
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Nemzedékváltás a családi gazdasági  
vállalkozás irányításában 

A piacgazdaságokban tekintélyes arányúak a családi vállalkozások, 
ezek főleg a kis- és középméretű cégek, bár előfordulnak a nagyob-
bak között is. Nagy esélyt ad, ám kockázatokkal is járhat a nemze-
dékváltás a családi vállalkozás vezetésében. Az Európai Unió or-
szágaiban a következő 10 évben a családi gazdasági vállalakozá-
sok átlagosan egyharmadában zajlik le nemzedékváltás (legalább 
24, legfeljebb 40% ez az arány az egyes tagországokban). Eszerint 
és kis- és közepes családi vállalkozások közül évente mintegy 610 
ezerben történik fiatalítás és ez legalább 2,1 millió alkalmazásban 
állót érint. Becslések szerint a családi vállalkozások legalább felé-
ben nincs alkalmazásban álló, ez évente 310 ezer családi vállalko-
zás nemzedékváltását érinti.  
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A családi vállalkozások szerepe a modern  
gazdaságban 

A sajtóközlemények nagy része a multinacionális társaságokról szól, 
de előfordulnak hírek a családi vállalatok sikereiről, nehézségeiről is. 
Vannak ismert cégnevek, mint pl. a Tchibo, amelyek mögött többségi 
családi tulajdon rejlik. A Németországban bejegyzett gazdasági vállalko-
zások mintegy négyötöde családi tulajdonban van. Az USA-ban ez az 
arány 95%, Olaszországban 99%, a svájci arány közel van a némethez. 
A család (többségi) tulajdonával működtetett német vállalatok aránya az 
évi 1 millió eurónál nagyobb árbevételű vállalatok csoportjában eléri a 
67%-ot. A 250 millió eurónál nagyobb árbevételű tőzsdei nagyvállalatok 
körében is mintegy 30% az arányuk.  

A nemzedékváltás folyamata Ausztriában 2002 és 2007 között ösz-
szesen 51 400 üzemet és mintegy 360–430 ezer munkahelyet érint. A 
felmérések szerint csökken a családon belüli utódlások aránya. 



A következőkben a „családi gazdasági vállalkozás” fogalma olyan 
cégeket jelöl, amelyekben meghatározó arányú a család ellenőrző sze-
repe, a tervezést lényegében a család szándékai befolyásolják, határoz-
zák meg. Bár az ilyen tulajdonlás leginkább a kis- és közepes vállalkozá-
sokra jellemző, a nagy konszernek körében is találhatók döntő arányú 
családi befolyással működők.  

A családi vállalkozás jellemzői  

Az 1. ábra szerinti folyamatok jellemzik a családi gazdasági vállal-
kozások irányítását, a célok kialakítását, a stratégiai tervezést, a kivitele-
zést, valamint az elért eredmények értékelését. Az általánosan érvényes 
modell sok sajátos tényezővel egészül ki ebben a körben. Az egész fo-
lyamatot áthatja, hogy a család milyen jövőképpel, értékekkel, érdekek-
kel rendelkezik, végzi a vállalkozásának menedzselését. Esetenként a 
családi célrendszer éppen olyan lényeges tényezője a döntésnek, mint a 
piac, a pénzügyi háttér és az egyéb alapvető gazdasági tényezők.  

A médiavilágban legalább 5 nemzedék óta jelen van a skandináv 
Bonnier család, amely holdingként irányítja a családi vállalkozásokat. A 
család dönt a lényeges kérdésekben, és olyan projekteket hajlandó az 
alapítványuk indítani, amelyek (a család egységét tekintve) elfogadható-
an kis kockázattal megvalósíthatók. Nem jöhet szóba tehát olyan külső 
tőke bevonása, amely meghatározó szerephez juthatna a családi vállala-
tokban, az ilyen veszélyeket akkor is elutasítják, ha egyébként üzem-
gazdasági előnyt ígérnének, a hagyományos tulajdonosi struktúra átfor-
málása árán.  

Elképzelhetetlen más neves családi vállalkozások számára is, hogy 
ne a család irányítsa az üzleti folyamatokat. A családi célok, hagyomá-
nyos értékrendek esetenként sajátosan alakulnak, és ezek a családot 
jellemző megfontolások képezik a siker vagy kudarc megítélésének 
egyik alapját. Ahol a család öt nemzedéke vallja a mottójuk igazságát, 
hogy „a kereskedő adott szava kötelez”, ott napjainkban is ez marad a 
meghatározó. 

A családon belül sajátos bizalmi viszony alakul ki, és ez az ilyen cé-
gek egyik erőssége. A családtagok ennek megfelelően vesznek át hosz-
szabb távú életcélokat a szüleiktől, erős érzelmi kötődést éreznek a cég-
hez, másfélét, mint ami formális szerződésekkel kifejezhető. Ezek az ér-
zelmek a stratégia kialakításában is, a napi feladatokban is megnyilvá-
nulnak. A család szempontjai is formálják a családi vállalkozás stratégiai 
folyamatait. 

 



 
 

a család
 
- jövőkép 
- érték 
- érdek 

esély és kockázat
 

- erősség és gyengeség 
- a vezetők értékei 

cél kialakítása stratégia kialakítása megvalósítás eredmény és siker 
    
    

- pénzügyi cél - tartalma - vállalatirányítás - mérleg 
- piaci részesedés - folyamata - struktúra - eredménykimutatás 
- kockázat - utódlási terv - családi kultúra és  - piaci siker 
- növekedés   szerkezet - növekedés 
- családi cél - vállalati cél 

stratégiai ellenőrzés és értékelés 

1. ábra Családi vállalkozások irányításának  
stratégai tényezői 

 
 
Az előbbi sajátosságokat kiegészíti az utódlás megoldása. Elvileg 

kívülállót is alkalmazhatnak a cég vezetésére, de (sok esetben érzelmi 
alapon) előnyben részesítik a családtagokat. Érdemes közelebbről is 
megvizsgálni, hogy ez a nemzedékváltás miként történik a gyakorlatban. 

Az utódlás előkészítésének fokozatai 

A tulajdonosnak határozott elképzelései vannak a sikeres működés 
feltételeiről, és ezek egyike az utódlás, amely kellően megalapozott ter-
vezést is igényel. Az erre alkalmas jelöltek felmérése alapján a 2. ábrán 
vázolt lépcsőfokok vezetnek a cég csúcsára. Előfordulhatnak olyan ese-
mények, amelyek alapján a korábbi utódlási tervet felülvizsgálják, a már 



túlhaladott lépéseket törlik és a körülményeknek megfelelő, újakat illesz-
tenek a tervbe. 

 

 
 

7. a következő  
utódlás előkészítése 

6. a vállalkozás átadása 

5. a következő  
nemzedék kiválasztása 

4. vezetői képességek 
fejlesztése 

3. belépés a vállalatba 

2. a helyes szemléletmód 
előkészítése 

1. a vállalkozás  
utódlásának jövőképe 

2. ábra: Az utódlási folyamat lépcsőfokai 
 
 
Az aktuális utódlási tervnek megfelelően szervezik meg a családi 

vállalkozások, hogy a következő nemzedék belépését, tapasztalatszer-
zését a lehető legjobb úton érjék el. Az a törekvés, hogy a kiszemelt utó-
dok alkalmassá váljanak a vezetésre, és ezt a folyamatot az érintettek 
figyelemmel kísérhessék. Az éppen lezajló nemzedékváltás tapasztalatai 
befolyásolják az ezután esedékes nemzedékváltás előkészítését is. A 
Puig spanyol családi vállalkozás pl. az illatszerek és a divat világában 
elismert márkák tulajdonosa (Paco Rabanne, Pour Homme). A vezetést 
két családtagnak adták át, ők a korábbi tulajdonos fiai. A cég kulcspozí-
cióit is családtagok foglalják el, pl. kereskedelem, illetve a közönségkap-
csolatok (PR) irányításában. Sok más családi vállalkozásra is ilyen utód-
lás jellemző, az egyéni képességek, törekvések alapján.  

 



Az utódok beállítottsága fiatalabb éveikben  

A fiatal családtagokban mély nyomokat hagynak a céggel kapcsola-
tos családi minták, ezek a kezdeti tapasztalatok megmaradnak a későb-
biekben is. Rendszerint követik a kialakult értékeket, az elfogadott maga-
tartásmintákat. A potenciális utódjelöltek korán megtapasztalják, hogy 
milyen mértékű lehet a felelősségtudat, a becsvágy, a lelkesedés a csa-
lád gazdasági vállalkozását illetően. A cégen belüli kultúra alakításában 
és fenntartásában fontos szerepe van az egyéni elkötelezettségnek, a 
neveltetésnek, a hagyományos családi minták elfogadásának, illetve a 
kor követelményeihez igazításának. 

Sokféle fogadtatásra találhat a fiatalok körében ez a szerep, egye-
sek visszautasítják, hogy a családi cég vezetése legyen az életcéljuk. 
Nagy tapintatra van szükség a nézeteik kialakításában, későbbi befolyá-
solásában, hogy az értékrendjük, felelősségérzetük az idősebb nemze-
dék által kívánt irányban fejlődjék a felkészülés időszakában, vonzó hiva-
tásnak tekintsék a cég rájuk váró vezetését. 

Az utód nevelésében különösen fontos, hogy milyen képezettséggel 
rendelkezik a következő nemzedék. A képzést nem csupán a szülői élet-
pálya szabja meg, legalább ilyen lényeges szempont, hogy a nagyobb 
családnak (a klánnak) mi a gazdasági érdeke, a többi családtag milyen 
hivatást választ, a rájuk vonatkozó utódlási tervhez igazodva. Önmagá-
ban a felsőfokú végzettséget igazoló diploma nem elég, ennél sokkal 
többet igényel a tradíciók folytatása. Élethosszig tartó tanulásra is szük-
ség van, bár ennek nem könnyű megfelelni. A családi vállalkozásért ér-
zett felelősség sokat segíthet a kellő vezetői felkészültség megszerzésé-
ben.  

A szakmai felkészültség mellett sok egyéb fontos készséget is birto-
kolnia kell a kiszemelt utódnak. Ilyen pl. a kommunikációképesség, a 
döntésekre, feladatok megoldására való képesség a tervezésben és 
szervezésben mutatkozó tehetség, a kreativitás. Ajánlatos olyan helyen 
kezdeni a munkát, pl. a saját vállalaton kívül, ahol nem adódhat közvet-
len veszély a még hiányos felkészültségből. Sok értékes tapasztalat 
gyűjthető a környező világról, és ezek a munkával kapcsolatos vissza-
csatolások hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez, új ötleteket ad-
hatnak a vezetői célokhoz. Egy svájci csokoládégyártó családi cég 
(Camille Bloch) ezt a felkészülési folyamatot úgy valósította meg, hogy a 
két gyerekből az egyik reklámcégnél kezdte a pályafutását, a másik ügy-
véd lett, és így készültek fel a nemzedékváltásra. 

 



A vállalathoz belépő fiatalabb nemzedék  

A megfelelő utód kiválasztását segíti, ha nyílt és kényszerektől men-
tes párbeszéd alakul ki a nemzedékek között, tisztelve egymás értékeit. 
Megmutatkoznak az egyéni képességek, megítélhető az alkalmasság, az 
egyén motiválásának lehetősége. Nagyon összetett, bonyolult döntése-
ket kell előkészíteni, a vállalathoz belépő családtag ugyanis bizonyára 
megszabja a család kilátásait a vezetés megtartására. Ezen túlmenően 
lényeges szempont, hogy miként fogadják ezt a lépést a többi tulajdono-
sok, illetve a vállalat érintett munkatársai. Eszerint 4 szereplő érdekeire 
tekintettel hozható döntés, ezek a család, a felkészülő utód, a cég mun-
katársai és vezetői, valamint a tulajdonosok. 

Megfontolásra érdemes, hogy az utódjelölt mikor lépjen be a cég-
hez, kezdőként, fiatalon vagy azután, hogy máshol már kellő tekintélyt 
szerzett. Akik a pálya kezdő szakaszában lépnek be, azok rendszerint a 
hierarchia alsó szintjétől kezdve emelkednek mind följebb a ranglétrán, 
miután rátermettségüket kellően igazolták. Idő kell, hogy hitelessé válja-
nak a cselekedeteikkel, munkatársaik elismerjék a felkészültségüket. 
Ehhez a kellő teljesítmény teremthet alapot, és a követelményeket nem 
szabják kisebbre, mint az másokra is vonatkozik. A szokásos az, hogy a 
családi cég több szervezeti egységét végigjárják, hogy széles körben 
szerezhessenek tapasztalatokat, jobban megértsék az összefüggéseket. 

Akik viszont később lépnek be a családi cégbe, azok máshol már 
sok tapasztalatot szerezhettek, rendelkeznek megfelelő önbizalommal is. 
Az utódjelöltet ilyen felkészültséggel magasabb posztokra helyezhetik, 
de bizonyos távolságra a legfelső vezetői szinttől. Az azonnali átadás-
átvétel sokféle kockázatot rejt. Van olyan nagyiparos, aki bár 83 éves 
volt, a felnőtt unoka belépésekor sem azonnal vonult vissza, időt enge-
dett neki a tapasztalatszerzésre, és annak igazolására, hogy kellően fel-
készült az évi 1300 millió euró árbevételű cég (a svájci Oettinger-
Davidoff csoport) átvételére. 

Az említett felkészülési változatokban egyaránt mutatkoznak elő-
nyök és hátrányok. Tudatos felkészülés ajánlatos, a választott folyamat 
kockázatainak és esélyeinek és sajátosságainak a figyelemmel kíséré-
sével. Bevált az a konzultációs segítség, amelyet az utódjelölt az „edző-
jétől”, „mentorától” kap, és erre sokféle megoldás kínálkozik. Kézenfek-
vő, hogy maga a szülő vagy a cég korábbi vezetője személyesen legyen 
a felkészülés irányítója, de az is szokásos, hogy a felügyelő bizottságból, 
vagy más független ellenőrző testületből választanak ilyen személyt. A 

 



felkészülés során minősítik az előrehaladást, erre tekintettel végzik az 
utód kiválasztását.  

A vezetési képességek fejlődése 

A későbbi pályafutás sikerében nagy szerepe van annak, hogy mi-
ként alakult ki, és fejlődött a felkészülés időszakában az utódjelölt veze-
tési képessége. Szokásos az olyan kinevezés, amely a családtagokat a 
cég vezető posztjaira helyezi, ott teljesítményükkel kell megszerezniük 
az elismertséget, bizonyítani a rátermettségüket, az elfogadottságot. 
Mindez időt igényel, és fokozatosan válik megfelelő minőségűvé a veze-
tői tekintélyük, a kompetencia. 

Sok esetben új profitközpont teremt ilyen lehetőséget a családtag 
vezetővé válására, pl. projektek, termékfejlesztések irányítása révén. 
Egy 9500 főt foglalkoztató, a világ 100 piacán jelen levő amerikai családi 
nagyvállalat (SC Johnson) tulajdonosainak ötödik nemzedékéhez tarto-
zik a jelenlegi utódjelölt, aki a Harvardon szerzett diplomát és két évig az 
USA légi erejénél szolgált. Amikor belépett a családi vállalathoz a ter-
mékfejlesztés egyik projektjét bízták rá, és ez alapján jövedelmező, di-
namikusan bővülő piacokat sikerült megszerezniük. Mind az előképzett-
sége, mind ez a vezetői siker vitathatatlanná teszi, hogy alkalmas a 
nagyvállalat irányítására. 

Az USA nagyvállalat ezt a felkészítést tervszerűen végezte, az utód-
jelölt apja felkért egy neves tanácsadó céget a részletes személyiségfej-
lesztési terv kidolgozására. Kezdettől fogva tisztázott volt a felelősség, 
az utódjelölt javasolt pályafutása, a követelmény és az ilyen célokra elkü-
lönített erőforrások nagysága is. Az érintett vezetőjelölt várakozni kény-
szerül, de a vezetői képességek jobb minősége a felkészülés tervezett, 
szisztematikus lépéseivel érhető el, a türelmetlenségre nincs ok. Más 
családi vállalkozásokra is jellemző, hogy több éves felkészülési tervet 
készítenek az utódlásra. Ez arra is alkalmat ad, hogy a család és a jelölt 
elfogadtassa a többi tulajdonossal, valamint a cégnél dolgozókkal a 
nemzedékváltást.  

A következő nemzedék kiválasztása 

Viszonylag gyakori eset, hogy egynél több családtag jön szóba, mint 
utód. Egyes vizsgálatok szerint a családi vállalkozások több mint felében 
a családtagok több nemzedéke dolgozik, különböző feladatokkal. A siker 



egyik kulcstényezője, hogy a cég feladatait együttműködve oldják meg, 
és ennek során alapozzák meg az utód kiválasztását is. 

A családon belüli helyes csoportviszonyokat már a potenciális utó-
dok fiatal éveiben meg kell alapozni. Ehhez az egyes családtagok felké-
szülési terve szerinti képzettségek és készségek megszerzése is elő-
nyös. Más az alapítók szemlélete, kapcsolatrendszere, mint amivel a ké-
sőbbi nemzedékek megoldják a feladataikat. Erre a másféle szemléletre 
is tekintettel építhetők ki a családtagok közötti, jól működő kapcsolati há-
lók. 

A cégtulajdonos mellett többféle korú, felkészültségű utódjelölt is le-
het a családi vállalkozásban, és ez a többes jelölés előnyökkel jár. Ami-
kor eljön a nemzedékváltás ideje, el lehet dönteni, hogy kit válasszanak 
ki ezek közül vezetőnek, és az is kiderül, hogy mennyire óhajt az utód 
önálló úton járni, elszakadva az előd által követett fejlődési pályától. 
Megítélhető az egyes jelöltek erőssége, gyengesége, érdekei, valamint 
főbb jellegzetességeik.  

Olyan esetek is előfordulnak, hogy (átmenetileg) nem találnak kellő 
felkészültségű családtagot. Szóba jöhetnek ilyenkor a szűk családi körön 
kívüli vezetők is. Ez olyankor valószínű, amikor a család tagjai közül 
senki sem érez késztetést az utódlásra, és erős családi érdekek indokol-
ják, hogy a család iránt elkötelezett külső embert kérjenek fel a vezetés-
re. A korosabb nemzedék számára az ad igazi kihívást, hogy kellő idő-
ben sikerül-e felkészíteni, kiválasztani a családon belüli utódot. 

A vállalat átadása 

Az utód első erőpróbája az, hogy miként talál egyensúlyt a hagyo-
mányos működés sikeres tényezői és a fenntartható jövő új követelmé-
nyei között. Kulcsszerepet kap ebben a vállalati kultúra, és az utód egyik 
feladata ennek ápolása. 

A vezetés nemzedékváltása egyedülálló esélyt ad arra, hogy a csa-
ládi vállalat jobban igazodjék a jövő kilátásaihoz. A változási tendenciák 
közül olyanok hatnak erre az alkalmazkodásra, mint pl. a fontosabb pia-
cok nemzetközivé válása , a piaci kereslet stagnálása, az erősebb válla-
latok törekvése, hogy beolvasszák a gyengébbeket, a termékek mind rö-
videbb élettartama stb. A cégek számára létérdek és előnyös, hogy meg-
teremtsék az „újraéledés”, újraszervezés feltételeit. A megújítás annál 
könnyebben megvalósítható, minél jobban hasznosítja a múltban elért 
nagyszerű teljesítményeit, megőrizve a folyamatosságot.  

 



Barcelonában, több mint 100 meghívott jelenlétében zajlott le a Puig 
spanyol családi vállalat ünnepélyes tulajdonosváltása. Vevők és szállí-
tók, bankok és hatóságok képviselői voltak erre hivatalosak, és két na-
gyon jellemző előadás hangzott el. A vezetést átadó, a második nemze-
dékhez tartozó apa spanyolul adott visszatekintést a cég elmúlt évtize-
dekben elért fejlődéséről. Az örökébe lépő új nemzedék viszont a média 
érdeklődésére is tekintettel angolul foglalta össze a jövőre vonatkozó 
terveket, ennek pénzügyi vonatkozásaival.  

Az ünnepélyes alkalom azt erősítette meg, hogy az utód nemzedéke 
kellően felkészült a modern vállalatirányítás feladataira, és azt is, hogy a 
jogar hivatalosan és visszavonhatatlanul új kezekbe került a cégnél. Eh-
hez hasonló volt a fiatalabb Robert Bosch beiktatása, aki egy világszerte 
jól ismert és elismert gépgyártó, autóalkatrész- és háztartási készülék 
gyártó nagyvállalat új vezetője lett.  

A holnapi utódlás előkészítése 

A vázolt folyamat ciklikusan ismétlődik, hiszen a nemzedékek egy-
mást váltják a cég vezetésében. Már akkor érdemes foglalkozni a né-
hány évtized múlva esedékes utódlással, amikor még frissek a megtör-
tént nemzedékváltás tapasztalatai. Áttekinthetők a sikeres és kevésbé 
sikeres vonásai ennek a felkészítési folyamatnak, kiválaszthatók a meg-
tartásra érdemes pozitív élmények. A modell tökéletesíthető a holnapi 
utódlás előkészítésére.  

Az ilyen utódnevelési folyamatok tapasztalatai azonban meglehető-
sen szűk körben ismertek, gyakran az érintett család belügyének minő-
sülnek. Emiatt az újabb, sikeres megoldások felkutatása nehézségekbe 
ütközik. 

Kutatások arra utalnak, hogy csak az induló családi vállalatok két-
harmadát veheti át a következő nemzedék, egyharmaduk esélyes arra, 
hogy a harmadik nemzedék is megtarthatja az irányítást. A negyedik 
nemzedék idején csak a családi vállalkozások egyhatoda képes erre.  

A felmérések másik eredménye, hogy a megfigyelt családi vállalko-
zások fele még tervet sem készít az utódlásra. A megfigyelt tulajdonos-
váltások egyharmadát kényszerhelyzet előzte meg, pl. a családi vállala-
tot vezető meghalt, baleset áldozata vagy más okból nem képes folytatni 
ezt a feladatot. Gyakoriak a gazdasági kényszerek, amikor a váltást az 
árbevétel és a hozamok jelentős csökkenése miatt kell végrehajtani.  

A klasszikus távlati tervezési feladatok közé sorolják a családi válla-
latok is a beruházás, a pénzügyi folyamatok és a személyzeti ügyek kér-



déseinek elemzését, azonban rendszerint halogatják az utódlás megol-
dását. Csak akkor kerül ez napirendre, amikor „komolyra fordul” a vezető 
posztok betöltésének sürgető kérdése. Jelentős a kockázata annak pél-
dául, ha a családfő a fiának szánja a céget, de a kijelölt utód idő előtt 
meghal vagy más módon alkalmatlanná válik a vállalat irányítására. A 
hagyatéki eljárás kijelölhet ugyan örököst, de a vállalkozás szakszerű 
irányítására ez nem adhat megoldást. Kirívó példa is van olyan örökösre 
aki a várakozásoknak semmiben sem felelt meg, pl. lelki és anyagi érte-
lemben egyaránt mások (pl. szekták) befolyása alá került.  

Az előrelátó utódlási tervek sem adnak garanciát a sikeres váltásra, 
ha ennek jogi és adózási akadályai mutatkoznak. A következő nemzedék 
tulajdonhoz juttatása tekintélyes örökösödési és egyéb illetékek fizetésé-
re kötelezett, ezért megfontolják, hogy milyen módon osszák szét az 
előd tulajdonrészét. Egyes esetekben érdemes alapítványoknak átadni a 
tulajdont vagy lakhelyet változtatni, hogy ezzel mérsékeljék a közterhek 
mértékét. Akár a vagyon külföldre menekítése is szóba jöhet, valamelyik 
„adóparadicsom” révén. Mégsem szűkíthetők az ilyen utódlások a jogi 
vagy az adózási vonatkozásokra. Igen sok emberi, pszichológiai kérdés 
is megoldásra vár. 

Az utódlás tervezése 

A családi vállalat stratégiai terveinek szerves része az utódlás ter-
vezése. Ez a tervkészítés gyakorlatilag nem kell hogy igazodjék a jelen-
legi cégtulajdonos korához, egészségi állapotához. Bármikor elérhető 
tervre van szükség, amelyet folyamatosan összehangolnak a család és a 
vállalat kialakult helyzetével. Ennek kiegészítő szempontjaként a jogi és 
az adózási kérdések vizsgálata is ajánlott.  

Az utódlás terveit a vállalat szükségletei határozzák meg, és nem 
fordított irányú a meghatározottság. Nem szabad tehát olyan terveket 
készíteni, amelyek kizárólag a tulajdonos vállalkozó szándékait fejezik ki, 
de olyat sem, amelyet a jogi és adózási szakértők javaslatait érvényesít-
ve állítanak össze. Akkor lehet valóban eredményes az ilyen utódlási 
terv, ha a vállalat minden érintettje kifejtheti a nézetét, és ahol szüksé-
ges, külső erők közreműködését is igénylik. Elfogulatlanul kell a tervet 
megvitatni, nehogy lényeges tényezők figyelmen kívül maradjanak.  

Ismertek olyan családi gazdasági vállalkozások, ahol a „nagy öreg” 
az évtizedek során saját szempontja szerint alakította ki a folyamatokat, 
és a legfontosabb posztokra neki felesküdött híveit helyezte. Ilyen körül-
mények között a legalkalmasabb utódra vonatkozó igények kezdettől 

 



fogva téves pályára csúszhatnak, a tervezés késedelmet szenvedhet. 
Amikor a nemzedékváltásra sor kerül, sokkal több forog kockán, mint az 
körülmény, hogy a céget ki vezeti ezután. Elkerülhetetlen lehet pl. az új 
vezető törekvéseit jobban érvényesítő szervezet kialakítása, a régi (avul-
tabb) gyökeres megváltoztatásával. 

Az átadás előkészítése 

Sokféle forgatókönyvet vizsgálhatnak az utódlás tervezői. A családi 
vállalat irányítója maradhat a család, de megvizsgálhatók további lehető-
ségek is, mint pl.  

– nem a családhoz tartozó üzletvezető megbízása, 
– alapítványi formára való áttérés, 
– a céget értékesítik befektetőknek vagy a cég vezetőinek, 
– más vállalattal egyesülnek vagy a beolvasztást választják. 
Az idősebb nemzedék az ilyen vizsgálatok indításakor nyilván mér-

legeli, hogy milyen célokat követ a családi vállalatot illetően, szándéká-
ban áll-e például annak megtartása. Úgy is dönthet a tulajdonos, hogy 
nem a vállalat működéséhez, hanem a család optimális vagyonszerkeze-
téhez fűződik nagyobb érdeke. A vázolt forgatókönyvek döntési ismérve 
lehet a legkedvezőbb anyagi haszon, de az is előfordul, hogy a követke-
ző nemzedék érdekei ennél fontosabbak. Van olyan helyzet, hogy a vál-
lalkozás szempontjából nem lenne kívánatos, hogy a gyermekek vegyék 
át az irányítást, amikor a jelenlegi tulajdonos visszavonul. 

A felmérések arra utalnak, hogy a családi vállalkozások tulajdonosa-
inak nagy többsége még mindig előnyben részesíti a családtagjai közül 
származó utódot az idegenekkel szemben. Az is kimutatható, hogy kez-
dettől fogva csökkenti a sikeres nemzedékváltás esélyét, ha a tulajdonos 
a végakaratában hagyja valamelyik leszármazottjára a családi vállalatot. 
Az ilyen átruházás ugyanis jelentősen csökkenti a következő nemzedék-
ben a hajlandóságot arra, hogy az örökségként megszerzett vállalatért 
felelősséget viseljen. Hasonló a helyzet ha túl idős, elfáradt tulajdonos 
ajándékozza valamelyik utódjának a családi vállalkozást. 

Annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljen az utód, a távozó 
nemzedék feladata a családi vállalkozás teljesítményeit meghatározó 
minden munkatárssal az egyeztetést elvégezni. Végzetes lehet a követ-
kezménye annak, ha az idősebb tulajdonos önmaga jut elhatározásra. 
Az üzemi légkör emiatt tartósan megromolhat. Kellő előrelátással, gon-
dossággal kell egyengetni a fiatalabb tulajdonos útját a vezető poszt felé.  



Nem korlátozódik a személyi kérdésekre a nemzedékváltás, a csa-
ládi vállalat egészének vizsgálata ajánlott. Az utódra vár ugyanis, hogy 
saját szándékait megvalósítsa, és az új koncepcióit érvényesítse. Meg-
változik a vezetés stílusa, és ami ennél is fontosabb, hogy más irányba 
tartanak az irányított folyamatok, mint korábban, átalakul a tartalmuk is.  

Sok esetben tapasztalható, hogy a napirendre került nemzedékvál-
tás vizsgálatai olyan fogyatékosságokra derítenek fényt, amelyeket az 
elődök nem vettek tudomásul. Ilyen elhanyagolt terület rendszerint a vál-
lalat irányítási rendszere. Hosszú ideig érvényesülhettek olyan patriar-
chális viszonyok, amelyek meggátolták, hogy megfelelő színvonalú veze-
tési struktúrát alakítsanak ki.  

Az utódlással az idősebb tulajdonos nem hajlandó vagy nem képes 
érdemben foglalkozni, emiatt nem tudja, hogy amikor az idő eljön, mit 
kellene tenni. Magánéletét is terheli az utódlás, hajlamos halogatni a 
szembenézést a kérdéssel, arra hivatkozással, hogy még nem talált arra 
alkalmas családtagot. Sokszor az rejlik a vonakodás mögött, hogy a ha-
talom, a hivatali tekintély elvesztése fenyegetné az idős tulajdonost, ha 
feltűnne egy alkalmas fiatalabb utód. Akik senkit sem tartanak alkalmas-
nak a posztjuk átvételére, többnyire attól tartanak, hogy „eltűnnek a süly-
lyesztőben” a nemzedékváltás következtében. 

A cég átadásának időpontja viszont fel nem tartóztathatóan közelít. 
Akik tehát felkészületlenek, a váltás minden negatív hatásaival kénytele-
nek szembenézni. Előfordul egy átmeneti időszak, amikor az előző nem-
zedék a cégnél még szerepet kaphat, pl. az utód tanácsadójaként, a fel-
ügyelő vagy más bizottság tagjaként, de ez viszonylag gyorsan elmúlik. 
Tudomásul kell venni, hogy az aktív években megszerzett tapasztalat 
minden lényeges tőkéje visszavonhatatlanul leértékelődik. Egyre ritkáb-
ban igénylik a véleményét, nő a feleslegesség érzése.  

Az utód gyakorolja azt a hatalmat, a vonzó előjogokat, amelyek egy-
kor a családi vállalat irányításában az idősebb családtagé voltak. Azért 
keserű ebből kimaradni, mert az idős családtag életében a hivatás külö-
nösen fontos szerepet játszott, hosszú ideig. Az aktív években a cégnél 
tölthette ideje nagyobb részét, itt alakultak ki a kapcsolatai, amelyek 
gyakran túlléptek a tisztán üzleti ügyeken és itt szerzett elismertséget, 
hírnevet. Akár a hétvégén, ünnepnapokon is kész volt dolgozni, ha a cég 
érdeke ezt kívánta.  

Nagyon nehéz hozzászokni, hogy ez a rend hirtelen felborul, a ko-
rábbi szabályok érvényüket vesztik. Úgy érezheti, aki átadta a céget a 
fiatalabbaknak, hogy az élet alkonya következik, lelki válságként éli meg 
a nyugdíjas évek kezdetét. Sokan elbizonytalanodnak emiatt, rosszabb 

 



esetben közönyösség, lelki betegség is előfordulhat. Egyáltalán nem 
szükségszerű azonban, hogy így érjen véget a családi cégnél betöltött 
vezetői szerep. 

Az vezet megoldásra, ha az idősödő tulajdonos megfelelő szemlé-
lettel készül fel az új életszakaszára. Már kellő időben gondoskodni kell a 
visszavonulás méltányos feltételeiről. Soha nem engedheti meg magá-
nak, hogy az élete kizárólagos középpontja a cégnél végzett munkája 
legyen. Egészséges ellensúlyt kell képezni a magánéletben, időt szen-
telve a magánéletnek mind az érdeklődésben, mind a kapcsolatokban. 
Amikor a cégtől megválik a korábbi tulajdonos, ezek továbbra is megma-
radnak, kitöltik a nagyobb szabadidőt. Új barátságokat lehet kialakítani 
és ezek gyakran hosszabb ideig tartanak, mint az egykori üzleti kapcso-
latok.  

A nemzedékváltások tanulsága, hogy az utódnak megfelelően fel 
kell készülnie a vezetési feladatokra. Kezdeten sokféle akadályt kell le-
küzdeni. Szorongást okoz egyes utódokban, hogy miként nőnek fel a fel-
adataikhoz, vagy olyan hibák fordulnak elő, amelyeket az előd vagy a 
közvetlen munkatársak rossz néven vehetnek. Az önbecsülésben, a 
kockázatvállalási hajlandóságban sok esetben elmaradnak azoktól, akik 
helyébe léptek, mivel az előző nemzedék (vélt vagy valóságos) domi-
nanciájától tartanak. Annak a tudatában oldhatók fel ezek a visszafogott 
viselkedések, hogy a nemzedékváltás döntései csaknem minden eset-
ben meg nem fordíthatók. Akire a családi vállalkozás vezetését bízta az 
elődje, annak feltétlenül helyt kell állnia, nem szedheti néhány hónap 
múlva a sátorfáját.  

Ahol a fiatal és az idős vezető érzi, hogy az utódra a nagy elvárás 
bénítóan hat, és mégis meg kell valósítania az elhatározott változtatáso-
kat, ott megoldást kell keresni a konfliktusokra. A két nemzedék ütközé-
sében gyakran háttérbe szorulnak az ésszerű megoldások, mindkét oldal 
a saját eszközeivel harcol. Az egykori tulajdonos tapasztatai állnak 
szemben a fiatalabb nemzedék kiterjedt ismereteivel, pl. a korszerű mű-
szaki, vezetéstudományi területeken. A viták egyszerűbben rendezhetők 
elfogulatlan közvetítő, moderátor közreműködésével.  

Ahány eset, annyi megoldás, ezért a családi vállalat átadására nem 
alakítható ki egységes modell. Két fontos szabályt mégis érdemes kö-
vetni: 

– a cég átadásának legyen határozott időpontja, amelyet követően 
átveszi az utód az irányítást, és az előd teljes mértékben vissza-
vonul a családi vállalkozás vezetéséből;  



– a nemzedékváltás időigényes, több év alatt, a vázolt szakaszok-
ban kell felkészíteni az utódot. 

Nem a családon belüli utódlás  
lehetősége 

Adódhatnak olyan nemzedékváltások, amelyekben az utód nem a 
család tagja. A cég tulajdonosának azért lehetnek utódlási gondjai, mert 
nincs elég „szabad” családtag, a tágan értelmezett családban, vagy aki 
mégis választható lenne, az nem vállalja azt a felelősséget, amely a vál-
lalkozás irányításával jár. A fiatalabb nemzedékre mind kevésbé jellem-
ző, hogy erkölcsi kötelességként kezelje a vállalkozói örökség átvételét 
szüleitől, inkább a saját szempontok szerint kialakított hajlamot, hivatást 
választják.  

Adódhat olyan helyzet is, hogy a szülők vállalkozásában nem lehet 
olyan jövedelmet elérni, ami kellő ösztönzést fejtene ki, és emiatt felad-
nák saját terveiket, amelyeket a szülőktől függetlenül alakítottak ki. A ku-
tatók megállapították, hogy a fiatalok beállítottsága leginkább a változa-
tos tevékenységeket tekinti vonzónak, ha lehet kerülik a kevésbé válto-
zatosakat.  

Egyre több esetben figyelhető meg ennek következtében, hogy nem 
a családhoz tartozók veszik át a családi vállalat irányítását. Egyes ese-
tekben ezt a megoldást azért kénytelenek választani, hogy áthidalják  
a nemzedékek közötti hiányt. A nagyobb családi vállalkozásoknál gyako-
ri, hogy a tulajdonos mellett hosszú ideje dolgozik a nem családhoz tar-
tozó vezető, aki kifogástalanul ismeri a céget és a legalkalmasabb arra, 
hogy a visszavonuló tulajdonos utódja legyen, a vezetés teljes felelőssé-
gével.  

Alkalmas vezetőjelöltek azonban gyakran fenntartásokkal fogadják a 
családi vállalkozások ajánlatait, számukra előnyösebbnek tűnik, ha olyan 
céghez szerződnek, amelynek nem ismertek a tulajdonosai. Érthető ez a 
gondolatmenet, főleg arra a félelemre visszavezethetően, hogy beleszól-
hat a család a cég ügyeibe, operatív kérdéseket is érintve. Nem szeren-
csés, ha határtalan a család döntési jogköre, és az is visszatartó, hogy 
megpróbálhatnak arra alkalmatlan családtagot vezető posztra „benyom-
ni”, pl. hogy így jutassák magas keresethez.  

Bizonyos szempontból mégis keresettek a családi vállalkozások a 
vezetők körében, érzik a családhoz nem tartozók a nagy lehetőségeket, 
pl. az innovációk és más elképzelések bürokráciától mentes megvalósí-
tására. Vonzó a karcsú vállalati szervezet, így sokkal áttekinthetőbbek a 

 



folyamatok. Szoros bizalmi viszony alakul ki sok esetben a tulajdonos-
család és az idegen cégvezető között és hosszú ideig fenntartható. 
Amennyiben mégis viták keletkeznének a családdal, ajánlatos a hatáskö-
rök világos elhatárolása és alkalmas megoldási formák alkalmazása. 
Nem vitatható, hogy a tulajdonoscsaládot ellenőrzési és befolyásolási 
lehetőségek illetik meg, de az sem, hogy szavatolni kell a vezető cselek-
vési szabadságát a család által elfogadott célok megvalósításában.  

Alapítványok a családi vállalkozásokban 

Ahol hiányzik az utódlásra alkalmas családtag, ott az alapítványi 
gazdálkodási mód is választható. A visszavonult idős vezető javára lét-
rehozott alapítvány elsődlegesen a tulajdonosi jövedelem folyósítását 
oldja meg, de semmilyen beleszólása nincs a vállalat ügyeibe. Az utód-
lás kérdésében a másik, kiegészítő jellegű alapítvány a fontos, ennek a 
német cégjog szerint „Stiftung und Co.KG” a jelölése. 

Az ilyen vállalatirányításra létrehozott alapítvány a családtól függet-
lenül végzi a tevékenységeit, azonban a döntésekben figyelembe veszik 
a tulajdonos család érdekeit. Az ilyen alapítvány fő célja, hogy a családi 
vállalkozás folyamatosságát, a nemzedékváltás ellenére fenntartsa.  

Felvásárolt családi vállalat 

Sokkal radikálisabb a megoldás, ha a családban nincs utód, így el-
adják a családi vállalatot. Ez a visszavonuló vállalkozó életének a legsú-
lyosabb élménye. Egykor sikerrel háríthatta el, hogy felvásárolják a sike-
res céget, de utód hiányában nincs más választása, hogy a vállalkozás 
folytatható legyen. 

Nagyon összetettek az ilyen vállalat-eladási ügyletek, rendszerint 
külső tanácsadó cégeket is megbíznak a felek. Több szereplője van a 
cégeladásnak, az említett befektetési tanácsadó mellett a befektetők, 
akik érdeklődnek a vállalat iránt, a könyvszakértők, az ügyvédek, az adó-
tanácsadók. A családi vállalkozás eladását ezekkel szorosan együttmű-
ködve és optimális időpontban kell megvalósítani.  

Figyelembe kell venni, hogy a cég piaci értékét a dokumentált üzleti 
eredmények alapján határozzák meg, ezért a sikeres időszakban maga-
sabb az érték, mint amikor alacsonyabbak a hozamok. Arra kell töreked-
ni, hogy a vállalatnál dolgozók a lehető legkisebb bizonytalansággal éljék 
át a tulajdonosváltást. 

 



Esettanulmány egy hanyatló kiskereskedelmi  
vállalkozásról 

A vizsgált családi kiskereskedés divatcikkeket forgalmaz Ausztriá-
ban, 1947-ben történt alapítása óta. A tulajdonos házaspár a felmérés 
időpontjában 75, illetve 73 éves, a férj az ügyvitelért és a pénzügyi hát-
térért felelős, a feleség a beszerzést és eladást végzi. A kilencvenes 
évek közepéig rendszeresen bővítették a céget, amely márkás ruházati 
cikkeket ad el, a felső árkategóriában.  

A családi cég sikere tetőpontján 7 évvel ezelőtt 100 alkalmazottal 7 
fióküzletet működtetett egy osztrák tartományi székhelyen. A cég megta-
karításaiból ingatlant vásároltak, főleg a fióküzleteik elhelyezésére. Hol-
dingot alapítottak, amelynek egyik cége a kiskereskedelmi hálózatot mű-
ködteti, a másik az ingatlanügyleteket intézi.  

Miután 7 évvel a vizsgálat előtt elérték a kereskedelmi forgalom leg-
nagyobb értékét, fokozatos visszaesés következett. A hetvenedik évéhez 
közelítő tulajdonos intézi a központi beszerzést, és ízlésvilága mind ke-
véssé fejezi ki a vevők megváltozott keresletét. Törzsvevőik is egyre idő-
sebbek lettek, a megszokott kínálat az újabb célcsoportoknak mind ke-
vésbé felelt meg. Olyan nemzetközi kereskedőházak jeletek meg a vá-
rosban, amelyek erős versenyt keltettek ebben a szakmában is.  

Az alapítóknak 52 éves lányuk és 50 éves fiuk van, akiket a családi 
vállalat foglalkoztat, mióta befejezték a tanulmányaikat. Sosem hagytak 
számukra beleszólást a cég üzleti ügyeibe. Van három unoka is a két 
fiatalabb családban, ezek 32 és 30, illetve 32 évesek. Az unokák közül 
kettő a diploma megszerezését követően elhagyta az országot és kül-
földön sikeres vezetők. A harmadik generáció harmadik (32 éves) tagja a 
családi vállalatnál dolgozott üzletvezetőként. Voltak merész elképzelései, 
hogy miként kellene az üzleti stratégiát módosítani, de ezzel a nagyszü-
lei nem értettek egyet. Emiatt egy éve ez a fiú kilépett a családi cégből.  

A hanyatlás folyamata megállíthatatlannak bizonyult az utóbbi 7 év-
ben, a második nemzedék szorgalmazta, hogy befektetési tanácsadást 
vegyenek igénybe. Hosszadalmas vita után kértek ilyen szakvéleményt, 
és meghirdették a fiókhálózat eladását. Mivel a potenciális vevők a túl 
magas ajánlati árat nem fogadták el, és a veszteség kockázatait túl 
nagynak tartották, végül meghiúsult az eladás. A kiskereskedés növekvő 
veszteségei csőddel fenyegettek, és szükség volt arra, hogy az ingatlan-
ügyletek eredményéből csoportosítsanak át növekvő összegeket. Az idő 
sürgetett, ezért a második nemzedék vette át az üzlethálózat operatív 
irányítását, és súlyos döntésekre kényszerültek a csőd megelőzése ér-

 



dekében. A hétből 5 fióküzletet bezártak, és hozzáláttak a korábbi üzleti 
döntések miatti adósságok rendezéséhez, a veszteségek csökkentésé-
hez.  

Autókereskedés, sikeres nemzedékváltással 

A másik esettanulmány szerinti osztrák kereskedelmi vállalkozást is 
1947-ben alapították, a tulajdonos férj 76 éves, a felesége 74 éves. Új és 
használt gépjárművek forgalmazását, valamint tartozékok és alkatrészek 
értékesítését végzik, a feleség vezette visszavonulásáig az üzletet, a férj 
volt a felelős az ügyvitelért. Műhely is tartozik a családi céghez, amely 
nem függ autómárkáktól. A forgalom folyamatos és jelentős növekedése 
révén megtakarítást értek el, és ingatlanokat is vásároltak, befektetés-
ként. Holdingot alapítottak adózási megfontolásból, amely irányítja az 
autókereskedést és az ingatlanügyleteket. Összesen 80 fő van a cég al-
kalmazásában, amely kiváló üzleti eredményeket ér el. 

A család egy lányt és egy fiút nevelt fel, mind a ketten beléptek a 
családi vállalatba. A gazdasági diplomát szerzett lány a gazdasági veze-
tő, a műszaki végzettségű fiú a műszaki vezető a cégnél. Amikor az ala-
pító nemzedékben a feleség 65 éves lett, 9 évvel ezelőtt, átadta az ope-
ratív irányítást a második nemzedéknek. Négy évvel később a második 
nemzedék vehette át a holding egészének irányítását a szüleitől. Ekkor 
már ők lettek a három cég többségi tulajdonosai is. A szüleik továbbra is 
megkapják az osztalékot, amely az életvitelükhöz biztos anyagi fedeze- 
tet ad. 

Az alapító első nemzedék továbbra is végezhet munkát a családi 
cégben, de a vállalkozói döntésekben csak tanácsadók. A harmadik 
nemzedékben egy 22 éves fiú már most készül a nemzedékváltásra, a 
fiatal vállalkozók képzésében vesz részt egy autógyártó cégnél.  
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