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Bevezetés 
 

Magyarországon a gazdasági mutatók elmaradnak a nyugati országok, sőt számos volt 

szocialista ország mutatói mögött. Ennek számos politikai és társadalmi ok mellett a 

piacgazdaság vontatott megvalósulása, a stabil  kis- és középvállalkozói réteg elégtelen 

kialakulása áll a hátterében. Fontos kérdés az is, hogy az egyének szintjén a szokások, 

attitűdök és készségek tekintetében mennyire áll készen a társadalom a gazdasági sikeresség 

megvalósítására. 

 A vállalkozói viselkedés a kezdeményező és kreatív gondolkodást, az erőforrások 

társadalmi és gazdasági újraszervezésével történő értékteremtést és a kockázatok és kudarcok 

konstruktív kezelését jelenti (Hisrich, 2007). A fejlődés és előre haladás lételeme, hogy a 

gazdaságban széles körben jelen legyen ez a viselkedési mód, akár a szervezetet tulajdonló és 

működtető vállalkozó egyén szintjén („entrepreneurship”), akár egy szervezeten belül, az ott 

dolgozó menedzserek és alkalmazottak munkavégzése összességének, azaz a szervezetnek a 

szintjén („intrapreneurship”) jelenik meg.  

A posztszociális kelet-európai országokban sajátos módon van jelen a vállalkozói 

viselkedés, köszönhetően annak, hogy 40 évig a gazdaságpolitikai berendezkedésük 

egyáltalán nem támogatta azt. A rendszerváltás lehetőséget adott a vállalkozói lét (újra) 

elterjedésére, azonban ez nem mehet egyik évről a másikra. Frese 1995-ben adott 

helyzetjelentést arról, a kelet-európai országokban mely tényezők erősítik, illetve gátolják ezt 

a folyamatot, és mondanivalója máig érvényes, mivel Magyarországon a gazdasági és 

társadalmi rendszerváltozás még nem ment teljesen végbe. 

Frese (1995) a vállalkozói viselkedést fenti meghatározás mentén három fogalom köré 

szervezi: kezdeményezőkészség, innováció és piac orientáltság. Az egyén és a szervezet 

szintjén is azonosítja, melyek azok a tényezők, amik hatnak e három jellemzőre és leírja azt 

is, mi a hatásmechanizmus folyamata. A dolgozat témájához kapcsolódó személyi szinten 

ezen tényezők közül a jelentősebbek: 

- Az értékeket tekintve Keleten a személyes autonómia és magas kontrollszint nem 

jellemző, mert ez felelősséggel, a hibák felvállalásával jár. Ez a kockázatvállalás 

csökkenéséhez és a bizonytalanság kerüléséhez vezet.  

- A teljesítményhez való hozzáállásban is jelentős a különbség Nyugat és Kelet között: 

Keleten a készen kapott teljesítménycéloknak való megfelelés a lényeg, amit már az 

oktatásban is elvárnak és hangsúlyoznak, Nyugaton viszont a kihívások keresése, a 
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növekedés, akár hibákon keresztül is – amikből szintén tanulni lehet. Újra azt látjuk tehát, 

hogy a környezet Keleten a bizonytalanság túlzott kerülését erősíti meg.  

- A keleti oktatás mindemellett jó készségekkel ellátott, magasan kvalifikált munkaerőt 

biztosított. A készségek közül a piacorientáltsághoz szükségesek azonban hiányoztak – ezekre 

a nem a piac által irányított gazdaságokban nem is volt szükség. Egy, különös, csak Keleten 

előforduló helyzet viszont kedvez a kezdeményezésnek és innovációnak: sokszor kellett régi 

és elavult, alig működő gépekkel az elvárt termelési szintet fent tartani („káosz általi 

képesítés”). 

- A személyiségre vonatkozó felmérések is azt mutatják, hogy a Keleten jellemző 

vonások nem éppen a vállalkozói viselkedést támogatják: az itt élőknek alacsonyabb az 

önbizalmuk, motivációjuk az önálló, független teljesítményre, az asszertivitásuk, 

rugalmasságuk, kevésbé spontának, viszont konformabbak és megbízhatóbbak. Ez a 

különbség a munka világát érintő vonásokban még szembetűnőbb: Keleten kisebb értéket 

mutat az énhatékonyság és a változásra való készség – a túlzott bizonytalanságkerülés tehát a 

személyiségvonások szintjén is megjelenik.  

 

Frese szerint összességében az látszik, hogy a volt bürokratikus szocialista országok sok 

olyan örökséggel rendelkeznek, amik nehézzé teszik a vállalkozói viselkedés kibontakozását. 

Üdítő kivétel a „káosz általi képesítés” és a munkaerő-piaci nyomás, miszerint aktívnak kell 

lenni a munkanélküliség elkerülése érdekében. Azokban az országokban, ahol a vállalkozói 

viselkedésnek nagyobbak a történelmi hagyományai és ahol már a kommunizmus ideje alatt is 

engedtek némi teret a kvázi önálló cégalapításnak, talán könnyebb lesz a vállalkozóság 

hármasát (kezdeményezőkészség, innováció, piacorientáltság) meghonosítani és elterjeszteni 

a kisvállalkozók és a szervezeti munkavállalók körében is. 

Annak ellenére, hogy a tanulmány idején, pár évvel a rendszerváltás után, viszonylag 

nagy számú kisvállalkozás alakult és a vállalkozói aktivitás azóta is magas, nem vitatható, 

hogy szükség van közbeavatkozásokra, a vállalkozói viselkedés elterjesztése és fejlesztése 

érdekében. A közbeavatkozások három lehetséges útját javasolja Frese (1995):  

- kiválasztás: léteznek módszerek a megfelelő vállalkozói készségekkel rendelkezők 

kiszűrésére; ezekben az országokban ezt nagy léptékben kellene végrehajtani és a 

kiválasztottakat önálló vállalkozás indítására bíztatni, anyagi és képzési támogatást nyújtva 

számukra;  

- képzés: a kezdeményezőkészség, az innováció és a piacorientáltság is fejleszthető: 

képzési koncepció kialakítható az énhatékonyság és a felelősségvállalás növelésére, a 
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változásra és a gyors cselekvésre való készség magasabb szintre helyezésére, a hosszú távra 

szóló, konkrét célok megtervezésére, a hibákból való tanulás képességére és végül de nem 

utolsósorban az adaptív kockázatkezelésre;  

- támogatás: szupervízorok és vállalkozói minták segítségével a munka világában a 

kontroll növelése, a demokratikus vezetési stílusok elterjesztése és a vállalkozói viselkedés 

jutalmazása.  

Látható, hogy a Frese (1995) által felsorolt gátló tényezők között előkelő helyet kap az 

egyéni szinten megfigyelhető túlzott bizonytalanságkeresés és csökkent kockázatvállalás. 

Mindez nem meglepő, ha a vállalkozói viselkedés lehetséges meghatározásaiból indulunk ki. 

Hisrich (2007) fenti definíciójában is központi szerepet kap a kockázatvállalás, de Gartner 

(1989), összefoglaló tanulmányában, a vállalkozó összesen 26 definícióját sorolja fel, melyek 

közül 15 tartalmazza (közvetlenül vagy a felelősségvállaláson, újdonság létrehozásán 

keresztül közvetve) a kockázatvállalást is. Alig találunk más elemet, amelyik ennyire szorosan 

összefonódna a vállalkozói léttel.  

A vállalkozással kapcsolatos kockázatok és bizonytalanság iránti hozzáállás a 

vállalkozói viselkedésben tehát központi szerepet tölt be, ezért érdemes megvizsgálni, hogy 

milyen tényezők mentén írható le. Vajon a vállalkozói attitűd, a vállalkozói léttel kapcsolatos 

személyiségvonások, a kognitív folyamatok, az érzelmek, a tapasztalat milyen szerepet 

kapnak ebben? Mennyire fontosak ezek a tényezők és milyen a kapcsolatuk egymással?  

Dolgozatom e központi kérdésére való válaszadásának szükségességét növeli az is, amit 

mindennapi munkám során tapasztalok. Olyan hallgatókat – leendő közgazdászokat – oktatok 

pszichológusként, akik esetében szinte követelmény, hogy bizonyos szinten elsajátítsák a 

vállalkozói viselkedést, akár vállalkozóként (a főiskolán ez a hangsúlyos), akár 

alkalmazottként, később menedzserként találják meg helyüket a munkaerő piacon.  

A hallgatókkal való kapcsolatom során azt tapasztalom, hogy a Frese (1995) által 

megállapított tényezők közül sok még mindig erősen jelen van (autonómia és 

kezdeményezőkészség hiánya, bizonytalanságkerülés, informális kapcsolatok elsőrendűsége a 

karrierben, alacsony önbizalom és felelősségvállalás, együttműködés hiánya), visszatartva a 

fiatalokat a vállalkozói léttől. Ezek közül pedig talán a leghangsúlyosabb a túlzott 

bizonytalanságkerülés. Ennek egyik legjellemzőbb tünete, hogy a problémákban, 

akadályokban sokszor a veszélyt, nem a lehetőséget látják. Egy vállalkozás elindítása 

kétségtelenül kockázatosabb döntés, mint alkalmazottként elhelyezkedni valahol. Oktató 

pszichológusként ezért egyik legjelentősebb feladatomnak az tűnik, hogy abban fejlesszem a 

hallgatókat, miként lehet a bizonytalansággal megküzdeni, ahhoz lehetőségként és nem 
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veszélyként viszonyulni, hogyan lehet a felmerülő kockázatokat kezelni.  

 

Jelen disszertáció tárgya tehát elsősorban a vállalkozói kockázatokhoz való viszonyulás 

sajátosságainak feltárása, másodsorban ezen viszonyulás fejlesztési lehetőségeinek 

meghatározása. Ez a kutatás tehát elméleti szinten segíthet feltárni a vállalkozói kockázatok 

iránti viszonyulás sajátosságait, hozzájárulva a vállalkozói viselkedés egyik központi 

elemének megértéséhez. Gyakorlati szinten pedig Frese (1995) második javaslatának 

megfelelően, kiinduló pontja lehet egy olyan, oktatásban alkalmazott módszer 

kidolgozásának, mely segíti az arra nyitott résztvevőket a sikeres vállalkozóvá válásban.  

Mindezek megvalósításához már gyakorló vállalkozóknak, elsősorban kisvállalkozások 

tulajdonosainak és az Általános Vállalkozási Főiskola hallgatóinak kockázatokkal, 

bizonytalansággal szembeni viszonyát kell vizsgálnom. Így összehasonlíthatom a 

főiskolásokat a vállalkozásukat már legalább 3 éve működtető (ezért a válság éveiben 

bizonyos szempontból mindenképpen sikeresnek tekinthető) magyar kisvállalkozókkal is.  

 

 

I. A vállalkozó  
 

A magyar nyelvben a kifejezés nagyon jól megragadja a lényeget: vállalkozó az, aki 

valamit saját erőből, felelősségére végez, mintegy „vállára veszi” tevékenységének terheit. 

Ugyanez a jelentése a német unternehmen szónak is. A francia és angol entrepreneur azonban 

alapvetően közvetítőt jelent (Szakács, Bánfalvi, 2006).  

Ez utóbbi onnan ered, hogy a középkorban vállalkozónak azt a kereskedőt hívták, aki 

megbízásból szállított árut – akár nagy távolságokra is. Az iparosodás kezdetén termelői 

tevékenységet irányító, szervező személyt nevezték vállalkozónak, aki azonban nem 

tulajdonos. Később is a legtöbben megkülönböztették a tőkéből és a vállalkozói, „menedzseri” 

tevékenységből származó nyereséget. A XX. század elején az innovációt és a 

kockázatvállalást kapcsolták össze a vállalkozóval. Napjainkra a vállalkozónak több, egyes 

tudományágakhoz kapcsolódó meghatározása is kialakult. Mást jelent a vállalkozó a 

közgazdászok, a jogászok, a politikusok, a gyakorló üzletemberek és persze a pszichológusok 

számára (Hisrich, Peters, 1991).  

Számomra a pszichológiai megközelítés érdekes. A témát összefoglaló jegyzetében 

Szakács Ferenc és Bánfalvi Mária (2006) Bygrave (2011) nyomán az alábbi, általam is 



8 
 

elfogadott meghatározást adja: vállalkozó az, aki életesélyeit önállóan, vállalkozói 

tevékenységgel növeli oly módon, hogy egy üzleti lehetőséget felismerve, annak 

kihasználására létrehoz és működtet egy szervezetet. A definíció a vállalkozóságot tehát a 

tevékenysége, magatartása mentén írja le. A szerzők azonban azt is megemlítik, hogy a 

pszichológiában a személyiség magasabb szintű fogalom, mint a magatartás, ezért a 

vállalkozót érdemes a személyisége mentén megragadni. A személyiségalapú megközelítés 

azt is eredményezi, hogy a pszichológiában a vállalkozóság nem kategória (valaki vagy az 

vagy nem), hanem dimenzió: mindenki elhelyezhető a vállalkozói hajlammal egyáltalán nem 

rendelkező és teljes mértékben jellemző két végpont alkotta skála valamely pontján (Szakács, 

Bánfalvi, 2006).  

Ez a megközelítés sok gyakorlati előnnyel, de hátránnyal is jár, ezért kritikusai is 

akadnak. A következőkben a két megközelítést (vállalkozóvá valaki a személyisége vagy a 

magatartása alapján válik) követő vizsgálatokat, tanulmányokat mutatom be röviden.  

 

I. 1. Vállalkozói személyiség 
Szakács és Bánfalvi (2003) szerint azért érdemes a személyiség felől megragadnunk a 

vállalkozóságot, mert egyrészt akkor választ kapunk arra a kérdésre, hogy milyen ember lesz 

alkalmas sikeres vállalkozói magatartásra (most eltekintünk attól, hogy a siker szintén 

többféleképpen, gazdasági és pszichológiai megközelítésből is meghatározható), másrészt 

magyarázatot kapunk arra, hogy azonos körülmények között miért lesz valaki vállalkozó, míg 

másvalaki nem.  

Két megközelítés (normatív és a deskriptív, McGuire, 1971) létezik annak leírására, 

hogy melyek azok a hajlamosító tényezők, melyek szükségesek ahhoz, hogy valaki az önálló 

boldogulást válassza és abban sikeres legyen. A normatív arra a kérdésre válaszol, hogy 

milyennek kellene lennie az ideális vállalkozónak, a deskriptív pedig azt igyekszik leírni, 

hogy milyenek a vállalkozók valójában.  

Az első megközelítés alapvetően teoretikus válaszokat tud adni. Egyrészt a vállalkozás 

fogalom jellemzőit fejti ki és ehhez keres megfelelő tulajdonságokat (pl. szükséges felismerni 

a lehetőségeket, tehát kreatívnak kell lenni; tudatában kell lenni a kudarcnak, tehát 

kockázatvállalónak kell lenni, stb.). Másrészt megfigyelések alapján összeállítja az 

empirikusan tapasztalt vállalkozói jellemzőket (pl. energikus, stabil, magabiztos, kreatív, 

kockázatvállaló, motiváló, irányító, vezető [Chell, 1991]).  
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A második,  deskriptív megközelítés során az esettanulmányok mellett a pszichometriai 

mérések a leggyakoribb eszközei az adatok megszerzésének.  

Ez utóbbiak közül is meghatározó szerepet kapott a Big Five elmélet és az ehhez 

kapcsolódó kutatási módszerek. Envick és Langford (2000) vállalkozókat menedzserekkel 

hasonlított össze az öt alapdimenzió mentén. A vállalkozók a Stabilitás és Nyitottság, míg a 

menedzserek a Lelkiismeretesség és Barátságosság faktoraiban mutattak magasabb értéket.  

Stewart és szerzőtársai (1998) a vállalkozónak tekintett csoportot megkülönböztették a 

menedzserektől és a kis üzlettulajdonosoktól. Arra következtettek, hogy a vállalkozókra 

(szemben a menedzserekkel és a kis üzlettulajdonosokkal) jellemző a kockázatvállalás, a 

teljesítménymotiváció és az innováció.  

Érdekes megközelítést alkalmaznak McGrath és munkatársai (1992), akik Hofstede 

kultúradimenziói mentén igyekeznek megragadni a vállalkozói személyiség sajátosságait. 

Eredményeik szerint a vállalkozó (kultúrától függetlenül) individualista, nem zavarja az 

egyenlőtlenség, jól tűri a bizonytalanságot és maszkulin beállítottságú.  

Hazai vizsgálatok is születtek a témában. Szakács és munkatársai (2003) főiskolások 

körében végzett vizsgálata alapján a vállalkozói alkalmasság a belső kontrol, a függetlenség 

és a teljesítmény faktoraiból tevődik össze. A szerzők mindemellett elismerik, hogy a 

személyiség „pusztán” hajlamosít, alkalmassá tesz valakit a vállalkozásra, de nem a 

környezeti tényezőktől függetlenül. Skultéty és munkatársai (2007) a személyiség és a siker 

összefüggéseit kutatta. Ebben az esetben a sikert gazdasági mutatókkal fejezték ki, a 

személyiség mérésére pedig a CPI (California Personality Inventory) szolgált. 581 vállalkozó 

vizsgálatba vonásával megállapították, hogy a sikerességi mutatókkal a társas viselkedés 

szabályozására vonatkozó vonások korreláltak pozitívan. Faragó és Radnóti (2010) 

vállalkozók és hallgatók összehasonlítása alapján azt találta, hogy a vállalkozók érzelmileg 

stabilabbak, lelkiismeretesebbek,  jobb impulzus- és érzelemkontrollal rendelkeznek és 

optimistábbak. E vizsgálat kapcsán fontos megjegyezni, hogy a csoportok életkorban 

különböztek, így az eltérések oka nem egyértelmű.  

Szakács és munkatársai (2003) összefoglalják, hogy melyek a témában leggyakrabban 

vizsgált pszichológiai jellemzők: teljesítményigény, belső kontroll, kockázatvállalás, 

bizonytalanság-tűrés, magabiztosság, innovativitás. Gibcus és Vermeulen (2008) ezeket a 

következőkkel egészítik ki: függetlenség iránti vágy és a helyzetek ellenőrzésének igénye, 

individualizmus (autonómia és dominancia igény), kognitív képességbeli különbségek 

(céltudatosság és célkövetés, információfeldolgozás), optimizmus.  
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A vállalkozók személyiség alapú megközelítésének egyik kritikája, hogy a 

vállalkozókat nem lehet homogén mintának tekinteni (Gartner, 1989). Ezt támasztja alá 

Gibcus és munkatársai (2009) vizsgálata. A vállalkozók öt különböző típusát különítették el 

klaszterelemzés segítségével. Ezek: a Merész, a Magányos farkas, a Kételkedő, a Támogatást 

kereső és a Serény. Ez alapján igen nehéz lenne a vállalkozók egységes 

személyiségprofiljának kialakítása. De az is megoldás lehet, ha egy nézőpontváltással nem a 

személyisége mentén határozzuk meg a vállalkozót.  

 

I. 2. A vállalkozói viselkedés 
A vállalkozók személyiségük mentén történő megragadására a legkomolyabb kritikát 

Gartner (1989) fogalmazta meg, aki szerint már az a kérdésfeltevés is rossz, hogy „Ki a 

vállalkozó?”. Szerinte (meglehetősen prózaian) ami a vállalkozót a nem vállalkozótól 

megkülönbözteti, az az, hogy előbbi létrehoz egy szervezetet, utóbbi pedig nem – ezt ő a 

vállalkozó viselkedéses megközelítésének nevezi.  Kritikája a személyiség alapú vizsgálatok 

kapcsán három pont köré szerveződik:  

- ahány vizsgálat, annyi definíció a vállalkozóra (ha egyáltalán van definíció);  

- az előzőből fakadóan a vállalkozókat tévesen homogén mintának tekintik;  

- ha összefoglaljuk az eredményeket és leírjuk a vállalkozó személyiségprofilját, egy 

hatalmas, egymásnak ellentmondó elemeket tartalmazó listát kapunk, ami szerint a vállalkozó 

egy „mindent bele ember” („Everyman”). 

Ehelyett ő azt javasolja, hogy a vállalkozói kutatásoknak arra kéne fókuszálni, amit a 

vállalkozó csinál. Egy szervezet létrehozása komplex folyamat, ennek egy eleme maga a 

vállalkozó. A helyes kérdés tehát: „Hogy születnek a vállalkozások?”. Ehhez pedig a 

létrehozásban részt vevő egyének tetteit, nem pedig karakterét kell feltárni.  

A vállalkozói viselkedés komplex leírását kísérli meg egy modell segítségével Misra és 

Kumar (2000), akik a vállalkozói viselkedés előzményei közé a személyiséget is behelyezik, 

illetve bevezetnek egy (a témában) új fogalmat: resourcefulness (egyfajta önszabályozási-

megküzdési képesség).       

     
                                                     

               
   

 
 
 
1. ábra Misra és Kumar vállalkozói viselkedés modellje 

Demográfiai faktorok 

Pszichológiai faktorok 

Attitűd 

Vállalkozói környezet 

Aktuális helyzet 

Szándék 
Vállalko-
zói res. 

Vállalko-
zói vis. 
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Demográfiai faktorok: nem jelzik előre, hogy kiből lesz vállalkozó, de hatnak rá, a többi 

tényezőn keresztül (családi háttér, kor, nem, szülők képzettsége, családi állapot, korábbi 

munkatapasztalat, stb.).  

Pszichológiai faktorok: szintén csak részben határozzák meg a viselkedést, de 

vizsgálatuk hozzájárul a vállalkozó fogalmának megértéséhez.  

Attitűd: bár az attitűd és viselkedés közötti korreláció nem túl erős, elég erős, hogy 

bekerüljön a modellbe. Az attitűd következménye a háttér tényezőknek és azok 

kölcsönhatásának.  

Kevés irodalom foglalkozik azzal, hogy milyen aktuális helyzetben indítanak az 

emberek vállalkozást. Lehet egy konkrét kiváltó esemény is, de sok kis tényező együttes 

hatása is. A helyzet így közvetít az attitűd és a szándék között.  

Szándék: olyan tudatállapot, ami az embert egy bizonyos cél elérésére sarkall egy 

bizonyos úton.  

Környezet: külső faktorok, melyek befolyásolják a vállalkozói viselkedést. Kulturális, 

gazdasági, politikai és társadalmi faktorok, melyek a vállalkozói hajlandóságot befolyásolják 

és oktatást, segítséget, támogatást nyújtanak. A szándék és a resourcefulness között mediál a 

környezet.  

Resourcefulness: Meichenbaum kognitív terápiájából származik a kifejezés, ami annyit 

tesz, mint az önszabályozás, valamint annak képessége, hogy valaki sikeresen megküzdjön a 

nehéz, stresszes és kihívásokkal teli helyzetekkel. A vállalkozói resourcefulness azt jelenti, 

hogy az egyén képes azonosítani a lehetőséget a környezetben és úgy irányítani a 

viselkedését, hogy sikeresen megküzdjön a lehetőség kihasználására alakult szervezet 

létrehozásában és működtetésében felmerülő feladatokkal. Részleteiben kognitív, érzelmi és 

cselekvés-orientált kompetenciákból áll össze.  

Vállalkozói viselkedés: az eredményváltozó a modellben.  

A modell előnyei:  

1. szem előtt tartja a személy-környezet interakciót (a vállalkozónak a környezethez 

alkalmazkodva kell a megfelelő stratégiákat kifejleszteni és végrehajtani);  

2. a resourcefulness változója jól magyarázza a vállalkozói sikert és a siker 

megvalósulásának sokféleségét.  

A vállalkozók viselkedés és ezen belül resourcefulness alapú megközelítésének egyik 

leglényegesebb következménye, hogy a vállalkozóság nem gének által meghatározott 

diszpozíció, hanem tanulható készség. Florin és munkatársai is abból kiindulva  publikálták 

2007-ben elképzelésüket a vállalkozói orientációról („entrepreneurial drive”), hogy az utóbbi 
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20 évben megváltozott a vállalkozóság fogalmának megítélése: a vállalkozót már nem 

személyisége, hanem cselekedetei és készségei mentén kezdték meghatározni. Ennek 

megfelelően az Egyesült Államokban egyre több főiskola és egyetem indít kimondottan 

vállalkozói képzést az üzleti területen. Az azonban még nem egységes, hogy pontosan mit is 

kéne tanítani, fejleszteni.  

A szerzők szerint a képzéseknek a vállalkozói viselkedéssel szembeni pozitív attitűd 

kialakítására kellene koncentrálni. Az attitűd a viselkedés megbízható előre jelzője, ráadásul 

intézményi oktatási kereteken belül is változtatható. A vállalkozói orientáció végeredményben 

ezt a pozitív attitűdöt jelenti.  

Florin és munkatársai (2007) a kapcsolódó szakirodalmat összefoglalva, a vállalkozói 

orientációnak, mint attitűdnek, 5, a személyiségből fakadó, látens konstruktumát írják le:  

- innováció preferenciája: a vállalkozóság lényegi eleme az újdonságok létrehozása 

(termékben, szolgáltatásban, szervezeti működésben, stb.), sokan ezen keresztül tudták 

megragadni a vállalkozók és menedzserek közötti különbséget;  

- nonkonformitás: az innovációnak az a fajtája jellemző a vállalkozókra, amelyik 

megkérdőjelezi a status quo-t és teljesen újszerű, originális – ez egyben nonkonformitást is 

jelent, a meglévő eljárásokkal, normákkal való szembemenetelt;  

- proaktivitás: a környezet megváltoztatására irányuló törekvés a cégek 

versenyképességének és növekedésének alapja, a vállalkozókra különösen jellemző: ők, a 

külső ágensek nyomása ellenére, a környezet alapos feltérképezésével, a lehetőségeket 

meglátva és kihasználva igyekeznek a saját maguk által elképzeltek megvalósítására;  

- énhatékonyság: abban való hit, hogy valaki képes sikeresen elvégezni egy feladatot 

vagy elérni a kívánt célt; az önbizalom és a korábbi sikerek táplálják;  

- teljesítménymotiváció: a vállalkozók teljesítménymotivációja jól előrejelzi 

vállalkozásuk sikerét, ennek megfelelően a sikeres vállalkozók teljesítménymotivációját 

magasabbnak találták, mint a menedzserekét.  

Akiben tehát magas a vállalkozói orientáció, amellett, hogy szociálisan kívánatosnak 

tartja a vállalkozói viselkedést (az innováció, nonkonformitás és proaktivitás által), képesnek 

is érzi magát annak kivitelezésére (az énhatékonyság, teljesítménymotiváció és szintén a 

proaktivitás által). 

A vállalkozó viselkedéses, attitűd és készség alapú megközelítése azért lehet 

eredményesebb, mert tágabb értelmezési keretet biztosít; alkalmazásával tehát a személyiség 

alapú megközelítést sem kell elvetnünk, hiszen a személyiség az egyik alapvető előzménye, 

okozója a viselkedésnek. A gyakorlat: a képzés, oktatás, egyén – és gazdaságfejlesztés 
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szemszögéből is hasznosabb a vállalkozó viselkedéses meghatározása, mert a személyiség 

nehezen vagy alig, míg az attitűdök, készségek könnyebben változtathatók.  

 

I. 3. Középpontban a kockázatvállalás 
Érdemes tehát a vállalkozói viselkedés meghatározóit vizsgálni, mert feltárásukkal, 

egymással való kapcsolatuk ábrázolásával a vállalkozói viselkedés pontos megértéséhez is 

közelebb kerülünk. A megértés pedig megalapozhatja a gyakorlati munkát: a hatékony 

vállalkozói viselkedés kifejlesztését képzési keretekben. Mint láttuk, a fejlesztés kérdése – 

talán mert még nem is olyan régen kezdtek bele – nem lezárt probléma. A vállalkozói 

orientáció ugyanúgy kiindulási alapként szolgálhat, mint Misra és Kumar (2000) 

resourcefulness megközelítése, amelyik konkrét, alakítható kompetenciákat tartalmaz.  

Azonban akár elméleti oldalról igyekszünk meghatározni a vállalkozó fogalmát, akár 

gyakorlati oldalról közelítünk a kérdéshez, egyvalami biztosnak tűnik: a kockázatvállalást 

nem kerülhetjük el. Az adaptív kockázatvállalás nem kizárólagos jellemzője a vállalkozásnak, 

de szükséges feltétele. Ez nem csak a vállalkozó definícióiból tűnik ki, hanem a vállalkozói 

viselkedés sajátsága is.  

Mint a Bevezetőben említettem, a Gartner (1989) által összegyűjtött vállalkozói 

meghatározásokat áttekintve azt láthatjuk, hogy a definíciók döntő többsége érinti a 

kockázatvállalást; Szakács és munkatársai (2003) összefoglaló fesorolásában szintén helyet 

kap a kockázatvállalás. Misra és Kumar (2000) a resoursefulness-t meghatározó 

kompetenciák között említik a kockázatvállalás képességét és a bizonytalanság tűrését; a 

vállalkozói orientáció (Forin, 2007) három látens konstruktuma (innováció preferenciája, 

nonkonformitás, proaktivitás) is közvetve feltételezi a kockázatvállalást.  

A vállalkozás mindig a jövőre irányul, legtöbbször valamilyen újítást, azaz ismeretlent 

tartalmaz, sikeressége pedig teljes bizonyossággal mindig csak utólag állapítható meg; 

mindezek miatt kényszerűen magában foglalja a kockázatvállalást. A siker közvetlen oka is 

lehet a megfelelő mértékű kockázatvállalás és a kockázatos döntési helyzetekben hozott 

helyes választások.  

Annak alapján választottam tehát vizsgálatom tárgyává a (elsősorban vállalkozói) 

kockázatvállalást, hogy az a vállalkozói viselkedés központi, megkerülhetetlen tényezője.  
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II. A kockázatvállalás 
 

II.1. A kockázat fogalmi meghatározása  
A kockázat a régi olasz risicare igéből származik, ami azt jelenti: merni. Ez azt is jelzi, 

hogy a kockázat mögött nem sorszerűség vagy éppen előre meghatározottság rejlik, hanem 

aktív cselekvés, a választás lehetősége.  

Az emberi gondolkodás változását a történelem során a leginkább talán a jövőről való 

gondolkodás változásában tapasztalhatjuk meg. Még ma sem egységes az arról való 

gondolkodás, hogy mennyire határozható meg a múltból a jövő. Annyi azonban bizonyos, 

hogy valamilyen oksági kapcsolatnak lennie kell, még ha nem is tudunk feltárni és megérteni 

minden ilyen kapcsolatot, különben a kockázat értelmét veszti (Bernstein, 1998). 

A kockázat modern fogalma a hindu-arab számrendszerben gyökerezik, de az igazi 

fejlődés a reneszánsz idején, a XVII-XVIII. században történt. A kockázat mai fogalmának 

kialakulása egybeesik a valószínűség számítás, a statisztika (adatvételi eljárások, átlag, 

szórás), a tőzsde és a biztosítások létrejöttével. Látható tehát, hogy a kockázat a számok 

nyelvén beszél hozzánk (Bernstein, 1998).  

 

II. 1. 1. Definíciók 

Bár a kockázat meglehetősen modern fogalom, ez még nem jelenti azt, hogy a 

kialakulása óta eltelt – történelmi léptékkel mérve – rövid idő alatt ne definiálták volna igen 

sokféleképpen.  

Az egyik „legtisztább” definíció azokat a választásokat tekinti kockázatnak, amelyeknél 

a választás ismert valószínűségek és pontosan leírt, ismert következmények mellett történik (a 

szerencsejátékok többsége ilyen, a lottó esetében például tudjuk, mely számokat és milyen 

valószínűséggel húzhatják ki). Ha a valószínűségek nem ismertek, csak becsülhetők (például 

egy részvény értéke hogyan fog változni), akkor bizonytalanságban hozott döntésekről 

beszélnek (Faragó, 2008). A téma sokszínűségét jól mutatja, hogy ugyanakkor mások (pl. 

Rosa, 1998) minden bizonytalanságot kockázatnak neveznek.  

A szakirodalmat summázva, Faragó Klára (2008, 654.) a következőképpen fogalmaz: 

„…kockázatról akkor beszélünk, amikor bizonytalanságban vagyunk arra nézve, hogy mi fog 

bekövetkezni, és negatív következményekkel kell számolnunk.”  

Igen hasonló a következő meghatározás is. Az egyének akkor szembesülnek kockázattal, 

amikor egy döntésük vagy cselekedetük olyan szociális vagy gazdasági következményekkel 
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jár, amiket nem lehet biztonsággal felbecsülni (Zinkhan, Karande, 1991).  

Kindler (1997), Rowe-t idézve, két, egyszerűnek (vagy inkább egyszerűsítőnek) tűnő 

definíciót is megad: „a kockázat a mérhető bizonytalanság” (Kindler, 1997, 169.), „a kockázat 

a veszteség bizonytalansága” (Kindler, 1997, 169.). Majd sajátjaként: „A kockázat egy 

cselekvési változat lehetséges negatívan értékelt következményeinek teljes leírása, beleértve a 

következmények súlyának és bekövetkezésük valószínűségének megmutatását is” (Kindler, 

1997, 170.).  

A kockázatos helyzetek, választások Conchar és munkatársai (2004) szerint ismert 

kimenetek valamilyen valószínűség-eloszlásával (bizonytalanságával) jellemezhetőek.  

A kockázatok egyik eleme, a következmények fogalma is fejlődésen ment keresztül 

idővel (Conchar, 2004). Korai tanulmányok egyszerűen veszteségnek nevezték azt, de 

újabban a kockázat integráltabb megközelítése kap teret, ahol elvárt és különböző fontosságú 

veszteségekről beszélhetünk. Konszenzus alakult ki a kutatók között, hogy milyen típusú 

veszteségek léteznek: (Jacoby és Kaplan, 1972) pénzügyi, teljesítménybeli, fizikai, 

pszichológiai és társas. Kibővítve tehát a fenti definíciót, a kockázat a különböző típusú elvárt 

veszteségek multidimenzionális valószínűség eloszlása.  

Mindenesetre nehéz meghatározni, hogy mely tulajdonságok tesznek egy kimenetet 

inkább kedvezőtlenné, mint kellemessé, tolerálhatóvá. Rosa például, ahogy fentebb is láttuk, 

minden bizonytalan kimenetet kockázatnak javasolt nevezni, függetlenül attól, hogy az 

pozitív vagy negatív (Rosa, 1998). Renn mindezek miatt a következő definíciót használja: a 

kockázat arra a lehetőségre utal, hogy valamely emberi cselekvés vagy esemény olyan 

következményhez vezet, ami az ember számára értékes, fontos dolgot befolyásol (Renn, 

1998). 

 

II. 1. 2. A kockázat osztályozása 

A különböző definíciók annak jelei, hogy egy komplex, absztrakt, társadalomtudományi 

fogalommal van dolgunk. Az egységes meghatározás hiánya elvezet bennünket ahhoz a 

feltevéshez, hogy többféle kockázat is létezik. Jelenleg a kockázatnak sok osztályozásával 

találkozhatunk az irodalomban: némelyik a technológiai veszély típusain (Hohenemser, Kates, 

Slovic, 1983), mások a kockázatok meghatározásain (Fischhoff, Watson, Hope, 1984), vagy a 

kockázat jellemzőin (Slovic, 1987), esetleg konfliktusain (von Winterfeldt, Edwards, 1984, id: 

Renn, 1992) alapulnak, de egyik sem kellő mértékben multidiszciplináris, illetve nem 

integrálja a definíciókat és fogalmakat.  

Mindent összevetve, úgy tűnik, hét különböző megközelítése létezik a kockázat 
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meghatározásának (Renn, 1992):  

 matematikai (statisztikai előrejelzéseket használ)  

 toxikológiai és járványtani (ökotoxikológia alkalmazása) 

 mérnöki (valószínűségi kockázatbecslés alkalmazása) 

 gazdasági (kockázat-haszon összevetések alkalmazása) 

 pszichológiai (pszichometria alkalmazása) 

 szociológiai 

 kulturális (csoport-hálózati elemzések alkalmazása) 

Mindegyik elképzelés különbözik a kockázat alapegységének meghatározásában, 

módszertanában, a kockázat mérésének komplexitásában és a kockázat instrumentális és 

társas funkciójának leírásában (Renn, 1992).  

Mindegyik megközelítés azonban egy elemében közös: megkülönbözteti a valóságot a 

lehetségestől.  A jövő akár előre meghatározott, akár független a jelen emberi cselekedetektől, 

a kockázat terminusa értelmét veszti. Ha azonban elfogadjuk, hogy a cselekedet (esemény) és 

hatás között oksági kapcsolat van, akkor a nemkívánatos hatások megszüntethetők vagy 

elkerülhetőek, ha a kiváltó okokat kiiktatjuk vagy megváltoztatjuk. A kockázat így leíró és 

egyben iránymutató fogalom is. Az ok-okozati kapcsolat elemzése mellett tartalmazza a 

nemkívánatos következmény csökkentésének üzenetét is (Renn, 1992).  

Az előbbiek miatt Renn (1992) szerint a kockázat nem is kettő, hanem három elemből 

tevődik össze; a fent leírt hét megközelítés különböző meghatározásait nyújtja e három 

összetevőnek:  

1. nemkívánatos következmény, 

2. ennek előfordulási lehetősége,  

3. a valóság valamely leírása.  

 

II. 1. 2. 1. Technikai megközelítések 

Három, természettudományi alapú megközelítést is tartalmaz: matematikai, toxikológiai 

és járványtani (egészségi és környezeti kockázatok becslése), valamint mérnöki (a komplex 

technológiai rendszerekben előforduló biztonsági hibák valószínűségét jelzi előre).  E három 

megközelítésben több közös pont is található, így őket együttesen technikainak lehet nevezni: 

emberek és ökoszisztémák fizikai sérülését vetítik előre, idő és tér alapján átlagolva, illetve 

relatív gyakoriságokat használva (Renn, 1992).  

A technikai megközelítés szabályai logikai úton védhetőek, de nem képesek 
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reprezentálni azt, amit az egyének és a társadalom kockázatnak él meg (Jasanoff, 1998). A 

társadalomtudományok több kritikát is megfogalmaztak a technikai kockázatkezeléssel 

szemben (Short, 1984, Beck, 1986, Freundenburg, 1988, Morgan, 2002), ezért kialakították 

saját nézőpontjaikat.  

 

II. 1. 2. 2. Gazdasági megközelítés 

A társadalmi megközelítések közül a technikaihoz a legközelebb a gazdasági áll. A 

legfőbb újdonsága, hogy a fizikai sérülések, mint nemkívánatos hatások helyett szubjektív 

hasznosságokról beszél. Egy cselekedet vagy egy ügylet hasznossága attól függ, hogy mennyi 

elégedettség vagy elégedetlenség kapcsolódik hozzá (Renn, 1992).  

A megközelítést ért többi kritika magát a gazdasági szemléletet kezdi ki, mely a 

cselekvőt mindig racionálisnak tekinti és alapvetőnek tekinti az utilitarista etikát. Pedig az 

emberek gyakran cselekednek számukra káros módon – miközben élvezik (elég az 

egészségtelen életmód számos szokására gondolni) – illetve mások számára hasznos módon, 

magukat akár költségekbe is verve. A haszonelvű etika mellett pedig léteznek más etikai 

elvek is – például az egyenlőség alapú (egalitárius), a szükséglet alapú vagy a kötelesség 

alapú etika (MacLean, 1985).  

 

II. 1. 2. 3. Pszichológiai megközelítés 

A pszichológiai perspektíva megmarad a döntéselméleti keretek között, de tovább bővíti 

a szubjektivitás szerepét a kockázatok természetének és mértékének megítélésében.  

Egyrészt arra fókuszál, hogy a legtöbb ember nem azt tartja optimális stratégiának, ahol 

a hasznosságokat maximalizálhatja, hanem ahol egy elégséges nyereség mellett biztosított a 

nagyobb katasztrófák elkerülése is – gondoljunk csak a tőzsdei portfóliókra, ahol a kockázatos 

részvényeket biztosabb nyereséggel kecsegtetőkkel „egyensúlyozzák ki”. (Simon, 1986) 

Másrészt a kockázatészleléssel kapcsolatos tanulmányok szerint az emberek igen sok 

hibát követnek el a valószínűségi információkból való következtetés során (Kahneman és 

Tversky, 1979). Ezek a hibák a bizonytalanság intuitív feldolgozási folyamatát jelentik.  

Harmadrészt, a kontextuális változóknak az egyéni kockázatbecslés- és értékelés 

kialakításában játszott szerepének fontosságáról számolnak be több, a kockázatészleléssel 

foglalkozó tanulmányban (részletesen írok ezekről az I. 5. 4. pontban).  

A valószínűségekkel, becslésekkel és heurisztikákkal operáló döntéspszichológiai 

nézőpont mellett létezik a kockázatnak egy dinamikus pszichológiai nézőpontja is 

(Hendrickx, Vlek, Oppewal, 1988). E szerint az emberek az őket személyesen érintő 
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problémákat egyedi eseteknek tekintik. Tehát nem valószínűségekként szemlélik azokat, 

hanem olyan veszélyként, ami arra utal, hogy elveszíthetik a kontrollt a negatív 

következmények bekövetkezése fölött. E definíció a kockázatot stressznek tekinti. Ennek 

következménye, hogy ha a kockázat nem túl nagy, még pozitív jelleget is ölthet; illetve hogy a 

kockázat észlelését az befolyásolja, hogy a személy mennyire érzi azt, hogy a veszéllyel 

meglévő képességei és erőforrásai segítségével meg tud küzdeni. 

A pszichológiai nézőpont egyik legfőbb újdonsága, hogy a kockázatok egyéni 

megértése többdimenziós folyamat és nem redukálható valószínűségek és következmények 

termékére. Ami az ok-okozati kapcsolatokat illeti, az emberek a saját észleleteikre alapoznak, 

nem pedig valamilyen objektív kockázatszintre vagy tudományos becslésre, ez utóbbiak csak 

olyan mértékben kapnak szerepet, amennyire integrálhatóak a személy meglévő percepcióiba 

(Renn, 1992).  

Az egyéni szubjektív becslések fókuszba állítása egyben a pszichológiai megközelítés 

gyengéje  is. Az ítélethozatal multidimenzionalitása, a heurisztikák és személyes tudás 

figyelembe vétele nehézzé, ha nem lehetetlenné teszik az egyéni preferenciák összesítését és 

az egyéni kockázatpercepciók összevetését lehetővé tevő közös változó megtalálását. További 

hátrány, hogy az egyéni kockázatészlelésről szerzett tudásunkból nehéz normatív 

kockázatkezelési előírásokat megfogalmazni (Renn, 1992). 

A kockázatészlelési tanulmányok célja lehet a közeljövőben (Renn, 1998):  

 az egyének, nemzetek, kultúrák közötti különbségekre és hasonlóságokra való 

fókuszálás;  

 a kontextus és a környezeti tényezők kockázatészlelésre és értékelésre 

gyakorolt hatásának vizsgálata;  

 a kockázatészlelés, a kockázat tárgya iránti attitűdök és az aktuális viselkedés 

közötti kapcsolatokról való tudásunk bővítése.  

 

II. 1. 2. 4. Szociológiai megközelítés 

A szociológiai megközelítések nagyon szerteágazóak, de közös megállapításuk, hogy az 

emberek egy „társadalmi szemüvegen” keresztül szemlélik a világot, melynek lencséit olyan 

fogalmak, jelentések alkotják, melyek a család, barátok, munkatársak, vezetők közvetítésével 

jutnak el hozzánk. A kockázat is tehát egy ilyen konstruktív fogalom: a technika objektív és 

az individuum szubjektív véleménye közötti közvetítő a társadalom (Szíjártó, 1998).  

Minden társadalomban megvan a konszenzus, hogy mi váltja ki a legnagyobb 

szorongást és milyen kockázat vállalható még fel (Szíjártó, 1998). A mai nyugati 
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társadalmakban a veszély/biztonság séma alapvetően fontos szempont a világ észlelésében. 

Ulrich Beck (1986, 2003) szerint mára megszületett a „kockázattársadalom”. A nyugati 

modern társadalmakban a társadalom saját maga által létrehozott veszélyei már túllépnek a 

kontrollálhatóság keretén, a kockázat újabb kockázatokat szül, a fejlődés ökológiai krízishez 

vezet.  

Az eddigi megközelítések hiányosságait a szociológiai megközelítés elfedi, de túl nagy 

árat fizet érte. A komplex társas világot szükségszerűen modellekkel egyszerűsíti, ez a 

redukciós folyamat azonban az elemek szubjektív válogatásának és az ideológiai 

magyarázatoknak ad teret. A bonyolult valóság minden irányvonal számára biztosít 

bizonyítékot, így a társadalmi szereplők mindig kiválaszthatják azt az elméletet, ami éppen 

aktuális érdekeiket szolgálja (Renn, 1992). 

 

II. 1. 2. 5. Kulturális megközelítés 

A kulturális megközelítés szerint a kockázatokra adott válaszokat kulturális 

hiedelemminták prototípusai határozzák meg. A különböző kulturális  csoportok különböző 

attitűdökkel és stratégiákkal bírnak az egyes kockázatok esetében. Mivel a megközelítés 

strukturális (a társas jelenségek csak az egyének és közösségek interakciójával 

magyarázhatóak) és konstruktivista, nem alkalmazható egyének, csak szervezett csoportok és 

intézmények esetében. Ezzel együtt az egyének válaszai is előre jelezhetőek, abból kiindulva, 

milyen csoportnak tagjai (Renn, 1992).  

A kulturális megközelítés szerint a nemkívánatos következmények, a valószínűségek és 

a valóság leírása is az adott kultúrától függ, aminek az egyén vagy csoport tagja. Több 

elméleti és empirikus kutatás (Rosa, 1998; Funtowicz és Ravetz, 1994; Nelkin, 1987) 

támasztotta alá, hogy nincs világviszonylatban egységes kockázatkezelési technika.  

A kulturális megközelítés a döntéshozatali folyamatokról is tud újat mondani (Renn, 

1993). A kultúrák a kockázatkezelésüket tekintve abban is eltérnek, hogy mennyire vehetnek 

részt a döntéshozatalban azok, akikre aztán ez hatással lesz. 

A kockázatok elemzésekor tehát a kulturális megközelítés hasznos lehet, de inkább csak 

mint egyfajta hipotézist érdemes figyelembe venni, nem mint kizárólagos magyarázatot. 

 

Hogy a kockázat jelensége körül igazságot és rendet tegyünk, a különböző 

megközelítések integrációjára van szükség. Az integráció során a legnagyobb vita abban 

alakult ki, hogy a társadalomtudományoknak mekkora szerepet adjanak a kockázatkezelésben. 

A technikai megközelítések kizárólagossága csak akkor lenne jogos, ha minden társadalom a 
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kockázatok teljes minimalizálására törekedne, s kockázatot egyedül a fizikai sérülésekben 

látna (Wildavsky, Dake, 1990). Az emberek azonban hajlanak rá, hogy akár sérülést is 

elszenvedjenek, ha ezt igazoltnak érzik vagy ezzel más célokat támogatnak; másrészt a 

legkisebb kockázatot is elutasíthatják, ha úgy érzik, hogy azt rájuk kényszerítik, vagy fontos 

attitűdjükkel, értékeikkel ütközik (Slovic, 1987; MacLean, 1986). Az adott kontextust sem 

lehet figyelmen kívül hagyni. Egyrészt az emberek fejében nem egyféle kockázat létezik, 

hiszen a társas kapcsolataikat, anyagi helyzetüket vagy morális elveiket fenyegető károkat 

ugyanolyan veszélyesnek tarthatják, mint a fizikai sérülést (Weber, 2002). Másrészt az adott 

helyzet keretezése meghatározza az értelmezését, így a kockázat nagyságának észlelését is 

(Tversky, Kahneman, 1986). Harmadrészt a kockázat megítélését az adott kultúrában a 

kockázatvállalásra vonatkozó normák és értékek is befolyásolják.  

Az integrációra jó példa az a megközelítés, mely szerint a kockázatos események 

pszichológiai, szociális, intézményi és kulturális folyamatokkal interakcióba lépve, 

megerősítik, vagy gyengítik az adott kockázat percepcióját és a viselkedést is befolyásolják 

(Social Amplification of Risk – Burns és mtsai, 1993; Renn és mtsai, 1992). Ezeknek a 

viselkedéseknek aztán másodlagos társadalmi és gazdasági hatásai is lesznek, mint például a 

biztosítási költségek vagy bizonyos intézményekbe vetett bizalom változása. A megközelítés 

hatékonyan integrálja a pszichológiai kockázatészlelési, a társas hatásokkal illetve a kulturális 

preferenciákkal foglalkozó aspektusokat. 

Disszertációmban a pszichológiai megközelítést helyezem fókuszba, hiszen vizsgálatom 

tárgya,  az emberek kockázatokhoz való viszonyulása, eleve pszichológiai jellegű. De mivel 

ezt a viszonyt részben a kockázatmegtérülési (egyfajta költség/haszon elemzési) keret 

segítségével igyekszem megragadni, és mert a vizsgálatba bevont egyének (közgazdász 

hallgatók, illetve vállalkozók) pénzügyi kockázatokhoz való viszonyát kitüntetetten elemzem, 

ezért a gazdasági nézőpontot is érvényesítem.  

 

II. 2. Kockázatvállalás fogalma 
Tull (2009) viszonylag aktuális meghatározása szerint a kockázatvállalás olyan 

viselkedésben való részvételt jelent, ami a veszély és a kár lehetősége mellett pozitívnak 

észlelhető kimenetel lehetőségét is magában foglalja. 

 Byrnes és munkatársai (1999) a kockázatvállalás nemek közötti különbségeiről szóló 

meta-analízisükben összegzik a fogalom különböző definícióit, illetve a fogalom 

értelmezésének nehézségeit. Írásuk alapján a legtöbb meghatározás a célok, értékek, 
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lehetőségek és kimenetek fogalmakkal operál. A célok és értékek határozzák meg az egyén 

által elérni kívánt kimeneteket (pl. jeles diploma) és az ahhoz vezető lehetőségeket (pl. sok 

tanulás). A célvezérelt viselkedés akkor minősül kockázatvállalásnak, ha:  

A) a kérdéses viselkedésnek több lehetséges kimenete van, 

B) a kimenetek némelyike nem kívánt vagy éppen veszélyes.  

Egy mondatban: a kockázatvállalás olyan, bizonytalanságban történő célvezérelt 

viselkedés, amely a kívánt, pozitív célokon kívül negatív következményekhez is vezethet.  

A szerzők a fogalom tisztább értelmezése érdekében fontosnak tartanak néhány 

kérdésfelvetést, illetve az ezekre való válaszkeresést:  

- Akkor is kockázatvállalásról beszélhetünk, ha a cselekvő személy szubjektíven nem 

tartja kockázatosnak, amit tesz, de az objektív matematikai számítások és/vagy az őt 

körülvevő szélesebb közösség igen?  

- Akkor is kockázatvállalásról beszélhetünk, ha a cselekvő személy nincs tudatában 

(kevés az információja, naiv) a lehetséges negatív következményeknek?  

- Mit kezdjünk azzal, hogy ugyanaz a viselkedés egyeseknek nagyobb kockázatot 

hordoz, míg másoknak kisebbet, mert utóbbiaknak jobb készségeik, nagyobb rutinjuk van az 

adott cselekvésben (az autóvezetés jóval kockázatosabb egy olyan személy számára, aki még 

soha nem ült a volánnál, mint egy rutinos, gyakorlott sofőrnek)?  

- Miként vegyük figyelembe az adott helyzet körülményeit, a kontextust (pl. alkohol 

ivása önmagában nem általánosan kockázatos, hanem csak bizonyos mennyiség felett; a 

védekezés nélküli szex pedig inkább csak a nem monogám kapcsolatok esetében hordozza a 

nemi betegségek vagy az AIDS kockázatát)?  

A nehézségek elhárítására egyfelől megoldás lehet, ha a kockázatvállalásra nem 

kizárólag kategóriaként tekintünk, hanem dimenzióként: lehet kicsit is és nagyos is 

kockázatosan viselkedni.  

Másrészt segíthet, ha kijelentjük, hogy a vállalás szó tudatos, felelősségteljes viselkedést 

fejez ki. Ebben az értelemben kockázatvállalásról egy személy esetében csak akkor 

beszélhetünk, ha az illető úgy vesz részt a viselkedésben, hogy tudatában van a pozitív mellett 

a negatív következmények bekövetkezési lehetőségének is – és ezeket ő maga is negatívnak 

tartja. A naivitás vagy a szubjektív okok miatt alacsonynak észlelt illetve nem észlelt 

kockázatok esetében nem beszélhetünk tehát kockázatvállalásról, ilyenkor talán jobb 

kifejezés a kockázatos viselkedés.  

Végül a vizsgálatokat érdemes úgy felépíteni, hogy a kérdéses viselkedés tekintetében 

azonos képességű egyéneket választunk a mintába, illetve igyekszünk minél konkrétabban 
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meghatározni a viselkedést és annak kontextusát.  

A legtöbb helyzetben a legtöbb ember nem vállalja a kockázatot, hanem kockázatkerülő. 

Ez nem is meglepő, ha a kockázat meghatározásából indulunk ki, mely szerint a kockázat 

lényegi elemei a bizonytalanság és a negatív következmények – mindkettő olyan, amihez  az 

emberek negatív érzelmeket kötnek, ezáltal elkerülnek. Ezt az általános hozzáállást több 

különböző jelzővel is illették, pl: kockázatundor („risk repugnance” – Yates, Stone, 1992, id: 

Weber, 2002) vagy kockázat-averzió (Kindler, 1997).  

Azonban nem mindenki és nem mindig kerüli a kockázatokat. Ez legtöbbször az egyén 

aktuális céljaitól és a valószínűségek és következmények pszichológiai (nem objektív) 

észleléséből fakad. Olykor pedig előfordulhat, hogy valaki kimondottan keresi a 

kockázatokat. A kockázatkeresés okainak feltárása elvezet minket a kockázatvállalás 

tényezőinek meghatározásához. Ezek sorba vétele előtt azonban érdemes a kockázatvállalást 

döntéselméleti keretbe helyeznünk.  

 

II. 3. Kockázatvállalás döntéselméleti keretben 
A vállalás szó kifejez azt is, hogy olyan viselkedésről beszélünk, melyet nem külső 

kényszer hatására végzünk, hanem saját akaratunk, szándékunk következményeként. Emellett 

láttuk, hogy a kockázat fogalma csak akkor értelmezhető, ha a jövőt formálhatónak tekintjük 

– ha pedig annak tekintjük, ez megadja nekünk a döntés szabadságát. A kockázatok ugyanis 

bár elkerülhetetlenek – a teljesen biztonságos világ egyelőre ismeretlen – de megpróbálhatjuk 

őket csökkenteni. Ezt hívjuk kockázatkezelésnek, mely gyakorlatilag egy döntéshozatali 

eljárás. A kockázat tehát elválaszthatatlan a döntésektől.  

A döntés alternatívák közötti választást és a választás melletti elköteleződést jelenti. Az 

alternatívákat a következményeik alapján értékeljük pozitívnak vagy negatívnak. A pozitív 

következményeket szoktuk nyereségnek, haszonnak hívni, míg a negatívat hátránynak, 

veszteségnek.  

 NINCS BIZONYTALANSÁG VAN BIZONYTALANSÁG 
POZITÍV 

KÖVETKEZMÉNY ELŐNY ESÉLY 

NEGATÍV 
KÖVETKEZMÉNY HÁTRÁNY KOCKÁZAT 

A döntéselméleti keretbe helyezve tehát akkor beszélhetünk kockázatvállalásról, ha 

olyan alternatívát választunk, amely valamekkora (akár ismert, akár nem ismert) 

valószínűséggel (mely nem 0 és nem 1) általunk nemkívánatosnak értékelt következményhez 

vezethet (Kindler, 1997).  
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A döntéshozatalt Elster (1983, id: Szántó, 1998) cselekvéstipológiája alapján az 

intencionális viselkedések közé sorolja, megkülönböztetve azoktól a viselkedésformáktól, 

melyek mögött nem tudatos szándék húzódik (szokások, indulatok, reflexek, stb.). A 

szándékolt  viselkedés lehet instrumentálisan racionális és irracionális is. A racionalitás adja  

az alapját az optimalizáló, normatív (vagyis „jó”, „helyes”) döntéseknek. A helyes döntések 

leírására normatív modelleket dolgoztak ki, melyek minden esetben tartalmazzák a következő 

három elemet (Zoltayné, 2002):  

 az összes lehetséges alternatíva,  

 az alternatívák következményei;  

 a következmények iránti szubjektív preferenciák alapján az alternatívák 

sorrendje.  

A normatív, helyes döntések – értsd: a racionális viselkedés – egyben a szubjektíven 

várható hasznosság maximalizálását jelentik. A megfigyelések alapján azonban a „valóságos 

döntéshozók a valóságos döntési  helyzetekben” (Szántó, 1998, 18.) ezt igen gyakran, 

mondhatni, következetesen megsértik. Mik az okai annak, hogy nem racionálisan hoznak 

döntéseket?  

Egyfelől: a „helyes” döntéshozatalhoz helyesen kell látnunk, megismernünk és 

értelmeznünk a világot. Ennek azonban több akadálya is van. Az ember mentális, kognitív 

képességei ugyanis nem teremtenek lehetőséget a világ valósághű megismeréséhez: az ember 

nem képes a környezetéből érkező minden információt minden átalakítás nélkül felfogni és 

objektívan értelmezni. Ezt csak tovább bonyolítják a jelentésadásból származó kódolás során 

fellépő torzítások. Emellett nyílt vagy rejtett indítékok, motívumok, érzelmek is befolyásolják 

a döntéseket.  

 

II. 3. 1. Döntéspszichológia 

II. 3. 1. 1. Heurisztikák 

Tversky és Kahneman (1974) kutatásai során szintén megállapította, hogy a döntési 

feladatok túlzott bonyolultsága miatt kielégítő, már elég jó megoldásokkal is megelégszünk. 

Emellett feltárták azokat az ítéletalkotási és gondolkodási folyamatokat, melyek az előbb 

említett kognitív képességek és torzító hatások következményei. Ezeket heurisztikáknak 

hívjuk, ami utal arra, hogy a torzítások nem véletlenszerű, rendezetlen hibák, hanem olyan 

leegyszerűsítő mechanizmusok eredményei, amelyekkel az emberek a bonyolult feladatokat a 

maguk számára kezelhetővé teszik. A kísérletek során kapott intuitív ítéleteket a normatív 

szabályokat követő ítéletekkel összehasonlítva Tversky és Kahneman (1974) a valószínűségek 
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becslését befolyásoló heurisztikákat tudott azonosítani. A veszteségek és nyereségek 

valószínűségének megítélése központi szerepet játszik a kockázatos döntések során is.  

A) Reprezentativitás 

Sok valószínűségi probléma olyan kérdésre vonatkozik, hogy egy esemény milyen 

kategóriába tartozik (pl. a részvényvásárlás szerencsejáték vagy befektetés), vagy hogy 

milyen folyamat hozza az eseményt létre (pl. egy vállalkozás sikere magától a vállalkozótól 

vagy a kevésbé befolyásolható makrogazdasági tényezőktől függ). Az emberek a kategóriába 

tartozást inkább a hasonlóság (milyen mértékben reprezentálja a kategória sztereotipikus 

tagját), nem pedig statisztikai számok vagy tények alapján döntik el.  

B) Hozzáférhetőség 

Egyes helyzetekben az emberek saját tapasztalataikra hagyatkoznak és az események 

bekövetkezésének valószínűségét aszerint ítélik meg, hogy mennyire könnyen tudnak – 

elsősorban szinén a hasonlóság alapján – az adott eseményekre példákat idézni. Valószínűségi 

ítéleteinket ilyenkor az is befolyásolja, hogy a dologgal kapcsolatos információ mennyire 

élénk, érdekes. A pénzügyi, gazdasági események során is inkább a negatív eseményeknek 

van hírértéke, ezért jóval gyakrabban találkozunk ilyenekkel (árfolyamesés, vállalat 

felszámolása, válság), mint pozitív történésekkel. De azokról a vállalkozókról is könnyebben 

jut el hozzánk információ, akik törvényt vagy szabályt szegtek, mint azokról, akik minden 

szempontból legálisan működnek.  

C) Rögzítés és igazítás 

Becslések meghozatalakor az emberek sokszor egy kezdeti értékből indulnak ki, amit 

vagy a probléma megfogalmazása vagy valamilyen kezdeti számítás sugall. Ehhez az értékhez 

igazítják a későbbi becsléseiket, ez az igazítás azonban általában túl kicsi, így a különböző 

kiindulópontok eltérő eredményekhez vezetnek. Ha a vállalkozás kezdetén bekövetkező 

sikerek vagy éppen kudarcok szolgálnak kizárólag a jövőbeni eredmények megbecslésének 

alapjául, akkor könnyen alul- vagy túlbecsülhetjük a kockázatokat, ami túlzott vagy éppen 

nem elégséges kockázatvállaláshoz vezethet.  

  

A heurisztikák a valószínűségek megítélésének tipikus hibáit tárják fel, de széles körűen 

nem vizsgálják az ítéletek jóságát, azaz megfelelését a valósággal (Faragó, Móra, 2006). A 

kalibráció éppen arról szól, hogy az illető miként értékeli utólag saját ítéletét. Egy olyan 

merőszám, ami a pontosság és a bizonyosság egymásnak való megfelelésére utal. Persze az 

emberek a legritkábban „kalibrálnak” tökéletesen. Tipikus hiba saját ítéleteink jóságának 

megállapításakor a túlzott magabiztosság (Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, 1977), vagyis 
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hogy biztosabbak vagyunk döntéseinkben, mint azt a tények alátámasztanák. Ez ráadásul arra 

sarkall minket, hogy abbahagyjuk az információ keresést, ami újabb hibákhoz, 

hiányosságokhoz vezethet.  

 

II. 3. 1. 2. A valóság objektív észlelését akadályozó pszichológiai tényezők 

1. Szelektív percepció 

A figyelem kapacitásbeli korlátaiból következik, hogy amit a világból észreveszünk, 

alaposan megszűrt információ. A szűrés többnyire nem tudatos válogatás eredménye. Ami 

meghatározza, hogy mi az, amit észreveszünk, nem csupán a dolgok sajátossága, érdekessége, 

hanem a hozzájuk való viszonyunk, velük kapcsolatos tapasztalataink is (Faragó, 2002). Ha 

például úgy véljük, hogy a vállalkozás nagyon kockázatos tevékenység, a figyelmünket a 

bukások, a kudarcok, a csődök fogják megragadni, de ha az önmegvalósítás és anyagi haszon 

eszközeként tekintünk rájuk, a sikerekre, felívelésekre fogunk fókuszálni.  

2. Motiváció 

Pillanatnyi szükségleteink erősen hatnak arra, miként látjuk a világot. A nyári hőségben 

valószínűleg előbb vesszük észre egy bolt kirakatában az ásványvizet, hideg üdítőt, mint 

bármi mást. Emellett nem csak a fiziológiás szükségletekre érdemes gondolnunk, hanem a 

magasabb rendűekre is. Énképünk védelme érdekében például gyakran ítéljük a sikereinket 

belső erényeinknek és kudarcainkat külső akadályozó tényezőknek (Faragó, 2002).  

3. Kognitív disszonancia 

A Festinger által az ’50-es években bevezetett fogalom szerint, ha ellentmondást 

találunk gondolataink között, akkor ez kellemetlen érzéssel tölt el bennünket, és megpróbáljuk 

ezt az ellentmondást valahogyan kiküszöbölni. Kognitív disszonanciát gyakran átélünk 

döntési helyzetekben: döntés után igen gyakori, főleg akkor, ha a döntés hasonló dolgok 

közötti választást jelent. Ilyenkor gyakran az általunk választott alternatíváról gyűjtünk csak 

információt, így azt felértékeljük (Faragó, 2002).  

4. Az okság és az együtt járás megítélése 

A világban történtek értelmezéséhez alapvetően fontos, hogy felfedezzük a számunkra 

fontos események közötti kapcsolatokat. Az összefüggések lehetnek puszta együtt járások, a 

statisztika ezt korreláció névvel illeti; de lehetnek ok-okozati viszonyban is. Aki viszont nem 

jártas a statisztikában, gyakran hibázik a két kapcsolat megítélésében. A hibák fajtái:  

 Nem vesszük észre a meglevő korrelációt (ez erősen függ az összefüggésre 

vonatkozó előzetes elvárásainktól).  

 Korrelációt látunk ott is, ahol nincs (nőies mozgás és homoszexualitás között az 
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általános tévhit ellenére nincs magas korreláció). 

 Oki kapcsolatot tételezünk fel oki kapcsolat hiányában (csak a pozitív együtt 

járások figyelembe vétele, asztalfiók-probléma, kontroll túlzott illúziója) 

(Faragó, 2002).  

5. Szubjektív stressz-kezelés 

A döntések során a személyek gyakran élnek át stresszt, aminek következménye lehet az 

irracionális döntés. Az ilyen helyzetekben különböző stratégiákat alkalmazunk, melyek 

felfoghatók a stresszel való megküzdési mechanizmusoknak is. A stressz tehát a helyzetből 

fakad, elsősorban a bizonytalanságból. A stressznek több forrása is lehet:  

1 elfogadhatatlanság (rossz döntések közül kell választani), 

2 összeférhetetlenség (túl hasonlóak az alternatívák),  

3 nem kiszámítható következmények,  

4 visszafordíthatatlanság,  

5 ellentétes morális megfontolások.  

A megküzdési módok vagy csökkentik a bizonytalanságot információ szerzésével, mely 

lehet aktív, vagy passzív – ez utóbbi a döntés elhalasztásával jár; vagy elfogadják azt és 

számba veszik a választásnál. Végül előfordulhat, hogy az emberek elfojtják a 

bizonytalanságot és nem vesznek róla tudomást, esetleg a racionalizációt, mint elhárító 

mechanizmust alkalmazzák (Lipshitz, 1997).  

A bizonytalanság okozta nehézségek miatt az emberek gyakran helytelen stratégiát 

alkalmaznak, s így nem megfelelő döntéshez jutnak.  

6. Belső konfliktusok 

Zeleny (1982) szerint a többkritériumú döntések elmaradhatatlan része a konfliktus, ami 

elsősorban a döntési folyamat elején jellemző. Magát a döntéshozatalt egy 

konfliktuscsökkentési mechanizmusnak tekinti, aminek csak igen ritkán végeredménye a 

konfliktus teljes megoldása, inkább csak a még elfogadható szintre való csökkentésére van 

lehetőség.  

A választási helyzet szülte konfliktus ugyanis a döntéshozatali kognitív folyamatokat 

leegyszerűsíti. Ez abból a motivációból fakad, hogy minél előbb kikerüljünk a kellemetlen 

érzést okozó konfliktusból. Rapaport (1989) szerint a konfliktus által keltett kényelmetlenség 

érzését az egyik alternatíva gyors és megalapozatlan előnyben részesítésével enyhítjük. Erre 

példa a kognitív disszonancia redukció, amit már fentebb említettünk (Festinger, 1964).  

Tversky és Shafir (1992) ezzel szemben azt találták, hogy a belső konfliktus hatására 

valószínűbb, hogy az emberek elhalasztják a döntést vagy újabb alternatívákat kezdenek el 
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keresni, mintsem elhamarkodott döntést hoznának.  

A kockázatokat, bizonytalanságot rejtő döntési helyzetek még kifejezettebb belső 

konflitkusokat generálhatnak, ezért fontos, hogy aki mindennapi munkája során találkozik 

ilyenekkel, megfelelő stratégiákkal rendelkezzen belső konfliktusainak enyhítésére és főként 

megoldására.  

 

Az imént leírt jelenségek fényében könnyen érthetővé válnak azok a – racionálistól 

eltérő – döntéshozatali mechanizmusok, amik az emberek hétköznapi döntéseit jellemzik. Az 

irracionalitást eredményező folyamatok sokszor tipikusan, vagyis tömegesen jelennek meg, 

így jól körülírhatóak. A döntések során az egyes alternatívák valószínűségeinek megállapítása 

kapcsán bekövetkező torzításokat neveztük heurisztikáknak, de az alternatívák értékének, 

hasznosságának megítélésében is tetten érhetők tipikus tévedések.  

 

II. 3. 1. 3. A hasznosságok szubjektív megítélése 

Egy kockázatos opció választásának legfőbb motívuma, hogy az nem csak veszélyes, 

hanem hasznos, nyereséget rejtő, előnyös következményekhez is vezethet. A hasznok és 

kockázatok mérlegelésének feltétele, hogy valamilyen mérték alapján megállapítsuk ezek 

nagyságát. A kockázatok szubjektív megítéléséről már volt szó, de az emberek a hasznokat 

sem valamilyen általános, objektív, pontosan mérhető egységek (például pénz) szerint 

határozzák meg. Ennek hiányában pedig nem csak azt tapasztalhatjuk, hogy ugyanabban a 

helyzetben más emberek másként döntenek, hanem azt is, hogy egyes emberek nem 

konzekvensen, saját korábbi döntéseiket meghazudtolva viselkednek.  

A kísérleti eredmények hamar bemutatták, hogy következetesség csak a normatív 

döntéshozatal szabályainak megsértésében van. A közös tényezők kiejtésének szabályát Allais 

(1953) és Ellsberg (1961, idézi: Faragó, 2002) mutatták ki, a róluk elnevezett paradoxonok 

segítségével. Az előzőben a kontextus, vagyis a valószínűségek eltérése, a másodikban a 

bizonytalanság kerülése azok a tényezők, amik megváltoztatják a hasznosságok megítélését. 

A tranzitivitás szabályának megsértését Tversky (1969, idézi: Faragó, 2002) mutatta ki; ennek 

hátterében az áll, hogy ugyanazt a hasznosságot máshogy értékeljük, ha részletekben 

észleljük, mintha egyben. Az invariancia szabályát Lichtenstein és Slovic (1971) kísérletében 

„sikerült” megszegni, ahol a részt vevők preferenciája megfordult, attól függően, hogy két 

játék közül csak simán választani kellett, vagy pénzben kifejezni, hogy melyik játék mennyit 

ér számukra.  
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II. 3. 1. 4. Egy leíró döntési modell: a kilátáselmélet 

Az eddig leírt, normatív döntéshozataltól való szabályszerű eltéréseket Kahneman és 

Tversky foglalta keretbe, megalkotva a kilátáselméletet („prospect theory” – Kahneman, 

Tversky, 1979) – ahol a döntéshozatal a kilátások közötti választást jelenti. Kísérleteik 

segítségével alátámasztott kritikájuk főbb pontjai arról szólnak, hogy akár a 

valószínűségeknek, akár a következményeknek pusztán a bemutatási módja befolyásolja a 

döntést (Kahneman, Tversky, 1979) és a valószínűségi szabályok megsértéséhez vezet. 

Utóbbiak közül kimelkedik a biztos következmények preferenciája és a tükrözési hatás 

(melynek lényege, hogy ha ugyanazt a kilátást nem nyereségként, hanem veszteségként írjuk 

le, a preferenciák ellenkezőjükbe csapnak át – később ezt a hatást, általánosítva, keretezési 

hatásnak [Tversky, Kahneman, 1986] nevezték el, alapvető szabályként megfogalmazva, hogy 

veszteség esetén kockázatkereső, míg nyereség esetében kockázatkerülő módon viselkednek 

az emberek).  

Kilátáselméletük szerint a döntéshozatal két szakaszból áll. Az első a szerkesztési (a 

lehetőségek és a hozzájuk kapcsolódó következmények és valószínűségek egyszerűsítése, 

újrafogalmazása), a második az értékelési szakasz (Kahneman, Tversky, 1979).  

Az értéket Kahneman és Tversky (1979) javaslata alapján nem a valószínűségek és 

következmények, hanem a döntési súly (π) és a kimenetel szubjektív értékének (v) 

segítségével kell megadni.  

A szerzőpáros hangsúlyozza, hogy a szubjektív értéket nem a végső állapot értéke 

jelenti, hanem az állapotban bekövetkező változás. Az sem mindegy azonban, hogy a 

változásnak mi volt a kiindulópontja – ezt vonatkoztatási pontnak nevezi az elmélet. Az 

értékváltozásokra általában az a jellemző, hogy konkáv függvényt alkotnak a pozitív 

(nyereség) és konvex függvényt a negatív (veszteség) tartományban. A görbe veszteség 

esetében meredekebb.  

A döntési súly függvényét pedig úgy rajzolta meg a szerzőpáros, hogy azt a 

valószínűség (p) lineáris függvényével összevetve, π a függvény jelentős középső és felső 

részében regresszív p tekintetében; ezt csökkent bizonyosságnak nevezik. A kis 

valószínűségek esetében viszont túlsúlyozásról beszélnek. P = 0 és P = 1 közelében pedig be 

sem rajzolták a függvényt, amiatt, hogy az emberek a szélsőséges valószínűségeket nem 

igazán képesek felfogni és kezelni (a nagyon kis valószínűségeket figyelembe sem veszik 

vagy eltúlozzák, a nagyon nagy valószínűség és a bizonyosság közötti különbséget szintén 

vagy nem veszik tudomásul vagy eltúlozzák).  

Kahneman és Tversky kilátáselmélete nagy hatással volt a későbbi kockázatészlelési 
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kutatásokra, sőt, a kritikák ellenére a közgazdaságtudományban is jelentős népszerűségnek 

örvend, hiszen sok mindenre felhívta a figyelmet, amivel addig nem foglalkoztak, és/vagy 

nem tudtak megmagyarázni (Hámori, 2003).  

A megközelítés felhívja a figyelmet a helyzeti tényezők befolyásoló erejére. Ezek közül 

egyik leglényegesebb megállapítása, hogy a helyzet keretezése a preferenciák, ezen keresztül 

akár a viselkedés megfordulásához (kockázatvállalásból –kerüléshez vagy éppen fordítva) 

vezet. Az értelmezési keretet mesterségesen is fel lehet állítani és így szembesíteni a 

döntéshozóval, de ennek hiányában maga a döntéshozó is, akarva-akaratlanul, hozzáállásnak 

függvényében, értelmezési kerettel fogja ellátni a szituációt. Például a vállalkozók 

hallgatóktól eltérő kockázatkezelése is adódhat abból, hogy ugyanazt a sztiuációt az előbbiek 

nyereségként, utóbbiak veszteségként értelmezik.  

A helyzeti tényezők következő fontos eleme a referenciapont. Ezt maga a szituáció is 

megadhatja, de meghatározható mesterségesen is. Egy vállalkozás éves bevételét lehet a 

költségekhez, a tavalyi bevételekhez vagy éppen a konkurencia bevételeihez is viszonyítani.  

A kilátás elmélet valószínűségek megítélése kapcsán tett megállapításai pedig előre 

vetítik, hogy az emberek a bizonyosságot alapvetően preferálják a bizonytalansággal 

szemben, vagyis ha lehet, kerülik (akár a figyelmen kívül hagyás eszközével) a kockázatokat.  

 

II. 4. A kockázatvállalást befolyásoló tényezők 
A kockázat vállalása sokszor egy döntés következménye; más esetekben pedig az 

elkerülhetetlenül felmerülő kockázatok kezelése kapcsán kell döntéseket hoznunk. De min 

múlik, hogy egy személy egy konkrét helyzetben vállalja-e a kockázatot, vagyis egy 

kockázatosabb alternatívát választ egy biztosabb helyett?  

Azt, hogy egy adott helyzetben egy konkrét személy vállal-e kockázatot és ha igen, 

milyen mértékben,  sok minden befolyásolja: a szubjektív kockázatészlelésen kívül nem csak 

az egyéni jellemzők (legalapvetőbbek  pl. a nem és a kor), a személyiség összetevői, az éppen 

átélt érzelmek, korábbi tapasztalatok, a döntés által kiváltott belső konfliktus egyéni 

megoldási stratégiái, de az adott szituáció bizonyos jellemzői is: mennyi idő áll rendelkezésre 

a döntés meghozatalára, vagy hogy az élet mely területéről van szó. 

 
II. 4. 1. A kockázatvállalás egy modellje  

Sitkin és Pablo (1992) arra tett kísérletet, hogy  leírja és modellbe rendezze a 

kockázatvállaló viselkedés determinánsait. Azért érezték ennek szükségességét, mert 
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korábban a kutatók mindig csak egy-egy változót vizsgáltak, így – olykor egymásnak 

ellentmondó – eredményeiket a valós életben jellemző komplex helyzetekben nem igazán 

lehetett hasznosítani. További kritikájuk, hogy szerintük ezek a külön-külön vizsgált tényezők 

(egyéni, szervezeti, helyzeti tényezők) nem közvetlenül, hanem közvetve, a kockázatvállalási 

hajlandóság és a kockázatészlelés mediációjával fejtik ki hatásukat.  

A kockázatpreferencia, a szokások és a kimenetekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatok 

tehát nem a viselkedést határozzák meg direkt módon, hanem azt, hogy egy személy mennyire 

hajlandó általában kockázatosan viselkedni – vagyis a kockázatvállalási hajlandóságát.  

A kockázatészlelést az adott döntési helyzet értelmezése, azaz keretezése, ismerőssége 

(hasonló helyzetekben korábban szerzett rutin) és a társas hatások (releváns mások és az adott 

kultúra mit tart kockázatosnak) együtt határozzák meg.  A kockázatészlelést emellett maga a 

kockázatvállalási hajlandóság is befolyásolja: magas hajlandóságú személyek alulbecslik, míg 

alacsony hajlandóságú személyek túlbecslik a kockázatokat.  

Modelljüket azzal teszik teljessé, hogy megállapítják: a kockázatészlelés csak ritkán 

határozza meg közvetlenül a viselkedést, inkább a kockázatvállalási hajlandóság és a 

viselkedés közötti viszonyt moderálja – amolyan pozitív visszacsatolásként: minél magasabb 

az észlelt kockázat szintje, annál erősebb a kapcsolat a hajlandóság és a viselkedés között (a 

kockázatkeresők esetében csak egy bizonyos, egyénre jellemző határig).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra Sitkin és Pablo modellje a kockázatvállalás determinánsairól (A csak a szervezeti 
környezetben érvényes tényezőket nem tüntettem fel.) 
 
Összefoglalva: a modell szerint a kockázatvállaló viselkedésnek személyi (személyen 

belüli) és környezeti determinánsai is vannak, ezek egymással kölcsönhatásban alakítják a 

cselekvést. Mivel véleményük szerint a legfontosabb tényező a kockázatvállalási hajlandóság, 
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ami egy személy általános, belső jellemzője, ezért tekintsük át először a kockázatvállalást 

befolyásoló személyi tényezőket. 

 

II. 4. 2. Személyi tényezők 

II. 4. 2. 1. Személyiség 

Mint fentebb írtam, a kockázatkerülést állandónak és általánosnak tartották. Lopes 

(1993) azonban kimutatta, hogy a kockázatpreferenciában jelentős egyéni különbségek 

tapasztalhatóak.  Vizsgálatában meg tudta különböztetni a biztonságra törekvő személyeket 

(security aspiration) a lehetőségek kihasználására törekvőektől (potential aspiration): előbbiek 

a legrosszabb, utóbbiak a legjobb kimenetre fókuszálják figyelmüket. Feltételezhető tehát, 

hogy a kockázathoz való viszonyulás tartós egyéni jellemző lehet és igyekeztek a 

kockázatvállalást, mint egyetlen diszpozíciót meghatározni, illetve keresték az összefüggését 

más vonásokkal. Később azt tételeztek fel, hogy a kockázatvállaló viselkedés mögött több 

vonás húzódik meg, vagyis hogy a kockázatvállalás egy multidimenzionális, több összetevős 

diszpozíció.  

A kockázatvállalással legkönnyebben közvetlen összefüggésbe hozható 

személyiségvonás a Zuckerman (2000) által bevezetett izgalom- és élménykeresés 

személyiségfaktor. Amellett, hogy az élménykeresők kockázatvállalóbbak, Irwin (1993) 

szerint érdemes megkülönböztetni a pozitív (pl. extrém sportok) és negatív (bűnözés és egyéb 

szociálisan nem elfogadott viselkedésmódok, pl. alkohol- és drogfogyasztás) 

kockázatvállalást – mások ez utóbbit az impulzivitással, mint személyiségvonással is 

összefüggésbe hozták (Lejuez és mtsai, 2002). Látható, hogy a társadalmilag igen eltérően 

megítélt viselkedések mögött ugyanaz a személyiségvonás található, ez a személyi és a 

környezeti tényezők kölcsönhatására utal.  

A kétértelműség- és a bizonytalanságtűrés is olyan vonások, melyek kapcsolatát a 

kockázatvállalással könnyű belátni. A kutatások tanúsága szerint (March, Shapira, 1987, 

Teoh, 1997, Grosh, 1997) minél inkább tűri valaki a személyiségéből fakadóan a 

kétértelműséget és a bizonytalanságot, annál inkább valószínű, hogy „kockázatészlelési 

küszöbe” is magasabb lesz és nagyobb kockázatvállalás jellemzi.  

 A kétértelműség- és a bizonytalanságtűrés vonásokat gyakran vizsgálták együtt az 

önbizalommal és a szorongással, így adódik, hogy ez utóbbiak kapcsolatát is mérték a 

kockázatvállalással. A magas önbizalommal  rendelkező személy (Krueger, Dickson, 1994) 

kisebbnek látja a kockázatot, s ezért nagyobb kockázatot vállal. A szorongás viszont – logikus 

módon – negatív kapcsolatban áll a kockázatvállalással, hiszen a szorongó személy 
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mindenféle fenyegetést erősen kerül. Ennek oka esetükben a kockázat észlelésére vezethető 

vissza: a szorongó személyek egyfelől a következmények valószínűségét torzítva észlelik – a 

negatívak számukra túlhangsúlyosak; másfelől magukat a negatív következményeket is 

fenyegetőbbnek, veszélyesebbnek látják (Lauriola, Levin, 2001). Stöber (1997) is a szorongás 

által kiváltott általános pesszimista hozzáállást hangsúlyozta; vizsgálatában emellett a 

kísérletileg kiváltott állapotszorongás hatását is figyelembe vette, s megállapította, hogy az 

nem, csak a vonásszorongás áll – negatív – kapcsolatban a kockázatbecsléssel.  

A kontroll fókusza is olyan vonás, melynek kapcsolatát a kockázatvállalással többen is 

keresték. Maga Rotter (1966) is megállapítja, hogy a belső kontrollos személyek általában 

kockázatvállalóbbak. Más vizsgálat azonban árnyalja ezt a képet: Liverant és munkatársai 

(1960) azt hangsúlyozzák, hogy a külső kontrollos személyek kockázatvállalása 

szélsőségesebb és szeszélyesebb, amit mögött az lehet, hogy a külső kontrollos személyek a 

szerencsén múló feladatban, míg a belső kontrollosak a képességeken múló feladatban 

vállalnak nagyobb kockázatot.  

Több kutatás kereste a személyiség öt alapdimenziójának (Big Five) kapcsolatát a 

kockázatvállalással. Maguk az elmélet megalkotói (Costa, McCrae, 1992) is felvetették, hogy 

szükség lehet egy hatodik szupervonásra, amely a kockázatpreferencia lehetne (később aztán 

ez nem honosodott meg). Olson és Suls (2000) eredményei szerint a Nyitottság dimenziójában 

magas pontot elérő személyek a társadalmilag elfogadott helyzetekben nagyobb 

kockázatvállalást mutattak. A Barátságosság dimenziója negatív kapcsolatban állt a 

kockázatvállalással, ahogy a Neuroticizmus is. Ez utóbbi és a Lelkiismeretesség nagyobb 

kockázatészleléssel járt együtt. A kutatók az Extraverzió és a kockázatvállalás között nem 

találtak kapcsolatot. Lauriola és Levin (2001) érdemesnek tartotta a kockázatvállalás két 

motivációját megkülönböztetni egymástól: egyfelől amikor a nyereség érdekében, másrészről 

amikor veszteség elkerülése céljából vállalja valaki a kockázatot. Az eredményeik azt 

mutatták, hogy az alacsony Neuroticizmus szinttel és magas Nyitottsággal jellemezhető 

egyének kockázatvállalóbb voltak a nyereség érdekében. A veszteség elkerülésére irányuló 

kockázatvállalással kapcsolatban a személyiségjellemzőknek nem volt szignifikáns hatása, 

vagyis az eredmények szerint a személyiség a nyereség érdekében vállalt kockázatot jobban 

előrejelzi. Nicholson és munkatársai (2005), szintén a Big Five elméletéből kiindulva arra 

jutottak kutatásuk során, hogy a kockázatvállalási hajlandóság mélyen a személyiségben 

gyökerezik: az összesített hajlandósághoz egy bizonyos személyiség profil kapcsolódik: 

magas extraverzió és nyitottság, alacsony neuroticimus, alacsony barátságosság és 

lelkiismeretesség. Az alskálák közül az élménykeresés tűnt kulcsfontosságúnak.  
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Saját, vállalkozók és hallgatók körében végzett vizsgálatunk (Faragó, Radnóti, 2010) 

alátámasztja, hogy a Barátságosság hiánya előre jelzi a kockázatvállalást, amit megerősít, 

hogy a Levenson-féle kérdőív (Levenson, 1995) eredményei szerint is a hideg, manipulatív 

személyek mutattak nagyobb hajlandóságot kockázatot vállalni. Eredményeink szerint a 

kockázatvállaló személyek rugalmasak, keresik a kihívásokat, de alacsony a frusztrációs 

toleranciájuk és nem értékelik magukat pozitívan – ez utóbbi némileg ellentmond Krueger és 

Dickson (1994) eredményének. Mindemellett a személyiség kockázatvállalásra mért erősebb 

befolyását tapasztaltuk a vállalkozók körében, a hallgatókhoz képest.  

Korábbi vizsgálatunk (Radnóti, 2008) egyik célja szintén a személyiség és a 

kockázatvállalás összefüggéseinek feltárása volt. 64 vállalkozó és 65 hallgató (a vizsgálat 

másik célja a két populáció kockázatvállalásának összevetése volt, részletesen lásd alább, a 

IV. 4. pontban) kérdőíves megkérdezése alapján mi is találtunk a Big Five faktorai és a 

kockázatvállalás között, más kutatásokkal megegyező kapcsolatot: az Extraverzió pozitívan, a 

Lelkiismeretesség negatívan járt együtt a kockázatvállalással.  

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a személyiség – főleg egyes vonások – 

bizonyosan kapcsolatban állnak a kockázatvállaló viselkedéssel. Az eredmények azonban 

olykor ellentmondóak illetve igen szerteágazóak. Még ha az egyes vizsgálatok módszertani 

különbségeitől eltekintenénk, akkor is hajlanánk arra, hogy nem egyedül a személyiség van 

hatással arra, hogy egy személy egy adott kockázatos helyzetben miként dönt.  

 

II. 4. 2. 2. A nemmel és az életkorral összefüggő kockázatvállalás 

A kockázatvállalással kapcsolatos vizsgálatok legelső eredményi közé tartozik, hogy a 

férfiak több kockázatot vállalnak, mint a nők. Byrnes és munkatársai (1999) meta 

analízisükben 150 tanulmány átnézése után állapítják meg ugyanezt. Harris és Jankins (2006) 

ezt a negatív és pozitív következmények eltérő észlelésére vezetik vissza (nők nagyobb 

valószínűséget tulajdonítanak a negatív következményeknek, melyeket súlyosabbnak is 

tartanak), de gyakoribbak az evolúciós pszichológiai magyarázatok. E szerint a férfiaknak 

megéri kockáztatni, mert ezáltal vonzóbbnak tűnnek, de a nők azért is észlelhetik 

veszélyesebbnek a világot, mert ez az utód biztonságosabb felnevelését teszi lehetővé.   

A másik legalapvetőbb tulajdonság, amiben az emberek különböznek egymástól, az az 

életkoruk. Vajon mennyire befolyásolja valaki kockázatvállaló viselkedését az, hogy milyen 

idős?  

Serdülők és fiatal felnőttek körében az önkéntes kockázatvállalásból fakadó 

megbetegedési és halálozási arány meglehetősen magas. Mind a laikusok, mind pedig a 
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szakértők egyetértenek abban, hogy a fiatalok kockázatvállalók, s a felnőtteknél 

hajlamosabbak részt venni szerencsejátékokban, kedvelik a vakmerő vezetést és érzéketlenek 

káros szokásaik hosszabb távú egészségügyi következményeivel szemben. A fiatalok 

erőszakos bűncselekményeknek is gyakran résztvevői vagy áldozatai és a felnőttekhez képest 

magasabb pontszámokat érnek el a kockázatvállalással kapcsolatos személyiségteszteken (pl. 

a pszichopátiás deviancia skálán az MMPI-ban, vagy a Zuckermann-féle szenzoros 

élménykeresés skálán). A fiatalok mindenfajta balesetet nagyobb arányban szenvednek el, 

mint a felnőttek. A fő baleseti ok a gépjármű- és motorbaleset, emellett a fulladás, mérgezés, 

valamint a fegyverrel kapcsolatos balesetek is szerepelnek a listán (Gardner, 1993).   

Mindennek magyarázatára több elmélet is született. Az első a szocializáció folyamatát 

teszi felelőssé és a kortárs csoport erős szociális nyomását hangsúlyozza (Gardner, 2005). 

Más tanulmányok a kockázatok sajátos serdülőkori észlelését találták megfelelő oknak. E 

szerint a serdülőknek jóval kevesebb tapasztalatuk van, ezért nem tudják elképzelni, hogy 

velük mi történhet és lebecsülik a következmény valószínűségét (Gardner, 1993). Végül 

született az idegrendszer fejlődését alapul vevő elmélet is (Steinberg, 2007), ami szerint ebben 

a korban az agy jutalmazó központja – ami a társas életünket és az érzelmeinket is 

szabályozza – különösen érzékennyé válik. Tehát nem a kognitív feldolgozás elégtelensége a 

fő probléma, a kamaszok többnyire nem észlelik helytelenül a kockázatokat, hanem sajátos, 

életkorral járó idegrendszeri beállítottságuk miatt „nem tudnak ellenállni neki”. Veszélyes 

tevékenységekben való részvételüket ezért nem okítással, magyarázattal lehet csökkenteni – 

amint az Gardner megközelítéséből  következik – hanem a környezetet kell úgy 

megváltoztatni, hogy kevésbé legyen „csábító”.  

 

II. 4. 2. 3. Énképre vonatkozó pozitív illúziók 

A hagyományos felfogás szerint az én, a külvilág és a jövő pontos észlelése a mentális 

egészség lényeges feltétele. A szociális megismeréssel kapcsolatos kutatások során azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy az információfeldolgozásunk valójában tele van hiányos adatokkal, 

lerövidített eljárásokkal, hibákkal és torzításokkal, melyek közül a szerzők azokat, amik 

megalapozatlan pozitív értékelést tartalmaztak, az illúzió terminussal illették. Feltételezésük 

szerint ezek az illúziók nem csupán az emberi gondolkodás sajátjai, hanem a mentális 

egészség feltételeit is elősegítik. Egyénenként igen eltérő, hogy ki milyen mértékben él 

ezekkel az illúziókkal.  

Az illúziók egy lehetséges rendszerezése: 

1. A selfről alkotott irreálisan pozitív képzetek: a legtöbb ember magát 
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pozitívabbnak látja az átlagnál, valamint az egyének többsége jobbnak látja 

magát, mint ahogyan mások látják őket.  

2. A kontroll illúziója: az emberek személyes kontrollba vetett hite gyakran 

erősebb, mint az igazolható lenne: nagymértékben a véletlen által meghatározott 

helyzetekben jócskán túlbecsülik kontrollképességük mértékét.  

3. Irreális optimizmus: kutatások szerint a legtöbb ember jövő-orientált, s 

reményteljes, bizakodó abban a tekintetben, hogy a dolgok a jövőben csak 

jobbra fordulhatnak; ezt a pozitív jövőképet inkább tartja érvényesnek magára, 

mint másokra, azt viszont kevésbé tartja valószínűnek, hogy ő maga lesz részese 

negatív eseményeknek, minthogy mások.  

E három illúzió alkalmazásának következményei közé nem csak az tartozik, hogy 

boldogabbnak érezzük magunkat, produktívak vagyunk a munkában (Taylor, Brown, 1988), 

de túlzott alkalmazásuk a kockázatok lekicsinyléséhez, feleslegesen nagy veszélyek 

vállalásához vezethet. A realitást erősen túlhaladó pozitív self képzet okozhatja azt a 

meggyőződésünket, hogy legalább olyan jól tudjuk kezelni a kockázatokat, mint bárki más; a 

kontroll illúziója azt az érzést keltheti, hogy az eseményeket szabályozni tudjuk, így a 

kockázatokat képesek vagyunk kiiktatni; az irreális optimizmus pedig minden alap nélkül is 

elhitetheti velünk például azt is, hogy a mi induló vállalkozásunk abba a 50%-ba tartozik, 

amelyik hosszú távon is fent marad.  

 

II. 4. 2. 4. Az önbecsülés 

A magas önbecsülésű személyekre jellemző, hogy érzékenyebbek, elfogadóbbak a 

pozitív visszajelzésekkel szemben és alulbecslik a negatív visszajelzések számát. Míg az 

alacsony önbecsülésűek a negatív történéseket hajlamosabbak belső okokra visszavezetni, 

hajlamosabbak a szorongásra, s arra, hogy fenyegetve érezzék magukat (Greenwald, Banaji, 

1995).  

A kockázatos döntések potenciálisan fenyegetőek az önbecsülésre nézve, hiszen a rossz 

döntések arra késztethetik az embereket, hogy megkérdőjelezzék ítélkezési képességeiket. 

Azok, akiknek kevés az önvédő erőforrásuk, valószínűleg hajlamosak lesznek olyan 

döntéseket hozni, melyekkel a megbánás lehetőségét minimálisra csökkentik – így tudják 

fenntartani önbecsülésüket (Joseph és mtsai, 1992). A jó, sikerre vezető döntések ugyanakkor 

növelhetik is az önbecsülést. Ha valaki egy területen – például vállalkozás – kitapasztalja, 

hogy mikor érdemes kockázatot vállalni és mikor nem, növelheti magabiztosságát.  

Egyes kultúrák vagy közösségek pedig (gondolhatunk pl. fiatal serdülők egy 
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csoportjára) önmagában a kockázatvállalást elismerésre méltó értéknek tarthatják, így 

megbecsülésre, ezáltal önbecsülésre számíthat, aki ennek megfelelően viselkedik.  

 

II. 4. 2. 5. Az önszabályozási fókusz 

A szociális kogníció területén belül az önszabályozás az emberi gondolkodás és 

viselkedés olyan szisztematikus folyamatát jelenti, ami a személyes célokat és az azokhoz 

vezető út teljesítését is tartalmazza. Az önszabályozás kivitelezési módját a szabályozási 

fókusz alakítja, meghatározva, hogy milyen gondolatok, cselekedetek és motivációs rendszer 

segítségével igyekszünk céljainkat megvalósítani (Bryant, Dunford, 2008).  

Minden ember legalapvetőbb céljai közé tartozik az öröm keresése és a fájdalom 

elkerülése. Elsőre azt gondolnánk, hogy ezek egyetlen, hedonista ösztönelvből fakadnak, 

Higgins (1997) szerint azonban e két cél egyben két különböző működési módot is jelent. Az 

öröm keresésére irányuló önszabályozási folyamat a promóció fókuszban (teljesítmény és 

fejlődés szükséglete, ideális én megvalósítása), a fájdalom elkerülésére irányuló pedig a 

prevenció fókuszban (biztonság és felelősség szükséglete, elvárt én megvalósítása) (Higgins, 

1997) nyilvánul meg.  

Az önszabályozási fókusz értelmezhető egyfelől egy stabil személyiségjellemzőnek, 

másfelől környezeti jellemzőnek is. Ez utóbbi gyakorlatilag a helyzet keretezését jelenti: a 

nyereség elérése/el-nem-érése promóció fókuszú keretet biztosít, míg a veszteség 

bekövetkezése/be-nem-következése prevenció fókuszút. A személyi és a környezeti 

önszabályozási fókusz egy konkrét szituációban egyezhet (konvergens mintázat), de el is 

térhet (divergens mintázat) – utóbbi esetben a motiváció gyengül, a célok ambivalensé válnak. 

(Bryant, Dunford, 2008).  

A döntéshozatal szándékos, tudatos és legtöbbször egy célhoz kapcsolódó viselkedés, 

így könnyű belátni, hogy egy-egy döntésünket önszabályozási folyamataink is 

meghatározzák. Céljaink, önszabályozási fókuszunk hatással van arra, milyen opciót, 

stratégiát találunk vonzónak ahhoz, hogy kiválasszuk. Részleteiben a következő módokon hat 

a kockázatos döntésekre az önszabályozás:  

- A szabályozási illeszkedés (regulatory fit) hatása: ezt akkor tapasztalja meg valaki, ha 

oly módon végezhet egy cselekvést, ami fenntartja, megerősíti a motivációs 

orientációját. Ha valaki ilyen állapotban van, úgy érzi, hogy a dolgok jó irányba 

haladnak, és sokkal nagyobb erőfeszítéseket tesz a cél eléréséért. Egy általános döntési 

helyzetben a promóció fókuszúak számára a jó választás vágya jelenti az illeszkedést, 

a prevenció fókuszúak számára a rossz döntés elkerülése (Higgins, 2005). Egy 



37 
 

kockázatos helyzetben a motivációs irányultság a következő módon alakul: a 

promóció fókuszú egyén esetében a teljesítmény a nyereség elérésében és a nyereség 

elmaradásának elkerülésében, míg a prevenció fókuszú személy esetében a veszteség 

elmaradásának elérésben és a veszteség elkerülésében ölt testet (Bryant, Dunford, 

2008). 

- A kockázatvállalási hajlandóság nagyobb a promóció fókuszú egyénekben. Ez arra 

vezethető vissza, hogy ők a lehetőség kihasználására motiváltak: a nyereség elérésére 

és annak elkerülésére, hogy elhalasszanak egy lehetőséget (és ezzel a nyereséget is). A 

prevenció fókuszúak alacsonyabb hajlandósága pedig a veszteség elkerülésének 

motivációjából fakad és abból, hogy olyan tevékenységben vegyenek részt, ahol 

veszteség érheti őket (Bryant, Dunford, 2008). 

- A kockázatészlelésre a helyzeti szabályozási fókusz hat. A nyereség keret motiválóbb, 

ha a feladat megfogalmazása promóció tartalmú, míg a veszteség keret akkor 

motiválóbb, ha prevenció tartalmú a megfogalmazása (Lee, Aaker, 2004). Ez arra 

vezethető vissza, hogy a promóció fókuszú helyzetben a nyereséget pozitív, a nyereség 

elmaradását negatív kockázatnak észlelik az emberek; a prevenció fókuszú helyzetben 

pedig a veszteség elmaradását látják pozitív és a megvalósulását negatív kockázatnak.  

- Kockázatvállalás során megélt érzelmek: konvergens promóció fókuszú mintázat 

esetén a személyek az öröm-szomorúság dimenzió mentén élnek át érzelmeket, a 

konvergens prevenció fókuszú mintázat pedig a megkönnyebbülés-félelem dimenziót 

aktiválja. A divergens mintázatok zavart és kétértelmű érzelmi válaszokhoz vezetnek 

(Bryant, Dunford, 2008).  

 

II. 4. 3. Helyzeti tényezők 

Bár Sitkin és Pablo (1992) modellje szerint az adott helyzet csak közvetve, a 

hajlandóságon keresztül hat a viselkedésre, jelentős szerepét ők sem tagadják. Mások pedig 

(Weber, 2002, Johnson, Wilke, Weber, 2004) hangsúlyozzák: az emberek nem konzekvensen 

viselkednek a kockázatos szituációkban, így az adott helyzet jellemzői talán még fontosabb 

hatást gyakorolnak a végső viselkedésre, mint a személyi tényezők.  

 

II. 4. 3. 1. Az idő szerepe 

A külső tényezők közül a kutatók a legtöbbet az idő szerepével foglalkoztak. Ritkán áll 

rendelkezésünkre annyi idő, amennyit csak szeretnénk döntéseink során.  

Logikusnak tűnik az a feltételezés, hogy az emberek másként viselkednek, ha határidők 
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nyomása alatt kell dönteniük, mint amikor nem. Kerstholt (1992) összefoglalta, hogy az idői 

nyomás milyen változásokat idéz elő a kockázatos döntési folyamatban: az 

információfeldolgozás sebessége megnő; több nem kompenzatórikus döntési stratégia kerül 

alkalmazásra; csökken a kockázatvállalás mértéke; nagyobb hangsúlyt kapnak a negatív 

információk.  

 

II. 4. 3. 2. Felhalmozott erőforrás 

Az egyes alternatívák vonzóságának, illetve veszélyességének megállapításakor fontos 

szempont lehet az egyén szemszögéből, hogy mennyi felhalmozott erőforrással rendelkezik. 

Például egy valamekkora pénzösszeg kockáztatása bizonyosan más jelent szubjektíven egy 

olyan személy számára, aki azt az összeget egy hónap alatt megkeresi, mint annak, aki 

ugyanezt a pénzmennyiséget egy év alatt tudja csak megszerezni (és főként mást jelenthet 

annak, akinek egyáltalán nincs biztos jövedelme).  

A meglévő erőforrások kockázatvállalásra gyakorolt hatásával kapcsolatban eddig 

ellentmondó eredmények születtek. Ismeretes Tversky és Kahneman (1979) értékfüggvénye, 

amelynek kiindulási pontja nem egy abszolút érték, hanem egy referenciapont, ami 

egyénenként és helyzetenként változhat; maga a függvény pedig nyereség esetében konkáv, 

veszteség esetében konvex alakot ölt. Mindebből az következik, hogy a nagy erőforrással 

rendelkezők kevésbé vállalnak kockázatot, hogy a meglévő értékeiket megóvják, míg a 

„szegényebbeknek” nincs mit veszíteniük, így kockázatvállalóbbak lesznek. Ehhez képest 

többen (March, Shapira, 1992, Thaler, Johnson, 1990, MacCrimmon, Wehrung, 1986) éppen 

azt állapították meg, hogy a gazdagság, a korábbi nyereség, bevétel nagyobb 

kockázatvállaláshoz vezet. March és Shapira (1992) annyiban árnyalja a képet, hogy külön 

hangsúlyt helyeznek a túlélési pontra, ami drasztikus veszteséget jelent; ilyenkor szerintük nő 

a kockázatvállalás. Staw (1981) pedig éppen ellenkezőleg: azt állapítja meg, hogy a 

különösen nagy veszély az információszerzés beszűküléséhez, a kontroll növeléséhez, s így 

rigiditáshoz, a biztos, ismerős alternatíva választásához, vagyis kockázatkerüléshez vezet.  

Faragó (2008) egyedülálló terepkísérlete (hallgatók valós vizsgahelyzetben választhattak 

nehéznek mondott, de több pontot biztosító és könnyebbnek mondott, de kevés pontot is hozó 

feladatok közül; a felhalmozott erőforrást a korábbi dolgozatok során megszerzett, a 

vizsgajegybe beleszámító pontok jelentették) során kapott eredményei némileg feloldják az 

ellentmondásokat: úgy találta, hogy a bőséges erőforrásokkal rendelkezők, illetve a túlélési 

pont közelében lévők vállaltak nagyobb kockázatot, a szűkösebb vagy közepes erőforrással 

rendelkezők pedig óvatosak maradtak.  
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II. 4. 3. 3. Területspecifikusság  

Ha a kockázatos helyzetekben felmerülő negatív következményeket összefoglalóan 

„veszteségnek” címkézzük, akkor nem vesszük figyelembe, hogy az emberek fejében többféle 

típusú kár létezik, attól függően, hogy az mit veszélyeztet, mennyire megelőzhető, mennyire 

súlyos, milyen hasznokkal jár együtt. Ezek alapján jutottunk el a kockázat multidimenzionális 

definíciójához. A multidimenzionalitás alapján Renn (1998) szerint az emberek fejében a 

következő kockázatok léteznek, a kontextustól függően:  

Damoklész kardja: A kockázat egy véletlen, előre nem látható és kezelhető, katasztrófa-

méretű fenyegetés, ami ellen nem lehet küzdeni. Ez a képzet elsősorban a mesterséges 

létesítményekhez kapcsolódik (pl. vegyipari üzemek, atomerőművek). A természeti csapások 

inkább előre jelezhetőek.  

Pandora szelencéje: A kockázat egy láthatatlan fenyegetés a személy egészségére és 

jóllétére nézve. A hatások általában késleltetettek és csak néhány embert érintenek. Ezen 

kockázatok esetében az embereknek nagy szükségük van arra az intézményre, illetve az 

intézmény iránti bizalomra, amelyik kezeli a veszélyt. Tipikus példa az ételadalékok vagy 

műtrágyák.  

Athéné mérlege: A kockázat költségek és hasznok egyensúlyozása. Ez elsősorban a 

pénzügyi kockázatokra vonatkozik, mint például szerencsejátékra vagy fogadásra, 

befektetésre, biztosításra. Valószínűségi számításokkal kezelik az emberek az ilyen 

kockázatokat.  

Héraklész hőstette: A kockázatokat az emberek gyakran keresik, vágynak rá. Olyan 

szabadidős tevékenységek adnak erre lehetőséget, ahol a személy megfelelő készségekkel és 

képességekkel úrrá lehet a veszélyen. Az élvezettel teli izgalom a környezet és magunk feletti 

kontrollból fakad. Az ilyen kockázatok önkéntesek és lehetőség van a kockázat mértékének 

befolyásolására.  

Desewffy (2002) – spekulatív úton – két további kockázattípussal egészítette ki a 

fentieket:  

Trójai faló: Azok a technikai újdonságok, melyek hétköznapjaink részévé válnak (pl. 

mikrohullámú sütő, mobiltelefon), anélkül, hogy a legtöbben értenék működésüket és így 

pontosan ismernék kockázatosságukat.  

Heléna elrablása: Az elsősorban a kelet-közép európai országokban végbement 

rendszerváltásokkal együtt lezajló közbiztonsági – akár vagyonunkat, akár saját testi 

épségünket érintő – kockázatok tartoznak ide. A hatás nem katasztrofális, egyszerre kevés 
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egyént érint, őket viszont jelentősen.  

Emellett az elméleti alap mellett egyre erősebbé váltak azok a kritikák, melyek azt 

fogalmazták meg, hogy a kockázatvállalást a laboratóriumi hipotetikus fogadási helyzetekkel 

mérő vizsgálatok eredményei nem generalizálhatók a való életben hozott döntésekre. A 

kritikákat erősítette az az empirikus tapasztalat is, hogy az emberek következetlenek 

kockázatvállalásaik során. E meggondolások mentén létrejött a kockázat területspecifikus 

(domain-specific) megközelítése.  

Weber (2002) illetve Hanoch és Wilke (2006) is kifejtik, hogy nem érdemes a 

kockázatvállalásra egy általános személyiségdimenzióként tekinteni, melynek két 

végpontjában a szélsőségesen kockázatkereső, illetve kockázatkerülő személyek állnak, és 

amely konzisztens, helyzettől független viselkedésmintát hoz létre. Különböző kategóriákat 

kell  létrehozni a döntési helyzeteket illetően, s ezekben külön-külön vizsgálni az egyéneket, 

hiszen valaki bizonyos területen lehet kockázatvállaló, míg más területen ugyanakkor 

kockázatkerülő.  

MacCrimmon és Wehrung (1986) menedzsereket vizsgálva elsősorban az üzleti és a 

személyes döntések közötti különbségtételt tartotta szükségesnek. A döntéseket ezen kívül 

szerintük a kontroll mértéke, a megszerezhető információ és a rendelkezésre álló idő alapján 

érdemes egymástól elkülöníteni. Az alábbi kockázat kategóriák léteznek tehát: személyes 

döntések, fogadási játékok, pénzügyi befektetések, üzleti döntések.  

Slovic (1987) szerint a döntési helyzetek kategorizálásakor a helyzet alábbi jellemzőit 

kell figyelembe venni: a kockázat ismerőssége, az észlelt kontroll mértéke, a következmény 

katasztrófa jellege (széles körű és sorsszerű) és azonnalisága valamint a szakértők és laikusok 

tudása a következményekről.  

Nicholson és munkatársai (2002) a kockázatok három oldalát tartották érdemesnek 

megragadni: azokat, amelyek az ént és a fizikai jóllétet veszélyeztetik, amelyek az 

életstílusból fakadnak és amelyek a munka világához kapcsolódnak. Ebből kiindulva az 

általuk meghatározott kockázatok: szabadidős, egészségi, karrierre vonatkozó, pénzügyi, testi 

épséget veszélyeztető és szociális kockázatok.  

Zuckerman (2000) saját munkásságából kiindulva a szenzoros élménykereséshez 

kapcsolódó, főleg fiatalok között megjelenő viselkedésformákat (alkohol fogyasztás, 

dohányzás, droghasználat, szexuális tevékenységekkel kapcsolatos kockázatok, autóvezetés és 

szerencsejáték) vizsgálta. Egy Horvath-tal közös tanulmányukban (1993, idézi: Zuckermann, 

2000) egy általános kockázatvállalási skála faktoranalíziséből alakítottak ki négy kategóriát: 

bűnözői tevékenységek, kisebb szabálysértések, pénzügyi és sportolásból fakadó kockázatok.   
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Soane és Chmiel (2005) a következőket különböztették  meg egymástól: munkával 

kapcsolatos, egészségi és pénzügyi kockázatok.   

Weber, Blais, Bletz (2002) a korábbi, kockázattípusokat megalkotó szakirodalmak 

összefoglalásával elkülönítették a pénzügyi, egészségre vonatkozó, szabadidős, erkölcsi és 

szociális kockázatokat. Emellett March és Shapira (1987) menedzsereket vizsgáló kutatása 

alapján a pénzügyi kockázatokat érdemesnek tartották tovább osztani befektetési és fogadási 

kategóriákra.  

A területspecifikusság alkalmazásának hasznára jó példa Hanoch, Johnson és Wilke 

(2006) tanulmánya. Ők homogén, bizonyos területen kimagaslóan magas vagy alacsony 

kockázatokat vállaló személyeket vontak be a vizsgálatukba, s hasonlítottak össze: extrém 

sportolók, (az egészségükre különösen vigyázó) tornászok, dohányosok, szerencsejátékosok 

és befektetők. A Weber és munkatársai (2002) által javasolt öt területen mérték a 

kockázatvállalásukat és az eredmények alapján az egyes csoportok csak a nekik megfelelő 

területen mutattak különbséget a többi csoporttól.  

Weber és Blais (2006) angol és francia mintában is ki tudta mutatni, hogy a 

kockázatvállalás egyénen belüli, de területek közötti varianciája sokkal nagyobb volt, mint a 

személyek közötti, megerősítve ezzel a kockázatok területspecifikus vizsgálatának 

létjogosultságát.  

 

II. 4. 4. Kockázatészlelés 

Sitkin és Pablo (1992) modelljében a második legfontosabb tényező a kockázatészlelés. 

A kockázat pszichológiai jellegű megközelítésének egyik fő témája a kockázatok szubjektív 

értékelése, becslése, hiszen bizonyítékok sokasága áll amellett, hogy a hétköznapi (de olykor 

még a szakértői) viselkedést leggyakrabban a szubjektív élmények határozzák meg, nem az 

objektív tények és a racionalitás. Nem lehet tehát a pszichológiai tényezőket figyelmen kívül 

hagyni a kockázatos döntések vizsgálata során, még ha nem is értünk egyet teljesen Desewffy 

(2002) erősen fenomenológiai véleményével. Szerinte az objektív létező kockázat és a 

szubjektív észlelt kockázat között csak az elemzések megkönnyítése érdekében érdemes 

különbséget tennünk, mivel a kockázat mindig is absztrakt fogalom marad, amit arra 

alkalmazunk, amire éppen akarjuk. (Például: bár több ember fél repülőre ülni, mint autóba, a 

statisztikák szerint jóval többen halnak meg az utakon, mint lezuhant repülőgépek roncsai 

között; mindezzel együtt igen nehéz lenne objektíven meghatározni, hogy melyik közlekedési 

mód a kockázatosabb.) 

Maga az észlelés, a percepció kognitív folyamat, mellyel az érzékszerveinkből származó 
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érzékleteket alakítjuk, integráljuk jelentésteli élménnyé. Ez a külvilág modellezése egyben; e 

modell segítségével igazodunk el környezetünkben (Atkinson, 2005). Ahhoz, hogy a kockázat 

világában is eligazodjon az egyén, azt észlelnie, modelleznie kell tehát. Mielőtt az ezzel a 

modellezési folyamattal kapcsolatos kutatásokat mutatnám be, megemlítek egy, a 

kockázatészlelés kognitív megközelítését kritizáló nézetet.  

Sjöberg (2000) szerint ugyanis a „kockázatészlelés” megnevezés félrevezető és igen 

pontatlan. Álláspontja mögött az a gondolat húzódik, hogy mivel a kockázat a jövőre 

vonatkozik, csak elképzelni, vagy konstruálni lehet, érzékelni és észlelni nem. A ’70-es 

években elterjedt fogalom azért is félrevezető, mert a kockázathoz a percepciós 

mechanizmusokon keresztül akar eljutni, mintha legalábbis a kockázatészlelés ingervezérelt 

volna. Ingerekről azonban szó sincs a valószínűségek és jövendőbeli következmények 

világában, sokkal inkább gondolatokról, hiedelmekről és konstruktumokról. A téma tehát 

Sjöberg szerint kevésbé a kogníció területéhez tartozik, még akkor sem, ha a kockázatészlelés 

a Tversky és Kahnemann (1974) által leírt heurisztikákon keresztül leírható szubjektív 

valószínűségekkel oly látványosan ragadható meg. A szubjektív valószínűséggel kapcsolatban 

Sjöberg (2000) két problémát talál: a valószínűség, még ha a kockázat fontos része is, nem az 

egésze; másrészt a heurisztikákat vizsgáló tanulmányok a valószínűség-számítási problémákra 

és azok intuitív számítási megoldásaira alapoztak. Mindezekből azonban a valódi, életszerű 

helyzetekre következtetni, meglehetősen spekulatív folyamat. A kockázatészlelés tehát – 

következtet Sjöberg – a hiedelmekről szól inkább és így azokhoz a jelenségekhez tartozik, 

melyeket a szociálpszichológia kutat, elsősorban attitűd címszó alatt.  

Sjöbergnek annyiban bizonyára igaza van, hogy a kockázatészlelés megnevezés valóban 

nem a legszerencsésebb és némileg pontatlan; valamint kétségtelen, hogy a kockázatokhoz 

fűződő viszonyunkat érdemes attitűdként is kezelni, amiben fontos szerepet kapnak a társas 

hatások, hiedelmek (lásd például a kockázat fogalmának kulturális megközelítését). Azonban 

ha a kockázatvállalást döntéselméleti keretbe helyezzük, a kognitív megközelítés 

elkerülhetetlen, lévén a döntéshozatal egy kognitív folyamat: információt szerzünk, 

dolgozunk fel, következtetéseket vonunk le a jelen állapotból a jövőre nézve, végül 

választunk. Sjöberg kritikáit figyelembe véve tehát, az tűnik a leghasznosabbnak, ha a két 

megközelítést egymást kiegészítve alkalmazzuk a kockázatészlelés tárgyalása során.  

 

II. 4. 4. 1. Kapcsolódó kutatások, tanulmányok 

A leíró, pszichológiai döntéselméletek kapcsán fentebb megfogalmazott jelenségek 

mind alkalmazhatók a kockázatészlelés témakörében is; a valószínűségek és következmények 
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szubjektív észlelésétől kezdve, a heurisztikákon át, Tversky és Kahneman (1979) 

lehetőségelméletéig. Mindezt a kockázatos döntési helyzetek esetében a következő, 

pszichometriai módszerekkel feltárt torzító tényezőkkel lehet kiegészíteni:  

- érzéketlenség a negatív kimenetelek várható számával szemben: a negatív 

kimenetelek észlelt átlagos száma csak gyenge kapcsolatban van az észlelt 

kockázatossággal (von Winterfeldt, John, Borcherding, 1981);  

- a katasztrófa lehetősége: a legtöbb ember veszélyesebbnek tartja a kis 

valószínűségű, de súlyos következményekkel járó kockázatokat, mint a 

valószínűbb, de kevésbé jelentős következménnyel járókat (von Winterfeldt, John, 

Borcherding, 1981);  

- a kockázat minőségi tulajdonságai: kísérletek és felmérések a kockázat forrásának, 

illetve a kockázatos helyzetnek több, a kockázatészlelést befolyásoló tulajdonságát 

mutatták ki (Slovic, Fischhof, Lichtenstein, 1980; Johnson, Tversky, 1983, Renn, 

2004): a következményektől való félelem, a kockázat feletti kontrollról való 

meggyőződés, bizalmas viszony a kockázattal (a kockázat ismertsége), a 

kockázatok és hasznok igazságos elosztásának percepciója, jövő generációra 

vonatkozó hatások, mások (személyek vagy intézmények) felelősségre vonása a 

kockázatos helyzet kialakítása miatt; mindemellett a méltányossági kérdések is fő 

szerepet kapnak a kockázatészlelésben;  

- a kockázat okával kapcsolatos hitek: a kockázatészlelés gyakran egy, a kockázat 

kiváltójával (technológia, emberi cselekvés, természeti esemény) szembeni attitűd 

része; ezek az attitűdök tele vannak a kockázatkiváltó természetével, történelmével 

kapcsolatos hiedelmekkel (Van Der Pligt, Van Der Linden, Ester, 1982; Renn, 

Swaton, 1984); sokszor tehát a kockázatészlelés ezen hiedelmek terméke, nem 

pedig alapja.  

A kutatások emellett nem csak arra voltak kíváncsiak, hogy az emberek az adott 

szituáció milyen jellemzői mentén írják le a kockázatosságot, hanem hogy van-e ebben a 

folyamatban eltérés szakértők és laikusok között (Slovic, 1978, Slovic, 1987). A szakértők és 

a laikusok kockázatészlelése alapjaiban tér el egymástól, az előbbi a kockázatokat technikai 

mérőszámnak tekinti, utóbbi a kockázatokat más dimenziók: azok ismertsége vagy 

félelmetessége mentén értékeli.  

Engländer, Faragó, Slovic és Fischhoff (1986) a kultúrák közötti eltérést is vizsgálta: az 

amerikai és magyar minta összevetése alapján úgy tűnt, mind a két országban hasonló 

minőségi jellemzők mentén értékelik a kockázatokat (katasztrófa jelleg, ismertség és 
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végzetesség), de az észlelt kockázat szintjében voltak eltérések: az amerikaiak a technológiai, 

a magyarok a hétköznapi kockázatokat látták veszélyesebbnek.  

Conchar és munkatársai (2004) az észlelt kockázat (valószínűségek és következmények 

elemzése alapján tudatosan megbecsült és a lehetséges hasznok figyelembe vételével értékelt 

kockázat) létrejöttének folyamatát modellálták. A folyamatot három részre osztották: 

1. keretezési fázis: az  alternatívák felállítása – a figyelmet az adott kockázatos 

helyzetre fókuszálva – információgyűjtés (külső források: kapott, nyílt információk 

és társas referenciák; belső források: korábbi tapasztalatok, elképzelt ideális 

kimenetek) és a kockázat fontossága (egyénre jellemző vonások, motivációk, 

társadalmi értékek, illetve fent említett veszteségtípusok) alapján;  

2. becslési fázis: az észlelt kockázat kialakítása a korábbi fázisban szerzett 

információk, a kockázat fontossága és az egyéni motivációk hatására;  

3. értékelési fázis: az észlelt kockázat szubjektív tesztelése egy vagy néhány értékelési 

standard alapján, annak megállapítására, hogy az észlelt kockázat megéri-e a 

lehetséges nyereségek fényében; az eredményt befolyásolhatják az egyéni jellemzők, 

elsősorban a kockázatvállalási hajlandóság.   

A modell erőssége, hogy mindhárom fázis esetében figyelembe veszi az egyéni 

tényezőket és a kulturális faktorokat is – ezeket együtt Egyéni Kockázat-Profilnak nevezve.  

Lényeges kiemelni, hogy ez a modell a tudatos, szándékos kockázatvállalás eseteiben 

használható. A kockázatvállalási hajlandóságot („risk-taking propensity”) meg is 

különböztetik a kockázat iránti hajlamtól („risk affinity”). Előbbit az adott helyzetre 

alkalmazható szándéknak tartják, ami egyben az észlelt kockázat folyamatának végeredménye 

is, utóbbit egy belső, egyénre jellemző személyiségvonásnak, ami a folyamatnak csak egy 

eleme.  

 

II. 4. 5. Kockázatmegtérülési keret  

A Conchar és munkatársai (2004) által felállított modellnek, a kiindulópontnak tekintett 

Sitkin-Pablo modellhez képest, további hozzáadott értéke, hogy a harmadik, értékelési 

fázisban szerintük az emberek azt igyekeznek felmérni, hogy az alternatíva észlelt kockázata 

hogy viszonyul a lehetséges nyereségéhez. Ahhoz ugyanis, hogy valaki egy biztos helyett egy 

kockázatos opciót válasszon, utóbbinak megfelelően vonzónak kell lennie. A döntéshozó 

tehát a valószínűség mellett a hasznosságot is figyelembe veszi, így a kockázatos döntések 

várt pozitív kimenetelének elég hasznosnak és elég valószínűnek kell  lennie ahhoz, hogy 

érdemes legyen a kockázatot felvállalni (Faragó, 2008). Ezt, a kockázatvállalás közgazdasági 
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szemléletű, költség-haszon elemzésen alapuló megközelítését nevezzük kockázatmegtérülési 

keretnek.  

A kockázatmegtérülési keret szerint az emberek kockázat iránti preferenciáját az 

határozza meg, hogy milyen un. trade-off-okat találnak az opció kockázatossága és elvárt 

haszna között. A megközelítés természetesen a pénzügyi döntések világából ered, ahol az X 

opcióra való fizetési hajlandóságot („willingness to pay” – WTP) megnevezték, s ezt a 

kockázat és a várható érték függvényében írták le: WTP=érték – b*kockázatosság (Weber, 

Hsee, 1998), ahol b az érték és a kockázatosság közötti szubjektív trade-off együtthatója.  

A pénzügyi döntéseket mindenféle kockázatra általánosítva, az egyenlet így néz ki, X 

alternatívára vonatkoztatva: Preferencia(X) = elvárt haszon(X) + b*(észlelt kockázat(X)) 

Pszichológiai értelemben a kockázatmegtérülési keret egyik nagy haszna, hogy a 

kockázatvállalásban előforduló egyének közötti különbségeket, illetve egy egyén helyzettől 

függő preferenciaváltozásait is jól magyarázza (Weber, 2002). Ezen jelenségek mögött 

mindig két (egymást kölcsönösen nem kizáró) folyamat állhat:  

- az elvárt haszon és/vagy a kockázat szubjektív észlelése;  

- az érték és kockázat közötti trade-off (fenti egyenletben a b együttható) egyéni 

megítélése.  

Az egyéni különbségeket tehát okozhatja a haszon és a kockázatosság egyedi észlelése, 

de a b együttható, vagyis a kockázat\érték trade-off (megéri-e ez a kockázat ezt a hasznot) 

szubjektív megállapítása is.  

A fenti függvényben szereplő elemekre a kontextus is hatással lehet: egy döntéshozó 

választásai eszerint azért különbözhetnek két helyzetben (pl. szabadidős kockázatok vs. 

pénzügyi kockázatok), mert az egyes kockázatos helyzetek iránti preferenciát meghatározó 

egyenletekben:  

- az elvárt haszon és/vagy az észlelt kockázat kap eltérő értéket, miközben a b 

együttható megegyezik, vagy  

- a b együttható kap pozitív értéket az egyikben, negatívat a másikban, miközben az 

elvárt haszon és az észlelt kockázat megegyezik.  

 A keretezési hatás is magyarázható mind a két folyamat segítségével: a nyereségesen 

megfogalmazott helyzet során megfigyelhető kockázatkerülés és a veszteségesen 

megfogalmazott során megfigyelhető kockázatkeresés mögött állhat az is, hogy:  

- valaki ugyanakkorának látja a kockázatokat és hasznokat nyereség és veszteség 

esetében is, de negatív lesz a b együtthatója a nyereségként és pozitív a veszteségként 
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megfogalmazott helyzet iránt (ezért előbbiben a biztos összeget választja a lottóval szemben, 

utóbbi esetében pedig a lottót választja a biztos veszteséggel szemben), de állhat az is, hogy: 

- a nyereség esetében a biztos nyereség látszik kevésbé kockázatosnak, mint a lottó és 

ezért választják azt, a veszteség esetében pedig a lottó látszik kevésbé kockázatosnak, mint a 

biztos veszteség, s ezért választják (tehát az észlelt kockázat különbözik, a b együttható 

megegyezik).  

Weber és Milliman (1997) a pozitív vagy negatív b együtthatót a kockázatokhoz való 

pozitív vagy negatív viszonyulásként értelmezte és az észlelt kockázat iránti attitűd 

elnevezéssel látta el. Szerintük ez nagyon hasonló fogalom, mint amit Yates és Stone (1992, 

id: Weber, 2002) „kockázatundornak” nevezett. Eszerint az emberek mindig kerülik a 

kockázatokat, s extra nyereséget várnak el a kockázat vállalásának fejében. Az észlelt 

kockázat iránti attitűd ennél semlegesebb és legalább elméletben megengedi, hogy valaki 

bizonyos kockázatokat „szeressen”.  

Weber és munkatársai (2002) tehát nem csak addig jutnak el, hogy megállapítják: 

érdemes elkülöníteni az észlelt kockázat iránti attitűdből fakadó kockázatvállalást („valódi” 

kockázatvállalás) a nem észlelt kockázatból fakadó kockázatos viselkedéstől, hanem ezt a 

megkülönböztetést operacionalizálják, mérhetővé is teszik. Vizsgálatukban megállapítják, 

hogy az észlelt kockázat iránti attitűd alapján nagyon kevés személy tekinthető 

kockázatkeresőnek, míg kockázatos viselkedésre jóval nagyobb arányban hajlandóak az 

emberek – ez viszont döntően abból ered, hogy ilyenkor alacsonynak észlelik a kockázatokat 

vagy kiemelkedően magasnak a hasznot. Az általuk mért személyiségvonások (szenzoros 

élménykeresés, kétértelműség tűrés) a kockázat és haszon észlelésére, valamint a kockázatos 

viselkedésre voltak hatással, az észlelt kockázat iránti attitűdre nem – ez utóbbira inkább a 

helyzeti tényezők (kutatásukban a területspecifikusság) hatnak.  

Weber és Hsee (1998), valamint Weber és Blais (2006) szintén ki tudta mutatni, hogy a 

kockázatos viselkedés és a kockázatészlelés a területtől és a csoporttól (kultúrától) is függ, az 

észlelt kockázat iránti attitűdöt tekintve azonban az emberek kultúrától és helyzettől 

függetlenül konzisztensek (szinte kivétel nélkül kerülők).  

Ez az attitűd alapú megközelítés azért is lehet gyümölcsöző, mert választ ad Sjöberg 

(2000) fenti leírt kritikájára. Így ráadásul a kognitív folyamatok vizsgálata is jogos marad, 

mint az attitűd egyik összetevője.  

Az attitűdök egy másik összetevőjének, a viselkedésnek a jelentősége a kockázatvállalás 

témájában nem vitatott. Az attitűdök harmadik összetevője, az érzelmek szerepe a 

kockázatvállalásban szintén vizsgálat tárgya – igaz, nem túl régóta, de egyre nagyobb teret 
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hódítva. Nézzük hát meg, hol tart ma az érzelmek kockázatvállalásban betöltött szerepének 

tisztázása.  

 

II. 4. 6. Érzelmek 

Az érzelmek befolyását a döntéshozatalra, a kockázatok észlelésére és a kockázatos 

helyzetekre adott reakcióra a racionális közgazdasági elméletek, a szubjektív várható 

hasznosság (SEU) és egyéb leíró kognitív elméletek, például a kilátáselmélet (a leíró 

elméletek fejlődését és változatait összefoglalta: Starmer, 2000) elégtelensége miatt kezdték 

alaposabban tanulmányozni. Loewenstein és kollégái (2001) a bírált elméleteket 

„konzekvencionalistáknak” hívják; ezekben a megközelítésekben a döntéshozatalt kimondva 

vagy kimondatlanul is kizárólag kognitív folyamatnak tartják, ahol az érzelmek csak kísérő 

jelenségek, nem részesei a döntési folyamatnak.  

Weber és munkatársai (2002), akik a kockázat területspecifikus jellegének és a 

kockázatmegtérülési keretnek a jelentőségét hangsúlyozzák, a haszon és a kockázatok 

észlelésének külön mérésével arra jutnak, hogy e kettő megítélése minden esetben negatív 

kapcsolatban áll egymással. Az ezredforduló tájékán már ők is megkísérlik felvetni, hogy e 

mögött érzelmi okok lehetnek, ennek empirikus alátámasztását azonban a jövő feladatának 

tekintik. 

Az érzelmektől való „idegenkedés” nem véletlen és nem független a pszichológia 

egészének érzelmekhez való viszonyától. Maga a fogalom, jelenség meghatározása és leírása 

sem egységes mind a mai napig, illetve az érzelmek és a gondolkodás viszonyát is vita övezi 

már évszázadok óta.  

 

II. 4. 6. 1. Az érzelmek szerepe a kockázatvállalásban 

II. 4. 6. 1. 1. Fogalmi problémák 

Az érzelmek szerepével kapcsolatos jelenleg is zajló paradigmaváltás jelei abban is 

megmutatkoznak a kockázatvállalás irodalmában, hogy csak kevés publikáció érzi 

szükségesnek, hogy az érzelem kifejezést definiálja (Elster, 1998, Bechara, 2005, Bateman, 

2006), ráadásul az angol nyelvű szövegekben a szó több, kicsit eltérő jelentésű variánsával is 

találkozhatunk: emotion; feeling; affect – ezen belül is state (állapot) és trait (vonás); mood. 

Néhány szerző egyéb megkülönböztetéseket tesz: Lerner és Keltner (2000), illetve Townsend 

(2006) beszél integrált (integral: a kockázatot hordozó tárgy iránti és a döntés 

következményeként anticipált érzelem) és eseti (incidental: általános érzelem, ami a 

kockázatos ítélethozatal vagy döntés közben lép fel) affektusról. Loewenstein és munkatársai 
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(2001) pedig előzetes (anticipatory: a kockázatra adott viszcerális reakció) és várt 

(anticipated: a jövőben, a döntés következményeként várhatóan megélt) érzelmeket említ.  

 

II. 4. 6. 1. 2. Különböző érzelemelméletek a kockázatvállalás vizsgálatában 

Valencia 

Egyes kutatók (Johnson, Tversky, 1983, Isen, 1988, Grable, 2008, Chuang, 2005) az 

érzelmek hatását a kockázatvállalásra csak abból a szempontból vizsgálták, hogy az érzelmek 

negatívak vagy pozitívak.  

Kognitív kiértékelés 

A kognitív kiértékelő elméletek szerint az adott helyzet elemzése játszik szerepet 

elsősorban az érzelmek keletkezése és minősítése során. Vagyis az adott szituáció bizonyos 

dimenziói határozzák meg, hogy éppen milyen érzelmet „kell megélnünk”. Smith és 

Ellsworth (1985) tanulmánya szerint a legtöbb helyzet hat dimenzió mentén értékelhető az 

érzelmek szemszögéből:  

- a figyelem szintje, amit a helyzetnek szentelünk,  

- bizonyosság,  

- a helyzet felett érzett kontroll mértéke,  

- kellemesség (vagyis pozitív vagy negatív – ez egyben az érzelmek valenciája),  

- az észlelt akadályoztatás mértéke,  

- ki/mi a helyzet kiváltója (én, mások, vagy külső elem),  

- szükséges erőfeszítés mértéke.  

A fenti dimenziók mentén lehet tehát egy-egy helyzetet leírni és a mintázat adja meg, 

milyen érzelmet élünk át éppen. 

Az érzelem kockázatvállalásra gyakorolt hatásának témakörében némely kutatások 

(DeSteno, 2000, Lerner és Keltner, 2000, Hockey, 2000, Peters, 2000) megmaradnak a 

kognitív megközelítés adta kereteken belül és az érzelmekre, mint a kognitív feldolgozás 

egyik elemére, információforrására tekintenek.  

Az érzelmek közvetlen hatása 

A pszichológia más, elsősorban klinikai területén többen is bizonyítékokat állítottak fel 

azonban amellett, hogy az érzelmek kognitív kiértékelés nélkül is előállhatnak (Zajonc, 1984, 

LeDoux, 2000), illetve hogy közvetlenül is hathatnak a viselkedésre (Bechara, 1997, Hsee, 

1997). Ilyenkor az érzelmi és kognitív folyamatok párhuzamosan zajlanak, ami a gondolkodás 

és a viselkedés közötti ellentmondáshoz is vezethet. A kockázatvállalás terén például ez azt 

jelenti, hogy sok olyan dologtól félhetünk (és kerüljük el emiatt), amiről pedig egyébként 
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tudjuk, hogy nagyon alacsony kockázatot rejt (Sjöberg, 1998), vagy éppen már akkor 

elkezdhetjük kerülni egy választás során a veszteséges opciót, amikor még tudatosan nem is 

fogalmaztuk meg a lehetőségekhez kapcsolódó kockázatokat (Bechara, Damasio, 1997).  

 

II. 4. 6. 1. 3. Eredmények a különböző érzelemelméletek mentén 

Valencia  

Johnson és Tversky (1983) az opciók valószínűségére fókuszált: érzelem általánosító 

(affect generalization) hipotézisük szerint a negatív érzelmet keltő információ a döntés során a 

negatív események észlelt gyakoriságát növeli. 

Ebbe az elméletcsoportba tartozik a hangulat fenntartási (mood maintenance) hipotézis 

(Isen, 1988), illetve az ennek ellentmondó „érzeleminfúzió” (affect infusion) modell (Grable, 

2008) is. Előbbi azt jósolja, hogy a pozitív hangulat nagyobb óvatosságot és kockázatkerülést 

eredményez, mert ilyenkor az emberek tartanak attól, hogy a veszteség aláássa pozitív 

hangulatukat; míg negatív hangulatban azt remélik, hogy az esetleges nyereség kibillentheti 

őket kellemetlen állapotukból. Az „érzeleminfúzió” modellje pedig éppen ellenkezőleg: a 

pozitív hangulatot tartja a kockázatvállalás kiváltójának, mert ilyenkor az emberek 

optimistábbak, a szelektív figyelem a környezet pozitív jellemzőit találja meg, míg negatív 

hangulatban az emberek inkább a negatív tulajdonságokra, veszteségekre fókuszálnak és ezért 

kerülik a kockázatokat.  

Chuang és munkatársai (2005) a hangulat fenntartási hipotézist erősítik meg 

kutatásukkal. Hallgatókat történet olvasásával hozták negatív vagy pozitív hangulatba, majd 

egy kockázatvállalási kérdőívet töltettek ki velük – az élet különböző területeiről származó, 

elképzelt helyzetekben választhattak egy biztonságos és egy kockázatos opció között. 

Eredményeik szerint a negatív hangulat nagyobb kockázatvállaláshoz vezet, mint a pozitív.  

Kognitív kiértékelés  

A kockázatvállalás kapcsán végzett kísérletükben, DeSteno és munkatársai (2000) azt 

találták, hogy a szomorúság és a düh, bár mindkettő negatív érzelem, mégis más módon 

befolyásolja a valószínűségbecslést. Emellett csak azoknak az eseményeknek a 

valószínűségbecslését befolyásolta az adott érzelem, amivel asszociálták előtte a kísérleti 

személyeket. Lerner és Keltner (2000) azt találta, hogy bár a düh és a félelem is negatív, az 

előbbi optimista, utóbbi pesszimista becsléseket eredményezett, mert a düh alapján az 

emberek az eseményt előre láthatónak, kontrollálhatónak találják, ahol mások felelőssége 

kerül előtérbe, viszont a félelem pont ezzel ellentétesen címkézi az eseményt. Az Ázsiai 



50 
 

Betegségdilemma (Tversky, Kahneman, 1986) esetében is a „dühösek” kockázatos, a 

félelemmel teltek a kockázatkerülő megoldást választják.  

Fessler és munkatársai (2004) az érzelmek evolúciós megközelítése segítségével 

árnyalják Lerner és Keltner (2000) eredményeit. Vizsgálatuk tárgyának azért az undort 

választották, mert Lerner és Keltner (2000) kognitív megközelítése alapján az undor nagyon 

hasonlóan jelöli a helyzetet, mint a düh (tehát kockázatkeresésre sarkall), viszont az 

adaptációs funkciója eltérő – az evolúciós nézőpont szerint tehát elkerülő viselkedésre,  

kockázatkerülésre sarkall. Eredményeik igazolták, hogy az érzelmek az ő elvárásaiknak 

megfelelően befolyásolják a kockázatvállalást, a nem (férfi/nő) változón keresztül – csak a 

férfiak kockázatvállalása nőtt düh és csak a nők kockázatvállalása csökkent undor esetében. 

Hockey (2000) nem elégedett meg a negatív érzelmek, mint homogén kategória 

kockázatvállalásra gyakorolt hatásának vizsgálatával, mert szerinte nem mindegy, milyen 

negatív érzelmet vizsgálunk. Eredményei szerint a szorongás és düh (magas arousallal járó 

negatív érzelmek) valóban emelik a kockázatvállalást, de mások, mint depresszió, stressz 

(fáradtság) inkább csökkentik.  

Peters (2004) a kockázatészlelést vizsgálta Lerner és Keltner (2000), illetve Johnson és 

Tversky (1983) munkái alapján, és azt találta, hogy a negatív érzelmek és a kockázatészlelés 

között mindig erős pozitív korreláció van. (Tehát minél inkább negatív érzelem jellemez 

valakit, annál kockázatosabbnak észleli ugyanazt a tárgyat.) Kérdés, melyik okozza melyiket. 

A legjobban az adatok azt a regressziós modellt támasztották alá, mely szerint a negatív 

emóció határozza meg a kockázatészlelést.  

Az érzelmek közvetlen hatása 

Sjöberg (1998) abból a fogalmi zavarból indult ki, amely gyakran egybemossa az 

aggodalom és a kockázatészlelés kifejezést. Empirikus kutatásának célja az volt, hogy a két 

fogalmat elválassza egymástól, s egymásra hatásukat vizsgálja. Eredményei szerint a mért 

aggodalom és észlelt kockázat között nincs vagy csak nagyon gyenge a korreláció; az észlelt 

kockázat regressziós elemzései pedig gyenge, 5%-os magyarázó erőt tulajdonítottak az 

aggodalomnak (kivéve egy-két speciális kockázatot: villámlás, ózonpajzs vékonyodás, 

természetes háttérsugárzás, nukleáris hulladék, tüdőrák). Egy másik modellbe egyéb 

változókat is belevettek, de az aggodalom szerepe ekkor is alacsony maradt, míg például az 

egészség és a technológia elfogadottsága magas előrejelző értékkel bírt. Ezek után két 

speciális kockázatot (villámlás, közúti forgalom) megvizsgálva, most az aggodalomra 

vonatkoztatva végeztek regresszió analízist. A villámlás esetén azt találták, hogy a kockázat 

észlelése meghatározza az aggodalmat, a közúti forgalom esetében viszont nincs összefüggés 
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a két változó között. Mindezek alapján megkülönböztették a kockázat két típusát. Érzelmi 

kockázatoknak nevezték el azokat, amikor az aggodalom és kockázatészlelés között szinergia 

van – ilyen helyzetekben a veszély konkrétabb, könnyebben érzékelhető (pl. villámlás). 

Amikor nehezebben érzékelhető veszélyről van szó, és kockázatészlelés és aggodalom 

egymástól függetlenül alakul, kognitív típusú kockázatról beszélnek (pl. közúti forgalom).  

Az a konklúzió, hogy az aggodalom és a kockázatészlelés függetlenek. Vagyis az 

érzelmi és kognitív reakciók is függetlenek: gyakran olyan tényezők irányítják 

viselkedésünket, melyeknek nem vagyunk tudatában. A függetlenséget alátámasztják azok a 

megfigyelések, hogy aggódhatunk olyan dolog miatt, amiről egyébként tudjuk, hogy kevésbé 

veszélyes (villámlás), és fordítva: ismerten veszélyes dolgok miatt nem aggódunk 

(közlekedés).  

Az érzelmek kockázatvállalásra gyakorolt közvetlen, kognitív kiértékelés nélküli hatását 

Bechara és Damasio (1997, 2005) is hangsúlyozzák. Eredményeik szerint frontál-lebeny 

sérült páciensek másként viselkedtek kockázatos helyzetekben, mint az ilyen sérülést nem 

szenvedettek, aminek oka, hogy az ilyen betegek érzelmi élete sérült, így az emóciók nem 

tudják betölteni szabályozó funkciójukat a viselkedésben. A normál kísérleti személyek már 

azelőtt alkalmazták egy kártya játékban (IGT – Iowa Gambling Task) a megfelelő döntési 

stratégiát, amikor még nem tudták azt szóban, tudatosan megfogalmazni (sejtési fázis); míg a 

páciensek még akkor sem tudtak alkalmazkodni, amikor már pontosan felmérték az esélyeket 

és veszélyeket (Bechara, Damasio, 1997). A vizsgálat során mérték a részt vevők 

bőrellenállását is, mint az érzelmi reakció jelzőjét. A normál személyek a sejtési fázis során is 

mutattak bőrellenállást, amikor a veszteséges pakliból húztak, míg a sérült személyek körében 

a kísérlet során ez soha nem volt tapasztalható. A szerzők ezek alapján úgy vélik, hogy a 

döntéshozatal során létezik egy komplex, nem tudatos folyamat, ami a korábbi egyéni 

élményeken és reprezentációkon alapul, amiket pedig a velük asszociált büntetések, jutalmak 

és érzelmi állapotok alakítanak.  

Bechara és Damasio (2005) vizsgálataik eredményeképpen fogalmazták meg a 

szomatikus marker (somatic marker) hipotézist. A viselkedésünket – így a döntéshozatalt is – 

azok a markerek is befolyásolják, amik az érzelmeket alkotó biológiai szabályozó 

folyamatokból születnek. A hatás tudatos és nem tudatos módon is történhet. Az érzelmi 

rendszerek tehát gyakran jelentős implicit és explicit tudással járulnak hozzá a gyors és 

előnyös döntéshozatalhoz.  

Epstein kettősfolyamat elméletéből és Bechara és Damasio kutatásaiból kiindulva 

Slovic és mtsai (2002) a szomatikus markerek értékelés nélküli, automatikus hatását érzelmi 
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heurisztikának nevezik. Bevezetnek emellett egy új fogalmat: értékelhetőség (evaluability). 

Ezt egy mediáló mechanizmusnak képzelik el, ami az affektus hatását közvetíti a döntési 

folyamatokra. Az affektív ingerek ugyanis nem csak valenciájukban mutatnak 

változatosságot, hanem pontosságukban/homályosságukban is: az az adott inger értékelhető-e, 

összehasonlítható-e. Ha egy inger nem értékelhető, nem kap érzelmi referenciakeretet így a 

döntés során az opciók nagyon fontos és lényeges tulajdonságai sem jutnak szerephez.  

Loewenstein és munkatársai (2001) az eddigi munkákból azt hiányolják, hogy azok nem 

foglalkoznak a kogníció és érzelem kapcsolatának részleteivel – vagyis azzal, hogy a kognitív 

és érzelmi folyamatok párhuzamosan, egymástól függetlenül, vagy egymással 

kölcsönhatásban működnek-e. Ezért kísérletet tesznek arra, hogy összeillesszék az alábbi két 

irányzatot:  

- az érzelmek részt vesznek és segítenek a kognitív értékelésben, információt adnak, 

még ha nem is normatív módon (tehát összhang van a kettő között);  

- az érzelmek és a kognitív kiértékelés szétválik, és az érzelmek uralkodnak.  

Az általuk megoldásként bemutatott kockázat-mint-érzelem (risk-as-feeling) 

megközelítés elismeri, hogy kogníció és érzelem segítheti egymást, de azt is, hogy máskor 

pedig csak az érzelmek irányítanak. 

Emellett megállapítják, hogy egy kockázatos döntési helyzetben az érzelmekre 

elsősorban a következmények (és főleg az élénk következmények) hatnak, a valószínűségekre 

érzéketlenek vagyunk.  

 

II. 4. 6. 2. Érzelmek és pénzügyi kockázatvállalás 

Elster (1998) kritizálja, hogy az érzelmek szerepét eddig a gazdasági döntések során 

pusztán úgy értelmezték, mint lelki, pszichológiai haszon (pozitív érzelem) és költség 

(negatív): az emberek csak abból a szempontból veszik figyelembe érzelmeiket anyagi 

döntéseik során, hogy ne csak anyagi, hanem lelki értelemben is „jól járjanak”. Elster kritikája 

e hozzáállás túlzott egyszerűségére és arra vonatkozik, hogy az érzelmeknek csak a 

valenciáját veszi figyelembe, a kognitív kiértékelésre hatást gyakorló dimenzióit nem.  

Isen (1988) kimutatta, hogy pozitív hangulatban az emberek érzékenyebbek a 

veszteségre; ugyanazt a veszteséget szubjektíve magasabbra értékelték, mint a semleges 

hangulatúak. A nyereség esetében nem találtak ilyen eltérést, nem látták ugyanis azokat 

vonzóbbnak azok, akik boldogok voltak. A jelenség magyarázatakor Isen (mely során 

kiemeli, hogy a hangulat a hasznosságok észlelésére van csak hatással, a valószínűségek 

észlelésére nem) az általa felállított hangulat fenntartási hipotézisre hivatkozik: a pénzügyi 
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veszteség a pozitív hangulat elvesztésével jár együtt, ezért lehet, hogy a boldogok ugyanazt a 

veszteséget nagyobbnak látják, mint a semleges hangulatúak. A boldog ember a boldogságát 

is kockára teszi, ezért inkább jellemző rá a kerülés.  

A szerző emellett hangsúlyozza, hogy a veszteségkerülés nem egyenlő a 

kockázatkerüléssel. Utóbbi a bizonytalanság kerülését jelenti, függetlenül a következmények 

jellegétől – az számít kockázatkerülőnek, aki a biztos következménnyel járó opciót választja a 

valószínűségi kimeneteket tartalmazó opcióval szemben (legyen az akár lehetséges nyereség 

vagy veszteség). Veszteségkerülés pedig azokban a helyzetekben fordul elő, ahol az emberek 

a veszteségnek nagyobb súlyt tulajdonítanak, mint a nyereségnek. Ezt a meglehetősen gyakori 

reakciót magyarázza Kahneman és Tversky (1979) kilátáselméletének hasznosságfüggvénye, 

ami a veszteség esetében meredekebb, mint nyereség esetében.  

Grable (2008) reprezentatív mintán végzett kérdőíves kutatása a pénzügyi 

kockázatvállalást meghatározó faktorokat vette górcső alá. A független változóra többek 

között az érzelmek is hatással voltak: a pozitív hangulat a regresszióanalízis alapján pozitívan 

befolyásolta a kockázat toleranciát, míg a negatív negatívan.  

Bosmann (2001) azt vizsgálta, hogy ha a kockázat a politikai bizonytalanságból fakad 

és egy országban globális hatású, vagyis a befektetések minden típusát érinti, akkor az milyen 

érzelmeket kelt az emberekben illetve milyen kockázatos viselkedést eredményez. Minden 

vizsgálati személynek egy biztonságos (bankbetét) és egy kockázatosabb (részvény) 

befektetési lehetőség közül kellett választani. A környezeti kockázatnak is kitett vizsgálati 

személyek (akik esetében fennállt annak a lehetősége, hogy akár bankbetétbe, akár 

részvénybe fektetnek, mindent elveszítenek) félelemről és szorongásról számoltak be, illetve 

jóval kockázatkerülőbb módon viselkedtek, mint a kontroll csoport. A szerző az érzelmek 

szerepét hangsúlyozza a befektetési viselkedés során, az eredmény ugyanis csak az 

érzelmekkel magyarázható: az elvárt hasznosság (EU) és a kilátáselmélet (prospect theory) 

szerint ugyanis a környezeti kockázatnak kitett és ki nem tett személyek kockázatvállalásának  

nem kéne különböznie, a megbánás elmélet pedig éppenséggel kockázatkeresést (a szerzők 

által kapottal ellentétes eredményt) jósol egy globális hatású bizonytalanságban.  

Tversky és Slovic (Slovic, 2002), Lichtenstien és Slovic (1971) korábbi, a preferencia 

megfordulását eredményező vizsgálati helyzetét megváltoztatva, fogadási játékok 

vonzóságának megítélésére kérte a kísérleti személyeket. Azt tapasztalták, hogy a 

valószínűség növekedésével a vonzóság is emelkedett, a tét növekedésével viszont nem. Ezt 

azzal magyarázták, hogy egy valószínűség nagyságát könnyű megítélni, hiszen annál jobb, 

minél közelebb van a 100%-hoz (s minél távolabb a 0%-tól), de egy nyeremény önmagában 
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nem mond semmit. Ezért a vizsgálati helyzetet úgy állították fel, hogy a kísérleti személyek 

egyik felének a fogadási helyzet minimális veszteséget is tartalmazott (míg a másik felének 

csak a nyereséget), ezáltal a nyereség számukra összehasonlíthatóvá, értékelhetővé vált. 

Ilyenkor a veszteséget tartalmazó fogadást (7/36 eséllyel nyer 9$-t, 29/36 eséllyel veszít 5 

centet) a kísérleti személyek vonzóbbnak találták, mint a csak nyereséget tartalmazót (7/36 

eséllyel nyer 9$-t, amúgy semmit).  

Bateman és Slovic (2006) később meg tudta ismételni ugyanezeket az eredményeket, a 

fogadási helyzet több verziójában is. Az 5 cent veszteséget tartalmazó variáció még az olyan 

eseteknél is vonzóbb volt, mint a 7/36 eséllyel 9$ nyereség, 29/36 eséllyel 5 cent nyereség, 

vagy az a helyzet, hogy 7/36 eséllyel 90$-t nyer, 29/36 eséllyel semmit.  A szerzők a fentebb 

már említett érzelmi heurisztikával magyarázzák a jelenséget és az értékelhetőség, mint az 

affektus és a választások közötti mediáló mechanizmus fontosságát emelik ki.  

Kuhnen és munkatársai (2005) neurológiai megközelítést alkalmazva próbáltak 

magyarázatot találni az érzelmek kockázatos döntésekre gyakorolt hatásmechanizmusára. A 

kísérleti személyeknek fMRI vizsgálat közben kellett különböző opciók közül választani; 

választásukat egy kockázatsemleges, ideális, racionális döntéssel vetették össze; az eltérés 

hibának számított, akár kockázatkereső, akár kockázatkerülő irányban. Az eredmények szerint 

egyetlen konkrét agyi terület (NAcc) volt csak szignifikáns kapcsolatban a kockázatkereső 

választással (ugyanaz, ami a nyereségre reagál), míg egy másik terület a kockázatkerülővel 

(anterior insula – ugyanaz, ami a veszteségre reagál). Mind a két terület aktivitása optimális és 

nem optimális (első terület kockázatkereső hibát, utóbbi kockázatkerülő hibát) választást is 

eredményezett. Az adott agyi területek aktivitása tehát szükséges a kockázatvállaláshoz és 

kerüléshez is, de túlzott aktivitásuk hibához vezet.  

Shiv, Loewenstein és munkatársai (2005) olyan kísérleti helyzetet állítottak össze, 

melyben a kockázatvállaló viselkedést jutalmazták. A 20, kockázatos vagy biztos opció 

választásából álló sorozatban a kockázatos választás várható értéke magasabb volt, mint a 

biztosé. Frontál lebeny sérültek, akik Bechara és Damasio (1997) korábbi kutatásában 

máladaptív módon viselkedtek és nagyobb veszteséggel zárták a játékot, mint a normál 

személyek, most – bár ugyanúgy azért, mert esetükben az érzelmi hatás kiiktatódott – 

nagyobb nyereséget halmoztak fel, mint a normál személyek. Az érzelem tehát segítheti és 

akadályozhatja is az optimális kockázatvállalást és döntést. Ez pedig a szerzők szerint a 

körülményektől függ (ambiguitás vagy bizonytalanság jellemzi a szituációt), nem attól, hogy 

milyen az érzelem (negatív vagy pozitív).  
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Összefoglalva: a témát nem érdemes azzal az egyszerű kérdésfeltevéssel vizsgálni, hogy 

a pozitív vagy a negatív hangulat/érzelem növeli-e a kockázatvállalást. Az ilyen kutatások 

eredményei ellent- és semmitmondóak. Ami egyértelműnek tűnik, hogy az érzelmek a 

döntések következményeinek észlelésére (ez esetben nyereségre, veszteségre) hatnak és 

kevésbé a valószínűségek észlelésére. Fontos hangsúlyozni emellett, hogy a pénzügyi 

döntések esetében a környezeti hatások által kiváltott érzelmek szerepe jóval nagyobb, mint 

eddig gondoltuk. Végül feltárásra vár annak pontosabb leírása, hogy mikor segítik, illetve 

gátolják az érzelmek az optimális (racionálisan helyes) döntéshozatalt.  

 

II. 4. 7. A Kockázatvállalás új modellje 

Az eddig leírtak összefoglalására kiváló lehet Bryant és Dunford (2008) kockázatos 

döntésekre – elméleti úton – megalkotott modellje. Sitkin és Pablo (1992) munkáját 

kiegészítve, a kockázatvállalás determinánsai közé beemelik az önszabályozási fókuszt és az 

érzelmeket is.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra Bryant és Dunford modellje a kockázatos helyzetben hozott döntésekről 
 
Mint látható, a személyi önszabályozási fókusz a kockázatvállalási hajlandóságot 

befolyásolja, méghozzá a promóció és prevenció fókuszúak esetében más-más módon: a 

promóció fókuszúakra kereső tendencia lesz jellemző, ha azzal nyereséget lehet elérni, míg 

kerülő tendencia, ha az a nyereség elmaradásának kihagyását teszi lehetővé; a prevenció 

fókuszúakban a kereső tendencia lesz erősebb, ha azzal a veszteség elmaradását lehet elérni, 

míg a kerülő tendencia, ha az a veszteség megvalósulásához vezethet.  

Eközben a helyzeti önszabályozási fókusz a kockázatészlelést befolyásolja oly módon, 

hogy a promóció fókuszú keretezés a nyereség megvalósulását pozitív, elmaradását negatív 

kockázatnak tünteti fel, míg a prevenció fókuszú keretezés a veszteség elmaradását teszi 

pozitív kockázattá, a veszteség megvalósulását pedig negatívvá.   

A személyi és helyzeti önszabályozási fókusz együtt hozza létre a komplex érzelmi 
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válaszokat, amennyiben működésbe lépnek. Vagyis érzelmek a kockázatvállalás folyamatába 

csak az önszabályozási fókusz hatására kerülhetnek bele. Emellett látható a modellből, hogy 

az érzelmek közvetlenül nem, csak a hajlandóságon és az észlelésen keresztül hatnak a 

kockázatvállalásra.  

A modell mindezeken kívül az előzetes történéseket mind a kockázatvállalási 

hajlandóság, mind a személyi önszabályozási fókusz kiváltójának is tartja; a keretezést pedig 

a helyzeti önszabályozási fókusz és a kockázatészlelés közös eredőjének.  

Sitkin és Pablo modelljéhez képest tehát a következő változtatásokat tapasztaljuk:  

- itt a kockázatészlelés közvetlenül is befolyásolja a kockázatvállalást,  

- új elemek kerültek a kockázatvállalást kiváltó tényezők közé: önszabályozási fókusz 

(személyi és helyzeti) és érzelmek – itt tehát a kognitív és affektív folyamatok 

interakciójaként alakul a viselkedés,   

- más, a kockázatvállalási hajlandóságot és kockázatészlelést bizonyítottan befolyásoló 

elemek azonban kimaradtak belőle (személyiségvonások, szokások, társas hatások, 

tapasztalat).  

 

II. 5. A kockázatvállalás mérése 
Ha egyének vagy csoportok kockázatvállalásának mértékét, folyamatát valamint okait 

szeretnénk feltárni, több módszerhez is folyamodhatunk.  

Ideális esetben magát a kockázatos viselkedést lehet a vizsgálat középpontjába állítani. 

A legtöbb kutatás (Johnson, Wilke és Weber, 2004, Weber és Hsee, 1998), amiben erre 

kísérletet tesznek, laboratóriumi környezetben valamilyen fogadási helyzetbe hozza a kísérleti 

személyeket, akik valódi (bár kis összegű) nyereségre vagy veszteségre tehetnek szert. Ez 

azonban a kockázatos viselkedés csak egyetlen szegmensét (pénzügyi) vizsgálja és a 

hétköznapokban hozott valódi döntésekre vonatkozó érvényessége is megkérdőjelezhető. Ez 

utóbbi kritika általános a pszichológiai vizsgálatok kapcsán, de a kockázatos döntések terén 

még inkább érdemes figyelembe venni, mert olyan viselkedésről van szó, melynek 

következményei visszafordíthatatlanok és súlyosak is lehetnek a hétköznapokban. További 

különbség a laboratóriumi és a való helyzetek között, hogy előbbiben a kísérletvezető 

fogalmazza meg a szituáció értelmezési keretét, míg utóbbiban a részt vevő határozza meg a 

referenciapontokat (Faragó, 2005).  

Hazai vizsgálat (Faragó, 2005, 2008) hallgatók kockázatvállalását tétre menő (a félév 

végi jegybe beszámító) vizsgadolgozatban is vizsgálta (nehezebb, de részletesen nem ismert 
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feladat választása több pontot ért, míg a könnyebb – és a választáskor szintén nem ismert – 

feladat kevesebbet, a helytelen válasz minden esetben 0 pont). A kísérlet egyedülálló, de 

hátránya, hogy mivel a szituáció csak részben kontrollált, az egyéb változók hatásának 

megállapítása, kiszűrése igen nehézkes.  

Megoldás lehet korábban megtörtént kockázatos események felidéztetése is (Radnóti és 

Faragó, 2005), de az így kapott eredmények a vizsgált személyek szubjektív és gyakran 

konstruktív emlékezeti folyamatain szűrődnek keresztül.  

Mivel tehát magának a viselkedésnek a vizsgálata több szempontból is problémásnak 

tűnik, megfelelő lehet a kockázatvállalási hajlandóság, illetve attitűd mérése, önkitöltős 

kérdőív segítségével. Mindenféle attitűd mérésére kiváló eszköz a kérdőív, ráadásul a 

szubjektivitás sem okoz gondot, hiszen pont az egyéni különbségekre vagyunk kíváncsiak. A 

szándék pedig Ajzen (1991) meta analízisen alapuló viselkedés modellje szerint nem csak 

közvetlenül megelőzi a viselkedést, hanem megbízható előrejelzője is.  

 

 

III. A vállalkozói kockázatvállalás 
 

A kockázatvállalás vizsgálatában bizonyos embercsoportok, populációk különös 

figyelmet kaptak, sokszor a jelenség általános megértésének szándéka mellett gyakorlati 

okokból – kockázatvállaló viselkedésük feltárása, megértése, magyarázata, esetleg előre 

jelzése a nem hatékony, akár káros lelki működésmódok és viselkedés megváltoztatását 

tehetik lehetővé, vagy éppen gazdasági haszonhoz vezethetnek. Ilyen embercsoportok például 

a bűnözők, a serdülők, droghasználók, extrém sportolók, veszélyes foglalkozást űzők (például 

tűzoltók, katasztrófa elhárítók), a gazdasági élet különböző döntéshozó szereplői (vállalkozók, 

menedzserek, brókerek). Mindegyikükben közös, hogy gyakran kerülnek kockázatos 

szituációkba, vagy kell olyan döntéseket hozniuk, melyeknek súlyos (de nem pontosan 

kiszámítható) következményei vannak.  

Létezik egy populáció a gazdasági életben, amelynek különleges, egészen közeli 

kapcsolata van a kockázattal, kockázatvállalással. Őket vállalkozóknak hívjuk. A vállalkozó 

szinte mindig valami újat (legalább egy új szervezetet) hoz létre. Az új egyben ismeretlen is, 

előre pontosan nem látható eredményekkel, ahol az egyik opció minden esetben a bukás, a 

gazdasági veszteség. Vagyis tipikusan kockázatos esemény egy vállalkozást létrehozni: 

valamekkora valószínűséggel negatív következmények is várhatóak.  
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A siker feltétele ezért az adaptív, környezethez illeszkedő kockázatvállalás. Bizonyos 

mértékű kockázat nélkül nincs haszon, de a veszélyek túlzott vállalása is a haszon 

elvesztéséhez vezethet. A hatékonyság érdekében minimálisra érdemes csökkenteni a 

kockázatokat (ehhez minél pontosabban meg kell határozni a lehetséges kontroll mértékét), a 

fennmaradó kockázatokat (nyereség/veszteség mértékei és valószínűségei) pedig helyesen, 

minél pontosabban felbecsülni.  

A vállalkozók kockázatvállalásának pszichológiai jellegű vizsgálata több kérdést is 

felvet: Létezik egy olyan populáció, melynek tagjai szándékosan keresik a kockázatokat? Ha 

igen, miért? Ilyennek születtek, temperamentumukból fakad, vagy pedig csak megtanulták, 

hogy kockázat nélkül nincs siker? Vagy éppen nem is észlelik a kockázatot? Esetleg nagyon 

ügyesen kezelik?  

 

III. 1. A vállalkozók kockázatvállalásának mértéke 
A témába vágó kutatások elsősorban azzal foglalkoztak, hogy a vállalkozók magasabb 

mértékű kockázatvállalása empirikus módon is igazolható-e. Nem meglepő, hogy azt fogjuk 

látni: a vizsgálatok egymásnak ellentmondó eredményekre vezettek. Xu és Ruef (2004) 

szerint ez három tényezőnek köszönhető: egyrészt a kockázatvállalás definíciója nem egyezik 

az egyes tanulmányokban, másrészt a vizsgálatok alapjául legtöbbször kis minta szolgál, 

harmadrészt pedig a kockázatvállalás mérőeszközeként eltérő módszereket alkalmaztak, 

melyek megbízhatósága ráadásul olykor megkérdőjelezhető.  

Először néhány olyan vizsgálatot említek, amely szerint a vállalkozókra magasabb 

kockázatvállalás jellemző, mint a nem vállalkozókra.  

Stewart és munkatársai (1998) egy 800 fős mintán vállalkozókat, kis üzlet 

tulajdonosokat és vállalati menedzsereket hasonlított össze teljesítmény motivációjuk, 

kockázatvállalási hajlamuk és innovativitásuk mentén. A kis üzlet tulajdonosokat személyes 

és megélhetési motiváció, a vállalkozókat profit- és növekedési orientáltság jellemezte. Az 

eredmények alapján a vállalkozók mindhárom irányultságban a legmagasabb értéket 

produkálták (kockázatvállalási hajlam esetében a kis üzlet tulajdonosok közepeset, a 

menedzserek a legalacsonyabbat). A vállalkozók befektetéseinek elemzésekor Moskowitz és 

Vissing-Jorgensen (2002) fokozott kockázattoleranciát tapasztaltak. Sexton és Bowman 

(1985) eredményei szerint magas kockázatvállalási hajlandóság jellemzi a vállalkozókat, akik 

élvezik a kockázatokat és jól tűrik a kétértelműséget. Stewart és Roth 2001-es meta analízise 

azt az eredményt hozza ki, hogy a vállalkozók kockázatvállalási hajlandósága magasabb, mint 
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a menedzsereké, hozzáfűzve, hogy a vállalkozók körében érdemes megkülönböztetni a 

növekedés-orientált és a családi megélhetést biztosító vállalkozásokat (Stewart, Roth, 2001).  

Most a vállalkozók magasabb kockázatvállalását cáfoló eredmények közül következik 

néhány.  

Brockhaus (1980) a vállalkozóvá vált és a vállalkozásba nem kezdő menedzserek 

összehasonlításakor nem talált különbségeket a kockázatvállalásukat illetően. Xu és Ruef 

(2004) megkülönbözteti a vállalkozó klasszikus, illetve szervezeti tanulásra alapuló 

meghatározását. A klasszikus nagy mértékű kockázatvállalás mellett érvel, azt stratégiai 

döntésekkel (a kockázatvállalás eszköz a lehető legnagyobb nyereség eléréséhez) vagy 

információ hiánnyal és túlzott magabiztossággal magyarázva. A szervezeti tanulás 

kockázatkerülést feltételez, azon oknál fogva, hogy a vállalkozók hamar megtanulják kezelni 

a kockázatokat – részletes információszerzéssel és elemzéssel, ez pedig egy lassabb, de 

biztosabb gyarapodáshoz vezet. Saját vizsgálatukban az utóbbi megközelítést erősítik: 

vállalkozást indítókat és olyan kontroll csoportot hasonlítottak össze, akik a közeljövőben 

nem tervezték vállalkozás elindítását. Az eredmények szerint választásos helyzetben a kezdő 

vállalkozók kockázatkerülőbbnek bizonyultak, illetve reálisabb és megalapozottabb 

információkkal rendelkeztek a vállalkozásindítás kockázatait illetően. A vizsgálat a 

motivációkra is kiterjedt: a vállalkozók általában nem a maximális profit érdekében, hanem az 

autonómia és az önmegvalósítás miatt vágnak bele saját vállalkozásba. Sőt: minél magasabb 

valakiben ez a két motiváció, annál kevésbé lesz kockázatvállaló. Stewart és Roth (2001) 

metaanalízisére mintegy válaszul, Miner és Raju (2004) 14 olyan tanulmányt vont meta 

elemzés alá, melyek nem szerepelnek a vitatott vizsgálatban. Ennek következtében pont 

ellenkező eredményre jutottak: a vállalkozók (még a növekedés orientáltak is) nagyobb 

kockázataverziót mutattak, mint a menedzserek.  

Az ellentétek feloldására megoldást hozhat az alapfogalmak precízebb és egységesebb 

meghatározása, megbízható és általánosan használható módszertan kidolgozása vagy a 

vállalkozói minta heterogenitásának figyelembe vétele.  

  

III. 2. A vállalkozók kockázatvállalásának személyiségi háttere 
A fentiek alapján tehát előbbre vihet minket a vállalkozók egyéni különbségeinek 

feltárása. Ráadásul láttuk, hogy a kockázatvállalásban többen is (pl. Sitkin és Pablo [1992]) 

különösen fontosnak vélik az egyéni sajátosságok szerepét. Forlani és Mullins (2000) is 
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megerősítik, hogy a vállalkozók körében nagy a kockázatvállalási hajlandóság és a 

kockázatészlelés varianciája. 

Lucas és szerzőtársai (2008) a Gibcus és Vermeulen (2008) által meghatározott  

vállalkozói típusok döntéshozatali stílusát vizsgálva azt találták, hogy a kockázatvállaló leírás 

csak a Magányos farkas és a Merész típusra illik igazán. Megállapítják, hogy a vállalkozók 

nem képeznek homogén csoportot; nem egyformán gondolkodnak, amikor döntéseket hoznak. 

Szakács és munkatársai (2008) egyebek közt arra keresték a választ, hogy vállalkozók 

esetében is állhat-e a kockázatvállalás hátterében a személyiség. A személyiséget a CPI 

skálával és a Cloninger-féle temperamentum- és karakterkérdőívvel (Cloninger és mtsai, 

1993) vizsgálták. Eredményeik szerint a jelentősen kockáztató vállalkozók inkább törekedtek 

vezető pozícióra; kevésbé voltak képesek viselkedésük hatékony szabályozására, inkább 

„jutalomfüggők” voltak; erősebben törekedtek az elismerésre; nagyobb mértékben vezérelték 

őket az érzelmeik; erősebben involválódtak céljaikban, és erősebben meg voltak győződve a 

helyességükről.  

Egy másik hazai vizsgálat (Faragó, Radnóti, 2010) azt találta, hogy a 

kockázatvállalására nagyobb hatást gyakorolt a személyiség vállalkozók, mint hallgatók 

körében. A nagyobb mértékű kockázatvállalással összefüggő személyiség vonások 

tekintetében az előző kutatáshoz hasonló eredményeket kaptak: a nagyobb kockázatot vállalni 

kész vállalkozó extrovertált, nyitott, leleményes, új megoldásokat keres a helyzetek 

kezelésére, elfogadja a változást és szereti a kihívásokat. Optimista és jól kezeli a bizonytalan 

helyzeteket (bár ez a vonás inkább csak a férfiakra jellemző). Nem rendelkezik szilárd 

önbecsüléssel és magas frusztrációs toleranciával. A társas viszonyulásukra az egocentrizmus, 

manipulatív kapcsolódás jellemző, amit tovább árnyal azon képességük, amellyel másokat a 

saját céljaik számára felhasználnak, mások képességeit feltárják és hasznosítják. A szerzők a 

Gibcus és Vermeulen (2008) által felállított típusok szerint is értékelte az eredményeket. 

Eredményeik fényében a Magányos farkas leírás illik legjobban a kockázatvállaló  

vállalkozókra, kiegészítve azzal, hogy ha jó személyes kapcsolatokkal, együttműködési 

képességgel nem is, de jó vezetői tulajdonságokkal rendelkeznek.  

Összefoglalva: az imént említett vizsgálatok megerősítik, hogy: 

- a vállalkozókat nem érdemes homogén mintának tekinteni kockázatvállalás 

szempontjából; 

- kockázatvállalásukban a személyiség is szerepet kap.  
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III. 3. A vállalkozók kockázatészlelése 
Mivel a vállalkozók személyiség alapú meghatározását kritikák érték, az sem meglepő, 

hogy nem mindenki fogadja el a magyarázatot, ami szerint a vállalkozók kockázatvállalási 

jellemzőit a személyiségükre lenne érdemes visszavezetni. Palich és Bagby (1995) 

tanulmányukban például nem erősítették meg a kockázatvállalási hajlandóság  szerepét a 

vállalkozók és nem vállalkozók kockázatvállalása megkülönböztetésének terén. Ők amellett 

érvelnek, hogy az egyéni különbségek helyett inkább a kognitív feldolgozás sajátosságai 

különböztetik meg a vállalkozókat másoktól. 

Ha pedig a kognitív működést állítjuk középpontba, akkor a kockázatészlelést kell 

vizsgálnunk.  

A kockázat kulturális megközelítése szerinte az emberek észjárását és értékeit a 

kulturális mintázatok strukturálják – ezek határozzák meg a kockázatok és hasznok észlelését 

is. Thompson (1980) öt tipikus kulturális mintázatot határozott meg, attól függően, hogy két 

alapdimenzióval mennyire jellemezhetőek. Az egyik dimenzió a csoportkohézió a másik a 

konformizmus (mennyiben fogadja el a fennálló társadalmi hierarchiát és szabályokat). Az 

általa meghatározott típusok közül az egyik a vállalkozói típus (az egalitárius, a bürokrata, az 

individualista és az autonóm típustól megkülönböztetve): a kockázatokban lehetőséget lát, 

amivel közelebb kerülhet személyes céljaihoz. Kevésbé érzékeny az egyenlőtlenségekre, és a 

laza kormányzati szabályozást és kockázatkezelést támogatja.  

Panda (2002) Indiában, több állam bevonásával vizsgálta a vállalkozók 

kockázatészlelését. Eredményei alapján nem csak a vállalkozói kockázatok két faktorát tudta 

meghatározni (funkcionális és üzleti), hanem megállapítja, hogy azok a sikeresebb 

vállalkozók, akiknek több államban is van cégük, mert ők pontosabban észlelik ezeket a 

kockázatokat és így hatékonyabban tudják őket kezelni is.  

Legoherel és munkatársai (2004) lengyel, osztrák és francia hotelvezetők 

összehasonlításával azt kapták, hogy a vállalkozók kockázatvállalása a kockázat észlelésétől 

(gazdasági-társadalmi környezet kiszámíthatósága) is függött.  

Kamalanabhan, Sunder és Manshor (2006) abból indult ki, hogy az emberek 

kockázatvállalását nagy mértékben befolyásolja, hogy nyereséggel vagy veszteséggel 

szembesülnek (Kahneman, Tversky, 1979). Kidolgoztak egy, a veszteség nagyságát mérő 

skálát, és arra az eredményre jutottak, hogy a kockázatvállalás mértéke nem a siker 

valószínűségétől, hanem a tét nagyságától függ. A vállalkozók abban különböznek a nem 

vállalkozóktól, hogy a nagyobb tét jobban vonzza őket.  



62 
 

Hazai vizsgálatban (Faragó, Kiss, 2005) is sikerült megismételni ezt az eredményt. 

Vállalkozókat főiskolásokkal hasonlítottak össze, nyereményt és veszteséget felkínáló 

fogadási helyzetek segítségével. A vállalkozók, a főiskolásokkal ellentétben, hajlandóak a 

biztos nyereséget kockára tenni akkor, ha nagy a tét (miközben a valószínűség kicsi). A 

veszteséges helyzetben viszont megfordult a tendencia: a vállalkozók mindenképpen el 

akarták kerülni a nagy veszteséget (még akkor is, ha ennek kicsi az esélye), míg a főiskolások 

ezekben a helyzetekben merészebbek. A kockázatvállalást tehát a helyzet nyereséges vagy 

veszteséges kerete befolyásolta. 

O’Malia és Whistler (2003) a vállalkozók sajátos kockázatészlelését hangsúlyozza ki. 

Ők abból indulnak ki, hogy a kockázat észlelését az észlelt kudarc, veszteség nagysága mellett 

az észlelt kontroll mértéke (ez utóbbit pedig az adott tevékenységben szerzett rutin, meglévő 

készségek) is befolyásolja. Sok az olyan helyzet, amelyik kockázatosnak tűnik, ha nem 

ismerjük és/vagy nem tudjuk kezelni az egyes elemeket, de az észlelt kockázat máris csökken, 

ha megismerjük és befolyásolni tudjuk azokat. A vállalkozók számára a vállalkozás is egy 

olyan helyzet, ahol a legtöbb változó kezelhető és kontroll alatt tartható – tanulás és 

tapasztalat útján.  

Weber és munkatársai (2002) szerint az alacsony észlelt kockázatból fakadó kockázatos 

viselkedés és a kockázat iránti pozitív attitűd miatti „valódi” kockázatvállalás 

megkülönböztetése vállalkozók körében is helytálló. Egy külső megfigyelő számára a 

vállalkozók kockázatkeresők (mert kockázatos tevékenységet végeznek), de ez nem azt 

jelenti, hogy jobban „szeretik” a kockázatokat, mint mások (észlelt kockázat iránti attitűdjük 

pozitívabb), hanem hogy a vállalkozás során felmerülő kockázatokat optimistábban észlelik. 

Brockhaust (1980) idézve megemlítik, hogy ha vállalkozóknak olyan helyzetben kell döntést 

hozniuk, amiben magasnak észlelik a kockázatot, akkor ők is csak mérsékelten 

kockázatvállalók.  

March és Shapira (1987) is megerősítik, hogy a menedzserek különbséget tesznek a 

fogadás, szerencsejáték (gambling – az esélyek kívülről meghatározottak és nem 

befolyásolhatók) és a kockázatvállalás (információval vagy tanult készségekkel csökkenthető 

a bizonytalanság, kezelhető a kockázat) között.  

 

A vállalkozók sajátos kockázatészlelésére irányuló kutatások a kockázatvállalás 

mértékére vonatkozó vitát is segítenek megoldani: nem az a helyes kérdés ugyanis, hogy a 

vállalkozók nagyobb kockázatot vállalnak-e, hanem hogy a vállalkozás során 
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elkerülhetetlenül felmerülő kockázatokat miként kezelik, illetve a sikerre vezető, adaptív 

kockázatkezelés miként írható le esetükben.  

Az irodalom alapján úgy tűnik, a kockázatokat információszerzéssel csökkentik 

elsősorban (Panda, 2002, Legoherel, 2004, Xu, Ruef, 2004), a valószínűségek pontos 

becslését a tapasztalatuknak köszönhetik (Panda, 2002, March, Shapira, 1987, Weber, 2002), 

a kontroll növelését pedig tanulással, készségek fejlesztésével oldják meg (March és Shapira, 

1987, O’Malia és Whistler, 2003). Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a vállalkozókat 

sokszor személyiségük, alapvetően optimista, nyereség-orientált hozzáállásuk is segíti 

(Faragó, Kiss, 2005, Kamalanabhan, 2006, Faragó, Radnóti, 2010).  

 

III. 3. Szakirodalom összegzése 
A vállalkozó definiálható a személyisége és a viselkedése alapján is, de a legteljesebb  

képet akkor kapjuk, ha mindkét megközelítést figyelembe vesszük és az integrációra 

törekszünk. Ezért vizsgálatomban vállalkozónak azt tekintem, aki (saját jóléte és egy üzleti 

lehetőség kihasználása érdekében) egy szervezetet létrehozott és működtet, de figyelembe 

veszem, hogy a vállalkozóvá válásban a személyiségnek is szerepet kell kapnia. A vállalkozói 

hajlam megragadására azért választom a Florin (2007) által bevezetett vállalkozói orientációt, 

mert ez kimondottan hallgatók szűrésére és a vállalkozói viselkedés bejóslására használandó. 

A vállalkozói viselkedés egyik központi tényezője a kockázatvállalás. A kockázatnak 

több, egy-egy diszciplínához tartozó meghatározása létezik. Mint már említettem, vizsgálatom 

tárgya és a téma megközelítésének módja miatt a pszichológiai megközelítést állítom 

fókuszba, a gazdasági nézőpontot is érvényesítve.  

Ezek alapján a kockázatvállalást döntéselméleti keretbe helyeztem és felsoroltam azokat 

a pszichológiai tényezőket, melyek hatással vannak rá. E tényezőket két nagyob csoportba 

érdemes osztani: személyi (személyiség, nem, kor, énkép, önszabályozási fókusz) és helyzeti 

(idő, felhalmozott erőforrás, területspecifikusság). Az utóbbi évtiezedek kutatásai alapján az is 

leszűrhető, hogy a kihagyhatatlan tényezők közé kell sorolnunk az érzelmeket is a 

(döntéselméleti megközelítésből következő) kognitív folyamatok mellett.  

A kockázatvállalással kapcsolatos legfontosabb dilemma, hogy kockázatvállalásnak 

tekinthető-e az is, ha valaki úgy vesz részt kockázatos tevékenységben, hogy ő maga nem 

észleli annak. A dilemmát feloldhatja, ha a kockázatos viselkedést (a kockázatosság nem vagy 

alig észlelt) megkülönböztetjük a szándékos kockázatvállalástól (a kockázatosság tudatosan 

észlelt). Ez utóbbi igen ritka, de ha sor kerül rá, azt legtöbbször valamilyen cél, előny, haszon 
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érdekében tesszük. Ezért érdemes a kockázatvállalást egyfajta kockázatmegtérülési keretben 

vizsgálni, ami szerint a viselkedést egy költség-haszon elemzés előzi meg.  

A vállalkozók kockázatvállalásáról írtakat összefoglalva:  

1. A vállalkozók az élet egy bizonyos területén megkérdőjelezhetetlenül kockázatos 

tevékenységet űznek: vállalkoznak.  

2. Vita tárgyát képezi azonban, hogy esetükben érdemes-e általános értelemben vett, 

minden kockázattípusra kiterjedő és nagy mértékű kockázatkeresésről beszélni.   

3. Változatos, sokszínű populációjukban talán megragadható néhány közös 

személyiségvonás, amelyik hatással van sajátos kockázatkezelésükre.  

4. Vállalkozói tevékenységük során kockázatos döntéseiket, úgy tűnik, személyiségük 

mellett az adott helyzet észlelése is meghatározza.  

5. A vállalkozói kockázatoknak egy sajátos észlelése körvonalazódik részükről, ami 

elsősorban tapasztalataikból, tanult készségeikből, másodsorban személyiségükből fakad.  

Saját vizsgálatom tárgya a (elsősorban vállalkozói) kockázathoz való viszonyulás. Ez a 

kockázat iránti attitűdöt jelenti, a részvételi szándék kiemelt hangsúlyával. Mivel e kettőből 

közvetlenül következik a viselkedés, a fenti, kockázatvállalást meghatározó tényezők 

mindegyikét érdemes lenne bevonni a kutatásba. Lehetetlen azonban egyetlen vizsgálatban a 

kockázatvállalás minden összetevőjét a maga teljességében megragadni. A szelektálást a 

vizsgált minta (vállalkozók és leendő vállalkozók: egy közgazdasági főiskola hallgatói) és a 

kiemelten vizsgált kockázat típusa (vállalkozói) irányítja. Ezek alapján a következő tényezők 

kapnak szerepet vizsgálatomban:  

- személyi tényezők közül a személyiség, ezen belül is, mivel a hallgatók esetében a 

legnagyobb problémának a bizonytalanság és a lehetőségek figyelmen kívül hagyása 

tűnik, ezért a bizonytalanságintolerancia és az önszabályozási fókusz;  

- helyzeti tényezők közül a területspecifikusság, így lehetővé válik a pénzügyi és a 

vállalkozói terület kiemelt vizsgálata;  

- a pénzügyi terület vizsgálata a kockázatmegtérülési keret alkalmazását is megkívánja, 

vagyis a kockázatosság észlelése mellett a várt haszon felmérését is;  

- az észlelt kockázatosság és a részvételi szándék (hajlandóság) mérésével a szándékos 

kockázatvállalás és a kockázatos viselkedés elkülönítésére is lehetőség lesz, ami 

kiemelten fontos a viszonyulás feltárása érdekében; 

- a viszonyulás megállapítása érdekében az érzelmek is a kutatás részét képezik.   
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IV. Megelőző vizsgálatok 
 

A vállalkozók kockázatokhoz való viszonyulásának feltárásához, majd ennek a 

hallgatók kockázatokhoz való viszonyulásával való összevetéséhez:  

- meg kellett határozni a vállalkozói tevékenységgel együtt járó kockázatok jellemzőit, 

valamint 

- megfelelő módszertant kellett találni/kidolgozni a vállalkozói kockázatokhoz való 

viszonyulás mérésére.  

 

IV. 1. A vállalkozói kockázatok mibenléte  
A vállalkozói tevékenységhez fűződő kockázatok megragadása, leírása érdekében 

végeztünk vizsgálatot 2008-ban. A legegyszerűbbnek azt találtuk, hogy ha magukat a 

vállalkozókat kérjük meg arra, mondják el, szerintük mi jelent kockázatot.  

E célból, vállalkozókkal (N=64) készített interjú során azt kértük, hogy idézzenek fel 

egy olyan eseményt, amikor vállalkozói tevékenységük során nagy kockázatot vállaltak. Ezek 

után az esemény bizonyos jellemzőire is rákérdeztünk.  

Vállalkozónak azt tekintettük, aki egy legalább 3 éve alapított vállalkozásban legalább 

50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A vizsgálati személyeket főiskolai hallgatók 

közvetítésével toboroztuk.  

Az eredményeket összesítve az alábbi kockázattípusokat nevezték meg a részt vevők 

(gyakorisági sorrendben):  

• vállalkozás indítása,  

• pénzügyek (kölcsönt ad, vesz fel, befektet), 

• változtatás (új tevékenység, termék; innováció, fejlesztés; áremelés; 

megrendelőváltás), 

• szociális kockázat, bizalom.  

A kockázatos helyzetek jellemzői:  

• a kockázatvállalás mértéke többnyire nagy (átlagban a cég értékének 60%-át tette ki, 

de a szórás igen magas),  

• a többség (72%) saját elhatározásból vállalta a kockázatot, nem külső körülmények 

kényszerítő hatására,  

• átlagban sok idő (kb. 7 hét) állt rendelkezésre a kockázatos helyzetben döntést hozni, 

de ezt árnyalja, hogy a válaszok szórása nagyon magas,  
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• a nyereség esélyét átlagban jóval magasabbnak látták, mint a veszteségét (5,28-szor),  

• erős kontrollt éreztek az események felett (átlag: 7,02, szórás: 2,17; egy 1-10-ig 

terjedő skálán).  

 

IV. 2. A DOSPERT magyar verziója  
IV. 2. 1. A DOSPERT 

Mint az I. 5. fejezetben láttuk, a kockázatos viselkedés, döntéshozatal vizsgálata 

módszertani szempontból igen problémás, ezért olyan mérőeszközre van szükség, aminek 

segítségével a részt vevő kockázatvállalási hajlandósága, kockázatok iránti viszonya 

állapítható meg.   

Weber, Blais és Blatz 2002-ben ismertetett Domain-Specific Risk Taking Scale 

(DOSPERT, Terület-specifikus kockázatvállalási skála) olyan kérdőív, ami a kockázatokhoz 

való viszony mérésére a legalkamasabbnak tűnt, mivel számos előnnyel rendelkezik más, 

kockázatvállalást mérő tesztekkel szemben. Ezek: 

1. Területspecifikusság: a kockázatvállalási hajlandóságot nem általánosan, helyzettől 

függetlenül értelmezi, hanem figyelembe veszi, hogy az kockázattípusonként 

változhat egyénen belül is.  

2. Kockázatmegtérülési keret alkalmazása: az észlelt  kockázatosság mellett a 

kockázatos tevékenységtől várt hasznot is méri, így lehetővé válik a költség-haszon 

elemzés.  

3. Szándékos kockázatvállalás és kockázatos viselkedés megkülönböztetése: a hasonló 

tesztek a kockázatvállalást csupán a kockázatosnak tartott tevékenységekkel 

kapcsolatos viselkedési hajlandóság vontakozásában értékelik, míg a DOSPERT 

segítségével megállapítható, hogy a hajlandóság az észlelt kockázatosság mellett 

vagy anélkül alakul-e.  

Tanulmányukban nem csak a skála megbízhatóságát és érvényességét állapították meg 

(összesen 817 Ohio Állami Egyetemen tanuló hallgató bevonásával), hanem empirikus módon 

megerősítették a kidolgozása alapjául szolgáló elméleti hátteret is.  

A kérdőív, a kockázatos viselkedés területspecifikusságát alapul véve, az élet öt 

különböző területén is mér. Az II. 4. 3. 3. pontban már ismertetett döntési helyzet-kategóriák a 

következők: 

 szociális (társas kapcsolatok sérülésének veszélye) 

 szabadidős (fizikai sérülés veszélye) 
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 egészségi (egészségi állapot veszélye) 

 erkölcsi (erkölcsi, etikai, törvényi szabályok megsértésének veszélye) 

 pénzügyi (anyagi veszteség veszélye), ezen belül:  

o fogadási  

o befektetési 

Mind az öt területhez 8 tétel (az adott területhez tartozó tipikus kockázatos helyzet, 

tevékenység) tartozik az eredeti kérdőívben (a két pénzügyi „alterülethez” 4-4), így az 

összesen 40 itemet tartalmaz.  

Az egyes itemekre emellett háromféleképpen is rákérdez, így 3 alskálával rendelkezik:  

 egyrészt hogy mennyire valószínű, hogy a kitöltő részt vesz az adott 

tevékenységekben (kockázatvállalási hajlandóság),  

 másrészt hogy az egyes tételeket mennyire tartja kockázatosnak (észlelt kockázat 

mértéke),  

 harmadrészt hogy mennyi hasznot lát a felsorolt helyzetekben (elvárt haszon).   

A kérdőív felvételével tehát kiderül: egy adott területen, egy konkrét egyén vagy 

csoport kockázatvállalási szándéka mire vezethető vissza: az adott kockázat iránti pozitív 

attitűdjére, az alacsonynak észlelt kockázatra, vagy a kockázatmegtérülési keret értelmében a 

kockázatot megtérítő magas haszonra. 

 

IV. 2. 2.  Első vizsgálat 

A kérdőív első (az angol verzió itemeit egy az egyben) magyarra fordított változatának 

megbízhatósági, érvényességi és faktoranalízis vizsgálata 2007-2008. évben történt, 346 fő 

bevonásával. A kutatás célja a DOSPERT standardizálása mellett a vállalkozói 

kockázatvállalás személyiségi hátterének feltárása volt (lásd III. 2. pont).  

A minta összetételéről az alábbi táblázat ad eligazítást:  

Nemek aránya (n.a.: 0,6%) 
Férfi Nő 

53,7% 45,7% 
Kor 

19 év 20-30 év 31-71 év 
44,3% 30,5% 25,2% 

Iskolai végzettség  
Maximum 12 év Minimum 13 év 

73,4% 26,6% 
Vállalkozó/nem vállalkozó 

Vállalkozó Nem vállalkozó 
37,4% 62,6% 

1. táblázat DOSPERT első vizsgálatának demográfiai összetétele 
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A vállalkozóság kritériuma újfent egy legalább 3 éve működő, profitorientált cég 

legalább 50%-os tulajdonlása volt. A vállalkozók hallgatói megkeresésre és felkérésre vettek 

részt a kutatásban.  

Megbízhatóság 

A Cronbach-alfa érték (lásd: 5. melléklet) mindhárom alskála (hajlandóság, észlelés, 

várt haszon) esetében az elvárt 0,7 érték felett van, vagyis az alskálák egészei igen 

megbízhatónak tűnnek.  

Ha területenként is kiszámítjuk a Cronbach-alfa értékeket (lásd: 6. melléklet), azt 

kapjuk, hogy a befektetés területén mind a három alskála esetében 0,7 alatti értékkel 

szembesülünk.  

Az item-totál korreláció (lásd: 7. melléklet) 5 tétel esetében mutatott 0,3-nál 

alacsonyabb értéket mindhárom alskála esetében. Az öt tételből kettő-kettő a szociális és 

befektetési, egy pedig az erkölcsi területet érinti.  

A reliabilitás vizsgálatok tehát a kérdőív befektetés területét mérő részén lévő 

problémákra hívják fel a figyelmet.   

Érvényesség  

A kérdőív validitásának megállapítására a kitöltőkkel személyiség kérdőíveket – CPI 

(Oláh, 1985) és TCI (Cloninger, Svrakic, és Przybeck, 1993) – is felvettünk. Az egyes 

területek és személyiségvonások között az alábbi összefüggéseket találtuk:  

 az újdonságkeresés vonás a szociális, szabadidős, egészségi és erkölcsi területeken 

jelentkező kockázatvállalási hajlandósággal korrelált pozitívan,  

 az ártalomkerülés a szociális és a szabadidős területeken jelentkező kockázatvállalási 

hajlandósággal korrelált negatívan,  

 a félelem a bizonytalanságtól a szociális, szabadidős és egészség területeken 

jelentkező kockázatvállalási hajlandósággal korrelált negatívan,  

 az önkontroll az erkölcsi területen jelentkező kockázatvállalási hajlandósággal 

korrelált negatívan,  

 az extraverzió  a szociális és szabadidős területeken jelentkező kockázatvállalási 

hajlandósággal korrelált pozitívan,  

 a lelkiismeretesség pedig az egészségi és erkölcsi területeken jelentkező 

kockázatvállalási hajlandósággal korrelált negatívan.  

Feltűnő, hogy a pénzügyi területen mutatott kockázatvállalási hajlandósággal egyik 

személyiségvonás sem mutatott összefüggést. A vizsgálati személyek közül a vállalkozók egy 
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része (N=64) azonban kitöltött egy ún. „fogadási helyzet” tesztet (Tversky és Kahneman, 

1974). Az ebben mutatott kockázatvállalás pozitívan korrelált az összesített kockázatvállalási 

hajlandósággal, illetve összesített elvárt haszonnal és a pénzügyi területen jelentkező elvárt 

haszonnal (lásd: 8. melléklet).  

Faktoranalízis 

A faktoranalízis alapfeladata, hogy néhány pszichológiai változó „együttjárásának” 

megfigyeléséből következtetni tudjunk bizonyos látens összefüggésekre, amiket nem tudunk 

közvetlenül meghatározni, és amelyek magyarázzák az „együttjárásokat” (Münich, Nagy, 

Abari, 2006). Jelen esetben a feladat nem a háttér tényezők, faktorok feltárása (hiszen azok 

adottak: a kockázat területei), hanem annak megerősítése, hogy a DOSPERT jelen magyar 

verziójában alkalmazott egyszerű változók (a kérdőív tételei) statisztikailag elfogadható 

mértékben lefedik-e a vizsgált pszichológiai jelenséget (a kockázat területeit).  

Az e célból leggyakrabban használt faktoranalízis módszer a legnagyobb valószínűség 

(maximum likelihood) módszere, ez ugyanis a megfigyelt, mért változók közötti kapcsolatok 

alapján, a háttérben okként, hatótényezőként jelen lévő, feltételezett látens változók meglétét 

erősíti meg. Tehát egy megerősítő analízis, pont, amire szükségünk van (szemben a 

főkomponens elemzéssel, mely feltáró jellegű) (O’Rourke, Hatcher, Stepanski, 2005).  

A faktoranalízis három lépésből áll: a faktorsúlyok kiszámítása (faktorok számának 

meghatározása), a faktor-rotáció, végül a faktorértékek kiszámítása. A rotációval az eredeti 

faktorokat átalakítjuk, azzal a céllal, hogy könnyebben interpretálható faktorokat kapjunk. 

Ennek során a faktorsúlyok szélsőségesebb (0-hoz nagyon közeli vagy nagyon távoli) 

értékeket  vesznek fel és így egyértelműbbé válik, melyik változó melyik faktort tölti fel. A 

derékszögű forgatás a leggyakrabban alkalmazott, mivel ilyenkor az új faktorok, az 

eredetiekhez hasonlóan, nem korrelálnak egymással (az eredeti faktorok esetében ezt segíti, 

ha csak az 1-nél nagyobb eigenvalue-val [sajátértékkel] rendelkező komponenseket fogadjuk 

el faktorként). A derékszögű rotációk közül a leghasznosabb a varimax, mely az 

interpretálhatóság javítását úgy éri el, hogy az eredeti faktorsúlyok négyzetének varianciáját 

maximalizálja (Münich, Nagy, Abari, 2006). 

Jelen vizsgálatban tehát, ha a maximum likelihood módszert és varimax rotációt 

alkalmazva 6 faktort szeretnénk feltölteni, akkor a kapott hat faktor a kockázatvállalási 

hajlandóság skála esetében a variancia csupán 31%-át magyarázza. Ráadásul a szabadidős és 

a fogadás faktor kivételével nem a várt, elméletben kialakított faktorstruktúrát kapjuk, hanem 

egyes itemek az elvárt faktor helyett egy másikat töltenek fel. A legjellemzőbb az egészség és 
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erkölcs területekhez tartozó tételek kavarodása, vagyis ezek a területek válnak el egymástól a 

legkevésbé. Illetve a befektetés itemek közül kettő a fogadáshoz „húz” (lásd: 9. melléklet).  

Hasonló eredményeket kapunk a kockázatészlelés és elvárt haszon skála esetében is, bár 

ott a magyarázott variancia rendre 35% és 38% (lásd: 9. melléklet).  

Faktoranalízis 30 itemmel 

Az eredmények alapján úgy ítéltem meg, enyhe változtatások szükségesek a kérdőív 

érvényesebbé tétele érdekében.  

A fenti mintán felvett adatokkal ezért oly módon végeztem el újra a faktoranalízist, 

hogy néhány itemet kiemeltem a skálákból. A kiemelést a reliabilitás vizsgálatok (az alacsony 

item-totál korrelációval bíró itemeken), illetve a faktoranalízis alapján (az elvárthoz képest 

más vagy egyszerre három faktorba tartozó itemeken) hajtottam végre, ami területenként két-

két tételt érintett (a pénzügyin belülre a fogadás alterülethez nem kell nyúlnom, viszont a 

befektetés alterületről kettő tétel is kiemelésre került).   

Az elhagyott tételek részletesen:  

Szociális: Elköltözik egy olyan városba, ahol közel és távol nincsenek rokonai (kv37); 

Nagy presztízsű munka helyett olyat választ, amit igazán szeret (kv27);  

Szabadidős: Vadonban kempingezik (kv2); Kisrepülőgépet vezet (kv33) 

Egészség: Éjszakánként nem biztonságos városrészen keresztül egyedül jár haza (kv34); 

Álmosító hatású gyógyszer bevétele után autót vezet (kv36);  

Erkölcs: Illegális tevékenység miatt feljelenti szomszédját vagy barátját (kv29); 

Egyedül hagyja kisgyermekeit otthon, miközben egy sürgős ügyet intéz (kv39);  

Pénzügyi: Évi jövedelmének 5%-át egy nagyon kiszámíthatatlan részvénybe fekteti 

(kv15); Évi jövedelmének 10%-át új üzleti vállalkozásba fekteti (kv23). 

A 30 itemmel lefuttatott faktoranalízis (lásd: 10. melléklet) a kockázatvállalási szándék, 

észlelés és elvárt haszon skálákon rendre a variancia 35%, 38%, 41%-át magyarázta, tehát 

jobb eredményeket kaptunk, mint az előbb. Emellett a szabadidős és fogadás területek mellett 

a szociális, erkölcsi és befektetés területek esetében is az itemek a várt faktorstruktúrába 

rendeződtek a három skálából legalább kettőben. Az egészség területén viszont három tétel is 

(Sok alkoholt iszik egy társasági összejövetelen, kv6; Szexuális kalandba bocsátkozik 

védekezés nélkül, kv20; Magas koleszterintartalmú ételeket eszik, kv35) legalább két skála 

esetében az erkölcs terület faktorába sorolódott. Úgy tűnik, ezek a viselkedések a kitöltők 

fejében inkább valamifajta „bűnök”, mint egészségre veszélyes magatartásmódok.  

Néhány tétel kiemelése tehát nem hozta meg a tökéletes eredményt.  
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IV. 2. 3. Második vizsgálat 

Az első vizsgálat eredményei alapján úgy döntöttem, jelentősebb módosítások 

szükségesek:  

1. a „száműzött” tételeket továbbra is kihagytam, így négy terület (szociális, szabadidős, 

egészség, erkölcs) 6 tételes lett;  

2. a fent említett három, egészség területére vonatkozó tételt átírtam, hogy nagyobb 

hangsúlyt kapjon bennük az egészségre káros hatás és kisebbet a szabály/normaszegés:  

- Sok alkoholt iszik egy társasági összejövetelen, kv6 helyett: Sok alkoholt iszik 

egyszerre, kv5;  

- Szexuális kalandba bocsátkozik védekezés nélkül, kv20 helyett: Védekezés nélkül 

létesít szexuális kapcsolatot egy vonzó férfival/nővel, anélkül, hogy 

megbizonyosodna arról, hogy nincs az illetőnek nemi úton terjedő betegsége, kv19; 

-  Magas koleszterintartalmú ételeket eszik, kv35 helyett: Ízletes, de egészségtelen 

(pl. magas koleszterintartalmú vagy erősen cukrozott) ételeket eszik, kv30;  

3. a pénzügyi területen belüli módosítások:  

- hogy a fogadás terület is 3 tételes legyen, ki kellett emelnem onnan is egy tételt 

(Egy nap jövedelmét felteszi pókeren, kv9);  

- a befektetés területén a 3 tételt átírtam, hogy ne fogadásjellegűnek tűnjenek; 

 Évi jövedelmének 10%-át egy mérsékelt hozamú pénzügyi alapba fekteti, kv5 

helyett: Évi jövedelmének 10%-át egy pénzügyi alapba fekteti, kv4;  

 Évi jövedelmének 5%-át egy nagyon kiszámíthatatlan részvénybe fekteti, kv15 

helyett: Évi jövedelmének 5%-át egy ingatlan alapba fekteti, kv8;  

 Évi jövedelmének 5%-át egy megbízható, konzervatív részvénybe fekteti, kv19 

helyett: Évi jövedelmének 5%-át egy részvényalapba fekteti, kv18; 

- új, 3 tételes alterületet hoztam létre: a vállalkozói tevékenységhez fűződő pénzügyi 

kockázatokat:  

 Olyan munkába kezd, ahol döntéseinek pénzügyi felelőssége Önt terhelik, 

kv12; 

 Jelzáloghitelt vesz föl lakására, hogy korábban kitalált üzleti ötletét kivitelezze, 

kv22;  

 Olyan munkába kezd, ahol nincs fix bér, jövedelme a megrendelésektől függ, 

kv33.  
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Az utolsó lépésre a mérőeszköz vizsgálatomhoz illesztése miatt volt szükség, hiszen a 

főiskolások és a vállalkozók körében is elsősorban a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 

kockázathoz való viszonyt tervezem feltárni. A vállalkozói pénzügyi kockázatokat a 

következő, minőségi jellemzőik mentén határoztam, illetve különböztettem meg a másik két 

pénzügyi területtől (a vonatkozó irodalom: II. 4. 3. 3. pont és a saját vizsgálat: IV. 1. pont 

mentén):  

- felelősség hordozója: kizárólag a cselekvő (befektetés: gazdasági élet egyéb szereplői 

is osztoznak a felelősségben; fogadás: a sors, a szerencse a felelős) 

- kontroll mértéke: magas (befektetés és fogadás is: alacsony) 

- megszerezhető információk: széles körűek (befektetés: széles körűek, fogadás: 

minimális szintűek) 

- nyereségek, veszteségek és valószínűségek meghatározásának pontossága: alacsony – 

tehát a bizonytalanság mértéke magas (befektetés: nagyságrendileg pontos, fogadás: 

teljesen pontos) 

- következmények súlyossága: magas (befektetés: közepes, fogadás: alacsony) 

Minta 

Az új kérdőívet az alábbi, N=107 fős mintán vettem fel, 2010 tavaszán:  

Nemek aránya  
Férfi Nő 
28% 72% 

Kor 
19-29 év 30-35 év 35-68 év 
44,9% 33,6% 21,5% 

Legmagasabb iskolai végzettség  
Középiskola Főiskola Egyetem vagy posztgrad. 

21,7% 30,2 48,1% 
2. táblázat DOSPERT második vizsgálatának demográfiai összetétele 
 
A mintát hólabda módszerrel gyűjtöttem össze, vállalkozó nem volt közöttük. A 

kérdőíveket a vizsgálati személyek e-mailen kapták meg, elektronikus úton töltötték ki, majd 

e-mailen küldték vissza.  

Megbízhatóság 

A Cronbach-alfa érték (lásd: 11. melléklet) mindhárom alskála (hajlandóság, észlelés, 

várt haszon) esetében az elvárt 0,7 érték felett van, vagyis az alskálák egészei a módosított 

kérdőívben is megbízhatónak számítanak.  
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Ha területenként is kiszámítjuk a Cronbach-alfa értékeket, azt kapjuk, hogy legalább két 

alskála esetében is a szociális, egészség, erkölcs, vállalkozás területeken az értékek 0,5, a 

szabadidős, befektetés és fogadás területeken 0,7 felettiek.  

Az item-totál korreláció (lásd: 12. melléklet) összesen 3 tétel esetében mutatott 0,3-nál 

alacsonyabb értéket mindhárom alskála esetében. A három tételből egy a szociális, kettő 

pedig a befektetés területet érinti.  

Összességében a módosított kérdőív ugyanolyan megbízhatónak tűnik, mint az eredeti.  

Faktoranalízis 

Az elvárt hét faktor a kockázatvállalási hajlandóság, észlelés és elvárt haszon alskálák 

esetében rendre a variancia 50%-át, 52%-át, 58%-át magyarázza. A módosított kérdőív ezen 

eredményei tehát jóval meggyőzőbbek, mint az eredetié.  

Ha a faktorstruktúrát tanulmányozzuk (lásd: 13. melléklet), azt találjuk, hogy az elvileg 

egészség faktorba tartozó tételek közül 4 továbbra is erősebben korrelál más (erkölcsi, 

vállalkozói) faktorokkal. Úgy tűnik tehát, két tétellel sikerült csak leírni a kitöltők szerint is 

egészségre vonatkozó kockázatos helyzeteket, tevékenységeket. Ebből a szempontból így nem 

történt előrelépés az eredeti kérdőívhez képest. Abból a szempontból viszont igen, hogy egy 

új területet, a vállalkozóit, sikerült beépíteni. 

 

IV. 2. 3. Harmadik vizsgálat 

A második vizsgálat már csak annak szükségességét mutatta, hogy a 4, egészségre 

vonatkozó tételt elhagyjam, s helyettük újakat alkossak. Az új tételek szövegei:  

- Nem vesz részt egy meghirdetett egészségügyi szűrésen (pl. tüdő, rák) (kv5) 

- Nem fogyaszt reggelit, vagy csak egy kávét/energiaitalt iszik (kv19) 

- Lázas betegen nem keresi fel orvosát (kv21) 

- Együtt ebédel egy fertőző beteg kollégájával/ismerősével (kv24) 

Minta 

Az új kérdőívet 324 főiskolai hallgató töltötte ki 2010 őszén.  

Megbízhatóság 

A Cronbach-alfa érték (lásd: 14. melléklet) a három alskála (hajlandóság, észlelés, várt 

haszon) esetében rendre: 0,839, 0,851 és 0,806, melyek kielégítőek.  

Ha területenként is kiszámítjuk a Cronbach-alfa értékeket, azt kapjuk, hogy legalább két 

alskála esetében is az erkölcs és a vállalkozás területeken 0,5, a szociális és egészség 

területeken 0,6, a szabadidős, fogadás és befektetés területeken 0,7 felettiek.  

Összességében a módosított kérdőív ugyanolyan megbízhatónak tűnik, mint az eredeti. 
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Faktoranalízis 

Az elvárt hét faktor a kockázatvállalási hajlandóság, észlelés és elvárt haszon alskálák 

esetében rendre a variancia 49%-át, 49%-át, 51%-át magyarázza. A módosítás tehát ezen 

eredményeket nem rontotta. A faktorstruktúrában a 3 alskálából legalább kettőben minden 

tétel az elvárt faktort tölti fel (15. melléklet).  

 

Bár a vizsgálatsorozat nem országos szinten reprezentatív, a kitöltők magas száma 

(N=777) egy széles körű tesztelést eredményezett, ami lehetővé teszi, hogy a kérdőív 

eredményeit a későbbi vizsgálat során értelmezni tudjuk. Az alkalmazhatóságát szintén 

bizonyítja, hogy többen (Faragó, 2008, Román, 2012, Barabás, 2012) is felhasználták már a 

kockázatvállalás témájában vizsgálatot készítve.  

Mindezek alapján a DOSPERT készen áll arra, hogy kutatásban való alkalmazásával 

megbízhatónak és érvényesnek tekinthető következtetéseket vonhassunk le, ráadásul egy új, a 

vállalkozói területre vonatkozóan is.  

 

IV. 3. A DOSPERT kiegészítése érzelmi válaszokkal 
IV. 3. 1. Az érzelmek mérésének szükségessége és problematikája 

Bármilyen tárgyhoz való viszonyról, attitűdről van szó, annak az érzelmek is mindig 

komponensei. Jelen formájában a DOSPERT nem alkalmas érzelmek mérésére, ezért Weber 

és munkatársai (2002) az észlelt kockázat és az elvárt haszon között általuk talált (területtől 

független) negatív kapcsolatot csak teoretikiusan tudják az érzelmekkel magyarázni.  

Az érzelmek mérése igen problematikus, nem utolsósorban magának az érzelem 

fogalomnak a képlékenysége és összetettsége miatt (lásd II. 4. 6. fejezet). Sherer (2005) is 

kifejti, hogy az érzelmek több komponensű megközelítése több komponensű mérést is 

igényel. Szerinte egy ideális tudományos vizsgálatban egyetlen érzelem esetében a 

következőket kellene mérni:  

- az értékelő kognitív folyamatokat és a hátterükben álló központi idegrendszeri 

folyamatokat,  

- a vegetatív idegrendszer produkálta testi változásokat,  

- a motivációs irányultságban bekövetkező változásokat,  

- az arcon, a vokalitásban és a gesztusokban megjelenő érzelemkifejezéseket,  

- végül a minden előbbire reflektáló szubjektív érzelemélményt.  
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A valóságban persze a kutatások ezek közül általában csak néhányat tudnak  

megragadni.  

Én sem kíséreltem meg ennél többet saját kutatásomban, mert az érzelmek csak egy 

részlete témámnak és a kockázat iránti viszonyulás egyik elemének tekintem. Praktikus 

okokból az idegrendszeri és szomatikus változások méréséről letettem. A szubjektív érzelem 

élmény nagyon nehezen megragadható. A viselkedéses válaszok értelmezéséhez, elemzéséhez 

ebben járatos szakértőre van szükség.  

Maradt tehát – a kérdőívvel is megoldható – kognitív értékelés mérése, kiegészítve a 

motivációs irányultsággal. Az érzelmek kérdőívvel való mérésére több példa is akad: ilyen a 

szeretet-szerelem skála (Rubin, 1970), az optimizmus mérésére alkalmas LOT (Herzberg és 

munkatársai, 2006) vagy a boldogságskálák (pl. Lyubomirsky, Lepper, 1997).  

 

IV. 3. 2. Az érzelmi válaszokkal való kiegészítés megoldása 

A motivációs irányultságról maga a kockázatvállalási hajlandóság mértéke ad 

információt. A kognitív kiértékelés mérésére azt találtam a legmegfelelőbbnek, ha azt kérem a 

kitöltőktől, hogy nevezzék meg, milyen érzelmet élnének át, ha éppen egy konkrétan 

megnevezett kockázatos helyzetben kell döntést hozniuk. Fontos megjegyezni, hogy a 

módszer tehát nem a valódi, adott helyzetben spontán módon megélt, fiziológiai reakciókat 

tartalmazó érzelmek mérésére alkalmas. A kitöltőknek bele kell képzelniük magukat egy 

helyzetbe és utána tudatosan értelmezni, címkézni érzelmeiket. A válaszok tehát kognitív 

működés eredményei, s pusztán az adott kockázat iránti  attitűd, viszony pontosabb feltárását 

teszik lehetővé. 

A DOSPERT szociális, fogadási, befektetési és vállalkozói területein található tételek 

esetében éreztem szükségét az érzelmi válaszokkal való kiegészítésnek, mert a számomra 

jelentőséggel bíró vállalkozói kockázatok ezeket a területeket érintik (lásd IV. 1. pont). A 

legfontosabb kérdés az maradt, hogy nyílt vagy zárt kérdést alkalmazzak-e, ha pedig a zárt 

kérdéstechnika mellett döntök, milyen érzelmeket kínáljak fel. Ennek megoldására 

elővizsgálatot végeztem.  

 

IV. 3. 3. Az elővizsgálat 

2011. márciusában 26 ÁVF-es hallgató töltötte ki a DOSPERT kérdőívet, érzelmi 

kérdésekkel kiegészítve. A társaság fele számára az érzelmi kérdéseket zárt módon tettem 

tehát fel (a kockázatos döntések és az érzelmek kapcsolatát vizsgáló tanulmányok [lásd: II. 4. 

6. pont] alapján az alábbi érzelmeket kellett skálázniuk minden tétel után: félelem, nyugalom, 
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feldobódottság, düh, öröm, szomorúság), a másik fele számára nyitott módon (nekik 

maguknak kellett maximum 4 érzelmet megnevezni tételenként).  

Az eredmények összesítése után nyilvánvalóvá vált, hogy nyílt módon nem érdemes 

kérdezni, mert a válaszok sokszínűsége nagymértékben megnehezíti az elemzést. 

Mindenesetre az így kapott érzelmek kategorizálása és a zárt kérdésekre adott válaszok 

összesítése alapján született meg a döntés, hogy 4 érzelempárra, az Osgood-skálát alkalmazva 

érdemes rákérdezni. Az Osgood-skála előnye, hogy könnyű értelmezni és mivel az egyes 

dimenziók két végén egymást kizáró érzelmek vannak, nem érdemes külön-külön rájuk 

kérdezni (ráadásul így még a kitöltés is egyszerűbb, gyorsabb). 

A 4 érzelempárból 3 esetében a 7 fokozatú Osgood-skála bal oldalán a negatív érzelmek 

kaptak helyet (félelem, szégyen/bűntudat, szomorúság), jobb oldalán a nekik megfelelő 

pozitívak (rendre: bizalom, büszkeség/kihívás, öröm). A negyedik esetben a nyugalom áll 

szemben az izgatottsággal. Itt nem beszélhetünk negatív-pozitív párosításról, mert az 

izgatottság nem csak negatív, kellemetlen feszültség, hanem pozitív lelkesedés is lehet – 

ennek eldöntése a többi érzelmi válasz értékelésén alapul.  

 

IV. 4. Próbavizsgálat: vállalkozók és hallgatók összevetése a 

DOSPERT segítségével 
A 2007-ben (ekkor a vállalkozói pénzügyi alterület még nem volt a kérdőív része) 

végzett vizsgálatnak  két célja is volt:  

- a DOSPERT első magyar verziójának kipróbálása, a kérdőív esetlegesen szükséges 

fejlesztési irányának meghatározása,  

- annak megállapítása, hogy a DOSPERT alkalmas-e vállalkozók és hallgatók kockázat 

iránti viszonyai különbségének feltárására, megragadására.  

Az első célhoz kapcsolódó eredményeket a IV. 2. 2. pont tartalmazza.  

A második cél megvalósításához szükséges elemzésbe összesen 130 személyt tudtunk 

bevonni. 64 fő vállalkozó és 65 fő nem vállalkozó (pszichológia szakos, illetve főiskolai, 

vállalkozásszervező szakos hallgató) volt. A vállalkozóság kritériuma volt, hogy az illető egy 

vállalkozásban legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzen. Emellett olyan 

vállalkozásokat vettünk csak bele a vizsgálatba, melyeket legalább 3 évvel ezelőtt alapítottak. 

Egyéb kritériumot nem adtunk meg, ennek következtében a minta, egyéb jellemzőit (pl. 

vállalkozás méretét, tevékenységét) tekintve igen heterogénnek tekinthető. A heterogenitás 
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annak is köszönhető, hogy a vállalkozókat a hallgatók toborozták, tantárgyban való 

kreditszerzés érdekében.  

Eredményeink szerint a hallgatók és a vállalkozók között a DOSPERT kérdőív 

kockázatvállalási hajlandóságára vonatkozó skálájában szignifikáns különbség csak az 

erkölcsi területen volt – a hallgatók javára (ez szignifikánsan alacsonyabb észlelt kockázattal 

és magasabb elvárt haszonnal  járt együtt). Emellett szignifikáns különbség még a szociális és 

a pénzügyi területen mért elvárt haszonnál mutatkozott, mind a kettő esetében a hallgatók 

rendelkeztek magasabb értékkel. A pénzügyi terület egyes itemeit vizsgálva különbség három 

esetben mutatkozott: vállalkozókra magasabb kockázatvállalási hajlandóság volt jellemző, ha 

egy napi jövedelmüket tennék fel pókeren, illetve ha évi jövedelmük 10%-át új üzleti 

vállalkozásba fektetnék, alacsonyabb pedig akkor, mikor évi jövedelmük 5%-át konzervatív, 

megbízható részvénybe fektetnék.  

Az eredmények alapján érdemesnek véltük a DOSPERT-et nagyobb volumenű 

vizsgálatban is alkalmazni.  

 

 

V. Kutatás 
 

V. 1. A kutatás célja 
Jelen kutatás elsődleges, elméleti célja a vállalkozói kockázathoz való viszonyulás 

sajátosságainak megragadása, tényezőinek és a tényezők kölcsönviszonyainak feltárása 

kisvállalkozók és közgazdász hallgatók körében. 

Kockázathoz való viszonyulás alatt a kockázat iránti attitűdöt értem, kiemelt hangsúlyt 

helyezve a viselkedési szándékra. A szakirodalmi rész kockázatvállalást befolyásoló tényezőit 

felsoroló (II. 4.) fejezete alapján a kockázathoz (egy adott kockázatos tevékenységhez) való 

viszonyulást az alábbi összetevők mentén tervezem megragadni:  

A) kockázatvállalási hajlandóság: mennyire tartja valaki valószínűnek, hogy részt vesz a 

kockázatos tevékenységben; 

B) észlelt kockázatosság: kockázatosnak észleli-e a tevékenységet, ha igen, milyen 

mértékben;   

C) elvárt haszon: hasznosnak, kívánatosnak tartja-e a tevékenységet, ha igen, milyen 

mértékben;  
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D) asszociált érzelmek: pozitív, negatív, vagy semleges érzelmeket kapcsol a 

tevékenységhez (mit gondol, milyen érzelmet élne át, ha éppen arról döntene, részt vegyen-e a 

tevékenységben).  

A) a viselkedéses összetevőnek felel meg, B) és C) a kognitívnak, míg D) az 

érzelminek. A viszonyulást annál elfogadóbbnak tekintem, minél magasabb a hajlandóság és a 

várt haszon és minél pozitívabbak az asszociált érzelmek is. Értelemszerűen annál 

elutasítóbbnak tartom a viszonyulást, minél alacsonyabb a hajlandóság és a várt haszon és 

minél negatívabbak az asszociált érzelmek is.  

Az ily módon definiált kockázathoz való viszonyulás sajátosságait tekintve a következő 

kérdések merülnek fel, melyek megválaszolásával majd felvázolható a viszonyulás 

kialakulását meghatározó tényezők és azok kölcsönös kapcsolata.  

- A kockázathoz való viszonyulás valóban területspecifikus? Egy-egy személyen vagy 

vizsgálati csoporton belül a területtől függően eltérő viszonyulásokat tapasztalhatunk (pl. 

egészségi kockázatok iránti elutasító, miközben pénzügyi kockázatok iránti elfogadó 

viszonyulást)?  

- Létezik elfogadó viszonyulás (bizonyos területen és/vagy bizonyos vizsgálati 

személyek/csoportok esetében) magas észlelt kockázatosság mellett is?  

- A magas részvételi hajlandóság csak alacsony észlelt kockázatossággal és magas várt 

haszonnal járhat együtt?  

- Vajon az észlelt kockázatosság mértéke mindig fordítottan arányos a várt haszon 

mértékével? Vagy a pénzügyi területen a haszon a kockázattal együtt nő? 

- A pozitív asszociált érzelmek mindig magas hajlandósággal járnak együtt, míg a 

negatívak mindig magas kockázatossággal?  

- A vizsgálatba bevont személyiségjellemzők (bizonytalanságintolerancia, személyi 

önszabályozási fókusz, a vállalkozói orientáció látens személyiségi konstruktumai) 

kapcsolatban állnak-e a pénzügyi kockázatokhoz való viszonyulással? Ha igen, melyik milyen 

irányba befolyásolja azt?  

 

Jelen kutatás másodlagos, gyakorlati célja, hogy kísérletet tegyen a vállalkozói 

viselkedés egy lényeges része, a kockázatokhoz való viszonyulás fejlesztési irányainak 

meghatározására, kisvállalkozók és az Általános Vállalkozási Főiskola közgazdász hallgatói 

(elsősorban vállalkozói) kockázatokhoz való viszonyulásának összevetése alapján.  

Frese (1995) a rendszerváltó kelet-közép-európai országok esetében a vállalkozói 

viselkedés kialakulásának gátjai között megemlítette a munka világában szélesen elterjedt, a 
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hibák felvállalásával is együtt járó felelősség és kontroll elhárításából fakadó erős 

bizonytalanság- és kockázatkerülést. Aki mára sikeres vállalkozóvá vált, valószínűleg kinőtte 

ezt a hiányosságot és adaptív kockázatkezelési technikái alakultak ki. Munkám során viszont 

azt tapasztalom, hogy a munkaerőpiacra kilépni készülő – akár a tudatosan vállalkozói pályára 

vágyó – fiatal felnőtt hallgatók körében még mindig elterjedt az erős bizonytalanságérzés (a 

környezetben és önmagukban egyaránt) és a túlzott kockázatkerülés, ami a veszélyek 

kihegyezett észleléséhez és a lehetőségek figyelmen kívül hagyásához vezet. Ez talán legfőbb 

akadálya a hatékony vállalkozói viselkedés kifejlődésének esetükben.  

Ahogyan 20 évvel ezelőtt Frese (1995) azt javasolta, hogy kiválasztással, képzéssel és 

támogatással mesterségesen segítsük elő a vállalkozói viselkedés terjedését, ugyanez érvényes 

lehet ma a főiskolai hallgatók körében. Helyzetünket elősegíti, hogy az érintettek eleve egy 

oktatási intézménybe járnak, ahol könnyedén beépíthetjük képzésükbe a szűrés és fejlesztés 

elemeit.  

Célom a szűrés egy lehetséges módszerének megtalálása és a vállalkozói viselkedés egy 

lényeges része, a kockázatokhoz való viszonyulás fejlesztési irányainak körvonalazása. Ehhez 

szükséges feltárnom a főiskolások és – mint követendő minta – lehetőleg sikeres 

kisvállalkozók (elsősorban vállalkozói) kockázatokhoz való hozzáállását és az ezek között 

lévő különbségeket.  

A cél elérése – többek között – a következő kérdéseket, dilemmákat veti fel, amelyekre 

igyekszem majd válaszokat találni:  

- A Vállalkozói Orientáció teszt megfelelő eszköz a vállalkozói hajlammal rendelkező 

hallgatók kiszűrésére?  

- Valóban van különbség az ÁVF hallgatói és kisvállalkozók kockázatokhoz való 

viszonyulásában?  

- Ha van különbség, ez miben érhető tetten?  

- Mi alakítja elsősorban a hallgatók és mi a vállalkozók kockázatokhoz való 

viszonyulását?  

- A vállalkozók kockázatkeresőbbek – általános értelemben és/vagy a vállalkozói 

kockázatok terén – mint a hallgatók?  

- A vállalkozók vállalkozói kockázatokhoz való viszonyulása elfogadóbb (a 

kockázatokat nagyobb valószínűséggel hajlandóak vállalni, hasznosabbnak ítélik, pozitívabb 

érzelmeket kapcsolnak hozzá), mint a hallgatóké? 
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V. 2. Általános hipotézisek 
A fenti kérdésekre a feltételezéseim szerint adható válaszokat most általánosságban 

fogalmazom meg, majd a kutatás módszertanának ismertetése után ezeket az általános 

hipotéziseket konkrétabb, statisztikailag is ellenőrizhető módszer-specifikus hipotézisekben 

fejtem ki.   

 

V. 2. 1. A kutatás elméleti célkitűzésével kapcsolatos hipotéziskör 

1. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás területspecifikus: eltérő mértékű 

kockázatvállalási hajlandósággal, észlelt kockázatossággal, elvárt haszonnal és érzelmi 

mintázattal találkozunk az egyes területeken.  

Mint a szakirodalmi bevezetőben láttuk, sokak (Weber, 2002, Nicholson, 2002, Soane és 

Chmiel, 2005) szerint a kockázatvállalás kontextus-függő, tehát az egyének nem rendelkeznek 

egy általános, helyzettől független kockázatvállalási tendenciával; Hanoch (2006) pedig azt is 

kimutatta, hogy a kockázatos foglalkozást űzők csak saját szakterületükön mutatnak magas 

kockázatvállalási hajlandóságot, az élet más területein nem feltétlenül.  

2. hipotézis: Az észlelt kockázat iránti viszonyulás területtől függetlenül elutasító.  

Ha egy egyén adott kockázatos tevékenység iránti viszonyulása elfogadó, az legtöbbször 

együtt jár azzal, hogy az illető egyáltalán nem észleli kockázatosnak a tevékenységet, vagy 

csak minimális kockázatot lát benne. A kockázatos viselkedés pontos megértéséhez és 

mozgatórugóinak feltárásához tehát mindenképpen figyelembe kell venni az észlelt 

kockázatosságot (Weber, 2002, Conchar, 2004). Mivel Weber (2002) az észlelt kockázat iránti 

viszonyuláshoz nagyon hasonló jelenség, az észlelt kockázat iránti attitűd esetében azt találta, 

hogy az az egyéntől és helyzettől függetlenül a legtöbb esetben negatív vagy semleges, ezért 

feltételezem, hogy ha valaki egy adott tevékenységben kockázatot észlel, akár kis mértékben 

is, az elutasító viszonyulást eredményez – ez pedig minden területen igaz lesz.  

3. hipotézis: A részvételi hajlandóság az észlelt kockázatosság növekedése mellett 

csökken, míg az elvárt haszon növekedése mellett nő.  

Azt a feltételezést, hogy az észlelt kockázat elutasító viszonyt eredményez (2. hipotézis), 

tovább árnyalom azzal, hogy minél nagyobb kockázatot észlel valaki egy tevékenységben, 

annál valószínűbb, hogy nem szándékozik részt venni benne (Weber, 2002). Emellett többen 

(Weber, 2002, Conchar, 2004) is hangsúlyozzák, hogy a kockázatmegtérülési keret 

értelmezésében a hajlandóságra nem csak az észlelt kockázatosság, hanem a várható haszon is 

hat.  
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4. hipotézis: A hajlandóság annál nagyobb, minél pozitívabbak az asszociált érzelmek, 

az észlelt kockázatosság növekedésével pedig egyre negatívabb asszociált érzelmek járnak 

együtt.  

Az érzelmek kockázatvállalásra gyakorolt hatásának jelentőségét Shiv, Loewenstein és 

munkatársaik (2001) fejtik ki összefoglaló tanulmányukban. Johnson és Tversky (1983) azt 

találta, hogy a negatív érzelmek a kockázatosság kifejezettebb észlelését okozzák, míg Grable 

(2008), az érzeleminfúzió modelljével magyarázta eredményét, mely szerint a pozitív 

hangulat nagyobb kockázatvállalási hajlandósághoz vezetett.  

5. hipotézis: Az észlelt kockázatosság és az elvárt haszon negatív összefüggésben állnak 

egymással.   

A kockázatmegtérülési keret (Weber, 2002, Conchar, 2004) alapján az emberek költség-

haszon elemzést alkalmaznak kockázatos döntési helyzetben, amely során a kockázatok 

(költség) szemben állnak a várható haszonnal (anyagi, érzelmi, társas, stb. előnyök). A Slovic 

és munkatársai (2002) által bevezetett érzelmi heurisztika lényege pedig az, hogy az emberek, 

leegyszerűsítve a valóságot, úgy látják, hogy ami nagy kockázatot tartalmaz („rossz”), az nem 

lehet egyben hasznos („jó”) is, ha pedig valamiről az derül ki először, hogy nagy haszonnal 

jár („jó”), az nem rejthet egyben nagy kockázatot („nem lehet rossz”).  

6. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás kialakulásában a személyiségi tényezők is 

szerepet kapnak (March, Shapira, 1987, Teoh, 1997, Grosh, 1997, Stewart, Roth, 2001, 

Bryant, Dunford, 2008). A vállalkozói orientáció személyiség konstruktumaiban elért magas 

érték, a magas promóció fókusz, valamint az alacsony bizonytalanságintolerancia és 

prevenció fókusz elfogadóbb, míg a vállalkozói orientáció személyiség konstruktumaiban 

elért alacsony érték, az alacsony promóció fókusz, valamint a magas 

bizonytalanságintolerancia és prevenció fókusz elutasítóbb viszonyt eredményez.   

 

V. 2. 2. A kutatás gyakorlati célkitűzésével kapcsolatos hipotéziskör 

V. 2. 2. 1. A vállalkozói hajlam szűrésével kapcsolatos hipotézis 

7. hipotézis: A Vállalkozói Orientáció teszt a vállalkozói hajlam megfelelő mérőeszköze 

(Florin, 2007 alapján).   
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V. 2. 2. 2. Kisvállalkozók és hallgatók kockázathoz való viszonyulására vonatkozó 

hipotézisek 

8. hipotézis: A kockázatvállalási hajlandóságban és az észlelt kockázatosságban nincs 

általános, területtől független és egy irányba mutató különbség hallgatók és vállalkozók 

között.  

Xu és Ruef (2004) szerint, valamint Miner és Raju (2004) meta-analízisen alapuló 

összefoglaló tanulmánya alapján a vállalkozókra nem jellemző nagyobb mértékű 

kockázatvállalás, mint a nem vállalkozókra; Brockhaus (1980), Weber (2002), valamint 

O’Malia és Whistler (2003) szerint pedig a vállalkozókra nem igaz, hogy területtől 

függetlenül, általános értelemben keresnék a kockázatokat.  

9. hipotézis: Kisvállalkozók kockázathoz való viszonyulását a személyi tényezők 

erősebben alakítják, mint hallgatókét, a kockázat észlelése viszont kevésbé hat.  

Egy korábbi vizsgálatunkban (Faragó, Radnóti, 2010) erősebb kapcsolatot találtunk a 

vizsgálatba bevont személyiségi mutatók és a kockázatvállalási hajlandóság között 

vállalkozók körében, mint hallgatók körében.  

10. hipotézis: Kisvállalkozók kockázathoz való viszonyulása vállalkozói területen 

elfogadóbb, mint a hallgatóké, ami az alacsonyabb észlelt kockázatosságnak és pozitívabb 

érzelmi hozzáállásnak köszönhető. 

Több szerző (Weber, 2002, O’Malia, Whistler, 2003) szerint is, a vállalkozók látszólagos 

nagyobb kockázatvállalása az általuk a vállalkozói területen alacsonyabbnak észlelt 

kockázatosságnak köszönhető. Xu és Ruef (2004) vizsgálatuk eredményeképpen azt kapták, 

hogy az induló vállalkozók elsődleges motivációi az önmegvalósítás és az autonómia igénye, 

nem pedig a minél magasabb profit elérése; ebből az következik, hogy a vállalkozói 

tevékenységet szívesen űzik, ahhoz pozitív érzelmeket kapcsolnak.  

11. hipotézis: Vállalkozói kockázatok területén a hallgatók körében az érzelmi 

heurisztika hatása kimutatható, míg vállalkozók körében nem.  

A vállalkozók tapasztalataik során megtanulták, hogy egy vállalkozás során a haszon együtt 

jár a kockázattal, így hozzáállásuk kevésbé heurisztikus és érzelmileg meghatározott, mint a 

hallgatóknak. A vállalkozókra emellett az értékelhetőség is kevésbé van hatással, mert egy 

pénzösszeg hasznossága számukra önmagában is értékelhető, kevésbé van szükségük 

viszonyítási alapra.  
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V. 3. Módszertan 
V. 3. 1. Vállalkozói Orientáció (VO) teszt 

Florin és munkatársai a fent már említett tanulmányukban nem csak bevezetik a 

vállalkozói orientáció fogalmát, hanem egyben annak mérőeszközét is bemutatják.   

A szerzők a Robinson és munkatársai (1991, idézi: Florin, 2007) által kidolgozott 

Vállalkozói Attitűd Orientáció skála (Entrepreneurial Attitude Orientation scale) és a 

Bateman és Crant (1993, idézi: Florin, 2007) proaktivitást mérő skála alapján összeállított 

saját kérdőívüket 220 hallgatóval töltették ki, akik, bár üzleti iskolába jártak, kimondottan 

vállalkozói tárgyakat nem tanultak. Az eredmények a férfiak és nők között a proaktivitás 

konstruktuma esetében mutattak csak különbséget (férfiaké magasabb), míg a végzős 

hallgatók az egész skálában magasabb értéket produkáltak, mint az elsőévesek.  

A szerzők tehát összességében megbízhatónak és érvényesnek tartják a mérőeszközt, 

ami alkalmas az egyéni különbségek megragadására.  

Jelen vizsgálatban az eredeti kérdőív magyarra fordítását használtam. A fordítást a 

Faragó Klára által az ELTE Pszichológiai Intézetében vezetett kutatócsoport végezte el, a 

tudósok vállalkozó szellemének felmérése során. A kis számú minta miatt jelen kutatás egyik 

célja a kérdőív érvényességének további megerősítése.   

A skála összesen 41 tételt tartalmaz, az 5 alskála között nem egyenlően elosztva: a 

proaktivitást 9, az innováció preferenciáját 12, az énhatékonyságot 8, a teljesítménymotivációt 

7, a nonkonformitást 5 tétel méri. Minden esetben a kitöltőnek meg kell határoznia, hogy 

egyetért-e az állítással vagy sem. A megerősítő válaszok kapnak 1 pontot, a tagadóak 0-t (az 

énhatékonyság és a nonkonformitás tételei fordítottak). Az egyének az összesített és az egyes 

alskálákon elért pontszám alapján is összevethetőek.  

Az eredeti kérdőív néhány tétele (1., 2., 5., 6., 11., 16., 23., 24., 34., 37.) az iskolai 

munkával kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Mivel ez a vállalkozók esetében nem volt 

releváns, az érintett tételeket számukra átfogalmaztam úgy, hogy egy munkahelyre, az ott 

felmerülő feladatokra, helyzetekre vonatkozzon. A hallgatóknak szóló változat a 

kérdőívcsomag egészét bemutató 1. mellékletben, a vállalkozók által kitöltött verzió a 4. 

mellékletben található.  

 

V. 3. 1. 1. Vizsgálatban használt mutatók 

VO: az összes kérdésre adott megerősítő válaszok összege (minimum=0 pont, 

maximum=41 pont). 
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Az egyes alskálákhoz tartozó kérdésekre adott megerősítő válaszok összege adja az 

egyes alskálák mutatóit:  

proaktivitás (min=0, max=9) 

innováció preferenciája (min=0, max=12) 

énhatékonyság (min=0, max=8) 

teljesítménymotiváció (min=0, max=7) 

nonkonformitás (min=0, max=5) 

 

Magas vállalkozói orientációval rendelkezik: az a személy, akinek VO mutatója az 

egész mintára meghatározott mediánnál magasabb.  

Alacsony vállalkozói orientációval rendelkezik: az a személy, akinek VO mutatója az 

egész mintára meghatározott mediánnál alacsonyabb. 

 

V. 3. 2. Domain-Specific Risk Taking Scale (DOSPERT), érzelmi válaszokkal 

kiegészítve 

A vizsgálatban alkalmazott kérdőívet a IV. fejezetben részletesen bemutattam. 

Összefoglalva: a DOSPERT kérdőív 3x33 tételt (kockázatos tevékenység leírása) tartalmaz, 

mivel ugyanarra a 33 tételre háromféleképpen is rákérdez, három alskálát alkotva:  

- kockázatvállalási hajlandóság alskála: mennyire valószínű, hogy részt venne a 

kockázatos tevékenységben, 

- észlelt kockázatosság alskála: mennyire tartja azt kockázatosnak, 

- elvárt haszon alskála: mennyi hasznot vár el tőle.  

A mértéket minden esetben egy 1-5 skála segítségével kell megadni.  

A 33 kockázatos tevékenység összesen 7 kockázattípushoz, területhez tartozik:  

- szociális (6 tétel) 

- szabadidős (6 tétel) 

- egészség (6 tétel) 

- erkölcs (6 tétel) 

- fogadás (3 tétel) 

- befektetés (3 tétel) 

- vállalkozói (3 tétel) 

Négy terület (szociális, fogadás, befektetés, vállalkozói) esetében a kérdőív 

kiegészítéseként rákérdeztem, milyen érzelmeket élne át, ha éppen arról kellene döntenie, 

részt vegyen-e az adott kockázatos tevékenységben vagy sem. Válaszként tételenként 4 
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érzelempár esetében kellett egy 7 fokú (-3-tól +3-ig terjedő) Osgood-skálán egy-egy értéket 

bejelölni (az érzelempárokról és azok kiválasztásáról részletesen a IV. 3. fejezetben írtam).  

 

V. 3. 2. 1. Vizsgálatban használt mutatók 

Területenként: 

kh: a kockázatvállalási hajlandóság alskálában az adott területhez tartozó tételekre adott 

értékek átlaga (min=1, max=5).  

ke: az észlelt kockázatosság alskálában az adott területhez tartozó tételekre adott értékek 

átlaga (min=1, max=5). 

eh: az elvárt haszon alskálában az adott területhez tartozó tételekre adott értékek átlaga 

(min=1, max=5).  

ekv: észlelt kockázat iránti viszonyulás. Ez az általam kifejlesztett mutató azt méri, hogy 

az észlelt kockázat nagyságának (ke mutató) függvényében az egyén mennyire hajlandó (vagy 

éppen nem hajlandó) az adott kockázatos tevékenységben részt venni (kh mutató). Ez 

annyiban különbözik a kockázatvállalási hajlandóságtól, hogy az csupán a részvételi 

hajlandóságról ad visszajelzést, észleléstől függetlenül. Márpedig nem mindegy, hogy aki egy 

kockázatos tevékenységet végez, az ezt a kockázatosság tudatában vagy anélkül teszi.  

A mutató a viszonyulás irányát (elfogadó vagy elutasító) és intenzitását is kifejezi. Az  

irányt a kh mutató adja meg. Ha nagyobb, mint 3, akkor elfogadó viszonyulásról beszélünk 

(hiszen inkább részt vesz ezen terület kockázatos tevékenységeiben, mint nem), ha kisebb, 

akkor pedig elutasítóról (hiszen inkább nem vesz részt bennük, mint igen) – ha pont 3, akkor 

semleges a viszonyulás. Az intenzitást a kh mutató 3-tól való eltérésének nagysága és a ke 

mutató nagysága adja meg (a kettő összege). Tehát: minél nagyobb kockázatot észlel valaki és 

minél inkább részt venne a tevékenységben, annál elfogadóbb a viszonyulása; minél nagyobb 

kockázatot észlel valaki, de minél valószínűbb, hogy NEM venne részt benne, annál 

elutasítóbb.  

A mutató kiszámítási módja egyenletben kifejezve:  

- ha kh>3, akkor =2x(kh-3)+(ke-1);  

- ha kh<3, akkor =-1x(2x(3-kh)+(ke-1));  

- ha kh=3, akkor =0.  

- ha ke=1, akkor a mutatóhoz nem rendelünk értéket, hiszen ha nincs kockázat, nem 

beszélhetünk észlelt kockázat iránti viszonyulásról.  

Egyenletek magyarázata:  
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- a kh-3 és 3-kh a részvételi hajlandóság (vagy nem hajlandóság) erősségét fejezi ki, 

mindig pozitív számmal,  

- a ke-1 az észlelt kockázat nagyságát fejezi ki,  

- a kh-3 és 3-kh számot azért szorzom meg 2-vel, illetve a ke-ből azért vonok ki 1-et, 

hogy mindkettő ugyanakkora intervallumon mozoghasson (0-4), így ugyanakkora súllyal 

essen latba a részvételi hajlandóság és az észlelt kockázat is,  

- a kh<3 esetben azért kell -1-el beszorozni az eredményt, hogy a mutató negatív előjele 

segítségével kifejeződjön a viszonyulás elutasító jellege.  

Az ekv -8 és +8 között mozoghat, beleértve a 0-t is. A negatív érték elutasító, a pozitív 

elfogadó viszonyulást jelent. (Például, ha egy egyén esetében kh=5, ke=5, vagyis a részvételi 

hajlandósága és az észlelt kockázatosság is magas, akkor ekv=2x(5-3)+(5-1)=4+4=8; míg ha 

kh=1, ke=5, tehát a magas észlelt kockázatosság erős elkerüléssel párosul, akkor ekv=-

1x(2x(3-1)+(5-1)=-1x(4+4)=-8) 

Érzelmi mutatók:  

NYI: az adott területhez tartozó tételek esetében a nyugalom-izgalom érzelempár 

Osgood-skáláira adott értékek átlaga.  

FB: az adott területhez tartozó tételek esetében a félelem-bizalom érzelempár Osgood-

skáláira adott értékek átlaga. 

SZB: az adott területhez tartozó tételek esetében a szégyen/bűntudat-büszkeség/kihívás 

érzelempár Osgood-skáláira adott értékek átlaga. 

SZO: az adott területhez tartozó tételek esetében a szomorúság-öröm érzelempár 

Osgood-skáláira adott értékek átlaga. 

Az Osgood-skála lehetőséget adott arra, hogy láthassam, az adott kockázatos 

tevékenységhez, illetve területhez az egyes vizsgálati csoportok pozitív, negatív vagy éppen 

semleges érzelmeket asszociálnak-e, illetve hogy nyugodtak maradnak, izgatottá, vagy éppen 

közömbössé válnak. Ehhez azt vizsgáltam, hogy az érzelmi mutatók (NYI, FB, SZB, SZO) 

csoportátlagai a semleges, az Osgood-skála közepén elhelyezkedő 0 értéktől szignifikánsan 

eltérnek-e. Emellett – mivel, mint kiderült, a szórás értékek igen magasak lettek – az érzelem 

végső meghatározásához a mutatók medián értékét és az adatok gyakorisági eloszlását is 

tekintetbe vettem, mikor az átlag 0 körüli értéket vett fel. Ez segített eldönteni egyfelől, hogy 

végül is melyik érzelem jellemző inkább az adott csoportra, másfelől, hogy a 0 körüli érték 

semleges (a 0 és 0 közeli értékek gyakoriak) vagy ambivalens (szélsőséges értékek is 

gyakoriak) viszonyulást takar.  
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Az nyugalom-izgalom érzelempár esetében a 0-tól pozitív irányban szignifikáns 

mértékben eltérő átlag azt jelenti, hogy a kitöltők általában izgatottságról számolnak be, a 

negatív eltérés nyugalmat jelent. A másik három érzelemdimenzió esetében a szignifikánsan 

pozitív előjelű átlag mindig pozitív érzelmet jelent: rendre bizalmat, büszkeséget/kihívást, 

örömöt; a szignifikánsan negatív átlagok pedig negatív érzelmeket, rendre: félelem, 

szégyen/bűntudat, szomorúság.  

Érzelmi mintázat: fentiek alapján egy vizsgálati csoportban egy terület érzelmi 

mintázatát a hozzá tartozó NYI, FB, SZB és SZO mutatók átlagai alapján meghatározott négy 

érzelem adja meg.  

 

Konzisztencia:  

Konzisztensen kockázatkereső: az a személy, akinek a kh mutatója minden területen az 

egész mintára vonatkoztatott medián értékeknél magasabb.  

Konzisztensen kockázatkerülő: az a személy, akinek a kh mutatója minden területen az 

egész mintára vonatkoztatott medián értékeknél alacsonyabb. 

Konzisztensen szándékos kockázatkereső: az a személy, akinek ekv mutatója minden 

területen 0-nál magasabb.  

Konzisztensen szándékos kockázatkerülő: az a személy, akinek ekv mutatója minden 

területen 0-nál alacsonyabb. 

 

V. 3. 3. Bizonytalanság intolerancia (IU) teszt 

A jelen vizsgálatban használt skála a Buhr és Dugas (2002) által publikált kérdőív 

magyarra fordított változata. (A fordítást a Faragó Klára által az ELTE Pszichológiai 

Intézetében vezetett kutatóműhely végezte.) Buhr és Dugas (2002) eredeti célja a generalizált 

szorongásos zavar (GAD) kezelésének fejlesztése volt, a zavarban kulcsszerepet játszó 

aggodalom felmérésével. Az általános aggodalom érzés legfontosabb kiváltója ugyanis a 

bizonytalanság intolerancia, amit Buhr és Dugas a bizonytalanság elfogadhatatlanságára 

vonatkozó, személyiségbe ágyazott diszpozícióként határoz meg.  

Saját vizsgálatukban a Freeston és kollégái (1994, idézi: Buhr, Dugas, 2002) által már 

kidolgozott, francia kérdőív angol fordításának reliabilitás és érvényesség vizsgálatát 

végezték el. 276 hallgató bevonásával a skála magas megbízhatóságát (Cronbach-alfa=0,94, 

teszt-reteszt korreláció, r=0,74) és erős érvényességét (depresszió és szorongás skálák 

segítségével) tudták kimutatni, bíztatva a lehetséges felhasználókat a teszt alkalmazására. 
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A skála kitöltése során 27 állítás esetében kell bejelölni, hogy az illető azzal mennyire 

ért egyet/mennyire jellemző rá, egy 1-5-ig tartó skálán. Minél magasabb az összesített 

pontszám, annál kifejezettebb a bizonytalanság intolerancia.  

 

V. 3. 3. 1. Vizsgálatban használt mutatók 

IU: A 27 tételre adott skála értékek összege (min=27, max=135).  

 

V. 3. 4. Önszabályozási fókusz teszt 

Lockwood és munkatársai (2002) a személyi önszabályozási fókusz és a szerepmodellek 

közötti összefüggést vizsgálták tanulmányukban. Ennek érdekében alkották meg a 18 tételből 

álló skálát, ami két (9-9 tételes) alskálával rendelkezik – egyik a promóció, a másik a 

prevenció fókusz erősségét méri. A két alskála megbízhatónak bizonyult (promóció, 

Cronbach-alfa=0,81, prevenció, Cronbach-alfa=0,75), s egymással csak mérsékelten 

korreláltak (r=0,17, p<0,01).  

A magyar verziót, annak megbízhatóságát és érvényességét Faragó, Kiss és Fekete 

(2014) közli. A szerzők a kérdőív két alskálájának függetlenségét is megerősítik, illetve 

javasolják, hogy a szokásos két kategória helyett (promóció fókuszú vs. prevenció fókuszú 

személyek) négyet érdemes létrehozni, ami lehetővé teszi a mindkét alskálán magas vagy 

alacsony értéket mutató személyek, csoportok jellemzését is.  

A tételek mindegyikében az ott olvasható állításról kell eldöntenie a kitöltőnek, hogy 

egy 1-9-ig tartó skálán mennyire tartja magára igaznak (ahol 1=egyáltalán nem igaz, 

9=nagyon igaz). A promóció és prevenció fókusz alskála esetében is a hozzájuk tartozó 

tételekre adott pontszámok összege adja meg az adott önszabályozási fókusz erősségét.  

A skála előnye tehát, hogy külön-külön meg lehet állapítani a promóció és prevenció 

fókusz erősségét is.   

 

V. 3. 4. 1. Vizsgálatban használt mutatók 

PROM: a promóció fókusz alskálán a tételekre adott értékek összege (min=9, max=99).  

PREV: prevenció fókusz alskálán a tételekre adott értékek összege (min=9, max=99). 

 

V. 3. 5. Érzelmi heurisztika 

A választások során az értékelhetőség közvetítő hatásával tetten érhető érzelmi 

heurisztikát a Tversky és Slovic (Slovic, 2002) által kidolgozott, fogadási helyzet 

vonzóságának megítélését tartalmazó teszttel terveztem kimutatni (lásd: II. 4. 6. 2. pont). A 
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jelen vizsgálatban részt vevő személyek egyik felének arról kellett nyilatkoznia, hogy egy 1-

20-ig tartó skálán (ahol 1=egyáltalán nem vonzó, 20=különösen vonzó) mennyire tartják 

vonzónak azt a szerencsejátékot, ahol 7/36-od eséllyel nyernek egy bizonyos összeget, 

egyébként pedig nem nyernek semmit (NY/S változat). A vizsgálati személyek másik felének 

ugyanilyen módon kellett majdnem ugyanerről a játékról nyilatkozni – a különbség abban állt, 

hogy a 7/36-od esélyű (az első verzióval megegyező összegű) nyereség mellett a fogadás a 

maradék 29/36-od eséllyel bizonyos, minimális összegű veszteséget is tartalmazott (NY/V 

változat).  

Az összegeket Ft-ban adtam meg. Igyekeztem az eredeti, amerikai verzióban $-ban 

kifejezett összegeket átváltani az éppen aktuális árfolyamon, így a nyereség 1800 Ft, a 

veszteség 10 Ft lett.   

Az érzelmi heurisztika hatása az NY/S és NY/V változatok csoportszintű összevetésével 

mutatható ki, a módszer segítségével tehát egyénre nem, csak csoportra vonatkozó 

következtetéseket lehet levonni.   

A vizsgálati személyek által kitöltött teszt NY/S változata az egész kérdőívcsomagot 

bemutató 1. mellékletben, az NY/V változat pedig külön, a 2. mellékletben olvasható.  

 

Emellett az érzelmi heurisztika közvetve a DOSPERT ke és eh mutatóinak 

korrelációjával is vizsgálható. Az észlelt kockázatosság és a várt haszon egymáshoz 

viszonyított kapcsolata mutatja ugyanis, hogy az adott tevékenységről vagy kockázattípusról 

úgy gondolkodnak-e a kitöltők, hogy a kockázatosság és a hasznosság kizárják egymást 

(érzelmi heurisztika), ez esetben negatív a korreláció, vagy együttjárnak (valós életben 

gyakoribb, főleg a pénzügyi területen), ilyenkor pozitív a korreláció, esetleg függetlenek – 

nincs korreláció.  

 

V. 3. 5. 1. Vizsgálatban használt mutatók 

NY/S: a csak nyereséget tartalmazó játék során a vonzóság megállapítására szolgáló 

skálán megjelölt érték (min=1, max=20).  

NY/V: a veszteséget is tartalmazó játék során a vonzóság megállapítására szolgáló 

skálán megjelölt érték (min=1, max=20). 

 

V. 3. 6. A vizsgálati minta 

A kutatásban összesen 593 fő vett részt.  
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Ebből 541 fő az Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment szakos 

hallgatója, 51 fő kisvállalkozó, 1 főt pedig nem tudtam kategorizálni e szempontból.  

Nem (n. a.: 1%) 
Férfi: 48,7% Nő: 50,3% 

Kor (n. a.: 0,5%) 
m=25,43 (s=7,99, min=18, max=65) 
Vállalkozó/hallgató (n. a.: 0,2%) 

Vállalkozó: 8,6% Hallgató: 91,2% 
Nem Nem (n.a.: 1,1%) 

Férfi: 82,4% Nő: 17,6% Férfi: 45,5% Nő: 53,4% 
Kor Kor 

m=40,82 (s=10,34, min=21, max=65) m=23,96 (s=5,94, min=18, max=50) 
3. táblázat A vizsgálatban részt vevők demográfiai összetétele 
 
V. 3. 6. 1. Hallgatók 

Hallgatók mindhárom évfolyamból kerültek ki. A nappalisok 446-an, a levelezősök 92-

en voltak (3 hallgatóról nem derült ki, milyen tagozatba járnak). A Főiskola GM szakára járók 

összes létszámához viszonyítva (a vizsgálat idején kb. 1500 fő) ez reprezentatív mintának 

tekinthető.  

 

V. 3. 6. 1. Vállalkozók 

Vállalkozóként az kerülhetett a vizsgálatba, akinek legalább 50%-os tulajdonrésze van 

egy profitorientált szervezetben (tulajdonosként tehát jelentős felelősséggel tartozik a cég 

vagyonáért), mindemellett tevékenyen részt vesz az ügyvezetésben. Ez utóbbival 

biztosítottam, hogy olyanok kerüljenek a kutatásba, akik valódi üzleti döntéseket hoznak nap, 

mint nap.  

További feltétel volt, hogy legalább 3 éve működjön a szervezet, aminek tulajdonosa és 

ügyvezetője a vállalkozó. Ezt a sikeresség fokmérőjeként használtam. Magyarországon a 

cégek 50%-a 5 éven belül megszűnik (KSH, 2011), így bizonyos szempontból sikeresnek 

mondható, aki már 3 éve működteti azt, ráadásul az utóbbi évek válsággal terhes, sok 

gazdasági nehézséget tartalmazó időszakában.  

42 vállalkozóról tudunk részletesebb adatokat, ezek a következők:  

- 9 főnek érettségi, 9-nek főiskola, 24-nek egyetem a legmagasabb végzettsége;  

- cégformát tekintve 4 egyéni vállalkozás, 11 Bt. és 27 Kft. vett részt a kutatásban;  

- a foglalkoztatottak alapján 5 egyéni vállalkozót, 29 mikro vállalkozást (maximum 10 

fő) és 8 kisvállalkozást (maximum 50 fő) tartalmaz a minta;  
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- a cégek átlagos éves forgalma (N=38) 203 millió Ft., de igen magas szórás érték (531 

millió) mellett – a legkevesebb összeg 1 millió Ft., míg a legnagyobb 3 milliárd Ft.;  

- székhely (N=39): 23 vállalkozás budapesti, 7 Budapest vonzáskörzetében található, 8 

vidéki városban, 1 pedig Bécsben működik;    

- a cégek tevékenységét (N=40) az alábbi táblázat foglalja össze:  

SZOLGÁLTATÁS db KERESKEDELEM db TERMELÉS db 
mérnöki 5 számítástechnika 2 élelmiszer 2 
informatikai 5 vegyipar 1 nyomtatott áramkör 1 
tanácsadás 4 építési anyag 1 építőipar 1 
egészségügyi 3 élelmiszer 1 kerámia 1 
biztosítás 2 

  
fémszerkezet 1 

biztonsági 2 
    ügyvédi 1 
    könyvelés 1 
    vendéglátás 1 
    irodaelektronikai 1 
    autógumi szerviz 1 
    villanyszerelés 1 
    művészi 1 
    oktatás 1 
    ÖSSZESEN 29 ÖSSZESEN 5 ÖSSZESEN 6 

4. táblázat A vizsgálatban részt vevő vállalkozók tevékenységi körei 
 
Látható tehát, hogy a vizsgálatba alapvetően olyan, felsőfokú végzettségű 

kisvállalkozók kerültek, akik szolgáltatást nyújtanak. Emiatt és természetesen a létszám miatt 

is (az alacsony elemszám alapvetően annak köszönhető, hogy a vállalkozók vizsgálatba 

vonása – elsősorban a körükben gyakran tapasztalt motiváció és a bizalom hiányának 

következtében – a vártnál nagyobb nehézségekbe ütközött), ez a minta nem reprezentálja a 

kisvállalkozók magyarországi populációját. Ezt az eredmények elemzésekor és a 

következtetések levonása során figyelembe kell venni.  

A minta azonban a vizsgálat céljának megfelel, hiszen nagy valószínűséggel a Főiskola 

hallgatói, végzésük után, amennyiben középtávon vállalkozóvá válnak, kisvállalkozóként 

kezdik pályafutásukat (hacsak nem örökölnek egy nagyobb méretű családi vállalkozást), 

végzettségük pedig elsősorban szolgáltatási tevékenységre ad lehetőséget. Mint érvényes 

követendő minta, illetve összehasonlítási csoport is megállják a helyüket, hiszen kizárólag 

olyan vállalkozókról van szó, akik gyakran hoznak helyes üzleti döntéseket és hatékonyan 

kezelik a kockázatokat – sikerességükből legalábbis ez következik.  
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V. 3. 7. A vizsgálat menete 

2010. szeptemberében a DOSPERT kérdőívet 324 nappali tagozatos ÁVF-es hallgató 

töltötte ki, egy, a jövőképüket vizsgáló kutatás (Radnóti, 2010, Radnóti, Szakács, 2010, 

Szakács és mtsai, 2010) részeként.  

2011-ben készült el a fent ismertetett összes kérdőívet tartalmazó csomag, nyomtatott 

formában (1. melléklet). Ezt, órai keretek között, szeptember hónapban 217 hallgató (122 

nappalis, 92 levelezős és 3 ismeretlen tagozatos), illetve 9 vállalkozó (egyben főiskolai 

hallgató – mivel azonban a vállalkozósággal szemben támasztott kritériumoknak megfeleltek, 

a vállalkozók csoportjába kerülhettek) töltötte ki.  

2013-ban, a könnyebb kitölthetőség kedvéért, elkészült a kérdőívcsomag online 

változata, a Google webes kérdőívszerkesztő programja segítségével (tartalmában pontosan 

megegyezik a nyomtatott verzióval). Hólabda módszerrel, hallgatók bevonásával (tantárgyban 

plusz pontért „kérdezőbiztosi” feladatot vállalhattak), illetve egyes vállalkozói egyesületek 

(Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, Solymári Vállalkozók Egyesülete) megkeresésével 

2013. júliustól 2014. áprilisig összesen 42, a kutatás kritériumainak megfelelő vállalkozót 

sikerült elérni.  

A kérdőívcsomagnak a csak a vállalkozók által kitöltött, cégükre vonatkozó kérdéseket 

tartalmazó része a 3. mellékletben található.  

 

 

V. 4. Módszer-specifikus hipotézisek 
A fent ismertetett módszertani eszközök és mutatók segítségével az általános 

hipotézisek lebonthatók konkrét, számszerűleg is ellenőrizhető módszer-specifikus 

hipotézisekre.  

 

V. 4. 1. Az 1. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

1. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás területspecifikus. 

1/a. hipotézis: az egész mintában az egyes területeken mért kh, ke és eh mutatók átlagai 

szignifikánsan (p<,05) eltérnek egymástól.  

1/b. hipotézis: az egyes területeken eltérő érzelmi mintázatokat találunk.  

1/c. hipotézis: a kh és ekv mutatók esetében a területek varianciájának teljes mintára 

vonatkozó átlaga magasabb lesz, mint az egyének összesített kh és ekv mutatóinak 

varianciája, bármelyik területen. (Ez azt jelzi, hogy a kockázatvállalási hajlandóság és az 
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észlelt kockázat iránti viszony a területek között nagyobb szóródást mutat, mint az egyének 

között, vagyis a terület jobban meghatározza a kockázathoz való viszonyulást, mint az 

egyéniség.) 

 

V. 4. 2. A 2. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézis 

2. hipotézis: Az észlelt kockázat iránti viszonyulás területtől függetlenül elutasító. 

2/a. hipotézis: az ekv az egész mintában minden területen negatív értéket vesz föl.  

 

V. 4. 3. A 3. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

3. hipotézis: A részvételi hajlandóság az észlelt kockázatosság növekedése mellett csökken, 
míg az elvárt haszon növekedése mellett nő. 

3/a. hipotézis: az egész mintában a kh és ke mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) negatív, minden területen. (Vagyis minél nagyobb az észlelt kockázatosság, annál 

kisebb a részvételi hajlandóság.) 

3/b. hipotézis: az egész mintában a kh és eh mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) pozitív, minden területen. (Vagyis a részvétel egyenes arányban nő a várt 

hasznossággal.) 

 

V. 4. 4. A 4. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

4. hipotézis: A hajlandóság annál nagyobb, minél pozitívabbak az asszociált érzelmek, az 
észlelt kockázatosság növekedésével pedig egyre negatívabb asszociált érzelmek járnak 

együtt. 

4/a. hipotézis: az egész mintában a kh szignifikánsan (p<,05) pozitívan korrelál az  FB, 

SZB és SZO mutatókkal, minden területen. (Vagyis a hajlandóság annál nagyobb, minél 

pozitívabb érzelmeket kapcsol valaki az adott tevékenységhez.) 

4/b. hipotézis: az egész mintában a ke szignifikánsan (p<,05) negatívan korrelál az  FB, 

SZB és SZO mutatókkal, minden területen. (Vagyis az észlelt kockázatosság nagyságával 

együtt nő a negatív érzelmek erőssége.) 

 

V. 4. 5. Az 5. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézis 

5. hipotézis: Az észlelt kockázatosság és az elvárt haszon negatív összefüggésben állnak 
egymással. 

5/a. hipotézis: az egész mintában a ke és eh mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) negatív, minden területen. (Vagyis ami kockázatos, nem lehet hasznos és fordítva.) 
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V. 4. 6. A 6. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

6. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás kialakulásában a személyiségi tényezők is 
szerepet kapnak. 

6/a. hipotézis: az egész mintában a kh szignifikáns (p<,05) pozitív korrelációban áll a 

VO (és annak alskálái) és a PROM mutatókkal, míg szignifikáns (p<,05) negatív 

korrelációban az IU és PREV mutatókkal, legalább egy területen.  

6/b. hipotézis: az egész mintában a ke szignifikáns (p<,05) negatív korrelációban áll a 

VO (és annak alskálái) és a PROM mutatókkal, míg szignifikáns (p<,05) pozitív 

korrelációban az IU és PREV mutatókkal, legalább egy területen. 

 

V. 4. 7. A 7. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

7. hipotézis: A Vállalkozói Orientáció teszt a vállalkozói hajlam megfelelő mérőeszköze. 

7/a. hipotézis: a vállalkozók VO mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké. (Ez valószínűsíti, hogy a teszt valóban a vállalkozói orientációt méri, 

vagyis érvényes.) 

7/b. hipotézis: a magas VO-val rendelkező hallgatók IU, PROM és PREV mutatóinak 

átlagai az alacsony VO-val rendelkező hallgatók megegyező mutatóinak átlagától 

szignifikánsan (p<,05) eltér, míg a vállalkozókétól nem. (Vagyis ha a magas VO-val 

rendelkező hallgatók a vállalkozói viselkedés szempontjából fontos személyiségmutatóikban 

jobban hasonlítanak a vállalkozókhoz, mint az alacsony VO-val rendelkező hallgatókhoz, 

akkor ez közvetetten szintén azt valószínűsíti, hogy a Vállalkozói Orientáció teszt valóban a 

vállalkozói hajlamot méri.) 

 

V. 4. 8. A 8. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

8. hipotézis: A kockázatvállalási hajlandóságban és az észlelt kockázatosságban nincs álta-
lános, területtől független és egy irányba mutató különbség hallgatók és vállalkozók között.  

8/a. hipotézis: vállalkozók kh mutatóinak átlaga a vállalkozói kivételével egyik területen  

sem tér el a hallgatók átlagától; a vállalkozói területen szignifikánsan (p<,05) magasabb. 

(Vagyis a vállalkozók a hallgatókhoz képest sem nagyobb, sem kisebb, általános, területtől 

független hajlandóságot nem mutatnak kockázatos tevékenységekben részt venni, a 

vállalkozói területen azonban a hajlandóságuk nagyobb.) 

8/b. hipotézis: vállalkozók ke mutatóinak átlaga a vállalkozói kivételével egyik területen 

sem tér el a hallgatók átlagától; a vállalkozói területen szignifikánsan (p<,05) alacsonyabb. 
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(Vagyis a vállalkozók a hallgatóknál sem nagyobb, sem kisebb kockázatot nem észlelnek 

általában, területtől függetlenül, a vállalkozói területen azonban kisebb kockázatot észlelnek.) 

8/c. hipotézis: vállalkozók és hallgatók körében is az ekv mutató átlaga kisebb 0-nál, 

minden területen. (Vagyis vállalkozókra és hallgatókra egyaránt az jellemző, hogy inkább 

kerülik azokat a helyzeteket, amelyekben nagyobb kockázatot látnak.) 

 

V. 4. 9. A 9. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

9. hipotézis: Kisvállalkozók körében a kockázathoz való viszonyulást a személyi tényezők 
erősebben alakítják, mint hallgatók körében, az  észlelés viszont kevésbé. 

9/a. hipotézis: vállalkozók körében a kh és a ke is több, legalább közepesen erős 

(r=>0,3) korrelációt mutat a VO (és annak alskálái), IU, PROM és PREV mutatókkal, mint 

hallgatók körében.  

9/b. hipotézis: ha a kh-ra, mint függő változóra regresszió analízist végzünk, ahol a 

független változók a ke és eh, akkor a vállalkozók körében a megmagyarázott variancia 

minden területen alacsonyabb lesz, mint a hallgatók körében.  

 

V. 4. 10. A 10. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

10. hipotézis: Kisvállalkozók kockázathoz való viszonyulása vállalkozói területen 
elfogadóbb, mint a hallgatóké.  

10/a. hipotézis: vállalkozók ekv mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen.  

10/b. hipotézis: vállalkozók kh mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen.  

10/c. hipotézis: vállalkozók ke mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) alacsonyabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen. 

10/d. hipotézis: vállalkozók eh mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen. 

10/e. hipotézis: vállalkozók körében a vállalkozói terület érzelmi mintázata több pozitív 

érzelmet tartalmaz, mint a hallgatók körében.  
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V. 4. 11. A 11. általános hipotézishez kapcsolódó módszer-specifikus hipotézisek 

11. hipotézis: Vállalkozói kockázatok területén a hallgatók körében az érzelmi heurisztika 
hatása kimutatható, míg vállalkozók körében nem. 

11/a. hipotézis: vállalkozói területen a hallgatók körében a ke és eh mutatók közötti 

korreláció szignifikánsan (p<,05) negatív, vállalkozók körében pedig nem mutatható ki 

szignifikáns (p<,05) korreláció.  

11/b. hipotézis: hallgatók körében az NY/S mutató átlaga szignifikánsan (p<,05) 

alacsonyabb, mint az NY/V mutató átlaga, míg vállalkozók körében a két mutató között nincs 

szignifikáns (p<,05) különbség.   

11/c. hipotézis: a vállalkozók körében a kh és az NYI, FB, SZB és SZO mutatók között 

kevesebb szignifikáns (p<,05) korrelációt kapunk, mint hallgatók körében.  

11/d. hipotézis: a vállalkozók körében a ke és az NYI, FB, SZB és SZO mutatók között 

kevesebb szignifikáns (p<,05) korrelációt kapunk, mint hallgatók körében.  

 

V. 5. Eredmények  
A kérdőívcsomaggal megszerzett adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS Statistics 

program 17.0 verzióját használtam.  

Először a hallgatók és vállalkozók személyiségi jellemzőit mutatom be a megfelelő 

mutatók segítségével, majd a két vizsgálati csoportot össze is hasonlítom e jellemzők mentén 

a kétmintás t-próba alkalmazásával. Ezek után a hipotézisekhez kapcsolódó eredmények 

következnek, végül olyan egyéb eredmények, melyekhez feltételezések nem fűződnek, de 

lényegesek a vizsgált téma szempontjából.  

A változók közötti kapcsolatok meghatározására korrelációs számításokat és regresszió 

analízist végeztem. A regresszió elemzésre az SPSS-ben a Stepwise módszert alkalmaztam, 

mert ez eredményezi a valóságot leginkább fedő modellt, ugyanis lépésenként haladva kiszűri 

az elemzésbe bevont változók közül azokat, amelyek nem növelik szignifikánsan a 

magyarázóerőt, illetve a modellben bent maradt változókat a magyarázó erejük alapján 

rendezi sorba (így arra is fény derül, melyik független változó milyen mértékben határozza 

meg a függőt). 
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V. 5. 1. Vállalkozók és hallgatók személyiségi jellemzői 

A) A vállalkozók magasabb VO mutatóval rendelkeznek, mint a hallgatók.  

vállalkozók (N=51): m=33,31 (s=4,3) 

hallgatók (N=217): m=29,9 (s=4,7) 

t(266)=-4,748 (p<0,01) 

 

B) A VO minden alskáláján a vállalkozók értéke magasabb, de a különbség az 

innovativitás és az énhatékonyság esetében szignifikáns.  

 
4. ábra Hallgatók (N=217 )és vállalkozók (N=51) VO alskála értékei 
 

 Alskála t(266) p 

proaktivitás -1,27 =0,2 

innovativitás -5,85 <0,01 

énhatékonyság -3,87 <0,01 

teljesítménymotiváció -0,8 =0,43 

nonkonformitás -1,24 =0,21 
5. táblázat Hallgatók és vállalkozók VO alskálán elért 
értékeinek összevetése kétmintás t-próbával 

 
C) A vállalkozók jobban tolerálják a bizonytalanságot, mint a hallgatók, IU mutatójuk 

tehát szignifikánsan alacsonyabb. 

vállalkozók (N=51): m=70,51 (s=16,17) 

hallgatók (N=217): m=78,86 (s=14,84) 

t(266)=3,553 (p<0,01) 
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D) A vállalkozók alacsonyabb prevenció fókusszal jellemezhetők, mint a hallgatók, 

promóció fókusz esetében nincs különbség.  

 Vállalkozók (N=51) Hallgatók (N=215) 

PREV  m=37,12 (s=13,62) m=50,02 (s=16,72) 
t(264)=5,121 p<0,01 

PROM m=72,18 (s=17,12) m=74,23 (s=12,44) 
t(264)=0,981 p=0,327 

6. táblázat Hallgatók és vállalkozók prevenció és promóció fókuszának 
összevetése kétmintás t-próbával 

 

V. 5. 2. Hipotézisekhez kapcsolódó eredmények 

V. 5. 2. 1. Az 1. hipotézis 

1. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás területspecifikus. 

1/a. hipotézis: az egész mintában az egyes területeken mért kh, ke és eh mutatók átlagai 

szignifikánsan (p<,05) eltérnek egymástól.  

A teljes mintán az egyes területeken mutatott kockázatvállalási hajlandóság, észlelt 

kockázat és elvárt haszon is egymástól szignifikánsan különböző átlagokat eredményez, szinte 

minden terület-terület összevetésben. 

Az alábbi táblázat mutatja a kh, ke és eh mutatók mentén az egyes területek átlagait, 
mindig sorrendben, a legnagyobbal kezdve. Az átlagok alatt azokat a terület-párosításokat 
tüntettem fel, ahol az átlagok különbsége nem szignifikáns. Értelemszerűen minden más 
terület-párosítás szignifikáns t-próbát eredményezett. A t értékeket és a szignifikancia 
szinteket a 16. melléklet tartalmazza.  

Kockázatvállalási hajlandóság 
(kh, N=593) 

Észlelt kockázatosság (ke, 
N=593) 

Elvárt haszon (eh, N=593) 

terület átlag szórás terület átlag szórás terület átlag szórás 

szociális 3,44 0,61 vállalkozói 3,85 0,70 befektetés 3,07 0,75 

befektetés 3,02 0,86 fogadás 3,72 0,93 szociális 2,74 0,77 

egészség 2,79 0,69 szabadidős 3,36 0,70 vállalkozói 2,67 0,81 

szabadidős 2,62 0,88 erkölcs 3,35 0,64 fogadás 2,36 1,02 

vállalkozói 2,57 0,77 egészség 3,14 0,62 erkölcs 2,35 0,63 

erkölcs 2,12 0,64 befektetés 2,69 0,75 szabadidős 2,29 0,92 

fogadás 1,75 0,85 szociális 2,54 0,67 egészség 1,69 0,57 

nincs szignifikáns eltérés:  
szabadidős-vállalkozói 

nincs szignifikáns eltérés: 
szabadidős-erkölcs 

nincs szignifikáns eltérés: 
szociális-vállalkozói,  
fogadás-erkölcs,  
fogadás-szabadidős,  
erkölcs-szabadidős 

7. táblázat Az egyes területek kh, ke és eh mutatóinak átlaga és a nem szignifikánsan 
különböző átlagok felsorolása 
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1/b. hipotézis: az egyes területeken eltérő érzelmi mintázatokat találunk.  

A szociális és befektetés területeken azonos, de a fogadás és a vállalkozói területeken 

ezektől és egymástól is eltérő érzelmi mintázatokat kapunk. 

Az alábbi táblázat a négy terület érzelmi mintázatát mutatja. A pozitív érzelmeket zöld, 

a negatívakat piros színnel jelöltem; az izgatottságott narancssárgával, míg a semleges és 

ambivalens (ez utóbbi esetben kiírtam az egész érzelemdiemenzió nevét) érzelmeket feketével 

(az érzelmek meghatározásához szükséges NYI, FB, SZB, SZO mutatók átlagai, mediánjai, az 

átlagok 0-tól való eltérésére vonatkozó t-próbák eredményei a 17. mellékletben találhatóak).  

SZOCIÁLIS FOGADÁS BEFEKTETÉS VÁLLALKOZÓI 
izgalom izgalom izgalom izgalom 

bizakodás félelem-bizakodás bizakodás félelem 
büszkeség/kihívás szégyen/bűntudat büszkeség/kihívás büszkeség/kihívás 

öröm öröm öröm öröm 
8. táblázat Négy terület érzelmi mintázata a teljes mintán (N=593) 
 
1/c. hipotézis: a kh és ekv mutatók esetében a területek varianciájának egész mintára 

vonatkozó átlaga magasabb lesz, mint az egyének összesített kh és ekv mutatóinak 

varianciája, bármelyik területen. 

Mind a kockázatvállalási hajlandóság, mind az észlelt kockázat iránti viszonyulás 

esetében a területek varianciájának átlaga magasabb, mint az egyének varianciája (minden 

területen, kivéve a szabadidőset).  

Kockázatvállalási hajlandóság  
(kh mutató) 

Észlelt kockázat iránti viszonyulás           
(ekv mutató) 

Területek varianciájának átlaga (N=593):  
m=0,58 (s=0,38) 

Területek varianciájának átlaga (N=593):  
m=12,51 (s=5,97) 

Egyének varianciája területenként Egyének varianciája területenként 
szociális v=0,37 szociális v=6,04 
szabadidős v=0,79 szabadidős v=14,39 
egészség v=0,49 egészség v=10,58 
erkölcsi v=0,42 erkölcsi v=6 
pénz v=0,35 pénz v=11,32 
9. táblázat Területek kh és ekv varianciájának átlagai, illetve kh és ekv egyének közötti 
varianciája területenként 

 
V. 5. 2. 2. A 2. hipotézis 

2. hipotézis: Az észlelt kockázat iránti viszonyulás területtől függetlenül elutasító. 

2/a. hipotézis: az ekv az egész mintában minden területen negatív értéket vesz föl.  

Az egész mintában az elutasító észlelt kockázat iránti viszonyulás (negatív ekv mutató) 

7 területből 5 esetében jellemző. Egy esetben pozitív, egy esetben pedig a 0-tól szignifikánsan 

nem eltérő átlagot kaptam.  
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ekv átlagok 
Átlagok 0-tól való eltérése 

Terület N Átlag Szórás 
szociális 589 1,49 2,45 t(588)=14,781 p<0,01 
szabadidős 593 -1,82 3,79 t(592)=-11,689 p<0,01 
egészség 591 -1,18 3,25 t(590)=-8,861 p<0,01 
erkölcs 593 -3,78 2,45 t(592)=-37,576 p<0,01 
fogadás 588 -4,86 3,08 t(587)=-38,204 p<0,01 
befektetés 572 -0,104 3,25 t(571)=-0,768 p=0,443 
vállalkozói 593 -2,27 3,72 t(592)=-14,830 p<0,01 

10. táblázat Területek ekv mutatóinak átlagai, és az átlagok 0-tól való eltérése 
 
V. 5. 2. 3. A 3. hipotézis 

3. hipotézis: A részvételi hajlandóság az észlelt kockázatosság növekedése mellett csökken, 
míg az elvárt haszon növekedése mellett nő. 

3/a. hipotézis: az egész mintában a kh és ke mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) negatív, minden területen.  

Az eredmények szerint a kockázatvállalási hajlandóság korrelációja az észlelt 

kockázattal negatív, minden területen.  

Terület N kh-ke közötti Pearson-féle 
korrelációs együttható 

Szignifi-
kancia szint 

szociális 593 -0,513 p<0,01 
szabadidős 593 -0,569 p<0,01 
egészség 593 -0,491 p<0,01 
erkölcs 593 -0,533 p<0,01 
fogadás 593 -0,414 p<0,01 
befektetés 593 -0,374 p<0,01 
vállalkozói 593 -0,382 p<0,01 

11. táblázat kh és ke mutatók korrelációja területenként 
 
3/b. hipotézis: az egész mintában a kh és eh mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) pozitív, minden területen.  

Az eredmények szerint a kockázatvállalási hajlandóság korrelációja az elvárt haszonnal 

pozitív, minden területen.  
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Terület N kh-eh közötti Pearson-féle 
korrelációs együttható 

Szignifi-
kancia szint 

szociális 593 0,384 p<0,01 
szabadidős 593 0,56 p<0,01 
egészség 593 0,217 p<0,01 
erkölcs 593 0,499 p<0,01 
fogadás 593 0,338 p<0,01 
befektetés 593 0,391 p<0,01 
vállalkozói 593 0,528 p<0,01 

12. táblázat kh és eh mutatók korrelációja területenként 
 
V. 5. 2. 4. A 4. hipotézis 

4. hipotézis: A hajlandóság annál nagyobb, minél pozitívabbak az asszociált érzelmek, az 
észlelt kockázatosság növekedésével pedig egyre negatívabb asszociált érzelmek járnak 

együtt. 

4/a. hipotézis: az egész mintában a kh szignifikánsan (p<,05) pozitívan korrelál az  FB, 

SZB és SZO mutatókkal, minden területen.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a kockázatvállalási hajlandóság az érintett három 

érzelmi mutatóval pozitív korrelációban áll, minden területen.  

Terület FB SZB SZO 
szociális  0,173* 0,323** 0,237** 
fogadás  0,349** 0,327** 0,316** 
befektetés  0,249** 0,244** 0,220** 
vállalkozói  0,439** 0,347** 0,354** 
*p<0,05 **p<0,01 

13. táblázat kh és érzelmi mutatók korrelációja területenként (N=267) 
 
4/b. hipotézis: az egész mintában a ke szignifikánsan (p<,05) negatívan korrelál az  FB, 

SZB és SZO mutatókkal, minden területen.  

Az észlelt kockázatosság az eredmények alapján az érintett három érzelmi mutatóval 

negatív korrelációt mutat, a szociális terület kivételével, illetve a befektetési területen az SZB 

mutatóval sem találtunk összefüggést.   

Terület FB SZB SZO 
szociális  -0,042 -0,068 -0,048 
fogadás  -0,390** -0,320** -0,294** 
befektetés  -0,223** -0,021 -0,131* 
vállalkozói  -0,371** -0,128* -0,253** 
*p<0,05 **p<0,01 

14. táblázat ke és érzelmi mutatók korrelációja területenként (N=267) 
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V. 5. 2. 5. Az 5. hipotézis 

5. hipotézis: Az észlelt kockázatosság és az elvárt haszon negatív összefüggésben állnak 
egymással. 

5/a. hipotézis: az egész mintában a ke és eh mutatók közötti korreláció szignifikánsan 

(p<,05) negatív, minden területen.  

Az eredmények szerint az észlelt kockázatosság az elvárt haszonnal a fogadás 

kivételével minden területen negatív korrelációt mutat.  

Terület N ke-eh közötti Pearson-féle 
korrelációs együttható 

Szignifi-
kancia szint 

szociális 593 -0,209 p<0,01 
szabadidős 593 -0,431 p<0,01 
egészség 593 -0,164 p<0,01 
erkölcs 593 -0,338 p<0,01 
fogadás 593 -0,064 p=0,118 
befektetés 593 -0,161 p<0,01 
vállalkozói 593 -0,167 p<0,01 

15. táblázat ke és eh mutatók korrelációja területenként 
 
V. 5. 2. 6. A 6. hipotézis 

6. hipotézis: A kockázathoz való viszonyulás kialakulásában a személyiségi tényezők is 
szerepet kapnak. 

6/a. hipotézis: az egész mintában a kh szignifikáns (p<,05) pozitív korrelációban áll a 

VO (és annak alskálái) és a PROM mutatókkal, míg szignifikáns (p<,05) negatív 

korrelációban az IU és PREV mutatókkal, legalább egy területen.  

A kockázatvállalási hajlandóság a személyi tényezők közül:  

- vállalkozói orientációval 3 területen, ennek alskálái közül 

- proaktivitással 3 területen,  

- innováció preferenciájával 3 területen,  

- énhatékonysággal 1 területen,  

- nonkonformitással 3 területen,  

- promóció fókusszal 3 területen  

áll pozitív korrelációban; míg  

- bizonytalanságintoleranciával 3 területen,  

- prevenció fókusszal 3 területen,  

- teljesítménymotivációval 4 területen  

mutat negatív korrelációt.  
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A kh és a személyiségmutatók közötti korrelációs értékeket és a szignifikancia szinteket 

a 18. melléklet tartalmazza. 

 

6/b. hipotézis: az egész mintában a ke szignifikáns (p<,05) negatív korrelációban áll a 

VO (és annak alskálái) és a PROM mutatókkal, míg szignifikáns (p<,05) pozitív 

korrelációban az IU és PREV mutatókkal, legalább egy területen. 

Az észlelt kockázatosság a személyi tényezők közül:  

- vállalkozói orientációval 2 területen, ennek alskálái közül 

- proaktivitással 1 területen,  

- innováció preferenciájával 2 területen,  

- énhatékonysággal 2 területen,  

- nonkonformitással 3 területen  

áll negatív korrelációban; míg  

- bizonytalanságintoleranciával 6 területen,  

- prevenció fókusszal 5 területen,  

- teljesítménymotivációval 4 területen,  

- innovativitás preferenciájával 2 területen  

mutat pozitív korrelációt.  

A promóció fókusszal nem találtam szignifikáns összefüggést.  

A ke és a személyiségmutatók közötti korrelációs értékeket és a szignifikancia szinteket 

a 19. melléklet tartalmazza.  

 

V. 5. 2. 7. A 7. hipotézis 

7. hipotézis: A Vállalkozói Orientáció teszt a vállalkozói hajlam megfelelő mérőeszköze. 

7/a. hipotézis: a vállalkozók VO mutatójának átlaga szignifikánsan magasabb, mint a 

hallgatóké.  

Az eredmények szerint a vállalkozók magasabb VO mutatóval rendelkeznek, mint a 

hallgatók (lásd V. 5. 1. A) és V. 5. 1. B) pontok!).  

 

7/b. hipotézis: a magas VO-val rendelkező hallgatók IU, PROM és PREV mutatóinak 

átlagai az alacsony VO-val rendelkező hallgatók megegyező mutatóinak átlagától 

szignifikánsan (p<,05) eltér, míg a vállalkozókétól nem.  

A) A magas VO-val rendelkező hallgatók jobban tolerálják a bizonytalanságot, mint az 

alacsony VO-val rendelkezők, mivel IU mutatójuk alacsonyabb lett.  
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magas VO-val rendelkező hallgatók (N=90): m=76,12 (s=13,17) 

alacsony VO-val rendelkező hallgatók (N=112): m=81,38 (s=12,25) 

t(200)=2,583 (p<0,05) 

 

B) A magas VO-val rendelkező hallgatók prevenció fókusza alacsonyabb, promóció 

fókusza magasabb, mint az alacsony VO-val rendelkező hallgatóknak.  

 Magas VO-val rendelkező 
hallgatók (N=89) 

Alacsony VO-val rendelkező 
hallgatók (N=111) 

PREV  m=45,29 (s=15,55) m=53,59 (s=16,39) 
t(198)=3,639 p<0,01 

PROM m=78,65 (s=11,44) m=70,63 (s=12,01) 
t(198)=-4,794 p<0,01 

16. táblázat Alacsony és magas VO-val rendelkező hallgatók prevenció és 
promóció fókuszának összevetése kétmintás t-próbával 

 
C) Vállalkozók a magas és alacsony VO-val rendelkező hallgatóknál is jobban tűrik a 

bizonytalanságot: IU mutatójuk mind a két hallgatói csoportnál szignifikánsan alacsonyabb.   

magas VO-val rendelkező hallgatók (N=90): m=76,12 (s=13,17) 

vállalkozók (N=51): m=70,51 (s=16,17) 

t(139)=2,236 (p<0,05) 

alacsony VO-val rendelkező hallgatók (N=112): m=81,38 (s=12,25) 

vállalkozók (N=51): m=70,51 (s=16,17) 

t(161)=4,139 (p<0,01) 

 

D) Vállalkozók prevenció fókusza a magas és alacsony VO-val rendelkező 

hallgatókénál is alacsonyabb.  

 Vállalkozók 
(N=51) 

Alacsony VO-val 
rendelkező 

hallgatók (N=111) 

Vállalkozók 
(N=51) 

Magas VO-val 
rendelkező 

hallgatók (N=89) 

PREV  m=37,12 (s=13,62) m=53,59 (s=16,39) m=37,12 (s=13,62) m=45,29 (s=15,55) 
t(160)=6,250 p<0,01 t(138)=3,129 p<0,01 

17. táblázat Vállalkozók és alacsony, illetve magas VO-val rendelkező hallgatók prevenció 
fókuszának összevetése kétmintás t-próbával 

 
E) Vállalkozók promóció fókusza az alacsony VO-val rendelkező hallgatókétól nem 

különbözik, a magas VO-val rendelkező hallgatókénál azonban alacsonyabb.  
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Vállalkozók 
(N=51) 

Alacsony VO-val 
rendelkező 

hallgatók (N=111) 

Vállalkozók 
(N=51) 

Magas VO-val 
rendelkező 

hallgatók (N=89) 

PROM  
m=72,18 (s=17,12) m=70,63 (s=12,01) m=72,18 (s=17,12) m=78,65 (s=11,44) 

t(160)=-0,662 p=0,509 t(138)=2,678 p<0,01 
18. táblázat Vállalkozók és alacsony, illetve magas VO-val rendelkező hallgatók promóció 
fókuszának összevetése kétmintás t-próbával 

 
V. 5. 2. 8. A 8. hipotézis 

8. hipotézis: A kockázatvállalási hajlandóságban és az észlelt kockázatosságban nincs álta-

lános, területtől független és egy irányba mutató különbség hallgatók és vállalkozók között.  

8/a. hipotézis: vállalkozók kh mutatóinak átlaga a vállalkozói kivételével egyik területen  

sem tér el a hallgatók átlagától; a vállalkozói területen szignifikánsan (p<,05) magasabb.  

Vállalkozók kockázatvállalási hajlandósága a vállalkozói mellett a fogadás területén is 

magasabb, mint a hallgatóké, míg szociális és befektetés területén alacsonyabb.  

 
5. ábra Hallgatók (N=541) és vállalkozók (N=51) kh átlagai területenként 

 Terület t(590) p 

szociális 7,27 <0,01 

szabadidős -0,779 =0,436 

egészség -0,374 =0,709 

erkölcs -1,796 =0,073 

fogadás -7,694 <0,01 

befektetés 2,887 <0,01 

vállalkozói -2,487 <0,05 
19. táblázat Hallgatók és vállalkozók kh átlagainak összevetése kétmintás t-próbával 
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8/b. hipotézis: vállalkozók ke mutatóinak átlaga a vállalkozói kivételével egyik területen 

sem tér el a hallgatók átlagától; a vállalkozói területen szignifikánsan (p<,05) alacsonyabb.  

Vállalkozók észlelt kockázatossága a vállalkozói mellett a szabadidős, erkölcs és 

fogadás területén is alacsonyabb, mint a hallgatóké, míg szociális és befektetés területén 

magasabb.  

 
6. ábra Hallgatók (N=541) és vállalkozók (N=51) ke átlagai területenként 
 

Terület t(590) p 

szociális -6,74 <0,01 

szabadidős 4,9 <0,01 

egészség -0,176 =0,860 

erkölcs 5,651 <0,01 

fogadás 2,994 <0,01 

befektetés -7,189 <0,01 

vállalkozói 9,099 <0,01 
20. táblázat Hallgatók és vállalkozók ke átlagainak 
összevetése kétmintás t-próbával 

 
8/c. hipotézis: vállalkozók és hallgatók körében is az ekv mutató átlaga kisebb 0-nál, 

minden területen.  

Vállalkozók körében az észlelt kockázat iránti viszonyulás mutató minden területen 

elutasító (egymintás t-próba alapján vállalkozói területen semleges), míg hallgatók körében a 

szociális és befektetés (egymintás t-próba alapján semleges) területen is elfogadó viszonyulást 

találunk.  
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ekv átlagok vállalkozók körében 
Átlagok 0-tól való eltérése 

Terület N Átlag Szórás 
szociális 51 -1,24 3,26 t(50)=-2,713 p<0,01 
szabadidős 51 -1,63 2,85 t(50)=-4,072 p<0,01 
egészség 51 -0,99 3,41 t(50)=-2,077 p<0,05 
erkölcs 51 -3,09 2,52 t(50)=-8,749 p<0,01 
fogadás 51 -1,93 3,71 t(50)=-3,668 p<0,01 
befektetés 51 -1,44 3,92 t(50)=-2,617 p<0,05 
vállalkozói 51 -0,71 3,35 t(50)=-1,518 p=0,135 

21. táblázat Területek ekv mutatóinak átlagai, és az átlagok 0-tól való eltérése 
vállalkozók körében 
 

ekv átlagok hallgatók körében 
Átlagok 0-tól való eltérése 

Terület N Átlag Szórás 
szociális 537 1,76 2,20 t(536)=18,477 p<0,01 
szabadidős 541 -1,84 3,87 t(540)=-11,024 p<0,01 
egészség 539 -1,19 3,23 t(538)=-8,573 p<0,01 
erkölcs 541 -3,85 2,43 t(540)=-36,695 p<0,01 
fogadás 537 -5,14 2,86 t(536)=-41,530 p<0,01 
befektetés 520 0,034 3,14 t(519)=0,245 p=0,806 
vállalkozói 541 -2,41 3,73 t(540)=-15,034 p<0,01 

22. táblázat Területek ekv mutatóinak átlagai, és az átlagok 0-tól való eltérése 
hallgatók körében 

 
V. 5. 2. 9. A 9. hipotézis 

9. hipotézis: Kisvállalkozók körében a kockázathoz való viszonyulást a személyi tényezők 
erősebben alakítják, mint hallgatók körében, az észlelés viszont kevésbé. 

9/a. hipotézis: vállalkozók körében a kh és a ke is több, legalább közepesen erős 

(r=>0,3) korrelációt mutat a VO (és annak alskálái), IU, PROM és PREV mutatókkal, mint 

hallgatók körében.  

A vállalkozók körében a személyi tényezők a kockázatvállalási hajlandósággal 6 

esetben mutatnak legalább közepesen erős korrelációt, az észlelt kockázatosággal pedig 13 

esetben, míg hallgatók körében egyetlen legalább közepesen erős korrelációt sem találtam.  

A korrelációs együtthatók és a szignifikancia szintek a 20. mellékletben olvashatók.  

 

9/b. hipotézis: ha a kh-ra, mint függő változóra regresszió analízist végzünk, ahol a 

független változók a ke és eh, akkor a vállalkozók körében a megmagyarázott variancia 

minden területen alacsonyabb lesz, mint a hallgatók körében.  
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Szociális és fogadás területek kivételével a megmagyarázott variancia a vállalkozók 

esetében alacsonyabb, mint a hallgatók esetében, befektetés területén nem látunk lényeges 

különbséget. Hallgatók esetében a modellbe mindig bekerült a ke és eh változó is; vállalkozók 

esetében ez csak az erkölcs és fogadás területeken mondható el.  

 Megmagyarázott varian-
cia %-a (R négyzet 

együttható 100-szorosa) 

Független változók (Beta együttható) 

Terület Vállalkozók  Hallgatók Vállalkozók  Hallgatók 
szociális 37,5 29,6 észlelt kockázat (-0,612**) észlelt kockázat (-0,384**),  

elvárt haszon (0,316**) 

szabadidős 13,2 49,7 elvárt haszon (0,364**) elvárt haszon (0,419**),  
észlelt kockázat (-0,412**) 

egészség 21,5 26,7 elvárt haszon (0,463**) észlelt kockázat (-0,486**),  
elvárt haszon (-0,117**) 

erkölcs 27 41,6 észlelt kockázat (-0,417**),  
elvárt haszon (0,292*) 

észlelt kockázat (-0,393**),  
elvárt haszon (0,376**) 

fogadás 36,1 25,7 észlelt kockázat (-0,415**),  
elvárt haszon (0,349**) 

észlelt kockázat (-0,372**),  
elvárt haszon (-0,326**) 

befektetés 26 25,7 észlelt kockázat (-0,510**) elvárt haszon (0,38**),  
észlelt kockázat (-0,285**) 

vállalkozói - 40,6 - elvárt haszon (0,487**),  
észlelt kockázat (-0,312**) 

*p<0,05 **p<0,01 
23. táblázat Területenkénti kh mutatóra vonatkozó regresszióanalízis (független változók: ke és 
eh) eredményei vállalkozók és hallgatók körben 

 
V. 5. 2. 10. A 10. hipotézis 

10. hipotézis: Kisvállalkozók kockázathoz való viszonyulása vállalkozói területen 
elfogadóbb, mint a hallgatóké.  

10/a. hipotézis: vállalkozók ekv mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen.  

A hallgatók észlelt kockázat iránti viszonyulása szignifikánsan elutasítóbb, mint a 

vállalkozóké.  
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7. ábra Hallgatók (N=541) és vállalkozók (N=51) ekv átlagai 
vállalkozói területen 

 

 Terület t(590) p 

vállalkozói -3,136 <0,01 
24. táblázat Hallgatók és vállalkozók ekv átlagainak 
összevetése kétmintás t-próbával 

 
10/b. hipotézis: vállalkozók kh mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen.  

Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalkozók kockázatvállalási hajlandósága 

magasabb a vállalkozói tevékenységek során, mint a hallgatóké (számszerűen lásd: V. 5. 2. 8. 

pont!).  

 

10/c. hipotézis: vállalkozók ke mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) alacsonyabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen. 

Az eredmények szerint a vállalkozók a vállalkozói tevékenységekben kisebb kockázatot 

észlelnek, mint a hallgatók (számszerűen lásd: V. 5. 2. 8. pont!).  

 

10/d. hipotézis: vállalkozók eh mutatójának átlaga szignifikánsan (p<,05) magasabb, 

mint a hallgatóké vállalkozói területen. 

A kétmintás t-próba tanúsága szerint vállalkozók és hallgatók között nincs különbség a 

vállalkozói kockázatok hasznosságának megítélésében.  
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8. ábra Hallgatók (N=541) és vállalkozók (N=51) eh átlagai 
vállalkozói területen 

 

 Terület t(590) p 

vállalkozói 1,355 =0,176 
25. táblázat Hallgatók és vállalkozók eh átlagainak 
összevetése kétmintás t-próbával 

 
10/e. hipotézis: vállalkozók körében a vállalkozói terület érzelmi mintázata több pozitív 

érzelmet tartalmaz, mint a hallgatók körében.  

Vállalkozók érzelmi mintázata vállalkozói területen 3, míg a hallgatóké 2 pozitív 

érzelmet tartalmaz (az érzelmek meghatározásához szükséges NYI, FB, SZB, SZO mutatók 

átlagai, az átlagok 0-tól való eltérésére vonatkozó t-próbák eredményei a 21. mellékletben 

találhatóak).  

Vállalkozók (N=51) Hallgatók (N=215) 
izgalom  izgalom  
bizakodás félelem 

büszkeség/kihívás büszkeség/kihívás 
öröm  öröm  

26. táblázat Hallgatók és vállalkozók érzelmi 
mintázata vállalkozói területen 
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V. 5. 2. 11. A 11. hipotézis 

11. hipotézis: Vállalkozói kockázatok területén a hallgatók körében az érzelmi heurisztika 
hatása kimutatható, míg vállalkozók körében nem. 

11/a. hipotézis: vállalkozói területen a hallgatók körében a ke és eh mutatók közötti 

korreláció szignifikánsan (p<,05) negatív, vállalkozók körében pedig nem mutatható ki 

szignifikáns (p<,05) korreláció.  

Vállalkozók körében a vállalkozás területén nem mutatható ki az észlelt kockázat és az 

elvárt haszon közötti negatív korreláció, míg hallgatók esetében igen.  

 Vállalkozók Hallgatók 

Terület N 
ke-eh közötti Pearson-

féle korrelációs 
együttható 

Szignifi-
kancia 
szint 

N 
ke-eh közötti Pearson-

féle korrelációs 
együttható 

Szignifi-
kancia 
szint 

vállalkozói 51 0,107 p=0,454 541 -0,236 p<0,01 
27. táblázat ke és eh mutatók korrelációja hallgatók és vállalkozók körében a vállalkozói 
területen 

 
11/b. hipotézis: hallgatók körében az NY/S mutató átlaga szignifikánsan (p<,05) 

alacsonyabb, mint az NY/V mutató átlaga, míg vállalkozók körében a két mutató között nincs 

szignifikáns (p<,05) különbség.   

Vállalkozók körében az értékelhetőség hatása nem mutatható ki, hallgatók körében 

pedig igen. 

Vállalkozók Hallgatók 
NY/S (N=24) NY/V (N=27) NY/S (N=105) NY/V (N=112) 

m=7,29 (s=6,05) m=10,11 (s=7,02) m=8,97 (s=5,58) m=11,13 (s=5,83) 
t(49)=-1,527 p=0,133 t(215)=-2,775 p<0,01 

28. táblázat Vállalkozók és hallgatók körében az NY/S és NY/V mutatók átlagai és azok 
különbsége 

 
Mivel később a nők körében nem, míg férfiak esetében ki tudtam mutatni az 

értékelhetőség hatását (lásd az V. 5. 3. 1. 2. E) pontban), vállalkozók körében a nőket 

kiemelve (tehát csak a vállalkozó férfiak körében) is elvégeztem a kétmintás t-próbát. Így már 

szignifkáns a különbség az NY/V és NY/S mutatók között.  

Vállalkozó férfiak 
NY/S (N=22) NY/V (N=20) 

m=7,18 (s=6,23) m=11,15 (s=6,66) 
t(40)=-1,995 p=0,05 

29. táblázat Vállalkozó férfiak körében az NY/S 
és NY/V mutatók átlagai és azok különbsége 
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11/c. hipotézis: a vállalkozók körében a kh és az NYI, FB, SZB és SZO mutatók között 

kevesebb szignifikáns (p<,05) korrelációt kapunk, mint hallgatók körében.  

A kockázatvállalási hajlandóság és az érzelmi mutatók között a vállalkozók esetében 3, 

hallgatók esetében 13 szignifikáns korrelációt találunk.  

Vállalkozók (N=51) 

Terület nyugalom-
izgalom 

félelem-bizakodás szégyen-
büszkeség 

szomorúság-öröm 

szociális  -0,164 0,107 0,146 0,184 
fogadás  -0,218 0,023 0,329* 0,256 
befektetés  -0,72 0,235 0,101 -0,004 
vállalkozói 0,096 0,316* 0,419** 0,125 

Hallgatók (N=215) 

Terület nyugalom-
izgalom 

félelem-bizakodás szégyen-
büszkeség 

szomorúság-öröm 

szociális  -0,106 0,361** 0,421** 0,287** 
fogadás  0,009 0,378** 0,375** 0,393** 
befektetés  -0,045 0,261** 0,271** 0,265** 
vállalkozói -0,143* 0,424** 0,322** 0,367** 

*p<0,05 **p<001 
30. táblázat Vállalkozók és hallgatók körében a kh és az érzelmi mutatók közötti korrelációk 

 
11/d. hipotézis: a vállalkozók körében a ke és az NYI, FB, SZB és SZO mutatók között 

kevesebb szignifikáns (p<,05) korrelációt kapunk, mint hallgatók körében. 

Az észlelt kockázatosság és az érzelmi mutatók között a vállalkozók esetében 3, 

hallgatók esetében 13 szignifikáns korrelációt találunk.  

Vállalkozók (N=51) 

Terület nyugalom-
izgalom 

félelem-bizakodás szégyen-
büszkeség 

szomorúság-öröm 

szociális  0,145 0,077 0,162 0,043 
fogadás  0,438** -0,155 -0,249 -0,301* 
befektetés  -0,064 -0,077 0,075 0,131 
vállalkozói 0,368** -0,135 -0,054 -0,151 

Hallgatók (N=215) 

Terület nyugalom-
izgalom 

félelem-bizakodás szégyen-
büszkeség 

szomorúság-öröm 

szociális  0,299** -0,201** -0,147* -0,081 
fogadás  0,284** -0,418** -0,355** -0,313** 
befektetés  0,431** -0,289** 0,032 -0,143* 
vállalkozói 0,238** -0,307** -0,117 -0,208* 

*p<0,05 **p<001 
31. táblázat Vállalkozók és hallgatók körében a ke és az érzelmi mutatók közötti korrelációk 
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V. 5. 3. Egyéb eredmények 

V. 5. 3. 1. Férfiak és nők összehasonlításából származó eredmények 

A teljes mintát nem érdemes korcsoportokra osztani, mert egyrészt az túl homogén, 

másrészt az így végzett számítások a vizsgálat tárgyában nem jelzik a kor hatását. A nemek 

szerinti felosztás eredményeit azonban érdemes megvizsgálni, mert egyrészt a nem hatása a 

szakirodalom alapján is nehezen kerülhető meg a kockázatvállalás témájában, másrészt a 

vállalkozói mintában a nők jóval kisebb arányban szerepelnek, mint a férfiak (a hallgatói 

mintában a reprezentatív, 50%-50%-os arányhoz közeli a megoszlás), így fontos tudni, hogy a 

vállalkozók és hallgatók között fennálló különbségekben mekkora a szerepe a vállalkozók 

körében felmerült egyenlőtlen nemi eloszlásnak. 

 

V. 5. 3. 1. 1. Nemek jellemzői 

A) A két nem között a VO mutatót tekintve több különbséget is találtam: férfiak 

magasabb értéket értek el az összesített VO pontszámban és a proaktivitás, innovativitás, 

énhatékonyság alskálákban.  

Az átlagokat és a kétmintás t-próba eredményeit a 22. melléklet tartalmazza.  

Mivel a vállalkozók körében nagyon alacsony a nők aránya (17,65%) és a VO 

tekintetében a vállalkozó-hallgató összevetésben nagyon hasonló eredményeket kaptam, mint 

a nő-férfi összevetésben, ezért érdemesnek tartottam a vállalkozók nélküli, pusztán hallgatói 

mintában is megnézni a nemi különbségeket. Ebben az esetben a férfiak a proaktivitás és 

nonkonformitás alskálákban értek el magasabb pontszámot.  

Az átlagok és a kétmintás t-próba eredményei a 23. mellékletben olvashatók.  

 

B) A férfiak jobban tűrik a bizonytalanságot.  

férfiak (N=132) körében IU: m=74,27 (s=15,43) 

nők (N=137) körében IU: m=80,26 (s=14,89) 

t(267)=-3,241 (p<0,01) 

Itt szintén érdemes elvégezni a számítást a hallgatói mintában, de a különbség továbbra 

is fennáll.  

hallgató férfiak (N=89) körében IU: m=76,49 (s=14,79) 

hallgató nők (N=128) körében IU: m=80,50 (s=14,71) 

t(215)=-1,969 (p=0,05) 
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C) Promóció fókusz tekintetében nincs különbség a nemek között, prevenció fókusz 

esetében a férfiaknál alacsonyabb értéket találtam.  

A vállalkozók nélküli hallgatói mintában a nemi különbség a promóció fókusz esetében 

is eltűnik.  

A vonatkozó átlagok és kétmintás t-próba eredményei a 24. mellékletben találhatók.  

 

V. 5. 3. 1. 2. Nemek kockázathoz való viszonyulása  

A kockázathoz való viszonyulás mutatói közül itt csak azokat mutatom be, melyek 

során különbséget tapasztaltam nők és férfiak között.  

 

A) A 7 terület közül 5 esetében igaz, hogy a férfiak kockázatvállalási hajlandósága 

nagyobb, emellett kevesebb kockázatot észlelnek és több hasznot várnak. A szociális és 

befektetés területén nem mutatható ki a férfiak nagyobb kockázatvállalási hajlandósága (sem 

az, hogy több hasznot várnának, illetve kisebb kockázatot észlelnének).  

Az átlagok és a kétmintás t-próbák eredményei a 25. mellékletben olvashatók.  

 

B) Az érzelmi mintázatokból kiderül, hogy a nők nagyobb izgatottságról számolnak be 

(szociális, befektetés és vállalkozói területeken) és gyakrabban kapcsolnak félelmet 

kockázatos helyzetekhez (fogadás és vállalkozói), míg a férfiak többször mutatnak 

ambivalenciát (az érzelmek meghatározásához szükséges NYI, FB, SZB, SZO mutatók 

átlagai, az átlagok 0-tól való eltérésére vonatkozó t-próbák eredményei a 26. mellékletben 

találhatóak).  

Férfiak (N=131) 
SZOCIÁLIS FOGADÁS BEFEKTETÉS VÁLLALKOZÓI 

izgalom  izgalom  izgalom  izgalom  
bizakodás  félelem-bizakodás bizakodás félelem-bizakodás 

büszkeség/kihívás szégyen/bűntudat büszkeség/kihívás  büszkeség/kihívás 
öröm semleges öröm  öröm  

Nők (N=136) 
SZOCIÁLIS FOGADÁS BEFEKTETÉS VÁLLALKOZÓI 

izgalom  izgalom  izgalom  izgalom  
bizakodás  félelem bizakodás félelem 

büszkeség/kihívás semleges büszkeség/kihívás  büszkeség/kihívás 
öröm öröm öröm  öröm 

32. táblázat Nők és férfiak érzelmi mintázata 
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Terület Nem N Átlag Szórás t(265) Szignifikancia 

szociális 
férfi 131 4,67 1,19 

-6,845 p<0,01 nő 136 5,51 0,77 

fogadás 
férfi 131 6,03 1,25 

-0,728 p=0,467 nő 136 6,13 0,96 

befektetés 
férfi 131 4,59 1,68 

-3,026 p<0,01 nő 136 5,17 1,39 

vállalkozói 
férfi 131 6,01 1,07 

-2,978 p<0,01 nő 136 6,35 0,75 
33. táblázat Nők és férfiak NYI mutatói átlagainak összevetése (ebből látható, 
hogy a nők jellemzőbben asszociálnak izgatottságot a kockázatos 
tevékenységekhez) 

 
C) Férfiak körében erősebb a kockázatvállalási hajlandóság kapcsolata a személyi 

tényezőkkel, mint nők körében: esetükben több és magasabb korrelációt találtam a kh és a 

személyiségi mutatók (VO és annak alskálái, IU, PROM és PREV) között.  

A korrelációs együtthatókat lásd a 27. mellékletben!  

 

D) Nők körében a kockázatvállalási hajlandóságra, mint függő változóra vonatkozó 

regresszió analízisek során a személyi tényezők nem kerülnek a modellekbe, ha a független 

változók az észlelt kockázatosság, az elvárt haszon, az asszociált érzelmek és a személyiségi 

mutatók.  

A regresszió elemzések eredményeit a 28. melléklet tartalmazza.  

 

E) A nők körében nem mutatható ki az értékelhetőség hatása!  

Nők Férfiak 
NY/S (N=67) NY/V (N=70) NY/S (N=63) NY/V (N=69) 

m=8,9 (s=5,23) m=9,76 (s=5,86) m=8,35 (s=6,14) m=12,12 (s=6,08) 
t(135)=-0,907 p=0,366 t(130)=-3,538 p<0,01 

34. táblázat Férfiak és nők körében az NY/S és NY/V mutatók átlagai és azok különbsége 
 
A nők a veszteséget is tartalmazó fogadási helyzetet a férfiaknál jóval kevésbé találják 

vonzónak, míg a veszteséget nem tartalmazó helyzet megítélésében nem különbözik a két 

nem. 

Fogadási helyzet Nem N Átlag Szórás t(265) Szignifikancia 

NY/S 
férfi 131 8,35 6,14 

-0,547 p=0,585 
nő 136 8,9 5,23 

NY/V 
férfi 131 12,12 6,08 

2,329 p<0,05 
nő 136 9,76 5,86 

35. táblázat Férfiak és nők NY/S és NY/V mutatóinak összevetése 
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V. 5. 3. 2. Területspecifikusság vállalkozók és hallgatók körében  

A kh, ek és eh mutatók átlagártékeivel szembesülve a vállalkozói, illetve a hallgatói 

csoportban, azt vettem észre, hogy a hallgatók átlagértékei jóval nagyob intervallumot fednek 

le, mint a vállalkozóké. Ez az eredmény arra utal, hogy a területspecifikusság kifejezettebb a 

hallgatók körében, de ezen következtetés megalapozottabb levonásához további számításokat 

tartottam szükségesnek.  

A) A IV. 5. 1. 1. B) pontban kimutatott összefüggés (a területek varianciája és az 

egyének varianciája között: előbbi magasabb, mint utóbbi) a hallgatók körében is kimutatható 

(a szabadidőset kivéve minden területen), vállalkozók esetében viszont nem: esetükben az 

egyének varianciája magasabb minden területen, mint a területek varianciája (kivéve a 

pénzügyit, ahol a két érték megegyezik).  

Vállalkozók (N=51) Hallgatók (N=541) 
Területek varianciájának átlaga: 
m=0,34 (s=0,43) 

Területek varianciájának átlaga: 
m=0,6 (s=0,37) 

Egyének varianciája területenként Egyének varianciája területenként 
szociális V=0,624 szociális v=0,319 
szabadidős V=0,423 szabadidős v=0,827 
egészség V=0,612 egészség v=0,475 
erkölcsi V=0,560 erkölcsi v=0,408 
pénzügyi V=0,340 pénzügyi v=0,340 

36. táblázat kh mutató területek és egyének  közötti varianciái vállalkozók 
és hallgatók körében 

 
B) A két csoport területek közti varianciájának átlagát összevetve, szignifikáns 

különbséget kapunk, a hallgatóké magasabb.  

vállalkozók (N=51): m=0,34 (s=0,43) 

hallgatók (N=541): m=0,6 (s=0,37) 

t(590)=4,647 (p<0,01) 

 

C) Az egyes területek kh és ke mutatóinak korrelációi gyakoribbak, erősebbek a 

vállalkozók körében, mint a hallgatók körében: vállalkozók körében a területek között 

lehetséges 21 korrelációból (minden terület minden más területtel mutatott korrelációja) 13 

esetben találunk r=0,3-nál nagyobb értéket a kockázatvállalási hajlandóságot illetően, míg 

hallgatók körében csak 7 esetben. Észlelt kockázatosság esetében vállalkozók körében 17, 

hallgatók körében 8, r=0,3-nál nagyobb korrelációt találunk a lehetséges 21-ből. 

A korrelációs táblázatok a 29. mellékletben tekinthetők meg.  
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V. 5. 3. 3. Vállalkozói orientáció hatása 

A vállalkozók 68,5%-a magas VO-val rendelkezik, 21,5%-a pedig alacsonnyal (a 

maradék 10%-nak a mediánnal egyező a VO pontszáma). A hallgatók esetében 41,5% magas, 

51,5% alacsony (7%-nak lett a mediánnal egyező pontja) VO-val rendelkezőnek minősül. 

Ezek alapján a hallgatókon belül meg lehet különböztetni a magas és alacsony VO-val 

rendelkezők csoportjait, s ezeket egymással, illetve a vállalkozókkal is érdemes összevetni. 

 

IV. 5. 2. 3. 2. Alacsony és magas VO-val rendelkező hallgatók kockázat iránti 

viszonyulása 

A) A magas VO-val rendelkező hallgatók körében erősebb kapcsolatokat találunk a 

kockázatvállalási hajlandóság valamint az észlelt kockázatosság és a személyi tényezők 

között, mint alacsony VO-val rendelkező hallgatók körében: előbbiek esetében több és 

magasabb korrelációt találtam a kh valamint ke és a személyiségi mutatók (VO és annak 

alskálái, IU, PROM és PREV) között. 

A korrelációs együtthatókat a 30. melléklet tartalmazza.  

 

B) A kockázatvállalási hajlandóságra, mint függő változóra vonatkozó regresszió 

analízisek során az alacsony VO-val rendelkező hallgatók körében a személyi tényezők nem 

kerülnek a modellekbe (egyetlen kivétellel: szociális területen a proaktivitás), ha a független 

változók az észlelt kockázatosság, az elvárt haszon, az asszociált érzelmek és a személyiségi 

mutatók, míg magas VO-val rendelkező társaik esetében az előre jelző változók közé 

személyiségi mutatók is kerülnek – minden területen.  

A regresszió elemzések eredményeit a 31. melléklet tartalmazza.  

 

C) A vállalkozói orientációnak elsősorban a vállalkozói területen mutatkozik hatása:  

C1) A magas VO-val rendelkező hallgatók a vállalkozókkal megegyező 

kockázatvállalási hajlandósággal rendelkeznek (t(139)=-1,649, p=0,101), 

ami szignifikánsan magasabb, mint az alacsony VO-val rendelkező 

hallgatók hajlandósága (t(200)=-2,370, p<0,05). 
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9. ábra Alacsony (N=112) és magas (N=90) vállalkozói 
orientációval rendelkező hallgatók és vállalkozók (N=51) kh 
átlagai vállalkozói területen 
 
C2) A magas VO-jú hallgatók a vállalkozóknál nagyobb (t(139)=6,522, 

p<0,01), míg az alacsony VO-jú hallgatóknál kisebb kockázatot észlelnek 

ezen a területen, de ez utóbbi különbség csak jelzés értékű mértékben 

szignifikáns (t(200)=1,843, p=0,067).  

 
10. ábra Alacsony (N=112) és magas (N=90) vállalkozói 
orientációval rendelkező hallgatók és vállalkozók (N=51) ke 
átlagai vállalkozói területen 
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C3) A magas VO-jú hallgatók az alacsony VO-jú hallgatóknál és a 

vállalkozóknál is több hasznot várnak a vállalkozói kockázatoktól, bár egyik 

különbség sem szignifikáns mértékű (t(200)=1,712, p=0,089 és t(139)=-1,6, 

p=0,111). 

 
 11. ábra Alacsony (N=112) és magas (N=90) vállalkozói 
orientációval rendelkező hallgatók és vállalkozók (N=51) eh 
átlagai vállalkozói területen 
 
C4) Az észlelt kockázatosság és a várt haszon közötti negatív korreláció a 

magas VO-jú hallgatók esetében nem jelentkezik ezen a területen (a 

vállalkozók körében sem, az alacsony VO-jú hallgatók körében igen).  

Vizsgálati csoport Pearson korralációs együttható 
vállalkozók (N=51) 0,107 
magas VO (N=90)  -0,067 
alacsony VO (N=112) -0,227* 

*p<0,05 **p<001 
37. táblázat Vállalkozók, alacsony és magas VO-val 
rendelkező hallgatók körében a ke és eh mutatók közötti 
korrelációk vállalkozói területen 

 
C5) A magas VO-jú hallgatók enyhén pozitívabb érzelmeket kapcsolnak a 

vállalkozói kockázatokhoz, mint az alacsony VO-jú hallgatók, a vállalkozók 

a legpozitívabbakat (az érzelmek meghatározásához szükséges NYI, FB, 
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SZB, SZO mutatók átlagai, az átlagok 0-tól való eltérésére vonatkozó 

egymintás t-próbák eredményei a 32. mellékletben találhatóak). 

Vállalkozók (N=51) Magas VO (N=89) Alacsony VO (N=111) 
izgalom  izgalom  izgalom  
bizakodás félelem félelem 

büszkeség/kihívás büszkeség/kihívás  büszkeség/kihívás  
öröm  öröm  semleges 

38. táblázat Vállalkozók, alacsony és magas VO-val rendelkező hallgatók 
érzelmi mintázata vállalkozói területen 

 
C6) A magas VO-jú hallgatók észlelt kockázat iránti viszonyulása elutasítóbb, 

mint a vállalkozóké (t(139)=2,138, p<0,05), de kevésbé elutasító, mint az 

alacsony VO-jú hallgatóké (t(200)=-2,389, p<0,05).  

 
12. ábra Alacsony (N=112) és magas (N=90) vállalkozói 
orientációval rendelkező hallgatók és vállalkozók (N=51) ekv 
átlagai vállalkozói területen 

 
V. 5. 3. 1. Konzisztencia 

A kockázatok iránti viszonyulás egyik leglényegesebb jellemzője feltevésem szerint a 

területspecifikusság. Ha ez igaz, az azt jelenti, hogy viszonylag kevés olyan személyt 

találunk, akire az lenne jellemző, hogy konzisztensen, vagyis minden területen egységesen 

elfogadó vagy elutasító viszonyulással (illetve magas vagy alacsony részvételi 

hajlandósággal) rendelkezik.  
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A teljes minta mellett érdemes az egyes csoportok esetében is megvizsgálni a 

konzisztensen viszonyuló személyek arányát, mert így az adott vizsgálati csoportra jellemző, 

kockázatok iránti viszonyulásra vonatkozó sajátosságra is bukkanhatunk.  

Konzisztensen magas kockázatvállalási hajlandósággal az a személy rendelkezik, 

akinek kh mutatója minden területen a teljes mintára vonatkozó mediánnál magasabb. Őket 

konzisztens kockázatkeresőknek neveztem el. Konzisztensen alacsony hajlandósággal pedig 

az rendelkezik, akinek kh mutatója a mediánnál minden területen alacsonyabb – ők a 

konzisztens kockázatkerülők. 

Konzisztensen elfogadó viszonyulással az rendelkezik, akinek ekv mutatója minden 

területen 0-nal nagyobb értéket vesz fel. Ez egyben azt is jelenti, hogy az illető minden 

területen szándékosan keresi a kockázatokat (tehát úgy szeretne részt venni bennük, hogy 

mindegyiket kockázatosnak is tartja, legalább kis mértékben). Konzisztensen elutasító 

viszonyulással pedig az rendelkezik, akinek ekv mutatója minden területen negatív értéket 

vesz fel. Ez egyben területtől független szándékos kerülést is jelent (tehát az illető semmilyen 

tevékenységben nem szeretne részt venni, amit – esetleg kis mértékben is, de – kockázatosnak 

ítél).  

 

V. 5. 3. 1. 1. Konzisztencia a kockázatvállalási hajlandóságban 

Eredmények: 

A) A teljes mintán (N=593) a populáció 17,2%-a (N=102) rendelkezik konzisztens 

kockázatvállalási hajlandósággal. Közülük a keresők és kerülők aránya szinte megegyezik: 

rendre 8,8% (N=52) és 8,4% (N=50).  

 

B) Hallgatók és vállalkozók között e tekintetben nem találunk különbséget: mindkét 

csoportban az összesített mintához igen hasonló eredményeket kapunk.  

Vállalkozók (N=51) Hallgatók (N=541) 
Konzisztensek: 17,6% (N=9) Konzisztensek: 17,2% (N=93) 

Keresők Kerülők Keresők Kerülők 
9,8% (N=5) 7,8% (N=4) 8,7% (N=47) 8,5% (N=46) 

39. táblázat A konzisztensen kockázatkeresők és –kerülők 
aránya és száma vállalkozók és hallgatók körében  

 
C) A VO szerinti csoportosítás során a magas VO-val rendelkező hallgatók körében 

találjuk meg legnagyobb arányban a konzisztens viszonyulással rendelkezőket.  
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Vállalkozók (N=51) Magas VO (N=90) Alacsony VO (N=112) 
Konzisztensek: 17,6% (N=9) Konzisztensek: 22,3% (N=21) Konzisztensek: 13,4% (N=15) 
Keresők Kerülők Keresők Kerülők Keresők Kerülők 

9,8% (N=5) 7,8% (N=4) 13,3% 
(N=12) 

10% (N=9) 5,4% (N=6) 8% (N=9) 

40. táblázat A konzisztensen kockázatkeresők és –kerülők aránya és száma vállalkozók, illetve 
alacsony és magas VO-val rendelkező hallgatók körében  

 
D) Férfiak és nők összevetése során a várt eredményt kapjuk: a férfiak közül 

ugyanakkora arányban vannak a keresők, mint a nők körében a kerülők, illetve fordítva: a 

kerülők aránya a férfiak között a keresők arányával egyezik meg a nők között.  

Férfiak (N=289) Nők (N=298) 
Konzisztensek: 16,9% (N=49) Konzisztensek: 17,5% (N=52) 

Keresők Kerülők Keresők Kerülők 
13,1% (N=38) 3,8% (N=11) 4,7% (N=14) 12,8% (N=38) 

41. táblázat A konzisztensen kockázatkeresők és –kerülők aránya és 
száma férfiak és nők körében  

 
V. 5. 3. 1. 2. Konzisztencia az észlelt kockázat iránti viszonyulásban 

Eredmények:  

A) Ha ezen mutató mentén vizsgáljuk a konzisztenciát, a teljes mintában (N=593) 

egészen alacsony arányt kapunk: 5,1% (N=30). Ezen belül a konzisztensen szándékos keresők 

száma (N=3, 0,5%) igen csekély a konzisztensen szándékos kerülőkhöz képest (N=27, 4,6%).  

 

B) Férfiak és nők, az alacsony és magas VO-val rendelkező, illetve az összes hallgató 

körében is igen hasonló számokat kapunk.  

Férfiak (N=276) Nők (N=298) 
Konzisztensek: 4,5% (N=13) Konzisztensek: 5,7% (N=17) 

Keresők Kerülők Keresők Kerülők 
0,7% (N=2) 3,8% (N=11) 0,3% (N=1) 5,4% (N=16) 

42. táblázat A konzisztensen szándékos kockázatkeresők és –kerülők 
aránya és száma férfiak és nők körében  

 
Hallgatók (N=521) Magas VO (N=86) Alacsony VO (N=112) 

Konzisztensek: 3,3% (N=20) Konzisztensek: 4,4% (N=4) Konzisztensek: 3,6% (N=4) 
Keresők Kerülők Keresők Kerülők Keresők Kerülők 

0,4% (N=2) 3,3% (N=18) 1,1% (N=1) 3,3% (N=3) - 3,6% (N=4) 
43. táblázat A konzisztensen kockázatkeresők és –kerülők aránya az összes hallgató, illetve 
alacsony és magas VO-val rendelkező hallgatók körében  

 
C) A vállalkozók (N=51) körében is találunk 1 fő konzisztensen szándékos keresőt 

(2%), de (ahhoz képest) igen magas arányban a vállalkozók konzisztensen szándékos kerülők: 

9 fő, ami 17,6%-nak felel meg.  
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V. 6. Megbeszélés 
V. 6. 1. Hipotézisekhez kapcsolódó értelmezések, következtetések 

Hipotéziseimet teljesen vagy részben igazolják az eredmények.  

 

V. 6. 1. 1. Az 1. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

Az eredmények szerint elmondhatjuk, hogy a területspecifikusság egyértelműen és 

alapvetően meghatározza a kockázathoz való viszonyulást. Ez azt jelenti, hogy egy 

kockázatos tevékenység elfogadását vagy elutasítását (illetve ezek mértékét) a kontextus, az 

adott helyzet jellege is befolyásolja és ez azt eredményezi, hogy ugyanaz a személy bizonyos 

kockázatokban részt vesz, míg másokat elkerül.  

Emellett jelen vizsgálat számai azt mutatják, a népesség kis hányadára, nagyjából 5-

10%-ára jellemző csak, hogy helyzettől függetlenül, bármely kockázatosnak nevezett 

tevékenységben részt vesz, s ugyanilyen arányban fordulnak elő azok, akik semmilyen 

kockázatos helyzetbe nem mennek bele. Ez az eredmény cáfolja azokat a kutatói 

elképzeléseket, amelyek a kockázatvállalási hajlandóságot általános, helyzettől független 

preferenciaként fogják fel (Sitkin, Pablo, 1992) és megerősíti a kockázatvállalás 

területspecifikus jellegét (Renn, 1998, Weber, 2002, Nicholson, 2002).   

 

V. 6. 1. 2. A 2. hipotézis – részben teljesült 

Az eredményekből kiderült az is, hogy a kontextus mellett természetesen az egyéni 

különbségek is szerepet kapnak a kockázat iránti viszonyulásban. Ezek közül az egyik 

leglényegesebb a kongitív működésben, a kockázatok észlelésében tapasztalható 

szubjektivitás, mivel úgy tűnik, az emberek azokban a kockázatos tevékenységekben 

hajlandóak részt venni, amiket ők maguk nem látnak kockázatosnak.  

Ez felhívja a figyelmet arra, amit a szakirodalomban is többen hangsúlyoznak (Weber, 

Hsee, 1998, Weber, 2002, Hanoch, 2006, Weber, 2006): nagyon fontos különbséget tennünk 

az észlelt kockázat iránti viszonyulás és a kockázatészlelést figyelmen kívül hagyó 

kockázatvállalási hajlandóság, valalmint a szándékos kockázatkeresés/ -vállalás és a 

kockázatos viselkedés között. Jelen vizsgálat eredményei ugyanis azt támasztják alá, hogy az 

észlelt kockázat iránti viszonyulás az esetek döntő többségében, területtől függetlenül elutasító 

(jelen esetben egyedül a hallgatói mintában a szociális területen találtam elfogadó 

viszonyulást), tehát ha valaki egy (akármilyen) tevékenységben kockázatot észlel, inkább 

elutasítja, elkerüli. A minden szituációban, konzisztens módon szándékosan kockázatot 
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keresők is csak elvétve fordulnak elő, az emberek kevesebb, mint 1%-ára jellemző ez. Tehát 

amíg a kockázatvállalási hajlandóság és a kockázatos viselkedés helyzettől, területtől függő 

nagy szóródását tapasztaljuk az egyének között, addig az észlelt kockázat iránti viszonyulás és 

a szándékos kockázatkeresés esetében azt látjuk, hogy az emberek helyzettől, területtől 

függetlenül egyöntetűen és hasonlóan viselkednek (elutasítják és elkerülik az észlelt 

kockázatokat).  

 

V. 6. 1. 3. A 3. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

A kockázatos tevékenységben való részvételnek azonban nem feltétele a kockázat 

figyelmen kívül hagyása, nem észlelése. Ha valaki úgy látja, úgy ítéli meg, hogy a 

tevékenységtől hasznot remélhet, és ez a haszon kellő mértékben nagy (a „kellő mérték” 

természetesen erősen szubjektív), akkor az észlelt kockázat ellenére is, vállalhatja azt. Ez 

megerősíti, hogy a kockázat iránti viszonyulást a kockázatmegtérülési keret (Weber, 2002) 

segítségével érdemes értelmezni.  

 

V. 6. 1. 4. A 4. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

A kockázat iránti viszonyulásnak, mint attitűdnek lényeges elemei az érzelmek. Az 

érzelmek szerepét több eredménnyel is sikerült kimutatni jelen kutatás során. Egyrészt úgy 

tűnik, azokban a kockázatos tevékenységekben vagyunk hajlandóak inkább részt venni, 

amikhez pozitív érzelmeket – nyugalom, bizakodás, büszkeség/kihívás, öröm – kapcsolunk. A 

kockázat észlelése pedig fordított viszonyban áll az érzelmekkel: minél kokcázatosabbnak 

tartunk valamit, annál negatívabb érzelmekkel – izgatottság, félelem, szégyen/bűntudat, 

szomorúság – társítjuk. Az észlelés és az érzelmek között általam talált egyértelmű kapcsolat 

részben ellent mond Sjöberg (1998) eredményeinek, aki szerint a legtöbb esetben érzelem 

(aggodalom) és észlelés különválik. De az is elképzelhető, hogy a jelen vizsgálatba az 

érzelmek szintjén is bevont két terület (szociális és pénzügyi) a Sjöberg által ún. érzelmi 

kockázatoknak elnevezettek közé tartozik (ahol a veszély konkrét és könnyen érzékelhető, 

ezért az aggodalom együtt jár az észelt kockázattal).  

 

V. 6. 1. 5. Az 5. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

Emellett az érzelmi heurisztika hatását (Slovic, 2002) is ki tudtam mutatni: az észlelt 

kockázatosság és az elvárt haszon negatív kapcsolatban állnak egymással; az esetek 

többségében, mint egymást kizáró tényezők merülnek fel. Végül az eredmények alapján 

megállapíthatjuk, hogy az értékelhetőség, az érzelmek és a kockázatvállalás közötti mediáló 
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folyamat hatását sem lehet figyelmen kívül hagyni: a kitöltők közül egy fogadási játékot 

vonzóbbnak tartottak azok, akiknek a játék veszteséget is tartalmazott, mint azok, akik csak 

nyerhettek – előbbiek valószínűleg a várható nyereményt többre értékelték a felmerülő 

veszteség mint értékelhető referenciapont mellett.  

 

V. 6. 1. 6. A 6. hipotézis – részben teljesült 

Végül a kockázathoz való viszonyulásról az is megállapítható, hogy részben 

személyiség-függő. A vizsgálatba bevont személyiség-változók (vállalkozói orientáció és 

annak látens konstruktumai, bizonytalanságintolerancia és önszabályozási fókusz) legalábbis 

kellően sok esetben mutattak együttjárást a kockázatvállalási hajlandósággal és az észlelt 

kockázatossággal. Az eredmények alapján összességében elmondhatjuk, hogy akikre 

jellemzőek a vállalkozói orientációt meghatározó személyiségvonások, jól tűrik a 

bizonytalanságot és promóció fókuszúak, azok nagyobb valószínűséggel vesznek részt 

kockázatos tevékenységben, miközben ugyanazen tevékenységeket kevésbé észlelik 

szubjektíven kockázatosnak, mint azon személyek, akikben alacsony a vállalkozói orientáció, 

nem tűrik a bizonytalanságot és akiket prevenció fókuszuk miatt a biztonság és a külső 

elvárások motiválnak.  

Ide kapcsolódó és nem a várt módon alakuló, ezért további magyarázatra szoruló 

eredmény, hogy a teljesítménymotiváció a kockázatok elutasításával mutatott korrelációt. 

Igaz, a szakirodalom a kockázatvállalási hajlandóság és teljesítménymotiváció közötti 

közvetlen kapcsolatot nem taglalja, azt azonban igen, hogy a vállalkozókra a kockázatvállalás 

és a teljesítménymotiváció egyaránt jellemző (Stewart, 1998), ebből pedig az következne, 

hogy a kettő pozitívan együtt jár. Viszont a Big Five-féle Lelkiismeretesség negatívan korrelál 

a kockázatvállalással többek kutatása szerint is (Olson és Suls, 2000, Nicholson, 2005). Az 

általam használt VO skála teljesítménymotivációra vonatkozó alskálájának tételei a 

megfontolt időbeosztással elért jó, sőt, lehető legjobb feladatteljesítésre irányulnak, az egyik 

tételben maga a „lelkiismeretesen” szó is szerepel. A jövő megfontolt tervezése és a 

lelkiismeretes munkavégzés pedig logikus módon nem kell, hogy együtt járjon nagy mértékű 

kockázatvállalással, inkább a kockázatok kifejezettebb észlelésével.  

 

V. 6. 1. 7. A 7. hipotézis – részben teljesült 

A gyakorlati célokhoz kapcsolódó hipotézisek közül megerősítést nyert, hogy a VO 

teszt a vállalkozói hajlam megfelelő mérőeszköze, így a hallgatók előszűrésére alkalmas. Az 

elvárásoknak megfelelően a vállalkozók egyértelműen magasabb értéket érnek el a VO 
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összpontszámban, mint a hallgatók. Az orientációt meghatározó személyiségvonások szintjén 

vizsgálódva azonban azt találjuk, hogy az összesített pontszámban adódott különbség 

elsősorban két konstruktumnak köszönhető: az énhatékonyságnak és az innováció 

preferenciájának. Az énhatékonyságban mutatkozó különbség valószínűleg a vállalkozók 

nagyobb tapasztalatára és korábbi, üzleti életben megélt sikereire vezethető vissza. Az 

innovativitás kimondottan vállalkozói tulajdonság, úgy tűnik, hosszabb távon csak az 

maradhat vállalkozó, akire ez magas szinten jellemző.  

A teljesítménymotivációban találjuk a legkisebb különbséget: mind a két csoport magas 

teljesítmény igénnyel jellemezhető (maximális 7 pontból 6-nál magasabb átlagok), ez a 

vállalkozók esetében nem okoz meglepetést, de igazából a közgazdasági oklevélért tanuló 

főiskolai hallgatók esetében sem. A nonkonformitás tekintetében mind a két csoport közepes 

átlagértéket produkált (maximális 5 pontból 3-at), ami hallgatók körében érthető, a vizsgált 

vállalkozói mintáról pedig azt mutatja, hogy bár preferálja az innovációt, nem feltétlenül a 

fennálló szabályok és a status quo figyelmen kívül hagyásával működteti cégét. A proaktivitás 

alskálában mind  a két csoport viszonylag magas átlagot produkált (a maximális 9 pontból 7 

közelieket), ami a vállalkozók esetében elvárható, egyben azt mutatja, hogy a vizsgált 

hallgatói mintára is jellemző, hogy saját igényei szerint képes változtatni környezetén. Ezek 

szerint a vizsgálatban részt vevő hallgatókról elmondható, hogy ambiciózusak, sikeres 

karrierre vágynak – mindez egybe vág a magas teljesítménymotivációjukkal is.  

Mindemellett a hallgatók alacsony és magas vállalkozói orientációval rendelkező két 

csoportra osztása nem a várt eredményt hozta, ugyanis a vállalkozásban fontos szerepet kapó 

egyéb személyiségvonásokban (bizonytalanságtűrés és önszabályozási fókusz) a magas 

vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók nem hasonlítottak jobban a vállalkozókra, mint 

alacsony orientációval rendelkező társaikra: a bizonytalanságintolerancia és a prevenció 

fókusz mutatókban is köztes értéket értek el, míg promóció fókuszuk a legmagasabb lett. 

Mindenesetre úgy tűnik, a hallgatók egyik fele igenis rendelkezik vállalkozói hajlammal, 

ráadásul ez a hallgatói csoport kimondottan fókuszál a lehetőségekre és motivált a fejlődésre – 

érdemes tehát kiszűrni őket és rájuk koncentrálni a fejlesztés során.  

Összefoglalva: az eredmények azt támasztják alá, hogy a vállalkozóság kialakulásában 

szerepe van a személyiségnek, még ha ez nem is kizárólagos szerep. Amennyiben a 

vállalkozót a viselkedése alapján határozzuk meg, valószínűleg akkor járunk el bölcsen, ha (a 

pszichológia egyéb jelenségeihez hasonlóan) az interakcionista megközelítést alkalmazzuk: 

bizonyos személyiségvonások hajlamosítanak a vállalkozóságra, de ahhoz, hogy ez valódi, 
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sikeres vállalkozói viselkedéshez vezessen, ahhoz környezeti hatásokra és tanulási 

folyamatokra is szükség van. 

 

V. 6. 1. 8. A 8. hipotézis – részben teljesült 

Eredményeim azok (Brockhaus, 1980, Xu és Ruef, 2004, Miner és Raju, 2004) 

kutatásait erősítik meg, akik szerint a vállalkozókra nem jellemző az általános, területtől 

függetlenül magas kockázatvállalás. Hallgatókkal összevetve azt találtam, hogy összesen két 

területen (fogadás és vállalkozói) elfogadóbb a vállalkozók kockázathoz való viszonya, 

miközben másik két területen (szociális és befektetés) a hallgatókról mondható el ugyanez.  

A vállalkozói területen tapasztalható eltérésről később szólok részletesen. A fogadások 

terén a vállalkozók hallgatókhoz képest elfoadóbb viszonya csak relatív, s a magas hallgatói 

elutasításból fakad; önmagában a fogadásokhoz a vállalkozók is elutasítóan viszonyulnak, 

kockázatosságukat a hallgatókhoz képest észlelik alacsonynak. A befektetések terén adódó 

különbség részben a hallgatók igen pozitív hozzáállásából adódik, részben abból, hogy a 

vállalkozók nem csak a hallgatókhoz, hanem a többi területhez képest is magas kockázatot 

észlelnek ezen a területen. Ez talán köszönhető annak, hogy a vállalkozók a nagyobb üzleti 

jártasságuk miatt jobban tisztában vannak vele, hogy a hagyományosan megbízható 

befektetési formák (pénzügyi vagy ingatlan alap) az utóbbi években lezajlott gazdasági válság 

hatására kockázatosabbakká váltak, nem beszélve az eredetileg is közepesen kockázatos 

formáról (részvényalap). A szociális területen tapasztalt különbség 3 tételnek köszönhető, 

melyek a vitázási hajlandóságról és az elköltözésről szólnak; a munkával kapcsolatos tételek 

esetében (pl. fizetésemelés kérése) nem találunk eltérést. A különbség tehát valószínűleg a 

hallgatók életkori sajátosságával magyarázható.  

A vállalkozók területeken átívelő magas kockázatvállalásának elvetését támasztja alá az 

az eredményem is, miszerint az észlelt kockázat iránti viszonyulásuk minden területen 

elutasító, egyedül a vállalkozói területen semleges (ráadásul körükben magasabb az észlelt 

kockázatot konzisztensen elutasítók aránya, mint hallgatók körében) – tehát a vállalkozói 

tevékenységet kivéve szándékosan kerülik a kockázatokat. A hipotézisem alapján egyébként a 

hallgatók körében is minden területre kiterjedő, észlelt kockázatot elutasító viszonyulást 

vártam, körükben azonban a szociális területen szándékos kockázatkeresést tapasztaltam, a 

befektetések körében pedig semleges viszonyulást. A magánéleti kapcsolatokban előforduló 

(egyébként alacsonynak észlelt) kockázatokat tehát a hallgatók szándékosan keresik (ez 

életkorukból adódhat), nagy részük a befektetésektől sem riad vissza, minden egyéb 

kockázattípust viszont kerülnek.  



128 
 

 

V. 6. 1. 9. A 9. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

Találtam különbséget hallgatók és vállalkozók kockázathoz való viszonyulásában 

területektől függetlenül is. Hipotézisemet és a korábbi kutatásunkban (Faragó, Radnóti, 2010) 

találtakat egyaránt megerősítve, jelen vizsgálat eredményei szerint a személyiség és a 

kockázathoz való viszonyulás közötti összefüggés erősebb vállalkozók, mint hallgatók 

körében. Ugyanakkor a területspecifikusság a hallgatók kockázathoz való viszonyulását 

határozza meg erősebb mértékben.  

Ezen jelenség okának pontos feltárásához a vállalkozói minta növelése és pontosabban 

illesztett kontroll csoport lenne szükséges – jelen vizsgálat eredményei azonban megengednek 

néhány feltevést, lehetőséget a magyarázatra: mivel a magas vállalkozói orientációval 

rendelkező hallgatók és a férfiak esetében is az eredmények a kockázathoz való viszonyulás 

meghatározói közül a személyi tényezők elsőbbségét mutatják, néhány olyan 

személyiségdimenzió állhat a háttérben, amelyek a vállalkozói hajlam erősítése mellett 

egyben a területek közötti konzekvensebb kockázatokhoz való viszonyulást is 

eredményeznek.  

 

V. 6. 1. 10. A 10. hipotézis – teljes mértékben teljesült 

Visszatérve a vállalkozók és hallgatók között, a vállalkozói területen mutatott kockázat 

iránti viszonyulás különbségére: egyértelmű megerősítést nyert a vállalkozók elfogadóbb 

viszonyulása: ők nagyobb valószínűséggel vesznek részt az ide kapcsolódó kockázatos 

tevékenységekben és pozitívabb érzelmeket kapcsolnak a területhez tartozó helyzetekhez, 

mint a hallgatók – a bizakodás, büszkeség és öröm arra utal, hogy szívesen végzik a 

vállalkozói tevékenységet. Az eredmények alapján egyetértek azokkal (Weber, 2002, 

O’Malia, Whistler, 2003), akik szerint a különbség hátterében részben a vállalkozói 

kockázatok eltérő észlelése állhat: bár mind a két csoport egyenlő mértékű hasznot vár a 

vállalkozói tevékenység során felmerülő kockázatos helyzetektől, a vállalkozók kisebbnek 

észlelik ezeket a kockázatokat.  

 

V. 6. 1. 11. A 11. hipotézis – részben teljesült 

Végül megerősítést nyert, hogy az érzelmek is eltérő módon kapnak szerepet a 

vállalkozók és hallgatók vállalkozói kockázathoz való viszonyulásában. Először is, az érzelmi 

heurisztika hatása nem mutatható ki vállalkozók körében: az észlelt kockázatosság és a várt 

haszon között nincs szignifikáns korreláció esetükben, míg hallgatók esetében a többi 
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területre is jellemző negatív korreláció mutatkozik. Másodszor: a vállalkozók körében jóval 

kevesebb összefüggést találunk a kockázatvállalási hajlandóság és az észlelt kockázatosság, 

valamint az asszociált érzelmek között, mint a hallgatók körében. Vagyis összességében 

elmondhatjuk: a kockázatokhoz való viszonyulásban az érzelmeknek kisebb a szerepe a 

vállalkozók, mint a hallgatók esetében.  

Úgy tűnik, ezt erősíti meg az az eredmény is, miszerint az értékelhetőség (az érzelmek 

és a kockázatvállalás közötti közvetítő folyamat) hatását nem tudtam kimutatni vállalkozók 

csoportjában: körükben a felkínált fogadási helyzetet ugyanolyan vonzónak találták azok, akik 

számára a játék veszteséget is tartalmazott, mint akiknek csak nyereséget. A hallgatók 

csoportjában viszont a veszteséges helyzet vonzóbbnak bizonyult. Ha azonban 

figyelmesebben szemügyre vesszük az eredményeket, látható, hogy a vállalkozók körében a 

két helyzet vonzóságának átlaga közötti különbség abszolút értékben nagyobb, mint a 

hallgatók körében, vagyis ha nagyobb lenne a minta elemszáma, statisztikailag ez a különbség 

már szignifikáns lenne (ahogy a nagyobb létszámú hallgatói csoportban is így van). Ráadásul, 

ha a vállalkozói mintából kivesszük a nőket (9 fő), akkor a játék két verziójának vonzósága 

közötti különbség már vállalkozók (pontosabban a vállalkozó férfiak) körében is szignifikáns 

lesz! (Az eredmények bemutatása során láttuk, hogy a teljes mintában a férfiak körében ki 

tudtuk mutatni az értékelhetőség hatását, nők körében viszont nem.) Összességében tehát úgy 

vélem, a hallgatók és vállalkozók között mutatkozó különbség ezen eredmény során csak 

látszólagos: a vállalkozói minta kis elemszámának és a nemi különbségek „torzító hatásának” 

következménye. Így a 11. hipotézisem értékelhetőségre vonatkozó részét cáfolnom kell, mert 

az látszik valószínűnek, hogy a kockázatok és hasznosságok nagyságának megítélésekor a 

vállalkozók is alapvetően viszonyítási pontokat használnak.  

 

A vállalkozók jelen vizsgálatban szereplő mintájának pénzügyi kockázatokhoz való 

viszonyulását az észlelés és az érzelmek alig befolyásolják, ez pedig kimondottan igaz a 

vállalkozói kockázatokra. Itt található a legkiegyensúlyozottabb viszonyulás részükről, ami 

nem erősen elfogadó, kockázatkereső, hanem inkább semleges: egyszerűen (az enyhén pozitív 

asszociált érzelmek alapján azért szívesen) végzik a vállalkozói tevékenységet, amit nem 

különösebben észlelnek kockázatosnak (ha olykor igen, akkor kerülik, óvatosak) és nem 

befolyásolja őket az érzelmi heurisztika sem. Ez a semleges viszonyulás egyben a többi 

kockázattípushoz és a nem vállalkozói mintához képest elfogadóbb viszonyulást is jelent (ez 

nagyobb hajlandóságban, kisebb észlelt kockázatban, pozitívabb asszociált érzelmekben és az 

érzelmi heurisztika hatásának hiányában érhető tetten).  
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A vállalkozók adaptív kockázatkezelésének tehát az adott területen szerzett 

tapasztalatnak és rutinnak köszönhető magas kontroll érzet, valamint az adott 

környezeti és érzelmi hatásoktól mentes, reális észlelés lehet az alapja.  

Ebből kiindulva, talán megengedhető az az általános következtetés, hogy azon 

kockázatos tevékenységekhez lesz elfogadóbb a viszonyunk, amiben ismerősek vagyunk, 

„szakértőnek” tartjuk magunkat.  

 

V. 6. 2. A nemek kockázat iránti viszonyulásához kapcsolódó következtetések 

A vizsgálatban használt személyiségmutatók tekintetében egy kivétellel ugyanazokat a 

különbségeket, illetve hasonlóságokat kaptam férfiak és nők között, mint amit a szakirodalom 

is említ. A Vállalkozói Orientációt kidolgozó Florin és kollégái (2007) az összesített VO 

mutatóban nem talált különbséget a nemek között, a látens konstruktumok közül pedig csak a 

proaktivitás esetében: a férfiak proaktívabbak voltak. Mindezzel az én eredményeim is nagy 

mértékben egyeznek. Az önszabályozási fókuszt vizsgálva, Lockwood (2002) nem talált 

eltérést a férfiak és nők között, ahogyan én sem. A bizonytalanságintolerancia kapcsán más 

vizsgálatok (Buhr, Dugas, 2002, de Bruin, 2006) nem mutattak ki különbséget férfiak és nők 

között, jelen vizsgálatban viszont a férfiak toleránsabbnak mutatkoztak. A szakirodalomban 

írtaktól eltérő eredményem fakadhat kulturális különbségből is, amit jelez, hogy az általam 

vizsgált minta átlaga sem egyezik a többi kutatásban előforduló átlaggal (magasabb annál).  

 

A nemek kockázathoz való viszonyulásának vizsgálata során sikerült a férfiak – 

szakirodalomban már többször is (Byrnes, 1999, Harris és Jankins, 2006) alátámasztott – 

magasabb kockázatvállalását kimutatni, sőt, árnyalni. A területspecifikusság kutatásba 

emelésével ugyanis az látszik, hogy a szociális és a befektetés területén nem találjuk meg a 

nemek között egyébként meglévő különbséget. Valószínűleg nem véletlen, hogy egyben ez a 

két legkevésbé kockázatosnak tartott kockázattípus is – a nők kockázatvállalási „kedve” tehát 

pont a legkevésbé veszélyesnek tartott helyzetekben egyezik a férfiakéval.  

Újszerű eredmény, hogy a nők körében az észlelés és az érzelmek határozzák meg 

döntően a kockázatvállalási hajlandóságot, míg férfiak esetében a személyi tényezők is 

fontos szerepet kapnak.  

Végül szintén egyedülálló és érdekes eredmény, hogy a nők körében az értékelhetőség 

hatását nem tudtam kimutatni, míg férfiak körében igen. Ha a számokat alaposabban 

megnézzük, azt látjuk, hogy a csak a nyereséget tartalmazó játékot ugyanannyira találják 

vonzónak nők és férfiak, a veszteséget is tartalmazó változatot azonban a férfiak vonzóbbnak 
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találják, mint a nők. A referenciapont (veszteség) megadásával tehát nem tudtam emelni a 

helyzet értékelhetőségét nők körében. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a nők 

minden fogadási helyzetet teljességében elutasítanak (ezt alátámasztja a férfiakénál 

elutasítóbb fogadási kockázat iránti viszonyulásuk), tehát az érzelmi heurisztika körükben így 

működhet: „semmilyen fogadási kockázat nem lehet jó, vállalható, bármekkora is a lehetséges 

haszon”.  

V. 6. 3. Vállalkozói orientáció és vállalkozói kockázathoz való viszonyulás 

Az alacsony és magas vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók, illetve a 

vállalkozók kockázatokhoz való viszonyának összevetéséből az derül ki, hogy az alacsony 

hajlamúak körében az észlelés és az érzelmek határozzák meg döntően a kockázatokhoz 

való viszonyulást, a magas vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók körében pedig 

a személyi tényezők is fontos szerepet kapnak, ezeken belül is a teljesítménymotiváció és a 

nonkonformitás.   

Emellett a magas vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók, valószínűleg 

személyes beállítottságuknak, fejlődési igényüknek, lehetőségekre való nyitottságuknak 

köszönhetően nagy hajlandósággal bírnak a vállalkozói tevékenységekben való részvételre, s 

mindebben a vizsgálatban részt vevő vállalkozókra erősen hasonlítanak (ezen 

tevékenységeket még náluk is hasznosabbnak tartják); mindeközben ugyanezen tevékenyégek 

kockázatát a vállalkozóknál magasabbnak találják és tartanak is tőlük (félelmet asszociálnak).  

Mindez a vállalkozói kockázathoz való viszonyulásban a személyi és környezeti 

tényezők kölcsönhatását jól mutatja, hiszen a magas vállalkozói orientációval rendelkező 

hallgatók vállalkozói tevékenységekben (és kockázatokban) való részvételi hajlandósága a 

vállalkozókéval egyezett meg, az ilyen jellegű kockázatokhoz való viszonyulásuk mégis 

inkább a többi, alacsony vállalkozói orientációval jellemezhető hallgatóéhoz hasonlított. 

Tehát úgy tűnik, a vállalkozói hajlammal rendelkező hallgatóknak fejlődési motivációjuk, 

lehetőségekre való nyitottságuk és az előnyök hangsúlyozására való képességük mellett 

hiányzik tapasztalatuk, gyakorlatuk, így magasnak észlelik a vállalkozói kockázatokat és 

félnek tőlük.  

A kockázatmegtérülési keretben a lényeg a következőképpen foglalható össze:  

- az alacsony vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók úgy vélik, a vállalkozás túl 

kockázatos és nem éri meg;  

- a magas vállalkozói orientációjú hallgatók úgy vélik, a vállalkozás kockázatos, de 

megéri;  

- a vállalkozók úgy vélik: a vállalkozás nem (enyhén) kockázatos és megéri.  
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V. 6. 4. Javaslatok 

V. 6. 4. 1. További kutatási irányok 

Egy ország gazdaságában jelen lévő vállalkozók nem tekinthetők homogén mintának.  

Jelen vizsgálat vállalkozói a magyar vállalkozóknak is csak egy szűk rétegét alkotják, ezért 

érdemes lenne más, egyéb jellemzőkkel bíró vállalkozókra is kiterjeszteni a kutatást a 

jövőben. Érdekes kérdések lehetnének, hogy vajon milyen viszonyban állnak a 

kockázatokkal: 

- nagyobb szervezetek, vagy 

- termelő vállalatok ügyvezető tulajdonosai,  

- alacsonyabb végzettségű vállalkozók,  

- kezdő vagy már akár évtizedek óta cége(ke)t műkődtető vállalkozók.   

 

Érdemes lenne választ találni arra a kérdésre is, hogy melyek azok a háttértényezők, 

személyiségdimenziók, amelyek a a vállalkozói hajlamra és az egyén kockázatokhoz való 

viszonyulására együttesen vannak hatással. Ennek pontos feltárására is további vizsgálatok 

szükségesek, és a szakirodalom és a jelen vizsgálat eredményei alapján megadható, hogy 

mely vonásokat lenne érdemes mélyebben kutatni:  

- bizonytalanságtűrés (jelen vizsgálatban a férfiak a nőknél, a vállalkozók a 

hallgatóknál, a magas VO-jú hallgatók az alacsony VO-jú hallgatóknál erősebb 

toleranciát mutatnak), mivel fokozottabb jelenléte az új, ismeretlen dolgok 

kipróbálását nem gátolja, ugyanakkor reálisabb kokázatészleléshez is vezet,  

- énhatékonyság (jelen vizsgálatban vállalkozók a hallgatók javára), mivel a nagyobb 

önbizalmon, a kontroll érzetén keresztül nagyobb autonómiát és a pillanatnyi érzelmi 

hatásoknak való kisebb kitettséget eredményezhet,  

- proaktivitás (jelen vizsgálatban férfiak a nők javára, vállalkozók a hallgatók javára 

jelzés értéken), mivel ez a vonás éppen arra utal, hogy az illető szeretné a 

környezetét kontrollálni, nem pedig ahhoz igazodni,  

- belső-külső kontroll: a proaktivitással kapcsolatos gondolatmenet alapján ez is 

meghúzódhat a háttérben (vállalkozói személyiség meghatározásánál is gyakran mért 

vonás),  

- önszabályozási fókusz (jelen vizsgálatban a prevenció fókusz jellemzőbb volt 

hallgatókra, mint vállalkozókra, illetve az alacsony vállalkozói orientációjú 

hallgatókra, mint a magas vállalkozói orientációjú hallgatókra), mivel a prevenció 
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fókuszúak az elvárásokra és a biztonságra fókuszálnak, míg a promóció fókuszúak az 

ideális énhez kapcsolódó célokra és a lehetőségekre.  

 

V. 6. 4. 2. A kutatás gyakorlati céljával kapcsolatos javaslatok 

Az ÁVF hallgatóinak és kisvállalkozók egy csoportjának kockázathoz való 

viszonyulásának feltárásával lehetőség adódik a hallgatók olyan kiválasztására és 

fejlesztésére, amivel remélhetjük, hogy a jövőben hatékonyabban küzdenek meg a vállalkozói 

kockázatokkal.  

Ahhoz tehát, hogy a hallgatók a sikeres vállalkozókhoz hasonló kockázat iránti 

viszonyulást és hatékony kockázatkezelést sajátíthassanak el, elsősorban szükség van a 

vállalkozói tevékenységek iránti attitűd és hajlam (vállalkozói orientáció) feltárására. Ehhez 

javaslom a Vállalkozói Orientáció teszt (Florin, 2007) és a Lockwood-féle önszabályozási 

fókusz kérdőív (Lockwood és munkatársai, 2002) együttes alkalmazását.  

Azok esetében, akiknek magas lesz VO és PROM mutatóik, a feladat a minél több 

tapasztalat biztosítása: oktatói keretek között, végzetes következményektől védett gyakorlati 

szituációkban (pl. üzleti, befektetési, vállalkozás-menedzsment döntések szimulálása) való 

részvétel, ahol nem is annyira a siker elérése vagy a kudarc elkerülése a lényeg (hiszen 

mindkettő kiváló lehetőség a tanulásra), hanem a konstruktív visszajelzés és tudatosítás. Kellő 

tapasztalat birtokában a hallgatók kontroll érzete nő az ilyen helyzetekben és motivációjuk a 

kockázatok reális észlelésével fog együtt járni. Az alacsony vállalkozói orientációval 

rendelkező hallgatók esetében, ha mégis van szándék a vállalkozói tevékenységre, a gyengébb 

tulajdonságok fejlesztését is végre kell hajtani (részletes útmutatás erre vonatkozón: Florin, 

2007), s ezt követően vagy ezzel párhuzamosan lehet a tapasztalatot biztosítani.  

 

V. 6. 5. Összefoglalás 

A vállalkozói kockázathoz való viszonyulás sajátosságainak megragadása, tényezőinek 

és a tényezők kölcsönviszonyainak feltárása volt elsősorban a célom. A szakirodalomban 

elérhető modellek (Sitkin és Pablo, 1992, Bryant és Dunford, 2008) és jelen kutatás 

eredményei segítségével a tényezőket és azok viszonyait az alábbi ábrában foglaltam össze. 

Ez az ábra nem egy összetett matematikai számításokkal alátámasztott modellt kíván 

bemutatni, mert modell építését a vállalkozók alacsony elemszáma nem tett lehetővé. Az 

ábrával csak a talált összefüggéseket és a vizsgált csoportok közötti különbségeket próbálom 

szemléltetni. A vállalkozói minta további – a kutatási irányok között is említett – gyarapítása 

olyan modell létrehozását is lehetővé teszi majd, amelyben a hatások iránya is feltüntethető.  
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13. ábra A vállalkozói kockázathoz való viszonyulás tényezői és a tényezők kapcsolata  
 

Vállalkozói terület (domain) 
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Személyi tényezők  
Nem  
Tapasztalat 
Személyiség (vállalkozói 
orientáció, bizonytalan-
ságtűrés, önszabályozási 
fókusz) 

Helyzeti tényezők 
Keretezés  
Társas hatás (normák, in-
formációk) 

Kockázatvállalási 
hajlandóság 

Kockázatészlelés 
 

Kockázat iránti 
viszonyulás 

Kockázatmegtérülés 
(Észlelt kockázatosság és 
elvárt haszon közötti 
„tradeoff”) 
 

Kockázatvállalás 
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Mint látható, az összes tényezőt a vállalkozói terület keretébe helyeztem.  

A kockázathoz való viszonyulás alapvető meghatározói a személyi és helyzeti tényezők. 

Jelen kutatás során előbbiek esetében a nem, a tapasztalat és bizonyos személyiségjellemzők 

(vállalkozói orientáció és annak 5 alskálája, bizonytalanságtűrés, önszabályozási fókusz) 

hatását volt lehetőség kimutatni. A helyzeti tényezők közül jelen vizsgálat kizárólag a 

területspecifikusságra koncentrált, de a fent említett modellekből tudjuk, hogy a legfontosabb 

tényezők a keretezés és a társas hatások (ezek biztosítják a helyzet értelmezéséhez szükséges 

információkat).  

A személyi tényezők összefüggésben vannak magával a kockázatvállalási 

hajlandósággal, de az észleléssel (gondoljunk arra pl., hogy a bizonytalanságintolerancia 

magasabb észlelt kockázatossággal volt kapcsolatban, míg a magas promóció fókusz magas 

elvárt haszonnal) és az érzelmekkel (nemek tekintetében mutattam ki) is.  

A helyzeti tényezők elsősorban a kockázatészlelést határozzák meg, de egyben az 

érzelmek kiváltói is (területenként eltérő érzelmi mintázatokat kaptam).  

Az érzelmeknek a kockázatvállalási hajlandósággal és az észlelt kockázatossággal való 

kapcsolatát is ki tudtam mutatni.  

Az észlelt kockázatosság és elvárt haszon is erős viszonyban van a kockázatvállalási 

hajlandósággal, illetve megalapozza a kettő közötti „trade-off” megállapítását (Conchar, 

2004).  

A kockázathoz való viszonyulást végül ezen „trade-off”, a hajlandóság és az érzelmek 

segítségével tudtam megragadni.  

Az ábrában piros színnel jelöltem a kockázathoz való viszonyulás tényezőinek inkább a 

vállalkozókra jellemző kölcsönviszonyait (a személyi tényezők hangsúlya mellett az 

érzelmekre való kisebb érzékenység, ami alacsonyabb észlelt kockázatosságot és eltérő 

kockázat/haszon elemzést eredményez), míg kékkel a hallgatói összefüggéseket (az észlelt 

kockázatosság és érzelmek erősebb befolyása, ami elutasítóbb viszonyulást, a kockázatok 

kerülését okozza). A magas vállalkozói orientációval rendelkező hallgatók esetében a két 

összefüggéshalmaz keveredése jellemző, ami jól kifejezi ambivalens viszonyulásukat a 

vállalkozói viselkedéshez.  

 

Kutatásom másodlagos, gyakorlai célja az volt, hogy kísérletet tegyek a vállalkozói 

viselkedés egy lényeges része, a kockázatokhoz való viszonyulás fejlesztési irányainak 

meghatározására. A vizsgálat során kiderült, hogy a hallgatókat nem érdemes homogén 

mintának tartani és ekként kezelni: vannak, akikben nincs meg a hajlam és a motiváció a 
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vállalkozói tevékenységre, míg másokban igen. Utóbbiak személyiségüket, hozzáállásukat 

tekintve igen hasonlóak a már évek óta profitorientált céget működtető vállalkozókra. 

Hiányzik azonban belőlük a tapasztalat, a rutin; hiányoznak még a megfelelő sémáik és a 

kidolgozott válaszreakcióik. Ezért a vállalkozást, amibe szívesen belevágnának, egy 

kockázatos, kalandos tevékenységnek tartják, így tartanak tőle, miközben a várt nagy haszon 

csábító is számukra. Azok viszont, akik már hosszabb idő óta az üzleti életben vállalkozóként 

tevékenykednek, a felmerülő nehézségeket, veszélyeket többé-kevésbé kiismerték, 

megtanulták kezelni, így „belülről nézve”, magát a vállalkozást nem látják kockázatosnak – 

számukra ez a mindennapok része.  

Ha főiskolai kereteken belül a magas vállalkozói szándékkal, hajlammal rendelkező 

hallgatók számára biztosítjuk, hogy – még védett körülmények között – tapasztalatot 

szerezhessenek, megtanulhassák, hogy miként érdemes a vállalkozói viselkedés során 

felmerülő kockázatokhoz viszonyulni, valószínűleg gyorsabban és könnyebben érik el egy 

sikeres és egyre növekvő vállalkozás működtetését.   

A fenti ábra, munkám elméleti részének összefoglalása segítséget nyújt ehhez. A 

vállalkozói kockázatokhoz mint önálló kockázattípushoz való viszony a személyiségen, az 

észlelésen, az érzelmeken és a tapasztalaton keresztül ragadható meg; a megfelelő viszonyulás 

pedig adaptív kockázatkezeléshez vezet. Mindez megteremti a lehetőségét annak, hogy 

felsőoktatási intézményi kereteken belül a hallgatók szűrésével és fejlesztésével több, a 

kockázatokhoz megfelelő viszonyban lévő és ezáltal sikeresebb, a gazdaság és társadalom 

fejlődését biztosító, értékteremtő vállalkozóra számíthassunk a jövőben.  
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Mellékletek 

1. melléklet 

Kedves Hallgató!  

 

„Szerencsejátékosok a vállalkozók?” című doktori disszertációmhoz gyűjtök 

adatokat az alábbi kérdőív segítségével. Vizsgálatom eredményeit már a közeli 

jövőben is az ÁVF vállalkozó-képzésében tervezem hasznosítani.  

A kitöltés önkéntes, az adatokat bizalmasan kezelem, senki másnak nem adom 

át, nyilvánosan csak összesített eredményeket fogok róluk közölni. E-mail címét 

azért kérem, mert kérdőívének eredményei alapján lehet, hogy további tesztek 

elvégzésére is felkérem majd.  

A vizsgálatról további információkat is szívesen megosztok Önnel, akár 

személyesen, akár e-mailen (radnoti.istvan@avf.hu), vagy telefonon (06 1 381-

8185).  

 

 

Az Ön E-MAIL CÍME:…………………………………………………………. 

KORA:……………..év 

NEME: Férfi Nő 

Ön VÁLLALKOZÓ (legalább 3 éve, saját döntése 
alapján egy olyan profitorientált szervezet legalább 50%-
os tulajdonosa, melynek ügyintézésében tevékenyen részt 
vesz)? 

Igen Nem 

Van VÁLLALKOZÓ a szűk családi (szülők, testvérek) 
körben? Igen Nem 

 



 

VO kérdőív 
 

Kérem, jelölje be, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy nem (N) Önre nézve. 
Ha nehezen tudja eldönteni, azt a választ jelölje be, amelyikkel inkább egyet ért. 

 
1. Élvezem, ha az iskolai vagy a munkahelyi dolgok megváltoztatásának 

katalizátora lehetek.  I N 

2. A legtöbb iskolatársamhoz képest alacsonyabb rendűnek érzem 
magam. I N 

3. Azt hiszem, a siker érdekében bölcsen kell felhasználnunk az időnket. I N 
4. Mindig a feladatok jobb megoldására törekszem. I N 
5. Általában megkeresem azokat a csoporttársaimat, akiket izgat a 

feladatvégzés új útjainak felfedezése. I N 

6. Izgalommal tölt el, amikor a csoportom iskolai feladatokban nyújtott 
teljesítményét serkentő új ötletekre gondolok.  I N 

7. A másokkal való kapcsolataimban mindig a bevett gyakorlatot 
követem. I N 

8. Kitűnően ismerem fel a lehetőségeket. I N 
9. Gyakran érzem magam rosszul a munkám minősége miatt. I N 
10. Soha nem tartok ki hosszan egy nehéz munkánál.  I N 
11. Büszkeséget érzek, amikor az iskolai tevékenységekben elért 

eredményeimre tekintek.  I N 

12. Fontosnak gondolom, hogy folyamatosan keressük a feladatvégzés új 
útjait a munkában. I N 

13. Ha hiszek valamiben, azt véghez is viszem, függetlenül a siker 
esélyétől.  I N 

14. Felvillanyoz, amikor szokatlan módon sikerül megoldani egy 
feladatot. I N 

15. Ritkán kérdőjelezem meg a bevett szokások értékét. I N 
16. Gyakran csinálok látványos dolgokat azért, hogy lenyűgözzem a 

munkatársaimat/iskolatársaimat. I N 

17. Másoknál sokkal előbb felismerek egy jó lehetőséget. I N 
18. Élvezem, amikor képes vagyok újszerű módon elvégezni a dolgokat.  I N 
19. Minden munkát olyan alaposan végzek, amennyire csak lehetséges. I N 
20. Szerintem fontos, hogy elemezzük saját gyengeségeinket. I N 
21. Örömmel szállok síkra az ötleteimért, még akkor is, ha mások nem 

értenek vele egyet.  I N 

22. Zavarba jövök, amikor nagyon sikeres emberek között vagyok. I N 
23. Gyakran oldok meg iskolai feladatokat új módszerekkel. I N 
24. Hiszem, hogy a jelenleg elfogadott iskolai szabályozásokat jó okkal 

állították fel.  I N 

25. Ha olyat látok, ami nem tetszik, kijavítom. I N 
26. Lelkiismeretesen törekszem arra, hogy a legtöbbet hozzam ki az 

elérhető erőforrásaimból. I N 

27. Szerintem néha első pillantásra meglepő, szokatlan módon kell I N 



 

megoldani a dolgokat  ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. 
28. A rendezetlen helyzeteket is többnyire kézben tudom tartani.  I N 
29. Kényelmetlenül érzem magam, amikor nem tudom, hogy a csapatom 

tagjai hogyan vélekednek rólam. I N 

30. Nincs izgalmasabb annál, mint amikor az ötleteimet megvalósulni 
látom. I N 

31. Akkor tölt el a legjobb érzés a munkámmal kapcsolatban, amikor az 
elfogadott gyakorlatot követtem. I N 

32. Élvezem, amikor jó megoldást találok olyan problémákra, melyekkel 
még senki nem foglalkozott. I N 

33. Jól érzem magam, amikor keményen dolgoztam a feladataim 
tökéletesítésén. I N 

34. Úgy tűnik, sok időt töltök el azzal, hogy olyan embert keresek, aki 
megmondja nekem, hogyan oldjam meg az iskolai problémáimat.  I N 

35. Új és új módszereket keresek az életem jobbá tételéhez. I N 
36. Úgy hiszem, hogy a siker érdekében időt kell szánni a jövő 

megtervezésére. I N 

37. Nagyon zavarban vagyok, ha prezentációt kell tartanom az iskolában.  I N 
38. Hiszek abban, hogy egy probléma jó megoldásának megtalálásához 

fontos, hogy megkérdőjelezzük a probléma meghatározásakor tett 
feltételezéseket.  

I N 

39. Azt gondolom, hogy a siker érdekében alkalmazkodnunk kell a bevett 
szokásokhoz. I N 

40. Feldob, ha új, szokatlan dolgokat próbálhatok ki a munkahelyen.  I N 
41. Azt hiszem, hogy amikor céljainkat követjük, inkább a végeredményre 

kell figyelnünk, és nem arra, hogy a már bevett eljárások szerint 
dolgozzunk. 

I N 

 



 

Domain-Specific Risk Taking Scale (DOSPERT) 
 
 

1. Kockázatvállalási kérdőív 
 

Kérem, hogy a következő állítások mindegyikénél állapítsa meg, hogy mekkora 
valószínűséggel venne részt az alábbi tevékenységekben, vagy viselkedne a leírt módon.  
A valószínűségek megállapításánál a következő, 1-5-ig terjedő skálát alkalmazza:  
 
 ____________________________________________________________ 

1          2   3                                 4   5  
nagyon valószínűtlen         nem biztos     nagyon valószínű         

             valószínűtlen      valószínű 
 
 

Mennyire valószínű, hogy Ön...  

1. Kinyilvánítja, hogy más az ízlése, mint a barátjáé      ____ 

2. Egy napi jövedelmét felteszi lóversenyen       ____ 

3. Messzire beúszik a tengerbe egy olyan helyen, ahol nincs senki a parton   ____ 

4. Évi jövedelmének 10%-át egy pénzügyi alapba fekteti     ____ 

5. Nem vesz részt egy meghirdetett egészségügyi szűrésen (pl. tüdő, rák)  ____ 

6. Jövedelmének egy jelentős részét eltitkolja adóbevalláskor    ____ 

7. Valamely fontos témában nyíltan kifejezi ellenvéleményét egy tekintélyes  

embernek            ____ 

8. Évi jövedelmének 5%-át egy ingatlan alapba fekteti    ____ 

9. Viszonya van egy házas férfival/nővel       ____ 

10. Más munkáját a sajátjaként tünteti fel       ____ 

11. Egy harmadik világbeli országba utazik előre lefoglalt szoba és megtervezett útvonal 

nélkül            ____ 

12. Olyan munkába kezd, ahol döntéseinek pénzügyi felelőssége Önt terhelik  ____ 

13. Vitába száll egy barátjával, akinek más a véleménye      ____ 

14. Lesiklik egy olyan sípályán, amelyik túl nehéz Önnek     ____ 

15. Fizetésemelést kér a főnökétől        ____ 

16. Vadvízi evezőtúrán vesz részt egy áradó folyón      ____ 

17. Egy napi jövedelmével egy sportesemény (pl. futballmeccs, kosárlabda, kézilabda 

meccs) eredményére fogad         ____ 

18. Évi jövedelmének 5%-át egy részvényalapba fekteti     ____ 

19. Nem fogyaszt reggelit, vagy csak egy kávét/energiaitalt iszik   ____ 

20. Egy barátja titkát elárulja valakinek        ____ 



 

21. Lázas betegen nem keresi fel orvosát      ____ 

22. Jelzáloghitelt vesz föl lakására, hogy korábban kitalált üzleti ötletét kivitelezze ____ 

23. Részt vesz egy hétvégi ejtőernyőugró gyakorlati képzésen     ____ 

24. Együtt ebédel egy fertőző beteg kollégájával/ismerősével    ____ 

25. Heti jövedelmét felteszi egy szerencsejátékon a kaszinóban    ____ 

26. Illegálisan szerez be szoftvert (másol, vagy tölt le internetről)    ____ 

27. Munkahelyi értekezleten nyíltan kifejezésre juttatja népszerűtlen véleményét  ____ 

28. Naptej vagy napernyő használata nélkül napozik      ____ 

29. Leugrik bungge-jumping-al egy magas hídról      ____ 

30. Ízletes, de egészségtelen (pl. magas koleszterintartalmú vagy erősen cukrozott) 

ételeket eszik          ____ 

31. Elköltözik egy olyan városba, ahol távol és közel nincsenek rokonai   ____ 

32. Nem ad vissza egy talált pénztárcát, amiben 40.000 Ft van    ____ 

33. Olyan munkába kezd, ahol nincs fix bér, jövedelme a megrendelésektől függ ____ 



 

2. Kockázatészlelési kérdőív 
 

Az emberek általában kockázatosnak tartják az olyan helyzeteket, amelyek kimenetelüket 
tekintve bizonytalanságot tartalmaznak és negatív következményekkel járhatnak. 
Mindemellett a kockázatosság megítélése nagyon egyéni és gyakran megérzésen alapul. 
Ebben a kérdőívben azt szeretnénk megtudni, hogy Ön mennyire becsüli kockázatosnak az 
alábbi tevékenységeket, magatartásformákat.  
A kockázatok becslésénél az alábbi, 1-5-ig terjedő skálát alkalmazza:  
 

____________________________________________________________ 
1          2   3                                 4   5  

nincs kockázat                    közepes kockázat   rendkívüli kockázat         
         mérsékelt kockázat               nagy kockázat 
 
 

Mennyire tartja kockázatosnak, ha Ön… 
1. Egy barátja titkát elárulja valakinek        ____ 

2. Egy napi jövedelmét felteszi lóversenyen       ____ 

3. Nem vesz részt egy meghirdetett egészségügyi szűrésen (pl. tüdő, rák)  ____ 

4. Messzire beúszik a tengerbe egy olyan helyen, ahol nincs senki a parton   ____ 

5. Évi jövedelmének 10%-át egy pénzügyi alapba fekteti     ____ 

6. Lesiklik egy olyan sípályán, amelyik túl nehéz Önnek     ____ 

7. Jövedelmének egy jelentős részét eltitkolja adóbevalláskor    ____ 

8. Valamely fontos témában nyíltan kifejezi ellenvéleményét egy tekintélyes  

embernek            ____ 

9. Évi jövedelmének 5%-át egy ingatlan alapba fekteti    ____ 

10. Viszonya van egy házas férfival/nővel       ____ 

11. Más munkáját a sajátjaként tünteti fel       ____ 

12. Kinyilvánítja, hogy más az ízlése, mint a barátjáé      ____ 

13. Egy harmadik világbeli országba utazik előre lefoglalt szoba és megtervezett útvonal 

nélkül            ____ 

14. Nem ad vissza egy talált pénztárcát, amiben 40.000 Ft van    ____ 

15. Olyan munkába kezd, ahol nincs fix bér, jövedelme a megrendelésektől függ ____ 

16. Munkahelyi értekezleten nyíltan kifejezésre juttatja népszerűtlen véleményét  ____ 

17. Vadvízi evezőtúrán vesz részt egy áradó folyón      ____ 

18. Egy napi jövedelmével egy sportesemény (pl. futballmeccs, kosárlabda, kézilabda 

meccs) eredményére fogad         ____ 

19. Elköltözik egy olyan városba, ahol távol és közel nincsenek rokonai   ____ 

20. Évi jövedelmének 5%-át egy részvényalapba fekteti     ____ 



 

21. Nem fogyaszt reggelit, vagy csak egy kávét/energiaitalt iszik   ____ 

22. Jelzáloghitelt vesz föl lakására, hogy korábban kitalált üzleti ötletét kivitelezze ____ 

23. Részt vesz egy hétvégi ejtőernyőugró gyakorlati képzésen    ____ 

24. Fizetésemelést kér a főnökétől        ____ 

25. Lázas betegen nem keresi fel orvosát      ____ 

26. Heti jövedelmét felteszi egy szerencsejátékon a kaszinóban    ____ 

27. Illegálisan szerez be szoftvert (másol, vagy tölt le internetről)    ____ 

28. Naptej vagy napernyő használata nélkül napozik      ____ 

29. Leugrik bungge-jumping-al egy magas hídról      ____ 

30. Olyan munkába kezd, ahol döntéseinek pénzügyi felelőssége Önt terhelik  ____ 

31. Ízletes, de egészségtelen (pl. magas koleszterintartalmú vagy erősen cukrozott) 

ételeket eszik          ____ 

32. Együtt ebédel egy fertőző beteg kollégájával/ismerősével    ____ 

33. Vitába száll egy barátjával, akinek más a véleménye      ____ 



 

3. Elvárt haszon kérdőív 
 

Kérem, állapítsa meg, hogy Ön szerint mennyi (akár anyagi, élvezeti, szociális, érzelmi, stb.) 
haszna származhat a következő helyzetekből. Ehhez használja az alábbi, 1-5-ig terjedő skálát:  
 

____________________________________________________________ 
1          2   3                                 4   5  

nincs haszon                    közepes haszon    rendkívüli haszon         
         mérsékelt haszon               nagy haszon 
 
 

Mennyi (akár anyagi, élvezeti, szociális, érzelmi, stb.) haszna származhat Önnek abból, 
ha… 

1. Egy napi jövedelmét felteszi lóversenyen       ____ 

2. Részt vesz egy hétvégi ejtőernyőugró gyakorlati képzésen    ____ 

3. Évi jövedelmének 10%-át egy pénzügyi alapba fekteti     ____ 

4. Nem vesz részt egy meghirdetett egészségügyi szűrésen (pl. tüdő, rák)  ____ 

5. Jövedelmének egy jelentős részét eltitkolja adóbevalláskor    ____ 

6. Valamely fontos témában nyíltan kifejezi ellenvéleményét egy tekintélyes  

embernek            ____ 

7. Viszonya van egy házas férfival/nővel       ____ 

8. Olyan munkába kezd, ahol nincs fix bér, jövedelme a megrendelésektől függ.  ____ 

9. Naptej vagy napernyő használata nélkül napozik      ____ 

10. Más munkáját a sajátjaként tünteti fel       ____ 

11. Vitába száll egy barátjával, akinek más a véleménye      ____ 

12. Egy harmadik világbeli országba utazik előre lefoglalt szoba és megtervezett útvonal 

nélkül            ____ 

13. Messzire beúszik a tengerbe egy olyan helyen, ahol nincs senki a parton   ____ 

14. Lesiklik egy olyan sípályán, amelyik túl nehéz Önnek     ____ 

15. Fizetésemelést kér a főnökétől        ____ 

16. Vadvízi evezőtúrán vesz részt egy áradó folyón      ____ 

17. Nem ad vissza egy talált pénztárcát, amiben 40.000 Ft van    ____ 

18. Egy napi jövedelmével egy sportesemény (pl. futballmeccs, kosárlabda, kézilabda 

meccs) eredményére fogad         ____ 

19. Évi jövedelmének 5%-át egy részvényalapba fekteti    ____ 

20. Nem fogyaszt reggelit, vagy csak egy kávét/energiaitalt iszik   ____ 

21. Egy barátja titkát elárulja valakinek        ____ 

22. Együtt ebédel egy fertőző beteg kollégájával/ismerősével    ____ 



 

23. Jelzáloghitelt vesz föl lakására, hogy korábban kitalált üzleti ötletét kivitelezze ____ 

24. Lázas betegen nem keresi fel orvosát      ____ 

25. Heti jövedelmét felteszi egy szerencsejátékon a kaszinóban    ____ 

26. Illegálisan szerez be szoftvert (másol, vagy tölt le internetről)    ____ 

27. Ízletes, de egészségtelen (pl. magas koleszterintartalmú vagy erősen cukrozott) 

ételeket eszik          ____ 

28. Olyan munkába kezd, ahol döntéseinek pénzügyi felelőssége Önt terhelik.  ____ 

29. Kinyilvánítja, hogy más az ízlése, mint a barátjáé      ____ 

30. Munkahelyi értekezleten nyíltan kifejezésre juttatja népszerűtlen véleményét  ____ 

31. Elköltözik egy olyan városba, ahol távol és közel nincsenek rokonai   ____ 

32. Évi jövedelmének 5%-át egy ingatlan alapba fekteti    ____ 

33. Leugrik bungge-jumping-al egy magas hídról      ____ 

 



 

4. Érzelmi kérdőív 
 

A fentiek eldöntésekor bizonyára nem csupán a „józan eszére”, hanem az adott 
tevékenységhez, viselkedéshez kapcsolódó érzelmeire is hagyatkozik. Ezért most azt kérem, 
ítélje meg, hogy az alábbi érzelme(ke)t milyen mértékben élné át, ha éppen azt kéne 
eldöntenie, hogy részt vegyen-e abban a tevékenységben, vagy viselkedjen-e az állításban 
leírt módon.  
Ehhez használja az alábbi dimenzionális skálákat, a két végpont között mindig csak egy 
számot bejelölve. (Például ha Ön a döntés során inkább fél, mint bizakodik, akkor:  

Félelem     3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás) 
 

Kérem, mindig, mind a négy érzelmi skálán jelöljön be egy számot! 
 
 

Milyen érzelmeket élne át, ha éppen arról döntene, hogy… 
1. Kinyilvánítja, hogy más az ízlése, mint a barátjáé 

Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm    

2. Egy napi jövedelmét felteszi lóversenyen   
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm    

3. Évi jövedelmének 10%-át egy pénzügyi alapba fekteti      
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm 

4. Valamely fontos témában nyíltan kifejezi ellenvéleményét egy tekintélyes embernek  
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm   

5. Évi jövedelmének 5%-át egy ingatlan alapba fekteti 
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm   

6. Olyan munkába kezd, ahol döntéseinek pénzügyi felelőssége Önt terhelik  
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm  
 

 



 

7. Vitába száll egy barátjával, akinek más a véleménye  
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm   

8. Fizetésemelést kér a főnökétől   
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm   

9. Egy napi jövedelmével egy sportesemény (pl. futballmeccs, kosárlabda, kézilabda 
meccs) eredményére fogad    

Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm  

10. Évi jövedelmének 5%-át egy részvényalapba fekteti 
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm    

11. Jelzáloghitelt vesz föl lakására, hogy korábban kitalált üzleti ötletét kivitelezze 
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm  

12. Heti jövedelmét felteszi egy szerencsejátékon a kaszinóban   
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm   

13. Munkahelyi értekezleten nyíltan kifejezésre juttatja népszerűtlen véleményét   
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm 

14. Elköltözik egy olyan városba, ahol távol és közel nincsenek rokonai  
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm  

15. Olyan munkába kezd, ahol nincs fix bér, jövedelme a megrendelésektől függ 
Nyugalom     3  2  1  0  1  2  3   Izgatottság 
Félelem      3  2  1  0  1  2  3   Bizakodás 
Szégyen/bűntudat    3  2  1  0  1  2  3        Büszkeség/kihívás 
Szomorúság   3  2  1  0  1  2  3    Öröm 



 

IUS 
 

Az alábbi kérdőívben olyan állításokat talál, melyek azt írják le, miként reagálnak az emberek 
a mindennapokban előforduló bizonytalanságokra. Kérem, az alábbi skála segítségével jelölje 
be, melyik állítással mennyire ért egyet/mennyire jellemző Önre.   
 

Egyáltalán nem  
értek egyet/jellemző 

 Valamennyire                
egyet értek/jellemző 

 Teljes mértékben 
egyet értek/jellemző 

1 2 3 4 5 
 

1. Bizonytalan helyzetben nem tudok határozottan állást foglalni.  1 2 3 4 5 
2. Aki bizonytalan, az szervezetlenül cselekszik.  1 2 3 4 5 
3. A bizonytalanság elviselhetetlenné teszi az életet.  1 2 3 4 5 
4. Igazságtalan, hogy az életben semmi sem garantált.  1 2 3 4 5 
5. A gondolataim nem nyugszanak, ha nem tudom, mit hoz a holnap.  1 2 3 4 5 
6. A bizonytalanság nehézkessé, szorongóvá és stresszessé tesz.  1 2 3 4 5 
7. Az előre láthatatlan események nagyon felizgatnak.  1 2 3 4 5 
8. Nagyon frusztrál, ha nem áll rendelkezésemre minden információ, 

amire szükségem van.  1 2 3 4 5 

9. Bizonytalanságban nem tudok teljes életet élni.  1 2 3 4 5 
10. Az embernek mindig előre kell tekintenie, hogy elkerülhesse a 

meglepetéseket.  1 2 3 4 5 

11. Egy apró előre láthatatlan esemény még a legjobb tervezés mellett 
is mindent tönkre tehet.  1 2 3 4 5 

12. Amikor eljön a cselekvés ideje, a bizonytalanság megbénít.  1 2 3 4 5 
13. Ha bizonytalan vagyok, képtelen vagyok a legjobbat nyújtani.  1 2 3 4 5 
14. Amikor bizonytalan vagyok, nem bírok előre haladni.  1 2 3 4 5 
15. Amikor bizonytalan vagyok, nem tudok nagyon jól teljesíteni.  1 2 3 4 5 
16. Velem ellentétben, mások mindig úgy tűnnek, tudják, merre 

haladnak az életükben.  1 2 3 4 5 

17. A bizonytalanság sebezhetővé, boldogtalanná vagy szomorúvá 
tesz.  1 2 3 4 5 

18. Mindig tudni akarom, mit tartogat számomra a jövő.  1 2 3 4 5 
19. Ki nem állhatom a meglepetéseket.  1 2 3 4 5 
20. A legkisebb kétség megakaszthat a cselekvésben.  1 2 3 4 5 
21. Mindent meg kéne tudnom tervezni előre.  1 2 3 4 5 
22. Ha bizonytalan vagyok, az azt jelenti, hogy bizalmatlan is.  1 2 3 4 5 
23. Úgy gondolom, igazságtalan, hogy mások biztosnak tűnnek a 

jövőjükben.  1 2 3 4 5 

24. Bizonytalanságban nem alszom jól.  1 2 3 4 5 
25. Muszáj elkerülnöm minden bizonytalan helyzetet.  1 2 3 4 5 
26. A kétértelműség stresszel.  1 2 3 4 5 
27. Ki nem állhatom, ha bizonytalan a jövőm.  1 2 3 4 5 

 



 

Egy fogadás vonzereje 
 
Arra kérem, hogy állapítsa meg, mennyire lenne vonzó lehetőség az Ön számára 

a következő fogadási játékban való részvétel.  
7/36 eséllyel nyer 1.800 Ft-ot 

 
Ez azt jelenti, hogy 36 lehetőségből 7 esetben megnyeri a fogadást és kap 1.800 

Ft-ot, a 36-ból 29 esetben pedig nem nyer semmit.  
Nézzük az alábbi, 36 számot tartalmazó rulett kereket. Ha a labda az 1 és 7 

közötti számok bármelyikén landol, Ön nyer 1.800 Ft-ot. Ha a 8-36 számokra esik, 
nem nyer semmit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi skálán egy szám bekarikázásával jelezze, hogy az Ön számára 

mekkora vonzerővel bír ez a fogadási játék:  
(Nincs rossz vagy jó válasz, engem az Ön véleménye érdekel, hogy mennyire 

találja vonzónak ezt a fogadási játékot.)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Egyáltalán            Közepesen            Különösen 
nem vonzó                 vonzó           vonzó 



 

Lockwood teszt 
 
 
Az alábbi skálát alkalmazva, kérem, írja a megfelelő számot az állítások mögötti pontozott 
vonalra! 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

     egyáltalán           nagyon 
   nem igaz rám                   igaz rám 
 

Állítás Érték 
1. Általában az életemben bekövetkező negatív események elkerülésére 
összpontosítok.  ……... 

2. Aggódom amiatt, hogy nem felelek meg a feladataimnak és kötelezettségeimnek. ……... 

3. Sokszor gondolok arra, hogy hogyan valósítsam meg céljaimat és  törekvéseimet. ……... 

4. Gyakran félve gondolok arra, hogy milyen emberré fogok válni a jövőben. ……... 

5. Sokszor képzelem el, hogy milyen emberré szeretnék válni a jövőben. ……... 

6. Jellemző rám, hogy a jövőben elérendő sikereimre összpontosítok. ……... 

7. Gyakran aggódom, hogy nem tudom teljesíteni a munkahelyi céljaimat. ……... 

8. Sokszor gondolok arra, hogy munkámban sikereket érek el. ……... 

9. Gyakran képzelem el, ahogy átélem azokat a kellemetlen dolgokat, amik félek, 
hogy megtörténnek velem. ……... 

10. Gyakran gondolok arra, hogyan tudnám megelőzni a kudarcokat az életemben. ……... 

11. Inkább a veszteségek elkerülésére, mint a célok elérésére koncentrálok. ……... 

12. A munkámban jelenleg az a legfőbb célom, hogy megvalósítsam az 
ambícióimat. ……... 

13. A legfőbb célom most az, hogy elkerüljem, hogy kudarcként könyveljenek el a 
munkahelyemen. ……... 

14. Úgy látom magamat, mint aki elsősorban arra törekszik, hogy beteljesítse  
reményeit, vágyait, törekvéseit, azaz az ideális énjét. ……... 

15. Úgy látom magamat, mint aki elsősorban arra törekszik, hogy az legyen, akinek 
lennie „kellene” – hogy teljesítsem a kötelességeimet, felelősségeimet és 
kötelezettségeimet. ……... 

16. Általában a pozitív eredmények elérésére koncentrálok. ……... 

17. Gyakran elképzelem azokat a dolgokat, amik szeretném, ha megtörténnének 
velem. ……... 

18. Általánosságban inkább a sikerek elérésére, mint a kudarcok elkerülésére 
koncentrálok. ……... 

 



 

2. melléklet 
Egy fogadás vonzereje 

 
Arra kérem, hogy állapítsa meg, mennyire lenne vonzó lehetőség az Ön számára 

a következő fogadási játékban való részvétel.  
7/36 eséllyel nyer 1.800 Ft-ot 
29/36 eséllyel veszít 10 Ft-ot 

 
Ez azt jelenti, hogy 36 lehetőségből 7 esetben megnyeri a fogadást és kap 1.800 

Ft-ot, a 36-ból 29 esetben pedig veszít 10 Ft-ot.   
Nézzük az alábbi, 36 számot tartalmazó rulett kereket. Ha a labda az 1 és 7 

közötti számok bármelyikén landol, Ön nyer 1.800 Ft-ot. Ha a 8-36 számokra esik, 
veszít 10 Ft-ot.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi skálán egy szám bekarikázásával jelezze, hogy az Ön számára 

mekkora vonzerővel bír ez a fogadási játék:  
(Nincs rossz vagy jó válasz, engem az Ön véleménye érdekel, hogy mennyire 

találja vonzónak ezt a fogadási játékot.)  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Egyáltalán            Közepesen            Különösen 
nem vonzó                 vonzó           vonzó 



 

3. melléklet 

JELIGE:…………………………………………………………. 

KORA:……………..év 

FOGLALKOZÁSA: …………………………………………….. 

VÉGZETTSÉGE  (kérem, húzza alá a megfelelőt):   
Érettséginél alacsonyabb       Érettségi      Főiskolai (BA)      Egyetemi (MA)  

NEME: Férfi Nő 

Ön VÁLLALKOZÓ (legalább 3 éve, saját döntése 
alapján egy olyan profitorientált szervezet legalább 50%-
os tulajdonosa, melynek ügyintézésében tevékenyen részt 
vesz)? 

Igen Nem 

Van VÁLLALKOZÓ a szűk családi (szülők, testvérek) 
körben? Igen Nem 

 
Ha Ön vállalkozó… 
A következő kérdésekre csak akkor válaszoljon, ha Ön vállalkozó.  
Ha nem az, ugorjon a VO kérdőívre! 
Milyen formájú a vállalkozása?  
Egyéni vállalkozás      
Bt.      
Kft.      
Rt.      
Egyéb: 

Hol van a székhelye? (Csak községet írjon!)…………………………………..   

Mekkora a cég mérete a foglalkoztatottak alapján?  
1 fő – egyéni vállalkozás  
2-10 fő – mikrovállalkozás 
11-50 fő – kisvállalkozás  
51-250 fő – középvállalkozás  
250 fő felett – nagyvállalkozás  

Mi a vállalkozás fő tevékenysége? ……………………………………………... 

Nagyságrendileg mekkora az éves forgalma? ………………………………… 



 

4. melléklet 
VO kérdőív 

 
Kérem, jelölje be, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy nem (N) Önre nézve. 
Ha nehezen tudja eldönteni, azt a választ jelölje be, amelyikkel inkább egyet ért. 

 
42. Élvezem, ha a munkahelyi dolgok megváltoztatásának katalizátora 

lehetek.  I N 

43. A legtöbb munkatársamhoz képest alacsonyabb rendűnek érzem 
magam. I N 

44. Azt hiszem, a siker érdekében bölcsen kell felhasználnunk az időnket. I N 
45. Mindig a feladatok jobb megoldására törekszem. I N 
46. Általában megkeresem azokat a kollégákat, akiket izgat a 

feladatvégzés új útjainak felfedezése. I N 

47. Izgalommal tölt el, amikor a munkahelyi csoportom teljesítményét 
serkentő új ötletekre gondolok.  I N 

48. A másokkal való kapcsolataimban mindig a bevett gyakorlatot 
követem. I N 

49. Kitűnően ismerem fel a lehetőségeket. I N 
50. Gyakran érzem magam rosszul a munkám minősége miatt. I N 
51. Soha nem tartok ki hosszan egy nehéz munkánál.  I N 
52. Büszkeséget érzek, amikor a munka-tevékenységekben elért 

eredményeimre tekintek.  I N 

53. Fontosnak gondolom, hogy folyamatosan keressük a feladatvégzés új 
útjait a munkában. I N 

54. Ha hiszek valamiben, azt véghez is viszem, függetlenül a siker 
esélyétől.  I N 

55. Felvillanyoz, amikor szokatlan módon sikerül megoldani egy 
feladatot. I N 

56. Ritkán kérdőjelezem meg a bevett szokások értékét. I N 
57. Gyakran csinálok látványos dolgokat azért, hogy lenyűgözzem a 

munkatársaimat. I N 

58. Másoknál sokkal előbb felismerek egy jó lehetőséget. I N 
59. Élvezem, amikor képes vagyok újszerű módon elvégezni a dolgokat.  I N 
60. Minden munkát olyan alaposan végzek, amennyire csak lehetséges. I N 
61. Szerintem fontos, hogy elemezzük saját gyengeségeinket. I N 
62. Örömmel szállok síkra az ötleteimért, még akkor is, ha mások nem 

értenek vele egyet.  I N 

63. Zavarba jövök, amikor nagyon sikeres emberek között vagyok. I N 
64. Gyakran oldok meg feladataimat új módszerekkel. I N 
65. Hiszem, hogy a jelenleg elfogadott munkahelyi szabályozásokat jó 

okkal állították fel.  I N 

66. Ha olyat látok, ami nem tetszik, kijavítom. I N 
67. Lelkiismeretesen törekszem arra, hogy a legtöbbet hozzam ki az 

elérhető erőforrásaimból. I N 



 

68. Szerintem néha első pillantásra meglepő, szokatlan módon kell 
megoldani a dolgokat  ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. I N 

69. A rendezetlen helyzeteket is többnyire kézben tudom tartani.  I N 
70. Kényelmetlenül érzem magam, amikor nem tudom, hogy a csapatom 

tagjai hogyan vélekednek rólam. I N 

71. Nincs izgalmasabb annál, mint amikor az ötleteimet megvalósulni 
látom. I N 

72. Akkor tölt el a legjobb érzés a munkámmal kapcsolatban, amikor az 
elfogadott gyakorlatot követtem. I N 

73. Élvezem, amikor jó megoldást találok olyan problémákra, melyekkel 
még senki nem foglalkozott. I N 

74. Jól érzem magam, amikor keményen dolgoztam a feladataim 
tökéletesítésén. I N 

75. Úgy tűnik, sok időt töltök el azzal, hogy olyan embert keresek, aki 
megmondja nekem, hogyan oldjam meg a problémáimat.  I N 

76. Új és új módszereket keresek az életem jobbá tételéhez. I N 
77. Úgy hiszem, hogy a siker érdekében időt kell szánni a jövő 

megtervezésére. I N 

78. Nagyon zavarban vagyok, ha prezentációt kell tartanom.  I N 
79. Hiszek abban, hogy egy probléma jó megoldásának megtalálásához 

fontos, hogy megkérdőjelezzük a probléma meghatározásakor tett 
feltételezéseket.  

I N 

80. Azt gondolom, hogy a siker érdekében alkalmazkodnunk kell a bevett 
szokásokhoz. I N 

81. Feldob, ha új, szokatlan dolgokat próbálhatok ki a munkahelyen.  I N 
82. Azt hiszem, hogy amikor céljainkat követjük, inkább a végeredményre 

kell figyelnünk, és nem arra, hogy a már bevett eljárások szerint 
dolgozzunk. 

I N 

 
 



 

5. melléklet  
Kockázatvállalási hajlandóság skála 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,854 40 

 
Kockázatészlelés skála 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,877 40 

 
Elvárt haszon skála 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,890 40 

 
6. melléklet 
Területenkénti reliabilitás, Cronbach-alfa értékek 
 kockvállalás kockészlelés elvárt haszon 
szociális ,592 ,647 ,728 
sport ,803 ,801 ,851 
egészség ,673 ,738 ,767 
erkölcs ,616 ,675 ,697 
pénz ,737 ,774 ,770 
fogadás ,819 ,834 ,817 
befektetés ,528 ,528 ,567 
 
7. melléklet 
Item-totál korrelációk 

Tételek 

Kockázatvállalási 

szándék skála 

Kockázatészlelési 

skála 

Elvárt haszon 

skála 

kh1 ,088 ,073 ,299 
kh8 ,283 ,336 ,359 
kh13 ,269 ,292 ,335 
kh16 ,377 ,324 ,342 
kh27 ,176 ,198 ,273 
kh30 ,281 ,344 ,352 
kh37 ,338 ,338 ,372 
kh38 ,234 ,241 ,361 
kh2 ,347 ,387 ,507 
kh4 ,375 ,396 ,451 
kh12 ,369 ,338 ,407 



 

kh14 ,429 ,432 ,511 
kh17 ,517 ,524 ,520 
kh24 ,510 ,456 ,503 
kh32 ,494 ,558 ,579 
kh33 ,514 ,435 ,547 
kh6 ,446 ,369 ,494 
kh20 ,414 ,445 ,417 
kh22 ,155 ,453 ,264 
kh25 ,357 ,485 ,387 
kh31 ,275 ,313 ,332 
kh34 ,532 ,478 ,486 
kh35 ,240 ,324 ,495 
kh36 ,349 ,434 ,339 
kh7 ,325 ,413 ,326 
kh10 ,344 ,429 ,492 
kh11 ,241 ,337 ,360 
kh21 ,233 ,313 ,339 
kh28 ,337 ,330 ,451 
kh29 ,168 ,283 ,276 
kh39 ,252 ,392 ,253 
kh40 ,188 ,345 ,301 
kh3 ,376 ,351 ,393 
kh9 ,394 ,350 ,412 
kh18 ,394 ,452 ,390 
kh26 ,440 ,385 ,362 
kh5 ,116 ,236 ,247 
kh15 ,390 ,420 ,407 
kh19 ,075 ,207 ,160 
kh23 ,359 ,297 ,388 

 
8. melléklet 
Érvényességi vizsgálat: korreláció a fogadási helyzet és a DOSPERT között 

Correlations 

  osszkv penzeh pbefeh pfogeh osszeh 

fog1to10 Pearson Correlation ,341** ,435** ,286* ,482** ,420** 
 Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,022 ,000 ,001 
 N 64 64 64 64 64 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. melléklet 
Faktor analízis az eredeti, 40 itemes kérdőívvel, kockázatvállalási szándék skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szabadidő Fogadás Erkölcs Egészség Szociális Befektetés 
kh1 ,039 ,026 -,041 -,101 ,354 -,010 
kh8 ,144 ,195 -,108 ,102 ,398 -,053 
kh13 ,040 ,067 ,063 ,244 ,248 ,078 
kh16 ,334 ,094 ,186 ,055 ,167 ,061 
kh27 ,102 ,047 ,010 -,051 ,369 ,045 
kh30 ,107 ,147 -,026 ,046 ,439 ,066 
kh37 ,207 -,055 ,152 ,130 ,455 -,009 
kh38 -,011 ,073 ,003 ,154 ,455 ,065 
kh2 ,353 ,088 ,040 ,023 ,333 -,035 
kh4 ,330 ,021 -,010 ,367 ,122 ,019 
kh12 ,428 ,098 ,097 ,020 ,143 ,007 
kh14 ,388 ,111 ,032 ,368 ,012 ,091 
kh17 ,639 ,104 ,100 ,155 ,113 ,029 
kh24 ,829 ,038 -,005 ,107 ,122 ,007 
kh32 ,768 ,062 ,013 ,178 ,053 -,029 
kh33 ,460 ,162 ,139 ,129 ,299 ,060 
kh6 ,189 ,183 ,351 ,353 ,032 ,004 
kh20 ,196 ,095 ,347 ,441 -,105 ,019 
kh22 -,034 ,070 ,014 ,437 -,044 -,169 
kh25 ,237 ,095 ,157 ,399 -,036 -,139 
kh31 ,135 -,103 ,207 ,257 ,101 ,038 
kh34 ,275 ,079 ,241 ,374 ,318 ,023 
kh35 -,067 ,060 ,228 ,305 ,144 ,068 
kh36 ,027 ,179 ,309 ,250 ,143 ,015 
kh7 ,120 ,027 ,204 ,395 ,069 -,111 
kh10 ,083 ,070 ,467 ,151 ,107 ,068 
kh11 ,076 ,070 ,598 -,017 -,073 -,037 
kh21 ,046 ,041 ,611 ,037 -,123 ,002 
kh28 ,187 ,041 ,298 ,193 ,045 ,099 
kh29 ,263 -,050 ,194 -,081 -,014 ,112 
kh39 ,016 ,109 ,330 ,156 ,079 -,048 
kh40 ,052 ,057 ,294 ,240 -,171 -,043 
kh3 ,008 ,790 ,062 ,015 ,233 ,012 
kh9 ,038 ,795 ,098 ,082 ,113 -,033 
kh18 ,125 ,657 ,131 ,004 ,123 ,066 
kh26 ,165 ,605 ,223 ,125 -,015 ,029 
kh5 ,020 ,103 -,016 -,017 ,061 ,537 
kh15 ,156 ,371 ,080 ,185 ,088 ,246 
kh19 ,074 ,030 ,054 -,159 ,044 ,788 
kh23 ,117 ,337 -,041 ,281 ,139 ,147 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
 
 



 

Faktor analízis az eredeti, 40 itemes kérdőívvel, kockázatészlelési skála 
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szabadidő Fogadás Egészség Erkölcs Szociális Befektetés 

ke15 -,026 -,019 -,259 ,255 ,643 -,027 
ke10 ,285 ,129 ,068 -,065 ,327 ,141 
ke40 ,046 ,020 -,010 ,364 ,500 ,126 
ke28 ,193 ,029 ,141 -,145 ,608 ,225 
ke1 -,055 ,097 ,077 ,043 ,160 ,385 
ke19 ,234 ,118 ,108 ,024 ,313 ,136 
ke22 ,223 -,015 ,072 ,307 ,115 ,238 
ke37 ,064 ,122 ,071 -,025 ,253 ,260 
ke36 ,448 -,010 ,137 ,043 ,145 ,130 
ke6 ,444 ,045 ,319 ,044 ,055 -,131 
ke16 ,400 ,021 ,170 ,112 ,161 -,142 
ke8 ,514 ,172 ,209 ,016 ,135 -,146 
ke20 ,621 ,118 ,166 ,083 ,163 ,016 
ke27 ,716 -,010 -,040 ,205 -,003 ,186 
ke33 ,699 ,094 ,174 ,216 -,017 ,066 
ke25 ,504 ,024 ,114 ,139 -,088 ,338 
ke4 ,220 ,172 ,156 ,248 ,171 -,047 
ke24 ,338 ,115 ,358 ,153 -,114 ,131 
ke38 ,179 ,034 ,548 ,066 ,183 ,135 
ke29 ,359 ,187 ,488 -,042 ,154 -,058 
ke32 ,222 -,053 ,460 ,016 ,091 -,068 
ke34 ,416 ,018 ,381 ,073 ,017 ,171 
ke35 ,124 ,104 ,350 -,004 ,050 ,159 
ke14 ,067 ,302 ,520 ,242 -,017 -,062 
ke9 ,167 ,159 ,354 ,207 ,016 ,066 
ke12 ,138 ,161 ,253 ,383 -,048 ,254 
ke13 -,014 ,040 ,462 ,445 -,017 -,020 
ke2 ,038 ,050 ,395 ,266 -,109 ,133 
ke31 ,231 ,046 ,122 ,204 ,164 ,062 
ke5 ,165 ,011 ,117 ,397 -,036 ,070 
ke39 ,147 ,131 ,522 ,096 -,082 ,122 
ke17 ,144 ,015 ,082 ,596 ,146 ,012 
ke3 -,044 ,779 ,120 -,008 ,005 ,196 
ke11 ,074 ,749 -,003 -,007 ,065 ,147 
ke21 ,164 ,719 ,024 ,073 ,172 ,107 
ke30 ,073 ,680 ,166 ,039 3,832E-5 ,063 
ke7 ,030 ,196 ,098 ,015 ,026 ,328 
ke18 ,074 ,516 ,240 ,107 ,027 ,138 
ke23 -,005 ,027 -,030 ,215 ,126 ,432 
ke26 ,149 ,187 ,045 ,014 ,033 ,403 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 16 iterations. 
 

 
 



 

Faktor analízis az eredeti, 40 itemes kérdőívvel, elvárt haszon skála 
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Egészség Szabadidő Fogadás Szociális Erkölcsi Befektetés 

eh30 ,035 ,204 -,132 ,728 ,082 -,003 
eh7 ,084 ,146 ,111 ,424 -,026 ,273 
eh11 ,127 ,082 ,023 ,645 ,022 ,091 
eh16 ,006 ,118 ,182 ,268 ,169 ,268 
eh26 -,098 ,166 ,053 ,180 ,163 ,392 
eh32 ,163 ,230 -,010 ,527 -,077 ,116 
eh36 ,211 ,181 ,023 ,324 ,126 ,110 
eh38 ,112 ,158 ,066 ,204 ,021 ,501 
eh29 ,216 ,550 ,021 ,250 ,009 ,146 
eh13 ,454 ,377 ,061 ,047 -,047 ,063 
eh12 ,173 ,412 -,034 ,197 ,014 ,218 
eh14 ,320 ,517 ,111 ,102 ,081 ,002 
eh17 ,124 ,736 ,072 ,097 ,113 ,069 
eh2 ,034 ,744 ,129 ,138 ,043 ,094 
eh40 ,170 ,721 ,169 ,130 ,049 ,107 
eh37 ,193 ,530 ,069 ,211 ,136 ,227 
eh5 ,418 ,290 ,239 ,048 ,243 -,092 
eh20 ,441 ,237 ,032 -,056 ,191 ,149 
eh22 ,487 ,090 ,163 ,130 -,130 -,255 
eh24 ,546 ,141 ,121 ,096 ,046 -,145 
eh9 ,495 ,145 ,046 ,023 ,098 -,122 
eh33 ,612 ,164 ,066 ,166 -,028 ,150 
eh28 ,467 ,181 ,069 ,195 ,270 ,050 
eh35 ,513 ,069 ,126 ,069 ,004 -,021 
eh6 ,033 ,017 ,215 -,038 ,635 ,221 
eh8 ,546 ,133 ,127 ,049 ,281 ,073 
eh10 ,308 -,066 ,147 -,031 ,432 ,266 
eh21 ,545 -,058 ,031 ,083 ,013 ,230 
eh27 ,097 ,135 ,161 ,136 ,636 ,162 
eh31 ,424 ,049 ,048 ,126 -,024 -,034 
eh3 ,423 ,061 ,043 -,185 ,057 ,218 
eh18 ,058 ,098 ,177 ,016 ,574 -,063 
eh1 ,141 ,100 ,656 -,003 ,140 -,015 
eh39 ,076 ,081 ,836 ,065 ,077 ,029 
eh19 ,152 ,061 ,606 -,006 ,168 ,049 
eh25 ,100 ,011 ,708 -,029 ,086 ,186 
eh4 ,097 ,038 ,324 ,008 ,095 ,053 
eh15 ,105 ,166 ,446 -,016 ,066 ,358 
eh34 -,082 ,089 ,104 ,074 ,099 ,172 
eh23 ,015 ,170 ,272 ,088 ,150 ,401 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 

 
 
 



 

10. melléklet 
Faktor analízis az eredeti, de már 30 itemes kérdőívvel, kockázatvállalási szándék skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szabadidő Fogadás Erkölcs Egészség Szociális Befektetés 

kh1 ,048 ,017 -,066 -,117 ,339 -,003 
kh8 ,165 ,168 -,117 ,177 ,515 -,028 
kh13 ,090 ,030 ,210 -,002 ,353 ,021 
kh16 ,340 ,087 ,230 -,063 ,146 ,053 
kh30 ,132 ,113 -,036 ,033 ,519 ,054 
kh38 ,041 ,093 ,020 ,095 ,317 ,061 
kh4 ,373 ,006 ,140 ,162 ,139 -,045 
kh12 ,420 ,096 ,051 ,009 ,116 ,023 
kh14 ,445 ,059 ,199 ,072 ,080 -,012 
kh17 ,663 ,091 ,123 ,026 ,056 ,006 
kh24 ,831 ,035 ,003 ,114 ,029 ,052 
kh32 ,771 ,036 ,065 ,129 ,058 -,008 
kh6 ,222 ,166 ,467 ,161 ,066 -,020 
kh20 ,216 ,088 ,465 ,299 -,066 ,002 
kh22 -,010 ,062 ,107 ,419 ,048 -,168 
kh25 ,212 ,120 ,141 ,708 -,065 -,069 
kh31 ,126 -,110 ,181 ,402 ,127 ,039 
kh35 -,022 ,043 ,323 ,062 ,209 ,007 
kh7 ,148 ,024 ,332 ,210 ,101 -,130 
kh10 ,086 ,084 ,507 ,042 ,079 ,086 
kh11 ,039 ,100 ,458 ,060 -,128 ,025 
kh21 ,013 ,037 ,506 ,085 -,130 ,026 
kh28 ,207 ,015 ,423 ,001 ,099 ,064 
kh40 ,062 ,037 ,425 ,031 -,076 -,086 
kh3 ,034 ,783 ,029 ,042 ,184 ,045 
kh9 ,067 ,796 ,178 -,083 ,161 -,029 
kh18 ,119 ,652 ,103 ,023 ,137 ,108 
kh26 ,165 ,591 ,204 ,139 ,025 ,042 
kh5 ,012 ,093 ,017 -,071 ,068 ,474 
kh19 ,031 ,012 ,022 -,099 ,043 ,901 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 6 iterations. 
 
Faktor analízis az eredeti, de már 30 itemes kérdőívvel, kockázatészlelési skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szabadidő Fogadás Egészég Szociális Erkölcs Befektetés 

ke15 -,028 -,046 -,182 ,660 ,102 -,040 
ke10 ,307 ,148 ,087 ,349 -,075 -,012 
ke40 ,044 ,012 -,032 ,576 ,310 ,067 
ke28 ,180 ,058 ,234 ,566 -,156 ,115 
ke19 ,265 ,113 ,094 ,346 ,009 ,039 
ke37 ,037 ,144 ,130 ,259 ,009 ,100 



 

ke6 ,433 ,028 ,327 ,006 ,105 -,111 
ke16 ,407 -,004 ,152 ,120 ,134 -,103 
ke8 ,524 ,125 ,229 ,100 ,016 -,035 
ke20 ,624 ,083 ,173 ,171 ,039 ,060 
ke27 ,685 -,007 ,000 ,068 ,148 ,119 
ke33 ,726 ,079 ,119 ,006 ,243 ,077 
ke4 ,209 ,159 ,134 ,193 ,259 -,161 
ke24 ,326 ,125 ,324 -,124 ,277 ,137 
ke38 ,124 ,046 ,595 ,145 ,210 ,051 
ke29 ,316 ,183 ,558 ,100 ,046 -,102 
ke32 ,198 -,065 ,490 ,027 ,129 ,016 
ke35 ,082 ,135 ,381 ,021 ,076 ,113 
ke9 ,193 ,148 ,273 ,022 ,261 -,003 
ke12 ,156 ,186 ,147 ,008 ,473 ,131 
ke13 ,016 ,016 ,305 -,007 ,517 -,016 
ke2 ,074 ,066 ,258 -,100 ,338 ,083 
ke31 ,211 ,033 ,144 ,181 ,221 ,109 
ke17 ,164 -,024 -,027 ,205 ,562 ,022 
ke3 -,023 ,799 ,094 ,020 ,056 ,068 
ke11 ,068 ,776 -,002 ,085 ,045 ,060 
ke21 ,174 ,707 ,044 ,188 ,053 ,107 
ke30 ,081 ,664 ,152 ,003 ,120 ,024 
ke7 ,041 ,199 ,129 ,021 -,008 ,481 
ke23 -,018 ,013 -,036 ,190 ,192 ,765 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 13 iterations. 
 
Faktor analízis az eredeti, de már 30 itemes kérdőívvel, elvárt haszon skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szabadidő Fogadás Szociális Egészség Erkölcs1 Erkölcs2 

eh30 ,148 -,153 ,669 ,138 ,100 -,111 
eh7 ,156 ,124 ,517 -,009 ,010 ,102 
eh11 ,041 ,002 ,683 ,136 ,034 ,043 
eh16 ,137 ,179 ,343 -,090 ,191 ,133 
eh32 ,218 -,014 ,585 ,094 -,056 ,068 
eh38 ,165 ,083 ,313 -,055 ,071 ,235 
eh13 ,381 ,040 ,109 ,369 -,025 ,243 
eh12 ,397 -,036 ,265 ,094 ,054 ,120 
eh14 ,506 ,078 ,128 ,326 ,120 ,098 
eh17 ,740 ,061 ,148 ,072 ,119 ,091 
eh2 ,741 ,121 ,197 ,064 ,075 -,039 
eh40 ,720 ,163 ,192 ,120 ,068 ,092 
eh5 ,280 ,210 ,061 ,366 ,192 ,289 
eh20 ,256 ,019 ,005 ,217 ,136 ,516 
eh22 ,054 ,149 ,075 ,607 -,155 ,100 
eh24 ,122 ,095 ,054 ,613 ,058 ,132 
eh9 ,137 ,025 ,013 ,519 ,095 ,173 
eh28 ,169 ,052 ,206 ,309 ,241 ,381 



 

eh6 ,022 ,182 ,003 -,074 ,626 ,181 
eh8 ,149 ,126 ,088 ,307 ,204 ,542 
eh10 -,015 ,141 ,042 ,087 ,446 ,338 
eh21 -,042 ,061 ,167 ,264 ,017 ,435 
eh27 ,116 ,127 ,150 ,064 ,653 ,139 
eh18 ,105 ,154 -,024 ,062 ,585 ,033 
eh1 ,117 ,641 -,006 ,185 ,187 ,003 
eh39 ,081 ,810 ,076 ,092 ,128 ,026 
eh19 ,076 ,595 ,009 ,121 ,203 ,114 
eh25 ,044 ,751 ,044 -,072 ,093 ,235 
eh4 ,029 ,294 -,009 ,167 ,195 -,092 
eh34 ,076 ,105 ,065 -,013 ,166 -,092 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 9 iterations. 

 
11. melléklet 

kockázatvállalási hajlandóság skála 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,732 33 

 
kockázatészlelési skála 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,831 33 

 
elvárt haszon skála 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,866 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. melléklet 
Item-totál korrelációk 

Tételek 

Kockázatvállalási 

szándék skála 

Kockázatészlelési 

skála 

Elvárt haszon 

skála 

kh1 -,048 ,210 ,423 
kh7 ,192 ,301 ,292 
kh13 ,172 ,372 ,441 
kh15 ,224 ,109 ,321 
kh27 ,164 ,418 ,281 
kh31 ,095 ,288 ,335 
kh3 ,231 ,424 ,430 
kh11 ,289 ,261 ,517 
kh14 ,311 ,296 ,510 
kh16 ,273 ,385 ,551 
kh23 ,340 ,354 ,599 
kh29 ,238 ,448 ,531 
kh5 ,431 ,532 ,280 
kh19 ,272 ,243 ,151 
kh21 ,185 ,174 ,312 
kh24 ,331 ,249 ,259 
kh28 ,394 ,302 ,330 
kh30 ,168 ,371 ,303 
khv6 ,323 ,266 ,403 
kh9 ,196 ,363 ,255 
kh10 ,251 ,388 ,404 
kh20 ,282 ,404 ,247 
kh26 ,339 ,321 ,316 
kh32 ,117 ,351 ,437 
kh2 ,200 ,497 ,402 
kh17 ,105 ,344 ,472 
kh25 ,238 ,349 ,465 
kh4 ,073 ,230 ,287 
kh8 ,199 ,219 ,350 
kh18 ,312 ,430 ,283 
kh12 ,157 ,256 ,333 
kh22 ,277 ,264 ,500 
kh33 ,382 ,360 ,353 

 
13. melléklet 

Faktor analízis a módosított 33 itemes kérdőívvel, kockázatvállalási hajlandóság skála 
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szido Erkl Eg Bef Váll Fog Szoc 

kh1 -,290 ,005 ,130 -,177 -,062 -,048 ,582 
kh7 ,030 ,050 -,085 ,143 ,100 ,050 ,650 
kh13 -,098 ,142 ,098 -,110 ,050 ,029 ,759 
kh15 ,179 -,188 -,076 ,007 ,652 ,009 ,106 
kh27 ,093 -,205 ,294 -,079 ,059 -,048 ,650 
kh31 ,242 -,034 -,166 ,106 ,130 -,091 ,240 



 

kh3 ,383 -,325 ,254 ,194 ,201 -,006 ,024 
kh11 ,429 ,065 ,016 ,177 ,290 -,072 -,100 
kh14 ,732 -,045 -,040 ,056 ,101 ,127 -,008 
kh16 ,717 -,072 ,061 -,001 ,012 -,014 ,045 
kh23 ,766 ,180 -,051 ,007 -,062 ,086 ,016 
kh29 ,743 ,140 ,068 ,004 -,184 -,016 -,196 
kh5 ,013 -,050 ,691 ,125 ,349 ,162 ,063 
kh19 -,046 ,405 ,147 -,021 ,415 -,167 -,014 
kh21 -,071 ,605 ,234 -,032 -,013 ,037 -,090 
kh24 ,272 ,651 ,042 -,048 ,028 ,040 -,025 
kh28 ,311 ,209 ,645 ,048 ,008 -,189 ,026 
kh30 -,243 ,185 ,652 -,011 -,105 ,083 ,126 
khv6 -,078 ,281 ,013 ,206 ,491 ,140 ,144 
kh9 -,037 -,069 ,235 -,193 ,664 -,019 ,022 
kh10 ,068 ,676 -,113 ,156 ,026 ,037 ,143 
kh20 ,070 -,009 ,425 -,112 ,296 ,325 ,015 
kh26 ,051 ,328 ,439 -,041 ,091 ,089 ,245 
kh32 -,164 ,143 ,210 -,299 ,437 ,068 -,048 
kh2 -,051 -,045 ,095 -,057 ,190 ,786 ,032 
kh17 ,047 -,032 -,040 -,004 -,051 ,868 -,014 
kh25 ,081 ,129 ,098 ,125 -,054 ,706 -,033 
kh4 -,039 ,000 ,026 ,758 -,039 -,074 -,206 
kh8 ,059 ,264 -,224 ,670 -,019 ,129 -,023 
kh18 ,102 ,117 ,092 ,757 -,004 ,110 -,025 
kh12 ,119 -,157 ,141 ,420 ,103 -,112 ,205 
kh22 -,050 ,508 ,230 ,195 ,116 -,044 -,016 
kh33 ,137 ,232 -,015 ,221 ,524 ,064 ,085 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
 
Faktor analízis a módosított 33 itemes kérdőívvel, kockázatészlelési skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Fog Erk Váll Szido Szoc Bef Eg 

ke8 -,068 ,041 ,078 ,050 ,740 -,247 ,042 
ke12 -,061 ,421 -,069 -,018 ,506 ,179 -,081 
ke16 ,174 ,037 ,127 ,002 ,696 ,003 ,082 
ke19 -,315 ,272 -,148 ,358 ,020 ,232 ,012 
ke24 ,346 ,167 ,171 ,114 ,335 ,163 -,143 
ke33 ,004 ,479 -,123 -,137 ,417 ,203 ,072 

ke4 ,055 ,044 ,055 ,236 ,490 ,290 ,213 
ke6 ,166 -,222 ,015 ,712 -,026 ,057 ,139 
ke13 ,017 -,079 ,031 ,295 ,367 ,111 ,273 
ke17 ,111 -,123 ,247 ,612 ,091 ,094 ,173 
ke23 -,003 ,187 ,005 ,762 ,144 ,017 -,164 
ke29 ,069 ,237 ,283 ,700 ,026 -,030 ,005 
ke3 ,277 ,441 ,122 ,194 ,292 ,087 ,129 
ke21 ,180 ,136 ,513 ,144 -,122 -,075 -,065 



 

ke25 -,066 ,075 ,659 ,042 ,023 -,097 -,011 
ke28 -,037 ,136 ,082 ,190 -,020 -,043 ,803 
ke31 ,153 ,148 -,028 -,095 ,309 ,045 ,688 
ke32 ,132 ,314 ,495 ,022 ,139 -,149 ,215 

ke1 ,071 ,713 -,019 -,145 -,091 ,084 ,290 
ke7 ,327 ,181 ,161 ,194 ,292 -,109 -,051 
ke10 ,426 ,371 ,201 ,051 -,067 ,016 ,125 
ke11 ,353 ,305 ,200 ,011 -,015 ,418 -,107 
ke14 ,104 ,664 ,126 ,062 ,074 ,081 -,268 
ke27 ,079 ,605 ,065 ,113 ,125 -,051 ,139 
ke2 ,793 ,157 -,036 ,194 ,023 ,216 ,032 
ke18 ,880 ,093 -,216 ,030 ,086 ,063 ,014 
ke26 ,649 -,084 ,078 -,029 ,054 ,323 ,105 

ke5 ,093 ,057 ,115 ,009 -,163 ,755 ,003 
ke9 ,091 ,030 -,195 ,079 ,193 ,630 -,127 
ke20 ,241 ,078 ,104 ,103 ,078 ,639 ,166 

ke15 -,005 -,129 ,585 -,056 ,159 ,294 ,141 
ke22 -,067 ,068 ,632 ,111 ,082 ,148 -,156 
ke30 ,043 -,239 ,634 ,273 ,164 ,117 ,296 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
 
Faktor analízis a módosított 33 itemes kérdőívvel, elvárt haszon skála 

Rotated Factor Matrixa 

 Factor 

 Szido Szoc Fog Erk Eg Bef Váll 

eh6 ,162 ,555 ,066 ,094 ,309 ,205 ,005 
eh11 ,158 ,824 ,127 -,066 -,141 ,070 -,065 
eh15 ,172 ,277 -,093 ,627 -,044 ,010 ,240 
eh29 ,146 ,819 ,001 ,066 -,043 -,037 ,014 
eh30 ,028 ,751 -,029 ,077 ,040 -9,912E-5 ,106 
eh31 ,166 ,355 -,122 ,049 ,014 ,209 ,390 
eh2 ,736 ,035 ,180 ,062 -,009 -,104 -,020 
eh12 ,622 ,227 ,091 -,032 ,013 ,208 ,187 
eh13 ,598 ,181 -,013 ,038 ,304 ,050 ,169 
eh14 ,700 ,104 ,085 ,095 ,196 ,027 ,126 
eh16 ,815 ,097 -,086 ,101 ,275 ,098 ,103 
eh33 ,836 ,031 ,092 ,088 ,079 ,002 ,021 
eh4 ,360 -,054 ,120 ,322 ,063 -,296 ,050 
eh9 ,052 ,076 ,107 ,007 ,626 ,115 -,300 
eh20 ,302 -,144 -,097 ,126 ,618 -,050 ,189 
eh22 ,135 ,084 ,096 -,110 ,585 -,023 ,178 
eh24 ,242 -,072 ,141 -,054 ,772 ,008 ,075 
eh27 ,406 ,233 -,074 ,231 ,251 -,282 -,068 
eh5 -,004 -,130 ,302 ,612 ,081 ,225 ,229 
eh7 -,131 ,166 -,095 ,264 ,172 -,005 ,581 
eh10 ,230 -,231 ,169 ,576 ,017 ,124 ,216 
eh17 -,063 ,066 ,012 ,690 -,067 ,271 -,043 



 

eh21 -,072 ,244 ,333 ,252 ,232 -,268 ,317 
eh26 ,202 ,227 ,204 ,645 -,048 -,083 -,016 
eh1 ,127 ,008 ,835 ,035 ,038 ,098 ,126 
eh18 ,069 ,104 ,737 ,210 ,195 ,268 -,023 
eh25 ,119 -,017 ,811 ,147 ,069 ,167 ,198 
eh3 ,042 ,059 ,281 ,110 -,120 ,664 ,071 
eh19 ,015 ,106 ,249 ,105 ,029 ,745 ,128 
eh32 ,028 ,027 ,006 ,165 ,168 ,784 ,047 
eh8 ,116 -,080 ,356 ,039 -,138 ,008 ,689 
eh23 ,251 -,080 ,147 ,309 ,091 ,156 ,591 
eh28 ,201 ,028 ,146 -,029 ,073 ,086 ,565 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
14. melléklet 

Terület Cronbach-alfa, 
kh alskála 

Cronbach-alfa, 
ke alskála 

Cronbach-alfa, 
eh alskála 

szociális 0,612 0,712 0,497 
szabadidős 0,782 0,700 0,807 
egészség 0,575 0,690 0,656 
erkölcs 0,634 0,591 0,583 
fogadás 0,723 0,773 0,819 
befektetés 0,662 0,705 0,736 
vállalkozói 0,516 0,458 0,605 

 
15. melléklet 

Faktor analízis a végső 33 itemes kérdőívvel, kockázatvállalási hajlandóság skála 
Rotated Factor Matrixa 

 Factor 
 

Szabadidős Egészség Szociális Fogadás Befektetés 
Erkölcs/ 

Vállalkozói 7 

kh1 ,024 ,065 ,568 ,047 -,017 -,062 -,086 
kh7 ,202 ,060 ,476 ,085 ,023 ,098 ,125 
kh13 ,107 ,087 ,570 ,045 ,070 -,036 ,185 
kh15 ,103 -,051 ,324 ,044 ,056 ,198 ,084 
kh27 ,110 ,351 ,514 -,014 ,004 ,015 ,266 
kh31 ,072 ,197 ,128 ,048 ,001 ,058 ,300 
kh3 ,432 ,184 ,141 -,081 ,068 ,082 ,048 
kh11 ,256 -,013 ,205 ,166 ,105 ,200 ,372 
kh14 ,561 ,027 ,204 ,014 -,026 ,216 ,144 
kh16 ,592 ,071 ,136 ,056 ,051 ,186 ,196 
kh23 ,778 -,063 ,031 ,140 ,052 -,006 ,077 
kh29 ,731 ,110 ,050 ,140 ,070 ,116 -,024 
kh5 ,114 ,378 ,065 ,050 -,011 ,253 ,024 
kh19 ,017 ,441 ,016 ,016 ,092 ,051 ,149 
kh21 ,003 ,516 ,179 -,033 ,057 ,017 ,191 
kh24 ,178 ,075 ,101 ,195 ,054 -,027 ,605 
kh28 ,138 ,489 ,078 ,112 -,061 ,050 ,065 
kh30 ,024 ,290 ,230 ,039 ,047 ,102 -,072 



 

kh6 ,191 ,151 ,016 ,119 ,049 ,579 -,092 
kh9 ,108 ,237 -,011 ,230 ,035 ,349 ,032 
kh10 ,017 ,292 -,108 ,046 -,002 ,346 ,065 
kh20 -,044 ,335 -,055 ,112 ,088 ,030 -,048 
kh26 ,153 ,412 ,175 ,063 -,043 ,478 ,003 
kh32 ,065 ,392 ,021 ,227 -,032 ,184 -,196 
kh2 ,075 ,116 ,138 ,681 ,086 ,071 ,204 
kh17 ,129 ,103 ,115 ,678 ,113 ,115 -,041 
kh25 ,016 ,153 -,012 ,594 ,026 ,154 ,170 
kh4 ,027 ,072 ,000 -,083 ,638 ,074 -,023 
kh8 ,008 ,013 -,013 ,146 ,478 ,014 ,096 
kh18 ,096 ,047 ,137 ,074 ,794 ,048 -,030 
kh12 ,087 -,058 ,344 ,009 ,239 ,377 ,302 
kh22 ,079 ,069 ,050 ,136 ,302 ,310 ,112 
kh33 ,170 ,053 ,124 ,079 ,279 ,408 ,114 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 13 iterations. 
 
Faktor analízis a végső 33 itemes kérdőívvel, kockázatészlelés skála 

Rotated Factor Matrixa 
 Factor 
 Szociális Egészség Fogadás Szabadidős Erkölcs Befektetés Vállalkozói 
ke8 ,374 -,027 ,121 ,033 ,095 ,044 ,404 
ke12 ,678 ,084 ,008 ,131 ,027 ,132 -,061 
ke16 ,422 -,070 ,074 -,067 ,104 ,067 ,534 
ke19 ,345 ,155 ,056 ,142 ,133 ,017 ,162 
ke24 ,473 ,119 ,129 ,086 ,024 ,050 ,147 
ke33 ,746 ,255 -,003 ,044 -,020 ,111 -,059 
ke4 ,017 ,154 ,026 ,253 ,412 ,017 ,119 
ke6 ,180 ,123 ,113 ,298 ,272 ,091 ,071 
ke13 ,037 ,177 ,055 ,148 ,092 -,055 ,317 
ke17 ,215 ,102 ,035 ,418 ,292 ,071 ,165 
ke23 ,176 ,055 ,060 ,686 -,059 ,075 ,152 
ke29 ,074 ,091 ,114 ,808 ,173 ,023 ,057 
ke3 -,050 ,212 ,049 ,174 ,249 -,043 ,147 
ke21 ,089 ,394 ,028 ,029 ,178 -,064 ,039 
ke25 ,175 ,373 ,166 ,126 ,147 -,023 ,226 
ke28 ,076 ,562 ,021 ,159 ,152 ,196 ,029 
ke31 ,176 ,699 ,006 ,037 ,232 ,026 -,034 
ke32 ,184 ,563 ,122 ,027 -,064 ,115 ,261 
ke1 -,191 ,168 ,093 -,069 ,263 ,000 ,045 
ke7 ,062 ,000 ,184 -,013 ,442 ,065 ,207 
ke10 ,076 ,126 ,160 ,077 ,396 ,086 ,175 
ke11 ,004 ,114 ,057 ,017 ,440 -,016 ,089 
ke14 ,241 ,057 -,049 ,110 ,353 ,075 ,025 
ke27 ,384 ,207 ,000 ,113 ,374 ,183 -,077 
ke2 ,024 ,034 ,918 ,052 ,214 ,100 ,002 



 

ke18 ,235 ,062 ,676 ,132 ,101 ,130 ,062 
ke26 -,051 ,163 ,538 ,087 ,077 ,039 ,304 
ke5 ,113 -,024 ,008 ,064 ,127 ,622 ,051 
ke9 ,053 ,066 ,140 -,013 ,007 ,665 ,081 
ke20 ,138 ,068 ,067 ,072 ,014 ,659 ,100 
ke15 -,037 ,069 -,054 ,082 ,206 ,170 ,372 
ke22 -,106 ,099 ,141 ,164 ,156 ,118 ,423 
ke30 ,045 ,138 ,081 ,110 ,190 ,125 ,265 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

 
Faktor analízis a végső 33 itemes kérdőívvel, elvárt haszon skála 

Rotated Factor Matrixa 
 Factor 
 Szabadidős Egészség Fogadás Befektetés Szociális Vállalkozói Erkölcs 
eh6 ,137 ,103 ,056 -,069 ,375 ,290 -,036 
eh11 ,283 ,167 -,076 -,093 ,526 ,030 -,054 
eh15 ,106 ,075 ,078 ,148 ,106 ,176 ,115 
eh29 ,063 ,123 ,039 ,040 ,464 -,160 ,094 
eh30 ,204 ,061 ,116 ,085 ,503 ,180 -,036 
eh31 ,123 ,126 -,048 ,022 ,366 ,038 ,026 
eh2 ,678 -,029 -,011 -,033 ,141 ,072 ,113 
eh12 ,348 ,220 ,007 -,036 ,267 ,235 -,058 
eh13 ,427 ,210 ,059 ,011 ,249 ,070 ,003 
eh14 ,597 ,195 ,084 ,104 ,169 ,149 -,067 
eh16 ,725 ,206 ,056 ,086 ,115 ,102 ,109 
eh33 ,788 -,024 ,041 ,046 ,118 ,038 ,159 
eh4 ,067 ,502 ,033 ,070 -,152 ,095 -,114 
eh9 ,121 ,581 ,004 ,020 ,154 -,121 ,106 
eh20 ,033 ,418 -,030 ,072 ,237 -,076 ,140 
eh22 ,151 ,438 ,012 -,050 ,147 ,177 -,043 
eh24 ,072 ,662 ,039 -,046 ,198 ,049 ,025 
eh27 ,273 ,295 ,042 ,010 ,214 -,028 ,157 
eh5 ,029 -,069 ,113 -,007 -,043 ,191 ,522 
eh7 ,148 ,239 ,142 -,059 -,005 ,143 ,409 
eh10 ,022 ,025 ,169 -,043 ,005 ,072 ,542 
eh17 ,010 ,143 ,022 ,119 -,038 -,085 ,436 
eh21 ,024 ,529 ,160 -,049 ,130 ,060 ,087 
eh26 ,098 -,068 -,041 ,050 ,184 ,118 ,370 
eh1 ,029 ,053 ,830 ,093 ,011 ,082 ,073 
eh18 ,108 ,104 ,746 ,127 ,009 ,038 ,176 
eh25 ,028 ,058 ,690 ,026 ,028 ,285 ,162 
eh3 ,035 -,037 ,024 ,646 -,100 ,051 -,061 
eh19 -,014 ,022 ,162 ,795 -,007 ,146 ,064 
eh32 ,064 ,007 ,027 ,635 ,132 ,100 ,072 
eh8 ,071 -,030 ,059 ,083 ,031 ,560 ,103 
eh23 ,084 ,216 ,143 ,068 -,020 ,503 ,171 



 

eh28 ,116 -,034 ,108 ,181 ,053 ,549 ,086 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
 

16. melléklet 
kockázatvállalási hajlandóság t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 szockh - szidokh 22,864 592 ,000 
Pair 2 szockh - egkh 20,551 592 ,000 
Pair 3 szockh - erkkh 40,274 592 ,000 
Pair 4 szockh - pfogkh 41,074 592 ,000 
Pair 5 szockh - pbefkh 10,756 592 ,000 
Pair 6 szockh - pvallkh 25,559 592 ,000 
Pair 7 szidokh - egkh -4,113 592 ,000 
Pair 8 szidokh - erkkh 13,127 592 ,000 
Pair 9 szidokh - pfogkh 20,267 592 ,000 
Pair 10 szidokh - pbefkh -8,414 592 ,000 
Pair 11 szidokh - pvallkh 1,274 592 ,203 
Pair 12 egkh - erkkh 21,640 592 ,000 
Pair 13 egkh - pfogkh 26,195 592 ,000 
Pair 14 egkh - pbefkh -5,361 592 ,000 
Pair 15 egkh - pvallkh 6,034 592 ,000 
Pair 16 erkkh - pfogkh 10,673 592 ,000 
Pair 17 erkkh - pbefkh -22,250 592 ,000 
Pair 18 erkkh - pvallkh -13,476 592 ,000 
Pair 19 pfogkh - pbefkh -27,621 592 ,000 
Pair 20 pfogkh - pvallkh -20,654 592 ,000 
Pair 21 pbefkh - pvallkh 11,258 592 ,000 
 
észlelt kockázatosság t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 szocke - szidoke -24,064 592 ,000 
Pair 2 szocke - egke -19,528 592 ,000 
Pair 3 szocke - erkke -23,648 592 ,000 
Pair 4 szocke - pfogke -26,611 592 ,000 
Pair 5 szocke - pbefke -4,055 592 ,000 
Pair 6 szocke - pvallke -33,225 592 ,000 
Pair 7 szidoke - egke 7,061 592 ,000 
Pair 8 szidoke - erkke ,312 592 ,755 
Pair 9 szidoke - pfogke -8,721 592 ,000 
Pair 10 szidoke - pbefke 16,934 592 ,000 
Pair 11 szidoke - pvallke -15,197 592 ,000 
Pair 12 egke - erkke -7,105 592 ,000 
Pair 13 egke - pfogke -14,109 592 ,000 
Pair 14 egke - pbefke 12,426 592 ,000 



 

Pair 15 egke - pvallke -21,051 592 ,000 
Pair 16 erkke - pfogke -9,697 592 ,000 
Pair 17 erkke - pbefke 17,951 592 ,000 
Pair 18 erkke - pvallke -16,040 592 ,000 
Pair 19 pfogke - pbefke 22,482 592 ,000 
Pair 20 pfogke - pvallke -3,103 592 ,002 
Pair 21 pbefke - pvallke -28,903 592 ,000 
 
elvárt haszon t df Sig. (2-tailed) 
Pair 1 szoceh - szidoeh 12,096 591 ,000 
Pair 2 szoceh - egeh 33,205 591 ,000 
Pair 3 szoceh - erkeh 10,483 591 ,000 
Pair 4 szoceh - pfogeh 8,518 591 ,000 
Pair 5 szoceh - pbefeh -8,811 591 ,000 
Pair 6 szoceh - pvalleh 1,396 591 ,163 
Pair 7 szidoeh - egeh 15,871 591 ,000 
Pair 8 szidoeh - erkeh -1,575 591 ,116 
Pair 9 szidoeh - pfogeh -1,037 591 ,300 
Pair 10 szidoeh - pbefeh -17,015 591 ,000 
Pair 11 szidoeh - pvalleh -8,969 591 ,000 
Pair 12 egeh - erkeh -20,656 591 ,000 
Pair 13 egeh - pfogeh -15,457 591 ,000 
Pair 14 egeh - pbefeh -37,928 591 ,000 
Pair 15 egeh - pvalleh -25,439 591 ,000 
Pair 16 erkeh - pfogeh ,387 591 ,699 
Pair 17 erkeh - pbefeh -18,850 591 ,000 
Pair 18 erkeh - pvalleh -8,998 591 ,000 
Pair 19 pfogeh - pbefeh -17,192 591 ,000 
Pair 20 pfogeh - pvalleh -7,777 591 ,000 
Pair 21 pbefeh - pvalleh 9,859 591 ,000 

 
17. melléklet 

A semleges érték a kódolás miatt nem 0, hanem 4! 
Érzelmi mutatók átlagai, mediánjai 

 N Mean Std. Deviation Median 
NYISZOC 267 5,0965 1,08522 5,33 
NYIFOG 267 6,0813 1,11381 6,33 
NYIBEF 267 4,8864 1,56598 5 
NYIVALL 267 6,1849 ,93908 6,33 
FBSZOC 267 4,4757 1,06955                4,5 
FBFOG 267 3,9454 1,78649 4 
FBBEF 267 4,7667 1,51175 5 
FBVALL 267 3,8177 1,80217 3,67 



 

SZBSZOC 267 5,0848 ,79791 5 
SZBFOG 267 3,7713 1,40639 4 
SZBBEF 267 4,7990 ,91595 4,67 
SZBVALL 267 5,0488 1,01713 5 
SZOSZOC 267 4,5978 ,75833 4,5 
SZOFOG 267 4,1665 1,19330 4 
SZOBEF 267 4,6742 ,90673 4,33 
SZOVALL 267 4,3461 ,98435 4,3 
 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYISZOC 16,510 266 ,000 1,09652 ,9658 1,2273 
NYIFOG 30,534 266 ,000 2,08131 1,9471 2,2155 
NYIBEF 9,250 266 ,000 ,88644 ,6977 1,0751 
NYIVALL 38,018 266 ,000 2,18491 2,0718 2,2981 
FBSZOC 7,268 266 ,000 ,47573 ,3469 ,6046 
FBFOG -,500 266 ,618 -,05464 -,2699 ,1606 
FBBEF 8,287 266 ,000 ,76667 ,5845 ,9488 
FBVALL -1,653 266 ,100 -,18228 -,3994 ,0349 
SZBSZOC 22,214 266 ,000 1,08476 ,9886 1,1809 
SZBFOG -2,657 266 ,008 -,22865 -,3981 -,0592 
SZBBEF 14,253 266 ,000 ,79895 ,6886 ,9093 
SZBVALL 16,848 266 ,000 1,04876 ,9262 1,1713 
SZOSZOC 12,882 266 ,000 ,59783 ,5065 ,6892 
SZOFOG 2,280 266 ,023 ,16648 ,0227 ,3103 
SZOBEF 12,150 266 ,000 ,67419 ,5649 ,7835 
SZOVALL 5,745 266 ,000 ,34607 ,2275 ,4647 

 
18. melléklet 

Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation ,160** -,076 ,024 -,115 ,148* ,045 -,107 ,185** ,003 
Sig. (2-tailed) ,009 ,216 ,697 ,061 ,015 ,462 ,080 ,002 ,963 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,258** ,126* ,000 -,189** ,095 ,128* -,145* ,112 -,109 
Sig. (2-tailed) ,000 ,039 ,995 ,002 ,120 ,036 ,017 ,068 ,075 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

egészség 
Pearson Correlation -,021 ,008 ,074 -,222** ,235** ,034 -,089 ,051 -,089 
Sig. (2-tailed) ,726 ,902 ,226 ,000 ,000 ,580 ,148 ,410 ,146 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

erkölcs Pearson Correlation -,013 -,006 ,066 -,144* ,067 ,000 -,050 ,008 -,101 



 

Sig. (2-tailed) ,827 ,923 ,277 ,018 ,272 ,998 ,415 ,893 ,098 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

fogadás 
Pearson Correlation ,134* ,240** ,112 -,045 ,081 ,198** -,169** ,053 -,218** 
Sig. (2-tailed) ,028 ,000 ,066 ,464 ,186 ,001 ,005 ,392 ,000 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

befekte-
tés 

Pearson Correlation -,047 -,032 ,061 -,043 ,060 -,004 ,025 ,145* ,019 
Sig. (2-tailed) ,443 ,599 ,317 ,485 ,327 ,951 ,682 ,018 ,751 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation ,241** ,168** ,200** -,143* ,236** ,253** -,219** ,156* -,222** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,001 ,019 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

 
19. melléklet 

Észlelt kockázatosság és személyiségmutatók korrelációi 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation -,027 ,141* -,023 ,197** -,156* ,046 ,137* -,068 ,085 
Sig. (2-tailed) ,661 ,020 ,704 ,001 ,010 ,453 ,025 ,267 ,167 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

szabad-
idős 

Pearson Correlation -,121* -,144* -,099 ,125* -,214** -,167** ,278** ,087 ,238** 
Sig. (2-tailed) ,048 ,018 ,105 ,041 ,000 ,006 ,000 ,158 ,000 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

egészség 
Pearson Correlation ,049 ,051 -,150* ,103 -,241** -,052 ,215** ,110 ,181** 
Sig. (2-tailed) ,419 ,406 ,014 ,091 ,000 ,400 ,000 ,073 ,003 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

erkölcs 
Pearson Correlation -,004 -,051 -,092 ,197** -,120* -,041 ,173** ,089 ,190** 
Sig. (2-tailed) ,945 ,407 ,132 ,001 ,049 ,498 ,004 ,146 ,002 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

fogadás 
Pearson Correlation ,038 -,102 -,028 ,028 -,059 -,050 ,185** ,099 ,242** 
Sig. (2-tailed) ,531 ,094 ,643 ,652 ,339 ,415 ,002 ,106 ,000 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

befekte-
tés 

Pearson Correlation ,061 ,215** ,119 ,137* ,002 ,184** ,093 -,038 -,028 
Sig. (2-tailed) ,318 ,000 ,051 ,024 ,971 ,002 ,126 ,540 ,647 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation -,115 -,227** -,248** ,087 -,117 -,230** ,266** ,117 ,328** 
Sig. (2-tailed) ,059 ,000 ,000 ,152 ,055 ,000 ,000 ,056 ,000 
N 269 269 269 269 269 269 269 267 267 

 
20. melléklet 

Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi vállalkozók körében 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation ,032 -,271 ,048 -,292* ,122 -,099 -,050 ,176 ,084 
Sig. (2-tailed) ,821 ,055 ,739 ,037 ,392 ,488 ,728 ,216 ,559 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,258 -,309* ,044 -,359** ,075 -,059 -,133 ,296* ,026 
Sig. (2-tailed) ,068 ,027 ,761 ,010 ,603 ,681 ,353 ,035 ,855 



 

N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

egészség 
Pearson Correlation ,140 ,097 ,191 -,210 ,296* ,197 -,242 ,337* -,068 
Sig. (2-tailed) ,328 ,498 ,179 ,138 ,035 ,166 ,087 ,016 ,636 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

erkölcs 
Pearson Correlation ,106 -,090 ,152 -,116 ,118 ,072 -,191 ,122 -,074 
Sig. (2-tailed) ,458 ,531 ,288 ,417 ,408 ,614 ,179 ,395 ,608 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

fogadás 
Pearson Correlation ,187 ,178 ,094 -,102 -,019 ,131 -,182 ,078 -,334* 
Sig. (2-tailed) ,190 ,212 ,512 ,476 ,892 ,358 ,202 ,585 ,016 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

befekte-
tés 

Pearson Correlation -,225 -,311* ,086 -,291* ,115 -,204 ,000 ,142 ,101 
Sig. (2-tailed) ,112 ,026 ,549 ,038 ,423 ,151 ,996 ,319 ,480 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation ,283* -,031 ,098 -,226 ,298* ,175 -,112 ,427** -,006 
Sig. (2-tailed) ,044 ,829 ,493 ,111 ,034 ,219 ,434 ,002 ,964 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

 
Észlelt kockázatosság és személyiségmutatók korrelációi vállalkozók körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation ,037 ,172 -,155 ,247 -,224 ,011 ,145 -,139 -,057 
Sig. (2-tailed) ,797 ,227 ,279 ,080 ,114 ,941 ,311 ,330 ,689 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

szabad-
idős 

Pearson Correlation -,062 ,119 -,284* ,177 -,409** -,173 ,563** ,149 ,353* 
Sig. (2-tailed) ,664 ,405 ,043 ,214 ,003 ,226 ,000 ,298 ,011 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

egészség 
Pearson Correlation ,095 -,041 -,314* ,155 -,494** -,209 ,452** ,137 ,235 
Sig. (2-tailed) ,507 ,774 ,025 ,276 ,000 ,140 ,001 ,338 ,097 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

erkölcs 
Pearson Correlation ,009 ,159 -,117 ,244 -,095 ,051 ,365** ,129 ,241 
Sig. (2-tailed) ,951 ,264 ,414 ,084 ,508 ,722 ,009 ,368 ,088 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

fogadás 
Pearson Correlation -,043 ,039 -,188 ,171 -,092 -,053 ,328* ,168 ,382** 
Sig. (2-tailed) ,767 ,786 ,187 ,231 ,521 ,713 ,019 ,239 ,006 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

befekte-
tés 

Pearson Correlation ,023 ,155 -,091 ,039 -,138 -,006 ,422** ,050 ,343* 
Sig. (2-tailed) ,871 ,277 ,527 ,787 ,335 ,967 ,002 ,726 ,014 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation -,014 -,139 -,172 ,077 -,016 -,096 ,266 ,159 ,437** 
Sig. (2-tailed) ,923 ,330 ,228 ,593 ,909 ,504 ,060 ,266 ,001 
N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

 
Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi hallgatók körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális Pearson Correlation ,270** ,145* ,159* -,032 ,223** ,265** -,273** ,177** -,191** 



 

Sig. (2-tailed) ,000 ,033 ,019 ,638 ,001 ,000 ,000 ,009 ,005 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,257** ,162* -,024 -,168* ,095 ,143* -,139* ,080 -,113 
Sig. (2-tailed) ,000 ,017 ,729 ,013 ,162 ,035 ,041 ,245 ,099 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

egészség 
Pearson Correlation -,072 -,025 ,022 -,249** ,209** -,028 -,031 -,055 -,089 
Sig. (2-tailed) ,291 ,714 ,746 ,000 ,002 ,679 ,652 ,421 ,196 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

erkölcs 
Pearson Correlation -,059 -,046 ,016 -,155* ,043 -,059 ,024 -,022 -,065 
Sig. (2-tailed) ,386 ,505 ,818 ,022 ,530 ,384 ,728 ,749 ,345 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

fogadás 
Pearson Correlation ,098 ,122 ,023 -,048 ,083 ,108 -,081 ,090 -,071 
Sig. (2-tailed) ,150 ,072 ,737 ,483 ,222 ,111 ,237 ,190 ,301 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

befekte-
tés 

Pearson Correlation ,009 ,061 ,082 ,025 ,052 ,076 ,007 ,137* -,039 
Sig. (2-tailed) ,898 ,367 ,228 ,710 ,450 ,262 ,913 ,046 ,568 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation ,219** ,134* ,177** -,142* ,209** ,219** -,203** ,095 -,205** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,049 ,009 ,036 ,002 ,001 ,003 ,165 ,002 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

 
Észlelt kockázatosság és személyiségmutatók korrelációi hallgatók körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation -,092 -,007 -,112 ,167* -,191** -,086 ,269** -,013 ,293** 
Sig. (2-tailed) ,176 ,918 ,101 ,014 ,005 ,207 ,000 ,850 ,000 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

szabad-
idős 

Pearson Correlation -,114 -,084 ,015 ,135* -,150* -,084 ,154* ,050 ,134* 
Sig. (2-tailed) ,095 ,216 ,826 ,047 ,027 ,220 ,024 ,470 ,049 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

egészség 
Pearson Correlation ,042 ,082 -,100 ,102 -,163* -,003 ,146* ,104 ,175* 
Sig. (2-tailed) ,536 ,228 ,141 ,136 ,016 ,970 ,032 ,129 ,010 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

erkölcs 
Pearson Correlation ,021 ,021 -,005 ,222** -,103 ,037 ,053 ,061 ,098 
Sig. (2-tailed) ,761 ,760 ,945 ,001 ,130 ,589 ,440 ,371 ,153 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

fogadás 
Pearson Correlation ,078 -,052 ,062 ,000 -,034 ,015 ,106 ,063 ,160* 
Sig. (2-tailed) ,255 ,446 ,364 1,000 ,621 ,826 ,120 ,356 ,019 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

befekte-
tés 

Pearson Correlation ,042 ,112 ,086 ,158* ,011 ,131 ,105 -,044 ,022 
Sig. (2-tailed) ,536 ,099 ,207 ,020 ,872 ,054 ,122 ,521 ,749 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation -,113 -,074 -,157* ,151* -,117 -,121 ,167* ,079 ,174* 
Sig. (2-tailed) ,097 ,280 ,020 ,026 ,087 ,075 ,014 ,251 ,011 
N 217 217 217 217 217 217 217 215 215 

 



 

21. melléklet 
A semleges érték a kódolás miatt nem 0, hanem 4! 

Érzelmi mutatók átlagai hallgatók körében vállalkozói 
területen 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYIVALL 215 6,3103 ,78364 ,05344 
FBVALL 215 3,5426 1,79697 ,12255 
SZBVALL 215 5,0033 1,02656 ,07001 
SZOVALL 215 4,2577 1,00510 ,06855 
 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől hallgatók körében a vállalkozói területen 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYIVALL 43,228 214 ,000 2,31028 2,2049 2,4156 
FBVALL -3,732 214 ,000 -,45740 -,6990 -,2158 
SZBVALL 14,330 214 ,000 1,00326 ,8653 1,1413 
SZOVALL 3,759 214 ,000 ,25767 ,1226 ,3928 
 
Érzelmi mutatók átlagai vállalkozók körében vállalkozói 

területen 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYIVALL 51 5,6404 1,29612 ,18149 
FBVALL 51 4,9804 1,32409 ,18541 
SZBVALL 51 5,2284 ,97156 ,13605 
SZOVALL 51 4,7190 ,80964 ,11337 
 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől vállalkozók körében a vállalkozói területen 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYIVALL 9,038 50 ,000 1,64039 1,2759 2,0049 
FBVALL 5,288 50 ,000 ,98039 ,6080 1,3528 
SZBVALL 9,030 50 ,000 1,22843 ,9552 1,5017 
SZOVALL 6,342 50 ,000 ,71902 ,4913 ,9467 

 
22. melléklet 

VO és annak alskáláinak átlagai férfiak és nők körében a teljes mintában 
 nem N Mean Std. Deviation 

VO-PRO 
férfi 132 6,981 1,6068 
nő 137 6,526 1,7100 

VO-INNOV 
férfi 132 9,064 1,8774 
nő 137 8,347 2,2258 



 

VO-ENHAT 
férfi 132 6,068 1,5845 
nő 137 5,602 1,4617 

VO-TELJ 
férfi 132 6,023 1,0963 
nő 137 6,230 1,0710 

VO-NONKONF 
férfi 132 3,246 1,3258 
nő 137 2,982 1,3193 

VO-OSSZ 
férfi 132 31,383 4,4695 
nő 137 29,686 5,0140 

 
VO és alskáláinak összevetése férfiak és nők között, a teljes mintában 

 t df Sig. (2-tailed) 
VO-PRO 2,250 267 ,025 
VO-INNOV 2,853 267 ,005 
VO-ENHAT 2,508 267 ,013 
VO-TELJ -1,568 267 ,118 
VO-NONKONF 1,640 267 ,102 
VO-OSSZ 2,925 267 ,004 
 

23. melléklet 
VO és annak alskáláinak átlagai férfiak és nők körében a hallgatói mintában 

 nem N Mean Std. Deviation 

VO-PRO 
férfi 89 6,972 1,5381 
nő 128 6,492 1,7286 

VO-INNOV 
férfi 89 8,567 1,8666 
nő 128 8,215 2,2065 

VO-ENHAT 
férfi 89 5,854 1,5285 
nő 128 5,543 1,4675 

VO-TELJ 
férfi 89 5,961 1,0231 
nő 128 6,215 1,0771 

VO-NONKONF 
férfi 89 3,270 1,2226 
nő 128 2,926 1,3252 

VO-OSSZ 
férfi 89 30,624 4,2980 
nő 128 29,391 4,9070 

 
VO és alskáláinak összevetése férfiak és nők között, a hallgatói mintában 

 t df Sig. (2-tailed) 
VO-PRO 2,102 215 ,037 
VO-INNOV 1,232 215 ,219 
VO-ENHAT 1,509 215 ,133 
VO-TELJ -1,745 215 ,082 
VO-NONKONF 1,940 215 ,054 
VO-OSSZ 1,914 215 ,057 
 

 
 



 

24. melléklet 
Férfiak és nők promóció és prevenció átlagai és az átlagok összevetése a teljes mintában 

 nem N Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 

PROM férfi 131 74,15 13,913 ,410 265 ,682 
nő 136 73,48 12,995 

PREV férfi 131 44,42 16,514 -3,012 265 ,003 
nő 136 50,56 16,782 

 
Férfiak és nők promóció és prevenció átlagai és az átlagok összevetése a hallgatói mintában 

 nem N Mean Std. Deviation t df Sig. (2-tailed) 

PROM 
férfi 88 75,06 12,087 

,808 213 ,420 nő 127 73,66 12,692 

PREV férfi 88 48,22 16,533 -1,321 213 ,188 nő 127 51,28 16,805 
 

25. melléklet 
Nők és férfiak kh mutatóban elért átlagai területenként 

 nem N Mean Std. Deviation 
szociális férfi 289 3,4724 ,63618 

nő 298 3,4166 ,58790 
szabadidős férfi 289 2,8676 ,84711 

nő 298 2,4067 ,86431 
egészség férfi 289 2,8935 ,69401 

nő 298 2,6935 ,69287 
erkölcs férfi 289 2,3409 ,64621 

nő 298 1,9068 ,58119 
fogadás férfi 289 1,9998 ,93877 

nő 298 1,5044 ,68512 
befektetés férfi 289 3,0542 ,93767 

nő 298 2,9774 ,80279 
vállalkozói férfi 289 2,7569 ,78671 

nő 298 2,4021 ,72214 
Nők és férfiak kh mutatóinak összevetése területenként  

 t df Sig. (2-tailed) 
szociális 1,104 585 ,270 
szabadidős 6,524 585 ,000 
egészség 3,494 585 ,001 
erkölcs 8,563 585 ,000 
fogadás 7,318 585 ,000 
befektetés 1,066 585 ,287 
vállalkozói 5,693 585 ,000 
 
 
 
 



 

Nők és férfiak ke mutatóban elért átlagai területenként 
 nem N Mean Std. Deviation 
szociális férfi 289 2,5184 ,71016 

nő 298 2,5654 ,65189 
szabadidős férfi 289 3,1707 ,68700 

nő 298 3,5313 ,67785 
egészség férfi 289 3,0504 ,64536 

nő 298 3,2329 ,60606 
erkölcs férfi 289 3,1571 ,61051 

nő 298 3,5357 ,61547 
fogadás férfi 289 3,6320 ,92992 

nő 298 3,7987 ,94454 
befektetés férfi 289 2,6585 ,82925 

nő 298 2,7090 ,68853 
vállalkozói férfi 289 3,6565 ,75057 

nő 298 4,0315 ,61426 
Nők és férfiak ke mutatóinak összevetése területenként  

 t df Sig. (2-tailed) 
szociális -,836 585 ,404 
szabadidős -6,401 585 ,000 
egészség -3,534 585 ,000 
erkölcs -7,481 585 ,000 
fogadás -2,154 585 ,032 
befektetés -,803 585 ,422 
vállalkozói -6,634 585 ,000 
 

Nők és férfiak eh mutatóban elért átlagai területenként 
 nem N Mean Std. Deviation 
szociális férfi 289 2,7892 ,88329 

nő 298 2,6870 ,65180 
szabadidős férfi 289 2,4827 ,93523 

nő 298 2,1092 ,87686 
egészség férfi 289 1,7635 ,63657 

nő 298 1,6135 ,50414 
erkölcs férfi 289 2,4904 ,63771 

nő 298 2,2216 ,61083 
fogadás férfi 289 2,4759 1,01977 

nő 298 2,2416 1,00314 
befektetés férfi 289 3,1177 ,80412 

nő 298 3,0347 ,71763 
vállalkozói férfi 289 2,8225 ,81401 

nő 298 2,5259 ,78943 
 



 

Nők és férfiak eh mutatóinak összevetése területenként  
 t df Sig. (2-tailed) 
szociális 1,598 585 ,111 
szabadidős ,247 4,994 585 
egészség 3,170 585 ,002 
erkölcs 5,215 585 ,000 
fogadás 2,807 585 ,005 
befektetés 1,320 585 ,187 
vállalkozói 4,481 585 ,000 
 

26. melléklet 
A semleges érték a kódolás miatt nem 0, hanem 4! 

Érzelmi mutatók átlagai férfiak körében  
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYISZOC 131 4,6687 1,19399 ,10432 
NYIFOG 131 6,0307 1,25319 ,10949 
NYIBEF 131 4,5954 1,68554 ,14727 
NYIVALL 131 6,0131 1,07538 ,09396 
FBSZOC 131 4,6821 ,92023 ,08040 
FBFOG 131 4,1986 1,85296 ,16189 
FBBEF 131 4,9441 1,44613 ,12635 
FBVALL 131 4,1833 1,63631 ,14296 
SZBSZOC 131 5,0431 ,81887 ,07155 
SZBFOG 131 3,7199 1,46173 ,12771 
SZBBEF 131 4,6998 1,01169 ,08839 
SZBVALL 131 5,0408 1,04841 ,09160 
SZOSZOC 131 4,6748 ,75898 ,06631 
SZOFOG 131 4,1497 1,26978 ,11094 
SZOBEF 131 4,6389 ,97412 ,08511 
SZOVALL 131 4,4203 1,01093 ,08833 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől férfiak körében 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYISZOC 6,410 130 ,000 ,66870 ,4623 ,8751 
NYIFOG 18,547 130 ,000 2,03069 1,8141 2,2473 
NYIBEF 4,043 130 ,000 ,59542 ,3041 ,8868 
NYIVALL 21,425 130 ,000 2,01305 1,8272 2,1989 
FBSZOC 8,483 130 ,000 ,68206 ,5230 ,8411 
FBFOG 1,227 130 ,222 ,19863 -,1217 ,5189 
FBBEF 7,472 130 ,000 ,94412 ,6942 1,1941 
FBVALL 1,282 130 ,202 ,18328 -,0996 ,4661 
SZBSZOC 14,579 130 ,000 1,04305 ,9015 1,1846 



 

SZBFOG -2,193 130 ,030 -,28008 -,5327 -,0274 
SZBBEF 7,917 130 ,000 ,69977 ,5249 ,8746 
SZBVALL 11,363 130 ,000 1,04084 ,8596 1,2221 
SZOSZOC 10,176 130 ,000 ,67481 ,5436 ,8060 
SZOFOG 1,349 130 ,180 ,14969 -,0698 ,3692 
SZOBEF 7,506 130 ,000 ,63885 ,4705 ,8072 
SZOVALL 4,759 130 ,000 ,42031 ,2456 ,5950 
 

Érzelmi mutatók átlagai nők körében 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYISZOC 136 5,5086 ,77396 ,06637 
NYIFOG 136 6,1301 ,96290 ,08257 
NYIBEF 136 5,1668 1,39097 ,11927 
NYIVALL 136 6,3504 ,75348 ,06461 
FBSZOC 136 4,2770 1,16507 ,09990 
FBFOG 136 3,7014 1,69115 ,14502 
FBBEF 136 4,5957 1,55860 ,13365 
FBVALL 136 3,4656 1,88852 ,16194 
SZBSZOC 136 5,1249 ,77809 ,06672 
SZBFOG 136 3,8209 1,35452 ,11615 
SZBBEF 136 4,8945 ,80544 ,06907 
SZBVALL 136 5,0564 ,98989 ,08488 
SZOSZOC 136 4,5237 ,75304 ,06457 
SZOFOG 136 4,1826 1,11919 ,09597 
SZOBEF 136 4,7082 ,83893 ,07194 
SZOVALL 136 4,2746 ,95632 ,08200 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől nők körében 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYISZOC 22,731 135 ,000 1,50860 1,3773 1,6399 
NYIFOG 25,798 135 ,000 2,13007 1,9668 2,2934 
NYIBEF 9,782 135 ,000 1,16676 ,9309 1,4027 
NYIVALL 36,379 135 ,000 2,35044 2,2227 2,4782 
FBSZOC 2,773 135 ,006 ,27699 ,0794 ,4746 
FBFOG -2,059 135 ,041 -,29860 -,5854 -,0118 
FBBEF 4,457 135 ,000 ,59574 ,3314 ,8601 
FBVALL -3,300 135 ,001 -,53441 -,8547 -,2141 
SZBSZOC 16,860 135 ,000 1,12493 ,9930 1,2569 
SZBFOG -1,542 135 ,125 -,17912 -,4088 ,0506 
SZBBEF 12,951 135 ,000 ,89449 ,7579 1,0311 
SZBVALL 12,445 135 ,000 1,05640 ,8885 1,2243 



 

SZOSZOC 8,110 135 ,000 ,52368 ,3960 ,6514 
SZOFOG 1,903 135 ,059 ,18265 -,0072 ,3724 
SZOBEF 9,845 135 ,000 ,70824 ,5660 ,8505 
SZOVALL 3,348 135 ,001 ,27456 ,1124 ,4367 
 

27. melléklet 
Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi férfiak körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation ,089 -,296** -,020 -,143 ,194* -,077 -,046 ,228** ,102 
Sig. (2-tailed) ,312 ,001 ,823 ,101 ,026 ,381 ,602 ,009 ,244 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,334** ,061 ,020 -,183* ,095 ,136 -,095 ,184* -,083 
Sig. (2-tailed) ,000 ,489 ,817 ,036 ,277 ,120 ,280 ,035 ,344 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

egészség 
Pearson Correlation ,081 ,084 ,064 -,105 ,279** ,144 -,092 ,190* -,039 
Sig. (2-tailed) ,355 ,336 ,469 ,232 ,001 ,099 ,295 ,030 ,660 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

erkölcs 
Pearson Correlation -,016 -,063 ,185* -,113 ,108 ,038 ,010 ,043 -,118 
Sig. (2-tailed) ,858 ,473 ,034 ,198 ,218 ,668 ,910 ,622 ,181 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

fogadás 
Pearson Correlation ,103 ,255** ,109 ,013 ,048 ,200* -,111 ,090 -,245** 
Sig. (2-tailed) ,241 ,003 ,214 ,886 ,582 ,021 ,205 ,304 ,005 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

befekte-
tés 

Pearson Correlation -,011 -,094 ,106 -,055 ,117 ,015 ,003 ,143 -,031 
Sig. (2-tailed) ,902 ,281 ,229 ,528 ,180 ,864 ,977 ,103 ,727 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation ,266** ,098 ,212* -,162 ,250** ,246** -,201* ,243** -,208* 
Sig. (2-tailed) ,002 ,264 ,015 ,063 ,004 ,004 ,021 ,005 ,017 
N 132 132 132 132 132 132 132 131 131 

 
Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi nők körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociális 
Pearson Correlation ,248** ,142 ,085 -,086 ,100 ,181* -,194* ,134 -,118 
Sig. (2-tailed) ,003 ,098 ,321 ,319 ,243 ,035 ,023 ,119 ,171 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,153 ,112 -,091 -,163 ,055 ,055 -,114 ,039 -,057 
Sig. (2-tailed) ,075 ,193 ,290 ,057 ,520 ,523 ,184 ,652 ,507 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

egészség 
Pearson Correlation -,150 -,096 ,049 -,322** ,172* -,103 -,040 -,102 -,099 
Sig. (2-tailed) ,080 ,266 ,569 ,000 ,045 ,231 ,640 ,239 ,252 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

erkölcs 
Pearson Correlation -,093 -,051 -,163 -,134 -,032 -,138 -,004 -,048 ,014 
Sig. (2-tailed) ,282 ,557 ,057 ,118 ,715 ,107 ,967 ,576 ,870 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 



 

fogadás 
Pearson Correlation ,089 ,142 ,000 -,053 ,055 ,097 -,118 -,019 -,073 
Sig. (2-tailed) ,302 ,097 ,994 ,542 ,520 ,261 ,171 ,830 ,400 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

befekte-
tés 

Pearson Correlation -,101 ,007 -,007 -,019 -,014 -,041 ,074 ,145 ,095 
Sig. (2-tailed) ,242 ,934 ,931 ,830 ,874 ,635 ,391 ,091 ,271 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

vállalko-
zói 

Pearson Correlation ,182* ,181* ,143 -,094 ,196* ,216* -,181* ,058 -,185* 
Sig. (2-tailed) ,033 ,034 ,096 ,274 ,022 ,011 ,034 ,503 ,031 
N 137 137 137 137 137 137 137 136 136 

 
28. melléklet 

Regresszió elemzés férfiak (N=131) körében szociális területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,689 0,474 (Constant) 3,179 ,349  9,107 ,000 

szocke -,558 ,057 -,634 -9,772 ,000 
SZBSZOC ,268 ,057 ,308 4,716 ,000 
PREV ,007 ,003 ,164 2,517 ,013 

Dependent Variable: szockh 
 

Regresszió elemzés férfiak (N=131) körében fogadás területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,701 0,491 (Constant) 1,406 ,501  2,808 ,006 

pfogke -,474 ,070 -,449 -6,787 ,000 
pfogeh ,264 ,067 ,266 3,966 ,000 
VO-INNOV ,144 ,034 ,267 4,173 ,000 
SZBFOG ,146 ,047 ,213 3,077 ,003 

Dependent Variable: pfogkh 
 

Regresszió elemzés férfiak (N=131) körében befektetés területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,460 0,212 (Constant) 2,355 ,491  4,791 ,000 

pbefke -,334 ,085 -,312 -3,913 ,000 
SZBBEF ,197 ,076 ,213 2,595 ,011 
pbefeh ,194 ,092 ,175 2,119 ,036 

Dependent Variable: pbefkh 
 
 
 
 
 
 



 

Regresszió elemzés férfiak (N=131) körében vállalkozói területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,582 0,338 (Constant) ,729 ,260  2,799 ,006 

pvalleh ,343 ,070 ,365 4,909 ,000 
PROMbolPREV ,010 ,003 ,267 3,489 ,001 
FBVALL ,088 ,037 ,184 2,404 ,018 
VO-NONKONF ,101 ,044 ,172 2,321 ,022 

Dependent Variable: pvallkh 
 

Regresszió elemzés nők (N=136) körében szociális területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,637 0,406 (Constant) 2,644 ,364  7,272 ,000 

szocke -,314 ,063 -,354 -4,996 ,000 
szoceh ,264 ,070 ,290 3,797 ,000 
SZBSZOC ,164 ,057 ,215 2,846 ,005 

Dependent Variable: szockh 
 

Regresszió elemzés nők (N=136) körében fogadás területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,403 0,162 (Constant) 1,695 ,381  4,447 ,000 

pfogke -,190 ,064 -,252 -2,955 ,004 
SZOFOG ,144 ,052 ,237 2,778 ,006 

Dependent Variable: pfogkh 
 

Regresszió elemzés nők (N=136) körében befektetés területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,524 0,275 (Constant) 2,058 ,408  5,048 ,000 

pbefeh ,480 ,084 ,436 5,705 ,000 
pbefke -,241 ,090 -,204 -2,666 ,009 

Dependent Variable: pbefkh 
 

Regresszió elemzés nők (N=136) körében vállalkozói területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,684 0,467 (Constant) 3,018 ,545  5,536 ,000 

pvalleh ,368 ,066 ,380 5,615 ,000 
FBVALL ,112 ,028 ,285 4,029 ,000 



 

pvallke -,262 ,083 -,220 -3,151 ,002 
NYIVALL -,146 ,068 -,144 -2,157 ,033 

Dependent Variable: pvallkh 
 

29. melléklet 
A kh mutató területek közötti korrelációi vállalkozók körében 

Terület  szockiális szabadidős egészség erkölcs fogadás befektetés vállalkozói 

szociális 
Pearson Correlation 1 ,683** ,425** ,169 ,057 ,454** ,425** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,235 ,693 ,001 ,002 
N 51 51 51 51 51 51 51 

szabadidős 
Pearson Correlation ,683** 1 ,358** ,330* ,202 ,388** ,598** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,010 ,018 ,154 ,005 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 

egészség 
Pearson Correlation ,425** ,358** 1 ,393** ,419** ,162 ,331* 
Sig. (2-tailed) ,002 ,010  ,004 ,002 ,257 ,018 
N 51 51 51 51 51 51 51 

erkölcs 
Pearson Correlation ,169 ,330* ,393** 1 ,503** ,474** ,284* 
Sig. (2-tailed) ,235 ,018 ,004  ,000 ,000 ,044 
N 51 51 51 51 51 51 51 

fogadás 
Pearson Correlation ,057 ,202 ,419** ,503** 1 ,178 ,193 
Sig. (2-tailed) ,693 ,154 ,002 ,000  ,211 ,176 
N 51 51 51 51 51 51 51 

befektetés 
Pearson Correlation ,454** ,388** ,162 ,474** ,178 1 ,211 
Sig. (2-tailed) ,001 ,005 ,257 ,000 ,211  ,138 
N 51 51 51 51 51 51 51 

vállalkozói 
Pearson Correlation ,425** ,598** ,331* ,284* ,193 ,211 1 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,018 ,044 ,176 ,138  
N 51 51 51 51 51 51 51 

 
A ke mutató területek közötti korrelációi vállalkozók körében 

Terület  szockiális szabadidős egészség erkölcs fogadás befektetés vállalkozói 

szociális 

Pearson Correlation 1 ,457** ,477** ,255 ,244 ,413** ,017 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,071 ,084 ,003 ,905 
N 51 51 51 51 51 51 51 

szabadidős 
Pearson Correlation ,457** 1 ,580** ,509** ,647** ,376** ,293* 
Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,000 ,000 ,007 ,037 
N 51 51 51 51 51 51 51 

egészség 
Pearson Correlation ,477** ,580** 1 ,619** ,531** ,455** ,440** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,001 
N 51 51 51 51 51 51 51 

erkölcs 
Pearson Correlation ,255 ,509** ,619** 1 ,579** ,588** ,477** 
Sig. (2-tailed) ,071 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 

fogadás 
Pearson Correlation ,244 ,647** ,531** ,579** 1 ,300* ,646** 
Sig. (2-tailed) ,084 ,000 ,000 ,000  ,033 ,000 
N 51 51 51 51 51 51 51 



 

befektetés 
Pearson Correlation ,413** ,376** ,455** ,588** ,300* 1 ,399** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,007 ,001 ,000 ,033  ,004 
N 51 51 51 51 51 51 51 

vállalkozói 
Pearson Correlation ,017 ,293* ,440** ,477** ,646** ,399** 1 
Sig. (2-tailed) ,905 ,037 ,001 ,000 ,000 ,004  
N 51 51 51 51 51 51 51 

 
A kh mutató területek közötti korrelációi hallgatók körében 

Terület  szockiális szabadidős egészség erkölcs fogadás befektetés vállalkozói 

szociális 

Pearson Correlation 1 ,382** ,320** ,239** ,211** ,139** ,344** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

szabadidős 
Pearson Correlation ,382** 1 ,237** ,294** ,279** ,142** ,335** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

egészség 
Pearson Correlation ,320** ,237** 1 ,378** ,221** ,132** ,294** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,002 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

erkölcs 
Pearson Correlation ,239** ,294** ,378** 1 ,360** ,165** ,348** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

fogadás 
Pearson Correlation ,211** ,279** ,221** ,360** 1 ,203** ,274** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

befektetés 
Pearson Correlation ,139** ,142** ,132** ,165** ,203** 1 ,344** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,002 ,000 ,000  ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

vállalkozói 
Pearson Correlation ,344** ,335** ,294** ,348** ,274** ,344** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 541 541 541 541 541 541 541 

 
A ke mutató területek közötti korrelációi hallgatók körében 

Terület  szockiális szabadidős egészség erkölcs fogadás befektetés vállalkozói 

szociális 

Pearson Correlation 1 ,352** ,348** ,278** ,179** ,220** ,184** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

szabadidős 
Pearson Correlation ,352** 1 ,370** ,360** ,230** ,172** ,355** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

egészség 
Pearson Correlation ,348** ,370** 1 ,356** ,222** ,148** ,260** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

erkölcs 
Pearson Correlation ,278** ,360** ,356** 1 ,324** ,201** ,316** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 



 

fogadás 
Pearson Correlation ,179** ,230** ,222** ,324** 1 ,174** ,196** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

befektetés 
Pearson Correlation ,220** ,172** ,148** ,201** ,174** 1 ,207** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  ,000 
N 541 541 541 541 541 541 541 

vállalkozói 
Pearson Correlation ,184** ,355** ,260** ,316** ,196** ,207** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 541 541 541 541 541 541 541 

 
30. melléklet 

Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi alacsony vállalkozói orientációjú 
hallgatók körében 

  
PRO INNOV ENHAT TELJ 

NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociá-
lis 

Pearson Correlation ,207* ,007 ,127 -,067 ,009 ,143 -,222* ,074 -,132 
Sig. (2-tailed) ,028 ,942 ,182 ,481 ,922 ,132 ,019 ,440 ,167 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,296** ,156 -,030 -,140 ,004 ,162 -,079 ,067 -,060 
Sig. (2-tailed) ,002 ,101 ,751 ,141 ,969 ,088 ,406 ,483 ,533 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

egész-
ség 

Pearson Correlation -,160 -,168 -,014 -,256** ,222* -,183 ,044 -,069 -,051 
Sig. (2-tailed) ,092 ,076 ,881 ,006 ,018 ,053 ,647 ,474 ,597 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

erkölcs 
Pearson Correlation -,112 -,106 -,015 -,049 -,012 -,140 ,076 -,048 ,037 
Sig. (2-tailed) ,238 ,268 ,876 ,609 ,899 ,140 ,426 ,619 ,697 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

fogadás 
Pearson Correlation ,048 ,017 -,045 ,064 -,149 -,023 -,030 ,082 ,038 
Sig. (2-tailed) ,618 ,860 ,639 ,505 ,118 ,810 ,756 ,391 ,692 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

befekte
-tés 

Pearson Correlation -,035 ,049 ,009 ,139 -,056 ,043 ,062 ,145 ,078 
Sig. (2-tailed) ,712 ,604 ,926 ,145 ,558 ,649 ,515 ,130 ,413 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

vállalko
-zói 

Pearson Correlation ,206* ,131 ,108 -,170 ,019 ,168 -,110 ,165 -,073 
Sig. (2-tailed) ,029 ,169 ,256 ,074 ,841 ,076 ,250 ,084 ,448 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

 
Észlelt kockázatosság és személyiségmutatók korrelációi alacsony vállalkozói orientációjú hallgatók 

körében 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociá-
lis 

Pearson Correlation -,101 ,044 -,182 ,239* -,270** -,128 ,327** ,101 ,299** 
Sig. (2-tailed) ,289 ,649 ,055 ,011 ,004 ,178 ,000 ,291 ,001 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

szabad-
idős 

Pearson Correlation -,165 -,139 ,058 ,055 -,094 -,142 ,056 ,105 -,007 
Sig. (2-tailed) ,081 ,143 ,544 ,565 ,324 ,135 ,561 ,274 ,944 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 



 

egész-
ség 

Pearson Correlation ,040 ,196* -,157 ,166 -,171 ,045 ,083 ,159 ,153 
Sig. (2-tailed) ,675 ,038 ,098 ,080 ,071 ,634 ,386 ,097 ,109 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

erkölcs 
Pearson Correlation ,081 ,166 -,030 ,180 -,166 ,117 ,004 ,167 ,038 
Sig. (2-tailed) ,395 ,080 ,756 ,058 ,080 ,219 ,967 ,079 ,691 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

fogadás 
Pearson Correlation ,097 -,066 ,041 -,096 -,016 -,010 ,140 ,079 ,158 
Sig. (2-tailed) ,310 ,491 ,668 ,316 ,869 ,913 ,142 ,408 ,097 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

befekte
-tés 

Pearson Correlation -,176 ,042 -,012 ,095 ,078 -,003 ,160 -,040 ,012 
Sig. (2-tailed) ,063 ,659 ,902 ,321 ,415 ,974 ,091 ,677 ,899 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

vállalko
-zói 

Pearson Correlation -,090 ,074 -,113 ,250** -,058 ,010 ,108 ,130 ,104 
Sig. (2-tailed) ,344 ,441 ,234 ,008 ,541 ,914 ,258 ,173 ,278 
N 112 112 112 112 112 112 112 111 111 

 
Kockázatvállalási hajlandóság és személyiségmutatók korrelációi magas vállalkozói orientációjú 

hallgatók körében 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociá-
lis 

Pearson Correlation ,080 -,017 -,016 -,219* ,294** ,115 -,284** ,125 -,136 
Sig. (2-tailed) ,456 ,875 ,880 ,038 ,005 ,280 ,007 ,242 ,203 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,129 ,059 -,090 -,375** ,142 -,007 -,251* -,056 -,161 
Sig. (2-tailed) ,224 ,581 ,397 ,000 ,182 ,947 ,017 ,602 ,132 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

egész-
ség 

Pearson Correlation -,046 ,075 -,004 -,317** ,312** ,085 -,217* -,077 -,148 
Sig. (2-tailed) ,666 ,482 ,973 ,002 ,003 ,426 ,040 ,476 ,167 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

erkölcs 
Pearson Correlation ,033 ,059 ,023 -,357** ,143 ,015 -,072 ,015 -,161 
Sig. (2-tailed) ,761 ,581 ,833 ,001 ,178 ,887 ,502 ,886 ,133 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

fogadás 
Pearson Correlation ,119 ,210* -,007 -,306** ,266* ,253* -,163 ,058 -,133 
Sig. (2-tailed) ,265 ,047 ,946 ,003 ,011 ,016 ,125 ,588 ,216 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

befekte
-tés 

Pearson Correlation ,014 -,039 ,179 -,311** ,157 ,060 -,130 ,039 -,137 
Sig. (2-tailed) ,892 ,712 ,091 ,003 ,140 ,576 ,223 ,718 ,201 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

vállalko
-zói 

Pearson Correlation ,124 -,073 ,105 -,286** ,352** ,184 -,326** -,014 -,290** 
Sig. (2-tailed) ,246 ,495 ,326 ,006 ,001 ,082 ,002 ,895 ,006 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

 
Észlelt kockázatosság és személyiségmutatók korrelációi magas vállalkozói orientációjú hallgatók 

körében 
  

PRO INNOV ENHAT TELJ 
NON-
KONF VO IU PROM PREV 

szociá- Pearson Correlation -,088 -,013 ,066 ,128 -,120 -,040 ,238* -,136 ,309** 



 

lis Sig. (2-tailed) ,411 ,903 ,538 ,229 ,261 ,705 ,024 ,203 ,003 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

szabad-
idős 

Pearson Correlation ,015 ,057 ,021 ,386** -,176 ,114 ,314** ,033 ,329** 
Sig. (2-tailed) ,892 ,595 ,845 ,000 ,097 ,284 ,003 ,762 ,002 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

egész-
ség 

Pearson Correlation ,042 -,016 ,054 -,002 -,212* -,084 ,250* ,059 ,149 
Sig. (2-tailed) ,692 ,883 ,612 ,988 ,045 ,431 ,018 ,580 ,163 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

erkölcs 
Pearson Correlation -,072 -,209* ,076 ,370** -,041 -,015 ,096 -,062 ,165 
Sig. (2-tailed) ,500 ,048 ,476 ,000 ,704 ,890 ,369 ,562 ,123 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

fogadás 
Pearson Correlation -,084 -,182 ,044 ,057 -,166 -,231* ,199 ,000 ,265* 
Sig. (2-tailed) ,429 ,085 ,684 ,593 ,119 ,028 ,061 ,997 ,012 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

befek-
tetés 

Pearson Correlation ,119 -,026 ,068 ,239* -,218* ,059 ,091 -,112 ,098 
Sig. (2-tailed) ,263 ,811 ,526 ,023 ,039 ,578 ,392 ,297 ,358 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

vállal-
kozói 

Pearson Correlation -,008 -,078 -,117 ,204 -,089 -,104 ,215* ,051 ,227* 
Sig. (2-tailed) ,944 ,466 ,270 ,054 ,403 ,331 ,042 ,635 ,032 
N 90 90 90 90 90 90 90 89 89 

 
31. melléklet 

Regresszió elemzés magas vállalkozói orientációjú hallgatók (N=90) körében szociális területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,683 0,466 (Constant) 3,220 ,324  9,945 ,000 

szoceh ,320 ,069 ,388 4,657 ,000 
szocke -,344 ,070 -,402 -4,885 ,000 
VO-NONKONF ,094 ,044 ,176 2,135 ,036 

Dependent Variable: szockh 
 

Regresszió elemzés magas vállalkozói orientációjú hallgatók (N=90) körében fogadás területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,645 0,416 (Constant) 1,335 1,690  ,790 ,432 

pfogke -,388 ,089 -,379 -4,355 ,000 
VO-TELJ -,423 ,107 -,341 -3,957 ,000 
pfogeh ,218 ,078 ,236 2,795 ,006 
VO-OSSZ ,122 ,046 ,236 2,668 ,009 

Dependent Variable: pfogkh 
 
 
 
 
 



 

Regresszió elemzés magas vállalkozói orientációjú hallgatók (N=90) körében befektetés területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,726 0,527 (Constant) 2,341 ,774  3,024 ,003 

pbefeh ,444 ,101 ,379 4,416 ,000 
pbefke -,428 ,089 -,377 -4,782 ,000 
SZBBEF ,216 ,081 ,228 2,657 ,009 
VO-TELJ -,199 ,086 -,182 -2,312 ,023 
VO-ENHAT ,119 ,056 ,163 2,131 ,036 

Dependent Variable: pbefkh 
 

Regresszió elemzés magas vállalkozói orientációjú hallgatók (N=90) körében vállalkozói területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,716 0,513 (Constant) 1,319 ,708  1,862 ,066 

pvalleh ,449 ,073 ,481 6,192 ,000 
pvallke -,432 ,097 -,344 -4,464 ,000 
VO-NONKONF ,203 ,058 ,270 3,480 ,001 
VO-PRO ,122 ,061 ,154 2,000 ,049 

Dependent Variable: pvallkh 
 

Regresszió elemzés alacsony vállalkozói orientációjú hallgatók (N=112) körében szociális területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,575 0,331 (Constant) 2,093 ,406  5,151 ,000 

SZBSZOC ,208 ,055 ,318 3,787 ,000 
szocke -,195 ,067 -,245 -2,920 ,004 
VO-PRO ,063 ,027 ,191 2,372 ,019 
szoceh ,138 ,063 ,187 2,174 ,032 

Dependent Variable: szockh 
 

Regresszió elemzés alacsony vállalkozói orientációjú hallgatók (N=112) körében fogadás területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,421 0,177 (Constant) ,563 ,273  2,060 ,042 

FBFOG ,110 ,042 ,265 2,627 ,010 
SZOFOG ,159 ,073 ,221 2,192 ,031 

Dependent Variable: pfogkh 
 
 
 
 
 



 

Regresszió elemzés alacsony vállalkozói orientációjú hallgatók (N=112) körében befektetés területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,416 0,173 (Constant) 1,489 ,307  4,852 ,000 

pbefeh ,451 ,095 ,416 4,752 ,000 
Dependent Variable: pbefkh 
 
Regresszió elemzés alacsony vállalkozói orientációjú hallgatók (N=112) körében vállalkozói területen 

R R Square Predictors 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
0,628 0,394 (Constant) 2,001 ,465  4,306 ,000 

pvalleh ,388 ,076 ,407 5,116 ,000 
FBVALL ,103 ,033 ,246 3,073 ,003 
pvallke -,249 ,089 -,221 -2,789 ,006 

Dependent Variable: pvallkh 
 

32. melléklet 
A semleges érték a kódolás miatt nem 0, hanem 4! 
Érzelmi mutatók átlagai vállalkozók körében vállalkozói 

területen 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYIVALL 51 5,6404 1,29612 ,18149 
FBVALL 51 4,9804 1,32409 ,18541 
SZBVALL 51 5,2284 ,97156 ,13605 
SZOVALL 51 4,7190 ,80964 ,11337 
 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől vállalkozók körében a vállalkozói területen 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYIVALL 9,038 50 ,000 1,64039 1,2759 2,0049 
FBVALL 5,288 50 ,000 ,98039 ,6080 1,3528 
SZBVALL 9,030 50 ,000 1,22843 ,9552 1,5017 
SZOVALL 6,342 50 ,000 ,71902 ,4913 ,9467 
 

Érzelmi mutatók átlagai magas VO-jó hallgatók 
körében vállalkozói területen 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYIVALL 89 6,3448 ,75482 ,08001 
FBVALL 89 3,6743 1,84771 ,19586 
SZBVALL 89 4,9963 1,13727 ,12055 
SZOVALL 89 4,4236 1,08916 ,11545 
 



 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől magas VO-jú hallgatók körében a vállalkozói területen 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYIVALL 29,307 88 ,000 2,34483 2,1858 2,5038 
FBVALL -1,663 88 ,100 -,32573 -,7150 ,0635 
SZBVALL 8,265 88 ,000 ,99629 ,7567 1,2359 
SZOVALL 3,669 88 ,000 ,42360 ,1942 ,6530 
 

Érzelmi mutatók átlagai alacsony VO-jó hallgatók 
körében vállalkozói területen 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
NYIVALL 111 6,2884 ,81733 ,07758 
FBVALL 111 3,4023 1,74057 ,16521 
SZBVALL 111 4,9732 ,92456 ,08776 
SZOVALL 111 4,1114 ,90241 ,08565 
 

Érzelmi  mutatók eltérése a semleges értéktől magas VO-jú hallgatók körében a vállalkozói területen 
 Test Value = 4                                        
 

 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 
NYIVALL 29,498 110 ,000 2,28838 2,1346 2,4421 
FBVALL -3,618 110 ,000 -,59766 -,9251 -,2703 
SZBVALL 11,090 110 ,000 ,97324 ,7993 1,1472 
SZOVALL 1,300 110 ,196 ,11135 -,0584 ,2811 
 
 

 


