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A kutatás elméleti háttere

Mind Magyarországon, mind Szlovákiában egyaránt magas a fiatalok (Y generáció, 18-33 évesek)
munkanélküliségi rátája. A munkavállalás egyik formája az önfoglalkoztatás, illetve a háttérrel rendelkezők
esetében a családi vállalkozásokhoz való csatlakozás akár munkavállalóként, akár a vezetés átvételével.
Ennek vizsgálatát indokolja, hogy a családi vállalkozások aránya számos országban 80-95%-ra becsülhető
(Mandl, 2008, Poledna-Polednová, 2008), céljuk a folyamatos, hosszú távú fennmaradás, a család
vagyonának és hírnevének megőrzése. A működtetésben a vagyoni mellett a szociális szempontok is
erősen érvényesülnek (Carlock-Ward, 2001), gyakran említésre kerül a gondoskodó vezetési stílus (mint
pl. Zahra et al, 2008, Hernandez, 2012). Bárki lehet sikeres vállalkozó, mivel minden személyiségtípus (és
egyén) magában hordozza a lehetőséget (Wagner, 2006), de Eysenck (1967) kutatása szerint az
üzletemberek kevésbé labilisak és introvertáltabbak, mint a nem vállalkozó populáció. McClelland (1967)
szerint a vállalkozói személyiség legismertebb jellemzője, hogy erőteljesen teljesítmény motivált.
A kutatás célja

A kutatás célja, hogy Eysenck (1967) személyiségtipológiájával és McClelland (1967) motivációelméletével,
illetve a vezetési stílussal (Hernandez, 2012) összefüggésben feltárja a háttérrel rendelkező fiatalok családi
vállalkozással kapcsolatos karrier terveit, a családi vállalkozás vonzó vagy éppen ellenkezőleg, taszító a
számukra, mennyiben rendelkeznek valóban vállalkozói hajlandósággal vagy a családi vállalkozás
kényszerpálya számukra, hogyan érinti őket az utódlás témaköre, milyen tényezőktől függ, hogyan
képzelik el a fiatalok a karrierjüket. Mindehhez
1. karrier tervek megismerése,
2. motivációk, személyiségtípusok beazonosítása,

3. vállalkozási adatok feltérképezése.
Mivel a kutatás több országban, Szlovákia és Magyarország részvételével zajlik, így a kapott eredmények
komparatív elemzéseknek is alávethetőek, a későbbiekben, összehasonlító elemzések alapjául is
szolgálnak.
A kutatás módszertana
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A kutatás várható eredményei

A fiatal (Y generáció) karrierterveinek megismerésével megérthetjük, hogyan állnak a fiatalok a
vállalkozás, illetve a családi vállalkozás kérdéséhez, mi motiválja őket, milyen céljaik vannak. Ily módon az
eredmények alapján ajánlás dolgozható ki a vállalkozások utódlási folyamatainak segítéséhez, a családvállalkozás egyensúlyának megőrzéséhez vagy éppen a fiatalok életpályája tervezéséhez.
A kutatás tervezett ütemezése
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fiatalok életpálya tervezéséhez.
Az eredmények megosztásának tervezett módja

Az eredmények tanulmányok, publikációk, konferencia előadások, diplomadolgozat keretében kerülnek
megosztásra. Felhasználhatóak továbbá a témához kapcsolódó, a résztvevők által oktatott tantárgyak
keretében, valamint a Budapesti Kereskedelmi Kamara vállalkozói oktatása során.
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