 

∝ a „prevállalkozó” ötletekre és lehetőségekre vár vagy 

arra, hogy valaki átlendítse a holtponton 

∝ a vállalkozás tervezgető előszobája ez a szakasz 

2. 
Kezdődő (induló) 

vállalkozás 

∝ azok a vállalkozók, akik már belefogtak a 

vállalkozásba, és cégüket megalapították 

∝ a nemzetközi szakirodalom alapján Szirma is három 

évben jelöli meg a szakasz időtartamát, kapcsolva 

például állami (Start) programok meghatározó 

sarokpontjaihoz 

∝ Nehéz megfogalmazni a helyes igényeiket, hiszen 

egyik jellemzőjük is épp az, hogy maguk sem tudják 

sokszor, mire volna leginkább szükségük 

3. 
Növekvő (expandáló) 

vállalkozás 

∝ növekedés kockázati tényezőit kell megvizsgálniuk 

∝ humánerőforrás kérdések, szervezetfejlesztés, piaci 

expanzió valamint ezek finanszírozási kérdésköreit kell 

előtérbe helyezniük 

4. Csőd felé tartó vállalkozás 

∝ krízis és konfliktus menedzsment válik hangsúlyossá 

∝ visszaeső időszak a vállalkozás életében 

∝ életképtelen részek leválasztása a cégről 

25. számú táblázat: Szirmai életgörbe modelljének ciklus jellemzői 
Forrás: Szirmai [1997] nyomán saját szerkesztés 

Zsupanekné [2007] munkájában Szirmai [2002] modelljének említése nyomán a kutatók 

véleményem szerint inkább egy csoportosítási típust határoztak meg az életpálya ciklusokra 

vonatkozóan, mint sem magát az életpálya ciklusok egyes elemeit szerették volna 

meghatározni. Ezt a megközelítés az alábbi összefoglaló táblázat segítségével szeretném 

bemutatni: 
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Sorszám Cikluscsoport megnevezése Sarokpontok 

1. Makroszint (madártáv) 

Ezen a szinten messziről tekintik a vállalatokat és 

általános vállalati életutat vizsgálnak. Ez a 

szemlélet felel meg az emberi életkorok mintájára 

végzett fejlődési szakaszolásnak: csecsemőkor, 

ifjúkor, érettség, öregkor. Ezen a szinten a 

vizsgálatok elvontak, a vállalatok életútjának közös 

vonásait ragadják meg, de nem foglalkoznak egyedi 

sajátosságokkal. 

2. 
Mezoszint (kutatói 

megközelítés) 
A vállalat fejlődési folyamatát elemzik 

3. 
Mikroszint (a működő 

vállalkozások szintje) 

Ezen a szinten adott vállalkozás egyedi sajátosságai 

elemezhetők. Szirmai [2002, 6. o.] szerint „a 

konkrét vállalkozások szintjén vizsgálódva azt 

találjuk, hogy nem néhány, hanem nagyon sokféle 

fejlődési szakasz követi egymást”. 

26. számú táblázat: Szirmai [2002] csoportosítási szintjei Zsupanekné [2007] szerint 
Forrás: Szirmai [2002] és Zsupanekné [2007] alapján saját szerkesztés 

Zsupanekné [2007] Szirmai [2002] életpálya görbe szemléletét úgy határozza meg, hogy a 

korábbi, csak felfelé egyenes vagy görbe ívű ábrázolásmódot egyre inkább felváltja az újabb 

és újabb felfelé irányuló görbék ismétlődése az adott krízishelyzetek feloldása után, ezáltal 

inkább spirális pálya görbét írnak le a vállalati életutak, mint sem lövedékröppályát 

[Zsupanekné 2007, 51. o.].  

Ezt a tényt azonban Szirmai-Klein [2009] már inkább ismét cáfolja, mikor a vállalati 

életgörbét e művükben a következőképp ábrázolják: 

 

45. számú ábra: Szirmai-Klein életpályagörbéje 
Forrás: Szirmai-Klein 2009, 177. o.  
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SALAMONNÉ DR . HUSZTY ANNA MODELLJE  

Salamonné modellje már tulajdonképp egy olyan ötvözet Timmons, Greiner és Adizes 

modelljei alapján, amely sok hasonlóságot mutat, azonban mégis számos eltérés 

összefüggésén keresztül próbálja megragadni a vállalati életpálya elemzés méregfogát. A 

Salamonné féle modell a hazai kutatások közül talán elsőként mondható olyan úttörő 

elemzési eredménynek, amely szélesebb körűen feldolgozza és beépíti a célirányosan kis- és 

középvállalkozások kutatásaival foglalkozó korábbi tanulmányokat, majd ezeket egy magas 

elemszámú mintán teszteli is. 

Salamonné saját életpálya modelljét egy szintetizált modellként említi, melyek a korábbi 

legjelentősebb modellek ismérvein nyugszik. Legjobban úgy láthatjuk át ezen életciklus 

modellnek az egyes legfőbb állomásait, ha egymás mellett jelenítjük meg az eddig 

ismertetett modelleket. Az alábbi táblázatban láthatjuk a Salamonné által kialakított – 

azonban Timmons, Adizes és Greiner modelljein nyugvó – életpálya ciklusok folyamatát: 

Fázisok Timmons Adizes Greiner Salamonné 

1. 
Kutatás és fejlesztés 

fázisa 
Udvarlási fázis – Csecsemőkor 

Elindulás fázis 

2. Indulás fázisa 

Csecsemőkori fázis 

Kreativitás Gyerünk–gyerünk!  

időszak 

Gyerünk-gyerünk 

Kreativitás fázis 

3. 
Korai növekedés  

fázisa Serdülőkor Irányítás fázisa Irányítás fázisa 

4. Érettség fázisa 
Felnőttkor (férfikor) Delegálás fázis Delegálás fázisa 

5. Stabilizálási fázis 
Megállapodott 

szervezet 

Koordinációs 

fázis 

Megállapodottság 

Koordinálás, 

együttműködés 

fázisa 

Együttműködés 

fázisa 

27. számú táblázat: Salamonné életpályamodelljének fázisai 
Forrás: Saját szerkesztés Salamonné [2006b], Farkas [2005], Timmons [1977] és Adizes 

[1991] nyomán 

Mint látható, maga az egyes periódus elnevezések hosszú nevei is a korábbi modellek 

elnevezéseiből adódnak, azonban az empirikus kutatás [Salamonné 2008] során már csak a 
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következő életpálya jelzőkkel jelennek meg egymást követően az életpálya szakaszok: 

elindulás-csecsemőkor, kreativitás, irányítás, delegálás és együttműködés fázisa. 

A Salamonné által megalkotott modell továbbá kölcsönzi az Adizes modellből a leágazó 

krízis fázisokat is, azonban nem foglalkozik az Adizes modell megállapodott szervezeti fázis 

utáni időszakokkal, mert azokat már az öregedő vállalkozások életciklusainak tekinti. 

A modelljét Salamonné a következők szerint ábrázolja: 

 

46. számú ábra: Salamonné szintetizált életpálya modellje 
Forrás: Salamonné [2006b, 231. o.] 

Salamonné az egyes ciklusokra saját jellemzéseket is ad. 

Az első fázis az elindulás-csecsemőkor fázisa. A szerzőnő az Adizes modell ismérvekhez 

nyúl vissza, és a korszakot az Adizes modell udvarlási és csecsemőkori fázisaiban megadott 

jellemzőkkel írja le. Az alapítók egy sikeres ötlet révén, megfelelő ambíciók és pénzügyi 

forrással rendelkezve elindítják a vállalkozásukat, és elsődleges céljuk a megálmodott üzleti 

modell megvalósítása. A vállalkozás légköre kötetlen, és általában minden tag illetve a 

vállalkozás résztvevője saját belátása szerint cselekszik. Az első krízis helyzetet a büdzsé 

negatívvá való átfordulása jelzi, amikor a kiadások felemésztik a kezdeti bevételeket. Ezért 

a következő ciklus eléréséhez stabilizálnia kell a vállalkozásnak a pénzügyeit [Salamonné 

2006b, 229. o.]. 

A következő növekedési fázis a kreativitás korszaka. Salamonné jellemzése a Greiner 

modell megfelelő szakaszához hasonul, mi szerint a periódusban a vállalkozás már 
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rendelkezik egy olyan ügyfélkörrel, amely által generált forgalom már biztosítja a stabil 

bevételi forrást. A vállalt tulajdonosai számára megerősítést nyer a kezdeti kiinduló ötlet 

sikeressége, amely új motivációkkal látja el őket a továbbfejlődésben. A cég minden napjait 

a környezet által adódó lehetőségek minél mélyebb kihasználása jellemzi, mely által a 

hangsúly az árbevétel további növelésére kerül. A vállalat szervezete továbbra is operatív 

beavatkozások nélkül, önálló döntéshozatali körrel működik, ami épp a következő 

krízishelyzet megalapozásához vezet. Ezt azzal magyarázza, hogy a megnövekedett 

erőforrások szabályozott irányítás nélkül már nem alkalmasak a jelentkező helyzetek 

kezelésére. Megjelenhetnek az alkalmazottak közötti súrlódások, és a felhalmozott 

prioritásként kezelendő feladatok kapkodáshoz és kimerültséghez vezethetnek. Szükségessé 

válik tehát egy pontosabb felelősség- és döntéshatásköri szabályozás a következő ciklusba 

történő fejlődéshez [Salamonné 2006b, 229-230. o.]. 

A harmadik szakasz az irányítás időszaka. A szerzőnő véleménye szerint jelen korszakban 

a növekedés üteme visszaesik, mivel a célkeresztbe a nyereségesség és hatékonyság 

növelése kerül. Az ezeket biztosító rendszerek felépítéséhez azonban jóval több időre van 

szükség. Előtérbe kerülnek a funkcionális irányításon nyugvó strukturális rendszerek, s az 

irányítás is sokkal cizelláltabbá, formálisabbá válik. Az autonóm döntési jogot rendszerint 

csak a felső vezetők kapják meg, és az alattuk tevékenykedő középvezetők általában az 

utasításokat hajtják, illetve hajtatják végre. A vállalkozás újra az erőforrások optimalizált 

elosztására törekszik. Negatívumként az egyre inkább bürokratizált rendszer rugalmassága 

a vevők igényei felé egyre csökken, így az e periódust követő krízishelyzet gócpontjává a 

„funkcionális vakság” kerül [Salamonné 2006b, 230. o.] 

Az utolsó növekedési fázis a modellben a delegálás ciklusa. Jellemzője, hogy az irányítási 

krízishelyzetet általában egy ismételt decentralizált irányítással lehet csak feloldani. Ezt úgy 

érheti el a vállalkozás, ha nem csak az első vonalbeli vezetők számára, hanem az alattuk 

elhelyezkedő, eddig kisebb egységek vezetői részére is autonóm döntési és 

felelősségköröket delegál. Így ismét felfrissül a vállalat menedzsmentje, és új, alsóbb 

körökből érkező lüktető erő hatja át a szervezetet. A hátulütője a cselekvés meghozatalának 

azonban könnyen a következő krízishelyzet okozójává is válhat, mivel az alsóbb, immáron 

döntéshozatallal rendelkező vezetők nem látják át és előre a vállalat egésze által 

meghatározott és kitűzött stratégiai célokat, ezért elképzelhető, hogy hiába ülnek ugyan egy 

csónakban a felsővezetőkkel, mégis olyan utasításokat adnak, melyekkel képzetesen nem 

egy irányba fordul el a hajó [Salamonné 2006b, 230. o.]. 
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Ezt az érdekütközést ismét csak a következő periódusba történő sikeres átmenet képes 

megoldani, amikor végül a vállalkozás megérkezik az együttműködés fázisába. Ekkor a 

tulajdonosok célja, hogy a ciklus nevében is tükröződő együttműködést erősítsék a vállalat 

egyes területei között, és ezt kihasználva meglovagolják a szinergiahatások lehetőségeit. 

Jellemzően az irányítást egy központi törzskar végzi. Lehetőségük szerint ismét egy 

szervezeti újra átalakítást hajtanak végre, azzal a céllal, hogy még hatékonyabbá válhassanak 

a belső folyamatok, és az alkalmazottak részére csapaterőt összekovácsoló programokat 

szerveznek. A törzskari irányításon kívül néhány vállalati funkciót (pl. pénzügy, marketing, 

informatika, stb.) is központosítanak, viszont az operatív termeléssel vagy szolgáltatással 

összefüggő vonalakat továbbra is decentralizált irányítással valósítják meg. A vállalat 

tulajdonosai egyre inkább elgondolkoznak a vállalat részvénypiacra történő bevezetésével, 

vagy keresik a választ a vállalkozás továbbörökítésének mikéntjére. Az együttműködés 

fázisának krízise a szerzőnő szerint a vállalat megújulásának befulladásában jelentkezik, 

mivel a tulajdonosok már vagy nem tudják, vagy nem kívánják új növekedési erővel 

felvértezni cégüket [Salamonné 2006b, 230-231. o.]. 

A kutatónő által 2006-ban megalkotott életpálya modell létjogosultságát későbbi, 2008-as 

első, nyolcvan vállalkozásra kiterjedő empirikus kutatásával támasztotta alá, mely számos 

új, kifejezetten a hazai kkv piacon mért eredménnyel zárult. A kutatás legfőbb elért 

eredményeit a következőkben határozta meg Salamonné [Salamonné 2008, 23-25. o.]: 

∝ a kutatási eredmények azt igazolták, hogy a vizsgált vállalkozások egyike sem járta 

végig a Salamonné által meghatározott összes életpályaciklust. Ezt azzal 

magyarázza a szerzőnő, hogy a hazai kkv-k életkora maximum 15 évre tehető, ami 

kevés a teljes életpálya bejárásához. 

∝ nem minden vállalkozás haladt a Salamonné által meghatározott életpályák 

ugyanazon sorrendjén keresztül, hanem voltak olyan vállalkozások, melyeknél a 

kreativitás fázisa kimaradt. Ebből az eredményből Salamonné arra következtetett, 

hogy az általa kijelölt ciklusoktól eltérően a vállalkozások életútja módosulhat, és 

az így kirajzolódó életút típusokat a következő alábbi ábrával jelenítette meg. 

Ennek az eredménynek az értelmezésére saját modellem és empirikus kutatásom 

nyomán még kitérek. 
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47. számú ábra: Az empirikus kutatás eredménye által megváltozott vállalkozások 
életútja Salamonné modelljében 

Forrás: Salamonné 2008, 23. o. 

∝ a Salamonné által vizsgált vállalkozások közül mindegyik túljutott már a 

csecsemőkorszakon 

∝ mint ahogy a fenti ábra is mutatja, az empirikus kutatások szerint közel a vizsgált 

vállalkozások harmada kihagyta a kreativitás fázisát 

∝ az eredmények szoros korrelációt mutattak a kreativitási életciklusba belépett 

vállalkozásoknál a vezetői tapasztalatok egyidejű megjelenése között. 

∝ az eredmények szerint a vállalkozások átlagosan 4,5 évet töltöttek a kreativitási 

periódusban 

∝ a vállalkozások 27%-a a kreativitás krízishelyzetében rekedt meg 

∝ a kreativitási szakaszt követően ismét nem minden vállalkozás az irányítási fázisba 

lépett, hanem annak kihagyásával rögtön a delegálás korszakába ugrott 

∝ az irányítási periódusban átlagosan 5,4 évet töltöttek a vizsgált vállalkozások 

∝ Az irányítási fázisból a vállalkozások közel 15%-a lépett csak tovább a delegálás 

korszakába 

∝ a delegálás ciklusában átlagosan 4 évet töltöttek a cégek 

A korábban, az elméleti vállalati életpálya meghatározásakor lefektetett egyes életpálya 

ciklus jellemzői a következő táblázat elemeivel egészültek ki az empirikus kutatás elvégzése 

után [Salamonné 2008, 25-29. o.]:  
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Fázisok Salamonné További ismertető jegyek 

1. 
Csecsemőkor- 

Elindulás fázis 

∝ A vállalkozás induló ötletei külső és belső forrásoktól is 

származtak 

∝ A külső forrásként megjelent ötlet legtöbbször az addig 

kielégítetlen keresleten alapult 

∝ A vállalkozások alapítási céljainak legfőbb 

mozgatórugói a megélhetési lehetőség megteremtése, az 

indító ötlet megvalósítása illetve egy adódó lehetőség 

kihasználása állt 

2. Kreativitás fázis 

∝ A vállalkozás elsődleges célja valóban a forgalom 

növelése, míg a nyereség realizálásának jelentősége 

csekélyebb 

∝ Ebben a ciklusban zajlott le a tulajdonosi szerkezet 

változások túlnyomó része 

∝ A legsúlyosabban megjelenő revolúciós szakaszbeli 

ismérv a döntések túlzott centralizációja 

3. Irányítás fázisa 

∝ Csak a vállalkozások egyharmadánál valósult meg a 

tényleges formalizált szervezet kialakítása 

∝ A döntési jogkörök átadásának ideje rendszerint nagyon 

elhúzódik 

∝ Jellemzően inkább a szabályozások válnak túlzóan 

bürokratikussá 

∝ A növekedés lassulása nem volt mérhető 

4. Delegálás fázisa 

∝ Az e ciklusba eljutott vállalkozások kétharmadánál 

divizionális szervezeti forma volt megfigyelhető, további 

egyharmaduknál pedig a mátrix szervezeti struktúra 

∝ Célként az árbevétel és a nyereség együttes növelését 

tűzték ki 

∝ kidolgozásra kerültek a motivációs és jövedelmezési 

rendszerek 

5. 
Együttműködés 

fázisa 
- 

28. számú táblázat: Salamonné empirikus kutatási eredményei nyomán meghatározott 
életpálya fázisainak további ismertető jegyei 

Forrás: Saját szerkesztés Salamonné [2008] nyomán 
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A fenti empirikus eredmények befolyása miatt Salamonné korábbi modelljét [Salamonné 

2006b] a következő életpálya modellre módosította, melyben a kreativitás időszakát a 

kontrollálatlan növekedés ciklusára nevezte át, valamint az együttműködési fázisból 

stabilizálás korszakot alkotott. Az új életpálya modellt a következő ábra mutatja, melyet 

kifejezetten a magyarországi kkv-k életciklusaira határozott meg a szerzőnő: 

 

48. számú ábra: Salamonné magyarországi kis- és középvállalkozások életútját 
bemutató életpályamodellje 

Forrás: Salamonné 2008, 38. o. 

Összegzésként elmondható, hogy Salamonné modelljét tekinthetjük a hazai életpálya 

kutatások olyan úttörő modelljeként, mely valós kutatási ismeretekre támaszkodva és a 

korábbi elméleteket beépítve tesz törekvést egy használható életgörbe felvázolására. Van 

azonban néhány olyan sarokpontja a modellnek, melyeket véleményem szerint még nem 

teljesen realisztikusan képes tükrözni.  



150 
 

KURTÁN ÉLETPÁLYA MODELLJE  

Kurtán [2006] művében a következő életpálya szakaszokat határozza meg: 

 

49. Kurtán életpálya ciklus modellje 
Forrás: Kurtán [2006] nyomán saját szerkesztés 

Kurtán [2006] az egyes életpálya szakaszokhoz tartozó ismérvei az alábbiak szerint 

jelentkeznek: 

Fázisok A szerző által vizsgált témakörök 

Fogantatás 

∝ A vállalkozás környezete (piac, kereslet-kínálat) 

∝ A célok, a stratégia és a taktika meghatározása 

∝ Vállalkozási formák 

∝ Területi elhelyezkedés 

∝ Számvetés 

∝ Vállalkozás mérete és struktúrája 

∝ Vállalkozásgazdálkodási alapok 

Születés 

∝ Motivációk 

∝ A vállalkozók jellemzői 

∝ Cégalapítás 

∝ Üzleti terv 

∝ Kockázatbecslés 

Fogantatás

Születés

Növekedés, fejlődés

Érettkor (1)

Érettkor (2)

Érettkor (3)

Érettkor (4)

Érettkor (5)

Érettkor (6)

Hanyatlás

Elmúlás 
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Növekedés 

∝ Fogalmi megközelítések 

∝ „Kamaszkori” nehézségek meghatározása 

∝ Növekedési pályák, alternatívák 

∝ Sikerek és kudarcok kezelése 

∝ Tőkenövekedés kezelése 

Érettkor (1) 
Termelés: mit, mennyit, hogyan, beruházások, szervezeti és 

vállalati struktúra 

Érettkor (2) 

Finanszírozás: saját és idegen források, adósságfinanszírozás, 

eszköz alapú finanszírozás, garancia és kezességi kérdéskörök, 

támogatások, kedvezményes hitelkonstrukciók, tőkeprogramok, 

főbb adók és járulékok, cégadományok 

Érettkor (3) 

Menedzsment: általános alapok, vezetők és munkások, vezetői 

szerepek, vezetői funkciók, vezetési szintek, vállalati stratégiai 

menedzsment, nonprofit menedzsment, konfliktuskezelés 

Érettkor (4) 

Marketing: marketingstratégia, piackutatás, szegmentálás, 

pozícionálás, marketingmix, termék- és árpolitika, értékesítési 

politika, kommunikációs politika, marketing és a nonprofit 

szervezetek, reklámok, ellen- és csalárdmarketing 

Érettkor (5) 

Innováció: innovációs stratégiák, innováció folyamata, 

szervezeti-, technológiai-, termék innovációk, a hazai innovációs 

helyzet 

Érettkor (6) 

Átalakulások: Cégházasság, öröklési kérdéskörök, fúziók, 

cégfrigyek, válások, kiszervezések, karcsúsítások, kivásárlás, 

visszaállamosítás, önkivásárlás 

Hanyatlás 

∝ Szimptómák 

∝ Diagnózis 

∝ Esettanulmányok 

Elmúlás 

∝ Céghalál 

∝ Újrakezdés 

∝ Utódlás 

∝ Csőd 

29. számú táblázat: Kurtán életciklusaihoz kapcsolódó vizsgált témakörök 
Forrás: Kurtán [2006] nyomán saját szerkesztés 

A fentiek nyomán látható, hogy a szerző interdiszciplináris módon közelíti meg a 

vállalkozások fejlődési útját, és nagyon széles körű elemzési eszköztárat nyújt a kutatók és 

stratégiaalkotók kezébe művével.   



152 
 

CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ÉLETPÁLYA MODELLJEI  

A fenti fejezetcím meghatározása véleményem szerint továbbra sem különálló terület, 

hanem az életpálya ciklus modellek egyik klasszifikáló lehetősége, azaz személy szerint úgy 

gondolom, hogy bármely korábban ismertetett modell alkalmazható a családi vállalkozások 

esetében is. Az ok, hogy mégis külön fejezetet szentelek a családi jellegű modellek 

bemutatására az az, hogy az ilyen típusú modellek jellemzően és kifejezetten a családi 

vállalkozások egyre szélesedő szakirodalmi forrásbázisából kerülnek a felszínre. Így 

megszületésük mégis szorosan köthető a talán hamarosan, külön családi vállalkozások 

hátterét kutató szakterületként megjelenő diszciplínákhoz.  

Salamonné [2006b] művében először említi a családi vállalkozások nyomán Soltész-Palotai 

[2002] három fázisból álló életpálya modelljét, ahol az első szakasz a kezdeti harcok 

megvívásáról és az életben maradásról, a második periódus a növekedési problémák 

megfelelő kezeléséről, a harmadik ciklusban pedig az irányítás és ellenőrzés mikéntjéről és 

a helyes erőforrás elosztásról szólnak [Salamonné 2006b, 223. o.]. 

Csákné [2012a] további vállalkozásfejlődési modellt szemléltet Laczkó [1997] nyomán a 

következők szerint: 
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Jellemzők 
Szakaszok 

I. II. III. 

Időszakok (években) 

A vállalkozás kora 0-5 10-20 20-30 

A szülők kora 25-35 40-50 55-70 

A gyerekek kora 0-10 15-25 30-45 

A vállalkozás jellemzői 

A vállalkozás viszonya 

a változásokhoz 

Gyorsan növekszik, 

nyeli az időt és a pénzt 
Érett, megállapodott 

Stratégiai megújulásra, 

újabb befektetésre 

szorul 

A struktúra jellemzői Kicsi, dinamikus Nagyobb, összetettebb Stagnál 

A tulajdonos 

menedzser motivációi 

Elkötelezett 

vállalkozás 

Meg akarja tartani a 

saját befolyását és 

stabilitását 

Érdeklődése új 

területek felé fordul, 

részlegesen 

visszavonul, a 

következő generáció 

növekedést és 

változást igényel  

A család anyagi 

elvárásai a 

vállalkozással 

szemben 

Alapszükségletek 

kielégítésére 

szorítkozik 

Megnövekedett 

igények, beleértve a 

kényelmi 

szempontokat, a 

gyerekek taníttatását 

Nagyobb igények, az 

anyagi biztonság és 

bizonyos 

nagyvonalúság kerül 

előtérbe 

Családi célok A vállalkozás sikere 

Anyagi biztonság, a 

gyerekek színvonalas 

nevelése 

Családi harmónia és 

egység 

30. számú táblázat: Laczkó családi életpályamodelljének jellegzetességei 
Forrás: Laczkó [1997, 13. o.] és Csákné [2012a, 56. o.] 

Csákné [2012a] a hazai családi életpálya modellen túl ismerteti Gersick-Davis-Hampton-

Lansberg [1997] háromdimenziós fejlődési modelljét is, mely érdekes, 3D szemüvegen 

keresztül tekint a családi vállalkozások életpálya útjára: a vállalkozó tengelyén, a család 

tengelyén illetve a tulajdon tengelyén keresztül az alábbiak szerint: 
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50. számú ábra: A háromdimenziós családi életpályamodell 
Forrás: Gersick-Davis-Hampton-Lansberg [1997, 17. o.] 

A fenti modell részletes leírását és az egyes ciklusok jellemzéseit Csákné [2012a, 174-184. 

o.] tartalmazza. Csákné [2012a, 22. o.] az életpálya modellek tipizálásán keresztül négy 

családi vállalkozás típust különít el egymástól: 

∝ „első generációs, alapító által tulajdonolt és menedzselt vállalkozások 

∝ gyorsan növekvő és változó, testvérek által birtokolt, megalapozott vállalkozások 

∝ komplex, érett unokatestvérek konzorciuma által birtokolt vállalkozások 

∝ utódlás küszöbén álló vállalkozások, amelyeket a stafétabotot átadására készülő 

család tulajdonol” 

A fentiek tekintetében megállapíthatom, hogy a családi modellek újdonságokkal is ellátják 

sajátos szemléletmódjuk miatt az életpálya ciklus modellek csoportját, noha a családi és 

nem-családi jellegű vállalkozások számos eltérő ismertető jegyeket is hordoznak magukban 

[Cassia-Massis-Kotlar 2011, 19. o.; Kellermanns-Eddleston-Barnett-Pearson 2008, 7. o.]. 

A megállapodott és hanyatlási ciklusokkor jelentkező kilépési stratégiák egyik lehetőség 

ágaként kapcsolódnak be legtöbbször az általános modellek mellé, felvonultatva egyedi 

megoldásaikat.  
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A BEMUTATOTT ÉLETPÁLYAMODELLEK ÁLTALÁNOS 
ÖSSZEGZÉSE 
A modellek tanulmányozása során több közös és több ellentétes szempont mutatkozott meg 

az egyes kutatók életpálya ciklus modelljeinek saját elképzelései alapján. Ezek közül a 

következőkben a legkiemelkedőbb hasonlóságokat és ellentmondásokat illetve 

érdekességeket szeretném egyenként területekre bontva kiemelni. 

Az életszakaszok közötti átmenet módja: Egyesek (pl. Greiner [1972], Sáez Vacas [1995]) 

szerint az életciklusok közötti átmenet módja nyugalmi és krízishelyzetek váltakozásán 

keresztül következik be – ahol néhányan a krízishelyzeteket építő jellegűnek titulálják (pl. 

Sáez Vacas [1995]). Vannak, akik szerint ezzel ellentétben ezek romboló hatású, vállalat 

befulladásához vezető szakaszok (pl. Adizes [1991], Salamonné [2006a, b]). Mások azonban 

úgy vélekednek, hogy az egyes életpálya szakaszok közötti váltások bizonyos paraméterek 

teljesítésével automatikusan megvalósulnak (pl. Gilkey [2014]). 

A ciklusok sorrendjének módja: Néhány kutató (pl. Adizes [1991], Greiner [1972]) azon az 

állásponton van, hogy az életpálya fázisok kötelezően csak egymást követő sorrendben 

kísérhetik egymást. Azaz, nem lehet egyik ciklust kihagyva egy másikra ugrani [Göblös-

Gömöri 2004, 44. o.]. Mások szerint (pl. Salamonné [2006a, b]) azonban egyes lépcsőfokok 

bejárásától eltekinthetünk, mert ez által tovább növelhető a modellek rugalmassága a 

vállalkozások életútjának szemléltető eszközeként. 

A ciklusok fejlődési iránya: Több mű elemzése során (pl. Churchill-Lewis [1983], Greiner 

[1972]) találkoztam azzal a hitvallással, mely szerint a vállalat előrehaladási iránya az érés 

folyamata, azaz előre mutató irányban kell haladni az idő egyenesén. Azonban minél jobban 

fogynak a létrafokok, úgy merül fel az „utolsó szakasz utáni élet” mikéntje. Éppen ezért 

megszületett a visszafiatalítás fogalma, ami azt jelenti, hogy nem csak egy irányban fejlődhet 

a vállalat, hanem adott esetben a „nincs más előre, mint hátra” stratégia lehet a nyerő, azaz 

a vállalat többször is bejárhat egy adott útvonalat [Pataki 2004, 51. o.]. 

A ciklusok száma: Az életpálya ciklusok számát tekintve általánosságban elmondható, hogy 

a megszületett modellek e tekintetben nagy szórással jelentkeznek. Az életpálya ciklusok 

száma legtöbbször háromtól a tizenegyig terjedő skálán mutatkozik, melyet Levie-

Lichtenstein [2009] az alábbi ábrán szemlélet. Nehéz volna megmondani, hogy pontosan 

mekkora fázisszámú modell lenne a legoptimálisabb, mivel az egyes sémák önmagukban is 

sokszor teljesen más alapokra építenek. Véleményem szerint így minél sokszínűbb a 

ciklusok száma, annál többféle perspektívából közelíthetünk. Ami viszont úgy gondolom 

elengedhetetlen, az az, hogy az egyes ciklusok ismérvei és tulajdonságai mindenképp 
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különbözzenek egymástól, hiszen e nélkül létre jöhet olyan modell megközelítés, ahol, noha 

sok fázis szerepel, ám azok tulajdonképp egy és ugyan azon periódusoknak tekinthetők. 

 

51. számú ábra: Az 1962 és 2006 között megszületett életpálya modellek ciklusainak 
száma 

Forrás: Levie-Lichtenstein [2009, 54. o.] 

Az elméleti modellek ciklusainak jellemzéséhez használt kvalitatív dimenziók és ismérvek: A 

modellek összesítése kapcsán elmondható, hogy a következő ciklusokat jellemző dimenziók 

és paraméterek jelentkeztek a kutatómunkám során legtöbbször: 

∝ Az adott ciklus legfontosabb célkitűzéseinek meghatározás 

∝ A piaci környezet és az iparág jellege 

∝ A vállalkozás növekedésének jellege 

∝ A szervezeti struktúra jellege 

∝ A szervezeti egységek jellegzetességei 

∝ A vállalkozó/tulajdonos habitusa, szakmai kompetenciáinak jellege 

∝ A vezetői stílus 

∝ A tulajdonosok szerepköre, felelősségköre és döntési hatásköre 

∝ A felső vezetés szerepköre, felelősségköre és döntési hatásköre 

∝ Az irányítás és ellenőrzés jellege 

∝ Az irányítási és ellenőrzési rendszerek kiterjedtsége 

∝ A döntéshozás módja 

∝ A (vállalaton belüli és kívüli) kommunikáció formalizáltsága 



157 
 

∝ A konfliktuskezelés módja 

∝ A termékek diverzifikáltsága 

∝ Befektetési területek iránya 

∝ Erőforrások bevonásának meghatározása 

∝ Tőkeellátottság és tőkeképződés jellege 

∝ Cash flow jellege 

∝ Árbevétel, profit, likviditás, finanszírozás jellege 

∝ Hatékonyság jellege 

Az elméleti modellek empirikus teszteléshez történő felhasználhatósága: Úgy gondolom, 

hogy szinte az összes általam vizsgált elméleti életpálya modell felhasználható empirikus 

vizsgálatok alapjául. Ezt bizonyítja az is, hogy az Adizes modell, az Adizes Intézet által 

tökéletesen használható és működőképes. Sajnos más elméleti modell esetében nem 

találkoztam olyan gyakorlati alkalmazhatósági meghatározásokkal, amellyel bárki által 

megismételhetővé válhatnának azon empirikus kutatási eredmények megvalósításai, melyek 

az egyes elméleti modellek esetében – általában maguk a modellek megalkotói által – a 

gyakorlati kutatómunka során alkalmazásra kerültek. 

Véleményem szerint azonban akár az Adizes Intézet ötletének analógiájára, de akár eltérő 

algoritmusok és függvények meghatározásával, létre hozhatók különféle tesztelő 

mechanizmusok, melyekre saját szoftverem későbbi fejezetben történő bemutatásával is 

tanúbizonyságot teszek. 

A fenti gócpontok köré csoportosított jellemzőkön túl én is osztom Salamonné [2006b, 220-

221. o.] által a kutatási hipotézisek előtt felvázolt előzetes feltételezéseit, melyek részletes 

ismételt kifejtését itt most nem tartom szükségesnek. 

A dolgozat első fejezeteiben bemutatott életpálya modellek csoportosíthatósága közül 

szintén számos módszer alapján tehetnék kitekintést, azonban az ilyen jellegű klasszifikálási 

lehetőségek véleményem szerint sokszor nem vezetnek számottevő újdonsághoz. A 

következő összefoglaló ábra megjelenítését azért tartottam csupán fontosnak, hogy egy 

átfogó képet vázolhassak fel a dolgozatomban megemlített és bemutatott modellek 

összességéről:  
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52. számú ábra: A dolgozatban bemutatott életpálya modellek megszületési korszakuk szerinti csoportosításban 
Forrás: saját szerkesztés 
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évekből
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évekből

Child-
Kieser

Quinn-
Cameron

Cameron-
Whetten

Kazanjian
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Lewis
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évekből

Hanks Greiner
Gómez-
Pallete

Sáez 
Vacas

de Geus Jávor Kocziszky Laczkó
Gersick 
et. al.

Vecsenyi
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Marram
Manley (és a 
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Jones Salamonné Kurtán

Jávor-
Rozgonyi

Vecsenyi Szirmai
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Modern életpálya 
modellek                     

(2010 után)
Zahorsky Rivers Gilkey

Nita és 
Russel

Alaszka 
Egyetem
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SAJÁT ÉLETPÁLYA MODELLEM BEMUTATÁSA 
Cameron-Whetten [1984] valamint Salamonné [2006b] és Zsupanekné [2007] nyomán én is 

hasznosnak és a továbbiakhoz szükségesnek véltem egy új, az életpálya ciklusokat 

homogenizáló rendszer megalkotását. Ezt azért éreztem fontosnak, mert így válik 

lehetségessé a véleményem szerint egymással kompatibilis, noha mégis egyénileg 

különböző meghatározású életpálya modellek összehasonlíthatósága. A sokféle metódus 

révén célszerű az empirikus vizsgálódások során a lehető legtöbb életpálya modell 

alkalmazása, mert az adott problémacsokor alternatív megoldásai közül a többdimenziós 

tesztelés után általában jóval szélesebb spektrumú képet kaphatunk. Ez annak lehet 

köszönhető, hogy így több oldalról is megerősítést nyernek az egyes eredmények a más-más 

modellek elemeivel történő összevetés után. 

A homogenizált rendszert saját modellem ciklusainak hozzáadásával és bázisköveként 

mutatom be a következő táblázat segítségével.  

Az összevont életpálya ciklus modelleket tartalmazó táblázatot követő ábrán bemutatom 

saját életpálya ciklus modellem, illetve ezt követően kitérek saját ciklusaim jellemzésére, és 

felvonultatom az azok megalkotásának hátterében meghúzódó vezérlő érveimet. 
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Fázisok → 
Krízis szakaszok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 

Modellek ↓ 

Zsupanekné [2007] 

felosztása 
 

Ötlet, 

találmány 
Kezdés Növekedés Stabilitás Öregség 

Saját malomkerék 

modellem 
Korrekciós fázisok 

Maghullatás 

fázisa 

Kreativitás 

fázisa 

Irányítás 

fázisa 

Delegálás 

fázisa 

Stabilizálás 

fázisa 

Kiugrás  

fázisa 

Greiner [1972] 

Vezetési krízis 

Autonómia krízise 

Kontroll krízis 

Bürokrácia krízise 

Kimerülés 

 
Kreativitás 

fázisa 

Irányítás 

fázisa 

Delegálás 

fázisa 
Együtt-

működés 

fázisa 

 
Koordináció 

fázisa 

Timmons [1977]  

Kutatási, 

fejlesztési 

szakasz 

Indulási (és 

túlélési) fázis 

Korai 

növekedés 

fázisa 

Érettség 

fázisa 

(Szüretelési)/

Stabilizálási 

fázis 
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Adizes [1979] 

Szerelmi viszony 

Csecsemőhalandóság 

Alapítói vagy családi 

kelepce 

Válás 

Udvarlás 

fázisa 

Csecsemő-

kor 
Serdülőkor Férfikor 

Megállapo-

dottság 

Arisztokrácia 

Korai 

bürokrácia 

Bürokrácia 

Halál 

Gyerünk-

gyerünk fázis 

Churhill-Lewis 

[1983] 
  

Egzisztencia 
Siker Eltávolodás Érettség  

Túlélés 

Cameron-Whetten 

[1984] 
 

Vállalkozói 

fázis 

Kollekti-

vitási fázis 

Formalizálódás és irányítás 

fázisa 

Kiforrott 

struktúrák 
 

Scott-Bruve [1987] 
Tartózkodások 

Hanyatlások 
 

Kezdés Növekedés 
Érettség  

Túlélés Expanzió 

Kazanjian [1988]  

Koncepció és 

fejlesztési 

fázis 

Kereskedelm

isítés fázisa 
Növekedési fázis 

Stabilitás 

fázisa 
 

Hisrich-Peters 

[1989] 
 

Önértékelési 

fázis 

Vállalkozásin

dítási fázis 
Felfuttatási fázis 

Megálla-

podott 

szervezet 

A vállalkozás 

befejezése 
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Hanks [1990]   Indulási fázis 
Expanziós 

fázis 

Konszolidá-

ciós fázis 

Diverzifiká-

ció / 

megújulás 

fázisa 

Hanyatlás 

fázisa 

Jávor [1993] 7. Válságjelenségek 
1. Előkészítő 

szakasz 

2.Megala-

kítás 

4.Lassú 

növekedés 

6.Akkumu-

láció 11.Szervezeti 

hálózat 

kiépítése 

 

8.Konszoli-

dáció 

3.Piacfogás 
5.Kiugrás 

előkészítése 

9.Tőke 

diverzifi-

káció 12.Politikai 

hálózat 

kiépítése 
10.Szervezeti 

diverzifi-

káció 

Kocziszky [1994]   Alapítás Növekedés 

Differen-

ciálódás 

Konszoli-

dáció 

Konszoli-

dáció 
Válság 
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Sáez Vacas [1995] Akadályok  Eredet Megerősödés Érettség 
Új életpálya 

kezdete 
Halál 

de Geus [1997]   
Rövidtávon gondolkodó vállalkozások 

Hosszútávon gondolkodó vállalkozások 

Szirmai [1997]  
Majdani 

vállalkozás 

Kezdődő 

vállalkozás 
Növekvő vállalkozás 

Csőd felé 

tartó 

vállalkozás 

Laczkó [1997] és 

Gersick et. al. 

[1997] 

  Indítás Növekedés Érettség  

Vecsenyi [1999]  

Üzleti lehetőség 

azonosítása 

Üzleti 

vállalkozás 

meghatározása 

Erőforrások 

előteremtése 

A vállalkozás 

indítása 
A vállalkozás működtetése Bővítés 

Betakarítás, 

eladás vagy 

felszámolás 

Szerb [2000]  Kezdés 

Beindítás 

Expanzió 

Érettség 

Hanyatlás 
Kezdeti 

növekedés 

Innováció 

← 
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Kurtán [2006]  Fogantatás Születés Növekedés 
Érettség 

 (1-6) 

Hanyatlás 

Elmúlás 

Salamonné [2006] 

Csecsemőhalál 

Irányítási krízis 

Leadershipkrízis 

Autonómia krízis 

Kontroll krízis 

Csecsemőkor 

Elindulás 

Gyerünk-

gyerünk  

Kreativitás 

Delegálás 
Megálla-

podottság, 

Koordinálás, 

együttmű-

ködés 

 

 

Gyerünk-

gyerünk  

Kreativitás 

Irányítás 

Manley [2007] és a 

Nonprofit modellek 
 Ötlet fázisa Indulási fázis Növekedési fázis 

Érett fázis 

Megszűnési 

fázis Megújulási 

fázis 

← 

Salamonné [2008] 

Csecsemőhalál 

Irányítási krízis 

Kontroll krízis 

Elindulás 

Kontrollá-

latlan 

növekedés 

Irányítás Stabilizálás  
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Marram [2009] Hibák miatti kiugrások 

Csoda 

Baklövés Dübörgés 

Zsákmány 

Halál A csoda 

reneszánsza 

A csoda 

reneszánsza 

← 

Jones [2009] 

1. fennsík 

2. fennsík 

3. fennsík 

 Beindítás 
A hajó 

felvértezése 

Konszolidált 

vállalkozás 

A hosszú 

távú 

zsákmány-

szerzés 

 

Vecsenyi [2009]  

Felkészülés a 

vállalkozásra A vállalkozás 

indítása 
A vállalkozás működtetése 

Döntés a 

folytatásról 

↔ 

Kilépés 

Újrakezdés 

Gilkey [2014]  
Aspirációs 

fázis 

Belépési 

fázis 

Növekedési 

fázis 

Cirkáló 

fázisa 

Aspirációs fázis 

← Tűzpróba 

fázis 
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Zahorsky [2015]  Meghullatás Beindulás 

Növekedés 

Kiterjesztés Érettség Kilépés 
Megálla-

podás 

Rivers [2015]  Csoda Dübörgés Zsákmány Baklövés 

Alaszka [2015]  Megfontolás Indítás Növekedés 

Újra 

feltalálás 

↔ 

Kilépés 

Nita és Russel 

[2015] 
 Fejlesztés Indítás Expanzió 

Érettség 

Eladás Átalakítás 

↔ 

31. számú táblázat: A dolgozatomban vizsgált életpálya ciklus modellek homogenizálása 
Forrás: saját szerkesztés
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53. számú ábra: Saját malomkerék életpálya ciklus modellem 
Forrás: saját szerkesztés 

Fenti, saját szerkesztésű malomkerék életpálya ciklus modellem a hét fokozatú életpálya 

modellek csoportjába sorolható, azonban megközelítése és alkalmazása különbözik az eddig 

megismert modellektől. 

A modell felépítése szerint hét moduláris szakaszból áll, melyek közül hat a malomkerék 

külső körívén, egy pedig a tengely közepén helyezkedik el. A malomkerék hat küllőjén 

különböző életszakaszok találhatók, melyek között szabad átjárhatóság biztosított egyrészről 

a külső köríven keresztül, másrészről a hetedik szakaszon keresztül történő áthaladással. 

A modell segítségével ezáltal úgy vélem, hogy a következő olyan tényezőket sikerült 

kiküszöbölnöm, melyet a korábban megalkotott modellek, saját rugalmatlanságaik miatt 

nem voltak képesek lekövetni: 

∝ A szakaszok egymás utáni sorrendjének megfelelő ábrázolása 

∝ A visszafiatalítás kérdéskörének ábrázolása 

∝ Egyes szakaszok kihagyása vagy átlépése 

∝ Krízis szakaszok megjelenítése 

∝ Vertikális szemléletmód helyett egy folyamat centrikus ábrázolásmód megalkotása 
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∝ Nincs legutolsó életszakasz, így nem merül fel a „mi lesz az utolsó utáni szakasz?” 

kérdésköre 

∝ Ismétlődő életszakaszok ábrázolásának lehetősége 

∝ Vállalkozás típusától (forprofit, nonprofit, családi, gyorsan növekvő (gazella), stb.) 

független alkalmazhatóság  

A modell hét elemét azért tekintem moduláris felépítésűnek, mert úgy gondolom, hogy 

egyrészről nincsenek kötelező mezők a malomkeréken, így elképzelhetők olyan életút 

minták, ahol csak három életciklusból áll egy teljes életút.  

A modell egyes moduljaira a korábbi életpálya modellek és azok legtipikusabb 

jellegzetessége alapján a következő ismérveket alkottam meg: 

Maghullatás fázisa: Ebben a szakaszban új vállalkozás indítása esetén a vállalkozás 

létrehozásának gondolatköre egy kiinduló ötlet koncepciójával, egy piaci lehetőség 

felismerésével, egy üzleti lehetőség felbukkanásával vagy egy régóta dédelgetett álom révén 

kezd kibontakozni a majdani tulajdonosok fejében. Ekkor már általában nem csak feltételes 

módban beszélnek elképzeléseikről, és üres elgondolások nélkül „mi lenne, ha…” 

mondatokkal húzzák-halasszák a kezdeti felvetésüket, hanem elszántságuk gyökeret vert, és 

konkrét cselekvési tervek megfogalmazásával („mit kell tennünk, hogy…”) haladnak előre 

a megvalósítás, és általában az első mintadarab vagy próbaszolgáltatás mélyvízbe dobása 

felé vezető göröngyös úton. Megvizsgálják kezdő pénzügyi lehetőségeiket, döntést hoznak 

a tulajdonosi viszony majdani összetételéről, körvonalazódik a majdani vállalkozás 

formájának, környezetének, székhelyének (irodájának, műhelyének, bemutató termének, 

üzletének, stb.) kiválasztása, összegyűjtésre kerülnek az induláshoz szükséges eszközök és 

erőforrások listái. Felkutatásra kerülnek az induláshoz szükséges potenciális rendszerek és 

kulcsszemélyek (pl. könyvelő iroda kiválasztása, számlázó program megvásárlása, 

számlavezető bank meghatározása, stb.). Ha időközben elkészültek az első mintaművek, 

felmérésre kerülnek a tulajdonosok saját, családjának és ismerőseinek kapcsolati hálóján 

keresztül a potenciális első vevőköri csatornák lehetőségei. A modul szintén szolgál olyan 

maghullató gondolatok elvetésének ciklus ábrázolására, amikor egy tulajdonosi utódlás 

hamarosan megtörténő bekövetkezésére számíthat maga az örökös. Így az előzetes 

„felkészülési” szakasz történéseit is a maghullatás témakörébe sorolom. Ez esetben a 

maghullatás ideje akár több évet is felölelhet, amíg az örökítő lehetősége szerint a legtöbb 

mag áthullatására tesz kísérletet. Szintén jelen szakasz írja le a vállalkozás transzformációs 

korszakait (legyen szó épp fúzióról, kiszervezésről vagy lányvállalat létrehozásáról, és így 

tovább), amikor egy működő „fő” vállalkozás vagy egy részre, illetve azon tulajdonosai 
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hirtelen inputtá vagy outputtá minősülnek át. Ekkor ismét megújító maghullató ötletekre van 

szükség ahhoz, hogy a pályára állás után sikeres és megalapozott legyen a friss létesítmény. 

Minden esetben a maghullatási fázisból való kilépéssel kezdetét veszi valami új. 

Kreativitás fázisa: Ez az életpálya ciklus modul az új lehetőségek teljes körű kihasználásáról 

szól, amelyben az ötletek szárnyalása mellett minden nap újdonságot hoz egy vállalkozás 

életében. Jellemző erre a szakaszra, hogy nagyobb kockázat vállalással új, korábban el nem 

képzelt projektek megvalósításához juthat el egy vállalkozás, melyhez kellő bátorsággal és 

elhivatottsággal – továbbá szerencsés esetben, a háttérben ehhez pontos megvalósíthatósági 

tervvel – rendelkezik. Az apró elért sikerek tovább motiválják a tulajdonosokat újabb és 

újabb lehetőségek felkutatásában, vagy új célok kijelölésében. A vállalkozás szervezete, 

irányítása és szerkezete – tulajdonképp egésze – rugalmasan reagál a megjelenő kihívások 

és igények teljesítésére, és szinte úgy gondolják, hogy nem lehet akadályokat gördíteni a cég 

elé. Legtöbbször maguk a tulajdonosok is aktívan részt vesznek a vállalkozás minden napi 

életében, és csapatjátékosként együtt eveznek a többiekkel a sárkányhajóban, néha a dobot 

verve, néha pedig az evezőlapátot húzva. 

Úgy gondolom, hogy a kreativitás fázisa egy vállalkozás életében többször is visszatérő 

életciklussá válhat. Ezért leginkább úgy határoznám meg ezt a korszakot, hogy a vállalkozás 

akkor tartózkodik ebben a periódusban, ha az alábbi ismérvek közül legalább három állítás 

helytálló a jelenlegi céghelyzetre: 

∝ A piacon felbukkanó új lehetőségekre azonnal lecsapunk 

∝ A cégtulajdonos vagy a vállalat munkatársai új koncepcióval jelentkeznek, ami új 

perspektívákat nyit az üzleti lehetőségekben 

∝ Ugyan nagyobb kockázat vállalással, de új, korábban el nem képzelt projektek 

megvalósításában kapunk szerepköröket 

∝ A vállalkozás szervezete, irányítása és szerkezete – tulajdonképp egésze – 

rendkívül rugalmasan reagál a megjelenő kihívások és igények teljesítésére 

∝ Maguk a tulajdonosok is aktívan részt vesznek a vállalkozás minden napi 

folyamataiban 

∝ A meglévő technológiáink újraoptimalizálásra kerülnek úgy, hogy ez által a 

vállalkozás hatékonysága előre nem várt, kiugró mértékben javul 

∝ Új erőforrásokat sikerül bevonni a vállalkozás életébe 

∝ Olyan új stratégiát kezd el űzni a vállalkozás, amely révén a versenytársakkal 

szembeni előny érzékelhetően előrelendíti a piaci pozíciókat 
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Irányítás fázisa: Ahogy a szakasz modul nevéből is adódik, a vállalkozást belülről szemlélve 

a minden napi tevékenységek, a termelés vagy szolgáltatás nyújtásának legmegfelelőbb 

módjának, azaz a minőség növelésének célja lebeg a tulajdonosi kör szeme előtt. Ezért ez 

legfőképp az olyan beavatkozások időszaka, amelyek hátterében új stratégiai célok 

kijelölése húzódik meg. Legfőképp a „hogyan?” kérdések kerülnek előtérbe, és nem 

kívánatossá válnak a „hogyan nem lehet” kijelentések a tulajdonosok számára. Általában a 

vezetési stílusban is szemléletmód váltás következik be, és jóval szigorúbbá válnak az 

ellenőrzési és monitoring rendszerek, erősödik a centralizáció és az adminisztráció, mivel a 

kormány megfelelő irányba fordításához mindig a legnaprakészebb információk 

szükségesek. Előfordulhat, hogy a bürokratikus elemek megjelenése vagy erősödése is 

szembetűnővé, néha túlzóan elburjánzóvá válik. 

Megfigyeléseim nyomán szintén egy visszatérő szakaszról beszélhetünk, melyek a 

vállalkozásokat többször megérinthetik az életút egyes szakaszaiban. Általában akkor merül 

fel a visszafiatalítási ciklusok között, amikor a tulajdonosok számára érezhetően 

beavatkozásra van szükség, azonban a szükséges beavatkozások iránya még bizonytalan. 

Sokszor óvatosan kell az irányítási mechanizmusokkal operálni, mivel általában a 

bürokratizmus, az állandó ellenőrzés belső feszültségekhez, bizalomérzés vesztéséhez 

vezethet, ami később az Adizes [1979] kiugrási ciklusokhoz hasonló negatív pályára vetheti 

vissza a vállalkozást. 

Delegálás fázisa: A delegálási fázist malomkerék modellem esetében én is a Greiner [1972] 

illetve Adizes [1979] életpályamodellekhez hasonlóan definiálom. Ez a periódus a feladatok, 

a felelősségek és az ellenőrzés-visszacsatolási mechanizmusok megfelelő átadásáról, 

kooperációjáról, kiszervezéséről illetve más egyedi további megoldások alkalmazása révén, 

de célját tekintve a kvázi tulajdonosi teendők közüli levetkőzéséről szólnak. 

Sok vállalkozás esetében véleményem szerint nagyon tartanak, illetve kerülik a delegálási 

ciklus megélését, mivel a delegálás alapvetően egy lemondási kényszerérzettel párosul az 

adott terület érintett személyének életében (legfőképp, ha épp a tulajdonosokról van szó). 

Azonban úgy gondolom, hogy azt kell megérteni, hogy a csomók feloldásával új, olyan 

eddig lekötött lehetőségek szabadulnak fel, melyek pozitív irányban képesek kimozdítani az 

épp megrekedt vállalkozásokat. A korábbi irányítási körök, a döntéskörök, a felelősségkörök 

vagy épp a feladatkörök megfelelő személyekhez történő delegálásával felszabadulnak azon 

személyek kapacitásai, akiknél az említett korábbi szerepkörök eddig jelen voltak, így azok 

megújult energiával új hatásköröket kaphatnak. Mindezek mellett az újonnan bevont 

személyekkel együtt, akiknek a korábbiak területeit delegálták, ők is újra motiválttá válnak. 
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Gyakorlatilag ezzel egy win-win helyzet áll elő mindenki számára, amely a vállalat egésze 

számára is csak pozitív hatást generálhat. Természetesen előzetesen fel kell mérni a 

delegálás megvalósításához szükséges – esetlegesen bevonandó új – erőforrásokat, és 

érdemes pontos megvalósítási tervet készíteni ez esetben is, mivel a változtatások minden 

területen történő sikeres adoptálásához általában több időre van szükség. 

Stabilizálás fázisa: Előfordul, hogy a vállalkozás legnehezebben megvalósítható célkitűzése 

egy állapot megőrzése és a vállalkozás által elért (piaci-, stratégiai-, előny-, stb.) helyzet 

befagyasztása a legkívánatosabb. Ez azért nehéz kihívás, mert statikus állapotok nem sokáig 

léteznek mind a vállalat belső, mind a külső környezetében, ezért a szükséges reakciókat úgy 

kell megtervezni és elvégezni, hogy a végeredmény még is hasonló maradjon a kiinduló 

állapothoz. Jelen szakaszban is kívánatos marad a forgalom növekedése és a pozitív 

nyereségességi állapot fenntartása, de a hangsúly általában a gazdaságossági területek felől 

a hatékonyság növelésének mezsgyéje felé tolódik. Előtérbe kerülnek olyan átszervezési 

lehetőségek, amelyek noha nem veszélyeztetnek semmit, és talán fel sem tűnnek senkinek a 

cégen belül, mégis a hatékonyság növekedését eredményezik. A tulajdonosok szerepköre 

általában kissé kívülállóvá válhat a stabilizálási szakaszban, és egy kinevezett vezető vagy 

felső vezetői csoport végzi az operatív működéshez szükséges beavatkozásokat. A 

tulajdonosok elsődleges célja mindeközben pedig befektetői jellegűvé avanzsál. 

Kiugrás fázisa: Mivel rengeteg kutatót foglalkoztatnak a hanyatlási, öröklési, cég befejezési 

alternatívák lehetőségei, így mindenképp fontosnak tartottam a kiugrási szakasz beillesztését 

modellembe. A legtöbb elméleti megoldást figyelembe véve modellemben én Kurtán [2006] 

és Bálint [2006] műveit tekintem mérvadónak a hazai kkv szektor lehetséges hanyatlási 

illetve befejezési fázisainak alternatív módszereiként. Így a kiugrási szakasz tekintetében a 

következő szituációk bekövetkezte vagy előzetes felmerülésének megjelenéseként kerülhet 

véleményem szerint a vállalkozás: családi utódlás, alkalmazott részére történő tulajdonjog 

átadás, külső személy részére történő tulajdonjog átadás, vállalkozás részvénypiacra történő 

bevezetése, megszüntetés, újrakezdés, csőd. A szakaszba véleményem szerint kerülhet maga 

a cég önmaga is, de akkor is szintén ugyanezen szakasz megéléséről kell beszélnünk, ha egy 

vállalkozás több tulajdonosa közül bármelyiket a fenti gócpontok egyike érinti. 

Korrekció fázisa: a középső mezőre úgy tekintek, mint egy joker fázis a vállalkozás életében. 

Sok modell tekintetében nem megoldott az átmeneti időszakok kezelése, és azok ábrázolása, 

melyre egyrészről a ciklus áll modellem esetében rendelkezésre. Véleményem és empirikus 

kutatásom is azt bizonyítja, hogy az egyes életpálya szakaszok közötti átmenetel nem képes 

azonnali lefolyással megtörténni, az átmeneti időszakok lezárásához időre van szükség. 
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Másrészről jelentkezhetnek – szintén saját meglátásom szerint – különféle, az élet 

nagykönyve által hozott és megírt krízis időszakok, melyek nem feltétlenül csak egy 

életpálya szakaszhoz köthetően jelennek meg. Elképzelhető, hogy egy ugyanazon 

krízishelyzetet két vállalkozás saját életútján különböző szakaszokban él meg. (Zárójelben 

megjegyzem, hogy legfőképp a tőke vagy finanszírozási politika generálta krízis szakaszok 

jelentkezhetnek eltérő szakaszokban, hiszen más és más befektetői szándék vezérelheti a 

tulajdonosi attitűd miatt az éppen vizsgált vállalkozásokat.) A korrekciós szakaszra konkrét 

jellemzéseket így nehéz is volna megfogalmaznom, ezért ezt itt most nem is teszem meg. 

Inkább legfőképp azon szakterületek megoldási javaslataira bíznám, melyeket az a 

korrekciós területhez kapcsolódó válság és krízismenedzsment tudományágak biztosítanak. 

A fenti szakaszok meghatározásánál az életpálya modellek általános összegzési fejezetében 

meghatározott ismérvek közül én a következőket tartom egyrészről fontosnak, másrészről az 

egyes ciklusokhoz egyedi módon köthetőnek: a vezetési stílus, a stratégiaalkotás, a 

kockázatvállalás mértéke, irányítás és ellenőrzés jellege, centralizáltság, és az általános 

fókusz meghatározása, árbevétel és profit jellege. Véleményem szerint az egyes életpálya 

ciklusoktól független, bármely életpálya szakaszra ugyan azon jellegzetességgel megjelenő, 

így az adott periódust nem befolyásoló ismérvek a következők: a vállalkozás mérete, 

létszáma, szervezeti struktúrája, szervezeti hierarchiája. A független változók esetét úgy 

értem, hogy például véleményem szerint egy vállalkozás besorolásra kerülhet a delegálás 

fázisába, attól függetlenül, hogy kisvállalkozásról vagy középvállalkozásról legyen szó, 

vagy akár funkcionális vagy divizionális a szervezeti felépítése. 

Modellem lényegét összefoglalva úgy gondolom, hogy egy olyan modellt sikerült 

megalkotnom, amely a korábbi modellek klasszifikálási és ábrázolási anomáliáit 

kiküszöböli, valamint a modellem szemléletmódja is sokkal szabadabb elvű 

megközelítésekre támaszkodik, mint sem kötött meghatározásokra épül. 
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AZ EMPIRIKUS KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A VÁLLALKOZÁSOK ALAPADATAI ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK  

Az empirikus kutatásba és a következő eredmények meghatározásába a módszertani 

részletezésben meghatározott százhetvenhat (n=176) elemszámú hazai mikro-, kis és 

középvállalkozás került. 

A vállalkozások cégforma szerint a következő eloszlást követték: 

 
Eloszlás Százalék 

Érvényes 

százalék 

Kumulatív 

százalék 

Érvényes Kft 146 83,0 83,0 83,0 

Bt 24 13,6 13,6 96,6 

Rt 3 1,7 1,7 98,3 

Egyéb 3 1,7 1,7 100,0 

Összesen 176 100,0 100,0  

32. számú táblázat: Az empirikus kutatásban vizsgált vállalkozások cégforma szerinti 
eloszlása 

Forrás: saját kutatás 

A kérdőívekben a válaszadók 81,8%-a felső vezetők vagy tulajdonosok, 18,2% esetében a 

cég valamely középvezetői voltak. Nemek szerinti bontásban a válaszadók 70,5% férfi, míg 

29,5%-a nő volt. 

 

54. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált válaszadók aktuális pozíciójának 
betöltési idejének eloszlása 
Forrás: saját kutatás 
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A megkérdezettek általában több éve ugyan azon pozíciót töltik be a cégnél. A módusz 

nyomán a megfigyelt vállalkozások esetében a legtöbb válaszadó vagy két éve, vagy öt éve 

dolgozik a jelenlegi pozíciójában. 

A vizsgált vállalkozások alapítási évüket illetve ebből következő jelenlegi életkorukat 

tekintve közel normál eloszlást mutatnak. A legkorábbi alapítású vizsgált vállalkozás 1981-

es, míg a legfiatalabb alapítású vállalkozás 2013-as volt, így a távolság 32 évet ölel át a két 

cég között. A szórás 7,142 év az átlag életkor pedig 15,14 év volt az általam lekérdezett 

vállalkozások tekintetében. Véleményem szerint az életpálya ciklus vizsgálatokhoz így a 

vállalkozások megfelelő múlttal és tapasztalati időtávval rendelkeznek. 

 

55. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált vállalkozások alapítási évük szerinti 
eloszlása 

Forrás: saját kutatás 
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56. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált vállalkozások jelenlegi életkora 
szerinti eloszlása 

Forrás: saját kutatás 

A vállalkozások cég méretének kategória szerinti eloszlását a következő oldal tetején 

található ábra illusztrálja. Elmondható, hogy a legtöbb vállalkozás a mikro vállalkozások 

köréből került ki. A módszertani részben részletezettek alapján a minta nem reprezentatív, 

azonban ahhoz közelítő szemléletű. Az általam felmért cégek 59,09%-a került ki a mikro, 

28,98%-a a kis- és 11,93%-a a középvállalkozások kategóriái közül. A vállalkozások 

alkalmazotti létszámainak eredményei sem mutattak normál eloszlású eredményt. A vizsgált 

cégek esetében az átlagos létszám 20,32 főben állapítható meg, azonban az összes 

megfigyelt vállalkozás egyik felénél 6 főnél több, míg a másik felénél 6 főnél kevesebb 

alkalmazott tevékenykedik, és a legtöbb vállalkozás 2 főben jelölte meg alkalmazottainak 

létszámát (ami a nagyobb volumenben részt vevő mikro vállalkozások számával 

magyarázható). A legtöbb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás felmérésem szerint 185 

főt foglalkoztat, míg a legkevesebb munkavállalót az egy fős cégek nyújtották. Az átlagtól 

való standardizált szórást 33,918 főben állapítottam meg. 
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57. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált vállalkozások cégméret kategória 
szerinti eloszlása  

Forrás: saját kutatás 

A tulajdonosok számát tekintve a vállalkozások átlagosan 2,09 főt jelöltek meg, illetve a 

módusz és medián értéke is 2 fő értékkel alakult. A legtöbb tulajdonossal rendelkező 

vállalkozás 6 főben adta meg válaszát a kérdésre. Az egy tulajdonossal rendelkező 

vállalkozások az összes megfigyelt cég 27,3%-át tették ki. A két tulajdonossal rendelkezők 

49,4%-át, azaz közel felét, míg a fennmaradó 23,3%-ban három és hat közötti értékek 

kerültek meghatározásra a tulajdonosi körre vonatkozóan. A tulajdonosok közül 38,5% 

nyilatkozott úgy, hogy további vállalkozásokban is vannak üzletrészeik, és a legtöbben 

(64,17%-uk) egy további vállalkozást jelöltek, ahol üzletrésszel rendelkeznek. 

Az ügyvezetők számát tekintve a vállalkozások átlaga ezzel szemben 1,35 főben jelentkezett, 

ahol a módusz és a medián is 1 főben alakult. A megadott minimum érték 1 fő, míg a legtöbb 

ügyvezetővel rendelkező cég 5 főt regisztrált. 

Összességében tehát elmondható, hogy a megfigyelt vállalkozások túlnyomó részénél 

általában két fő tulajdonos mellett egy fő ügyvezető látja el a legfelsőbb vezetői hatalmat. 
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A vállalkozások rögzített adatai alapján a felső vezetőként tevékenykedő menedzserek 

száma átlagosan 1,23 főben került megállapításra, és a legtöbben egy főt jelöltek meg top 

menedzserként a módusz és medián értékei szerint. A középvezetők létszáma szintén 

hasonló eredményeket adott, mely szerint átlagosan 1,49 fő található hasonló pozíciókban, 

a módusz és medián pedig szintén egy főt determinált. A menedzsmentben dolgozó 

alkalmazottak összlétszámának kérdésére a válaszadók átlagosan 2,97 főt jelöltek meg, ami 

véleményem szerint párhuzamban van a két előző megállapítással, míg a módusz és medián 

értékei 2 főben állapodtak meg, noha a skála egytől húsz főig tartó terjedelemben változott, 

3,385 fő szórásértékkel. 

A vállalkozásoknál megjelenő részlegek illetve osztályok számát kutatva átlagosan 1,41 

részleg jelenlétére utaltak a kapott eredmények, melyek a vállalkozások minimálisként egy 

és maximálisként megjelölt tíz részleg közötti eredmények átlagából adódtak. 

A vállalkozások iparági eloszlását tekintve a TEÁOR ’08 szerinti besorolást vettem alapul, 

mely szerint a vállalkozások eloszlása a következők szerint alakult: 

 

58. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált vállalkozások iparág szerinti 
eloszlása  

Forrás: saját kutatás 
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A fenti eloszlás alapján megállapítható, hogy a legtöbb megvizsgált vállalkozás a 

kereskedelemi szektorból került ki, de a többi iparágakból is nagyobb elemszámú csoportok 

képződtek. A vállalkozások úgy nyilatkoztak, hogy 31,8%-uk rendelkezik saját termékkel 

vagy szolgáltatással, míg a fennmaradó 68,2%-uk esetében ez nem igaz, és ez által mások 

termékeit illetve szolgáltatásait közvetítik. A megkérdezettek válaszai alapján a vizsgált 

cégek vevőinek átlagos száma 274,54 vevőben, míg partnereinek (beszállítóinak) száma 

átlagosan 39,46 partnerben kerültek megállapításra, azonban véleményem szerint ezen 

értékek csak tájékoztató jelleggel bírnak. 
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A VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL PREDESZTINÁLT ÉLETPÁLYA CIKLUSOKHOZ KAPCSOLÓ DÓ 

EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

Ebben a fejezetben, a kérdőívben szereplő életpálya ciklusokhoz kapcsolódó eredményeket 

mutatom be. A megkérdezett vállalkozások különböző életgörbe ábrák és az életpálya 

ciklusokat leíró ismérvek segítségével határozták meg jelenlegi helyzetüket. 

Először arra kértem a vállalkozások vezetőit, hogy az alábbi – általuk nem feltételezett, ám 

de huszonkilenc fokú, nem létező – életpálya görbén jelöljék meg, hogy vállalkozásuk 

jelenleg mely szakaszában járnak: 

 

59. számú ábra: Az empirikus kutatásban alkalmazott általános életpálya görbe 
Forrás: saját szerkesztés 

A vállalkozások ez alapján a következő válaszokat adták: 

 

60. számú ábra: Az empirikus kutatásban az általános életpálya görbéhez tartozó 
válaszok eloszlása 

Forrás: saját kutatás 
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Érdekes és megemlítésre méltó tény, hogy átlagosan a 8. és 12. szakaszok köré húzták be 

legtöbben a jelölőt, és az átlag is a 11,65 szakasz köré tevődött. Ez azt jelenti, hogy a 

vállalkozások értékelése szerint inkább az életútjuk csúcsa felé járnak, mint sem valamely 

kezdeti korszakukban. Szintén nagy meglepetést okozott előzetes feltevéseimmel 

ellentétesen az a tény, amit a fenti ábra is tanúsít: a vállalkozások közül sokan úgy vélik, 

hogy inkább hanyatló fázisban járnak, mint sem növekedési ciklusban (ezt szemléleti a 

szintén kiugró értékkel megjelenő 18. szakasz megjelölése). Mindezek ellenére szintén 

normál eloszlástól csúcsosabb képet mutat a fenti változó megjelenítése. 

Amikor a következő kérdésben számszerűsítve kérdeztem rá arra, hogy a válaszadók 

véleménye szerint egy vállalkozás hány életpálya szakaszt járt be egész életútja során, a 

válaszok átlagaként 5,69 szakaszt kaptam. Az összes válasz hisztogramját az alábbi ábra 

tartalmazza: 

 

61. számú ábra: Az empirikus kutatásban megjelenő összes életpálya szakaszok száma 
Forrás: saját kutatás 

Arra a kérdésre, hogy a fenti összes életpálya szakaszból hány szakasz lehet növekedési 

szakasz, a válaszadók átlagosan 3,45 szakaszt jelöltek meg. A fenti összes életpálya 

szakaszhoz tartozó átlaghoz viszonyítva (5,69 szakasz) a válaszadók szerint a vállalkozások 

életútjának 60,63%-a növekedési szakaszokból, míg 39,37%-a ezek szerint hanyatlókból áll. 

Kérdőívem folytatásában megkértem a válaszadókat, hogy az általuk megnevezett 
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növekedési életpálya szakaszok összességét tekintve jelöljék meg, hogy vállalkozásuk eddig 

hány növekedési szakaszt élt meg. Kérdésemre a vállalkozások átlagosan 2,24 szakaszban 

adták meg válaszukat. Ez azt jelenti, hogy a 3,45 átlagos növekedési szakasz mintegy 

64,93%-át (azaz közel a növekedési szakaszok kétharmadát) megélték már eddigi életútjuk 

során. 

A vizsgált vállalkozások 51,7%-ánál bevallásuk szerint már előkerült az a kérdés, hogy 

vállalkozásuk jelenlegi helyzetük eléréséig milyen életutat jártak be, míg 48,3%-uk 

hitvallása szerint eddig még nem került elő náluk hasonló témakör. 
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AZ ELMÉLETI MODELLEK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÉLETPÁLYA CIKLUSOKHOZ  

KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

Kérdőíves kutatásom révén két nagy elméleti modell szerint teszteltem a vállalkozásokat: 

egyrészről az Adizes Intézet által biztosított online tesztelési lehetőség révén lekérdeztem a 

kérdőívben az online teszt kérdéseit, majd a válaszok alapján elvégeztem a tesztelést, és 

rögzítettem a vállalatok által kapott eredményeket az Adizes [1992] életpálya ciklusok 

szerint. Másrészről Greiner [1972] életpálya modelljére egy kezdetleges algoritmust 

határoztam meg, mely nyomán a kérdőívben az egyes életpálya szakaszokhoz kapcsolódó 

ismérvek révén besoroltam a vállalkozásokat a Greiner [1972] által meghatározott 

ciklusokba. Az Adizes teszt elvégzése után kapott eredményeket a következő grafikonokon 

szemléltetem: 

 

62. számú ábra: Az empirikus kutatás nyomán a vállalkozások Adizes ciklusokba 
történő sorolása 

Forrás: saját kutatás 

A Greiner modell esetében kérdőívemben szűkítő feltételként csak az evolúciós szakaszokra 

korlátoztam a válaszadási lehetőségeket. Azért döntöttem így, mivel első sorban egyrészt 

magát a módszer működését szerettem volna ellenőrizni a szoftveres algoritmusok 
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előzményeként, másrészt a kérdőíves lekérdezés határait sem szerettem volna a túlzó 

mennyiségű kérdések révén szétfeszíteni. 

A Greiner tesztelés nyomán megszületett ábra az alábbiak szerint alakult: 

 

63. számú ábra: Az empirikus kutatás nyomán a vállalkozások Greiner ciklusokba 
történő sorolása 

Forrás: saját kutatás 

Ha a két modellt homogenizálom a saját modellem fejezetében meghatározottak szerint, 

akkor a következő táblázat alapján járhatok el az egyes szakaszok összevetésekor: 

Modell / 

Ciklus 
0. 1. 2. 3. 4. 

Adizes Udvarlási fázis 

Csecsemőkor 

Serdülőkor Férfikor 
Megállapo-

dottság 
Gyerünk-

gyerünk 

Greiner - Kreativitás Irányítás 
Delegálás Együttmű-

ködés Koordináció 

33. számú táblázat: Adizes és Greiner ciklusainak homogenizálása 
Forrás: saját kutatás 
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Amikor összevetettem a két modellben megjelenő, kizárólag csak az evolúciós illetve a 

növekedési szakaszokban kapott eredményeket vettem figyelembe, eltekintve a revolúciós 

és a krízis szakaszok eredményeitől. Ezt úgy valósítottam meg, hogy a Greiner modellt az 

Adizes modell krízis szakaszainak összesített százalék eredményei alapján súlyozott módon 

korrigáltam. Végül a következő összesítő táblázatot kaptam: 

Modell / 

Ciklus 
0. 1. 2. 3. 4. 

Adizes Udvarlási fázis 

Csecsemőkor 

Serdülőkor Férfikor 
Megállapo-

dottság 
Gyerünk-

gyerünk 

Eredmény 5,1% 59,1% 10,2% 6,3% 4,5% 

Greiner - Kreativitás Irányítás 
Delegálás Együttmű-

ködés Koordináció 

Korrigált 

Eredmény 
- 39,7% 25,1% 18,4% 2,0% 

34. számú táblázat: Greiner és Adizes homogenizált modelljének eredményei az 
empirikus kutatás eredményei nyomán 

Forrás: saját kutatás 

A fenti átlagos eltérés eredményei kapcsán azt állapítottam meg, hogy a két féle modellen 

történő tesztelést követően az általam készített homogenizált modellen és az adott minta 

nagysága mellett nagyon hasonló eredményeket kaptam. A két modell esetében meg kell 

jegyeznem, hogy a kezdeti szakaszokban kimutatott nagyobb eltérés abból is adódik, hogy 

a modellek a vállalkozások kezdeti és indulási állapotait más-más szemléletmód szerint 

ábrázolják. Mivel Greiner [1972] esetében kiesik az indulás előtti fázis elemzése, 

véleményem szerint ez okozza a közel 20%-os átlagos eltérést a kezdeti periódusnál, amely 

különbség a ciklusok előre haladásával aztán egészen 2,5%-ra csökken.  

Én úgy gondolom, hogy a fenti megállapítás nyomán kijelenthetem, hogy minél több 

modellen végezzük el a tesztelést, annál nagyobb fokú biztonsággal állapíthatjuk meg azt, 

hogy egy adott vállalkozás épp melyik életpálya ciklusában van. 
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A VISSZAFIATALÍTÁS ÉS A CIKLUSOK EGYMÁST KÖVET Ő SORRENDJÉNEK 

KÉRDÉSKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

Kérdőívem egy külön szakaszát néhány felvetés kapcsán a visszafiatalítás témaköréhez 

kapcsoltam. A vállalkozások 96%-a válaszadásával kijelentette, hogy véleményük szerint 

egy-egy életpálya ciklust nem csak egyszer járhat be egy vállalkozás egész életútja során, és 

csak 4%-a a válaszadóknak nyilatkozott úgy, hogy egy szakasz csak egyszer járható be. 

Amikor arra próbáltam választ találni, hogy a vállalkozások hogy szemlélik az életpálya 

szakaszok egymás utáni útját – még nem sorrendjét, csak magát az út jellegét – a válaszadók 

98,3%-a jellemezte úgy a vállalkozás életútját, hogy az nem csak öregedő irányban halad, 

hanem bizonyos lépésekkel visszafiatalítható lehet. Mindezek mellett a válaszadók csak 

1,7%-a értékelte az életút irányának lehetőségét kizárólag öregedő jellegűnek. 

Azt is megkérdeztem a vállalkozásoktól, hogy a saját esetükben keresztül mentek-e már 

visszafiatalítási szakaszokon? A válaszadók pontosan 50%-a igennel, míg 50%-a nemmel 

válaszolt kérdésemre. A vállalkozások azon fele, amely igennel válaszolt, elmondása szerint 

átlagosan 2,18 (azaz két) visszafiatalítási szakaszon ment keresztül, és az eredmények szerint 

a vállalkozások egyik fele biztosan túl van már legalább két visszafiatalítási szakaszon, noha 

a legtöbb válaszadó csak egy visszafiatalítási szakasz megélését jelölte meg. 

A kérdőív egy nagyobb lélegzetvételű szakaszában arra kértem a válaszadókat, hogy a 

megadott életpálya ciklusok alapján állítsák sorrendbe a saját vállalkozásuk által bejárt 

szakaszokat, és lehetőség szerint ezekhez a szakaszokhoz rendeljenek időtartamot is.  

Modell / 

Ciklus 

Korrekció 

vagy krízis 
0. 1. 2. 3. 4. 

Adizes - - 

Csecsemőkor 

- - 

Megállapo-

dott 

szervezet 

Gyerünk-

gyerünk 

Greiner - - Kreativ fázis 
Irányítás 

fázisa 

Delegálás 

fázisa 
- 

Malomkerék 

modellem 

Korrekciós 

fázis 

Ötletelési15 

(Maghullatás) fázis 
- - - - 

35. számú táblázat: Az empirikus kutatás kérdőívében az életciklusok sorrendjénél 
választható ciklusok Adizes, Greiner és saját modellem alapján 

Forrás: saját kutatás 

                                                 
15 A kérdőíves felmérés során a malomkerék modellem akkori, korábbi változatában a maghullatás fázisát még 
ötletelési fázis néven ábrázoltam. 
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A válaszadók maximálisan nyolc különböző szakaszt jelöltek meg. A választható 

kategóriákat Adizes [1992] és Greiner [1972] modelljei kapcsán, a fenti táblázat szerint 

alakítottam ki. Gondolatmenetem hátterében az állt, hogy a kezdeti szakaszokat minél 

jobban és részletesebben, több modell ismérvei alapján (de az azonos jellemzéseket 

homogenizáltan) a válaszadó elé opcionális választási alternatívaként felkínáljam. 

A válaszadók, összevont eredményeik nyomán, az első nyolc egymást követő ciklus 

sorrendjeként a következő életpálya utat állították fel: 

 

64. számú ábra: Az életpálya ciklusok sorrendje az empirikus kutatás válaszadói 
nyomán 

Forrás: saját kutatás 

Az első szakaszra a válaszadók 100%-a, a második szakaszra 99,4%-a, a harmadik szakaszra 

95,5%-a, adott választ. A negyedik szakaszra 83,0%-a, az ötödik szakaszra 61,9%-a, a 

hatodik szakaszra 40,9%-a, a hetedik szakaszra 25%-a, míg az utolsó szakaszra 17,0%-a 

szolgáltatott visszajelzést. 

A fenti szakaszokhoz a következő átlagos időtartamokat jelölték meg a válaszadók (az 

ábrázolt értékeket hónapokban adtam meg): 

1

2

3

4

5

6

7

8

ÖTLETELÉSI (MAGHULLATÁS) FÁZIS

CSECSEMŐKORI FÁZIS

GYERÜNK-GYERÜNK KORSZAK

KREATÍV FÁZIS

KREATÍV FÁZIS

MEGÁLLAPODOTT SZERVEZET

KREATÍV FÁZIS

IRÁNYÍTÁS FÁZISA VAGY MEGÁLLAPODOTT 
SZERVEZET



187 
 

 

65. számú ábra: Az életpálya ciklusok átlagos időtartama (hónapokban) az empirikus 
kutatás válaszadói nyomán 
Forrás: saját kutatás 

A fenti eredmények kapcsán várt és nem várt megállapításokat tehettem. Egyrészről az első 

négy fázis sorrendjét illetően magam is hasonló eredményeket predesztináltam. A 

vállalkozások a felmérés alapján egy közel féléves előzetes előkészületi folyamat 

következményeként megalapítják vállalkozásukat. Majd a legtöbb szakirodalmi forrás és 

korábbi empirikus művek nyomán meghatározott átlagosan közel egy éves időtartamú, 

csecsemőkori kezdeti fázisban megkezdik szárnyaik bontogatását. Ezt követően a második 

életévüktől egy több mint másfél éves periódusban, a gyerünk-gyerünk korszak alatt 

megküzdenek a növekedési kérdéskörök felmerülő ismérveivel. A kezdeti (általában 

elsősorban piac és termékbővítéssel járó) növekedést követően a kreatív fázisba érkeznek a 

vállalkozások, ahol a növekedést már a hatékonyság növelésén keresztül próbálják meg 

elérni. Számomra itt jelentkezett az első, nem teljesen a megjelent módon várt életpálya 

alakulása, amikor a válaszadók szerint ebben a szakaszban a vállalkozásuk két fázison 

keresztül, összességében átlagosan 46,21 hónapig (közel négy éven keresztül) megragad. A 

meglepő adatot azonban azzal tudom indokolni, hogy valószínűleg a hatékonyságot növelni 

6,59 hónap

11,07 hónap

20,11 hónap

24,59 hónap

21,62 hónap

17,3 hónap

15,58 hónap

13,47 hónap
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képes új technológiák és szabályozások bevezetéséhez jóval több időre van szükség, mint a 

kezdeti növekedés hátterének biztosításához. Szintén meglepő volt számomra tapasztalni – 

noha az általános életpálya görbe ábrázolás már előre vetítette – azt a tényt, hogy négy 

növekedési szakasz megélése után a vállalkozások úgy tekintettek életútjukra, hogy elérték 

a lehető legtöbbet, és vállalkozásuk a megállapodottság fázisába ért. Ezt követően viszont 

ismét egy örömteli eredmény bontakozott ki, miszerint voltak olyan vállalkozások, melyek 

a megállapodottságot követően úgy vélték, hogy képesek, illetve szükséges számukra a 

visszafiatalítás. Így ismét a hatékonyság növelő fázist, a kreatív fázist jelölték meg a 

következő szakaszként, igaz ez már egy rövidebb, közel másfél éves újabb szakaszt jelentett 

csak. Ezt követően aztán a fennmaradó vállalkozások ismét a megállapodottság szakaszának 

bölcsőjébe zuhantak vissza vagy pedig az irányítási korszak felé vették útjukat. 

A következő grafikon segítségével azt szeretném bemutatni, hogy a vállalkozások az összes 

válaszadási lehetőség közül milyen erősséggel választották ki a fenti sorrend alakulását: 

 

66. számú ábra: Az egyes ciklusok kiválasztásának erőssége a sorrendiségben az 
empirikus kutatásban adott válaszok alapján 

Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra szerint jól látható, hogy míg a kezdeti ciklusokban megadott szakaszoknál szinte 

minden vállalkozás azonos biztonsággal választotta ugyan azon periódusokat, úgy a 

harmadik ciklustól folyamatosan csökkent az egyetértés a ciklusok sorrendjében a 
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vállalkozások között, és bizony a többi szakasz is sokszor a nyertes periódushoz nagyon 

hasonló százalékkal szolgáltatott választ.  

A kutatás adatai véleményem szerint azt a tényt erősítik, hogy a vállalkozások életútja nem 

csak egyféle sorrendiségen keresztül megy végbe, hanem nagyon sok variáció létezik az 

egymást követő életpálya szakaszok sorrendjének ábrázolására. A kutatással véleményem 

szerint azt is sikerült bizonyítanom, hogy a vállalkozások egyes életpálya útjai 

különbözőképp alakulhatnak, és ez által az általam feltételezett moduláris felépítésű 

életpályaút szerű ábrázolás mód megfelelő lehet a teljes életút folyamatának ábrázolására is. 

Az alábbi ábrán összefoglalom a nyolc ciklusra vonatkozó eloszlási diagramon az összesített 

eredményeket: 

 

67. számú ábra: Az összes választott ciklus megoszlása a nyolc szakaszban 
Forrás: saját kutatás 
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A KORREKCIÓS FÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

A korrekciós fázis gyakorlati létjogosultságát mindenképp szerettem volna az empirikus 

kutatásom nyomán is igazolni. Először a kérdőívben direkt módon kérdeztem meg a 

vállalkozásokat, hogy véleményük szerint szükség lehet-e olyan korrekciós fázisokra, 

amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes életpálya szakaszok közötti átmenet minél 

zökkenő mentesebben alakuljon. A válaszadók 88,6%-a reagált elfogadóan, míg 11,4% felelt 

elutasítóan. Azt is szerettem volna megtudni, hogy mit gondolnak, átlagosan mekkora a 

korrekciós fázis időtartama. A korrekciós fázis időtartamára vonatkozó kérdésére azok 

válaszoltak, akik támogatták a korrekciós fázis létjogosultságát. Ők átlagosan 5,23 hónapban 

határozták meg (6,212 hónap szórás érték mellett) ezt a periódust, melyhez kapcsolódóan a 

legtöbben hat hónapot jelöltek meg, míg a vállalkozások medián értéke a kérdés esetében 

4,00 hónapot alkotott. 

A korrekciós fázis kapcsán az előző fejezetben bemutatott, a vállalkozások által az első nyolc 

ciklusba kiválasztott életpálya szakaszok mellett az alábbi ábrán szeretném megmutatni a 

korrekciós fázis erősségének összehasonlítását a kiválasztott ciklushoz viszonyítva: 

 

68. számú ábra: A korrekciós fázisok erőssége a kiválasztott életpálya ciklusokhoz 
viszonyítva az empirikus kutatás válaszadói nyomán 

Forrás: saját kutatás 
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A fenti ábra jól szemlélteti, hogy az első két életpálya ciklusban általában a vállalkozások 

nem gondolkoztak korrekciós (átmeneti illetve krízis) helyzetek kezelésében. A harmadik 

szakaszt követően egyre inkább előtérbe kerültek a korrekciós fázis alkalmazásának 

kérdéskörei, és sok vállalkozás (a vállalkozások mintegy egy ötödénél) szinte a harmadik 

ciklustól kezdve folyamatosan megjelent a korrekciós fázis ciklusa választott szakaszként. 

A következtetéseket levonva megállapíthatom, hogy a korrekciós fázisnak szemléletmódom 

szerint mindenképp létjogosultsága van az életpálya modellben, noha várakozásaimmal 

ellentétben a korrekciós fázis időtartama egy kicsit hosszabb időtávban került megjelölésre. 
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MALOMKERÉK MODELLEMHEZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

Empirikus kutatásom nyomán azt szerettem volna bizonyítani malomkerék modellemmel 

kapcsolatban, hogy először is a folyamat centrikus ábrázolás mód kedvezőbb a ranglétra 

szerű (lépcsőzetes vagy görbe alakú) módszerrel ellentétben. Előzetes feltételezésem szerint 

az eddig megszületett ranglétra szerű módszer alapján ábrázoló modellek nem képesek 

rugalmasan megjeleníteni például az érési és visszafiatalítási illetve a krízis szakaszokat. 

Ezen túl szintén alkalmatlanok az életút során a krízis szakaszokat követő visszatérési pályák 

megfelelő ábrázolására. 

A kérdőívben így szintén először direkt módon rákérdeztem, hogy a válaszadók hogyan 

vélekednek arról, hogy egy ranglétra szerű ábrázolásmód képes-e rugalmasan kezelni 

például az érési és visszafiatalítási kérdésköröket. A válaszadók 17,6% foglalt állás a 

tekintetben, hogy a ranglétra szerű ábrázolásmód tökéletesen képes ábrázolni egy vállalat 

életútját, míg 82,4% szerint a ranglétra szerű ábrázolásmód nem minden esetben képes 

ábrázolni megfelelően egy életutat.  

Ezt követően négy ábrázolásmód javaslatot tettem a megkérdezettek számára: arra kértem 

őket, hogy válasszanak az általános (és tulajdonképp nem létező) életpálya görbe, az Adizes, 

a Greiner életút modell vagy pedig saját malomkerék modellem ábrázolásmódja közül, és 

jelöljék meg, hogy véleményük szerint melyik képes leginkább ábrázolni megfelelően az 

életutat. A kérdőívben ehhez az alábbi választási lehetőségek vizualizált változatát 

biztosítottam: 

 

69. számú ábra: A választási lehetőségek a legmegfelelőbb ábrázolásmódhoz 
Forrás: saját kutatás 
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 A kapott válaszok kiértékelt eredményeit az alábbi ábra mutatja: 

 

70. számú ábra: Az empirikus kutatás válaszadói által kiválasztott legmegfelelőbb 
ábrázolásmódú életpálya modell 

Forrás: saját kutatás 

Úgy gondolom, hogy – noha természetesen kissé elfogult vagyok saját modellem kapcsán, 

azonban – általánosságban elmondható, hogy egy vállalkozás számára leginkább az az 

elsődleges szempont, hogy az ábrázolás kapcsán egyrészről pontosan be tudja határolni 

vállalkozása élethelyzetének aktuális fázisát. Ezen túlmenően fontos, hogy a vállalkozás 

megfelelő tájékozódási lehetőséget kapjon az aktuális ciklus környékén lévő további fázisok 

jellegzetességeiről, melyek révén gondolatébresztő hatások tudnak érvényesülni a megfelelő 

továbblépési stratégiák kidolgozásához. 

Az eredmények tekintetében igazolni vélem saját malomkerék modellem létjogosultságát a 

grafikus megjelenítés frontjáról közelítve. 
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A VÁLLALKOZÁSOK JÖV ŐKÉPÉHEZ , A JÖVŐBELI SIKERESSÉGÉHEZ VALAMINT A KIUGRÁSI 

CIKLUSHOZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA  

A fenti címben megfogalmazott terület kérdőíves felmérése során a kiugrási szakasz és az 

ahhoz (véleményem szerint) szorosan kötődő jövőbeli sikerességet befolyásoló tényezőket, 

illetve a vállalatöröklődési és megszűnési gócpontokhoz kapcsolódó fontosabb témaköröket 

kívántam valós környezetben megvizsgálni. Legfőbb motivációmat Bálint [2004] és 

Vecsenyi [2003] adta, így a kérdőívben megfogalmazott ismérvek kialakítása legfőképp a 

két szerző korábbi megállapításai nyomán kerültek meghatározásra. 

Első körben szintén direkt eldöntendő kérdésekkel próbáltam felmérni a vállalkozások 

jövőképét illető helyzetképet, és azt kérdeztem, vajon pontos és tiszta jövőképpel 

rendelkeznek-e működésükre való tekintettel. A válaszadók 68,2%-a szerint helyes a 

megállapításom, illetve 31,8%-uk válasza nyomán cégük nem rendelkezik pontos 

jövőképpel, így tulajdonképp közel kétharmad-egyharmad a megoszlási arány a kérdésemet 

illetően. Ezt követően arra az érzékeny területre kérdeztem rá, hogy ha a tulajdonosi kör nem 

tudná vagy kívánná tovább ellátni a vállalkozás vezetését, akkor pontosan meg tudnák-e 

nevezni, hogy ki vagy kik vennék át a jelenlegi tulajdonosi kör szerepét. Kérdésemre már 

némileg eltérő megoszlású válaszhalmaz született, és a kitöltők 45,5%-a adott igenlő, míg a 

kérdések 54,5%-ára elutasító választ eredményként. Majdnem hasonló eloszlásban 

válaszolták meg a felmért vállalkozások azon kérdésemet is, mely arra irányult, hogy a 

jelenlegi tulajdonosi kör leköszönését követően a vállalkozás pontos és tiszta jövőképpel 

rendelkezik-e? A válaszadók 43,8%-a adott csak megerősítő választ, míg 56,3%-uk a 

pesszimistább kimenetelű jövőképet festette fel. 

Az eldöntendő kérdések után a kiugrási szakaszhoz kapcsolódóan Bálint (2004) nyomán a 

tulajdonosi kör távozását követő öt alternatív lehetőséget soroltam fel a következők szerint: 

∝ Családi utódlás, azaz családi kézben marad a vállalkozás 

∝ A vállalkozás valamely jelenlegi vezető vagy alkalmazott részére kerül eladásra 

∝ A vállalkozás valamely külső magánszemélynek vagy társaságnak kerül eladásra 

∝ A vállalkozást a tőzsdére vezetik be 

∝ A vállalkozás a jelenlegi tulajdonosi kör nélkül bezárásra kényszerül 

A válaszadók a következő ábrán szerepelő lehetőségek közül választottak: 
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71. számú ábra: A vállalkozások alternatív kiugrási választása a jelenlegi tulajdonosi 
kör távozását követően az empirikus kutatás nyomán 

Forrás: saját kutatás 

A fenti ábrát tekintve azt állapíthattam meg, hogy első sorban a vállalkozások a családi 

kézben történő utódlásra (56,3%) voksoltak, illetve a vállalkozás tőzsdére történő 

bevezetését egyikük sem vetítette előre. 

Jelen fejezet további céljaként próbáltam azt is megtudni a kérdőíves felmérésben részt vevő 

vállalatoktól, hogy véleményük szerint a tulajdonos először mely életkorában kezdi 

komolyan fontolóra venni a vállalkozás továbbörökítésének (vagy a vállalkozás esetleges 

megszűnésének) gondolatkörét? 

A válaszadók a kérdésemre a következő megoszlás szerinti eredményeket alakították ki az 

előre meghatározott kategóriák tekintetében: 
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72. számú ábra: A vállalat örökítési vagy megszűnési gondolatkörének megjelenése a 
jelenlegi tulajdonosok körében az empirikus felmérés nyomán 

Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra nyomán azt a következtetést vonhatom le, hogy a vállalkozások tulajdonosi 

körénél legfőképp a tulajdonosoknál ötvenes éveik derekánál kerül nyomatékosan elő a 

vállalkozásuk jövőjét alakító tényezők gondolatköre, és aktív korszakukban jellemzően csak 

személyes és vállalkozásuk sikerének építését tartják legfőképp szemük előtt a hosszabb távú 

stratégia alkotáskor. 

A kérdőív utolsó kérdése arra vonatkozott, hogy hogyan értékelik a válaszadók, vajon a 

jelenlegi tulajdonosok irányításával vállalkozásuk még hány évig képes tovább működni a 

jövőben? A kérdésre az alábbi ábra szerinti válaszok érkeztek, mely nyomán megállapítható, 

hogy a legkiemeltebben megjelölt szakasz a tíz éves időtávlat (36,6%-os erősséggel), illetve 

ezt követően a húsz éves időtávlat (16,6%). Szintén további két kiemelten megjelenő távlat 

az öt éves (13,7%) illetve a tizenöt éves (12,6%) koröltő, míg a többi érték alacsonyabb 

eloszlásokkal simul be a diagramba. Ez alapján elmondható, hogy az általam felmért 

vállalkozásoknál (az első tíz év esetében meghatározott eloszlási százalékokat összesítve) 

60,5% esetében be fog következni tíz éven belül a tulajdonos váltás, és további 32,1% 
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esetében pedig (azaz az összes általam vizsgált vállalkozás 92,6%-nál) húsz éven belül új 

tulajdonosok fognak ülni a legfőbb vezetői és döntéshozói székekben. Ez a tény a jövőképre 

vonatkozóan véleményem szerint elgondolkodtató beavatkozásokat fog hozni hamarosan a 

vállalatok hosszú távú stratégiáit illetően a vizsgált vállalkozásoknál.  

 

73. számú ábra: A prognosztizált, jelenlegi tulajdonosok által még aktív életévek száma 
a vizsgált vállalkozások élén az empirikus kutatás nyomán 

Forrás: saját kutatás 

A kérdőív utolsó szakaszában szintén Bálint [2004] nyomán összegyűjtöttem néhány Bálint 

[2004] szerint a vállalkozások jövőbeli sikerét meghatározó tényezőt, és arra próbáltam 

választ kapni, hogy a vállalkozások az említett tényezőket egyrészről mennyire tekintik 

jellemzőnek cégükre vetítve. Másrészről egy hétfokú (szemantikus differenciálskála) 

segítségével azt szerettem volna felmérni, hogy a jövőbeli sikerességet általánosságban (akár 

más cégekre vonatkoztatva), véleményük szerint az adott ismérv mennyire határozza meg. 

Az eredményeket a következő grafikonok tartalmazzák: 

 

 

 



198 
 

 
74. számú ábra: A jövőbeli sikerességet meghatározó ismérvek az empirikus kutatás 

nyomán 
Forrás: saját kutatás 
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25,6%

41,5%

29,5%

46,0%

88,6%

6,3%

47,7%

45,5%

32,4%

32,4%

13,1%

85,2%

87,5%

25,6%

35,2%

72,7%

56,8%

47,2%

79,0%

27,3%

14,2%

74,4%

58,5%

70,5%

54,0%

11,4%

93,8%

52,3%

54,5%

67,6%

67,6%

86,9%

14,8%

12,5%

74,4%

64,8%

27,3%

43,2%

52,8%

21,0%

72,7%

85,5%

Jellemző Nem jellemző
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75. számú ábra: A jövőbeli sikerességet befolyásoló tényezők erőssége  

Forrás: saját kutatás 

A  T U L A J D O N O S ( O K )  A U T O K R A T Í V  ( Ö N K É N Y U R A L M I )  
V E Z E T Ő I  S T Í L U S T  K É P V I S E L N E K

J E L E N L E G  N I N C S  A  T U L A J D O N O S I  C S A L Á D I  K Ö R B E N  
M E G F E L E L Ő  U T Ó D J E L Ö L T

J E L E N L E G  N I N C S  S E M M I L Y E N  K Ö R B Ő L  E L K É P Z E L É S  A Z  
U T Ó D J E L Ö L T R E  V O N A T K O Z Ó A N

A Z  U T Ó D L Á S  K É R D É S E  A N N A K  A L A P J Á N  I S  V Á L T O Z H A T ,  
H O G Y  M E K K O R A  A  V Á L L A L K O Z Á S  M É R E T E

A  V Á L L A L K O Z Á S  P O Z I T Í V  T R E N D E T  M U T A T  H O S S Z Ú  T Á V Ú  
M Ű K Ö D É S E  S O R Á N

A  V Á L L A L K O Z Á S  N E G A T Í V  T R E N D E T  M U T A T  H O S S Z Ú  T Á V Ú  
M Ű K Ö D É S E  S O R Á N

V Á L L A L K O Z Á S U N K N Á L  V A N  O L Y A N  É R D E K C S O P O R T ,  
M E L Y T Ő L  N A G Y M É R T É K B E N  F Ü G G  A  V Á L L A L A T  H O S S Z Ú  

T Á V Ú  S T R A T É G I Á J A

V Á L L A L K O Z Á S U N K  M E N E D Z S M E N T J E  O L Y  M É R T É K B E N  
K I F O R R O T T ,  H O G Y  A  T U L A J D O N O S I  K Ö R  B E F O L Y Á S Á T Ó L  

F Ü G G E T L E N Ü L  K É P E S  A  M I N D E N N A P I  M Ű K Ö D É S T  …

V Á L L A L K O Z Á S U N K N Á L  V A N  I G A Z G A T Ó S Á G ,  M E L Y  
T U L A J D O N O S I  R É S Z E S E D É S S E L  R E N D E L K E Z I K

J E L E N L E G  N I N C S  E L K É P Z E L H E T Ő  U T Ó D ,  M E R T  N E M  
T U D N Á  A  J E L E N L E G I  V E Z E T Ő ( K )  S Z A K M A I  I S M E R E T E I T  

R Ö V I D  I D Ő N  B E L Ü L  E L S A J Á T Í T A N I

V A N  E L K É P Z E L H E T Ő  U T Ó D ,  A Z O N B A N  Ő  N E M  S Z E R E T N É  
Á T V E N N I  A  C É G  J Ö V Ő B E L I  V E Z E T É S É T  M Á S  A M B Í C I Ó I  

M I A T T

N A G Y  A  V E R S E N Y H E L Y Z E T  A  V Á L L A L K O Z Á S  I P A R Á G Á B A N ,  
M E L Y  A  J Ö V Ő B E N  S E M  M É R S É K L Ő D I K  V Á R H A T Ó A N

A  V Á L L A L K O Z Á S  J Ö V Ő J É T  N A G Y B A N  B E F O L Y Á S O L J A  A  
P I A C  J Ö V Ő B E L I  A L A K U L Á S A

V Á L L A L K O Z Á S U N K  T Ő K E S Z E R K E Z E T É B E N  M A G A S  A  K Ü L S Ő  
F I N A N S Z Í R O Z Á S

V Á L L A L K O Z Á S U N K  I P A R Á G Á B A N  G Y O R S A N  É S  
Á L L A N D Ó A N  V Á L T O Z Ó  T E C H N O L Ó G I Á K  U R A L K O D N A K

A  V Á L L A L K O Z Á S  K Ü L S Ő  K Ö R N Y E Z E T E  ( G D P ,  I N F L Á C I Ó ,  
M U N K A N É L K Ü L I S É G ,  S T B . . . )  J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J A  

V Á L L A L K O Z Á S U N K  S I K E R E S S É G É T

V Á L L A L K O Z Á S U N K  K U L C S T E R M É K É N E K  E L Ő Á L L Í T Á S Á T  
J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J Á K  A  K Ü L S Ő  K Ö R N Y E Z E T I  

T É N Y E Z Ő K  V Á L T O Z Á S A I  ( P L .  E N E R G I A Á R A K ,  …

A Z  E U - T A G S Á G G A L  K A P C S O L A T O S  S T A N D A R D O K  N O R M Á K  
( P L .  M U N K A V É D E L E M ,  K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M ,  S T B . . . )  

J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J Á K  V Á L L A L K O Z Á S U N K  …

A Z  Á L L A M I  B E A V A T K O Z Á S O K  ( P L .  A D Ó Z Á S I  S Z A B Á L Y O K ,  
J O G I  R E N D E L K E Z É S E K ,  S T B . . . )  J E L E N T Ő S E N  

B E F O L Y Á S O L J Á K  V Á L L A L K O Z Á S U N K  S I K E R E S S É G É T

H A G Y O M Á N Y O S  M Ó D S Z E R E K K E L  M Á R  N E M  V O N H A T Ó  B E  
F R I S S  T Ő K E  A  V Á L L A L K O Z Á S B A

V Á L L A L K O Z Á S U N K  V E Z E T Ő J E  S O K S Z O R  C S A K  A  
R Ö V I D T Á V Ú  N Y E R E S É G E S S É G  M E G Ő R Z É S É B E N  É R D E K E L T

38,6%

30,1%

37,5%

29,6%

3,4%

54,0%

32,5%

30,1%

43,8%

34,1%

44,9%

10,8%

7,4%

43,2%

35,8%

17,2%

29,6%

25,0%

11,4%

38,1%

52,3%

9,7%

8,0%

9,7%

8,0%

4,5%

12,5%

5,1%

8,0%

9,1%

13,6%

15,9%

1,7%

2,7%

9,7%

11,4%

4,5%

5,7%

12,5%

3,8%

11,9%

6,8%

11,4%

6,8%

5,7%

10,2%

7,4%

8,0%

6,8%

5,7%

9,7%

9,7%

5,1%

3,4%

4,0%

10,8%

15,9%

10,2%

8,5%

18,8%

11,4%

10,8%

9,1%

15,9%

15,9%

13,6%

18,2%

15,9%

10,8%

17,0%

14,2%

10,2%

14,2%

14,8%

14,8%

9,1%

13,1%

8,5%

17,0%

14,8%

11,4%

16,5%

16,5%

13,1%

8,0%

15,9%

14,8%

13,6%

26,1%

4,0%

11,9%

13,1%

9,7%

13,6%

9,7%

19,9%

20,5%

9,7%

10,8%

20,5%

15,9%

17,6%

22,2%

6,2%

7,4%

11,9%

10,2%

8,0%

11,9%

22,2%

7,4%

12,5%

20,5%

7,3%

6,8%

3,9%

24,4%

21,6%

7,4%

8,5%

17,0%

11,9%

6,7%

13,1%

7,4%

8,5%

4,5%

13,1%

10,7%

8,5%

20,5%

3,3%

14,2%

8,4%

10,2%

8,0%

5,7%

25,0%

34,7%

6,1%

9,1%

13,6%

13,6%

8,0%

21,6%

9,1%

2,8%

Nem befolyásolja a jövőnket
Nincs érezhető hatása a jövőnkre nézve
Elenyésző hatása érezhető csak jövőnkre
Jövőnket csak kis mértékben befolyásolja
Jövőnkre érezhető hatása van
Jelentősen befolyásolja jövőnket
Nagy hatással lesz a jövőnkre
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A fenti két ábra kissé zsúfolt, azonban sajnos az adatok együttes ábrázolása más módszerrel 

nem volt megvalósítható. Az összes tényezőt megvizsgálva azonban a következők szerint 

kiemelem csak azokat az ismérveket, melyek egyértelműen meghatározóként és 

jellemzőként kerültek említésre a válaszadó vállalkozások által: 

 

76. számú ábra: A kiemelkedő sikerességet meghatározó ismérvek az empirikus kutatás 
nyomán 

Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra nyomán a vállalkozások által saját cégükre jellemzően a következő öt tényezőt 

emelték ki több mint 70%-ot meghaladó egyetértéssel, melyek számukra jellemzőek saját 

jövőbeli sikerességük alakulásának tekintetében: az állami beavatkozások, a vállalkozás 

külső környezetének alakulása, a külső környezeten belül kiemelten a piac alakulása, a 

versenyhelyzet alakulása az iparágban valamint az, hogy mennyire képes pozitívan látni 

előre a hosszú távú működésének biztos alapjait. 

Az összes huszonegy tényező közül szintén ugyan azon tényezőket emeltek ki a lekérdezett 

cégek, amikor általánosságban kérdeztem rá arra, hogy a vállalkozások véleménye szerint 

mely tényezők játszhatnak szerepet bármely cég esetében a következők szerint: 

A  V Á L L A L K O Z Á S  P O Z I T Í V  T R E N D E T  M U T A T  
H O S S Z Ú  T Á V Ú  M Ű K Ö D É S E  S O R Á N

N A G Y  A  V E R S E N Y H E L Y Z E T  A  V Á L L A L K O Z Á S  
I P A R Á G Á B A N ,  M E L Y  A  J Ö V Ő B E N  S E M  

M É R S É K L Ő D I K  V Á R H A T Ó A N

A  V Á L L A L K O Z Á S  J Ö V Ő J É T  N A G Y B A N  
B E F O L Y Á S O L J A  A  P I A C  J Ö V Ő B E L I  A L A K U L Á S A

A  V Á L L A L K O Z Á S  K Ü L S Ő  K Ö R N Y E Z E T E  ( G D P ,  
I N F L Á C I Ó ,  M U N K A N É L K Ü L I S É G ,  S T B . . . )  

J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J A  V Á L L A L K O Z Á S U N K  
S I K E R E S S É G É T

A Z  Á L L A M I  B E A V A T K O Z Á S O K  ( P L .  A D Ó Z Á S I  
S Z A B Á L Y O K ,  J O G I  R E N D E L K E Z É S E K ,  S T B . . . )  

J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J Á K  
V Á L L A L K O Z Á S U N K  S I K E R E S S É G É T

88,6%

85,2%

87,5%

72,7%

79,0%

11,4%

14,8%

12,5%

27,3%

21,0%

Jellemző Nem jellemző
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77. számú ábra: A kiemelkedő jövőbeli sikerességet befolyásoló tényezők erőssége 
Forrás: saját kutatás 

Ezen utóbbi ábrán az látható, hogy a kiemelt öt tényezőt nem csak saját vállalkozásuk 

tekintetében, de átlagosan 64,58%-ban emelték ki a jövőre érezhető erős hatásként minden 

vállalkozásra vonatkoztatva a megkérdezettek. 

 

 

 

 

  

A  V Á L L A L K O Z Á S  P O Z I T Í V  T R E N D E T  M U T A T  
H O S S Z Ú  T Á V Ú  M Ű K Ö D É S E  S O R Á N

N A G Y  A  V E R S E N Y H E L Y Z E T  A  V Á L L A L K O Z Á S  
I P A R Á G Á B A N ,  M E L Y  A  J Ö V Ő B E N  S E M  

M É R S É K L Ő D I K  V Á R H A T Ó A N

A  V Á L L A L K O Z Á S  J Ö V Ő J É T  N A G Y B A N  
B E F O L Y Á S O L J A  A  P I A C  J Ö V Ő B E L I  A L A K U L Á S A

A  V Á L L A L K O Z Á S  K Ü L S Ő  K Ö R N Y E Z E T E  ( G D P ,  
I N F L Á C I Ó ,  M U N K A N É L K Ü L I S É G ,  S T B . . . )  

J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J A  V Á L L A L K O Z Á S U N K  
S I K E R E S S É G É T

A Z  Á L L A M I  B E A V A T K O Z Á S O K  ( P L .  A D Ó Z Á S I  
S Z A B Á L Y O K ,  J O G I  R E N D E L K E Z É S E K ,  S T B . . . )  

J E L E N T Ő S E N  B E F O L Y Á S O L J Á K  V Á L L A L K O Z Á S U N K  
S I K E R E S S É G É T

3,4%

10,8%

7,4%

17,2%

11,4%

4,5%

1,7%

2,7%

4,5%

3,8%

7,4%

3,4%

4,0%

10,2%

11,4%

15,9%

14,8%

9,1%

17,0%

16,5%

26,1%

19,9%

20,5%

20,5%

22,2%

22,2%

24,4%

21,6%

17,0%

13,1%

20,5%

25,0%

34,7%

13,6%

21,6%

Nem befolyásolja a jövőnket

Nincs érezhető hatása a jövőnkre nézve

Elenyésző hatása érezhető csak jövőnkre

Jövőnket csak kis mértékben befolyásolja

Jövőnkre érezhető hatása van

Jelentősen befolyásolja jövőnket

Nagy hatással lesz a jövőnkre
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A M IKRO VÁLLALKOZÁSOK , MINT KÜLÖNÁLLÓ AL -MINTA VIZSGÁLATA  

Műhelyvitámat követően Opponenseim és a munkahelyi vitán elhangzott építő jellegű 

hozzászólások alapján az empirikus kutatásom mintáját további al-mintára bontottam, és a 

vizsgálatokat kifejezetten a lekérdezésben részt vevő mikro vállalkozásokra szűkítettem. Az 

empirikus kutatás alapján, és így ebben a fejezetben bemutatott eredmények kapcsán az 

említett mikro vállalkozásokra szűkített al-mintába egy száznégy (nm=104) elemszámú hazai 

mikro méretű vállalkozáscsoport került be. 

A vállalkozások cégforma szerint a következő eloszlást követték: 

Cégforma  

 Gyakoriság % Érvényes % Kumulatív % 

Érvényes Kft 80 76,9 76,9 76,9 

Bt 23 22,1 22,1 99,0 

Egyéb 1 1,0 1,0 100,0 

Total 104 100,0 100,0  

36. számú táblázat: Az empirikus kutatásban vizsgált mikro vállalkozások cégforma 
szerinti eloszlása 

Forrás: saját kutatás 

 

78. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált mikro vállalkozások alapítási évük 
szerinti eloszlása 

Forrás: saját kutatás 
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79. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált mikro vállalkozások jelenlegi 
életkora szerinti eloszlása 

Forrás: saját kutatás 

A vizsgált mikro vállalkozások alapítási évüket illetve ebből következő jelenlegi életkorukat 

tekintve közel normál eloszlást mutatnak. A legkorábbi alapítású vizsgált mikro vállalkozás 

1989-es, míg a legfiatalabb alapítású vállalkozás 2013-as volt, így a távolság 24 évet ölel át 

a két cég között. A szórás 6,933 év az átlag életkor pedig 13,79 év volt az általam lekérdezett 

mikro vállalkozások tekintetében. Véleményem szerint az életpálya ciklus vizsgálatokhoz 

így a mikro vállalkozások is különállóan megfelelő múlttal és tapasztalati időtávval 

rendelkeznek. 

A mikro vállalkozások által alkalmazásban álló foglalkoztatottak létszámeloszlását az alábbi 

ábra tartalmazza. Elmondható, hogy az általam az al-mintában vizsgált mikro vállalkozások 

átlagosan 3,75 főt foglalkoztatnak, a medián 3,5 fő, míg a módusz értéke 2 fő. 



204 
 

 

80. számú ábra: Az empirikus kutatásban vizsgált mikro vállalkozások alkalmazotti 
összlétszám szerinti eloszlása 
Forrás: saját kutatás 

Az iparági eloszlás a fő mintához nagyon hasonlóképp történt, így e tekintetben újabb ábra 

illusztrálását nem éreztem szükségesnek. Általánosságban megállapíthattam, hogy a mikro 

vállalkozások esetében is sikerült egy a vállalkozások iparágát tekintve széles spektrumból 

meríteni. 

Az így elkülönített al-mintához kapcsolódó további elemzéseket az ötödik hipotézisem 

vizsgálatánál tárgyalom ki mélyebben, az itt bemutatott előzetes eredmények legfőképp a 

mikro vállalkozások al-minta csoportjának megismeréséhez szolgáltatnak információkat. 
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KERESZTTÁBLÁS ELEMZÉSEK BEMUTATÁSA  

A kérdőíves lekéredzés legfőképp – a kutatási téma meghatározását tekintve is elsősorban – 

kvalitatív ismérvek begyűjtéséből állt, így a közel százötven, kutatás alapját képező, 

legnagyobb százalékában nominális, sorrendi illetve kategorizált előre definiált metrikus 

skálák alkalmazásával a kereszttábla elemzések kerültek előtérbe az eredmények 

feldolgozása során. Ezen eszköz alkalmazását indokolta továbbá maga az elemzés 

módszertanának struktúra feltáró mivolta is, hiszen elsődleges célom a háttérben 

meghúzódó, potenciális, eddig még esetleg nem kimutatott összefüggések megállapítása és 

vizsgálata volt. 

Mivel elég magas számú ismérvek kerültek a kérdőív által meghatározásra, ezért széles 

lehetőségtárral rendelkeztem a kereszttábla elemzések területén, azonban a következőkben 

azon összefüggések bemutatását tűztem ki célul, melyek az általánosan elvárható 

eredményektől eltérő módon jelentkeztek a kutatásom nyomán. Nem vállalkoztam arra 

viszont, hogy az összes lehetséges variáció összefüggésrendszerét kiértékeljem. 

A vállalkozások életkorának és az életút kérdéskörének megjelenése közötti összefüggés 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások életkorát három 

kategóriába kódoltam át az alapítási évből számított kapott válaszok alapján: 10 évnél 

fiatalabb vállalkozások, tíz és húsz év közötti vállalkozások, és a húsz év feletti 

vállalkozások csoportjaira. A függő változónak a vállalkozások életút kérdéskörének 

megjelenésére adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora meghatározza a bejárható 

életút kérdéskörének megjelenését a vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi között nincs összefüggés. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat nem bizonyult 

szignifikánsnak (χ2=3,303, df=2, p=0,192), noha a táblázat alatti állítás szerint az elvárt 

értékek alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult. Emellett abból, hogy az 

alapsokaságra nem szignifikáns az eredmény, nem következik, hogy nincs kapcsolat a két 

változó között, de annyit lehet állítani, hogy tudományos szinten nem lehet nagy 

bizonyossággal (legalább 95%) kijelenteni azt, hogy az összefüggés igaz az alapsokaságra. 

Előzetes feltételezésemmel ellentétben azonban a statisztikai eredmények nem mutattak ki 

kapcsolatot a vállalkozások életkora és az életút kérdéskörének megjelenése között, hiába 
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véltem úgy, hogy minél idősebb egy vállalkozás, annál inkább előtérbe kerül az életpálya 

meghatározásának fontossága számára. 

Tulajdonképp mégis pozitívan tudom értékelni a kapott eredményeket, mert így az 

feltételezhető, hogy a korral nem függ össze az életút kérdéskörének megjelenése, azaz egy 

fiatalabb életkorú vállalkozást épp úgy foglalkoztathat az életútjának vizsgálata, mint egy 

idősebb korút, ami továbbá megalapozza az életpálya modellek és azok ismeretanyagainak 

fontosságát. 

A vállalkozások életkorának és a korrekciós fázis megjelenése közötti összefüggés 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások életkorát két kategóriába 

kódoltam át az alapítási évből számított kapott válaszok alapján: 15 évnél fiatalabb 

vállalkozások, és a tizenöt év feletti vállalkozások csoportjaira. A függő változónak a 

vállalkozások életút kérdéskörének megjelenésére adott eldöntendő kérdésre nyújtott 

válaszokat vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora meghatározza a korrekciós 

fázisok megjelenését a vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi között nincs összefüggés. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat nem bizonyult 

szignifikánsnak (χ2=0,903, df=1, p=0,342), noha a táblázat alatti állítás szerint az elvárt 

értékek alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult. Emellett abból, hogy az 

alapsokaságra nem szignifikáns az eredmény, nem következik, hogy nincs kapcsolat a két 

változó között, de annyit lehet állítani, hogy tudományos szinten nem lehet nagy 

bizonyossággal (legalább 95%) kijelenteni azt, hogy az összefüggés igaz az alapsokaságra. 

Előzetes feltételezésemmel ellentétben a statisztikai eredmények nem mutattak ki 

kapcsolatot a vállalkozások életkora és a korrekciós fázis megjelenése között, noha úgy 

véltem, hogy minél idősebb egy vállalkozás, annál inkább hajlamos a korrekciós fázisok 

igénybevételére. 

Az eredményeket azonban szintén pozitívan tudom értékelni, mivel egyrészről így az 

feltételezhető, hogy a korral nem függ össze a korrekciós fázisok megjelenése, azaz egy 

fiatalabb életkorú vállalkozást épp úgy átélhet átmeneti vagy krízis időszakokat, mint egy 

idősebb korú. Ez a tény megalapozza az életpálya modellek és az azokhoz kapcsolódó 

átmeneti és krízis szakaszok kezelésének szerepkörét. A témaköröket a kapcsolódó 
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tudományok (krízismenedzsment, változásmenedzsment, és így tovább) mélyebb 

tanulmányozásával élheti túl minél kevesebb negatív hatással a vállalkozás. Másrészről így 

a malomkerék modellem korrekciós fázisát megalapozottnak vélem, hiszen függetlenül a 

vállalkozás életkorától egy széles vállalati kör képes igénybe venni, és a fiatalabb 

vállalkozások épp úgy megjelennek ebben az életpálya szakaszban, mint az idősebb cégek. 

A vállalkozások életkorának és a visszafiatalítási szakaszok megjelenésének 

összefüggése 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások életkorát három 

kategóriába kódoltam át az alapítási évből számított kapott válaszok alapján: 10 évnél 

fiatalabb vállalkozások, tíz és húsz év közötti vállalkozások, és a húsz év feletti 

vállalkozások csoportjaira. A függő változónak a vállalkozások visszafiatalítási szakaszára 

adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora meghatározza a visszafiatalítás 

kérdéskörének megjelenését a vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=22,458, df=2, p=0,000), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,357; kontingencia együttható = 0,336). Ha a függő változóként a 

visszafiatalítási szakaszok megjelenését tekintem, akkor a lambda értéke 0,318, a Goodman 

és Kruskal tau értéke 0,061 valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,095 szerint 

alakultak, s noha az értékek szignifikánsak voltak, eltérő értékeket mutattak. Mindezek által 

azonban megállapíthatom, hogy a független változó, azaz az a vállalatok életkora csak 

alacsony előre jelző képességgel rendelkezik, így nagy valószínűséggel más változók is 

szerepet játszanak a visszafiatalítási szakaszok megjelenésének hátterében. 
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Mivel a kereszttábla szignifikánsnak bizonyult, és habár a kapcsolat statisztikailag nem túl 

erős, érdemes a továbbiakban elemezni a kapott eredményeket. 

A eredmények bemutatásához alkalmazott ábra a H4 hipotézis ellenőrzésének fejezetében 

található. 

Az ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy minél idősebb életkora 

szerint egy vállalkozás, annál inkább előtérbe kerülnek a visszafiatalítás kérdéskörei, és a 

visszafiatalítási folyamatok a tíz év alatti vállalkozásoknál 15%, a tíz és húsz év közötti 

vállalkozások esetében ennek duplája, azaz 30%-ánál, míg a húsz év feletti vállalkozások 

43%-nál előre vetíthetően szinte bizonyosan megjelennek. 

A vállalkozások életkorának és a tulajdonosi kör leköszönését követő időszakra 

vonatkozó jövőkép közötti összefüggések 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások életkorát három 

kategóriába kódoltam át az alapítási évből számított kapott válaszok alapján: 10 évnél 

fiatalabb vállalkozások, tíz és húsz év közötti vállalkozások, és a húsz év feletti 

vállalkozások csoportjaira. A függő változónak a vállalkozások jelenlegi tulajdonosi 

körének leköszönését követő időszakra vonatkozó jövőkép kérdéskörének megjelenésére 

adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora meghatározza, hogy a 

vállalkozások a jelenlegi tulajdonosi kör leköszönését követő időszakra pontos jövőképpel 

rendelkeznek. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi között nincs összefüggés. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat nem bizonyult 

szignifikánsnak (χ2=3,544, df=2, p=0,170), noha a táblázat alatti állítás szerint az elvárt 

értékek alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult. Emellett abból, hogy az 

alapsokaságra nem szignifikáns az eredmény, nem következik, hogy nincs kapcsolat a két 

változó között, de annyit lehet állítani, hogy tudományos szinten nem lehet nagy 

bizonyossággal (legalább 95%) kijelenteni azt, hogy az összefüggés igaz az alapsokaságra. 

Az előzetes feltételezésemmel ellentétben a statisztikai eredmények nem mutattak ki 

kapcsolatot a vállalkozások életkora és a jelenlegi tulajdonosi kör leköszönését követő 

időszakra vonatkozó pontos jövőképpel rendelkezés között, pedig személy szerint úgy 

gondoltam, hogy minél idősebb egy vállalkozás, annál inkább megfelelő lépéseket tesz a 
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jelenlegi tulajdonosi kör leköszönése utáni működtetés, és így tulajdonképp a vállalkozás 

életben tartásának biztosítására. Ezzel szemben az feltételezhető, hogy pontosan nehezen 

behatárolható a vállalkozás jövőjének megalapozása a tulajdonosok által, és ez akár már 

korai időszakban, de akár a vállalat életútjának bármely szakaszában is megjelenhet a 

kitűzött stratégiai célok között. 

A vállalkozások méretének és az életút kérdéskörének megjelenése közötti összefüggés 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások méretét három kategóriába 

soroltam: mikro-, kis- és középvállalkozások csoportjaira az Európai Uniós és Magyar 

Törvények szerinti szabályozások alapján. A függő változónak a vállalkozások életút 

kérdéskörének megjelenésére adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok mérete meghatározza a bejárható életút 

kérdéskörének megjelenését a vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi között nincs összefüggés. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat nem bizonyult 

szignifikánsnak (χ2=2,296, df=2, p=0,317), noha a táblázat alatti állítás szerint az elvárt 

értékek alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult. Emellett abból, hogy az 

alapsokaságra nem szignifikáns az eredmény, nem következik, hogy nincs kapcsolat a két 

változó között, de annyit lehet állítani, hogy tudományos szinten nem lehet nagy 

bizonyossággal (legalább 95%) kijelenteni azt, hogy az összefüggés igaz az alapsokaságra. 

Az előzetes feltételezésemmel ellentétben azonban a statisztikai eredmények nem mutattak 

ki kapcsolatot a vállalkozások mérete és az életút kérdéskörének megjelenése között. 

A vállalkozások visszafiatalítási kérdéskörének valamint a véleményük szerinti 

legmegfelelőbb ábrázolásmódú életpálya modell görbe közötti összefüggések vizsgálata 

Az elemzés során a független változónak a vállalkozások által választott legmegfelelőbb 

ábrázolásmódú életpálya modell görbe négy kategóriáját adtam meg a kérdőívben szerepelő 

kategóriák alapján a következők szerint: Adizes modell ábrája, Greiner modell ábrája, a 

(nem létező) általános életgörbe ábra, valamint saját malomkerék életpálya modellem ábrája. 

A függő változónak a vállalkozások korábban is említett visszafiatalítási folyamatának 

megjelenését jellemző eldöntendő kérdés válaszait vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a visszafiatalítási szakaszok megjelenése a 

vállalatok gondolkozásmenetében összefüggésben van a vállalatok által kiválasztott 
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legmegfelelőbb ábrázolásmóddal bíró életpálya modell kiválasztásával a vizsgált 

vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=8,276, df=3, p=0,041), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,217; kontingencia együttható = 0,212). Ha a függő változóként a 

vállalkozások által választott legmegfelelőbb ábrázolásmódú életpálya modell görbe négy 

kategóriáját tekintem, akkor a lambda értéke 0,140, a Goodman és Kruskal tau értéke 0,020 

valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,034 szerint alakultak, s noha az értékek 

szignifikánsak voltak, eltérő és nagyon alacsony értékeket mutattak. Mindezek által azonban 

megállapíthatom, hogy a független változó, azaz az a vállalatok a vállalkozások által 

választott legmegfelelőbb ábrázolásmódú életpálya modell görbe négy kategóriájának 

kiválasztása csak alacsony előre jelző képességgel rendelkezik, így nagy valószínűséggel 

más változók is szerepet játszanak a visszafiatalítási kérdéskör megjelenésének hátterében. 

Mivel a kereszttábla szignifikánsnak bizonyult, és habár a kapcsolat statisztikailag 

gyengének mondható, érdemes a továbbiakban elemezni a kapott eredményeket az alábbi 

ábra segítségével: 
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81. számú ábra: A megfigyelt vállalkozások által megjelölt legmegfelelőbb életpálya 
modell ábrázolásmódja és a visszafiatalítási szakaszok megjelenése közötti 

összefüggés megjelenése 
Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy minél inkább 

megjelenik a visszafiatalítás kérdésköre a vállalkozásoknál, annál inkább előtérbe kerül saját 

malomkerék modellem ábrázolásmódjának legmegfelelőbb választási alternatívája a 

válaszadók körében. Ha viszont a vállalkozásoknál kevésbé jelentkezik a vállalat 

visszafiatalítás gondolatköre, úgy leginkább az Adizes modell ábrázolásmódját fogadják el 

szívükhöz közelinek a válaszadók. Az általános életpálya görbét választók tekintetében fele-

fele arányban jelenik meg a visszafiatalítás kérdésköre, azonban akiknél már megjelent a 

visszafiatalítás kérdésköre, azok jóval alacsonyabb mértékben választották az általános 

életpálya görbét a legcélszerűbb modellként. Azok a vállalatok, amelyek azonban a Greiner 

modell ábrázolásmódja mellett tették le végső voksukat, elmondható, hogy legkevésbé van 

közöttük olyan vállalkozás (a Greiner szakaszt választó cégek csak 37%-ára igaz), melyek 

közül nem ment volna még keresztül egyikőjük sem legalább egy visszafiatalítási szakaszon, 
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így tulajdonképp a Greiner modellt választó vállalkozások tekinthetők a leghajlamosabbnak 

(67%-uk) az életpálya úton haladva a visszafiatalítás biztos megvalósítására. 

A vállalkozások életkora és mérete közötti összefüggések vizsgálata 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások életkorát három 

kategóriába kódoltam át az alapítási évből számított kapott válaszok alapján: 10 évnél 

fiatalabb vállalkozások, tíz és húsz év közötti vállalkozások, és a húsz év feletti 

vállalkozások csoportjaira. A függő változónak a vállalkozások méretét (mikro-, kis- illetve 

középvállalkozás) vettem alapul. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora meghatározza a cég méretét a 

vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=9,717, df=4, p=0,045), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,166; kontingencia együttható = 0,229). Ha a függő változóként a 

vállalkozások méretét tekintem, akkor a lambda értéke 0,000, a Goodman és Kruskal tau 

értéke 0,033 valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,032 szerint alakultak, s noha 

az értékek szignifikánsak voltak, eltérő és nagyon alacsony értékeket mutattak. Mindezek 

által azonban megállapíthatom, hogy a független változó, azaz az a vállalatok életkora csak 

alacsony előre jelző képességgel rendelkezik, így nagy valószínűséggel más változók is 

szerepet játszanak a cég méret alakulásának hátterében. 

A vállalkozások mérete és a menedzsmentje kiforrottsága közötti összefüggések 

vizsgálata 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások méretét három kategóriába 

soroltam: mikro-, kis- és középvállalkozások csoportjaira az Európai Uniós és Magyar 

Törvények szerinti szabályozások alapján. A függő változónak a vállalkozások 
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menedzsmentjének kiforrottságára adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem 

alapul, melyek arra vonatkoztak, hogy a vállalkozások menedzsmentje van-e oly mértékben 

kiforrott, hogy a tulajdonosi kör befolyásától függően képes-e a mindennapi működést 

önállóan biztosítani. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok mérete meghatározza, hogy a 

menedzsment mennyire kiforrott, illetve hogy a nagyobb méretű vállalkozások 

menedzsmentje van annyira kiforrott, hogy a tulajdonosi kör befolyásától függetlenül 

önállóan képes működtetni a vállalkozást a vizsgált vállalkozások tekintetében. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=11,643, df=2, p=0,003), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,257; kontingencia együttható = 0,249). Ha a függő változóként a 

menedzsment kiforrottságát tekintem, akkor a lambda értéke 0,092, a Goodman és Kruskal 

tau értéke 0,001 valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,003 szerint alakultak, s 

noha az értékek szignifikánsak voltak, viszonylag eltérő értékeket mutattak. Mindezek által 

azonban megállapíthatom, hogy a független változó, azaz az a vállalatok életkora csak 

nagyon alacsony előre jelző képességgel rendelkezik, így biztos, hogy leginkább más 

változók játszanak szerepet a menedzsment kiforrottságának hátterében, mint a vállalkozás 

mérete. 

Mivel a kereszttábla szignifikánsnak bizonyult, és habár a kapcsolat statisztikailag nem túl 

erős, érdemes a továbbiakban elemezni a kapott eredményeket az alábbi ábra segítségével: 
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82. számú ábra: A megfigyelt vállalkozások mérete és a menedzsment kiforrottsága 
közötti kapcsolat 

Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy előzetes 

feltételezéseimmel megegyezően minél nagyobb a vállalkozás mérete, annál inkább 

kiforrottabb a menedzsmentje, és képes a tulajdonosi kör befolyása nélkül is megfelelően 

irányítani a vállalkozás életét.  

A mikro vállalkozásoknál még egyáltalán nem jellemző, hogy kiforrott volna a 

menedzsmentjük a válaszadók 64,4%-a szerint, a kisvállalkozásoknál azonban megfordul a 

tendencia, és a válaszadók 54,9%-a szerint már egyes középvállalkozások képesek az önálló, 

tulajdonosi befolyás nélküli minden napi operatív működésre, míg a középvállalkozások 

esetében ez az arány tovább nő egészen a válaszadók 71,4%-ig. 

A vállalkozások mérete és a családi körből kikerülő utód összefüggések vizsgálata 

Az elemzés során a független változónak választott vállalkozások méretét három kategóriába 

soroltam: mikro-, kis- és középvállalkozások csoportjaira az Európai Uniós és Magyar 

Törvények szerinti szabályozások alapján. A függő változónak a vállalkozások által a családi 
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körből kikerülő utódok tekintetében adott eldöntendő kérdésre nyújtott válaszokat vettem 

alapul, melyek arra vonatkoztak, hogy a vállalkozásoknál a tulajdonosi körében van-e olyan 

a családi körből származó megfelelő utód jelölt, aki képes volna ellátni a jelenlegi 

tulajdonosi kör távozását követően pozíciójukat. 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok mérete nem határozza meg, hogy van-

e a családi körből potenciális utódjelölt.  

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=6,593, df=2, p=0,037), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,194; kontingencia együttható = 0,190). Ha a függő változóként a családi 

körből származó utódjelölt meglétét tekintem, akkor a lambda értéke 0,000, a Goodman és 

Kruskal tau értéke 0,018 valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,025 szerint 

alakultak, s noha az értékek szignifikánsak voltak, viszonylag közeli értékeket mutattak. 

Mindezek által azonban megállapíthatom, hogy a független változó, azaz az a vállalatok 

mérete szinte semmilyen előre jelző képességgel nem rendelkezik, így biztos, hogy 

leginkább más változók játszanak szerepet az utódlási kérdéskörök hátterében, mint maga a 

vállalkozás mérete. 

Mivel a kereszttábla szignifikánsnak bizonyult, és habár a kapcsolat statisztikailag nagyon 

gyenge, annyit érdemes érdekességképp megállapítanom, hogy az eredmények tekintetében 

minél nagyobb egy vállalkozás mérete, annál inkább jellemző volt a vizsgált 

vállalkozásokra, hogy van potenciális utód a tulajdonosi kör családi hátteréből. 

Ezzel összefüggésben azt is megvizsgáltam, hogy a cég mérete és bármely körből származó 

potenciális örökös fellelhető-e a vállalat közelében, mely összefüggésre szintén hasonló 

eredményeket kaptam. 
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A mikro vállalkozások életkora és a megélt életpálya szakaszok mennyisége közötti 

összefüggések vizsgálata 

A mikro vállalkozások tekintetében az egyváltozós elemzések fejezetében megismertetett 

al-minta létrehozásával lehetőségem nyílt az ötödik hipotézisemet is érintő rendkívül 

izgalmas témakört alaposabban megvizsgálni: a független változónak választott mikro 

vállalkozások életkorát három kategóriába soroltam: 10 év alatti cégek, 10 és 20 év közötti 

cégek valamint a 20 év feletti mikor vállalkozások. A függő változónak a mikro 

vállalkozások megélt életpálya ciklusok mennyiségével operáltam, és két kategóriába 

soroltam a vizsgált mikro vállalkozásokat: a már legalább öt életpálya ciklust megélt (igen) 

mikro vállalkozásokra, és azokra, amelyek még eddigi életpályájuk során kevesebb, mint öt 

szakaszon vannak túl (nem). 

A fentiek nyomán azt feltételezem, hogy a vállalatok életkora és a megélt életpálya 

szakaszok mennyisége összefügg, azaz kifordítva a gondolatmenetet: egy vállalkozás nem 

reked meg egy-egy életpálya ciklusban az elmúló évei során, avagy a mikro vállalkozások 

életpálya ciklusa nem predesztinált. 

A kiértékelést az SPSS program kereszttábla-elemzéssel elvégzése után, az eredmények 

kiértékelésének első mozzanataként megállapíthattam, hogy a standardizált reziduumok 

alapján a táblázat egyes relációi összefüggnek. 

A Pearson-féle Khi-négyzet próba szerint a két változó közötti kapcsolat szignifikánsnak 

bizonyult (χ2=16,102, df=2, p=0,000), és a táblázat alatti állítás szerint az elvárt értékek 

alapján a táblázatom megbízhatónak bizonyult (ami annak a feltétele, hogy a Khi- négyzet 

próba módszertanilag alkalmazható, és a kapott eredmény az alapsokaságra való 

érvényességét igazolja). 

A táblázat mérete nyomán a Cramer’s V és a kontingencia együttható segítségével 

megállapítottam a kapcsolat erősségét, amely mindkét esetben szignifikáns eredményt 

mutatott, és a kapcsolat erősségét kis eltéréssel a közepesnél gyengébb erősséggel adta meg 

(Cramer’s V = 0,393; kontingencia együttható = 0,366). Ha a függő változóként a megélt 

életpálya szakaszok számát tekintem, akkor a lambda értéke 0,234, a Goodman és Kruskal 

tau értéke 0,076 valamint a bizonytalansági együtthatók értéke 0,090 szerint alakultak, s 

noha az értékek szignifikánsak voltak, viszonylag eltérő értékeket mutattak. Mindezek által 

azonban megállapíthatom, hogy a független változó, azaz a mikro vállalkozások életkora 

csak nagyon alacsony előre jelző képességgel rendelkezik, így biztos, hogy leginkább más 
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változók is szerepet játszanak a mikro vállalkozások megélt életpálya szakaszok 

mennyiségének hátterében, mintsem csak a vállalkozás életkora. 

Mivel a kereszttábla szignifikánsnak bizonyult, és habár a kapcsolat statisztikailag nem túl 

erős, érdemes a továbbiakban elemezni a kapott eredményeket. A kapcsolódó ábra a 

hipotézis elemzések között az ötödik hipotézis ellenőrzésénél található.  

Az ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy előzetes 

feltételezéseimmel megegyezően minél régebb óta tevékenykedik egy adott mikro 

vállalkozás a piacon, annál inkább jellemző, hogy legalább öt életpálya ciklus megélésén 

van túl.  

A 10 év alatti mikro vállalkozásoknál még egyáltalán nem jellemző, hogy megéltek volna 

már több mint öt életpálya ciklust. A 10 és 20 év életkorral rendelkező mikro 

vállalkozásoknál azonban megfordul a tendencia, és átfordul a mérleg nyelve azoknak a 

vállalkozásoknak a javára, akik már túl vannak legalább az öt életpálya ciklus megélésén. A 

20 év feletti cégek tekintetében az olló nyelve egyre inkább kitárul, és a válaszadók 77,8%-

a már biztosan túl van az ötödik életpálya ciklus megélésén, ami számomra egyértelműen 

bizonyította előzetes feltételezésem, azaz hogy a mikro vállalkozások esetében sem 

törvényszerű már az alapításkor az, hogy ne éljenek meg legalább öt életpálya ciklust 

életútjuk során. Az itt bemutatott összefüggést az ötödik hipotézis vizsgálatom nyomán még 

további más aspektusokból is körüljárom. 
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A CoLiMe GUARD SAJÁT KÉSZÍTÉS Ű ÉLETPÁLYA MENTOR 
SZOFTVER BEMUTATÁSA 
A CoLiMe Guard szoftver elnevezése az angol nyelvű Company Lifecycle Mentor mozaik 

szavak első két kezdőbetűiből (CoLiMe) került meghatározásra, és magyar jelentése a 

vállalati életpálya ciklus mentor őrként került deklarálásra.  

A szoftver elérhetősége személyes honlapom dedikált domain oldalán keresztül, a 

http://colimeguard.techdesign.hu weboldalon keresztül közelíthető meg, ahonnan a szoftver 

előzetes igénylést követően, bárki számára a válaszlevélben található linkről letölthető16. 

A program elindítása után a következő kezdőképernyő fogadja a felhasználót: 

 

 

83. számú ábra: A CoLiMe Guard szoftverem képernyőképe 
Forrás: saját szerkesztés 

                                                 
16 A program használatához a .NET keretrendszer 4.5 változata szükséges, amely szintén elérhető az oldalon 
keresztül. 



219 
 

A szoftver öt modulból épül fel a következők szerint: 

∝ Cégek regisztrálása 

∝ Tudásbázis 

∝ Vállalatok tesztelése 

∝ Összesített eredmények kiértékelése 

∝ Statisztikák megtekintése 

A cégek regisztrációjánál a vállalkozások alapadatait kell megadni, ugyanis egyes modellek 

tesztelésekor szükséges lehet az itt megadott adatok felhasználása az eredmény 

megalkotásához. 

A tudásbázisban jelen disszertációmban ismertetett életpálya ciklus modellek leírásai 

találhatók meg, melyek egyrészről általános információval állnak rendelkezésre a 

vállalkozások számára, másrészről a tesztek elvégzését követően a kapott eredmények 

tekintetében itt tájékozódhat a felhasználó, hogy pontosan hogyan értelmezhetők a teszt 

eredményének megállapításai. 

A vállaltok tesztelése menüpontban lehetőség nyílik több elméleti életpálya ciklus modell 

tesztelésének elvégzésére, illetve miután a felhasználó egy cégen keresztül elvégezte az első 

tesztet, megnyílik számára az anonim módon történő tesztelés korlátlan számú elvégzése. 

Ezt a funkciót azért tartottam fontosnak beépíteni a programba, mert az egyes változtatások 

révén szembetűnő lehet a felhasználó számára, hogy a modell általi kimenetelek hogyan 

alakulnak. A tesztelések során a következő elméleti életpálya ciklus modellek lekérdezései 

végezhetők el: Adizes, Alaszka, Bruce-Scott, Churchill-Lewis, de Geus, Greiner, Jones, 

Kocziszky, Marram, Salamonné, Timmons, Vecsenyi, Zahorsky valamint saját malomkerék 

életpálya modellem tesztje. Az Adizes teszt tekintetében nem alkottam saját, új tesztelési 

algoritmusokat, hanem az Adizes Intézet online tesztelését építettem be a programba, így a 

felhasználó válaszait közvetlenül az Intézetnek küldöm meg, és az általuk visszaküldött 

eredményt mutatja meg a szoftverem. A többi modell tesztelési algoritmusait – hasonlóan 

az Adizes online teszt hátterében meghúzódó összefüggések alapján – saját magam 

határoztam meg, melyek részletes bemutatását disszertációm során – a tartalmi és 

méretkorlátozások előírásai nyomán – nem kívánom megtenni. Minden egyes tesztelést 

követően programom megállapítja a megadott válaszok alapján, hogy a vállalkozás jelenleg 

mely életpálya szakaszban tartózkodik, és a modell ábráján szemléleti is egy-egy grafikon 

segítségével a kapott eredményt. Az eredmény megállapítása után egy gomb segítségével 

rögtön a tudásbázis kapcsolódó anyagához tud ugrani a felhasználó, ahol további 



220 
 

információkat és potenciálisan gondolatébresztő forrásokat talál. Az alábbi ábra egy 

vállalkozás Greiner modell tesztelését követő eredményét mutatja: 

 

84. számú ábra: A CoLiMe tesztelés közben 
Forrás: saját szerkesztés 

A teszteléseket követően a kiértékelés menüpontban lehetőség adódik az összes addig 

elvégzett teszt együttes összefoglalására és megjelenítésére, és homogenizáló táblázatom 

segítségével megállapítható, hogy az egyes, külön elvégzett tesztelések mennyire adtak 

hasonló eredményeket, illetve azok átlagolásából a szoftver megpróbálja a legvalószínűbb 

életpályaciklusát megadni a felmért vállalkozásnak. Az eredmények kiexportálására is itt 

nyílik lehetősége a felhasználónak. 

A statisztikák menüpontban néhány egyváltozós eredményt mutat meg a program 

számszerűsítve illetve grafikai ábrák segítségével, mely adatokat a vállalkozások kumulált 

és korábban a tesztelések során megadott válaszaiból összegez. A jövőben tervezem az 

adatok bárki számára elérhető kiexportálási lehetőségét, hogy a felhasználók által 

összegyűjtött adatok anonim módon további kutatási anyagok primer vagy szekunder 

adatbázisaként felhasználhatók legyenek.  
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A HIPOTÉZISEK ELLEN ŐRZÉSE 
A H1 HIPOTÉZIS ELLEN ŐRZÉSE 

Az első H1 hipotézisem arra vonatkozott, hogy van-e létjogosultsága egy olyan új életpálya 

ciklus modell megalkotásának, mely a jelenleg ismert és alkalmazott életpálya modellek 

tudását felhasználva, de azok rugalmatlanságait kiküszöbölve, képes a hazai kkv-k aktuális 

életpálya szakaszát meghatározni.  

A hipotézist ellenőrzését több oldalról próbáltam megközelíteni.  

Egyrészről az ismertetett elméleti szakirodalmi modelleket végig járva, a modellek 

bemutatását követő összefoglaló fejezetben arra a megállapításra jutottam, hogy szinte 

minden modell tartalmaz bizonyos rugalmatlanságokat és nem képes (vagy nem célja) a 

lehetséges környezeti tényezők legteljesebb körű figyelembevétele. 

Kiemelve a véleményem szerint leginkább szembetűnő jelenségeket említést tettem arról, 

hogy a korábbi modellek legfőképp egy irányban, ranglétra szerű növekedési ívvel 

ábrázolják a vállalkozások előre menetelét, amely ábrázolás mód legfőképp vertikális 

jellegű, mint sem folyamat centrikus.  

Noha a kétezer tízes évet követően egyre inkább változik már a szemléletmód az általam is 

helyesnek vélt irány felé, úgy érzem, hogy a modellek kapcsán továbbra is szükséges az 

állandó megújítás, és a környezeti viszonyoknak megfelelő beavatkozás.  

Folytatva a sort, a szemléletmódon kívül a visszafiatalítás témakörének megjelenése és 

kezelése sem mutatkozott megnyugtató módon megfelelően az eddig megalkotott modellek 

tekintetében.  

A hipotézisem egyik legfőbb megerősítéseként így az általam megalkotott malomkerék 

modellem szolgál bizonyítékul, amely fő célja a korábbi modellek rugalmatlanságainak, 

hiányosságainak kiküszöbölése volt. Úgy gondoltam, hogy saját modellem megalkotásával 

szükséges beavatkoznom és lehetőség szerint egy minden viszonylatban univerzálisabb 

megoldást nyújtani a korrekciós fázis bevonásával, amely egyrészről az átmeneti, valamint 

a krízishelyzetek kezelésének megfelelő pályára állításaként szolgál.  

Továbbá kiemelném, hogy modellem kifejezetten a kkv szektor életútját meghatározó 

szempontokat figyelembe véve került megalkotásra, ellentétben néhány olyan elméleti 

modellel, melyek globális praktikákat próbálnak szolgáltatni.  

Saját életpálya modellem életre hívása mellett, a szakirodalmi források felkutatása során 

szintén az új szervezeti életpálya modellek számának gombaszerű megugrását validálta 

Levie-Lichtenstein [2009, 56. o.] ismertetett tanulmánya is. 
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Az elméleti szakirodalmi háttéren történő megalapozáson túl az empirikus kutatás 

eredményei is több síkon nyújtottak megerősítést modellem elfogadására illetve 

befogadására, és voltak olyan összefüggések (úgy, mint például a H4-B hipotézis kapcsán), 

ahol kifejezetten malomkerék modellem szolgált kulcsmegoldásként az általam felmért 

hazai kkv-k körében.  

Elmondható, hogy a témakört kutatók egyöntetűen szeretnének elrugaszkodni az eddig 

meghatározott és ismertetett leíró jellegű modellezés irányából a dinamikus feltételeket 

figyelembevevő, szabadon változtatható illetve a változásokat (önállóan) beépíteni képes 

modellezés irányába. 

Érdekességképp megfigyelhető az alábbi ábrán, hogy ha egymás mellé helyezzük a korai 

életpálya ciklus modellek grafikus ábrázolásait a modern életpálya modellek vizuális 

kivetüléseihez, az ábrán balról jobbra haladva azonnal szembetűnővé válik a változás iránti 

igény megnövekedése, és a rugalmatlanból a dinamikus felé történő vágyakozás: 

 

85. számú ábra: Az életpálya ciklus modellek grafikai ábrázolásának fejlődéstörténete 
Forrás: saját szerkesztés 

Véleményem szerint így az igény az állandó változások mentén folyamatosan jelen van és 

jelen lesz új életpálya ciklus modellek megalkotására illetve a meglévő modellek 

felülvizsgálatára, amire már a kilencvenes évek közepén maga Greiner [1972, 1998] is 

tanúbizonyságot tett saját modelljének újragondolásával. 

Mindezeket figyelembe véve a H1 hipotézist teljes biztonsággal elfogadom. 

  



223 
 

A H2 HIPOTÉZIS ELLEN ŐRZÉSE 

A második hipotézist két részre bontottam, melyek megfogalmazásainak és elemzésének 

hátterében több közös elgondolás áll.  

A H2-A hipotézisem szerint a legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező 

hazai kkv nem képes helyesen és pontosan meghatározni jelenlegi életpálya szakaszát, és 

túlnyomó részt rossz életpálya fázisba sorolja be saját vállalkozását.  

Empirikus kutatásom nyomán az elméleti modellek és a vállalkozások saját maguk által 

felvázolt életpálya ciklusok sorrendjeinek egymáshoz kapcsolódó viszonyát vizsgálva 

érdekes és nem várt eredményekhez jutottam. 

A kérdőíves felmérés során arra kértem a vállalkozásokat, hogy miután kitöltötték az egyes 

elméleti (Adizes és Greiner) modellek legmeghatározóbb ismérveit (tudtukon kívül), 

sorolják be vállalkozásukat egy életpálya szakaszba úgy, hogy néhány rövid jellemzést 

nyújtottam számukra az egyes ciklusok elnevezéseihez kapcsolódóan. 

A saját ciklusuk meghatározásakor az általam lekérdezett vállalkozások a következő 

válaszokat adták: 

 

86. számú ábra: A vállalkozások saját maguk által történt életpálya ciklusokba sorolása 
az empirikus kutatás nyomán 
Forrás: saját kutatás 
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Emlékeztetőül, az empirikus kutatást taglaló fejezetekben bemutatott Adizes és Greiner 

tesztelések eredményeiként az Adizes tesztelés esetében az első három helyen a gyerünk-

gyerünk! (37,5%), csecsemő (21,6%) és serdülő (10,2%) korszakok álltak, míg a Greiner 

tesztelés esetében az első három helyen a kreatív (46,6%), az irányítás (29,5%) és a delegálás 

(13,6%) szakaszok futottak be.  

Az Adizes Online Teszt [2015a] esetében úgy vélem, hogy a kapott eredmények 

megbízhatósága magas fokú, míg a Greiner teszt esetén lehet esetleges szubjektivitása az 

eredményeknek, mivel a Greiner ciklus leírásait magam határoztam meg az ismertetett 

szakirodalmi háttéranyagok ismérvei alapján. 

Azonban ha megvizsgálom a fenti ábra alapján a vállalkozások önmaguk által megadott és 

kiválasztott jelenlegi életpálya ciklusok első három legkiemelkedőbb eredményeit, akkor 

sorrendben a kreatív (30,1%), a megállapodott (26,1%), és a gyerünk-gyerünk! (25%) 

korszakok kerülnek ki dobogósként. 

Ez számomra azért érdekes eredmény, mivel a nagyobb biztonsági hátteret nyújtó Adizes 

tesztelés által kapott eredményektől véleményem szerint a három vizsgált tényező közül 

kettő nagyon relevánsan eltér, míg egy (a gyerünk-gyerünk! korszak) noha közös, de épp a 

dobogó ellenkező oldalán foglal helyet – (a saját tesztelés esetén az utolsó, míg Adizes 

tesztelés esetén, az első helyen).  

Ha a Greiner teszteléshez viszonyítottam a vállalkozások saját maguk által történő 

besorolását, az első pozíció összevágott, a további kettő azonban relevánsan eltért, és 

pontosan egymás ambivalens helyét jelölték ki az életpálya úton.  

Ha a két korábbi elméleti teszteléstől függetlenül értékelném a vállalkozások önbevallásuk 

alapján készült rangsort, számomra azt tűnt fel, hogy a vállalkozások alapvetően három 

kategóriába osztályozták magukat:  

Első sorban a kreatív szakaszba, amely nevéből és attitűdjéből is adódóan egy pozitív 

szakasz, és a rugalmas fejlődést feltételezték hátteréül a válaszadók.  

A második a véleményem szerint pesszimistább hangvételű megállapodottság szakasza, 

melyet viszonylag kevés relevanciával állapítottak meg valósan megjelenő szakaszként az 

elméleti alapú tesztelések. A vállalkozások elég jelentős része azonban érdekfeszítő módon 

mégis azt feltételezi, hogy számukra nincs további fejlődési lehetőség az életútjukon.  

A harmadik kategória pedig véleményem szerint a megújulni vagy kitörni vágyó hazai 

vállalkozások kategóriája, akik éreznek még késztetést és energiát magukban, hogy egy 

kedvező lehetőséget meglovagolva ismét növekedési pályára tudnak állni. 
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Összefoglalva tehát az első kategória attitűdje szerint egy pozitív, optimista szemléletmódot 

tükröz, a második kategória ennél jóval pesszimistább hangvételt üt meg, míg a harmadik az 

abszolút bizakodó, reménykedő perspektívát jeleníti meg. 

A legfőbb következtetést levonva végezetül, én úgy értékelem a fentiekben bemutatott 

anomáliákat, hogy a vállalkozások önmagukról hamis képet mutató tükröt tartanak maguk 

elé, és általánosságban nem képesek a reális életpálya ciklus meghatározására kizárólag az 

alapján, hogy az egyes szakasz megnevezése illetve rövid jellemzése rendelkezésükre áll 

számukra.  

Véleményem szerint szükség van arra, hogy megismerjék a vállalkozások az egyes életpálya 

modellek hátterében meghúzódó, az egyes ciklusokat pontosan meghatározó és leíró 

ismérveket ahhoz, hogy egyrészről saját helyzetüket pontosan képesek legyenek behatárolni, 

másrészről pedig tudják, hogy az adott ciklusok körüli közeli szakaszok ismérvei miben 

térnek el aktuális periódusuktól. 

Meggyőződésem, hogy saját CoLiMe Guard szoftverem és annak mind tesztelő, mind 

tudásháttértára megfelelően fogja az előzőekben említett hiányos réseket kipótolni a 

vállalkozások számára. Nem csak a jelenlegi helyzet meghatározásában, valamint az ahhoz 

kapcsolódó elméleti háttér hozzárendelésében, de a továbblépési alternatívák ötletindító 

folyamatainak megszületésében is segítségre lesz. 

A második hipotéziscsoporthoz kapcsolódó H2-B számú hipotézisemben azt fogalmaztam 

meg, hogy elképzelésem szerint a legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel 

rendelkező hazai kkv saját véleménye szerint a kezdeti indulási és növekedési fázison túl 

van, és jelenleg a hatékonyság növelését célzó (kreatív) növekedési fázisában van.  

Az elméleti modellek tesztelése során röviden megismételve az Adizes modell [2015a] 

eredményeiként az első három helyen a gyerünk-gyerünk!, a csecsemő és serdülő korszakok 

álltak, míg a Greiner tesztelés esetében az első három helyen a kreatív, az irányítás és a 

delegálás korszakok futottak be.  

Ha a két modell általam (és más kutatók által is hasonlóan) homogenizált, az empirikus 

kutatási részben ismertetett táblázatát megvizsgálom, szembe tűnik, hogy az Adizes modell 

teszteléseként első helyen megjelenő gyerünk-gyerünk! korszak és a Greiner tesztelés által 

első helyen befutó kreatív szakaszok egybevágnak.  

Ez alapján megállapíthatom, hogy egy elég magas biztonsági fok mellett, két modell 

tesztelése alapján is az általam felmért vállalkozások túlnyomó része jelenleg a kreativitás 

szakaszában áll.  

Így a H2 hipotéziseim mindkét al-hipotézisét tézisként elfogadtam. 
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A H3 HIPOTÉZIS ELLEN ŐRZÉSE 

A H3 harmadik hipotézis azért merült fel bennem az elméleti kutatási fázisban, mert a 

Salamonné [2006, 2008] által megfogalmazott illetve empirikus kutatási eredményként 

megállapított tények számomra nem voltak megnyugtatóak. Nem maga az eredmények 

kapcsán fogalmazódtak meg a kételyek bennem, hanem maga a Salamonné [2006] által 

alkalmazott szemléletmód és saját (kissé talán elrugaszkodottabb) szemléletmódom között 

véltem azt feltételezni, hogy esetleg a saját malomkerék életpálya modellem megjelenése 

befolyásolhatja a korábbi eredmények sorsát.  

Salamonné [2008, 23. o.] az Adizes [1992] életpálya modellhez nagyon hasonló rangsort 

állapított meg a következők szerint növekvő sorrendben: csecsemőkor (elindulás), 

kreativitás, irányítás, delegálás, valamint ezt követné a megállapodott szervezet 

(együttműködés) korszaka, amelybe Salamonné [2008, 23. o.] szerint kutatásuk nyomán 

még egyik vállalkozás sem jutott el.  

Salamonné [2008, 25. o.] a következők szerint foglalja össze a felmérésekor aktuális 

állapotot: 

 

87. számú ábra: A Salamonné által vizsgált vállalkozások az egyes életciklusokban 
Forrás: Salamonné 2008, 25. o. 

A fenti ábra szerint a csecsemőkorban Salamonné kutatása nyomán nem volt egy vállalkozás 

sem, a kreativitás fázisban a vizsgált vállalkozások 21,25%, az irányítás fázisban 63,75%, a 

delegálás fázisban 15% volt jelen, míg a megállapodott (együttműködés) fázisban szintén 

nem volt fellelhető vállalkozás. Így az eloszlást követő sorrend a következőképp alakult: 

irányítás (63,7%), kreativitás (21,25%) illetve delegálás (15%). 

Az általam vizsgált vállalkozások esetében az Adizes [2015a] online tesztelést követően a 

Salamonné elméleti modelljét bemutató fejezetemben történő homogenizálás után a 

következő eloszlási sorrend alakult ki: kreatív (37,5%), csecsemő (26,7%), irányítás 

(10,2%), delegálás (6,3%), megállapodott (4,5%). Az egyéb, krízis illetve öregedési 
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fázisokban lévő vállalkozások az összes elemszám 14,8%-át tették ki. A két kutatás 

eredményeinek összefoglalását az alábbi táblázatom tartalmazza: 

 

Csecsemőkor  
Kreatív 

korszak 

Irányítási 

korszak 

Delegálás 

fázisa 

Megállapodott 

szervezet kora 

Egyéb (krízis, 

öregedési 

fázisok) 

Salamonné 0% 21,25% 21,25% 63,75% 0% 0% 

Horváth 26,7% 37,5% 10,2% 6,3% 4,5% 14,8% 

37. számú táblázat: Salamonné [2006, 2008] és saját empirikus kutatásom 
eredményeinket összehasonlító táblázata 

Forrás: saját szerkesztés 

Amikor a két kutatás (Salamonné és saját) eredményét összevetettem, láthatóvá vált, hogy 

az egyes életpálya ciklusokban tartózkodó vállalkozások eloszlási értékei és maguk az 

életpálya ciklusok sorrendje között is eltérések mutatkoznak a két kutatás eredményei között. 

Erre természetesen létezik megalapozott magyarázat, mégpedig a két kutatás 

módszertanából adódóan.  

Salamonné [2008] az empirikus kutatás egyik szűkítő feltétele nyomán tudatosan előtérbe 

helyezte az idősebb középvállalkozásokat a minta meghatározásánál, mivel arra törekedett, 

hogy mintája minél alkalmasabb legyen az egész életutat bejáró és leírni képes 

(dinamikusabb jellegű) modellezés kapcsán [Salamonné 2008, 21. o.].  

Saját kutatásomban azonban nem volt sem a méretre sem a vállalkozások életkorára semmi 

nemű korlátozó tényező vagy szűrés meghatározva. 

Így véleményem szerint természetes módon adódott az eltérés a sorrend és az eloszlás között, 

feltételezve azt az összefüggést, hogy az idősebb középvállalkozások legfőképp a magasabb 

életpálya ciklusok fázisaiban járnak. 

Véleményem szerint az életpálya ciklus alapú empirikus kutatások hazánkban még 

gyerekcipőben járnak. Egyrészről a publikációk közt Salamonné [2008] kutatásától 

eltekintve szinte nem található hasonló témakörben végzett empirikus vizsgálat. 

Másrészről, ahogy a fenti két kutatás is mutatja, valószínűsíthető az a tény is, hogy amíg 

nem áll rendelkezésre egy univerzális elméleti módszertan a vállalkozások életpálya ciklus 

alapú fejlődési lehetőségeinek kutatásához, addig a jövőbeli felmérések is a kutatást végzők 

egyéni preferencia rendszer- és módszertanai alapján fognak elvégzésre kerülni. 

Ez önmagában még nem hátrány, mivel a témakörben végzett primer kutatások rendkívül 

szegényesek hazánkban, noha véleményem szerint sok hasznos információval szolgálnának 
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mind a kutatók, mind a vállalkozás tulajdonosai, ügyvezetői számára. A jövőbeli primer 

kutatások eredményei azonban – a közös módszertan hiányában – várhatóan nagy szórással 

fognak majd publikálásra kerülni, és az összevetésük is nehézkesnek bizonyulhat majd. 

Úgy gondolom, hogy az Adizes Intézet [2015a] általi kezdeményezés, és az Adizes Online 

Teszt egy nagyon proaktív kezdeményezés az USA-ban, mely akár több európai országban 

is megfelelő keretet biztosíthatna a vállalkozások egységes keretrendszerrel történő 

mérésének elősegítésében. 

Összefoglalva azt állapíthatom meg, hogy a statisztikai eredmények nyomán a saját kutatási 

eredményeim által kialakult eloszlási sorrendek nem egyeznek meg a korábbi hazai 

empirikus kutatásban Salamonné [2008] által meghatározott eredményekkel, alapozva arra 

a tényre, hogy a két kutatásban alkalmazott modellek szemléletmódjának befolyásoló ereje 

és maga a kutatás módszertana is eltérő alapokon nyugodott.  

A H3 hipotézisem így elutasítottam. 

  



229 
 

A H4 HIPOTÉZIS ELLEN ŐRZÉSE 

A hipotézisek negyedik csoportjában a visszafiatalítási kérdéskörök álltak.  

A H4-A hipotézisem szerint a Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv 

életkora és a vállalat visszafiatalítási stratégiájának megjelenése között szignifikáns 

kapcsolat feltételezhető.  

Az empirikus kutatás nyomán bizonyítást nyert, hogy a két összefüggés között valóban 

kapcsolati összefüggés van, és noha kapcsolat a két ismérv között a közepesnél gyengébb 

erősségű, megállapítottam, hogy minél idősebb életkora szerint egy vállalkozás, annál 

inkább előtérbe kerülnek a visszafiatalítás kérdéskörei.  

Az alábbi ábra az empirikus kutatást bemutató fejezetben található kereszttábla elemzés 

eredményeként a következők szerint alakult: 

 

88. számú ábra: A megfigyelt vállalkozások életkora és a visszafiatalítási szakasz 
megjelenése közötti kapcsolat 
Forrás: saját kutatás 

A fenti ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy minél idősebb 

életkora szerint egy vállalkozás, annál inkább előtérbe kerülnek a visszafiatalítás 

kérdéskörei, és a visszafiatalítási folyamatok a tíz év alatti vállalkozásoknál 15%, a tíz és 
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húsz év közötti vállalkozások esetében ennek duplája, azaz 30%-ánál, míg a húsz év feletti 

vállalkozások 43%-nál előre vetíthetően szinte bizonyosan megjelennek.  

Az is megállapítható a fenti eredményekből, hogy a húsz év feletti cégek esetében több mint 

kétharmados többséggel (74,13%) kijelenthető, hogy biztosan keresztülmentek már legalább 

egy visszafiatalítási perióduson az empirikus kutatási eredményeim nyomán. 

Számomra ez az eredmény pozitív és örömteli megerősítés volt az elméleti szakirodalmi 

háttérben is kifejtett érvek alapján, mivel úgy gondolom, hogy a visszafiatalítási szakaszok 

megjelenése a leginkább életkora szerint idősebb vállalkozások tekintetében 

kulcsfontosságú.  

Talán leginkább úgy vélekedhetem a visszafiatalítási szakasz megjelenéséről, hogy a 

vállalkozás képes felismerni az adott helyzetében azt a szervezési, technológiai, netán 

pénzügyi folyamataiban megbúvó láthatatlan visszahúzó erőt, amely gátat szab a 

továbbfejlődés terén. De ez kicsit eltérő az egyes életpálya ciklusok közötti átmeneti 

időszaktól (saját modellem esetében a korrekciós fázis alaphelyzetétől), mivel a korábbi 

modellek értelmezése kapcsán tulajdonképp egy meghátrálásról, egy hátra-arc stratégiáról 

van szó, aminek végcélja egy már korábban megélt életpálya fázis újraélése (persze más 

környezeti tényezők mellett). 

A H4-A hipotézist az empirikus kutatási eredmények fenti tükrében elfogadtam. 

A H4-B hipotézisként meghatározott összefüggésem nyomán azok a Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv-k, amelyeknél megjelenik a visszafiatalítás 

stratégiájának kérdésköre, leginkább a saját malomkerék modellem szerinti ábrázolásmódot 

tartják legmegfelelőbbnek a vállalati életút demonstrálására. 

  

Az empirikus kutatási eredmények feldolgozását bemutató fejezetben bizonyítottam, hogy 

minél inkább megjelenik a visszafiatalítás kérdésköre a vállalkozásoknál, annál inkább 

előtérbe kerül saját malomkerék modellem ábrázolásmódjának legmegfelelőbb választási 

alternatívája.  

Ha azonban a vállalkozásoknál kevésbé jelentkezett a vállalat visszafiatalítás gondolatköre, 

úgy leginkább az Adizes modell ábrázolásmódját fogadták el szívükhöz közelinek.  

Az általános életpálya utat leíró görbét választók tekintetében fele-fele arányban jelent meg 

a visszafiatalítás kérdésköre, azonban akiknél már megjelent, azok jóval alacsonyabb 

mértékben választották az általános életpálya görbét a legcélszerűbb modellként.  

Azok a vállalatok, amelyek azonban a Greiner modell ábrázolásmódja mellett tették le 

voksukat, elmondható volt, hogy legkevésbé van közöttük olyan vállalkozás, melyek közül 
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nem ment volna még keresztül valamelyikkőjük legalább egy visszafiatalítási szakaszon, így 

tulajdonképp a Greiner modellt választó vállalkozások tekinthetők a leghajlamosabbnak az 

életpálya úton haladva a visszafiatalítás biztos megvalósítására.  

 

89. számú ábra: A választási lehetőségek kérdőívemben a legmegfelelőbb 
ábrázolásmódhoz 

Forrás: saját kutatás 

H4 hipotéziseim a fenti gondolatok megfogalmazása nyomán elfogadtam, és a 

továbbiakban tézisként kezeltem. 
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A H5 HIPOTÉZIS ELLEN ŐRZÉSE 

Az utolsó hipotézisem gócpontjában az elméleti részben is taglalt Laky [1998], Kőhegyi 

[2001] és Kuczi [2011] egyik talán számomra leginkább megkérdőjelezendő gondolatköre 

áll, miszerint egy vállalkozás megalapításakor már determinált annak jövőbeli mérete és 

fejlődési útja, lehetőségei.  

Azaz ha egy vállalkozást mikro vállalkozásként indítanak el tulajdonosai, az általában meg 

is marad a kicsik jellegénél, míg egy közepes vagy nagyvállalkozás esetében már az 

indításkor is eleve nagyként kezelik azokat, s nagyok is maradnak [Laky 1998]. 

A H5 hipotézisem szerint a Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai mikro 

vállalkozások fejlődési lehetőségei az életpálya úton nem előre predesztináltak, hanem 

korlátlan lehetőségek szerint alakulhatnak. 

Az itt megfogalmazott hipotézist több aspektusból szeretném körüljárni, és magam 

tanúbizonyságát is visszaigazolni. 

A feldolgozott szakirodalom és a piaci környezetben megélt tapasztalataimra alapozva úgy 

gondolom, hogy egy új vállalkozás megalapításakor Magyarországon a legtöbb tulajdonosi 

kör elsődleges szempontjai közé nem sorolható a vállalkozás jövőbeli lehetőségeinek teljes 

körű meghatározása, feltérképezése, ha egy mikro méretű vállalkozás megalapításáról 

beszélünk. Sokszor a legfontosabb tényező az, hogy az indulási koncepció (stratégia) 

beváltsa az elképzelt reményeket és sikereket, és mielőbbi nyereséget legyen képes termelni 

a mikro vállalkozás számára a felmerülő költségek fedezetére. 

Amikor a legtöbb szakemberrel, tulajdonossal vagy akár az utcán megszólított személlyel 

egy mikro vállalkozásról beszélgetünk, képzeletünkben egy helyi autószerelő műhely, egy 

sarki kispékség, egy cipészbolt vagy egy lángos sütő juthat az eszünkbe. Valóban 

feltételezhetjük azt hosszú távon, hogy ezek a mikro vállalkozások örök életükben 

megragadnak egy adott életpálya ciklusban avagy sorsukat (és így akár méretüket) már a 

kezdetekben eldöntik a tulajdonosaik? 

Véleményem szerint – és a megfogalmazott hipotézisem nyomán – a lehetőségek 

korlátlanok. Azaz akár lehet, hogy igen, de lehet, hogy épp nem. 

Ha igen, akkor lelki szemünk előtt a korábban vizualizált képet felelevenítve azt láthatjuk, 

hogy az autószerelő élete végéig két munkatársával gyertyát és akkumulátort cserélnek 

járműveinkben, a kispékség pogácsát árul a reggel iskolába siető gyerekeknek, a 

cipészboltban csak az elhasználódott cipőfűzőink helyett vásárolhatunk újakat, míg a lángos 

sütőben monoton készülnek napról napra a sajtos tejfölös lángosok. 
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Ha nem, akkor viszont akár az is elképzelhető, hogy profilbővítés során az autószerelő üzem 

gumicentírozásba, majd autómosásba és autóápolási tevékenységbe kezd, a sarki pékség 

először tejet, felvágottat, üdítőitalokat árul, majd már, mint egy helyi kisélelmiszer bolt várja 

frissensült kürtőskalácsával a környező lakosokat. A cipészboltban kézzel készült egyedi 

bőrövek és bőrdíszművek készülnek a helyi iparművészeti szakközépiskola diákjainak 

bevonásával, és az elkészített termékek már több, országosan ismert, neves online kézműves 

bolton keresztül is megvásárolhatóvá válnak, míg a lángos sütő immáron helyben készült 

barista kávéival és péntek esténként élő jazz zenészek koncertjeivel válik a város egyik 

meghatározó lokáljává. 

A fenti második lehetséges elképzeléssel azt a gondolatmenetemet szerettem volna – olyan 

példákon keresztül bemutatni, melyek nem csak légből kapott teóriák, hanem Győr 

városában megtalálható valós vállalkozások múltbéli életútjainak megvalósulásai voltak – 

megerősíteni, hogy véleményem szerint a valós életben nagyon sokszor a piaci folyamatok 

is jelentős fejlődést késztető hatással lehetnek a mikro vállalkozásokra. Ezek természetesen 

lehetnek a korábban bemutatott Ahlstrand-Lampel-Mintzberg [2005] stratégiai elemek közül 

előre eltervezettek, de lehetnek épp úgy menet közben felbukkanó lehetőségek is, ezért 

személy szerint én nem merném kijelenteni, hogy a mikro vállalkozások fejlődési 

lehetőségei predesztináltak, akár már a megalapításuk idejében. 

A talán elvontabb gondolatmenetű előző lehetőségen túl, teljesen más, tudományos 

aspektusból megközelítve a témakört, empirikus kutatásom nyomán is többarcú 

eredményeket tapasztalhattam. Az alábbi táblázatban összefoglaltam a mikro vállalkozások 

saját bevallása által megélt életpálya szakaszok gyakorisági adatait. 

Megélte már a 

vállalkozás a 

szakaszt? 

Első 

szakasz 

Második 

szakasz 

Harmadik 

szakasz 

Negyedik 

szakasz 

Ötödik 

szakasz 

Hatodik 

szakasz 

Hetedik 

szakasz 

Nyolcadik 

szakasz 

N Igen 104 104 99 81 57 37 26 19 

% 100% 100% 95,2% 77,9% 54,8% 35,6% 25,0% 18,3% 

Nem 0 0 5 23 47 67 78 85 

% 0% 0% 4,8% 22,1% 45,2% 64,4% 75,% 81,7% 

38. számú táblázat: Az empirikus kutatás kérdőívében mikro vállalkozások által megélt 
életpálya szakaszok eloszlása 
Forrás: saját kutatás 
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A táblázatból jól látható, hogy az általam vizsgált mikro vállalkozások tekintetében egészen 

a negyedik szakasz megéléséig (függetlenül attól, hogy a vállalkozások épp melyik életpálya 

ciklust is jelölték meg a kérdőív 5.1 pontja alapján) erőteljes a jelenlét, és a vizsgált 104 

vállalkozás több mint kétharmada (pontosan 77,9%-a) keresztülment legalább négy 

egymástól jól elkülöníthető életpálya szakaszon. A mikro vállalkozások által megjelölt 

egyes életpálya ciklusok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza, míg az egyes életpálya 

szakaszokhoz tartozó időtartamokat a 3. számú mellékletben helyeztem el. 

Az empirikus kutatás nyomán az első szakaszként a mikro vállalkozások elsődlegesen az 

ötletelési (maghullatási) fázist jelölték meg, amelynek időtartama a legtöbb válasz alapján 

hat hónapig tart, másodikként a csecsemőkori fázist, amely leginkább szintén további hat 

hónapot jelent, harmadikként a gyerünk-gyerünk! korszak következett, ami egy éves 

periódust takart. Negyedik ciklusként a kreatív fázis került ki szintén a kiugró egy évben 

megjelölt időtartammal, majd ötödikként szakaszként fej-fej mellett ismét a kreatív illetve a 

megállapodott szervezet fázisa győzött a maga egy vagy két év időtartamával. Hatodik 

szakaszban a válaszadók szintén két ciklust, a megállapodott szervezet fázist és a korrekciós 

fázist emelték ki hat havi időtartam mellett. Az utolsó előtti periódus a gyerünk-gyerünk! és 

a megállapodott szervezet fázisa lett egyértelmű hat hónapos időtartamával, a sort pedig az 

irányítás fázisa zárta nyolcadikként egy éves időtartamával. 

Számomra így az empirikus kutatásból származó fenti eredmények is további megerősítést 

adtak arra vonatkozóan, hogy a mikro vállalkozások sem szeretnének alapvetően csak egy-

egy életpálya ciklusban vegetálni, hanem több, eltérő jegyekkel meghatározott ciklus 

ismérvek is felbukkannak esetükben is épp ugyanúgy, mint a kis- és középvállalkozásoknál. 

Harmadrészt a kereszttábla elemzéseknél bemutatott mikro vállalkozásokat érintő kapcsolati 

összefüggés vizsgálatok közül egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a mikro vállalkozások 

életkora és a megélt életpálya ciklusok száma között szignifikáns kapcsolat mutatható ki.  

Az alábbi ábra és a megállapított eredmények nyomán elmondhatom, hogy előzetes 

feltételezéseimmel megegyezően minél régebb óta tevékenykedik egy adott mikro 

vállalkozás a piacon, annál inkább jellemző, hogy legalább öt életpálya ciklus megélésén 

van már túl.  
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90. számú ábra: A megfigyelt vállalkozások életkora és a megélt életpálya ciklusok 
száma közötti kapcsolat 

Forrás: saját kutatás 

A tíz év alatti mikro vállalkozásoknál még egyáltalán nem volt jellemző, hogy megéltek 

volna már több mint öt életpálya szakaszt. A tíz és húsz év közötti életkorral rendelkező 

mikro vállalkozásoknál azonban megfordul a tendencia, és átfordul a mérleg nyelve azoknak 

a vállalkozásoknak a javára, akik már túl vannak legalább öt életpálya ciklus megélésén. A 

húsz év feletti cégek tekintetében az olló nyelve egyre inkább kitárul, és a válaszadók 77,8%-

a már biztosan túl van az ötödik életpálya ciklus megélésén. 

Ez a harmadik, szintén tudományos szemszögből megvilágított tény szintén azt igazolta 

számomra, hogy az általam vizsgált mikro vállalkozások esetében sem törvényszerű, hogy 

ne élhessenek meg akár legalább öt életpálya ciklust életútjuk során. 

Ötödik H5 hipotézisem a fenti gondolatok megfogalmazása nyomán elfogadtam, és a 

továbbiakban tézisként kezelem, azaz  véleményem szerint a Nyugat-Dunántúli Régióban 

székhellyel rendelkező hazai mikro vállalkozások fejlődési lehetőségei az életpálya úton 

nem előre predesztináltak, hanem korlátlan lehetőségek szerint alakulhatnak. 
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 
Úgy értékelem az eddig ismertetett tudásanyagok összességét, hogy a kezdeti fejezeteknél 

meghatározott hipotézisek felvetései nyomán minden esetben a szükséges tematikákat teljes 

mértékben körüljártam, és a következő összefoglaló részben bemutatott hipotézisek végső 

értékelését, valamint téziseim megállapításait így megfelelő megalapozottság mellett 

jelenthetem ki. 

Az első, H1 hipotézisem arra vonatkozott, hogy van-e létjogosultsága egy olyan új életpálya 

ciklus modell megalkotásának, mely a jelenleg ismert és alkalmazott életpálya modellek 

tudását felhasználva, de azok rugalmatlanságait kiküszöbölve, képes a hazai kkv-k aktuális 

életpálya szakaszát meghatározni. Ezt a hipotézist több oldalról is megközelítettem, és a 

bemutatott hipotézis ellenőrzése során tézisként megállapíthattam, hogy van létjogosultsága 

olyan új életpálya ciklus modellek megalkotásának, melyek a jelenleg ismert és alkalmazott 

életpálya modellek tudását felhasználva, de azok rugalmatlanságait kiküszöbölve, képesek a 

hazai és nemzetközi kkv-k aktuális életpálya szakaszait meghatározni.  

A második hipotézist két részre bontottam. A H2-A hipotézisem szerint a legtöbb Nyugat-

Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv nem képes helyesen és pontosan 

meghatározni jelenlegi életpálya szakaszát, és túlnyomó részt rossz életpálya fázisba sorolja 

be saját vállalkozását. Az saját empirikus kutatásom eredményei azt igazolták, hogy a 

vállalkozások önmaguk által megadott és kiválasztott jelenlegi életpálya ciklusai és azok 

sorrendjei eltértek az Adizes [2015a] online tesztelés által kapott besorolási kategóriák 

közül, illetve a szintén általam kategorizált Greiner teszt életpályaciklusaitól.  

A végkövetkeztetést levonva úgy értékeltem a bemutatott anomáliákat, hogy a vállalkozások 

önmaguk elé egy hamis képet mutató tükröt tartanak, és általánosságban nem képesek az 

saját reális valós életpálya ciklusuk meghatározására csak annak ismeretében, hogy az egyes 

szakasz megnevezések illetve rövid jellemzések rendelkezésükre állnak számukra. Tézisem 

úgy fogalmaztam meg, hogy a legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező 

hazai kkv nem képes helyesen és pontosan meghatározni jelenlegi életpálya szakaszát, és 

túlnyomó részt valótlan életpálya fázisba sorolja be saját vállalkozását. 

A második hipotéziscsoporthoz kapcsolódó H2-B számú hipotézisem szerint a legtöbb 

Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv saját véleménye szerint a 

kezdeti indulási és növekedési fázison túl van, és jelenleg a hatékonyság növelését célzó 

(kreatív) növekedési fázisában van. Az elméleti modellek tesztelését követően 

megállapíthattam, hogy az Adizes modell teszteléseként első helyen megjelenő gyerünk-

gyerünk! korszak és a Greiner tesztelés által első helyen befutó kreatív szakaszok 
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egybevágtak, így magas biztonsági fok mellett, két modell tesztelése alapján is az általam 

felmért vállalkozások túlnyomó része jelenleg a saját modellem által is meghatározott 

kreativitás szakaszában áll. A kialakított tézisem mindezek alapján azt mondja ki, hogy a 

legtöbb Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv saját véleménye 

szerint a kezdeti indulási és növekedési fázison túl van, és jelenleg a hatékonyság növelését 

célzó (kreatív) növekedési fázisában van. 

A H3 harmadik hipotézisem Salamonné [2006, 2008] által megfogalmazott illetve a saját 

empirikus kutatási eredményeim nyomán megállapított tények tükrében került 

meghatározásra.  Amikor Salamonné [2006, 2008] és saját kutatási eredményeimet 

összevetettem, megállapíthattam, hogy az egyes életpálya ciklusokban tartózkodó 

vállalkozások eloszlási értékei és maguk az életpálya ciklusok sorrendje között is eltérések 

mutatkoztak. Erre a magyarázat a két kutatás eltérő módszertanából adódott.  

Salamonné [2008] az empirikus kutatás egyik szűkítő feltétele nyomán tudatosan előtérbe 

helyezte az idősebb középvállalkozásokat a minta meghatározásánál, mivel arra törekedett, 

hogy mintája minél alkalmasabb legyen az egész életutat bejáró és leírni képes 

(dinamikusabb jellegű) modellezés kapcsán [Salamonné 2008, 21. o.].  

Saját kutatásomban azonban nem volt sem a méretre sem a vállalkozások életkorára semmi 

nemű korlátozó tényező vagy szűrés, így véleményem szerint természetes módon adódott az 

eltérés a sorrend és az eloszlás között. 

Összefoglalva azt állapíthattam meg, hogy a statisztikai eredmények nyomán a saját kutatási 

eredményeim által kialakult eloszlási sorrendek nem egyeznek meg a korábbi hazai 

empirikus kutatás Salamonné [2008] által meghatározott értékeivel, noha a két kutatásban 

alkalmazott modellek szemléletmódjának befolyásoló ereje és maga a kutatás módszertana 

is eltérő alapokon nyugodott. A harmadik hipotézisem így elutasítottam. 

A hipotézisek negyedik csoportjában a visszafiatalítási kérdéskörök álltak.  

A H4-A hipotézisem szerint a Nyugat-Dunántúli Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv 

életkora és a vállalat visszafiatalítási stratégiájának megjelenése között szignifikáns 

kapcsolat feltételezhető.  

Az empirikus kutatás nyomán bizonyítást nyert, hogy a két összefüggés között valóban 

kapcsolati összefüggés van, és noha kapcsolat a két ismérv között a közepesnél gyengébb 

erősségű, tézisemként megállapítottam, hogy minél idősebb életkora szerint egy vállalkozás, 

annál inkább előtérbe kerülnek a visszafiatalítás kérdéskörei.  

A H4-B hipotézisként meghatározott összefüggésem nyomán azok a Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel rendelkező hazai kkv-k, amelyeknél megjelenik a visszafiatalítás 
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stratégiájának kérdésköre, leginkább a saját malomkerék modellem szerinti ábrázolásmódot 

tartják legmegfelelőbbnek a vállalati életút demonstrálására.  

Az empirikus kutatási eredmények feldolgozását bemutató fejezetben bizonyítottam, hogy 

minél inkább megjelenik a visszafiatalítás kérdésköre a vállalkozásoknál, annál inkább 

előtérbe kerül saját malomkerék modellem ábrázolásmódjának legmegfelelőbb választási 

alternatívája. 

 Ha azonban a vállalkozásoknál kevésbé jelentkezik a vállalat visszafiatalítás gondolatköre, 

úgy leginkább az Adizes modell ábrázolásmódját fogadták el szívükhöz közelinek.  

Az általános életpálya görbét választók tekintetében fele-fele arányban jelent meg a 

visszafiatalítás kérdésköre, azonban akiknél már megjelent, azok jóval alacsonyabb 

mértékben választották az általános életpálya görbét a legcélszerűbb modellként.  

Azok a vállalatok, amelyek azonban a Greiner modell ábrázolásmódja mellett tették le 

voksukat, elmondható volt, hogy legkevésbé van közöttük olyan vállalkozás, melyek közül 

nem ment volna még keresztül valamelyikkőjük legalább egy visszafiatalítási szakaszon, így 

tulajdonképp a Greiner modellt választó vállalkozások tekinthetők a leghajlamosabbnak az 

életpálya úton haladva a visszafiatalítás biztos megvalósítására.  

Tézisemmé így az vált, hogy minél inkább megjelenik a visszafiatalítás kérdésköre a 

vállalkozásoknál, annál inkább előtérbe kerül saját malomkerék modellem 

ábrázolásmódjának legmegfelelőbb választási alternatívája. 

Utolsó hipotézisemként azt fogalmaztam meg, hogy a Nyugat-Dunántúli Régióban 

székhellyel rendelkező hazai mikro vállalkozások fejlődési lehetőségei az életpálya úton 

nem előre predesztinált, hanem korlátlan lehetőségek szerint alakulhatnak.  

Az előzetes elképzeléseimhez kapcsolódó eredményeket szakirodalmi példákkal, valós piaci 

környezetből kiragadott potenciálokkal valamint empirikus kutatási eredményeimmel is 

bizonyítottam.  

Így hipotézisem szintén elfogadásra került, és az eredményeket a továbbiakban a 

következőként tekintem tézisként: A mikro vállalkozások tekintetében a vállalkozások 

fejlődési lehetőségei nem előre predesztináltak, hanem lehetőségei szinte korlátlanok. 

A hipotézisek eredményeit, valamint téziseimet az alábbi táblázat nyomán foglaltam röviden 

össze: 
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Eredmény Hipotézis Tézis 

� 

H1: Van létjogosultsága egy olyan új 

életpálya ciklus modell megalkotásának, 

mely a jelenleg ismert és alkalmazott 

életpálya modellek tudását felhasználva, 

de azok rugalmatlanságait kiküszöbölve, 

képes a hazai kkv-k aktuális életpálya 

szakaszát meghatározni. 

Van létjogosultsága olyan új 

életpálya ciklus modellek 

megalkotásának, melyek a 

jelenleg ismert és alkalmazott 

életpálya modellek tudását 

felhasználva, de azok 

rugalmatlanságait kiküszöbölve, 

képes a hazai és nemzetközi 

kkv-k aktuális életpálya 

szakaszait meghatározni. 

� 

H2-A: A legtöbb Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel rendelkező hazai 

kkv nem képes helyesen és pontosan 

meghatározni jelenlegi életpálya 

szakaszát, és túlnyomó részt rossz 

életpálya fázisba sorolja be saját 

vállalkozását. 

A legtöbb Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel 

rendelkező hazai kkv nem képes 

helyesen és pontosan 

meghatározni jelenlegi életpálya 

szakaszát, és túlnyomó részt 

valótlan életpálya fázisba 

sorolja be saját vállalkozását. 

� 

H2-B: A legtöbb Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel rendelkező hazai 

kkv saját véleménye szerint a kezdeti 

indulási és növekedési fázison túl van, és 

jelenleg a hatékonyság növelését célzó 

(kreatív) növekedési fázisában van. 

A legtöbb Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel 

rendelkező hazai kkv saját 

véleménye szerint a kezdeti 

indulási és növekedési fázison 

túl van, és jelenleg a 

hatékonyság növelését célzó 

(kreatív) növekedési fázisában 

van. 
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� 

H3: A Nyugat-Dunántúli Régióban 

székhellyel rendelkező hazai kkv-k 

tekintetében az Adizes online tesztelés 

által meghatározott életpálya szakaszok 

eloszlási sorrendje megegyezik a korábbi 

hazai kutatások (Salamonné 2008) által 

felvázolt eredményeivel. 

Az eredmények eloszlási 

sorrendjei nem egyeznek meg, 

melynek hátterében a két 

empirikus kutatásban 

alkalmazott modellek 

szemléletmódjának befolyásoló 

ereje és maga a kutatás 

módszertanának eltérő alapokon 

nyugvása feltételezhető. 

� 

H4-A: A Nyugat-Dunántúli Régióban 

székhellyel rendelkező hazai kkv életkora 

és a vállalat visszafiatalítási stratégiájának 

megjelenése között szignifikáns kapcsolat 

van. 

Minél idősebb életkora szerint 

egy vállalkozás, annál inkább 

előtérbe kerülnek a 

visszafiatalítás kérdéskörei. 

� 

H4-B: Azok a Nyugat-Dunántúli 

Régióban székhellyel rendelkező hazai 

kkv-k, amelyeknél megjelenik a 

visszafiatalítás stratégiájának kérdésköre, 

leginkább a saját malomkerék modellem 

szerinti ábrázolásmódot tartják 

legmegfelelőbbnek a vállalati életút 

demonstrálására. 

Minél inkább megjelenik a 

visszafiatalítás kérdésköre a 

vállalkozásoknál, annál inkább 

előtérbe kerül saját malomkerék 

modellem ábrázolásmódjának 

legmegfelelőbb választási 

alternatívája. 

� 

H5: A Nyugat-Dunántúli Régióban 

székhellyel rendelkező hazai mikro 

vállalkozások fejlődési lehetőségei az 

életpálya úton nem előre predesztináltak, 

hanem korlátlan lehetőségek szerint 

alakulhatnak. 

A mikro vállalkozások 

tekintetében a vállalkozások 

fejlődési lehetőségei nem előre 

predesztináltak, hanem 

lehetőségei szinte korlátlanok. 

39. számú táblázat: A hipotézisek eredményei és a tézisek 
Forrás: saját kutatás  
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KITEKINTÉS A KUTATÁS FOLYTATÁSÁRA 
Úgy vélem, hogy a disszertációm fő céljaként meghatározott statikus életpálya szakasz 

megállapítását és meghatározását az elméleti szakirodalmi források, valamint az interaktív 

tesztelések lehetőségével megvalósíthatóvá tettem a vállalkozások számára.  

Nagy kihívás marad azonban a jövőre tekintve számomra a dinamikus modellezés 

lehetőségének megvizsgálása, azaz hogyan volna lehetséges a vállalkozások egész életútját 

modellezni, majd elemezni egy ugyanazon rendszer segítségével. Úgy vélem, hogy jelenlegi 

ismereteim szerint ilyen mechanizmus még nem létezik, ezért is motivál esetleges jövőbeli 

megalkotása. 

Szeretném lehetőségeim szerint továbbfejleszteni a jelenlegi szoftver alapképességeit is, 

legfőképp a nevében is szerepelő mentor vonal irányába, és a lehetőségek szerinti 

legszélesebb körű információkkal ellátni a vállalkozások tulajdonosait illetve döntéshozóit 

a jövőbeli sikeres továbblépési stratégiák kidolgozásánál. 

Szintén a szoftveres vonal mentén szeretném kibővíteni egy bárki számára nyíltan elérhető 

anonim exportálható adatbázissal a rendszert, amely révén a vállalkozások által rögzített 

adatokat bárki felhasználhatja saját kutatásai primer vagy szekunder adatbázisaként. 

Előkészület alatt áll továbbá a disszertációban szerepelő kérdőíves felmérés mélyinterjús 

lekérdezése is, terveim szerint egy minimum ötvenfős vállalkozói csoport keretén belül, 

amely révén előzetes elképzeléseim szerint további megerősítést nyernének az empirikus 

kérdőíves kutatás eredményei alapján megfogalmazott téziseim. 

Szintén tervben van a Széchenyi István Egyetem közreműködésével a témakört érintő olyan 

kerekasztal beszélgetések megszervezése, több vállalkozás tulajdonosainak részvételével, 

ahol a hallgatóságot és az egyetemi diákokat bevonva interaktív módon megvitathatjuk az 

életpálya ciklusok tapasztalati alakulását és az ahhoz kapcsolódó tudományterületek 

jelenlegi álláspontját. 

Úgy vélem, hogy mivel az általam választott témakör aktualitása mostanság is, illetve 

középhosszú távon is megfelelően közkedvelt és frekventált marad, ezért számos további 

nyitott lehetőség adódik még a további munkaterületek jövőbeli meghatározásához. 

Dolgozatom végső üzenete talán épp ezért az életpálya modell vizsgálatok kapcsán a 

vállalkozások vezetői számára Robert Zemeckis a 2015 év októberét is érintő 

filmklasszikusa nyomán ez marad: vállalkozások, vissza a jövőbe?!  
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