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A Fiatal Vállalkozók Felmérésről 
 
 

Az InnovaLab Intézet és a MunKaland Fejlesztő Központ 2014. áprilisában közös online felmérést futtatott annak 

felmérésére, hogy a fiatal önerős vállalkozók milyen problémákkal és nehézségekkel szembesülnek mindennapi 

működésük során, működési jellemzőik miként hatnak sikerességükre.  

 

A felmérésben közel 50 fiatal vállalkozó vett részt, legtöbbjük szolgáltatás (39%), gyártás és kereskedelem (10-9,5%), 

mobil- és információtechnológia (9,7%), valamint művészetek és design (9,7%) területen dolgoznak.  

 

A vállalkozások életkorát tekintve a résztvevők egyenlő arányba képviseltették magukat az 1 éve, a 2-3 éve és a 4-6 

éve működő vállalkozások (25, illetve 26%), míg a 7-10 éves cégek 16%-os, a több mint 10 éve működő cégek pedig 

6%-os részvételt mutatnak.  

 

A vállalkozásban foglalkoztatottak száma szerint a legtöbbjük, 87%-uk mikrovállalkozás (1-9 fő), míg 13%-uk 

kisvállalkozás (10-49 fő). A felmérés ugyan nem reprezentatív, azonban a főbb sajátosságok még így is kirajzolódnak. 

 

Készült: 2014. augusztus 
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Mi a legfájóbb pont? 
 
Amikor arra kerestük a választ, hogy vajon mi a legfőbb akadálya a vállalkozások sikeres fenntartásának, elsőként a 
leggyakrabban említett gyenge pontokat azonosítottuk, és azok pénzügyi eredményességre irányuló hatását vizsgátuk.  
 
A felmérésben részt vevők 48,4%-nál a vállalkozások legfájóbb pontja, hogy „Nem termel elegendő profitot a fejlesztéshez” (1-
es érték a maximálisan adható 5-ből).  
Az alacsony profit és a további, szintén gyakran említett gyenge működési jellemzőknek az eredményességgel való összefüggését 
viszgálva az látszik, hogy a jó teljesítmény elmaradására leginkább olyan jellemzők adhatnak okot, mint hogy mennyire fontos a 
vállalkozás megújulása, az innováció: a ’Kevesebb új terméket/szolgáltatást vezetettünk be, mint a versenytársak”  88%-os 
korrelációt mutat a negatív eredménnyel.  
Második legmeghatározóbb jellemzőnek a szervezeti belső működés bizonyult: „Nincsenek szabályozott működési 

folyamataink.”, ami 78%-os korrelációt mutat a negatív eredménnyel.  
Szerencsére, ez utóbbi két jellemző kevesebb válalkozásban számít gyenge pontnak, mint például az elmaradó profit vagy a 
feladatokhoz nem illeszkedő létszám,  vagy a tudatos célkitűzés és a tervezés hiánya. Utóbbi három ugyan sok vállalkozásban 
jelent nehézséget, de úgy látszik, kevésbé közvetlen módon hat ki az eredményekre, mint az előzőek. 
 

* A részvevők a válaszaikkal 1-től 5-ig értékeltek, ahol 1=egyáltalán nem jellemző, míg 5=teljesen jellemző. 
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Mi a legfájóbb pont? 
 
Az elmaradó eredményekért okolható – az előbbi grafikonon látható - hat jellemző, alapvető hiányosságokat tárt fel: A rendezett 

működési folyamatok hiánya és a nem megfelelő létszám a vállalkozás jelenlegi működésére hat negatívan, amennyiben 
például, az ad-hoc működés rontja a költséghatékonyságot, a teljesítés színvonalát vagy az időben teljesítést.  
 
Egy másik csoportba sorolhatók azok a gyengeségek, amik a vállalkozás jövőjét veszélyeztetik: Ha ugyanis nincs tudatos 

célkitűzés – legalább a belátható következő időszakra, ami a vállalkozás életkorától függően 1-3 hónap vagy akár 3 év is lehet –, és 
az ehhez kapcsolódóan nem történik meg a hozzá vezető lépések kijelölése, illetve nem áll rendelkezésre elkülönített összeg a 

folyamatos fejlesztő tevékenységre, minimum azzal számolhatunk, hogy nem haladunk egyről a kettőre – hiszen sem azt nem 
fogalmaztuk meg, hol van az egy, sem azt nem vizionálzuk, hol lesz a kettő, és legrosszabb esetben fogalmunk sincs, milyen forrásra 
(tudás, tőke, eszköz, stb.) lesz szükségünk a célok eléréséhez – megengedve persze azt is, hogy óriási szerencsénk lesz vagy 
felkarol bennünket egy mecénás vagy jótevő angyal – ami egyébkéntt a start-up műfajban létező intézmény és fogalom.  
 
A célkitűzés és tervezés, valamint az innoáció fontosságáról külön fejezetben szólunk. 
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Mire vezethető vissza a gyenge profittermelő képesség? 
 
Külön figyelmet érdemel a legfájóbb pont. Ebből két dolgot is meghallhatunk: kicsi a profittermelő képesség, és emiatt elmaradnak a 
fejlesztések is. Kezdjük az elsővel: A vállalkozások profittermelő képessége alacsony. A legegyszerűbb közgazdasági számítás szerint a 
profit a bevétel és a ráfordítás különbsége. Míg előbbi a piaci szerepléssel, utóbbi a működés hatékonyságával magyarázható. A piaci 
szereplés is legalább két tenyezőből áll össze; amit tudunk a piacról (piacismeret), másrészt pedig, ahogyan kilépünk a piacra (piaci 
jelenlét). Sajnos, a piacismeret terén jócskán látszik javítani való: A válaszadók 29%-a szerint kifejezetten gyenge a piacismeret, és 
csak alig 10% mondja azt, hogy képben van az őt érintő külső környezeti változásokkal kapcsoaltban. Ennél jobb a helyzet a piaci 
jelenlét terén: ott „csak” 16,1% nem tartja megfelelőnek a piaci helyzetét, míg 29% állítja, hogy jól szerepel a piacon – van egyedi 
kínálata, ismert és kedvelt, megjelenik internetes felületeken.  

 
 

A gyenge profittermelő képesség másik okáról, a szervezeti működés hatékonyságának állapotáról már van némi képünk, hiszen a 

szabályozott működés hiánya ott szerepel a hat legfőbb hiányosság között, és ráadásul erős korrelációt mutat az eredményességgel. 
Ha tehát jól szervezetten működünk, nagyobb az esély arra, hogy eredményt termeljünk. A szervezeti működés terén a felmérésben 
résztvevő vállalkozások azonban csupán erős közepes, 3,4-es átlaggal végeztek.* 
Ha megnézzük a felmérés összesített adatait, láthatjuk, hogy a munkatervezés, a szervezett folyamatok,az információáramlás és a 
szervezeti felépítés (létszám, feladatok és munkakörök) egyaránt fejlesztendó területek, ha nagyobb produktivitásra vágyunk. 
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A működés szabályozása, racionalizálása különbözteti meg a nagyvállalatokat a kisvállalkozásoktól – és nem csupán a követhetőség 
miatt. A jól átgondolt folyamatok, a tervezett lépések kiküszöbölik ugyanis az üresjáratokat, a pazarlást és az ad-hoc intézkedésekből 
adódó plusz vagy fölösleges köröket – amik mind az idő- vagy a költséghatékonyságot növelik. 
 

A vízió fontossága 
 

A felmérésben a vízió, valamint a hosszú távú célok és stratégiák hiánya jelenti az egyik fő problémát. A résztvevők az adható 5 pontból 
átlagosa 3,45-re értékelték a vízió és hosszú távú célok, stratégia meglétét. Nyilvánvaló, hogy a gyenge jövőkép gyenge teljesítményhez 
vezet. 
Miért fontos a vízió?  

Fejlődés és innováció csak akkor fog bekövetkezni, ha a vállalkozás vezetője, az ötlet gazdája képes inspirálni másokat, akik segítségével 
az ötletből működőképes termék, szolgáltatás, kezdeményezés válik. A történelemben számos példa bizonyítja, hogy a nagy ötletek 
mindig személyes vízióval kezdődnek. Egy vállalat leginkább a vízió mentén emelkedhet ki a többiek közül, így válhat különlegessé. A 
vízió egyrészt kijelöli azt az utat, melyen a vállalkozás végig kíván menni. Másrészről az emberek szeretik azt, ha az érzelmeikre hatnak, 
szeretnek hinni valamiben, egy nemes célban, ami nagyobb náluk. A vízió arra ad választ, hogy miként lehet – a termékeinkkel, 
szolgáltatásainkkal - az emberek életét jobbá tenni. A vízió segítségével az okos és lelkes emberek elkötelezik magukat egy közös cél 
megvalósítása mellett. A vízió azt jeleníti meg, hogy mire lehetnek képesek, hogyan írhatnak közös történelmet. Az Apple kiváló példája 
annak, hogy álmot árulunk, nem egy tárgyat vagy szolgáltatást. A vízió az, amivel lehet evangelizálni. A sikeres vezetők ezért olyan 
vízióval állnak elő, mellyel felszabadítják csapatának képzelőerejét, így azok képessé válnak arra, hogy még a lehetetlennek tűnő dolgokat 
is lehetővé tegyék. Így a vezető nagyobb hatással lehet az emberek érzelmei és szellemi erőforrásaira, értékeire és elkötelezettségére. A 
munkavállalók pedig tudják, kimagasló eredményt várnak el tőlük, melyet – ha hisznek a vízióban – képesek is elérni.  
Milyen a lelkesítő jövőkép?  

Legyen egyrészről konkrét, tömör és következetes. Másrészről merész, de ugyanakkor reális és megvalósítható, összhangban a vállalat 
alapvető értékeivel. Az igazi vízió az, amit az ember a lelki szemeivel lát, amit ezután más soha el nem felejt. 
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Így működnek azok a vállalkozások, amelyek hozzák az 
eredményeket 
 

A megkérdezett vállalkozók kevesebb mint egyharmada (29%) nyilatkozott úgy, hogy elégedett az ereményességével, azaz teljesítik a 
terveket. Kiváncsiak voltunk, ők mit csinálnak jól. Nos, úgy fest, hogy a tudatos vezetésnek, az összeszedett szervezeti működésnek és 

az erős motivációnak kulcsszerepe van a sikerben. Ezeken túl számít még a jó együttműködés, az innovatív szemlélet és persze, az 
sem árt, ha jól szereplünk a piacon. A jól teljesítő vállalkozók egyöntetűen jók ebben: 

 

 
 
Statégia 
� Világosan látják, milyen irányt követtek az elmúlt időszakban. 

 
Szervezeti működés 
� Az eredményt hozó tevékenységekre összpontosítanak. 
� A működési folyamatokat betartják. 
� Időben hozzájutnak a munkához szükséges információkhoz. 
� A munkatársak tisztában vannak a feladatukkal, felelősségükkel. 
� A munkatársak teljes mértékben tudják teljesíteni az elvárásokat a 

munkában. 
 
Innováció 
� Időről időre ellenőrzik és fejlesztik a munkavégzési rutint. 
� Bátorítják és jutalmazzák az ötleteket. 
� Több új termékkel jöttek ki a piacra, mint a versenytársak. 

 
 
Együttműködő légkör 
� A cégen belül egymást segítik az eredmények elérésében. 

A munkatársak a vezetőkhöz fordulhatnak kérdéseikkel.  
� ársak. 

 
Motiváció 
� Az üzleti tevékenység és a célok inspirálják a tulajdonost. 
� A munkatársak érzik, hogy fontos szereplők a vállalkozásban. 
� A feladatkörök illeszkednek azzal, amiben jók a munkatársak. 

Vezetés 
� A vezető sikeresen állítja a feladatok mögé a csapatot. 
� A vezető ismeri és díjazza az egyéni képességeket. 
� A vezető tisztában van a vállalkozást érintő tényezőkkel 

(gazdasági, jogi, szakmai és tulajdonosi). 
� A feladatok elvégzését számon kérik, ellenőrzik. 
� A vezető hatékonyan mérlegeli a lehetőségeket, dönt, irányt szab. 

 
Piaci jelenlét 
� Egyedi kínálatuk van a piacon. 
� Jó hírnevük van a piacon. 

 
Ám még az eredményes vállalkozóknak is vannak gyenge pontjaik; jó, ha a jövőben odafigyelnek arra, hogy napi gyakorlatukba beemeljék a 
megújulási lehetőségek keresését, a stratégiai szemléletet és a napi munkatervezést, és ne felejtsenek el időben azon gondolkodni, hogy 
az egyre sokasodó feladatok megoldására ki lesz a megfelelő személy – az idők végezetéig ugyanis nem végezhet mindent, például, maga 
az egyszemélyes vállalkozás tulajdonosa.  
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Így működnek, akik nem hozzák az eredményeket 
 
Sajnos, ők vannak többen. A válaszadók 71%-a nem tartja megfelelőnek az eredményességét – vagy teljes mértékben 
eredménytelen (13%), vagy a termelt eredmény éppen hogy a túlélésre elegendő, illetve reményt adó (58%). Az ő válaszaikban 
általánosságban az látható, hogy szinte minden ponton mutatkoznak hiányosságok, illetve, az erősségeik nem segítik ki őket az  
eredménytelenségből.  
Megvan például a motiváció, a lelkesedés, és jó a 
hozzáállás is a vállalkozás működtetéshez, ám ez láthatóan 
kevés – ilyen, eredményt nem hozó erősségek, például: 

+ A munkatársaink a vezetőkhöz fordulhatnak kérdéseikkel. 
+ A munkatársakkal jól tudunk együttműködni. 
+ Érzem, hogy fontos szereplő vagyok a vállalkozásban. 
+ Bátorítjuk és jutalmazzuk az ötleteket. 
+ A vezetőm ismeri és díjazza a képességeimet. 
+ Szívvel-lélekkel tudok itt dolgozni. 

 
Nyilvánvalóan kíváncsiak vagyunk rá, hol úszik el az eredmény? Azaz, dacára a megannyi erősségnek, mik lehetnek azok a vonások, 
amin, ha javítanak a vállalkozások, növekedhet az eredményességük. 
Azok a vállalkozók például, akik a kérdések több mint 
felében, 51%-ában elégedettek magukkal, vagyis sok 
szempontból erősnek tekinthetők, mindannyian el maradást 

mutatnak stratégiai gondolkodás, napi munkatervezés, 

a szervezett működés kialakítása terén és 

fejlesztésekben. Az ő gyenge pontjaik: 

- A vállalkozásnak nincsenek hosszú távú céljai és stratégiája. 
- Nem tűznek ki rendszeresen világos célokat. 
- Működési folyamatok nem szabályozottak vagy nem tartják 

be – így nem elég gördülékeny a feladat végrehajtás. 
- A vállalkozás munkatársi létszáma nem felel meg az 

ellátandó feladatok mennyiségének. 
- Az elmúlt években nem vezettek be több új terméket / 

szolgáltatást, mint a versenytársak. 
 
Levonható tehát a következtetés, hogy a lelkesedés vagy a támogató légkör önmagában még kevés az eredményességhez, mert ha 

hiányzik a vízió és a működés tudatos felépítése, akkor szinte biztosan nem számíthatunk eredményre. A rosszul teljesítő 
vállalkozásoknál tehát ott úszik el a várt eredmény, ahol a lelkesedéshez tudatos elhatározásnak, lépésnek, rendszenek, azaz 
következetes működésnek kellene társulnia.  
 
Érdekes kérdés, hogy mi az oka, hogy hiányzik a következetes menedzselés? Erre a vállalkozók támogatási igénye adta meg a 
választ, amit külön részben mutatunk be részletesen is. Itt csak a legégetőbb igények álljanak: 

- mentori támogatás vállalkozásvezetés terén 
- coach közreműködése – feltételezhetően döntéstámogatás céllal 
- innovációt támogató módszerek – pl. tudásmegosztás, kreatív gondolkodás fejlesztése 
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Innovációs eredmények  
 
Az innovációs és megújulási képességek fejlesztése az olyan innovációs eredményekben hozhat javulást, melynek során a 
termék/szolgáltatás piaci újdonságként jelenik meg, a vállalkozás sikeresen veszi fel a harcot a versenytársakkal, újszerű termelési és 
üzleti folyamatokkal rendelkezik. A felmérésben résztvevők ezen tényezőknek saját vállalkozásuk esetén közepes, valamint jó 
értékelést adtak. Az innovációs eredmények tekintetében azonban a legalacsonyabb értékelést (3 pont) az az állítás kapta, miszerint 
a vállalkozás az elmúlt években több új terméket/szolgáltatást vezetett be, mint a versenytársak. Úgy véljük, - amennyiben az 
innovációs eredményesség többi mutatója ennél magasabb – az alacsony érték mögött a vállalkozás eredményességével analóg 
okok húzódnak meg.  
 
A résztvevő vállalkozások válaszaiból kiderül, hogy jellemzően nem rendelkeznek kialakult módszerrel, technikával arra vonatkozóan, 
hogy folyamatosan nyomon kövessék a környezeti változásokat. A vállalkozás esetében a környezet jelenti a beszállítókat, 
fogyasztókat, szabályozó intézményeket, versenytársakat, stb. Ez azért jelenthet problémát, mert a vezetés, a szervezet mellett a 
környezet az, amely jelentős mértékben meghatározza a vállalkozás stratégiáját. Amennyiben a szervezet nem fordít kellő figyelmet a 
környezetben történő változásokra, illetve azok megértésére, az veszélyeztetheti a vállalkozás alkalmazkodóképességét. A 
vállalkozás piaci résbe kényszerülhet, ahol addig bír fennmaradni, amíg erőforrásai kitartanak. A környezet határozza meg az 
alkalmassági kritériumokat, a kritériumok változása pedig erős hatással van arra, hogy a vállalat hosszú távon állva marad, vagy 
kiszelektálódik.  
 
Szintén gyengének értékelték a résztvevők a munkavállalói teljesítmény-visszajelzést, annak kihívásokra ösztönző jellegét. A 
teljesítménymenedzsment egy vállalkozáson belül, azon folyamatokat foglalja magába, melyek lehetővé teszik a vállalkozás és az ott 
dolgozók céljainak összehangolását, rendszerbe szervezését, ezáltal a vállalkozás eredményességének ellenőrzését, folyamatos 
növelését és fejlesztését. A kérdés, hogy a munkavállalók teljesítménye mennyire illeszkedik a vállalkozás céljaihoz. A munkavállalók 
számára - az általa nyújtott teljesítményről - adott megfelelő visszajelzéssel fokozható a teljesítmény, a hatékonyság és az 
elköteleződés is. Ugyanakkor egy teljesítményértékelő beszélgetés során a vállalkozás is kaphat visszajelzést a munkavállaló 
esetleges problémáiról, nehézségeiről, szükségleteiről.  A teljesítménnyel kapcsolatos visszajelzés tudatos formálásával fokozhatjuk a 
bizalmi, nyitott és ösztönző légkört, mely elősegítheti a kreatív problémamegoldást, felelősségvállalást, és a hozzáállást is. Itt is 
érvényesül a Pygmalion-hatás, vagyis ahogy a vezető kezeli a beosztottjait, az meghatározza teljesítményüket.  
 
A résztvevő vállalkozások a cégen belüli tudásmegosztási és tanulási folyamatokat is viszonylag gyengébbnek ítélte meg. Egy 
vállalkozás tudástőkéje három tényezőből áll: az ügyféltőkéből, a szervezeti tőkéből és a humán tőkéből. A versenyképesség 
szempontjából rendkívül lényeges, hogy a szervezeten belül miként osztják meg a munkatársak a tudásukat. A munkavállalók által 
birtokolt tudás feltérképezése és hatékony megosztása révén a vállalkozás pontos képet kaphat a rendelkezésére álló belső 
erőforrásairól, tudásmegosztási folyamatok kialakításával pedig felgyorsíthatja a probléma-megoldási folyamatokat, mellyel javíthatja 
versenyképességét. Plusz inspirálja a csapatot a gondolkodásra, hiszen az ötlet nem marad a fiókban – ahogyan az olyan gyakran 
megesik. 
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Milyen fórumokon szerezne ismereteket? 
 
A felmérésben külön rákérdeztünk arra, hogy milyen fórumokon, felületeken szerezne szívesen további ismereteket a vállalkozás 
sikeres működtetéséhez. Az összesített eredmények alapján a legtöbben a networking, kapcsolatépítés, rendezvények, előadások, 
coaching & mentoring és szakmai üzleti reggeliket jelölték meg, míg a legkevesebben a szolgáltatókat (akik segítenek eligazodni, 
hogy egy ötlet megvalósításával kapcsolatosan kihez forduljunk) és a működési tanácsadást (pl: munkaerő-kiválasztás, 
munkakörtervezés, folyamattervezés) nevezték meg. 
 
A válaszok rangsorát és a felmérés kérdéseire adott válaszok összefüggéseit vizsgálva megállapítható, hogy a résztvevő vállalkozók 
olyan fórumokat keresnek, ahol elsősorban kapcsolatokat és szakmai ismereteket gyűjtenének, holott a felmérés kérdéseire adott 
válaszokból kitűnik, hogy leginkább a vállalkozási tapasztalatok és tudás területén küzdenek hiányosságokkal. Sikerességükhöz 
elsősorban olyan fórumokra lenne szükség, ahol a vállalkozással kapcsolatosan megélt mindennapi kihívásokról, kudarcokról, 
sikerekről és tapasztalatokról tudnának valós ismereteket (élményeket) szerezni, azokat olyan üzleti szereplőkkel együttesen 
megvitatni, akik ezeken a nehézségeken sikeresen túljutottak. A valódi tapasztalatszerzést másrészről olyan programokkal is elő 
lehetne segíteni, ahol a fiatalok lehetőséget kaphatnának – még a saját vállalkozás megkezdése előtt – más vállalkozások 
mindennapi életében akár gyakornokként részt venni. Így előre felkészülhetnének, hogy mire számíthat az, aki csak magára 
számíthat. Hiszen ez a vállalkozás valódi definíciója. 
 
A válaszok rangsorát végigtekintve még egy érdekesség figyelhető meg, nevezetesen az, hogy azokat a fórumokat preferálják, ahol a 
részvételük inkább passzív, mint aktív. Szívesen építenek kapcsolatokat, beszélgetnek az üzletről, hallgatnak előadásokat és üzleti 
reggeliket, azonban önmagukat és vállalkozásukat kevésbé merik ténylegesen exponálni, és esetleges értékelésnek kitenni. Ezt 
mutatja az is, hogy a működési tanácsadás – ahol a vállalkozás működésének sajátosságaira szemtől-szemben fény derülhetne – a 
rangsor legvégére került. A vállalkozás kockázatvállalás és felelősségvállalás egyben, melyhez egészséges önbizalom szükséges. Az 
esetleges kritikai észrevételek konstruktív kezelése pedig tanulható. A fiatal vállalkozók számára leginkább azt a szemléletmódot 
kellene átadni – habár ez a gazdaság valamennyi szereplője számára szükséges lenne -, hogy a hibázás önmagában nem rossz, 
hanem tapasztalat, melyből előnyt is kovácsolhatnak. Merjenek velük szembenézni. 
 
A coaching, mentoring iránti igény többször is felmerült, azonban ez azt is jelezheti, hogy a fiatal vállalkozók a tanácsadóktól 
leginkább azt várják el, hogy a nehézségekkel „a külső tanácsadók küzdjenek meg helyettük”. Ezért a vállalkozói ismeretek 
edukációja során kiemelt hangsúlyt kellene helyezni arra, hogy helyesen értelmezzük ezen tanácsadók szerepét: a coach pusztán  
kérdez, de nem kínál fel választ a problémára;  megmutathat ugyan egy utat, azonban a vállalkozó az, akinek ezen az úton végig kell 
mennie. 
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Az InnovaLab Intézetről 
 
 
A kreativitás átalakít, problémákat old meg, hidakat épít, új világokat nyit, szélesíti a lehetőségeket, fokozza az éberséget 
és kiszínezi az életet. Az InnovaLab Intézetben ezért szenvedélyesen keressük a miértekre és a hogyanokra a választ. 
Hogyan működik a kreativitás? Honnan ered? Hova tart? Mi mozgósítja? Keressük és kutatjuk az ötletet, a megújulást, a 
szemléletet. De legfőképp az embert, aki minden ötlet forrása. 
Az InnovaLab Intézet  emellett felkutatja és megismerteti azokat a szakterületükön elismert vezetőket és szakembereket, 
akik inspiráló hozzáállásukkal és szenvedélyes munkájukkal képesek újraírni a gazdasági és társadalmi forgatókönyveket. 
A szervezeteket pedig segíti abban, hogy képesek legyenek a kreatív vezetőket befogadni, munkájukat eredményesen 
támogatni. 
 
Kapcsolat és további információ:  InnovaLab Innováció és Kreativitás Kutató és Fejlesztő Intézet 

Tel: +36 20 277 3939, E-mail: info@innovalab.hu, Web: www.innovalab.hu 
 
 

 A MunKaland Fejlesztő Központról 
 
Az ember alapvető igénye, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb karriert, kibontakoztassa a benne rejlő 
képességeket és megvalósítsa önmagát. A nevelési és oktatási kultúránk azonban ehhez még mindig kevés támogatást 
nyújt – nem tanulunk meg például szembenézni önmagunkkal, lehetőségeinkkel és vágyainkkal. Ennek következményei a 
ma tapasztalható végzettség-halmozás, megalapozatlan próbálkozások, tanácstalan fiatalok és kudarcokkal terhelt 
felnőttek. 
A MunKaland Központ fejlesztő programokat dolgozott ki, amelyek a hivatásválasztás, újrakezdés, vállalkozás indítása és a 
munkahelyi nehézségek kezelésében támogatják az embereket. 
 
Kapcsolat és további információ:  MunKaland Fejlesztő Központ 

Tel: +36 20 579 6826, Web: www.munkaland.hu 
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