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“A családi vállalkozások kulcsfontosságúak Európa számára. Jelentősen hozzájárulnak 

Európa GNP-jéhez és foglalkoztatottságához, és általában nagy újítók, hosszú távú 

jövőképpel rendelkeznek.  Szilárdan gyökereznek regionális és nemzeti kultúrájukban is, 

és a mindannyiunk által osztott európai értékeket mutatják.” 

Jose Manuel Durao Barroso,az EB elnöke, 2012 

 

 

A hatékony utódlás szociokulturális dimenziói a családi 
vállalkozásokban 

A kérdés feltérképezése és rögzítése  

 

Ez a modul segít az alapvető kulturális és relációs tudatosság fejlesztésében a generációk 

közötti utódlás szempontjából a családi vállalkozás fenntartható fejlődésének támogatása 

érdekében.  

A jelen modul célja, hogy lehetővé tegye a hallgatók számára a vállalkozás azon külső és 

belső, társadalmi-kulturális kérdéseinek, dimenzióinak és feszültségeinek megértését, 

melyek hatással vannak a családi vállalkozásokra, hogy a hallgatók hatékony stratégiákat 

tudjanak tervezni és megvalósítani a családi vállalkozások szervezeti és személyi 

fejlesztésének támogatása érdekében.  

 

A modul áttekintése  

Kulcskérdések A válaszadást segítő eszközök és döntések  

Milyen problémákat lát jelenleg a 

család és a vállalkozás kapcsolatában?  

Milyen problémák merülhetnek fel a 

közeljövőben?  

A vállalkozás, tulajdon, család és azok 

sajátosságainak, dinamikájának, jellemző 

problémáinak és csapdáinak holisztikus 

megközelítése.  

Hogyan lehet megerősíteni a 

vállalkozást és hogyan lehet a családot 

a vállalkozás erős pontjává tenni?  

A felelős tulajdonlás értékei és azok 

átadása; 

A családi és nem családi meritokratikus 

alapelvei 

Családon kívüli tehetségek felvétele és 

növekedése  

Jogkörök átruházása és szervezeti 

ellentmondások kezelése  

Tervezési és jelentési rendszerek  
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Hogyan kell felkészíteni a fiatalokat a 

jövőbeli feladatokra? 

Külső tanácsadók és a felügyeleti tanács 

tagjainak alkalmazása 

A vállalkozás további növekedési 

szakaszainak tervezése  

A vállalkozó és a vezetők képzése és 

kompetenciájának növelése  

A generációk közötti együttműködés 

kezelése; 

A jövőbeli vezetők kiválasztása és 

felkészítése az átvételre   

Döntés a lehetséges külső 

társtulajdonosokról és tanácsadókról 

Hogyan lehet megerősíteni a családot 

és a vállalkozást és hogyan kell kezelni 

a személyes és generációk közötti 

dinamikákat?  

A vállalkozás eszközeinek kiválasztása  

A tulajdonnak a jövő nemzedéke számára 

történő jövőbeli átadás megtervezése 

Az együttműködés formái a család és az 

egyéb tulajdonosok között  

Konfliktusok kezelése és a kommunikációs 

folyamat javítása  

Családi alkotmány 

Hogyan lehet kapcsolatokat kiépíteni a 

család, a vállalkozás és a közösség 

között, hogy szilárd alapot biztosítsunk 

a családi vállalkozás fejlődéséhez?  

Kapcsolatok kiépítése a családi értékek és a 

vállalkozás közösségi részvétele között; 

A családi vállalkozás közösségi részvétele 

irányának és formáinak kiválasztása  

Az alkalmazottak motiválása az önzetlen 

részvételre  

A közösség munkájának kommunikálása a 

társadalom felé  

 

Tartalom 

1. Bevezető: A családi vállalkozások általános áttekintése a társadalmi-kulturális 

kérdésekre és dimenziókra összpontosítva; 

2. Bevezető: Kölcsönös függőségek: Család a vállalkozásban és vállalkozás a családban; 

1. feladat: Divergens ciklusok: Hogyan lehet összehangolni a vállalkozás átalakulásait és 

a család fejlődését?  
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2. feladat: Generációk közötti feszültségek: Hogyan kell kezelni a generációk közötti 

kapcsolatokat az utódok felkészítése és a családon belüli feszültségek csökkentése 

érdekében?  

3. feladat: A kommunikációs folyamatok kezelése: A kommunikáció minősége hogyan 

befolyásolja a családi vállalkozások fenntarthatóságát a konfliktusok előfordulásának 

csökkentésével?  

4. feladat: „Mi és mások”: A vállalat (informális és formális) belső szabályai hogyan hatnak 

az alkalmazottak családi vállalkozásokba történő kiválasztására és a motivációjukra?  

5. feladat: „A közösségbe ágyazva”: Hogyan tekint a közösség (a társadalom) és a politikai 

döntéshozók a családi vállalkozásokra?  

 

 

1. Bevezető: A családi vállalkozás fő jellemzőinek általános áttekintése 
a társadalmi-kulturális kérdésekre és dimenziókra összpontosítva 

 

A nemzeti kultúra (kulturális tényezők) vállalkozói szellemre gyakorolt hatásának 

értékelése; kockázatvállalási hajlandóság és a magánvállalkozásokhoz és különösen a 

családi vállalkozásokhoz való hozzáállás.  

A szakirodalom álláspontja szerint a családi vállalkozások specifikusságát a tulajdonjog 

határozza meg és a vállalkozó családjának bevonása a vállalkozás üzemeltetésébe. Egy 

családi vállalkozásban a család és a vállalat (vállalkozás) olyan többdimenziós 

kölcsönhatásban marad, ami befolyásolja a vállalkozás üzemeltetésének módját, az 

erőforrásai felhasználásának módját és a gazdasági hatékonyságát.  

A kutatók három külön alrendszerből álló rendszerként kezelik a családi vállalkozásokat:   

a) család,  

b) vállalkozás (vezetői rendszer, gazdasági rendszer), 

c) tulajdonjog. 

Az egyes alrendszerek (lásd az alábbi ábrán) meghatározott korlátokkal, magatartási 

szabályokkal és célokkal rendelkeznek, és ezek a szerepek meghatározottak. A családi 

vállalkozás fenti alrendszerei specifikus elemeket is tartalmaznak és megvannak a 

jellemző tulajdonságaik:   

 a családi alrendszerben az alkotó elemek a jelenlegi családtagok és őket követő 

generáció (NextGen). Ez az alrendszer az érzéseken alapul, és a felnevelésre, sima 

növekedésre valamint a stabilitás és biztonság biztosítására irányul. Elsődlegesen 

a családtagok jólétére összpontosít, és informális kapcsolatokra támaszkodik; 

 a gazdasági alrendszerben (a vállalkozásban) az alkotóelemek a következők: 

alkalmazottak, vezetők és ügyfelek, és a feladata az, hogy elérje az előre 

meghatározott üzleti célkitűzéseket. Ez az alrendszer formális és ügyfélorientált; 
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 a tulajdonjogi alrendszerben az alkotóelemek a vállalkozás összes tulajdonosa – 

mind a család tagjai, mind pedig azok, akik nem tartoznak a családhoz. Ennek 

köszönhetően a vállalat vezetését megfelelően ki lehet választani és meg lehet 

határozni a vállalat meggyőző küldetését is, valamint ki lehet tűzni a céljait.  

 

1. ábra: Három alrendszer: három egymást átfedő perspektíva a családi vállalkozásokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: (Hatten 2003.); (Cohn 1992.) és (Jaffe 1990.). 

 

1.1. Bevezető: Kulturális és társadalmi tényezők  

1. A különbségek feltérképezése a kulturális tényezőkben a társadalmakban 

 A családi vállalkozások fő jellemzőinek elemzése a kulturális tényezőkre fókuszálva. 

 A kulturális változók családi vállalkozásra gyakorolt hatásának megállapítása – 

alapvető megközelítések; 

 A kultúra családi vállalkozásra gyakorolt hatására vonatkozó tudatosság növelése; 

 Családi vállalkozás kultúrájának kialakítása a szélesebb körű kulturális tényezők 

figyelembe vételével.  

 

2. Kulturális tényezők és a családi vállalkozásra gyakorolt lehetséges hatásuk  

Az üzleti kultúra elemzéséhez jó kiinduló pontnak tekintik Hofstede nemzeti kultúrák 

dimenzióira vonatkozó elemzését (Hofstede, 2001(1980) és 1993). Hofstede szerint az 

országokat (nem pedig egyéneket) egymástól megkülönböztető értékeket négy 

kategóriába lehet csoportosítani. Ezek a különböző nemzeti társadalmak esetében közös, 

Család 

(F)  

Vállalkozás 

(E) 

 

 

 

 

Tulajdonjog 

(O) 

Megjegyzések: 

 

FEO – vállalkozás alapítója, és annak 

örökösei, akik a vállalkozásban dolgoznak 

és abban tulajdonjoggal is rendelkeznek.  

 

FO – azon családtagok, akik a vállalkozás 

valamely részét illetően irányító szerepet 

töltenek be, de a vállalkozásban nem 

dolgoznak. 

 

FE – azon családtagok (pl. a gyerekek) akik 

dolgoznak a vállalkozásban, de 

tulajdonjoggal nem rendelkeznek. 

 

EO – azon személyek, akik nem a család 

tagjai, de dolgoznak a vállalkozásban, és 

tulajdonjoggal is rendelkeznek (pl. 

részvényesek) 
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de különbözőképpen kezelt alapvető dilemmákkal foglalkoznak, mely különbözőségeket 

eredményez a nemzeti kultúrák között. Ezeket a dimenziókat a következőképpen jelölte: 

Hatalmi távolság, Bizonytalanságkerülés, Individualizmus vagy kollektivizmus, és 

Maszkulinitás vagy feminitás. Üzleti tanulmányok esetén rendkívül fontos a 

bizonytalanságkerülés és a hosszú távú orientáció.   

A bizonytalanság kerülés a társadalomnak az ismeretlen jövőből és az egyértelműség 

hiányából fakadó bizonytalanság iránti tűrőképességével foglalkozik. Azt jelöli, hogy a 

kultúra milyen mértékben programozza a tagjait arra, hogy milyen mértékben érezzék 

magukat kényelmetlenül vagy kényelmesen a strukturálatlan helyzetekben. A 

strukturálatlan helyzetek újak, ismeretlenek, meglepőek, eltérnek a megszokottól. A 

bizonytalanságot kerülő kultúrák szigorú törvények és szabályok, valamint biztonsági és 

védelmi intézkedések bevezetésével próbálják a minimálisra csökkenteni az ilyen 

helyzetek lehetőségét. A bizonytalanságot kerülő országokban az emberek sokkal 

emocionálisabbak, és jobban motiválja őket a belső energia. Az ellenkező típus, a 

bizonytalanságot elfogadó kultúrák sokkal toleránsabbak a szokásostól eltérő 

véleményekkel szemben és megpróbálnak minél kevesebb szabályt bevezetni. A Mueller 

és Thomas (2000) vagy a korábban Davidsson és Wiklund (1997) által készített 

tanulmányok megerősítik, hogy azok a kultúrák, melyeket alacsony szintű  bizonytalanság 

elkerülési ráta jellemez, magas értéket érnek el a vállalkozói orientációban és végső fokon 

elősegítik az új vállalkozások magasabb arányát.  

A hosszú távú orientáció – „mely a meghatározása szerint olyan tendencia, mely az olyan 

döntések és intézkedések hosszú távú implikációinak és hatásainak fontossági sorrendjét 

állítja fel, melyek egy hosszabb időtartam után valósulnak meg” (Lumpkin et al., 2010) –  

jövőbeli jutalom felé irányuló pragmatikus értékeket támogat, különös tekintettel a 

megtakarításra, kitartásra és a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. A rövidtávra 

orientált társadalmak a múlthoz és a jelenhez kapcsolódó értékeket támogatják, mint 

például a nemzeti büszkeség, hagyományok tisztelete, az „arculat” megőrzése és 

társadalmi kötelezettségek teljesítése. A hosszú távú orientáció hatásáról a közelmúltban 

folytatott vita során Lumpkin, Brigham és Moss (2010) azt állapították meg, hogy „a hosszú 

távú orientáció pozitívan kapcsolódik az innovativitáshoz, proaktivitáshoz és 

autonómiához, de negatívan kapcsolódik a kockázatvállaláshoz és 

versenyagresszivitáshoz”.  

A család és a vállalkozás kapcsolatát néhány kiválasztott dimenzión keresztül lehet 

bemutatni. E kapcsolat bemutatásának egyik módja a F-PEC skála (F (Család) – P 

(Hatalom), E (Tapasztalat), C (Kultúra), melynek segítségével mérni lehet a családnak a 

vállalkozásra gyakorolt hatását az olyan „csatornákon” keresztül, mint például: hatalom, 

tapasztalat és kultúra. A „hatalom” alatt a család által a tulajdonjogon vagy a vezetőségen 

keresztül gyakorolt irányítás értendő. A tapasztalat a család birtokában levő, a korábbi 

üzleti örökségnek vagy részvételnek köszönhetően felhalmozott ismereteket jelenti. A 

kultúra a családból a vállalkozásba átadott meghatározott értékek és lojalitási szabályok 

rendszerét jelenti (Klein, Astrachan, Smyrnios, 2005, pp. 321-333). 
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1. táblázat: Család és vállalkozás pólusa a családi vállalkozások tevékenységében  

Család orientáltság Vállalkozás orientáltság 

 A gyerekeket minél hamarabb be kell 

vonni az üzleti tevékenységbe 

 A cég egymást követő vezetőit a 

családból kell választani   

 Fontos, hogy a gyerekeket érdekeltté 

kell tenni a piacokban és a vállalkozás 

által kínált termékekben 

 Az alapítónak vagy a legöregebb élő 

generáció képviselőjének kell mindig 

formális szerepet játszani az 

üzletvitelben  

 A vállalkozás erősebb, ha a család is 

részt vesz benne.  

 Hogyan lehet finanszírozni a 

vállalkozás fejlődését az ellenőrzés 

megtartásával?   

 Hogyan lehet a vállalkozás értékét 

megbecsülni?  

 Milyen minőséget hoz maga a 

vállalkozó cége?  

 Ha külső tulajdonosokat kellene 

bevinni a vállalkozásba, mennyire 

legyenek agresszívek az üzletben?  

Forrás: (Leenders, Waarts 2003, pp. 588-595) alapján.  

 

Az úgynevezett kulturális tényezőket számos változóra és dimenzióra lehet lebontani. Az 

alábbiakban erre mutatunk be egy példát.  

 

2. táblázat: Kulturális tényezők változói és dimenziói 

Kulturális tényezők Hatás a családi vállalkozásokra 

A családi értékek ereje  Családi támogatás a vállalkozás működtetésében, 

válsággal szembeni ellenállás; 

A kockázatvállalás mértéke  Vállalkozói attitűdök, kockázatvállalási hajlandóság, 

az üzleti lehetőségek kiaknázásának képessége  

Családon belüli és szélesebb 

körű közbizalom  

A nem családtag üzleti partnerek elfogadása, és a 

kisebbségi részesedéssel rendelkező partnerek 

védelme  

Individualizmus/kollektivizmus Eredményekre vonatkozó motiváció; kollektív 

biztosítási rendszerek, újraelosztási nyomás 

Időperspektíva  Türelem a vállalkozás felépítése során, az áldozatok 

elfogadása  

Jogi kultúra  A jogok és kötelességek egyértelműsége  

Informális gazdaság és 

informális munka  

Formális szervezetek létrehozására irányuló 

tendencia  

A generációk közötti kulturális 

változás üteme  

Kisebb eltérések a gyerekek és szülők elvárásaiban 

és értékeiben  

Kommunikációs minták  A nyitott kommunikáció csökkentette a 

félreértéseket  
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A családi vállalkozásban a szerepek megosztásának figyelembe kell vennie a családi, üzleti 

és társadalmi szerepek komplementaritását. Ezeket a komplementaritásokat fel kell 

ismerni és eszközként kell használni a vállalkozás üzemeltetésében.  

 

1.2. Bevezető: Családok: a nagyfokú bizalom és informalitás valamint a vállalkozás 

professzionálissá és formálissá tételének ösztönzése között  

Az erős érzelmi és kulturális terhek miatt a kisebb családi vállalkozásokat (belső szervezeti 

struktúrájuk és vezetési módszerei) nagy mértékben lehet olyan kulturális formációként 

értelmezni, melyek azon társadalom legfontosabb értékeit tükrözik, amelyben  működnek. 

Ezt a társadalmi kontextust az uralkodó értékrendszer és az egyéb immateriális tényezők 

– a széles körben elterjedt gondolkodásmintát tükröző változók – határozzák meg. Így 

például a kínaiak több száz éven keresztül a családi vagyon részének tekintették a családi 

vállalkozásokat, melyeket a családban kell tartani és a férfi leszármazottaknak kell átadni. 

Az ilyen kulturális tényezők miatt marad a családtagok kezében koncentrálva a tulajdonjog 

és vezetés a kínai vállalkozásokban. Ezenkívül, a családi ellenőrzés a vállalkozásban akkor 

is megmarad, ha a piaci helyzet változik, mert csak a családtag alkalmazottakban lehet 

megbízni, és a vállalkozás kulcspozíciói generációról generációra a család kezében 

maradnak.  F. Fukuyama szerint ezek a tényezők meghatározó jellegűek és a kínai 

családcentrikusság alapját képezik. Azt is hangsúlyozza, hogy az ilyen minőségű 

vállalkozások jelentős nehézségekkel szembesülnek, amikor a családtagok professzionális 

vezetőségnek adják át vezetést. F. Fukuyama (1995) a következőképpen ír erről: „a kínaiak 

között van egy olyan erős tendencia, hogy a hozzájuk tartozó emberekben bíznak meg, 

ennek eredményeképpen nem bíznak meg olyan emberekben, akik nem a család tagjai 

vagy nem tartoznak a rokonsághoz”. A kultúra orientált magyarázatnak megfelelően azt 

várnánk, hogy családi vállalkozások sokkal gyakrabban fordulnak elő a „személytelen 

bizalom”, nevezetesen a formális szabályok tiszteletén alapuló bizalom alacsonyabb 

szintjével rendelkező társadalmakban.  

P. Whiteley szerint az interperszonális bizalmat a gazdasági fejlődés három csatornán 

keresztül ösztönözheti.  

Először is a bizalom közvetlenül hat a gazdasági eredményekre a tranzakciós költségek 

csökkentésével. A tranzakciós költségek a váltás és specializáció folyamataiban jelennek 

meg (North, 1990). D. North esetében a tranzakciós költségek a termelési költségek részét 

képezik. A bizalom hatásának a termelési funkcióba történő felvételével megállapítjuk, 

hogy a bizalom magasabb szintjével rendelkező társadalomban a termelékenység és 

ennélfogva a bevétel magasabb szintjét lehet elérni, mint a bizalom alacsonyabb szintjével 

rendelkező társadalomban, amelynél a szerződések és tranzakciók monitoringja, 

végrehajtása és védelme miatt további költségek merülnek fel. Az egymásban bízó 

emberek esetén nem merül fel sok költség (pénz vagy idő formájában) a tulajdonjogok 

védelme érdekében. Az együttműködési problémákat meg tudják oldani anélkül, hogy az 

ügyvédek vagy az igazságszolgáltatás által végzett közvetítéshez folyamodnának.  
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Másodszor, a bizalom közvetlen hatást gyakorol a gazdasági fejlődésre, mivel lehetővé 

teszi a közös fellépést és a csoporttevékenységeket (Whiteley, 2000, p. 451). Ez az érvelés 

R. Hardin (1982) és E. Ostrom (1990) klasszikus munkáiból származik, melyben formális 

modellezéssel kimutatták, hogy spontán együttműködést nehéz elérni olyan 

társadalmakban, melyeket a bizalom alacsony szintje jellemez. Így várhatóan a magas 

szintű bizalommal rendelkező társadalmakban az informális együttműködés szintje 

magasabb lesz, mint az alacsony szintű bizalommal rendelkező társadalmakban.  

Harmadszor, a bizalom a monitoring költségek csökkenéséhez vezet a megbízó-megbízott 

kapcsolatban. Ha egy vállalkozó kisebb összeget allokálhat a monitoringra és a 

partnerektől, alkalmazottaktól és szállítóktól származó lehetséges visszaélések 

megelőzésére, akkor több időt és energiát tud fordítani az innovatív tevékenységekre, új 

termékekre és szolgáltatásokra. Továbbá, F. Fukuyama (1995, p. 26) megállapította, hogy 

az olyan társadalmak esetén, melyeket a bizalom magas szintje jellemez, kevésbé 

szükséges komplex szerződéseket összeállítani és peres eljárás során végrehajtani őket, 

és hogy az ilyen társadalmakban az együttműködés nem igényli az érvényesítés formális 

eszközeinek alkalmazását.   

A túlzott bizalom azonban negatív következményekkel is járhat. M. Olson (1982) 

megállapította, hogy a „bizalmi stabilitás” bizonyos formái fejlődésellenes, innováció-

ellenes összejátszást eredményezhet a kormányok és a domináns érdekcsoportok között. 

A bizalom e formája növeli az ellenállást a hatékony reformokkal szemben. A bizalom és a 

gazdasági fejlődés között valószínűleg görbe vonal kapcsolat van: az alacsony bizalmi 

szinttel rendelkező országokban a bizalom növekedése hozzájárulhat a gazdasági fejlődés 

gyorsulásához. Az olyan országokban, ahol az interperszonális bizalom kezdetben magas, 

a további növekedése a gazdasági fejlődés ütemének csökkenését eredményezheti (Roth, 

2009, pp. 103-128). A bizalom, mely a családi vállalkozások szupremáciájának alapvető 

tényezője, negatív következményeket eredményezhet (tehetetlenség, bezártság a meglévő 

kapcsolati hálózatba), amely viszont alacsonyabb gazdasági hatékonysághoz vezethet.  

Az általános kulturális tényezők a következőkkel gyakorolhatnak hatást a családi 

vállalkozásokra: 

 Az informalitás mértékének és a családi vállalkozásra gyakorolt hatásának 

meghatározása. 

 A nem családtag szereplők pozíciója a családi vállalkozásban. Nem családtag 

szereplők, mint üzleti partnerek, mint társtulajdonosok, és mint alkalmazottak.  

 Az utódlás formális és informális szabályai. 
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2. Bevezető: Családi és vállalkozási életciklusok 

 

A kihívásokat, melyekkel a családi vállalkozások szembesülnek, négy ciklus 

interakciójának vizsgálatával lehet elemezni: a család demográfiájához kapcsolódó 

családi ciklus; az adott családi vállalkozás dinamikájához kapcsolódó üzleti ciklusok; az 

üzleti gyakorlatokban a delegálás és irányítás fokozódó komplexitásához kapcsolódó 

vezetési ciklusok és az összes családi vagyonhoz és a családi vagyon diverzifikálásra (vagy 

nem diverzifikálására) vonatkozó döntésekhez kapcsolódó vagyoni ciklus.  

 

2. ábra: A családi vállalkozások fontos ciklusai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E modul alkalmazásában a családi ciklus és az üzleti ciklus közötti interakció a 

legfontosabb. Ennek az interakciónak a dinamikáit ellenőrizni és kezelni kell. Vannak 

azonban olyan speciális és nehezen előrejelezhető körülmények, amelyek váratlan 

változásokat indíthatnak el. Ezek közé tartozik többek között:  
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1. Az alapító halála vagy komoly betegsége; 

2. Az alapító visszavonulása az üzletben történő aktív részvételtől; 

3. Összeolvadás egy másik céggel vagy a vállalkozás egy részének eladása ; 

4. A jövedelmezőség nagy növekedése vagy csökkenése; 

5. Alapvető változások a vállalkozás területén— termékei, piacai, vagy a termékei és/vagy 

szolgáltatásai előállításához és forgalmazásához használt technológiák. 

 

3. ábra: Egy vállalkozói család ciklusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A család életciklusát legjobban a gyerekek kora, jelenléte és száma, a házasság stabilitása 

és a családi kötelékek köre írja le. A családi tényezők interakcióba lépnek a családi 

vállalkozások fejlődésének tipikus szakaszaival. Úgy tűnik, hogy az első generációs családi 

vállalkozás életciklusában négy közös fejlődési szakasz van.  

 

1. szakasz: A vállalkozás létrehozása. Ebben a szakaszban az alapítót, aki egy új 

vállalkozást hoz létre, lefoglalják az olyan problémák, mint a tőkéhez jutás, életképes 

termék kifejlesztése, és az eszközök megteremtése a termék piacra juttatásához.  

2. szakasz: Növekedés és fejlődés. Ahogy a vállalkozás nő és érik, az alapítónak 

különböző problémákkal kell megbirkóznia. Az üzleti környezet változásai gyakran arra 
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kényszerítik a családot, hogy fő stratégiai változásokat vezessenek be a versenyelőny 

fenntartása érdekében.   

3. szakasz: Utódlás a második generáció számára. Az ebbe a szakaszba érő családi 

vállalkozások olyan problémákat tapasztalnak, melyek egészen különböznek a korábbi 

szakaszok problémáitól. A család és a vállalkozás már beért. Már nem az alapító a 

domináns erő.  

4. szakasz: Tőzsdére lépés és szakmai vezetés. Ha egy családi vállalkozás túléli a fejlődés 

első három szakaszában felvetődött problémákat, eltérő problémák vetődnek fel ismét. A 

negyedik szakaszban a vállalkozásnak további tőkére van szüksége, hogy továbbra is 

működjön, és ezért a családnak el kell döntenie, hogy tőzsdére lépjen-e. Professzionális 

menedzsment behozására is szüksége lehet.  

 

Az adott körülmények között a családi vállalkozás kultúrái az első generációban egészen 

eltérnek (ahogy látni fogjuk) a következő generációk által kidolgozott kultúráktól. A 

családi vállalkozás kontextusában ezek a problémák különösen relevánsnak tűnnek 

Közép-Európában.  

 

 

1. feladat: Hogyan koordináljuk a vállalkozás átalakulásait és a család 
fejlődését?  

 

A jelen fejezet a család szemszögéből tárgyalja a családi vállalkozás fejlődését négy egymást 

követő nemzedéken át. Bemutatja a család és a vállalkozás növekedésének és fejlődésének 

az egyes generációkban előforduló közös kihívásait, és azt, hogy a csoportunkban a családok 

hogyan kezelik a virágzó családi vállalkozáshoz kapcsolódó erős család létrehozásának egyre 

fokozódó komplexitását. 

A néhány családi vállalkozás jelentősen hosszú élettartamát veszélyeztetik a 

fennmaradásukhoz szükséges folyamatok. Egyrészről a családi vállalkozások jelentős 

stabilitással rendelkezhetnek a nemzedékek közötti kötelékek eredményeképpen, de 

másfelől azonban ezek a vállalkozások megtapasztalhatják az „átmenet problémáit”, 

melyek „a múlt és a jövő közötti nem megfelelő kapcsolatot” tükrözik.  

A családi vállalkozások számára az egyik legfontosabb kihívása a vezetés generációs 

átadása és a kompetens családi vezetés biztosításának képessége nemzedékeken 

keresztül.  

Szükséges, hogy az elődök vezetési stílusa olyan környezetet hozzon létre, ami elősegíti, 

hogy az utódaik jelentős haladást érjenek el a saját önbizalmuk és vezetői autonómiájuk 

fejlesztésében.  
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A nemzedékek közötti változás különös fontosságát az első és a második generáció közötti 

átmenet nehézségeivel lehet illusztrálni. Jellemzően egyetlen családként egy háztartásban 

történő kifejlődés után a második generáció (G2) szétválik családokra, különböző 

házastársakkal, szerepekkel, perspektívákkal és aggodalmakkal a családi vállalkozást 

illetően. Valószínűleg több családtag dolgozik a vállalkozásban. Szinte mindenki arra 

számít, hogy örököl belőle. Ahhoz, hogy a családi vállalkozás sikeres legyen a második 

generációban, a testvéreknek ki kell fejleszteniük a kommunikációs képességüket, hogy 

kommunikálják és megoldják a különbözőségeiket.  

Számos jellemző kihívás teszi bonyolulttá ezt az átmenetet: 

A paternalizmus öröksége: A paternalizmus a mások iránt túlzott aggódást mutatása oly 

módon, ami akadályozza a döntéseiket és autonómiájukat. A legtöbb családi vállalkozást 

egy ember alapította. Ezeknek az alapítóknak meg kell határozniuk, hogy mit tartalmaz a 

családi vállalkozás és el kell dönteniük, hogy mit kezdenek vele, hogyan működtessék és 

mik a végső céljaik.   

 

Tisztviselők visszavonulásának stílusai: A családi vállalkozások visszavonuló vezetői a 

négy visszavonulási stílus egyikét alkalmazzák – uralkodó, tábornok, kormányzó vagy 

nagykövet (Sonnenfeld és Spence 1989). Az egyes visszavonulási stílusok egyedileg 

befolyásolják az utódlási folyamat tervezését.  

Az Uralkodók megtartják a szoros ellenőrzést a cégük kulcsfontosságú stratégiai 

döntései fölött és hosszú időt töltenek hivatalban. Míg a karrierjük korábbi 

szakaszaiban nagy növekedést érnek el, frusztrációkkal szembesülnek a későbbi 

szakaszokban, mivel nehéznek találják a delegálást vagy növekedést.   

A Tábornokok szorosan azonosulnak a cégükkel, de nem élvezik a sikernek azt a szintjét, 

mint ahogy az uralkodók teszik a karrierjük során. Így nem annyira elismertek, mint az 

uralkodók, és a „nyugdíjazásukat” úgy tervezik, hogy vezérigazgatóként térnek vissza.  

A Kormányzók szolgálják a legrövidebb időt a hivatalban, közepes teljesítménnyel a 

pályafutásuk nagy részében. Az utolsó néhány évben azonban leengednek és önként 

távoznak a terminusuk végén. A kormányzók gyakorlatilag nem tartanak kapcsolatot a 

távozásuk után.  

A Nagykövetek mérsékelt szintű sikerre viszik a vállalatot és felismerik, amikor eljön a 

távozás ideje, és tanácsadóként szolgálnak amikor felkérik őket. Nem ejti őket foglyul a 

saját elképzelésük vagy a cégnél betöltött pozíciójuk.  
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2. feladat: Hogyan kell a generációk közötti kapcsolatokat kezelni az 
utódok felkészítése és a családon belüli feszültségek csökkentése 
érdekében? 

 

A családi vállalkozások a családtagokra támaszkodnak a jelenlegi működésben és a 

generációváltás során. Rövid távon képesnek kell lenniük arra, hogy igénybe vegyék a 

készséges családtagok támogatását az innovatív ötletek forrásaként és felelős és 

megbízható alkalmazottakként. Hosszabb távon a családi vállalkozásokra olyan jövőbeni 

vezetőkként és tulajdonosokként lesz szükségük, akik a jövőben tovább folytatják a vállalat 

munkáját.  

A családi vállalkozásokban elég gyakran előfordulnak az ehhez (lásd David esetét) hasonló 

helyzetek, ahol a kihívás az új ötletek bevezetése a családi vállalkozásba.   

 

David esete 

23 éves korában Davidet (nem ez a valódi neve) bevonták a családi vállalkozásba néhány 

évre és azt vette észre, hogy a családja megközelítése az egymás közti kommunikációhoz, 

a szavaival élve, „a sötét középkorból” való. David elhatározta, hogy segít családjának a 

már nagyon is szükséges változtatást elvégezni. Sajnos azonban a modern kommunikációs 

eszközökre vonatkozó javaslatra tett próbálkozása kimerült abban, hogy kinyomtatott 

néhány oldal információt és ezzel kereste fel a nagybátyját, az igazgatótanács elnökét. Nem 

meglepő, hogy Davidet elég hamar leállította. Azt mondta úgy érezte, hogy a család nem 

szán rá annyi időt és figyelmet, mint amennyit megérdemelne. „Csak azt látják, hogy fiatal 

vagyok,” mondta, „de tudom, hogy az ötleteim a családi vállalkozás javára lennének.” 

Amikor megkérdezték David nagybátyját, hogy miért állította le David kezdeti kísérletét egy 

ilyen projektre vonatkozóan, ezt válaszolta: „Tényleg nem értettem, hogy mit akar”. Majd 

hozzátette: “Mindössze azt hallottam tőle (Davidtől), hogy rosszul csináljuk a dolgokat.” 

 

Ez gyakran előfordul a családi vállalkozásokban és sajnálatos módon sok negatív 

interakciót valamint a potenciálisan progresszív megoldások elvesztését is 

eredményezheti. A fiatal családtagok számára a családi vállalkozás lehet a 

legbiztonságosabb és a legjobban erőt próbáló környezet. Egyrészt a családi környezet 

gyakran tele van képzési lehetőséggel.  A fiatal családtagok megtanulhatnak olyan értékes 

szakértelmet, amihez a nem családi vállalkozásokban dolgozó versenytársaik talán hozzá 

sem férnek. Másrészt az az ambíció, hogy a családi vállalkozásban és a családi 

vállalkozásért dolgozzanak, mély frusztrációba csaphat át olyan fiatal családtagok esetén, 

akik úgy érzik, hogy nem tudnak változást elérni vagy új ötleteket javasolni.  
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3. feladat: Hogyan befolyásolja a kommunikáció minősége a családi 
vállalkozások fenntarthatóságát?  

 

Az üzleti világban a belső ellentétet tekintik a siker és a folytonosság egyik legnagyobb 

akadályának. A családi vállalkozásokban ezt a valóságot tovább fokozzák a személyes 

kapcsolatok eredményeképpen jelenlévő érzelmek, még komplexebbé téve a konfliktus 

elkerülését és megoldását. Azonban hasonlóan a más típusú vállalkozásokhoz kapcsolódó 

kockázathoz, a konfliktusokat lehet kezelni, csökkenteni és a legtöbb esetben még 

megakadályozni is.   

A családi tulajdonban levő vállalkozáson belüli konfliktust rendszerint sokkal nehezebb 

kezelni, mint a nem családi vállalkozásokban. A családi vállalkozások konfliktusai 

rendszerint személyes érzelmeket és a családban hordozott komplikációkat tartalmaznak, 

és így sokkal inkább kiszámíthatatlanok. Mivel érzelmek és kapcsolatok is érintettek, 

megnő a tájékoztatás nélküli döntések meghozatalának kockázata és az alkalmazottak és 

az érintett felek viselik el a belső családi konfliktusok következményeit, amelyek végül a 

vállalkozás hanyatlásához is vezethetnek.   

 

 

4. feladat: Hogyan hatnak a vállalat belső (informális és formális) 
szabályai az alkalmazottak kiválasztására a családi vállalkozásba és az 
alkalmazottak motivációira?   

 

A családi vállalkozásban az alkalmazott és a tulajdonos közötti kapcsolat gyakran 

szoros. Az alapító és a családja “vigyáz” az alkalmazottakra, és cserébe a család 

megkapja az alkalmazottak lojalitását és elkötelezettségét. Sok esetben az emberek 

azért csatlakoznak a vállalkozáshoz, mert elkötelezettek az alapító “ügye” iránt. A 

“szerződés” az alapítóval való személyes kapcsolaton alapul, és ez a kapcsolat 

kiterjedhet a vállalkozás falain túl a közösségre is. A családi vállalkozások gyakran 

támogatnak segélyalapokat, helyi sportcsapatokat, vállalati kirándulásokat, kórusokat 

és egyéb olyan tevékenységeket, melyek az alkalmazottak és általában a közösség 

társadalmi tevékenységeinek központjául szolgálnak.  

 

A családi vállalkozásokat a múltbeli tapasztalatok és erős kötelékek tartják össze.  Ez a 

faktor eredményezi az informális szabályok alkalmazását, ami viszont zavart és 

konfliktusokat eredményezhet.  Az egyik lehetséges mód az informalitás lehetséges 

negatív hatásának korlátozására az írásos szabályrendszer elkészítése, melyet családi 

alkotmánynak is szoktak nevezni.  A családi alkotmány, családi alapszabály vagy családi 

protokollként is ismert dokumentum olyan alapelveket tartalmaz, melyek törekszenek a 

család értékeinek bemutatására és szabályozzák kapcsolatát a vállalkozással. 
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Ian Marsh írja: „A legtöbb családban akkor tudatosul a kommunikáció hiánya, amikor 

ennek hatásai már érződnek a családtagokkal való kapcsolatban, és ennek felismerése 

gyakran tovább súlyosbítja a félreértést.” 

Ahogy Hoy és Sharma (2010) megállapította, „a belépésre vonatkozó formális szabályok 

felállítása tájékoztatja a fiatal családtagokat arról, hogy mit várhatnak, és hogyan 

készüljenek fel. Az ilyen szabályokat fel kell állítani mielőtt a fiatal családtagok 

megkezdik tanulmányaikat, és akik megfelelő bevezetést igényelhetnek” (144.o.). 

 

3. táblázat: A belépés és kilépés szabályai  

A belépés és kilépés szabályai 

Kritérium Szempontok 

Jogosultság / a 

tulajdonjog 

feltételei 

 Hogyan lehet átruházni a tulajdonjogot a különböző kategóriájú 

családtagoknak, mint például: vérrokonok, nem vérrokonok, 

különvált vagy elvált, stb. 

 A tulajdonjog átruházására vonatkozó szabályok – határidő, 

befektetés szükséges 

 Osztalékfizetésre vonatkozó szabályok 

 Részvények adásvételére vonatkozó szabályok  

Jogosultság / az 

alkalmazás 

feltételei  

 Családtagok, akik jogosultak alkalmazottként részt venni – nem 

vérrokonok, adoptált, különvált, stb. 

 Elvárt képesítés 

 Korhatárok – belépés, nyugdíjba vonulás 

 Tapasztalat – a családi vállalkozáson szerzett, mennyi, milyen 

típusú 

 Családi vállalkozáson belül szerzett tapasztalat 

 Alkalmazás feltételei – jelentési kötelezettség, fizetés, előnyök 

 Teljesítmény értékelése – ki végzi, milyen gyakran 

Forrás: Patricia és Paul Frishkoff: Leadership in Family Enterprise 2008 alapján 

http://www.patandpaul.com/ 

 

A családi vállalkozásban gyakran helytelenül feltételezik, hogy a kijelölt utód fogja átvenni 

a vállalkozást, bár ettől eltérő eset is előfordulhat; azt feltételezik, hogy a családtagok 

egyetértenek azzal, ahogy a vezető vezeti a családi vállalkozást; azt feltételezik, hogy az 

egész család egyetért az alapvető értékekkel és a magatartási kódexszel, melyet minden 

tagnak tiszteletben kell tartania; azt feltételezik, hogy mindenki a családban akarja tartani 

a vállalkozást. Valójában egyesek sokkal több feltételezésbe bocsátkoznak, mint mások.   

A családi vállalkozások irányítása sokkal komplexebb mint a nem családi vállalkozások 

irányítása. A családi vállalkozásokban az "irányítás a többgenerációs családi szervezet 

koordinálásának eszköze... [Ez] alakítja ki azokat a folyamatokat, amelyekkel: a 

http://www.patandpaul.com/
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stratégiai célokat kitűzik, a kulcsfontosságú kapcsolatokat fenntartják, a család 

egészségét védik, az elszámolási kötelezettséget fenntartják és az eredményeket és 

teljesítményt elismerik" (Goldbart és DiFuria 2009, 7). 

 

4. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt évtizedek során merült fel a családi irányítás kifejezés, mely meghatározza az 

olyan család átfogó szervezetét, amelynek közös tulajdonában van egy vállalat, melyet 

esetleg közösen vezetnek. Ezen a struktúrán belül a családtagok közötti kapcsolatot és a 

családi vállalkozással történő interakciót szabályozó írásos szabályokat vagy alapelveket 

többek között családi alkotmánynak, családi alapszabályzatnak, családi hitvallásnak, vagy 

magatartási kódexnek nevezik.   
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5. feladat: Hogyan tekint a közösség (a társadalom) és a döntéshozók a 
családi vállalkozásra?  

 

A családi vállalkozás pozíciója a legitimitásától függ egy adott társadalmi kontextusban – 

amit gyakran neveznek: a közösséggel való kapcsolatoknak és amit a vállalati társadalmi 

felelősségvállalás családi vállalkozás verziójának lehet nevezni. Sok családi vállalkozás 

foglalkozik társadalmi és jótékonysági projektekkel. A családi alkotmányukban a 

családtagok normákat és alapelveket határozhatnak meg a társadalmi szerepvállalásukra 

vonatkozóan és átfogó jövőképet fogalmazhatnak meg.  

Az Európai Bizottság és az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért meghatározása 

szerint a vállalati társadalmi felelősségvállalással rendelkező vállalatok olyan vállalatok, 

melyek önként határoztak úgy, hogy hozzájárulnak a társadalom jobbá és a környezet 

tisztábbá tételéhez. A vállalati társadalmi felelősségvállalás ezen átfogó értelmezését 

világszerte sokan elismerték. A családi vállalkozásokat illetően az irányadó feltételezés az, 

hogy a nem családi vállalkozásokkal összehasonlítva a vállalkozás tulajdonosi struktúrája 

természetesen az etikus és társadalmilag felelős viselkedést támogat, mivel a családok 

mélyen be vannak ágyazva a társadalomba és érdekük fűződik a hosszú távú kapcsolatok 

ápolásához.  

A vállalkozás alapítói és családtagjaik gyakran élénk érdeklődést tanúsítanak azon 

közössége jóléte iránt, amelyek a szervezeteiknek helyet adtak. Ezek megtalálhatók a 

kereskedelmi kamarában, iskolai tanácsokban, jótékonysági adománygyűjtési 

bizottságokban és számos más olyan tevékenységben, melynek célja a közösség 

erősítése.  Fájdalommal hoznak döntést a leépítésekről és üzembezárásokról, mivel 

erős társadalmi kötelékek fűzik őket a közösséghez. A döntések társadalmi hatása 

éppolyan releváns a cég számára, mint a gazdasági következmények. Az alapító 

vezetése alatt „felnőtt” alkalmazottak gyakran a „vállalat embereinek”  tekintik 

magukat, akik elkötelezettek a vállalat és a közösség felé.  

 

 

Hivatkozások: 

Aronoff, C.E. & Ward, J.L. (1992, April). The critical value of stewardship. Nation's 

Business. 

Whiteside, M., Aronoff, C.E. & Ward, J.L. (1993). How Families Work Together. Mariette, 

GA: Family Enterprise Publications. 
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