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1. A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA, TERVEZETT FELÉPÍTÉSE 

Jelen doktori értekezés célja a családi és nem családi vállalkozások belső működési 

mechanizmusait érintő differenciák feltárása, azaz a családi vállalkozás, mint sajátos 

karakterisztikával bíró vállalkozási kategória esszenciális elemeivel kapcsolatos elméleti 

irodalom hazai mintán való validálása. A másik misszió, amelyet dolgozatommal be kívánok 

tölteni a családi vállalkozások teljesítményére hatást gyakorló, elsősorban a családi részvételből 

adódó sajátos erőforrás- és tőketényezők azonosítása, annak okán, hogy a tömeges 

generációváltás előtti kvázi utolsó pillanatban ajánlásokat tudjak megfogalmazni a családi 

vállalkozások átadási folyamata két releváns szereplőjének, azaz az előd és az utód számára 

azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a családi részvételből adódó sajátos szervezeti 

karakterisztika-elemek, amelyek generációkon átívelő átörökítése, továbbfejlesztése a 

teljesítményre gyakorolt hatás kapcsán indokoltnak tekinthető, és melyek azok a sajátos 

faktorok, működési rutinok, amelyek inkább gyengítik és visszavetik a családi vállalkozást 

céljaik elérésében. Ezzel összefüggésben vizsgálni kívánom a cél-, értékrendszerbeli 

különbségeket egyrészt a családi-nem családi, másrészt az alapító által menedzselt, a 

többgenerációs menedzsmenttel rendelző és a professzionális vezető által irányított családi 

vállalkozások vetületében is.  

A teljesítménnyel összefüggésben az irányítás elvei (célok és értékek) mellett a vizsgálatot 

kiterjesztem a vállalkozói orientáció kérdéskörére is. A kvázi domináns orientáció 

fogalomkörébe tartozó belső működési sajátosságokbeli eltérések mellett vizsgálom a családi 

vállalkozás fókuszú kutatások új irányvonalához illeszkedve a család szocio-emocionális 

vagyonát, annak a különböző családi menedzsment kategóriák mentén azonosítható 

differenciáit, azaz kutatom az alapítói és az utódok bevonásával működő családi vállalkozások 

SEW-tényezőkben érvényesülő erőforrás-többletét. A kutatási megközelítésem az erőforrás-

alapú elméleti megközelítés mellett a növekedés-orientáció jegyében született evolucionista 

megközelítéseket is integrálja, így a növekedéssel összefüggésben a családi vállalkozás 

életciklus-elméleteit is dolgozatom tárgyává tettem, és a Dodero (2010) nevéhez fűződő családi 

vállalkozási növekedési/életciklus-modell egyes fázishatárainak sikeres menedzselése kapcsán 

felmerülő, az utódlás és a családi vállalkozások fenntarthatóságának, folytonosságának releváns 

faktoraként számon tartott professzionalizáció kérdéskörét is a vizsgálati modellbe sűrítettem. 

A kutatás kiterjedt professzionalizációs megközelítési modellel operál, amely előzmény nélküli 

a családi vállalkozás kutatások sorában. 
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A disszertáció végkicsengése a működés három alapmotívuma, azaz a domináns orientáció, a 

szocio-emocionális vagyonstruktúra és a professzionalizáció vállalati teljesítménnyel – azaz a 

vállalkozás növekedési mutatóival (átlagos árbevétel-növekedés és átlagos eszközállomány 

bővülés), jövedelmezőségi indikátoraival (ROA, ROI, ROE) és az innovációs teljesítménnyel 

(Oslo kézikönyv szerinti értelmezés) – megmutatkozó összefüggéseinek feltérképezése.  

A „Családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői” című doktori értekezés 

gondolati-logikai egységeinek egymásra épüléséről és így az elvégzett szakirodalom-szintézis 

irányadó és a kutatási design-t orientáló főáramairól az 1. számú ábra segítségével igyekszem 

átfogó és összefoglaló képet adni. Az egyes fejezetek tartalmi összefoglalásától a terjedelmi 

korlátok megléte miatt tartózkodom e helyen. 

1. számú ábra:  

 

Forrás: saját szerkesztés 
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2. A TÉMA INDOKLÁSA, AKTUALITÁSA 
 

A családi vállalkozások az üzleti környezet meghatározó szegmensét képezik szerte a világon, 

és nemzetközi szinten is releváns csoportját jelentik a KKV szektornak, mégsem rendelkeznek 

ehhez mért kutatási aktivitással hazánkban. Bár nem áll rendelkezésre szekunder adatbázis 

ahhoz, hogy pontosan feltérképezzük a családi vállalkozások hazai vállalkozói palettán betöltött 

szerepét, jelenlétét az egyes szektorokban, méretkategóriákban, számos nemzetközi tanulmány 

megerősíti a családi vállalkozások nemzetgazdasági jelentőségét a GDP hozzájárulásuk 

mértéke, valamint a foglalkoztatásban betöltött pozíciójuk alapján (Astrachan – Shanker, 2003; 

Mandl, 2008). A vállalkozási ökoszisztémában betöltött – eddig pontos statisztikai adatokkal 

nem alátámasztott – dominanciáján túl a családi vállalkozások területi tőke-formáló ereje révén 

képesek egy-egy elmaradott térség húzó-vállalataként megnyilvánulni – pl. a mélyinterjú 

sorozatban megismert Ferzol Kft. Tápiószőlősön - így nem csak makro, hanem mezoszinten is 

releváns kérdés a családi vállalkozások életképességének és teljesítőképességének növelése, az 

ehhez hozzájárulni képes belső, azaz endogén, családi részvételből adódó erőforrásokkal való 

eredményes és legfőképp tudatos gazdálkodás által.  

 

3. A KUTATÁS SZAKIRODALMI MEGALAPOZÁSA 
 

A kutatómunka első és vitathatatlan haszonnal bíró fázisát a hazai és nemzetközi szakirodalmi 

bázis megismerése, feldolgozása jelentette. A szakirodalom-feltáró és rendszerező munka a 

következő témakörökre orientálódott: 

A családi vállalkozás fókuszú kutatásom – szakmai előéletemből adódóan – elsősorban a 

családi vállalkozások teljesítményének vizsgálatára, különös tekintettel a növekedés, az 

innováció és a jövedelmezőség egyes családi részvételből adódó tényezőire irányult. Ehhez a 

családi vállalkozás fogalmi megközelítéseit kellett végignézni, amely a családi vállalkozások 

sokszínűsége miatt viszonylag nagy terjedelemben jelenik meg a dolgozatban. A definíciós 

sokszínűség érzékeltetését azért tartottam meghatározó jelentőségűnek, mert a családi 

vállalkozásoknak hazánkban sincs általánosan elfogadott fogalmi meghatározása, a 

vállalkozások a kutatók által specifikált jellemzők alapján sorolhatóak be – kvázi önkényesen 

– ebbe a vállalkozási kategóriába. Így az önálló kutatási terv és kutatási modell kidolgozásához 

vezető munkafolyamat lényeges mozzanatát jelentette a családi vállalkozások lehatárolási 

szempontjainak és a teljesítményével kapcsolatos elméletek és kutatási eredmények, 
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megismerése, rendszerezése. A szakirodalmi feldolgozás első markáns vonulatát tehát a családi 

vállalkozás fogalmak rendszerező megismerése jelentette, amely során Donelley 1964-es első 

családi vállalkozás fogalmától egészen a napjainkban zajló definíciós aktivitás áttekintése 

megtörtént, törekedtem a saját kutatási design kialakítása érdekében ennek a diverzifikált 

fogalmi rendszernek a minél teljesebb megismerésére, azoknak a kvalitatív és kvantitatív 

jellemzőknek az áttekintésére, amelyek a családi és nem családi vállalkozások elkülönítésének 

és a definícióképzésnek az alapját képezik (Klein, 2000).  

Az elméleti bázis második vetületét a családi vállalkozások elméleti modellek áttekintése 

követte a rendszer-elméleti, az erőforrás-elméleti és a növekedési megközelítések mentén.  

A harmadik szakirodalmi kérdéskört a családi vállalkozások teljesítményével kapcsolatos 

elméleti modellek alkották, amelyek közül a saját kutatási design kialakítására több elméleti 

modell (Sandig et al, 2006; Uhlaner et al, 2007; Uhlaner, 2012) is hatással volt. Ehhez 

kapcsolódóan nem álltak rendelkezésre hazai kutatási előzmények, így ennek feltérképezése a 

kutatás egyik fontos állomása volt. 

Az irodalmi háttér megismerésének negyedik szegmensét a szocio-emocionális vagyon 

különböző megközelítései, mérési skálái képezték. A szocio-emocionális vagyon relevanciáját 

hangsúlyozza Makó et al. (2016) egy nemzetközi konzorciumi formában lezajlott mélyinterjús-

kutatás – összesen 10 családi vállalkozásra kiterjedő – vizsgálati tapasztalatai alapján.  

Az ötödik teoretikus szegmenst a családi vállalkozások utódlásának a teljesítménnyel 

összefüggő, azaz a következmények oldaláról történő közelítésmódjához kapcsolódó empirikus 

előzményeket taglaló nemzetközi szakirodalom értelmezése képezte, valamint a családi 

vállalkozásokban zajló professzionalizálódás definiálását jellemző eltérő megközelítések 

közötti saját útkeresés, azaz a professzionalizáció megismerési modelljének kidolgozása. A 

professzionalizáció mértéke alapján kialakított családi vállalkozási tipológiák áttekintése 

mellett analizáltam az ezzel kapcsolatos megközelítéseket (Dekker et al, 2010; Stewart-Hitt, 

2012), de ismét egy olyan területre tévedtem a hazai családi vállalkozási kutatási térképen, ahol 

nem találhatóak közvetlen előzmények. A professzionalizációhoz, mint vizsgálati dimenzióhoz 

azért ragaszkodtam folyamatosan – még a mérési rendszerének kidolgozatlansága és így a 

kutatói bizonytalanság megléte ellenére – mert ehhez kapcsolódik a családi vállalkozásokkal 

kapcsolatos elméleti viták egyik legérdekesebb és legprovokatívabb kérdése: Vajon jobb lenne-

e a világnak és a nemzetgazdaságoknak, ha a családi cégek úgy viselkednének, mint a családi 

befolyástól mentes vállalkozások?  
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4. KUTATÁSI CÉLOK, KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK BEMUTATÁSA 
 

Az elvégzett irodalomkutatás alapján mind elméleti, mind gyakorlati értelemben gazdagítani 

kívántam a családi vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretanyagot, így célul tűztem ki az 

alábbiakat: 

 a családi és nem-családi tulajdonosi háttérrel működő vállalkozások összevetése 

elmélet-gyakorlat vonatkozásában egyaránt hazai mintán, 

 a különböző menedzsmenttipológiába sorolható családi vállalkozások vizsgálata 

célrendszer – értékrendszer és vállalkozói orientáció vonatkozásában, 

 a mintában szereplő családi vállalkozások által alkalmazott stratégiai és operatív 

döntéstámogató eszközök és a hazánkban még primer kutatással nem érintett családi 

vállalatkormányzási megoldások felmérése, 

 a mintában szereplő családi vállalkozások szocio-emocionális vagyon-szerkezetének 

elemzése, a különböző SEW megközelítések kvázi empirikus tesztelése, saját SEW-

modell megalkotása; 

 a hazai kutatások terén meglévő hiátus megszüntetése, azaz a családi vállalkozásokat 

érintő három releváns kihívás: az utódlás, a professzionalizáció és a teljesítmény 

összefüggés-rendszerének feltárása hiteles, megbízható pénzügyi-számviteli adatokra 

épülő indikátorok alapján,  

 a SEW tényezők és a vállalati teljesítmény viszonyrendszere terén meglévő alacsony 

empirikus bázis gazdagítása, 

 egy olyan – a meglévő elméleti modellek bázisán keletkező, ugyanakkor az empirikus 

felmérés eredményeit integráló, a hazai sajátosságokat figyelembe vevő teljesítmény-

modell megalkotása, amely azon belső – családi részvételből adódódó 

kritériumrendszert igyekszik felsorakoztatni a kérdőíves és mélyinterjús adatgyűjtés 

eredményeire támaszkodva, amely a fenntartható családi vállalati működés esszenciális 

elemeit, a családi vállalkozás generációkon átívelő működtetésének kellékeit, azaz a 

fenntartható családi vállalkozás működési modelljének legfőbb elemeit tartalmazza. 

A megfogalmazott célkitűzések eléréséhez az alábbi kutatási kérdések és hipotézisek 

szisztematikus tesztelését végeztem el a hipotézisek mellett feltüntetett kutatási módszerekkel. 

1. táblázat: Az empirikus kutatási design – kutatási kérdések, hipotézisek, módszerek 

1. A családi befolyás mértéke hatással van-e a vállalkozás domináns orientációt (célokat – 

értékeket –vállalkozói orientációt) illetően? 
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H1a. A családi vállalkozások cél, érték és orientációs 

jellemzőikben eltérmek a nem családi tulajdonban lévő 

vállalkozásoktól. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

átlag, szórás, variancia-analízis, 

faktoranalízis 

H1b.  A multigenerációs családi vállalkozások cél, érték és 

orientációs jellemzőikben eltérnek az alapítói fázisban 

lévő családi vállalkozásokhoz képest.  

KVANTITATÍV KUTATÁS 

átlag, szórás, variancia-analízis 

KVALITATÍV KUTATÁS 

2. A családi befolyás mértéke hatással van-e a professzionalizációra és a szocio-emocionális 

vagyonra? 

H2.  Az első generációs családi vállalkozások szocio-

emocionális vagyona eltér a többgenerációs családi 

vállalkozások által képviselt vagyontól. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

átlag, szórás, variancia-analízis 

KVALITATÍV KUTATÁS 

H3a. A családi vállalkozások az alkalmazott döntéstámogató 

eszközhasználat intenzitása terén eltérnek a nem 

családi vállalkozásoktól. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

átlag, szórás, variancia-analízis 

 

H3b. A családi vállalkozás generációs és menedzsment 

összetétele befolyásolja az alkalmazott döntéstámogató 

eszközintenzitást és a vállalatkormányzási gyakorlatot. 

KVANTITATÍV KUTATÁS 

átlag, szórás, variancia-analízis 

KVALITATÍV KUTATÁS 

 

3. Melyek a családi vállalkozások teljesítményét befolyásoló ún. endogén tényezők? 

 

H4/a A család orientációja és értékfelfogása hatással van a 

családi vállalkozás teljesítményére. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás, 

regresszió-elemzés 

H4/b. A professzionalizáció mértéke és a családi vállalkozás 

teljesítménye között pozitív kapcsolat áll fenn. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás, 

regresszió-elemzés 

H4/c. A szocio-emocionális vagyon mértéke és a családi 

vállalkozások teljesítménye összefügg. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás 

Forrás: saját munka 

 

A saját empirikus kutatási modellt pedig a 2. számú ábra mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú ábra: Empirikus kutatási modell 
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Forrás: saját szerkesztés 

5. EMPIRIKUS KUTATÁS 

A felhasznált információk és a kutatás módszertana 

Doktori értekezésem primer kutatási jellemzőit tekintve nem deklarálható egyetlen kutatási 

irányzat kizárólagossága sem, mind a kevert kutatásmódszertani, mind az induktív 

megközelítés hatott rám. Illeszkedve az elmúlt évtizedben bekövetkezett paradigmaváltáshoz, 

mely a társadalomtudományi kutatásokban a hagyományos kvantitatív és a kvalitatív kutatási 

módszerek együttesen használatát jelenti ún. kevert módszertan formájában, a kutatási módszer 

kiválasztása során törekedtem ehhez a megközelítéshez csatlakozni, azaz az adatgyűjtés és az 

adatelemzés vonatkozásában megpróbáltam összehangolni a két eltérő módszercsalád egyes 

elemeit, a kutatási eredmények integrált értelmezése érdekében, így a primer adatgyűjtés- és 

adatelemzés kvantitatív és kvalitatív módszerek kombinációjával zajlott.  

A kvantitatív kutatási egység két időben és módszerében jól elkülönülő szakaszra bontható. Az 

első szakasz a 2014-2015 között zajló, alapvetően szekunder adatokra és azok önálló 

adatgyűjtés során kiegészített adathalmazra épülő feltáró, pilot-kutatás, ami orientálta a 

második kutatási szakaszt képező online kérdőíves felmérés fő irányultságát.  
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A kérdőíves felmérés eredményeit kvalitatív kutatással egészítettem ki, egyetértve Driscoll et 

al. (2007) álláspontjával a kvantitatív és a kvalitatív kutatások kompatibilitását illetően. A 

kvalitatív kutatási paradigma képviselete félig stukturált mélyinterjús adatfelvétel (17 

mélyinterjú) keretében valósult meg. A CAWI típusú kérdőíves felméréssel szemben itt 

lehetőségem volt személyesen, élményközvetlenül begyűjteni a megismeréshez, a miértek 

megértéséhez felhasználni kívánt információkat. A kvalitatív kutatás a téma jellegéből adódóan 

szinte megkerülhetetlen volt, hiszen amellett, hogy sokkal emberközpontúbb, mint a kvantitatív 

felmérés, pontosabb és érzékletesebb válaszokat is eredményezett a kutatási kérdéseket illetően. 

A mélyinterjúkra 2016 áprilisa és 2016 decembere között került sor. Összesen 17 mélyinterjút 

készítettem, ebből 14 családi vállalkozás vezetőjével, tulajdonosával vagy tulajdonosi 

képviselőjével lebonyolított mélyinterjú volt, melyek többsége négyszemközti interjú 

keretében valósult meg, négy családi vállalkozás esetében került sor páros vagy hármas 

interjúra. A beszélgetések interjúvázlat alapján folytak, a beszélgetés diktafonnal került 

rögzítésre, ezt követően készült el a szövegkönyv, és ezek átiratai alapján értékeltem, 

elemeztem a mélyinterjúkat. A családi vállalkozási mélyinterjúk mellett 3 szakértői interjú 

készült az alábbi szakterületekhez kapcsolódva: családi vállalkozások utódlásának jogi 

kérdései; bizalmi vagyonkezelés, mint a vagyonrendezés alternatívája; valamint interim 

menedzsment, mint a generációk közötti gap-menedzsment eszköze.  

A mélyinterjú alanyainak kiválasztása során teoretikus (elméleti) mintavételt alkalmaztam, és 

különböző mintaválasztási szempontokat követtem. A kritériumok között az alábbiak 

említhetőek:  

 Igyekeztem olyan családi vállalkozásokat megismerni, amelyek intenzív növekedési 

ütemmel jellemezhetőek, érintettek a generációváltás kihívásai által – első generációs 

családi vállalkozás, 50+ alapítóval, utódok közreműködnek a vállalkozásban vagy 

legalább egy generációváltást már megélt vállalkozás. A mintában véletlenszerűen 

alakult a nemek szerinti össszetétel. A vizsgálatba bevonásra kerültek férfi családfő által 

vezetett családi vállalkozások, női irányítás alatt álló multigenerációs családi cégek is, 

ún. anya-apa típusú, illetve testvéri szövetség formájában működő családi vállalkozások 

is.  

 A családi vállalkozások fogalmi rendszerében Blumentritt et al (2007) álláspontja 

szerint a professzionális vezető által irányított családi vállalkozások is az elmélet-alapú 

mintavétel tárgyát képezték. Igyekeztem a tulajdon/menedzsment konstellációban 



11 

 

valamennyi releváns dimenziót illetően megfelelő családi vállalkozást találni, amely 

ugyanakkor megfelel a méret-kritériumoknak (legalább 25 fő feletti).  

 Törekedtem arra, hogy megfelelően működő, lehetőség szerint az ágazatának 

kiemelkedő hazai vagy regionális szereplője, emblematikus képviselője legyen 

valamennyi vállalkozás. Ezt a kapott elismerések, díjak, vállalati rangsorokban elért 

helyezések alapján vizsgáltam, elsősorban online-média tartalomelemzéssel. 

 Megpróbáltam mindezek mellett annak a kritériumnak is megfelelni, hogy olyan családi 

vállalkozások kerüljenek a mintába, ahol a második generáció az operatív működésben 

már részt vesz, vagy már része a menedzsmentnek, tehát ahol a generációk 

együttműködése értelmezhető.  

A szakértői mélyinterjúk kapcsán az ún. hólabda mintavétel érvényesült, azaz az első szakértői 

interjú alanya segítségével jutottam el a másik két szakértőhöz. 

 

6. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

Szekunder (pilot)kutatás 

A Feltörekvő 200 vállalati lista elemzése és a pilot-hipotézisek tesztelése statisztikai 

módszerekkel (átlag, szórás, terjedelem, variancia-analízis) történt. A főbb megállapítások: 

 A tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatgyújtés alapján a 2013. évi Figyelő Feltörekvő 

200 listában alulreprezentáltak a hazai családi vállalkozások az EU Bizottsága 2008-as 

szakértői becslése szerint ugyanis 70% körüli Magyarországon a családi cégek aránya 

(Mandl, 2008). 

 A családi és nem családi vállalkozások teljesítményének közvetlen összevetése alapján 

– variancia-analízis alapján – megállapítást nyert, hogy a családi vállalkozások 

intenzívebben növekedtek a 2012-2013-as időszakban, mint a nem családi tulajdonban 

lévők. 

 A jövedelmezőség (ROA, ROE) kapcsán viszont a szekunder kutatás azzal az 

eredménnyel zárult, hogy nincs szignifikáns különbség a családi és a nem családi 

vállalkozások körében.  
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Primer kutatás (kvalitatív és kvantitatív) 

A családi vállalkozások teljesítményére ható endogén tényezőkkel összefüggésben a következő 

hipotéziseket fogalmaztam meg. A hipotézisek érvényességét kvantitatív és kvalitatív 

módszerekkel vizsgáltam. A hipotéziseket és a tesztelésük eredményét a következő táblázatban 

foglaltam össze: 

2. számú táblázat: Hipotézis-vizsgálatok eredménye 

Hipotéziseim Tesztelés eredménye 

H1a. A családi vállalkozások cél, érték és orientációs 

jellemzőikben eltérmek a nem családi tulajdonban 

lévő vállalkozásoktól. 

Elfogadva 

H1b.  A multigenerációs családi vállalkozások cél, érték és 

orientációs jellemzőikben eltérnek az alapítói 

fázisban lévő családi vállalkozásokhoz képest.  

Részben elfogadva 

H2.  Az első generációs családi vállalkozások szocio-

emocionális vagyona eltér a többgenerációs családi 

vállalkozások által képviselt vagyontól. 

Részben elfogadva 

H3a. A családi vállalkozások az alkalmazott 

döntéstámogató eszközhasználat intenzitása terén 

eltérnek a nem családi vállalkozásoktól. 

Elutasítva 

H3b. A családi vállalkozás generációs és menedzsment 

összetétele befolyásolja az alkalmazott 

döntéstámogató eszközintenzitást és a 

vállalatkormányzási gyakorlatot.  

Részben elfogadva 

H4/a A család orientációja és értékfelfogása hatással 

van a családi vállalkozás teljesítményére. 

Elfogadva 

H4/b. A professzionalizáció mértéke és a családi 

vállalkozás teljesítménye között pozitív kapcsolat áll 

fenn. 

Részben elfogadva 

H4/c. A szocio-emocionális vagyon mértéke és a családi 

vállalkozások teljesítménye összefügg.  

Elfogadva 

Forrás: saját kutatás 

A dolgozat téziseit az alábbiak szerint fogalmazom meg az elvégzett kutatómunka alapján: 

T1.a. A mintában szereplő családi vállalkozások cél-, és értékrendszerük, valamint a 

vállalkozói orientáció tekintetében eltérnek a nem családi vállalkozásoktól. 

Ez egyfajta validálását is jelentette számomra a további hipotéziseknek, ugyanis ezzel igazolást 

nyert, hogy a családi vállalkozások egy sajátos entitásnak minősülnek a vállalkozási palettán.  

A mintában szereplő családi vállalkozások a vizsgált vállalati célok közül az élőmunka-

termelékenység, valamint a felelősség megosztása és a feladatok delegálása terén mutatnak 
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elmaradást a nem családi vállalkozásokhoz képest, amely egyértelműen a familiness meglétére, 

az alkalmazottak kvázi családtagnak tekintésére vezethető vissza, valamint a családi 

vállalkozások egykezes irányítási hagyományaira utal. Ez egybecseng Classen és szerzőtársai 

(2014) német kis- és középvállalatokra irányuló primer kutatása eredményével, amely 2087 

vállalkozás bevonásával történt, és a kutatási eredmények szerint a családi vállalkozások 

alulmúlják a nem családi vállalkozásokat az élőmunka-termelékenység tekintetében. Ennek 

okait célszerű lenne a továbbiakban vizsgálni. 

A vizsgált értékdimenziók közül a családi vállalkozások erőteljesebb elköteleződést mutattak a 

lokális, a mecénási, a kulturális, a relációs, az érzelmi és a pénzügyi értékek iránt.  

A vállalkozói orientáció kapcsán elvégzett faktorelemzés során azonosított három faktoreleme 

közül (innováció-orientáció és proaktivitás, stratégiai orientáció és kockázatvállalási 

hajlandóság) a stratégia-orientációban mutatnak a családi vállalkozások szignifikáns fölényt a 

nem családi vállalkozásokhoz képest. A primer kutatás igazolta azt az elméleti megközelítést, 

miszerint a családi vállalkozásokra a nem családi vállalkozásoknál erőteljesebb hosszú távú 

orientáció a jellemző (Miller et al, 2003; Naldi et al, 2007). A felmérés eredménye ugyanakkor 

cáfolatát adja azoknak a kutatási előzményeknek, amelyek szerint a családi befolyás 

alacsonyabb kockázat-vállalási hajlandósággal jár együtt (Zahra, 2005) és annak is, hogy a 

családi cégek proaktívabbak, mint a nem családi vállalkozások (Craig et al, 2014). 

A kutatás továbbá rávilágított arra, hogy a családi vállalkozásokkal kapcsolatos skandallum, 

mely a merev és zárt kulturális sajátosságaikat hangsúlyozza, sajnálatos módon a felmérésben 

szereplő családi vállalkozásokra is némiképp igaz, ugyanis a kooperáció vizsgált dimenzióiban 

(oktatási intézmények, szakmai szervezetek, klaszterek, stratégiai partnervállalatok, 

kutatóintézetek) szignifikánsan kisebb nyitottságot mutatnak, mint a nem családi tulajdonban 

lévő vállalkozások, azaz az autonómia iránti elkötelezettség érvényesül a családi 

vállalkozásokban.  

T1b. A mintában szereplő alapítói fázisban lévő családi vállalkozások a vállalkozás 

célrendszere és a nyitottság vonatkozásában szignifikáns eltérést mutatnak a 

multigenerációs családi vállalkozásokhoz képest, azonban az utódok bevonásával működő 

családi vállalkozások az értékrendszerében és a vállalkozói orientáció mértékét illetően a 

vizsgált faktorok alapján nem térnek el szignifikánsan. 

A mintában szereplő, alapítói fázisban lévő és multigenerációs családi vállalkozások belső 

működési jellemzőik összevetése során megállapítást nyert, hogy pénzügyi-gazdasági 
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célrendszerüket tekintve szignifikáns különbség a tőkkeakkumuláció kapcsán mutatható ki, 

azaz az alapítói fázisban lévő családi vállalkozásokra az adott évi nyereség visszaforgatása 

jellemzőbb, mint a többgenerációs családi vállalkozásokra. Ez további vizsgálatokat vet fel a 

generációváltás és a családi vállalkozások finanszírozási kérdéseit, pénzügyi kultúráját illetően. 

A családi vállalkozásokkal kapcsolatban gyakori kritika a pénzügyi konzervativizmus, az 

eladósodottsággal kapcsolatos ellenérzés (Csákné, 2012; Zahra, 2005), azonban ez lazulni 

látszik a generációváltással érintett családi vállalkozások második generációs vezetőivel 

készített interjúk során (pl. GIMEX-Hidraulika) 

Az alapító által vezetett, a többgenerációs menedzsmenttel rendelkező és a professzionális 

vezető által irányított családi vállalkozások top három célkitűzését vizsgálva az első helyen a 

jövedelmezőség, a második helyen az árbevétel növelése áll. A harmadik helyen az alapítói 

fázisban lévő családi cégeknél a tőkeakkumuláció, a többgenerációs családi vállalkozásoknál 

az innováció fokozása, míg a professzionális vezetés alatt álló családi cégeknél a piacrészesedés 

növelése. Ez a megállapítás megerősített abban, hogy a teljesítmény mérésére a kutatási 

modellben rögzített indikátorok (jövedelmezőségi mutatók, növekedési mutatók, innovációs 

teljesítmény) olyan dimenzióit ragadják meg a családi vállalkozásoknak, amely az érintettek 

számára is relevánsak. Az eltérő családi menedzsment összetétel nem eredményezett 

szignifikáns eltérést egyik vállalkozói orientáció típus esetén sem, a kategóriaátlagok alapján 

az állapítható meg csupán, hogy a többgenerációs családi vállalkozásokra nagyobb innováció-

orientáció, magasabb stratégiaorientáció és erőteljesebb kockázatorientáltság jellemző, de nem 

szignifikáns ez az eltérés. Ez ellentmond annak a felfogásnak, amely szerint az utódok 

bevonásával csökken a családi vállalkozások innováció-orientációja és a kockázatvállalási 

hajlandósága (Kellermans et al, 2008). 

 A nyitottság terén viszont szignifikáns eltérés mutatkozik meg a családi menedzsment 

szerkezete függvényében, az együttműködések terén az alapítói fázisban lévő családi 

vállalkozások felülmúlják a többgenerációs családi vállalkozások mutatóit, és a legkisebb 

együttműködési hajlandóságot a professzionális vezetők által irányított vállalkozások mutatják. 

A mintában szereplő családi vállalkozások az oktatási intézményekkel (alapfokú, középfokú és 

felsőfokú intézményekkel) és a szakmai szervezetekkel folytatnak leginkább együttműködést, 

a kutatóintézetekkel, klaszterekkel való együttműködés a családi vállalkozások 15,7%, illetve 

16,5%-ára jellemző. 
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T2. A családi vállalkozások generációs jellemzőitől függ az alábbi szocio-emocionális 

vagyonelemek mértéke: család érzemi kötődése; a család stratégiai elköteleződése, 

valamint a családi értékek (az alapító öröksége).  

A szocio-emocionális tőke a családi vállalkozásokkal kapcsolatos kutatási irányok egyik 

legkevésbé kidolgozott és feltárt vetülete. A szocio-emocionális vagyon mérésére hazánkban 

még nem irányult primerkutatás, így a kutatási koncepciómban ennek involválása új és újszerű 

eredményeket ígértA szocio-emocionális vagyon felfogás és elmélet meglehetősen új terület a 

családi vállalkozások kutatásában. A disszertációban 24, a szakirodalomban megismert 

különböző SEW felfogásokból eredő itemmel, változóval mértem a család szocio-emocionális 

vagyonát, amelyet faktoranalízissel öt faktorrá redukáltam. Az öt faktor közül kettő esetében 

(belső szociális kapcsolatok és külső szociális kötődés) nem mutatott az F-próba szignifikáns 

különbséget az eltérő menedzsmentszerkezetű családi vállalkozások esetében, a „családi 

kötődés”, a „családi stratégia” és az „alapító öröksége” faktorok esetében szignifikáns az alapító 

által menedzselt és a többgenerációs családi vállalkozások kategória-átlagainak eltérése, azaz 

az utódok bevonása egyfajta tőketranszformációhoz, átalakuláshoz vezet a szocio-emocionális 

tőkefajták kapcsán.  

A kategóriaátlagokat megvizsgálva az az eredmény született, hogy a mintában lévő alapítói 

fázisban lévő családi vállalkozások a családi kötődés (harmónia) és a külső szociális kötődés 

faktorok kapcsán rendelkeznek többlettel, míg a család stratégiai elköteleződése, a belső 

szociális kötődés és a családi értékek (alapítói örökség) terén a multigenerációs családi cégek 

bírnak többlettel. Azaz a szocio-emocionális vagyon képes változni, gyarapodni generációról 

generációra. 

A szocio-emocionális vagyon a családi vállalkozás hosszú távú fennmaradásának egyik fontos 

dimenzióját képezi, és ennek az egyik centrális fogalma a társadalmi tudás (Makó et al, 2016), 

amelynek generációról generációra történő átörökítése, azaz hatékony kommunikációs 

csatornákon, informális (learning by doing) úton történő átadása kritikus fontosságú. A 

vizsgálat alapján azonban erre a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene helyezni, hiszen a 

többgenerációs családi cégek ebben maradnak el az elsőgenerációs családi vállalkozásoktól, 

így egyrészt a családi vállalkozás fókuszú képzésekben erőteljesebben kellene a társadalmi tőke 

átadásának lehetséges stratégiáit és taktikáit tárgyalni, másrészt a gazdaságpolitika is fel 

kellene, hogy ismerje a családi vállalkozások nemzetgazdasági jelentőségét és átvállalni a 

generációs átadás családi vállalkozásokra nehezedő terheit. A másik kritikus a családi 

harmónia, amely a kutatási eredményeim alapján a család komplexitásának növekedésével 
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csökken. Ez igazolja Sandig és szerzőtársai (2006) előfeltevését, miszerint a család bővülésével 

párhuzamosan gyarapodnak az egymásnak feszülő személyes üzleti célok, a generációk közötti 

konfliktusok, és emiatt csökken a családtagok elégedettsége és a családon belüli összetartás 

nehezen vizsgálható élményközvetlen elemzés nélkül, így ennek a dilemmának a kognitív és 

explicit tárgyalása a kvalitatív kutatás tükrében valósulhat meg 

T3a. A mintában szereplő családi vállalkozások az alkalmazott döntéstámogató 

eszközhasználat intenzitása terén nem térnek el a nem családi vállalkozásoktól. 

A professzionalizáció kérdéskörét öt vetület (dimenzió) mentén érintettem és vizsgáltam a 

primer adatgyűjtés- és adatelemzés során. A professzionalizáció kérdésköréhez kapcsolódó 

hipotézisek tesztelését az eddigiekhez képest egy szűkített listán valósítottam meg. A 25 fő 

alatti cégeket kizártam az elemzésből, mert azokra nem jellemző többnyire a formalizált 

struktúra, így szűkített mintán vizsgáltam a feltett kérdéseket. A professzionalizáció 

értelmezését illetően azt az elméleti irányvonalat követtem, amely tágan értelmezi a 

vállalkozások professzionalizációját, ideértve a belső és külső professzionalizációt egyaránt. A 

kutatás szerint a stratégiai és az operatív döntéstámogató eszközhasználat szofisztikáltsága és a 

tulajdonosi szerkezet között nincs szignifikáns kapcsolat. Ugyanakkor a statisztikai elemzés 

alapján a családi vállalkozások mind a stratégiai, mind az operatív döntéstámogató 

eszközintenzitás terén kismértékben felülmúlják a nem családi vállalkozásokat, azaz a családi 

vállalkozás vezetőire az intuitív vállalatvezetésről a professzionális vezetés irányába történő 

elmozdulás jellemző.  

A legnépszerűbb stratégiai eszközök – a figyelembe vett cégek több mint fele alkalmazza 

ugyanis ezeket – a stratégiai tervezés és a versenytárselemzés. Mindössze a vállalkozások 

egyharmada esetében jelenik meg a SWOT-elemzés, a stratégiai árazás, a vevőjövedelmezőség 

elemzése és az értékelemzés.  

Az operatív döntéstámogató megoldások között egyértelmű elsőbbséget élveznek a 

hagyományos módszerek, úgymint teljesköltség-számítás, likviditástervezés, budgeting, terv-

tény eltéréselemzés, fedezet-elemzés. A modern költségelszámolási rendszerek – 

tevékenységalapú-költségszámítás, folyamatköltség-számítás, job-costing eljárás – alkalmazási 

gyakorisága alacsony. Amennyiben megvizsgáljuk ezen korszerű költségszámítási módszerek 

alkalmazási gyakoriságát a tulajdonosi háttérrel összefüggésben, akkor megállapítható, hogy a 

tevékenységalapú-költségszámítás kivételével valamennyi esetében a nem családi tulajdonban 

lévő vállalkozások képviseltetik magukat magasabb arányban az alkalmazók között. 
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Az operatív döntéstámogató eszközalkalmazás intenzitása csak kismértékben haladja meg a 

stratégiai eszközhasználat kiterjedtségét, a családi vállalkozások a módszerhasználat 

intenzitásában azonban felülmúlják a nem családi vállalkozásokat.  

T3b. A családi vállalkozás generációs és menedzsment összetétele befolyásolja az 

alkalmazott döntéstámogató eszközintenzitást, azonban a családi vállalatkormányzási 

gyakorlat független attól. 

A multigenerációs menedzsmenttel rendelkező családi vállalkozások mind a stratégiai, mind az 

operatív döntéstámogató eszközök alkalmazásában felülmúlják az alapítói fázisban lévő családi 

vállalkozások gyakorlatát, és az alkalmazott döntéstámogató eszközintenzitás terén 

megfigyelhető eltérés szignifikáns a varianciaanalízis alapján. 

A kutatás során vizsgáltam a vállalatkormányzási eszközök hazai ismertségét és alkalmazási 

gyakorlatát, ezt ún. family governance piramisként vizualizálva három családi 

vállalatkormányzási szegmensre bontottam: széleskörben elterjedt, informális módszerek, 

szűkebb alkalmazói körre jellemző formalizált módszerek, valamint a kvázi jogi kategóriát 

képező, az utódlástervezésben és a generációk közötti gap menedzselésében releváns 

megoldások. 

A megkérdezett 25 fő feletti családi vállalkozások 27%-a egyáltalán nem alkalmaz családi 

vállalatkormányzási megoldást.  

Az alkalmazott megoldások számában a családi vállalkozás menedzsment-összetétele 

függvényében nem mutatott az F-próba szignifikáns eltérést. 

T4a. A család orientációja és értékfelfogása hatással van a mintában lévő családi 

vállalkozások esetén azok jövedelmezőségére, növekedésére és innovációs teljesítményére. 

A kutatás rávilágított, hogy a család által vallott értékek és az orientáció korrelál a családi 

vállalkozások teljesítményével. A jövedelmezőség közepesen erős korrelációt mutat a 

közösségi értékek jelentőségével és a kockázatvállalási hajlandóság mértékével; a növekedés 

közepesen erős korrelációt mutat a kulturális értékek és a stratégiai-orientáció mértékével; az 

innovációs teljesítmény pedig közepesen erős összefüggést mutat a kulturális, a mecénási és az 

üzleti értékek, valamint a stratégiai orientáció, valamint az innováció-orientáció és proaktivitás 

mértékével. Amennyiben a családi vállalkozás – akár a generációváltás, akár a 

professzionalizáció kapcsán – képes a szervezeti irányultságát és értékpreferenciáit tudatosan 

befolyásolni, az a teljesítménycélok elérésének egyik mérföldköve lehet. 
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T4b. A professzionalizáció mértéke és a családi vállalkozás innovációs teljesítménye 

között pozitív kapcsolat áll fenn a mintában szereplő családi vállalkozások esetében. 

A kutatás az innovációs teljesítmény kapcsán a statisztikai eszköztár segítségével igazolta a 

korrelációs kapcsolatot a professzionális szervezeti megoldások (stratégiai tervezés, kontrolling 

tevékenység, belső ellenőrzés, vezetői számvitel, vállalatirányítási rendszer, vezetői képzési 

rendszer, külső tanácsadó szervezet) alkalmazási szintje és az innovációs teljesítmény között. 

Közepesen erős pozitív kapcsolat mutatható ki a mintában szereplő családi vállalkozások 

vállalatkormányzási gyakorlata és az alkalmazott döntéstámogató-eszközök száma között is, 

azaz nem hiábavaló a professzionalizáció hangsúlyozása a családi vállalkozások körében, 

természetesen az ok-okozati összefüggések vizsgálata további kutatási kérdésként egy jövőbeli 

felmérés alapja lehet. A professzionalizáció egyes manifesztumai azonban az F statisztikák 

alapján összefüggést mutatnak a teljesítményalakulással a következők szerint: 

 a telephely-fejlesztési stratégiát készítő vállalkozások a növekedési indikátorok, azaz az 

eszközbűvülés a jövedelmezőségi mutatók – ROA és ROI – és az innovációs 

teljesítmény terén is felülmúlták a telephely-fejlesztési stratégiával nem rendelkezőket; 

 az innovációs stratégiával rendelkezők innovációs teljesítménye felülmúlta az 

innovációs stratégiát nem készítőkét; 

 az 1-3 éves üzleti tervvel rendelkezők innovációs teljesítménye felülmúlta a tervvel nem 

rendelkezők innovációs aktivitását és növekedési ütemben is jobb eredményt értek el az 

eszközállomány-növekedés átlagai alapján; 

 a társadalmi felelősségvállalási stratégiát készítők jobb eredményt mutatnak az 

innovációs teljesítményben; 

 az alkalmazott döntéstámogató módszerek közül teljesítményhatással a kaizen-

költségszámítás – árbevétel-növekedése és innovációs teljesítmény –, valamint a 

tevékenységalapú költségszámítás - eszközállomány növekedése kapcsán – bír. 

T4c. A családi vállalkozások jövedelmezősége, növekedési üteme korrelál a szocio-

emocionális vagyon mértékével. 

A családi vállalkozások megkülönböztető versenyelőnyének tekintett és titulált szocio-

emocionális vagyon, amely egyfajta családi kód, lemásolhatatlan, egyedi, utánozhatatlan eleme 

a családi cégeknek, a lefolytatott kutatás szerint amellett, hogy létezik, a családi vállalkozás 

teljesítményére is kihat. A külső szociális kötődés faktor a jövedelmezőségi mutatókkal 

mutatott közepesen erős, pozitív irányú kapcsolatot, a családi harmónia és érzelmi kötődés az 
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átlagos eszköznövekedés ütemével mutatott közepesen erős, pozitív irányú korrelációs 

kapcsolatot, míg az alapítói értékek és hagyományok faktor volt az egyetlen faktor, amely 

negatív irányú, közepesen erős kapcsolatot mutatott az árbevétel-növekedés ütemével. Ez 

igazolja azt a nézetet, miszerint a családi vállalkozás egyik legfontosabb tőkeeleme a társadalmi 

kapcsolataiban gyökerezik (Makó et al, 2016) és azokat a nemzetközi előzménykutatásokat 

(Cassia et al, 2012), amelyek megállapították és empirikusan igazolták, hogy a családtagok 

közötti összhang, a nyílt kommunikáció és a közös családi értékek iránti elköteleződés javítja 

a vállalatok teljesítményét.  

A kutatás felhívta a figyelmet arra a jelenségre, ami az alapító konzervativizmusa, 

hagyománytisztelete, a „mi mindig így csináltuk” álláspont metaforával illethető, és az érett 

korban lévő vállalkozások életében a növekedés gátja lehet, ahogyan a Dodero-féle elméleti 

növekedési modellben ez szerepelt is. Az utódok bevonása a családi vállalkozásokba 

véleményem szerint a megújulás és a növekedés motorja lehet. 

A 14 családi vállalkozással készített mélyinterjúk elemzése is alátámasztja ezt a kettősséget a 

családi részvételből fakadó erőforrások működésre, működtetésre, teljesítményre gyakorolt 

hatását illetően. Az alapítói és az új generáció feladata lesz a családi részvételből adódó pozitív 

erőforráselemek konzerválása, átörökítésének elősegítése és a professzionalizáció erejével 

pedig a rossz beidegződések, hibás kódok felülírása. 

A kiinduló empirikus kutatási modell a kapott eredmények tükrében a családi vállalkozás 

teljesítményének endogén modelljeként a (3. számú ábra) következő elemekből épül fel: 
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3. számú ábra: Családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A mélyinterjús adatfelvétel legfőbb megállapításai 

A familiness és a szocio-emocionális vagyon kapcsán 

 A mélyinterjúk alapján az egyik legfontosabb családi részvételből adódó sajátosság és 

a működést segítő tényező a családi kohézió, a családi kötelékek, a családi harmónia, 

amely pozitív energiával ruházza fel a családi vállalkozást és bizalmi tőkévé 

kovácsolódik a beszállítókban, a vevőkben, a partnerekben és az alkalmazottakban 

egyaránt. 

 A családi vállalkozási jellegből adódó sajátos szervezeti energia, melyet a családtagok 

közötti harmonikus viszony táplál, egy kétirányú viszonyrendszer. 

 A vállalkozás méretgyarapodása ellenére megőrizheti a családi tulajdonosi háttérből 

fakadó sajátos szemléletét, ugyanis a családias vállalati légkör, az alkalmazottak iránti 

nyitottság serkenti a működést, hozzájárul a rugalmasság fenntartásához még egy 

nemzetközi nagyvállalat esetében is. 
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 Az alapító személyéhez kötődő értékek beépülnek a családi vállalkozás DNS-ébe és 

munkavállalói lojalitásban köszönnek vissza. 

 A tisztességes üzleti magatartás a sikeres családi vállalkozások karakterisztikus 

elemeinek egyik fontos összetevője. 

 A társadalmi tőke, mely a nyitottságban, a lokális és az oktatási értékekben gyökerezik, 

a megkérdezett vállalkozások mindegyikénél megjelenik. Egyrészt a helyi közügyekbe, 

valamint a közép- és felsőfokú oktatási intézmények munkájába való 

bekapcsolódásban, másrészt a társadalmi felelősségvállalás keretében végzett 

tevékenységekben testesül meg.  

 

A professzionalizáció kapcsán: 

 A családi vállalkozások életében és növekedési lehetőségeiben kritikus pont, amikor az 

alapító felismeri az intuíción és hagyományokon alapuló vezetés korlátait, és 

professzionális eszközökkel, elvek alkalmazásával biztosítja a döntések gazdasági 

hatásával kapcsolatos tisztánlátást. 

 Az alapító generáció feladata és felelőssége a hosszú távú orientáció érdekében a 

családtagok humán tőkéjének fejlesztése. 

 A családi vállalkozások növekedési pályáján a megtorpanás sok esetben annak a 

következménye, hogy a családi menedzsment nem ismeri fel időben, hogy 

professzionalizációra lenne szükség, mert ők maguk jelentik a vállalkozás fejlődésének a 

gátját. Ha egy családi vállalkozóban megszületik a felismerés és az igény a külső 

professzionális ügyvezetés bevonásával kapcsolatban, az egy újabb növekedési fázis 

kezdete lehet. 

 A nem családtag ügyvezető alkalmazása talán a legnagyobb rizikófaktor a családi 

menedzsment számára, ezért a kiválasztás az érzelmi átitatottság miatt különösen 

izgalmas kérdés. 

 A professzionalizáció és a sikeres utódlás, valamint a vállalkozás növekedése kovariáns 

fogalmak. Egyik a másikkal együtt mozog. 

 

A generációs összetétel és a teljesítmény, vállalkozói orientáció kapcsán: 

 A második generáció a stratégiai és szervezeti megújulás forrása, az innovatív 

megoldások, valamint a növekedés motorja. 
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 A stratégiai és szervezeti megújulás az esetpéldák egy részénél profiltisztítás, 

optimalizálás formájában valósult meg, máshol ezeken túl a szervezeti arculat és 

identitás viseli a generációváltás nyomait, a multinacionális munkatapasztalatokkal 

hazatérő potenciális utód a menedzsmentkontroll-módszerek területén gyakorol hatást 

a vállalkozás addigi működésére.  

 

7.AZ ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

A disszertációhoz kapcsolódó primer kutatás keretében végrehajtott kvantitatív kérdőíves 

felmérés és a lefolytatott kvalitatív, vállalkozói és szakértői mélyinterjús kutatás célja az volt, 

hogy betekintést nyújtson a családi vállalkozások teljesítményével összefüggésben álló, a 

családi jellegű vállalati működésből fakadó endogéntényezők mibenlétére. Az a családi 

vállalatokért érzett elköteleződés vezérelt, és az motivált a kutatás során, hogy rámutassak azon 

tényezőkre, amelyek tudatos menedzselése, fejlesztése vagy egyszerűen csak a konzerválása a 

küszöbön álló generációváltások ellenére is lehetővé teszi a családi vállalkozás fenntartható, 

sikeres működtetését, a teljesítménycéljaik – legyen az jövedelmezőbb gazdálkodás, árbevétel- 

vagy vagyongyarapodás, illetve innovációs teljesítmény növekedése – elérését. Ezen 

szándéktól vezérelve határoztam meg hipotéziseimet, építettem be kontrollokat (kevert 

módszertan, nem családi vállalkozások, mint kontroll-csoport) a kutatási folyamatba. Jelen 

kutatás az alábbi vonatkozásaiban jelent elméleti, módszertani és eredmény szempontjából új 

és újszerű elemeket a hazai családi vállalkozáskutatásban, azaz az alábbi dimenziókban 

próbáltam a kutatási réseket betölteni tudományos igényességgel megfogalmazott 

megállapításokkal: 

 A családi és a nem családi vállalkozás, mint entitás belső működési differenciáinak 

empirikus eredményekkel való validálása eddig nem történt meg hazai mintán; 

 A családi részvételből adódó ún. familiness és szocio-emocionális vagyonelemek kevert 

módszertanú kutatása nem történt meg hazánkban; 

 A családi vállalkozások hazai teljesítményfókuszú vizsgálata szintén kutatási résként 

kínálkozott a kutatási irány kijelölése során; 

 A családi vállalkozások elméleti teljesítménymodelljeiből kiindulva saját kutatási modell 

kidolgozására vállalkoztam, amely azzal, hogy a szocio-emocionális vagyonelemeket és a 

professzonalizációt is a növekedéssel, a jövedelmezőséggel összefüggésben kezeli, 

nemzetközi vonatkozásában is újszerűnek minősül; 
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 Azonosításra kerültek azok az értékdimenziók, amelyek hozzájárulnak a családi vállalkozási 

teljesítmény növeléséhez; 

 Feltártam a családi/nem családi vállalkozások célrendszerében megmutatkozó eltéréseket, 

valamint a családi vállalkozás különböző típusaira jellemző cél, érték és vállalkozói 

orientációs rendszerelemeket; 

 A family governance megoldások ismertségére és alkalmazására vonatkozó 

megállapításokat tettem, továbbá a stratégiai és operatív döntéstámogató megoldások családi 

vállalkozás fókuszú felmérését végeztem el; 

 Azonosításra kerültek a vállalati teljesítményt romboló és javító szocio-emocionális 

vagyonelemek, továbbá döntéstámogató módszerek, professzionális eszközök, stratégiai 

tényezők; 

 Az online megkérdezések egyik hátrányaként az anonimitást említi a szakirodalom, amelyet 

ki kívántam küszöbölni, így megkértem a válaszadókat, hogy a cégnév megadásával segítsék 

ezen probléma elkerülését, növelve a felmérés érvényességét és megbízhatóságát ; 

 A teljesítmény pontos mérhetősége érdekében – a nemzetközi felmérésekben tapasztalt, 

vezetői önértékelésre épülő teljesítménykifejezés helyett – az adatbázist manuálisan 

egészítettem ki a 2011, 2012, 2013, 2014 és 2015. üzleti éveket lezáró egyszerűsített éves, 

és éves beszámolók alapján. A pontos értékek ismeretét nem várhattam el a válaszadóktól, 

azonban a statisztikai elemzések csak a megbízható és valós képet biztosító számviteli 

információs rendszerből származó, tényleges pénzügyi adatokra épülhettek. Az adatokat az 

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő 

Szolgálat által üzemeltetett Elektronikus Beszámoló Portálon keresztül letöltött éves 

beszámolók és egyszerűsített éves beszámolók letöltésével gyűjtöttem össze.  

 A kvalitatív kutatási minta kialakítása is sajátos vezérelvek szerint történt, a nemzetközi 

szakirodalomban nem találtam a mintavétel általam alkalmazott elveihez hasonló 

megközelítést;  

 A családi vállalkozók megszólaltatása/megkérdezése mellett szakértői interjúk segítségével 

igyekeztem árnyaltabb képet adni a vizsgált kérdéskörökről. 

8. A KUTATÁS KORLÁTAI, JÖVŐBELI TOVÁBBFEJLESZTÉS IRÁNYAI 
 

Természetesen jelen kutatás nem csak nóvumaival, hanem korlátaival együtt ítélhető meg 

teljeskörűen és objektíven.  
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 Jelen kutatás korlátai között mindenképpen említhető, hogy az online-kérdőíves 

felmérés eredményei nem reprezentatív minta alapján levont következtetések, így a 

mintára érvényes megállapításokat egy nagyobb, reprezentatív családi vállalati minta 

alapján a továbbiakban érdemesnek tartom kutatni, jelen megállapításokat, téziseket 

pedig a mintában szereplő vállalkozások esetében tartom érvényesnek.  

 A kvantitatív és a kvalitatív adatfelvételben egyaránt több szektor, nemzetgazdasági ág 

szereplője vett részt, érdemes lenne a jövőben az ágazati sajátosságokat is górcső alá 

venni. 

 Az egyszeri adatfelvétel torzításokat tartalmazhat, érdemes lenne a jövőben 

longitudinális vizsgálatokat vagy panelvizsgálatokat folytatni a családi cégek körében. 

 Az online kérdőíves felmérés bár egyre elterjedtebb, mégis sokak szerint a vállalkozás-

fókuszú felmérésekben nem szerencsés választás, a kitöltő személyével kapcsolatos 

bizonytalanságok miatt. A minél pontosabb „találati arány érdekében” igyekeztem a 

vállalkozás ügyvezetőjét, cégjegyzésre jogosult személyek email elérhetőségére 

címezni a kérdőív kitöltésére szóló felhívást. A válaszadókat arra kértem, hogy adják 

meg mióta vannak a cégnél, és a kapott átlag 12,85 év, azaz a vállalkozást jól ismerő 

belső érintettek válaszolták meg a kérdéseimet.  

 A kutatásban az innovációs teljesítmény vizsgálata kizárólag az output oldaláról jelenik 

meg, a K+F költésekre vonatkozó adatgyűjtés nem történt. A jövőben a komplexebb 

megítélés érdekében érdemes lenne a vizsgálatot ezirányban kiterjeszteni. 

 A városi vállalkozáskutatások egy izgalmas szegmense lehet a dinasztikus családi 

vállalkozások és a területi tőke mezoszintű értelmezése kölcsönhatásainak, 

összefüggéseinek vizsgálata.(Czakó – Dőry, 2016)   
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