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1. 1. A családi vállalkozások gazdasági jelentősége  (1) 

• Néhány évtizede, a professzionálisan vezetett cégek kiemelkedő tőke- és 
tehetségeket vonzó képessége miatt, a vezetéstudományi szakemberek az 
örökösödési elveken működő CsV-k gyors megszűnését vizionálták. A valóságban,  
a családi vállalkozások nemcsak megőrizték, hanem javították  pozícióikat a 
globális gazdaságban. (Ismert mutinacionális cégek között számos CsV található, 
pl. Samsung, BMW, Walmart stb.) A FORTUNE Global 500 vállalatának egyötöde 
(2014: 19 %) CsV, szemben a 2005-os 15 %-os részesedéssel. A családi vállalkozások 
bevételei – a globális gazdaságban – évi 8 %- kal nőttek, szemben a nem családi 
cégek 6,8 %-os forgalom növekedésével. (McKinsey tanácsadó cég).  

• EU:  a vállalati populáció 70-80 %-a CsV, a foglalkoztatásban 40-50%-os arányt 
képviselnek (egyes országokban 70 %), a privát szektor értékesítésének 40 %-át, 
GDP és a hozzáadott érték 20 – 70 %-át képviselik.  

• USA: a GDP 57 %-át, a foglalkoztatottak 63 %-át és az összes új állás 78-át CsV-ok 
produkálják. 

 

 

 

 



1.2.  A családi vállalkozások:  a közbeszéd és a gazdaság 
(foglalkoztatás) politika elhanyagolt dimenziója (2) 

• - a közbeszéd és a gazdaságpolitika részéről korlátozott figyelem irányul a családi 

vállalkozásokra (az érdeklődés központjában a vállalati méret (pl. KKV vs. 
nagyvállalat) vagy a tartalmi, teljesítmény centrikus orientáció (pl. vállalatok 
versenyképessége, fenntartható fejlődés, innovációs teljesítmény, foglalkoztatás 
generálás stb.) tapasztalható.  A gazdasági és társadalmi szereplők kevésbé 
intenzíven foglalkoznak a családi vs. nem családi vállalkozások jellemzőivel. A CsV-k 
ritkán kerülnek említésre a gazdaság-foglalkoztatáspolitikai dokumentumokban a 
közép-kelet-európai régióban – kivétel: Lengyelország  és Cseh Köztársaság.  

• - A CsV-ok működésének fontosabb jellemzői. A család és az üzleti tevékenységek 
viszonyában érvényesülő kapcsolatok interaktivitása,  motivációk, ösztönzés, 
társadalmi tőke, menedzsment, finanszírozási feltételek, intézményi  kontextus, 
stb. (A családi vállalkozások működési jellemzői közül a továbbiakban ismertetendő 
INSIST nemzetközi projekt tel („HORIZON +”)  összefüggésben a „motiváció és 
ösztönzés” területén központi szerepet játszó generációváltás, vezetési transzfer 
kérdéseivel foglalkozom.)  

 



1.3. Generációváltás, vezetési transzfer a családi 
vállalkozásokban.(3) 

Motiváció/ ösztönzés és a generációváltás/vezetői transzfer kapcsolata:  
• (1) a család és a vállalkozás közötti kapcsolat szoros, formálisan és informálisan család a 

vállalkozás középpontjában, 
 

• (2) A CsV vállalkozás a fenntartható fejlődésben érdekelt szemben a nem-családi cégek rövid 
távú profit maximalizálással (pl. a CsV átlagéletkora hosszabb, mint a nem családi cégeké.) 
 

• (3) Generáció/vezetőváltás rendkívül bonyolult, komplex folyamat: nem egyenlő a pénzügyi 
tőke átadásával/megőrzésével hanem a társadalmi-kulturális tőke átadását is jelenti. (Az 
értékrendszerrel kapcsolatos olyan elemekről van szó, mint a tisztesség, megbízhatóság, 
szerénység, tekintély stb.) Fontos szerepet játszik a családtagok személyi elkötelezettsége a 
vállalatban, valamint cég helyi közösségbe történő „beágyazódása”, azonosulása. (Egyes 
szakemberek az „azonosulási tőke” gazdasági fejlődésben játszott szerepét hangsúlyozzák.) 
 

• (4) A generáció/vezetőváltást támogató, intézményi (intelligens) infrastruktúra szerepe: a 
generációváltással járó kihívások tudatosságának felkeltése, a generációváltás 
tervezésének/ütemezésének segítése, az utód felkészítése a jövőbeni szerepéhez szükséges 
kompetencia és tudás elsajátítására, kedvező pénzügyi szabályozás, felsőoktatási intézmények 
kurzusai, szemináriumai a családi vállalkozások szövetségének szervezésében stb. (korai 
felkészülés igénye: két évtized, Cégérték, 2014, július – augusztus). USA: utódlás felkészülési 
igénye 10 év, konkrét tervezést az utódlás előtt 5 évvel ideális elkezdeni.  
 



1.3. Generációváltás, vezetési transzfer a családi 
vállalkozásokban: néhány európai és tengerentúli példa(4) 

• A generáció/vezetőváltás: a kutatók viszonylag szerény figyelmet fordítanak a 
folyamat sikerességét elősegítő „intézményi” (intelligens) infrastruktúra” 
szerepére, tervezésére és fejlesztésére:  

•    

• Olasz példa:   „ évente a családi vállalkozások 10 %-a, az utódlás elégtelen 
tervezése és szervezése/menedzselése következtében megszűnik. Hiányoznak az 
olyan közvetítők („intelligens infrastruktúra), mint az ügyvédek, pénzügyi és üzleti 
tanácsadók. Minden második családi vállalkozás nem éli meg a második 
generációt és mindössze a családi vállalkozások 15%-át képviselik a harmadik 
generációs vállalkozások.” (B. Dallago, 2014.) 

• Lengyel példa:  a lengyel kormány támogatja a vállalkozók visszavonulását, a 
vállalkozásból való „kilépését” elősegítő un. tudatosság fejlesztő programokat 
(„awareness programmes”). (A. Surdej, 2015.) 

• USA példa: az első generáció váltás eredményeként a CsV-ok 30 % fennmard, a 
második generációváltást követően csupán a vállalkozások 14 %-a, és a harmadik 
gener9ációváltást követően mindössze a vállalkozásoknak 5 %-a éli túl. (Surdej, 
2015. 



2. INISIST Projekt. 2.1. Nemzetközi kutatási konzorcium tagjai 
(„Erasmus +”)(5) 

• 1: Budapest Gazdasági Főiskola – Pénzügyi és Számviteli Kar (BGF – PSZFB) – 
koordinátor (lead-partner) (7 partner) 

• 1.1.(Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége – MGYOSZ) 

 

• 2: Leeds Becket University,   – Policy Research Institute, Leeds, U.K.  

 

• 3: Cracow University of Economics – Department of European Studies, Cracow, 
Poland 

• 3.1. Malo polski Zwiazek Pracodawcow LEWIATAN 

 

• 4. MAC-TEAM (Belgium – tanácsadó cég) 

 

• 5. AdInvest Development (France – tanácsadó cég) 

 

 



2. INSIST Projekt. 2.2. A projekt fontosabb jellemzői: Oktatási, 
disszeminációs, minőségbiztosítási modulok (6) 

• Projekt célja: a KKV-k gerincét alkotó CsV-ban, a generáció/vezetőváltás komplex 
folyamatát befolyásoló intézményi (intelligens infrastruktúra)  fontosabb 
összetevőinek vizsgálata. 

• 2.2.1. Képzési/oktatási modulok (1-4): 

• (1) Stratégiai döntés/vezetés („Strategic decision/leadership), Koordinátor:  Leeds 
Becket University, U.K. 

• (2) Képzés – tanácsadás (mentoring) („Training, mentoring for succession in 
SMEs”), Koordinátor:  AdInvest Development, France: tanácsadó cég) 

• (3 ) Jogi és pénzügyi szabályozás („Legal and Financial issues”) Koordinátor: BGF 
PSZK 

• (4) Az utódlás társadalmi-kulturális jellemzői („Social-cultural Aspects of 
Succession”), Koordinátor:  Cracow Economic University – Poland 

• 2.2.2. Eredmények hozzáférhetősége (Dissemination) modul, Koordinátor:  
Cracow Economic University - Poland 

• 2.2.3. Minőségbiztosítási modul: MAC-TEAM, Belgium. 

 

 

 

 



2. INSIST Projekt. 2.3. A kutatási modul összetevői (7) 

• 2.3.1. Nemzeti kutatási jelentés  a generációváltást/vezetésátadást 
elősegítő illetve akadályozó tényezőkkel foglalkozó irodalom 
feldolgozása:   

• Szerkezet:  
 

•  I. Bevezető ( a CsV szerepe és jelentősége - intézményi kontextus),  
• II. A CsV-ok társadalmi-kulturális környezete, 
• II.1. Utódlási folyamat és infrastruktúra,  
• II.2. A CsV-on belüli pszichológiai és kommunikációs viszonyok: 

megkülönböztetett figyelemmel a generációváltás folyamatára 
• III. A CsV menedzselése – stratégiai területek 
• IV. Gazdaságpolitikai, pénzügyi és jogi szabályozási környezet 
• V. Következtetések 

 



2. INSIST Projekt. 2.3. A kutatási modul összetevői (8) 

• 2.3.2. Vállalati esettanulmány:  

• I. A CsV tevékenységének bemutatása (a cég rövid története, fontosabb tevékenységek, 
tulajdonosi struktúra, a termék-szolgáltatás piac fontosabb jellemzői, a foglalkoztatási 
szerkezet stb.) 

• II. Az  utódlási folyamat (a „belépés” és „kilépés” szabályai, a  CsV dinamikája, a 
következő generáció elkötelezettsége) 

• III. Következtetések, tanulságok 

• Vállalati esettanulmány - szektor: 
• Magyarország:  (1) BI – KA (logisztika - szolgáltatás), (2) Heimann Családi birtok 

(borászat  - élelmiszeripar), (3) Húsfeldolgozó (élelmiszeripar) vállalkozás, 

• Lengyelország: (1) ABC Kereskedelmi vállalkozás (háztartási vegyszerek, kozmetikus 
értékesítés (szolgáltatás), (2) Brysksy Construction Holding (építőipar), 

• Nagy - Britannia: (1) Harrison Signs (100 éves cég, kiállítási eszközök, berendezések 
gyártása), több generációs utódlás, (2) Stelram Ltd., egyedi igények szerinti műszaki 
szolgáltatás, második generáció, (3) Planet Platforms, balesetvédelemmel kapcsolatos 
eszközök gyártása. Utódlás folyamatban, az apa mint elnök, változatlanul részt vesz a 
vállalkozás irányításáaban.  



2. INSIST Projekt. 2.3. A kutatási modul összetevői (9) 

 

• 2.3.3.Összehasonlító elemzés és javaslatok az oktatási modulok számára  

 (a nemzeti jelentések és a vállalati esettanulmányok tapasztalatainak 
feldolgozása, összegzése és értékelése) 

 

 

• 2.3.4. Kutatási eredmények publikálása és javaslatok a döntéshozók  

pl. „Utódlási eredménytábla” („Succession Scoreboard”) összeállítása a  
nemzetközi tapasztalatok alapján) 
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