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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 DISSZERTÁCIÓ 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. 



6 
 

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 meghatározására, melyek más szempontok vizsgálata alapján közelítik meg a 

vállalkozások egyes ciklusokba történő skálázását. 

Kutatásaim, noha érintik a családi vállalkozások és az utódlási témaköröket [Bálint 2004], 

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 (úgy, mint Timmons [1977], Greiner [1972], Adizes [1979], Churchill-Lewis 

[1983], és így tovább), majd a hazai (például Vecsenyi [1999], Salamonné [2006], és így 

tovább) 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. 
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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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A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE ÉS KUTATÓMUNKÁM TÉZISEI 
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. 

Egyrészről az ismertetett elméleti modelleket végig járva, a modellek bemutatását követő 

összefoglaló fejezetben megállapítást tettem azok rugalmatlanságaira és egyes esetekben 

tapasztalt következetlenségeire. 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 leginkább vertikális jellegű, mint sem folyamat centrikus. Noha a kétezer tízes évet 

követően egyre inkább változik már a szemléletmód az általam vélt helyes 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. Úgy gondoltam, hogy saját 

modellem megalkotásával itt is szükséges beavatkoznom és egy univerzális megoldást 

nyújtani a korrekciós fázis bevonásával, amely egyrészről az átmeneti, valamint a 

krízishelyzetek kezelésének parkoló 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. Az elméleti 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. Mindezeket figyelembe véve a H1 hipotézist teljes 

biztonsággal elfogadom, és a hipotézist kiegészítve azzal, hogy nem csak a hazai, hanem 

nemzetközi szinten is fennállnak a megállapításaim, a továbbiakban tézisként tekintem. 
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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. Az empirikus kutatás 

eredményei azt igazolták, hogy a vállalkozások önmaguk által megadott és kiválasztott 

jelenlegi életpálya ciklusai szerint az első három legtöbb szavazatot kapott szakasz a kreatív, 

a megállapodott és a gyerünk-gyerünk! korszakok voltak. Ezt az empirikus részben azzal 

magyaráztam, hogy a kreatív szakasz nevéből és attitűdjéből kiindulva is egy pozitív 

szakaszként jelent meg, ahol rugalmas fejlődést feltételeztek a válaszadók a hátterében. A 

második szakasz kissé pesszimistább hangvételű, melyet viszonylag kevés relevanciával 

állapítottak meg valósan megjelenő szakaszként az elméleti alapú tesztelések. A 

vállalkozások elég jelentős része azonban még is azt feltételezte, hogy számukra nincs 

további fejlődési lehetőség az életútjukon. A harmadik kategória pedig a mégis megújulni 

vagy kitörni vágyó hazai vállalkozások kategóriája lett, akik éreznek még késztetést és 

energiát magukban, hogy egy kedvező lehetőséget meglovagolva ismét növekedési pályára 

tudjanak állni.  

Ezzel szemben a tesztelés hátterében, a kimeneteli végeredményeket tekintve nagyobb 

biztonságot nyújtó Adizes [2015a] online tesztelés által kapott besorolási kategóriák közül 

kettő nagyon relevánsan eltért, míg csak egy közös kategória volt azonos – mégpedig a 

gyerünk-gyerünk! fázis. Azonban ez a szakasz épp a dobogó ellenkező oldalára került az 

elméleti tesztelés szerint a vállalkozások által adott válaszokkal szemben. Ha a Greiner 

teszteléshez viszonyítottam a vállalkozások saját maguk által történő besorolását, az első 

korszak összevágott, a további kettő azonban relevánsan eltért, és szintén pontosan 

egymással ellentétes pozícióban jelentek meg az életpálya úton.  

A végkövetkeztetést levonva úgy értékeltem a fentiekben bemutatott anomáliákat, hogy a 

vállalkozások önmaguk elé egy hamis képet mutató tükröt tartanak, és általánosságban nem 

képesek a reális életpálya ciklus meghatározására csak annak ismeretében, hogy az egyes 

szakasz megnevezések illetve rövid jellemzések rendelkezésükre állnak számukra, azaz a 

hipotézisem elfogadtam, és azt tézisként feltételezem. 

A második hipotéziscsoporthoz kapcsolódó H2-B 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 
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tesztelése során 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 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 hipotézist tézisként elfogadtam. 

A harmadik H3 hipotézis azért merült fel bennem az elméleti kutatási fázisban, mert a 

Salamonné [2006 és 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: 

 

2. 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%-a, az irányítás fázisban 63,75%, 

a delegálás fázisban 15% volt jelen, míg a megállapodott (együttműködés) fázisban szintén 
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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 

fázisokban lévő vállalkozások az összes elemszám 14,8%-át tették ki. 

Ha a két kutatási eredményét összevetem, látható, hogy az értékek és a sorrend között 

eltérések mutatkoznak. 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, ha igaz az az összefüggés, hogy az idősebb középvállalkozások legfőképp a 

magasabb életpálya ciklusok fázisaiban járnak. (Ezt sem most, sem disszertációmban nem 

kívánom bizonyítani).  

Összefoglalva azt állapíthatom 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 hipotézisem így elutasítom. 

A hipotézisek utolsó előtti, 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. 

Hipotézisem így elfogadásra került, és a továbbiakban tézisként értelmeztem. 

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. Hipotézisem a fenti gondolatok megfogalmazása 

nyomán elfogadtam, és a továbbiakban tézisként kezelem. 

Utolsó H5 hipotézisemként 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]. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltam a mikro vállalkozások saját bevallása által megélt 

életpálya szakaszok gyakorisági adatait empirikus kutatási eredményeim nyomán: 
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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% 

1. számú táblázat: Az empirikus kutatás kérdőívében mikro vállalkozások által megélt 

életpálya szakaszok eloszlása 

Forrás: saját kutatás 

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.  

Számomra így az empirikus kutatásból származó fenti eredmények 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. 

A kereszttábla elemzéseknél bemutatott mikro vállalkozásokat érintő kapcsolati összefüggés 

vizsgálatok közül ezen túl egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a mikro vállalkozások 

életkora és a megélt életpálya ciklusok száma között szignifikáns kapcsolat mutatható ki.  

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.  

Így a több tudományos szemszögből is megvilágított tény egyértelműen azt igazolta 

számomra, hogy az általam vizsgált mikro vállalkozások esetében sem törvényszerű, hogy 

ne élhessenek meg akár legalább öt életpálya ciklust életútjuk során. 

Így ötödik hipotézisem szintén elfogadásra került. 

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. 

2. számú táblázat: A hipotézisek eredményei és a tézisek 

Forrás: saját kutatás  
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KITEKINTÉS A KUTATÁS JÖV ŐJÉRE 
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?!  



21 
 

A TÉZISFÜZETBEN HIVATKOZOTT IRODALOM 
� Adizes, I. (1979): Organizational passages: Diagnosing and treating life cycle 

problems in organizations. Organizational Dynamics. vol.9. 3-25. o. 

� Adizes, I. (1992): Vállalatok életciklusai. HVG Rt. Kossuth Nyomda. Budapest. 

� Adizes Institute (2015a): Adizes Corporate Lifecycle. 

http://www.adizes.com/lifecycle/, Letöltve: 2015. szeptember 2. 

� Adizes Institute (2015b): Understanding and Treating Growing Organisations. 

http://www.adizes.com/Lifecycle_Growing_Organizations.pdf, Letöltve: 2015. 

szeptember 2. 

� Adizes Institute (2015c): Understanding and Treating Aging Organisations. 

http://www.adizes.com/Lifecycle_Aging_Organizations.pdf, Letöltve: 2015. 

szeptember 2. 

� Bálint András (2004): Hogyan tovább kis- és középvállalkozások? – Stratégiai 

lehetőségek az utódlás folyamatában. Vezetéstudomány. 35. évf. különszám. 

� Bálint András (2006): Merre tovább középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek a 

vállalkozásátadás folyamatában. Budapesti Corvinus Egyetem. Ph.D. Értekezés. 

� Csapó Krisztián (2009): A gyorsan növekvő kis- és középvállalkozások jellemzői és 

fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Budapesti Corvinus Egyetem. Ph.D. 

Értekezés. Budapest. 

� Greiner, Larry E. (1972): Evolution and revolution as organizations grow. Harvard 

Business Review. Jul-Aug. szám, 37-46. o. 

� Greiner, Larry E. (1994): Evolution and revolution as organizations grow. In: 

Mainiero, L. - Tromley, C. (1994): Developing Managerial Skills in Organizational 

Behavior: Exercises, Cases, and Readings (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall), pp. 

322-329. 

� Greiner, Larry E. (1998): Evolution and revolution as organizations grow. Harvard 

Business Review. vol.49. Máj.-Jún. szám, 3-12. o. 

� Kőhegyi Kálmán (1998): A kis- és közepes vállalkozások és a fellendülés. 

Cégvezetés. 11. szám. 

� Kőhegyi Kálmán (2001): Növekvő és zsugorodó vállalkozások. Közgazdasági 

Szemle. 47. évf. 4. szám. 320-337. o. 

� Kuczi Tibor (2011): Kisvállalkozás és társadalmi környezet. Jelenkutató Alapítvány. 

Elektronikus könyv. 



22 
 

� Kuczi Tibor – Makó Csaba (2000): A vállalkozók társadalmi erőforrásai és a 

vállalkozások növekedési képessége. Vezetéstudomány. 31. évf. 1. szám. 46-55. o. 

� McMahon, R. G. P. (1998): Stage models of SME growth reconsidered. School of 

Commerce. Research Paper Series: 98-5. The Flinders University of South Australia. 

� Sajtos László – Mitev Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea 

Kiadó. Budapest. 

� Salamonné Huszty Anna (2006a): Magyarországi kis-és középvállalkozások 

életútjának modellezése. Competitio. 5. évf. 1. szám 51-68. o. 

� Salamonné Huszty Anna (2006b): Kis- és középvállalkozások növekedésének 

életciklusai. Elektronikus Periodika Adatbázis. 14-15. szám. 219-234. o. 

� Salamonné Huszty Anna (2008): Fejlődési ciklusok és stratégiák a magyarországi 

kis- és középvállalkozások gyakorlatában. XXI. század. Tudományos Közlemények. 

19. szám. 19-44. o. 

� Schumpeter, J. A. (1934): The theory of economic development: an inquiry into 

profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New Jersey: Transaction 

Books. New Brunswick. 

� Szerb László (2000): Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan. Pécsi 

Tudományegyetem. Pécs. 

� Szerb László (2010a): A magyar mikro-, kis és középvállalatok 

versenyképességének mérése és vizsgálata. Vezetéstudomány. 41. szám. 20-35. o. 

� Szerb László (2010b): Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése 

és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index. Disszertáció. 

� Szerb László (2014): Mennyire versenyképesek a magyar kisvállalatok? A 

versenyképesség mérése és empirikus vizsgálata a magyar kisvállalati szektorban. 

Via Futuri 2014 Nemzetközi Konferencia Fenntarthatóság – Versenyképesség – 

Regionális fejlődés Elméleti kutatások, gyakorlati alkalmazások. Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, Magyarország 2014. 

november 27-28. 

� Timmons, Jeffrey A. (1977): New Venture Creation.. 1st edition. Irwin 

� Timmons, Jeffrey A. (1990): New Venture Creation: Entrepreneurship in the 1990s. 

3rd edition. McGraw-Hill/Irwin 

� Timmons, Jeffrey A. – Spinelli, Stehphen Jr. (2004): New Venture Creation: 

Entrepreneurship for the 21st century. 6th edition. McGraw-Hill/Irwin 



23 
 

� Timmons, Jeffrey A. – Spinelli, Stehphen Jr. (2009): New Venture Creation: 

Entrepreneurship for the 21st century. 8th edition. McGraw-Hill/Irwin 

� Vecsenyi János (1999): Vállalkozási szervezetek és stratégiák. Aula Kiadó Kft. 

Budapest. 

� Vecsenyi János (2009): Kisvállalkozások indítása és működtetése. Perfekt 

Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

Budapest. 

  



24 
 

A SZERZŐ TÉMAKÖRBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓI 
 

� Horváth András (2009): Kis- és középvállalkozások életpálya-alapú 

változásmenedzsmentje. XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Közgazdaságtudományi Szekció: Előadás kivonatok. Debreceni Egyetem. 

Debrecen. 

 

� Horváth András (2013): Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya 

menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció váltásainak kezelése. In: 

Tompos Anikó – Ablonczyné Mihályka Lívia (szerk.) (2013): Növekedés és 

egyensúly: Kautz Gyula Emlékkonferencia 2013. június 11. elektronikus 

formában megjelenő kötete. 

 

� Horváth András (2014): Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya 

menedzsment kihívásai. In: Csiszár Imre – Kőmíves Péter Miklós (szerk.) (2014): 

Tavaszi Szél, 2014 – Spring Wind 2014: Konferenciakötet. 

 

� Horváth András – Papp Ilona (2014): Mikro-, kis- és középvállalkozások 

generációváltási jellegzetességei a Nyugat-Dunántúli Régióban. Georgikon 

Napok LVI. 542-548. o. 

 

� Horváth András (2014): Magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások 

növekedési életpálya menedzsment modelljei. In: Solt Katalin (szerk.) (2014): 

Alkalmazott tudományok I. fóruma: Konferenciakötet. 325-340. o. Budapest. 

 

� Horváth András (2014): Modern growth lifecycle management models for micro-

, Small and medium-sized businesses. In: Vunjak, N. (szerk.) (2014): SM2014 – 

19th International Scientific Symposium – Strategic Management and Decision 

Support System: Integration Processes as Factors Affecting Competitiveness and 

Economic Efficiency. 658.6. (10 o.) Faculty of Economics Subotica. Szerbia. 

 

� Horváth András (2014): Modern growth lifecycle management models for micro, 

small and medium-sized businesses. In: Vunjak, N. (szerk.) (2014): SM2014 - 

19th International Scientific Symposium - Strategic Management and Decision 



25 
 

Support Systems in Strategic Management: Book of Abstracts. p. 117. ISBN: 978-

86-7233-344-2. 

 

� Horváth András (2014): Descend or Ichabod? Precursive results of a pilot 

research for micro, small and medium-sized businesses in the Western 

Transdanubia Region in Hungary. Selye E-Studies. 05/2014. (8 o.) 

 

� Horváth András (2014): Well-known and modern growth lifecycle management 

models for micro, small and medium-sized businesses. Selye E-Studies. 03/2014. 

(11. o.) 

 

� Horváth András (2014): Vissza a jövőbe? Mikro-, kis- és középvállalkozások 

növekedési életpálya-menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció 

váltásainak kezelése. Taylor: Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat: A 

virtuális intézet Közép-Európa kutatására közleményei. 2014/1-2. VI. évf./1-2. 

szám. 469-478. o. 

 

� Horváth András – Papp Ilona (2015): Léteznek jövőbeli sikerességet 

meghatározó tényezők a kkv szektorban? Journal of Central European Green 

Innvation. vol. 3. 47-58. o. 

 

� Horváth András (2015): Modern Growth Lifecycle Management Models for 

Micro, Small and Medium-Sized Businesses. Strategic Management: 

International Journal of Strategic Management and Decision Support System in 

Strategic Management. vol. 20. 3-10. o. 

 

� Horváth András (2015): Alternatív jövőképek a kkv szektorban. In: Berkes Judit 

- Kecskés Petra (szerk.) "Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, 

szerkezetei, intézményei, ahogy az új generáció látja." A IX. Fiatal Regionalisták 

Konferenciájának előadásai. Széchenyi István Egyetem Regionális- és 

Gazdaságtudományi Doktori Iskola. Győr. 

 

  



26 
 

A SZERZŐ TÉMAKÖRBEN ELHANGZOTT KONFERENCIA 
ELŐADÁSAI 
 

� XI. Kautz-Konferencia: A hitelválság hatása a magyar makrogazdasági pályára  

(2008. november 12), Győr, Széchenyi István Egyetem.  

Előadás címe: KKV kérdések és válaszok Magyarországon a gazdasági világválság 

első két évében 

 

� Competencies of SME’s in the transforming environment of the enlarged Europe 

Innovation plan of a multinational SME 

(2009. február 17. - február 22.), León, Spanyolország 

Presentation – Hungarian SME’s 

 

� Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

(2009. április 6 - április 9.), Debreceni Egyetem, Debrecen 

Előadás címe: Kis- és középvállalkozások életpálya-alapú változásmenedzsmentje 

3. helyezés 

 

� Kautz Emlékkonferencia 

(2009. május 18.), Győr, Széchenyi István Egyetem, Jogi épület 

Előadás címe: Kis- és középvállalkozások életpálya-alapú változásmenedzsmentje 

Kautz Gyula Közgazdász Szakkollégiumi szekció (szekcióvezető: Dr. Solt Katalin) 

 

� Vezetéstudományi Konferencia - Vezetés és Szervezetek Taylor után 102 évvel  

(2013. május 31.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem 

Előadás címe: Vissza a jövőbe? Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési 

életpálya-menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció váltásának 

kezelése  

Változásmenedzsment, szervezetfejlesztés, hatékonyság szekció (szekcióvezető: Dr. 

habil. Pakurár Miklós) 

  



27 
 

� Növekedés és Egyensúly 

(2013. június 11.), Győr, Széchenyi István Egyetem 

Előadás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya 

menedzsmentje, valamint a tulajdonosi háttér generáció váltásának kezelése 

Magyarországon 

Kreatív gondolkodás – új tehetségek szekció (szekcióvezető: Dr. Szalka Éva) 

 

� Menedzsment innovációk a businessben és a non-businessben 

(2013. november 28-29.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem 

Előadás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya-

menedzsment kutatása a Nyugat-Magyarországi Régióban 

Vállalkozás, vállalatok megközelítésének változásai különböző nézőpontokból 

(szekcióvezető: Dr. Kürtösi Zsófia) 

 

� Alkalmazott Tudományok 1. Fóruma 

(2014. március 13-14.), Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola 

Előadás címe: Magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési 

életpálya-menedzsment modelljei 

Menedzsment és emberi erőforrások I. szekció (szekcióvezető: Dr. Radácsi László) 

 

� Tavaszi Szél Konferencia 

(2014. március 21-23.), Debrecen, Debreceni Egyetem 

Előadás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások növekedési életpálya-

menedzsment kihívásai 

Marketing és Menedzsment szekció (szekcióvezető: Dr. Prof. Nábrádi András, Dr. 

Gyenge Balázs) 

 

� 19th International Scientific Conference – Strategic Management and Decision 

(2014. május 16.), Palic-Subotica, University of Novi Sad – Faculty of Economics 

in Subotica 

Előadás címe: Modern growth lifecycle management models for micro, small and 

medium-sized businesses 

Menedzsment szekció (Section F (S8) Management 
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� Széchenyi Doctoral Students’ Conference 2014. 

(2014. május 22-23.), Győr, Széchenyi István Egyetem 

Presentation: Lifecycle models for SME’s 

 

� Vezetéstudományi Konferencia – A vezetés aspektusai Taylor után 103 évvel 

(2014. május 30.), Szeged, Szegedi Tudományegyetem 

Előadás címe: KKV életpálya modell jellegzetességek a Nyugat-Magyarországi 

Régióban 

Szektorok, vállalatok, vállalkozások szekció (szekcióvezető: Dr. Prof. Berde Csaba) 

 

� Kautz Konferencia 

(2014. június 17.), Győr, Széchenyi István Egyetem 

Előadás címe: Öröklés vagy hanyatlás? KKV tulajdonosi generációváltási 

jellegzetességek a Nyugat-Dunántúli Régióban egy pilot kutatás alapján 

Szervezetfejlesztés útjai az oktatásban és a gazdaságban szekció (szekcióvezető: 

Sólyom Andrea) 

 

� Fiatal Regionalisták IX. Konferenciájára 

„Távol és közel, az elmúlt 25 év területi folyamatai, szerkezetei, intézményei, ahogy 

az új generáció látja.” 

(2015. június 19-20), Győr, Széchenyi István Egyetem 

Előadás címe: Létezhetnek közös, jövőbeli sikerességet meghatározó tényezők a 

KKV szektorban? 

Új fejlesztő erők szekció (szekcióelnök: Dr. Korompai Attila) 
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