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A projekt eredete
A BGE és az MGYOSZ több európai projekt mentén 
működött együtt kis- és középvállalkozások (KKV-k) 
számára készült tananyagok fejlesztése területén. Ezen 
munkálatok során jutott el a két partner annak a felis-
merésére, hogy nagy tömegű hazai KKV jut el napjaink-
ban az első generációváltáshoz, a tulajdonos és/vagy a 
cégvezető menedzser nyugdíjba távozásához. 
A partnerek megvizsgálták a generációs átmenet 
nyugaton már régebben gyakorolt folyamatát, az 
átmenet segítését célzó technikákat, tapasztala-
tokat. Az átmeneti folyamatok szabályozatlansága 
a vállalkozások területén tapasztaltabb országok-
ban is nagy veszélyeket rejt magában, komolyan 
befolyásolva az egész nemzetgazdaság állapotát. 
A gazdag irodalom áttekintése után a partnerek 
arra a következtetésre jutottak, hogy egy nemzet-
közi kutatással előkészített tananyagfejlesztés és 
annak a képzési gyakorlatba való átvitele nagyban 
segítheti a generációs átmenet folyamatosságának 
biztosítását és a leselkedő veszélyek elkerülését.
Ennek eredményeképpen született az INSIST projekt 
angol, francia, valamint lengyel partnerekkel. A projekt 
végrehajtása félidejénél tart, de az eddig elért ered-
mények reménykeltőek.

A projekt eddigi eredményei
Egy nemzeti kutatásokon és esetfeldolgozásokon 
alapuló összehasonlító tanulmány készült a rész-
vevő országok generációváltási gyakorlatának, 
tapasztalatainak feldolgozásával. A projektvezetők 
itt úgy döntöttek, hogy a vizsgálatok fókuszát a 
családi vállalkozásokra helyezik. Ezek EU átlagban 
az egyes GDP-k 60-70%-át adják és az átmeneti 
folyamatok vizsgálata és kidolgozottsága nagyobb, 
mint az általános KKV-knál. A tanulmány táplálta 
a tananyagfejlesztést, melynek keretében négy 
képzési modul készült el, fókuszálva a generációs 
átmenet legfontosabb aspektusaira:

1. Szociális és kulturális modul
Áttekinti a generációs átmenet szociális és kulturális 
aspektusait főképpen a családi KKV-kra koncentrálva: 
Öröklési problémák; a céget nem öröklő leszármazottak 
kezelése. A szociális-érzelmi tőke és a bizalom szerepe 
a szociális tőke kihasználásában. A céget átvevők 
segítése azon képességek fejlesztésében, melyek 
szükségesek az új piaci lehetőségek megtalálásához. 
A generációs “árnyék” kezelése; az alapító jogi ereje 
befolyásolhatja az átvevő stratégiai hozzáállását. 
Formális átmeneti terv szükségessége; ennek függése 
a vállalkozás méretétől. Különbségek első és sokadik 
generációs cégek generációváltásában. Átmenet 
az alkalmazotti problémák fényében. A családi 
vállalkozásokat az általános KKV-któl megkülönböztető 
jelenségek az átmenet vonatkozásában. Megkülön-
böztetés a gyártó és a szolgáltató vállalkozások 
között az átmenet tekintetében. A nemzeti kulturális 
különbségek és a változó családi modellek hatása az 
átmenet kezelésében. A tulajdonos és a menedzser 
egybeesésének negatív hatásai. 

2. Stratégiai kérdések modulja
Áttekinti a KKV tulajdonosának, ill. menedzserének 
általános szerepét a cég vezetésében, majd 
holisztikus áttekintést ad a vezetők szerepéről 
a generációváltási folyamatban. Segít elhelyezni 
a vállalkozást a szélesebb vállalkozói szférában, 
felmérni a lehetséges fejlesztési lehetőségeket, 
meghatározni az ahhoz szükséges menedzsment 
változtatásokat, humán erőforrásfejlesztéseket. Segít 
feltérképezni a konkurencia helyzetét, ahhoz igazítani 
az új stratégiát, ami figyelembe veendő a generációs 
átmenetnél. A modul felvet nemzetközi együtt-
működési témákat, megvizsgálva a cég nemzet-
köziesítésének lehetőségeit. Útmutatást ad, hogyan 
lehet ezeknek az átfogó vizsgálatoknak az ered-
ményéhez igazítani a generációs átmenet stratégiá-
ját. A tananyagot esettanulmányok színesítik.

3. Financiális és jogi kérdések modulja
Segít áttekinteni a vállalkozás anyagi helyzetét, a 
financiális folyamatokat, valamint azok illeszkedését 
az adott jogi keretekhez. Ebből kiindulva támogatja az 
új stratégia kialakítását és az ehhez szükséges anyagi 
források feltárását, beleértve az adóoptimalizálás 
problematikáját. A modul célja a generációs átmenet 
financiális vetületének vizsgálata, ennek alapján az 
átmenet megkönnyítéséhez különböző technikák kidol-
gozása, egészen új üzleti modell, üzleti terv készítéséig. 
Ennél a modulnál is “best practice” gyakorlati példák 
egészítik ki a tananyagot.

4. Mentorképzési modul
Célcsoportját olyan vállalkozók, vagy volt vállalkozók 
alkotják, akik mentori feladatok ellátására aspirálnak 
KKV-k generációváltási problémáinak megoldásában.  
A képzés foglalkozik a KKV-kkal való bizalmi 
együttműködéshez szükséges „soft” készségek 
meghatározásával és fejlesztésével. Ezután, az előző 
modulok eredményinek a felhasználásával a modul 
meghatározza azokat a témákat és területeket, ahol a 
mentornak be kell avatkoznia. A képzésnek ezen része 
kis munkacsoportokban zajlik, ahol konkrét példákon 
dolgozva a mentorjelöltek akciótervet dolgoznak ki a 
szükséges mentori beavatkozásokra. A beavatkozások 
empatikus jellegének kidolgozására külön hangsúlyt 
fektetnek. A képzés végén a részvevők globális 
tudásának és „soft” képességeinek mérésére kerül sor.

Tesztképzés
A képzési modulok kidolgozását nemzetközi konzor-
cium végzi, amelyben a MGYOSZ lényeges szerepet 
játszik. Először gyakorlati visszajelzéseivel segíti a 
tananyagfejlesztést, majd kiemelt feladata lesz az 
elkészült modulok gyakorlatban való tesztelésében. 
A MGYOSZ legalább 15 családi KKV-t vár ehhez a 
tananyag és tréningprogram értékeléshez, és nagy 
hangsúlyt fektet a részvevők véleményének a modulok-
ban való megjelenítésére. A tesztelési folyamat kétszer 
2 napos „in situ”, valamint online értékelésből áll.


