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BEVEZETÉS 

A bevezetés célja a témaválasztás körülményeinek áttekintése, a kutatási célok, kérdések, 

továbbá a disszertáció főbb gondolati-logikai egységeinek vázlatos bemutatása. 

             

 „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 kulturájukban is, és a mindannyiunk által osztott európai értékeket 

mutatják.” 

José Manuel D. Barroso, 2007. 

A vállalatok versenyképességével, a vállalati növekedés tényezőivel kapcsolatos kutatások 

többnyire a nagyvállalatokra fókuszálnak (Cerrato-Depperu, 2011), annak ellenére, hogy a 

KKV1 szektor nemzetgazdaságban betöltött szerepe vitathatatlan. Astrachan (2003) a családi 

vállalkozásokat a gazdasági növekedés és a jólét forrásaként aposztrofálja. 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. Bár nem áll rendelkezésre szekunder adatbázis ahhoz, hogy 

feltérképezzük a családi vállalkozások nemzetközi jelenlétét, számos nemzetközi tanulmány 

megerősíti a családi vállalkozások nemzetgazdasági jelentőségét mind a GDP 

hozzájárulásuk mértéke, mind a foglalkoztatásban betöltött pozíciója alapján (Astrachan – 

Shanker, 2003; IFERA, 2003; Mandl, 2008). Erre utal az ún. Small Business Act (2008) is, 

amely a KKV szektor és különösen a helyi bázisú, társadalmilag elkötelezett és érzékeny, az 

innovációt és a hagyományokat ötvözni képes családi vállalkozásoknak az Európai Unió 

gazdasági rendszerében betöltött szerepét hangsúlyozza.  

A PwC 2014-ben és 2016-ban is az ún. Global Family Business Survey keretében felmérte 

a családi vállalkozások belső és külső kihívásait, jövővel kapcsolatos várakozásait. A kutatás 

megállapította, hogy a családi vállalkozások legfőbb kihívásai közé az alábbiak tartoznak: 

folyamatos innováció szükségessége; megfelelő képzettségű munkaerő megszerzése; 

                                                 

1 kis- és középvállalkozási 
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kulcsfontosságú alkalmazottak megtartása; költségek csökkentése; új technológia 

szükségessége; vállalkozás professzionalizálódásának szükségessége; vállalat utódlásának 

tervezése; családtagok közötti konfliktus kezelése. 

Disszertációmban a hazai családi vállalkozások működési sajátosságaira, a családi 

részvételből adódó sajátos belső, endogén tényezők, az ún. „familiness” és szocio-

emocionális vagyon manifesztációira, és a fent említett kihívások közül a 

professzionalizáció, az utódlás és a teljesítmény kérdésköreire – ezen belüli is a növekedés 

és a jövedelmezőség, valamint a generációs átadás és a működés professzionálisabbá tétele 

közötti összefüggésekre – kívánok fókuszálni. Dolgozatomban érinteni kívánom az ezzel 

szoros kapcsolatban lévő innováció kérdéskörét, meglátásom szerint a családi 

vállalkozásokkal foglalkozó kutatások között ugyanis alulreprezentáltak az innovációt 

középpontba állító vizsgálatok és limitált azon kutatók száma, akik innováció témában 

folytatnak komplex és átfogó kutatást a családi vállalkozások körében (De Massis et al. 

2013, Eddleston et al, 2008; Le Breton-Miller – Miller, 2006; Zahra et al, 2007; Zahra et al, 

2004.) Az innováció kérdéskörével kapcsolatos eddigi alacsony publikációs és kutatási 

aktivitás véleményem szerint azzal az általános megközelítéssel magyarázható, miszerint a 

családi vállalkozások többnyire a hagyományos ágazatokban tevékenykednek, és céljuk az 

önmegvalósítás, a család anyagi jólétének biztosítása és a hosszú távú működés (Vecsenyi, 

2011), és kevésbé gyakori körükben az erőteljes innováció-orientáció. 

A családi vállalkozásokkal kapcsolatos kutatói aktivitás terén az utóbbi években 

megfigyelhető élénkülés többek között az utódlással kapcsolatban merült fel. A kutatók 

szerint azonban a családi vállalkozások sajátos karakterisztikája, amely a tulajdonosi 

rendszer jellemzőiben, az utódlás kérdéskörét illetően, illetve az irányítási metódusokban 

manifesztálódik, mind a stratégiai, mind az operatív gazdálkodási kérdéskörökre rányomja 

bélyegét, így az utódláson túl meglehetősen sok érdeklődésre számot tartó kutatási területe 

létezik a családi vállalkozásoknak. 

A hazánkban is jelentős nemzetgazdasági súllyal bíró családi vállalkozások meghatározó 

hányada jelenleg a generációváltás által felvetett stratégiai, jogi, munkaszervezési kérdések 

megválaszolásának feladatai előtt áll, vagy küzd az utódlással együtt járó jogi kérdések 

tisztázásával (tagok egymással kapcsolatos viszonyai, jogi keret kiválasztása, családtagok és 

a nem családtag menedzserek jogi helyzete) és a működési kihívásokkal, amelyek a 

növekedési lehetőségeikre, a stratégiai döntéseire és mindazonáltal a versenyképességükre 
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intenzív hatást gyakorolnak. A jelenség nem csupán Magyarországon figyelhető meg, a 

rendszerváltozás küszöbén alapított családi vállalkozások Közép-Kelet-Európa szerte 

szembe kell, hogy nézzenek az utódlás e sajátos térségi problémakörével, és ennek a vállalat 

versenyképességére, növekedési kilátásaira és teljesítményére gyakorolt esetleges 

hatásaival. 

A kutatás kiinduló pontja a szakirodalom és a kutatói intuíciók alapján kialakított releváns 

kutatási kérdések megfogalmazása. A kutatás tervezése, lebonyolítása és az összegyűjtött 

adatok elemzése során alapvető kérdésként az alábbi három kutatási kérdés foglalkoztatott: 

1. Milyen eltérést mutatnak a családi vállalkozások a nem családi vállalkozásokhoz képest 

a működés stratégiai jellemzőit (célokat – értékeket – szervezeti irányultságot – nyitottságot) 

illetően? 

2. Milyen differenciák mutatkoznak az eltérő menedzsment-szerkezettel rendelkező családi 

vállalkozások esetében a familiness és a professzionalizáció kapcsán?  

3. Melyek a családi vállalkozások teljesítményét befolyásoló endogén, azaz belső tényezők, 

azaz ún. familiness tényezők és a szocio-emocionális vagyonelemek? 

Az elvégzett irodalomkutatás, valamint a kvantitatív és kvalitatív módszerekre építő primer 

kutatás alapján mind elméleti, mind gyakorlati értelemben gazdagítani kívánom a családi 

vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretanyagot, így célul tűzöm ki az alábbiakat: 

 a családi és nem-családi tulajdonosi háttérrel működő vállalkozások összevetése 

elmélet-gyakorlat vonatkozásában egyaránt, 

 a különböző generációs összetételű családi vállalkozások vizsgálata célrendszer – 

értékrendszer – szervezeti irányultság és nyitottság vonatkozásában, 

 a mintában szereplő családi vállalkozások által alkalmazott döntéstámogató 

eszközök és családi vállalatkormányzási megoldások felmérése, 

 a mintában szereplő családi vállalkozások szocio-emocionális vagyonának elemzése, 

 a hazai kutatások terén meglévő hiányosságok feltárása megszüntetése, azaz a családi 

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

teljesítményjavulás, valamint a familiness koncepció összefüggéseinek kvantitatív és 

kvalitatív fókuszú vizsgálata,  

 a familiness és az innovációs teljesítmény vonatkozásában új tudományos 

megállapítások feltárása, 
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 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 lényeges elemeit, a családi vállalkozás generációkon átívelő 

működtetésének esszenciális elemeit tartalmazza. 

A disszertáció felépítését, a témafeldolgozás gondolati-logikai ívét tekintve két fő logikai 

egység különíthető el (lásd 1. ábra).  

Az első egység az irodalomkutatás szintézise, amely a vonatkozó hazai, illetve többnyire 

nemzetközi források feldolgozását, rendszerezését jelenti, mely a saját kutatási modell 

kialakításához szolgált inputokkal.  

A második egység az empirikus kutatás, amely az alkalmazott kutatási logika, kutatási 

filozófia és kutatási modell mellett tartalmazza a hipotézis-rendszert, a hipotézisek 

tesztelésének tervezett módszereit, valamint a kutatás folyamatának ismertetését 

(pilotkutatás – kvantitatív kutatás – kvalitatív kutatás), valamint a kutatási eredményeket, 

dilemmákat. A dolgozatot a tézisek megfogalmazása, értelmezése és a kutatás folytatásának 

lehetséges irányai zárják.  
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1. ábra: A disszertáció logikai egységei 

 

Forrás: saját munka  
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1. A CSALÁDI VÁLLAKOZÁSOK TELJESÍTMÉNY-

VIZSGÁLATÁNAK SZAKIRODALMI MEGALAPOZÁSA 

A fejezet célja azon elméleti munkák, illetve kutatási előzmények rendszerező áttekintése, 

amelyek a kutatási kérdések megfogalmazódását és a kérdőív vonatkozó kérdéseinek 

kiérlelési folyamatát elindították, azaz a témakör state-of-the-art kutatási eredményeinek az 

áttekintése és a kutatási rések (knowledge gap) azonosítása annak érdekében, hogy originális 

kutatási eredmények jöjjenek létre a Phd kutatás során. 

             

Kutatási témám a hazai családi vállalkozások teljesítményének vizsgálata Magyarországon 

a professzionalizmus és a generációváltás kaleidoszkópján keresztül. Mivel nincs 

címjegyzéke a családi vállalkozásoknak hazánkban, így az empirikus kutatás kvantitatív 

fázisában a családi vállalkozásokat utólagos elemzés útján tudom lehatárolni (Claver et al, 

2009) előre meghatározott demográfiai szempontok alapján, így a családi vállalkozás 

fogalmak ismertetése, a releváns családi vállalkozás kritériumok áttekintése 

megkerülhetetlen, továbbá a saját kutatási modell kialakítása a kapcsolódó elméleti és 

empirikus előzmények ismerete, a kutatási rések feltérképezése nélkül elképzelhetetlen.  

Ennek tükrében a doktori értekezés szakirodalmi megalapozottságát négy témakörre 

fókuszálva kívánom biztosítani:  

Az első logikai egység a disszertációmban a családi vállalkozások fogalmi kereteinek hazai 

és nemzetközi szakirodalmi források mentén történő lehatárolását, a családi vállalkozások 

típusait és és a családi vállalkozások komplex rendszerével összefüggésben napvilágot látott 

modellek ismertetését foglalja magában.  

A következő egység a családi vállalkozások teljesítményének elméleteit tekinti át, valamint 

a családi vállalkozások teljesítményének elemzése témakörében lezajlott nemzetközi 

kutatási előzményeket rendszerezi.  

A harmadik gondolati egységben a családi vállalkozás-kutatások egyik legfiatalabb és 

legdinamikusabb területének számító szocio-emocionális vagyonelemekkel foglalkozom. A 

szakirodalmi áttekintés utolsó témakörét a családi vállalkozásokat érintő kihívások közül a 

teljesítménnyel összefüggésben relevanciával bíró utódlás és professzionalizáció képezi.  A 

rendelkezésre álló kiterjedt szakirodalmi bázisnak azon vonatkozásait kívánom e négy 
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tématerület kapcsán a dolgozatomban felvonultatni, amelyek a primer kutatás megalapozását 

jelenthetik.  

 

1.1 A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FOGALMI RENDSZEREI, TÍPUSAI 

 

Ebben a fejezetben a családi vállalkozások kutatásának alapvetéseként, elsőként a fogalmi 

keret lehatárolására vállalkozom a szakirodalmi elemző-feltáró munka eredményeként 

számos alternatív definíció ismertetésén és összevetésén keresztül. 

A családi vállalkozások meglehetősen diverzifikált, heterogén csoportot képeznek, ami arra 

ösztönözte a kutatókat, hogy e komplex rendszer megértését elősegítendő különböző 

osztályozási rendszereket alkossanak. A fogalmi megközelítések sokszínűségének 

érzékeltetését azért tartom meghatározó jelentőségűnek, mert a családi vállalkozásokra 

hazánkban sincs egy általánosan elfogadott fogalmi meghatározása, a vállalkozások a 

kutatók által specifikált jellemzők alapján sorolhatóak ebbe a vállalkozási kategóriába. A 

dolgozat következő alfejezetében az általam feldolgozott klasszifikációk értékelő 

bemutatásán keresztül ismertetetem a családi vállalkozások legfőbb attribútumait és a 

családi vállalkozások különböző típusait. Mindezt azért tartom fontosnak, mert a kvalitatív 

kutatási minta lehatárolása során – az érvényesség érdekében – szükségszerű különböző 

típusú családi vállalkozásokra egyaránt tekintettel lenni, és diverzifikált családi vállalati 

mintán szeretném magam is a kvalitatív, azaz mélyinterjús adatfelvételt megvalósítani.  

Ezt követően azokat az elméleteket tárgyalom, amelyek a családi vállalkozások anatómiáját, 

rendszertanát, evolúciós sajátosságait, kompetenciáit vizsgálják, azaz kitérek a teljesítményt 

befolyásoló tényezők kapcsán a családi vállalkozások rendszerelméleti megközelítésére és 

az erőforrás-alapú megközelítésre.  

Az evolucionista felfogást, azaz a családi vállalkozásokkal kapcsolatos fejlődési modelleket 

a dolgozat második fejezetében ismertetem. Az elméleti rendszerező munka következő 

ütemét a családi vállalkozások teljesítményével kapcsolatos elméleti munkák és empirikus 

kutatási előzmények összefoglalása jelenti, fókuszálva a családi cégek növekedésével, 

jövedelmezőségével és innovativitásával foglalkozó elméleti modellekre. Ezen modellek 

alapján állítom fel a saját kutatási modellemet, amelyet az empirikus kutatás segítségével 

tesztelek.  
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1.1.1. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FOGALMI KERETEI 

A családi vállalkozás fogalmi keretének vizsgálata gyakran az ún. kétkörös modellből kerül 

levezetésre, amely egyfajta rendszerelméleti megközelítését adja a családi vállalkozásoknak, 

miszerint a családi vállalkozás a család és a vállalkozás interakcióinak halmaza, ahol a 

családi alrendszer és az üzleti alrendszer egymásra hatása pozitív és negatív 

mechanizmusokkal jellemezhető. A két alrendszer jellemzőit az 1. táblázat rögzíti. 

1. táblázat: A családi és a vállalkozási alrendszer konfliktus- területei 

Konfliktus területek Családi alrendszer Vállalkozás alrendszer 

Célok Családtagok fejlődése és anyagi 

hátterük biztosítása 

Nyereség, árbevétel, 

hatékonyság, növekedés 

Kapcsolatok Személyes kapcsolatok, melyek 

prioritást élveznek. 

Személytelen vagy félig-

személyes kapcsolatok, melyek 

másodlagos fontosságúak. 

Szabályozás Informális elvárások („Mindig így 

csináltuk”) 

Írott, formalizált szabályok, 

jutalom és büntetés 

Értékelés Családtagok jutalmazása az 

erőfeszítések figyelembevételével; 

feltétel nélküli szeretet és 

támogatás. 

A javadalmazás a teljesítmények 

és az eredmények függvénye, az 

alkalmazottak előléptethetőek 

vagy elbocsáthatóak. 

Utódlás Haláleset vagy válás kapcsán Nyugdíj, előléptetés vagy kilépés. 

Forrás: Dyer, 1992  

A családi vállalkozásokkal foglalkozó kutatásokban családon2 – a nukleáris családon túl – 

ide értik az idősebb és fiatalabb generációkat is, azaz például az unokatestvéreket, nagybácsit 

és nagynénit is, más megközelítésben nagycsaládi csoportként tekintenek a család 

kategóriára, amely két generációt foglal magában (Gersick et al, 1997). A vonatkozó hazai 

és nemzetközi szakirodalom feldolgozása alapján egyetértek Melin és Nordquist (2007) 

megállapításával, miszerint a fogalom egy szerteágazó gyűjtőkategória, illetve Littunen és 

Hyrsky (2000) kijelentésével, mely szerint nem létezik a családi vállalkozásnak egy 

mindenki által elfogadott meghatározása. A sokszínűség egy vetülete meglátásom szerint, 

hogy a család fogalmának meghatározása tekintetében is különböző nézetek uralkodnak attól 

függően, hogy az egymással különböző rokonsági viszonyban lévő személyek mely körét és 

összetételét tekintik családnak. A családi vállalkozások meglehetősen heterogén sokaság, és 

a kutatók között nincs konszenzus a definiálásuk tekintetében (Chua et al. 1999, Miller et al. 

2007), hiszen kihívást jelent olyan átfogó, egzakt meghatározást alkotni, ami megfelel mind 

                                                 

2 A család lehatárolási szintjének egyik vetületét a kulturális kérdések adják, hiszen a latin-amerikai és az ázsiai 

családmodell merőben eltér a nyugat-európaitól. 
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a tudományelméleti igényességnek, ugyanakkor lehetővé teszi a családi vállalkozások 

sajátos karakterisztikájának összefoglalását vállalatmérettől függetlenül. A családi 

vállalkozások terén létező fogalmi zűrzavar miatt az empirikus kutatásokban nehézséget 

jelent a családi és nem családi vállalkozások elhatárolása, s felvetődik számos módszertani 

aggály (mint például a mintavétel, a különböző kutatási eredmények összehasonlíthatósága). 

A saját kutatási design kialakítása érdekében megkerülhetetlen ennek a diverzifikált fogalmi 

rendszernek a megismerése, azoknak a kvalitatív és kvantitatív jellemzőknek az áttekintése, 

amelyek a családi és nem családi vállalkozások elkülönítésének és a definícióképzésnek az 

alapját képezik (Klein, 2000). A kutatók abban egyetértenek, hogy a családi befolyás 

kulcsfontosságú a családi vállalkozások működésében, a családi vállalkozás kifejezés 

értelmezése változatos képet mutat. A definiálás terén mutatkozó munka intenzitását jól 

kifejezi a tény, hogy 1989 és 1999 között 44 különböző megfogalmazás született 

(Habbershon-Williams, 1999), még sincs általános érvényű közöttük. Handler (1989) 

nevéhez fűződik az első fogalmi rendszerezés, amely négy meghatározó szempontot 

azonosít a családi vállalkozás definíciók körében (2. ábra). 

 

2. ábra: A családi vállalkozások fogalmának Handler-féle kategóriái 

 

Forrás: saját szerkesztés Handler (1989) alapján 

Tulajdonlás-menedzsment alapú meghatározások

Alcorn (1982), Barry (1975), Barnes - Hershon (1976), 
Lansberg(1988), Stem (1986)

Dyer (1986):

"A családi vállalkozás egy olyan szervezet, ahol a 
tulajdonosi és menedzseri döntések egy vagy több 
család befolyása alatta állnak."

Alrendszerek kapcsolatára építő definíciók

Beckhard - Dyer (1983): A családi vállalkozás  négy 
alrendszere: (1) üzlet, mint entitás, (2) család, mint 
entitás, (3) az alapító, mint entitás, (4) a szervezethez 
kapcsolódó igazgatóság.

Davis (1986):  A családi és az üzleti alrendszerek 
közötti interakciók azok, amelyek megteremtik a 
családi vállalkozás  alapvető karakterét és 
egyediségét.  

Generációváltást hangsúlyozó fogalmak

Churchill - Hatten (1987): Amennyiben a 
vállalkozásnál a fiatalabb  családtag már átvette vagy 
a várakozások azt mutatják, hogy hajlandó átvenni az 
idősebbektől a cég irányítását, akkor családi cégről 
beszélünk.

Ward (1987): A vállalkozás a menedzsment és 
kontroll feladatok ellátását – családon belüli utódlás 
keretében – a jövőben a következő generációk által 
tervezi.

Több kritériumra építő definíciók

Donnelley (1964): Egy vállalkozás  akkor családi 
vállalkozás, ha abban egy család legalább két 
generációja közreműködik, és kölcsönösen 
határoznak a vállalati politikáról, a családi és a cég 
érdekeiről.

Rosenblatt, et al, (1985): Minden olyan vállalkozás, 
amelyben egy család  kezében összpontosul a 
többségi tulajdon és az irányítás, és  két vagy több 
család tagjai vesznek (vettek) közvetlenül részt az 
üzletben. 

Családi vállalkozás 
definíciók
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Litz (1995) a definíciók áttekintése kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy vannak ún. 

struktúra alapú meghatározások, amelyek a családi vállalkozások tulajdonosi és 

menedzsment szerkezetére építenek, és az ún. szándék-alapú fogalmak, amelyek a 

családtagok azon értékeire és preferenciáira építenek, amelyek a családi jelleg iránti 

elköteleződést fejezik ki.  Poutziouris (2001) munkásságában ún. zárt és nyílt definíciókat 

különböztet meg, ahol a zárt definíciók jelentik a mérhető kritériumrendszer alapján történő 

meghatározást, míg a nyílt definíciók alatt a családi vállalkozássá válás szándékát és az 

önmeghatározást érti. Rogoff - Heck (2003) a családi vállalkozást a családi tulajdonhoz, a 

családtagok menedzsment részvételéhez, a családnak a vállalat működtetésében betöltött 

szerepéhez és a különböző generációkhoz tartozó családtagok teljes bevonódásához köti.  

Chrisman és szerzőtársai (2005) ezen elméleti bázison két csoportba sorolják a családi 

vállalkozásokkal kapcsolatos meghatározásokat: A szakirodalomban megjelenő definíciók 

egyik csoportját a meghatározott ún. részvételi kritériumokra (családi tulajdon, családi 

irányítás és a család által gyakorolt kontroll) alapozott meghatározások képezik, s léteznek 

a restriktívebb, a családi vállalkozás esszenciális elemeire építő megközelítések, amelyek a 

családi jelenlétből adódó sajátos viselkedésmódot hangsúlyozzák. Chrisman és szerzőtársai 

a családi vállalkozások ún. családi részvétel kritériumai között említik a tulajdonosi, 

felügyeleti, irányítási kérdésekben való családi bevonódást és a családon belüli utódlás 

vágyát, míg a családi vállalkozások esszenciális elemei közé az alábbiakat sorolják:  

  a család stratégiai szintű befolyásgyakorlása, 

 a család által megalkotott vízió és a családi kontroll generációkon átívelő 

fenntartása, 

 a családi vállalkozás viselkedése3 és  

 az ún. „familiness”. 

A menedzsment-kérdéseket illetően kevésbé restriktív álláspontot képviselnek azok, akik 

abban az esetben is családi vállalkozásnak tekintenek egy vállalkozást, ha a családtag 

tulajdonos a vállalkozás növekedési céljai elérése érdekében lemond a menedzsment 

funkciókról, és külső menedzser alkalmazásával biztosítja a családi vállalkozás 

működésének folyamatosságát (Blumentritt et al, 2007). A saját empirikus kutatás során 

                                                 

3 „family business behavior” bővebben Chrisman et al. (2005). 
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Blumentritt és szerzőtársai (2007) megközelítésmódját alkalmazva nem zárom ki a vizsgált 

családi vállalkozási mintából a professzionális vezető által menedzselt, családi tulajdonban 

és családi kontroll alatt álló vállalkozásokat.  

A családi vállalkozásokkal kapcsolatos kutatások összegzéseként megállapítható, hogy 

többnyire egy vagy több kritérium alapján különböztetik meg a családi vállalkozásokat a 

nem családi vállalkozásoktól. A 2. táblázatban az ún. meghatározott kritériumokra építő 

kutatók különböző családi vállalkozás értelmezéseit mutatom be. 

2. táblázat: A családi vállalkozás meghatározott kritériumok szerinti definiálása 

Szerző (évszám) Családi vállalkozás meghatározása 

Allouche et al. (2008) A családtagok közül kerülnek ki a legnagyobb részvényesek   

és családtagok töltik be a vezetői pozíciókat, vagy tagjai az igazgatóságnak 

Anderson – Reeb (2003) Az alapító családok részesedéssel bírnak a cégben,  

vagy az alapító családok tagjai részt vesznek az igazgatóságban  

Andres (2008) A cég alapítója és / vagy a családtagjai rendelkeznek a részvények több 

mint 25%-ával, vagy ha az alapító-család tulajdonában a szavazati jogok 

kevesebb, mint 25%-a található, akkor képviseletük biztosított a végrehajtó 

szervben vagy a felügyelő bizottságban. 

Arosa et al. (2010) A törzsrészvények többsége az alapító vagy családja kezében van, és a 

családtagok aktívan részt vesznek a vállalkozás monitorozásában. 

Barontini – Caprio (2006) A család a legnagyobb részvényes és az is igaz, hogy vagy a család 

ellenőrzése alatt áll a közvetlen szavazati jogok több mint 51 %-a, vagy a 

család által felügyelt közvetlen szavazati jog több mint a kétszerese a 

második legnagyobb részvényes szavazati jogainak. 

Barth et al. (2005) Egy személy vagy a család tulajdonában van a részvények legalább 33%-a. 

Ben-Amar – André (2006) Egy egyén vagy család tartja kezében a cég feletti kontrollt. 

Claessens et al. (2002) A család a legnagyobb részvényes, és a család kezében van az ellenőrzési 

jogok minimum 10%-a. 

Corstjens et al. (2006) Egy vagy több egyén vagy család a végső tulajdonos, és az ő kezükben van 

a legnagyobb részvénycsomag. 

Cronquist – Nilsson (2003) A család kezében van a legnagyobb tulajdonhányad, ami legalább a 25%-ot 

meghaladja. 

Ehrhardt et al (2005) A család kezében koncentrálódik a szavazati jogok több mint 50%-a. Az 

alapító család tagja a felügyelő bizottságnak és/vagy az igazgatóságnak. 

Górriz – Fumás (2005) Azonos vezetéknevű tulajdonosok kezében van a legnagyobb (közvetlen és 

közvetett) részesedés. 

Jaskiewicz et al. (2005) A család kezében van a szavazati jogok több, mint a 25%-a és az F-PEC 

skála ún. Hatalom (azaz „Power”)  alskálájának értéke 0,5 feletti.  

Klein (2000) Ha egy vállalkozásnál a családi tulajdonhányad mértéke (%) + a 

családtagok részaránya az igazgatóságban (%) + a családtagok részaránya a 

felügyelő bizottságban (%) ≥ 100 %, akkor ez családi vállalkozásnak 

minősül. 

Kowalewski et al. (2010) A családi tulajdonrész 25 % feletti. 

Az elnök és az ügyvezető-igazgató a család tagja. 

Lee (2006) Az alapító család tagjai vagy annak leszármazottai részesedéssel bírnak a 

vállalatban, vagy képviselve vannak az igazgatóságban. 

Martinez et al. (2007) Az igazgatóság tagjainak több mint 50%-a a családtagok közül kerül ki.   

Maury (2006) A legnagyobb kontrollt gyakorló tulajdonos a szavazati jogok több mint 

10%-át birtokolja. 

McConaughy et al. (2001) A cég vezérigazgatója maga az alapító vagy az alapító családjának tagja. 

Smyrnios et al. (1998) Egy kritérium teljesül az alábbi négy közül: (1) egy család kezében van 

legalább a tulajdonhányad 50 % -a; (2) néhány család tagjainak a 
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tulajdonhányada 50 % vagy afeletti; (3) a családtagok egy csoportja 

hatékonyan gyakorolja az üzlet feletti kontrollt; (4) a felsővezetés jelentős 

része ugyanabból a családból kerül ki. 

Sraer – Thesmar (2007) Az alapító vagy az alapító család tagja ún. „blockholder” és a szavazati 

jogok több mint 20 %-át birtokolja. 

PWC (Global Family 

Business Survey, 2014.) 

A szavazatok többségét a cég alapítója vagy vevője birtokolja (vagy annak 

házastársa, szülője, gyermeke, vagy a gyermek közvetlen örökösei). 

A család legalább egy tagja részt vesz a cég menedzsmentjében, illetve az 

ügyvezetésben. 

A cég alapítója vagy vevője (illetve családjuk) a jegyzett tőke alapján 

rendelkezik a szavazati jogok legalább 25 % -ával vagy tagja az 

igazgatóságnak. 

Westhead – Crowling 

(1997) 

A szavazatelsőbbségi részvények több mint 50 %-a egy család (illetve azzal 

rokoni kapcsolatban lévők) tulajdonában van és családi vállalkozásnak 

tekintik magukat. 

Yermack (1996) Az ügyvezető igazgató az alapító család tagja. 

Forrás: Kraiczy, N. (2013) és Lindow, C.M. (2013) alapján saját gyűjtés és szerkesztés 

Az ismertetett definíciók egy része meglehetősen szűk értelmezését adja a családi 

vállalkozásoknak, a tendenciák azonban afelé mutatnak, hogy a tágabb értelmezések válnak 

elfogadottabbá, így lehetőséget adnak arra, hogy a családi vállalkozások teljes köre (pl. 

alapító tulajdonában lévő induló családi vállalkozás, többgenerációs családi cég, több család 

által tulajdonolt vállalkozás, külső menedzser által vezetett, a családi kontroll alatt működő 

családi vállalkozás, stb.) megismerhető és kutatható legyen, szemben a túl szűk, s a családi 

vállalkozások egy-egy részhalmazára koncentráló értelmezésekkel, amelyek a kutatási 

eredmények összehasonlíthatóságát is rontják. A családi vállalkozások természete 

véleményem szerint az esszenciális elemekre is építő meghatározások segítségével inkább 

megragadható, így ezek ismertetése nélkül nem lehet teljes a családi vállalkozások fogalmi 

rendszerének ismertetése.  

Lea (1998) a következő – meglehetősen nehezen operacionalizálható – definícióját adja a 

családi vállalkozásoknak: családinak tekinthető az a vállalkozás, amelyet családi igény hív 

életre, amely a család képességeire épít, amely a családi kéz és lélek munkája, amelyet a 

család erkölcsi és spirituális értékei vezérelnek, amelyet a család hosszantartó elköteleződése 

jellemez, és amely a gyerekek örökségeként továbbél, akárcsak az értéket képviselő 

családnév. 

Chua és szerzőtársai (1999) úgy definiálják a családi vállalkozást, mint egy olyan 

vállalkozás, amely a vállalati jövőkép generációkon is túlmutató folytatásában és 

formálásában érdekelt, melynek irányításában/menedzsmentjében egy vagy néhány 

családból származó domináns koalíció vesz részt. Astrachan és szerzőtársai (2002) a 

szakirodalom tanulmányozása során arra a következtetésre jut, hogy a definícióknak három 
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csoportja létezik: az első csoportot a tartalmi kérdésekre koncentráló meghatározások 

képezik, melyek klasszikusan a tulajdonviszonyokra, a családi menedzsmentre és a 

generációváltásra fókuszálnak, valamint újabban a családi vállalkozás kulturális 

sajátosságaira világítanak rá. Számos definíció született kutatási célokból, elsősorban a 

családi és nem családi vállalkozások elkülönítését elősegítendő, illetve a családi 

vállalkozások kategorizálása céljából. A fogalmi meghatározások harmadik csoportját pedig 

azok a definíciók alkotják, amelyek értelmező jellegükkel az elméletalkotást segítik, például 

a családi vállalkozást az evolúciós elmélet kontextusába helyezik. 

Poza (2007) szerint (idézi Csákné Filep, 2012b) az tekinthető családi vállalkozásnak, ahol a 

tulajdonosi kontroll, irányítás (15% vagy magasabb) a család két vagy több tagja vagy 

családok szövetsége által valósul meg. Emellett a családtagok stratégiai hatást gyakorolnak 

a cég menedzsmentjében, akár a menedzsmentben való aktív részvétellel, akár a kultúra 

alakításával, akár tanácsadóként vagy igazgatósági tagként való részvétellel vagy aktív 

részvénytulajdonosi szerepvállalással, továbbá jelen van a vállalkozás működésében a 

családi kapcsolatokkal való törődés, illetve a generációkon túlmutató folyamatosság 

szándéka vagy lehetősége. Anderson és szerzőtársai (2005) munkásságának eredménye az 

ún. kiterjesztett Bull’s-eye-modell, amely a családi vállalkozás definíciók duális 

szemléletétől elrugaszkodva kezeli és kategorizálja az egyes fokozatokat a családi 

vállalkozások értelmezését illetően. A modell nóvuma, hogy kiterjeszti a családi 

vállalkozások vizsgálatát, egészen a nem családi vállalkozásnak tekintett ún. család kinn 

típusú cégektől a legszigorúbb, több generáció együttműködésében működő családi 

vállalkozásokig átfogva azokat.  

A definíciók sokszínűségét bizonyítja a fentieken túl egy, az Európai Bizottság Belső Piaci, 

Ipar-, Vállalkozás- és KKV-politikai Főigazgatósága (akkori nevén Vállalkozáspolitikai- és 

Ipari Főigazgatóság) megbízásából 2008-ban lefolytatott vizsgálat, amely 33 országra 

kiterjedően (EU 27, Izland, Norvégia, Lichtenstein, Törökország, Horvátország és 

Macedónia) elemezte a nemzeti fogalomhasználatot és kutatta a definíciókban fellelhető 

közös elemeket, amelyek egységes európai fogalom meghatározást eredményezhetnek. 

Mandl (2008) a feltárt 90 definíció alapján nem talált olyan egységes és általános érvényű 

meghatározást a "családi vállalkozás" kategóriára, amely széles körben és kizárólagosan 

alkalmazott lenne valamennyi elképzelhető területen, mint például a köz- és politikai viták, 

a jogi szabályozás, valamint a statisztikai adatszolgáltatás, továbbá a társadalmi-gazdasági 

kutatások terén. A szakértői csoport által javasolt definíció szerint: 
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 „Egy vállalkozás akkor tekinthető családi vállalkozásnak, ha a döntési jogok többségével a 

céget alapító természetes személy(ek), vagy olyan természetes személy(ek), akik a 

vállalkozásban tulajdonrészt szereztek, illetve a korábban említettek házastársai, szülei, 

gyermekei vagy gyermekei közvetlen leszármazottai rendelkeznek, a döntési jogok 

közvetettek vagy közvetlenek, a család vagy a rokonság legalább egy képviselője formálisan 

is részt vesz a vállalkozás irányításában,  illetve tőzsdén jegyzett cégek esetén, ha a cég 

alapítója (vagy vásárlója), illetve családja vagy leszármazottai a döntési jogokat biztosító 

részvények legalább 25%-át birtokolják.” (Mandl, 2008, p. 48)  

 

1.1.2. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK TÍPUSAI 

A családi vállalkozások körét jellemző sokszínűség eredőjeként számos osztályozási 

rendszert alakítottak ki azzal a céllal, hogy betekintést eredményezzen e komplex rendszer 

működési mechanizmusaiba. A meglévő családi vállalkozás tipológiák vizsgálata során arra 

a megállapításra jutottak (Basco - Pérez Rodríguez, 2009; Birley et al, 1999; Corbetta, 1995; 

Davis, 2009; Dyer, 2006; Lubatkin et al, 2005; Poza, 2007; Sharma, 2004; Sharma - 

Nordqvist, 2008), hogy a tipológiák többsége egyoldalú megközelítésre épít a családi cégek 

sokszínűsége ellenére. A 3. táblázatban a szakirodalmi kutatás alapján összegyűjtött családi 

vállalkozás tipológiák összesítésére kerül sor.  

A táblázatban közölt csoportosítási szempontok közül azokat ismertetem a következőkben, 

amelyek a családi vállalkozások növekedéséhez – mint kutatási irányhoz – szorosan 

kapcsolódnak, a szűkebb téma szempontjából adekvátnak minősíthetőek.  

A növekedés stratégiai megközelítéséhez elengedhetetlen a családi vállalkozások 

Poutziouris-féle tipológiájának áttekintése, amely a családi vállalkozás által kitűzött célok 

alapján az alábbi típusokat ismeri el. A „Tradicionalisták” célja a családi tulajdon és irányítás 

generációkon átívelő megőrzése, a cég aktuális helyzetének stabilizálása egészen addig, 

amíg a családi igények vagy a piaci feltételek változást nem kényszerítenek ki a 

döntéshozókból. A második kategóriába az ún. „Növekvők” sorolhatóak, akik legfőbb célja 

a vállalkozás méretének, piaci részesedésének növelése organikusan vagy „in-organikus” 

módon, azaz felvásárlások, közös vállalkozások útján. Az ide tartozó vállalkozások nem 

zárkóznak el családon kívüliek bevonásától, legfőképp növekedési igényeik finanszírozása 

miatt. A „Küszködők” kategóriájába eső családi cégek nem jellemezhetőek egyértelmű 
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stratégiai irányultsággal, gyakran néznek szembe pénzügyi nehézségekkel, nincsenek 

növekedési, fejlődési céljaik, a mindennapi túlélésért és a cég családi tulajdonban tartásáért 

küzdenek. A „Kiszállók”a piaci kilépés lehetőségét fontolgatják, nem kívánják adott 

formában működtetni a családi vállalkozást.  

3. táblázat: Családi vállalkozás tipológiák összefoglalása 

Szerző Tipizálási ismérv Családi vállalkozás kategóriák 

Gersick et al. (1997) Életciklus  Első generációs, alapító által tulajdonolt és 

menedzselt vállalkozások 

 Gyorsan növekvő, testvérek által birtokolt 

vállalkozások 

 Unokatestvérek konzorciumaként működő, érett, 

komplex vállalkozások 

Poutziouris (2001) Jövőbeli célok   Tradicionalisták 

 Növekvők 

 Küszködők 

 Kiszállók 

Gomez-Mejia et al. 

(2002) 

Stratégia és bizalom 

mértéke 
 Ideális 

 Előrelátó 

 Naiv 

Walker-Brown (2004) Alapítás indoka  erős belső motiváció nyomán alapított 

 negatív környezeti változás miatt alapított  

Winter et al. (2004) Alapítás indoka  a család romló anyagi helyzete miatt alapított 

 a család felfelé ívelő pénzügyi hátterére alapozott 

Dyer (2006) Családi 

aktívák/passzívák és 

ügynökköltségek 

 Klán típusú családi vállalkozás 

 Professzionális családi vállalkozás 

 Anya és apa családi vállalkozása 

 Önérdekkövető családi vállalkozás 

Miller – Le Breton 

Miller (2006) 

Stratégia  Innovációs stratégia 

 Üzletkötő stratégia 

 Mesterember stratégia 

 Márkaépítő stratégia 

 Hatékonyság-maximalizáló stratégia 

Pittino-Visintin (2009) Innováció és stratégia  Védekező  

 Kutató („aranyásó”) 

 Elemző 

 Reaktor 

Dekker et al. (2010) Professzionalizáció 

és formalizáció 
 Autokrácia 

 Helyi konfiguráció 

 Szorított hibrid 

 Adminisztratív hibrid 

Forrás: szerzők alapján saját gyűjtés 

 

A családi vállalkozás által követett stratégia jellege alapján Miller és Le Breton-Miller 

(2006) az alábbi családi vállalkozás kategóriákat alkották. Azon családi vállalkozások, 

amelyek az innovációs stratégia vagy az üzletkötő stratégia követésére törekednek, 

tulajdonképpen a növekedést célozzák, az innovációs stratégiát követők magas szintű K+F 

tevékenységre épülő különleges termékekkel, szolgáltatásokkal kívánják ezt megvalósítani, 

míg az üzletkötő stratégia követői számára a fő cél, a növekedés érdekében minden megoldás 
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elfogadható a diverzifikáció érdekében. A márkaépítő, a mesterember és a hatékonyság-

maximalizáló stratégia követői a megkülönböztetés három formája közül választanak. A 

megkülönböztetés forrása a márkanév építés, a minőségi termék-, vagy szolgáltatás, illetve 

a működési hatékonyságon keresztül elérhető árelőny. 

Pittino és Visintin (2009) 141 Friuli-Venezia-Giulia tartománybeli 30 és 150 fő közötti 

alkalmazotti létszámmal működő családi vállalkozások empirikus vizsgálatával igazolta és 

vizsgálta Miles és szerzőtársai (1978) vállalatkategóriáinak (stratégia típusainak) 

érvényességét a családi KKV-k körében. Pittini és Visintin megkülönbözteti a kutatásában 

az ún. „Védekező” típusú családi vállalkozásokat, akik nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

folyamat innovációra és a piackiaknázási stratégiára, ehhez bevonják az ügyfeleket és a 

beszállítókat az innovációs folyamatba. A következő csoportba a „Kutatók” sorolhatóak, 

akik erősen termékinnováció fókusszal működnek és új piaci szegmensek feltárására 

törekednek, ehhez pedig szorosan hozzátartozik a technológiai környezet folyamatos 

monitoringja, a hálózatosodás, a speciális ügyféligények kielégítéséhez szüskéges új tudás 

adaptálása.  Az „Elemző” típusú családi vállalkozások „köztes” profilt mutatnak a 

„Védekezők” és a „Kutatók” között, kiegyensúlyozott középutas megoldást követve a piac- 

és termékfejlesztés és a piackiaknázás között. A negyedik kategóriába a „Reaktor” típusú 

családi vállalkozások sorolhatóak, ahol alacsony a termék- és folyamat-innováció szerepe az 

üzleti modellben, többnyire emiatt inkrementális innováció jellemző ezekre a családi 

cégekre. A professzionalizáció mértékével összefüggésben elkülöníthető családi vállalkozás 

típusokkal a családi cégek professzionalizációja fejezetrészben, a Gersick-féle 

klasszifikációval a családi cégek életciklus alapú megközelítése kapcsán, míg a Dyer-féle 

tipológiával a családi cégek teljesítménye témakörhöz kapcsolódóan foglalkozom 

részletesen.  

1.2. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELMÉLETI 

MODELLEK 

A családi vállalkozásokkal kapcsolatos modellalkotással foglalkozó szakirodalom 

tárgyalását három szakaszra tagolja Pieper és Klein (2012), akik szerint az: 

I. szakasz (Korai szakasz) azok az elméletek és elméletalkotók jelentik (Beckhard – Dyer, 

1983; Lansberg, 1983), akik a családi vállalkozásokat zárt rendszerként, kvázi 

pillanatfelvételként bemutató alrendszerek egymást átfedő és metsző összefüggéseként 

kezelik (két és háromkörös modell).  
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II. szakasz az elméleti irodalom fejlődésének azokat a modelleket és elméleteket jelenti, 

amelyek a családi vállalkozásokkal kapcsolatban a folyamatszemléletet (Ward-féle 

párhuzamos tervezési folyamat, 1987), a családi vállalkozásokkal összefüggő növekedési és 

fejlődési kérdéseket (Gersick et al, 1997) és az utódlástervezést (Lansberg, 1988) érintik. . 

III. elméleti fázis azokat a komplex és specifikus modelleket foglalja magába. amelyek a 

családi vállalkozások fenntarthatóságával (Stafford et al, 1999) és a családi befolyással 

kapcsolatban (Habbershon – Williams, 1999) születtek, és a családi vállalkozásokra, mint 

komplex gazdasági és kulturális rendszerre tekintenek.  

A disszertációban a családi vállalkozásokat a rendszerelméleti modellek mentén, az 

evolucionista felfogás szerint és az erőforrás alapú megközelítésben vizsgálom, ezek 

hozhatóak ugyanis összefüggésbe a családi vállalkozások teljesítményével. 

 1.2.1. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS FŐBB 

RENDSZERELMÉLETI MODELLEK 

A családi vállalkozások rendszerelméleti megközelítésének gyökerei egészen az 1960-as, 

1970-es évekig nyúlnak vissza. A hagyományos ún. kétkörös megközelítés szerint a családi 

vállalkozás két egymást átfedő alrendszer együttese, azaz a családi alrendszer és a 

vállalkozási alrendszerek alkotta rendszer, ez adja a családi vállalkozások sajátos belső 

energiáját, karakterisztikus jellemzőit, úgymint orientáció vagy célrendszer. A kétkörös 

modell sematikusan a két alrendszer legfőbb sajátosságait mutatja a 3. ábrán. 

3. ábra: A családi vállalkozások kétkörös rendszermodellje 

Forrás: Leach, 2007. p. 38. 

A családi vállalkozások kétkörös megközelítése kapcsán a legvitatottabb kérdés arra 

vonatkozik, hogy a családi alrendszer pozitívan vagy negatívan befolyásolja-e az üzleti 

alrendszert (Lansberg, 1983), illetve mi történik, ha az egyes alrendszerek egyensúlya 
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megszűnik, s valamelyik dominánssá válik. Az „üzlet az első” és „a család az első” helyzetek 

jellemzőit az 4. ábra foglalja össze. 

4. ábra: Az üzlet az első és a család az első típusú diszharmónia 

 

Forrás: saját szerkesztés, Carlock-Ward (2001) alapján 

Amennyiben a családi vállalkozásban sikerül a két alrendszer egyensúlyát megőrizni, az 

hosszú távon biztosítja a cég számára egyrészt a bizalom, az elkötelezettség, a családi 

összhang, másrészt az üzleti hatékonyság forrásait.  A kétkörös megközelítés kapcsán a 

publikációs aktivitás az 1980-as években arra irányult, hogy hogyan lehetne ezt a 

leegyszerűsítő megközelítést a valósághoz közelíteni, azaz milyen további körökkel lehet a 

modellt bővíteni, például a tulajdonlás és a menedzselés kérdéskörök mentén (Tagiuri – 

Davis, 1996). Ennek eredményeként született a háromkörös modell (lásd 5. ábra), amely a 

család, a vállalkozás (illetve menedzsment), továbbá a tulajdonosok alrendszer 

együtteseként kezeli a családi vállalkozásokat. A három alrendszerre építő megközelítés hét 

szereplőt különböztet meg a családi vállalkozásban a következők szerint: 

1. családtagok (tulajdon és vállalati szerepkör nélkül) 

2. nem családtag tulajdonosok 

3. nem családtag, tulajdonrésszel nem rendelkező alkalmazottak 

4. családtagok, akik tulajdonrésszel bírnak, de nem dolgoznak a cégben 

5. tulajdonrésszel rendelkező alkalmazottak, akik nem családtagok 

6. tulajdonrésszel nem bíró, cégben közreműködő családtagok 

7. tulajdonrésszel bíró, cégben közreműködő (alkalmazott) családtagok 
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A felsorolásból kiolvasható, hogy a családi vállalkozások meglehetősen bonyolult belső 

viszonyrendszerrel rendelkeznek, amely a cégen belül érdekkonfliktusok forrásaivá válhat. 

A legérzékenyebb pontja a családi vállalkozás működésének a család és az üzlet egymáshoz 

való viszonya, kiegyensúlyozottsága. Amennyiben az egyik előnyt élvez a másikkal 

szemben, az alacsonyabb teljesítményhez vezet. A hagyományos kétkörös modell kapcsán 

„elsődleges a család” és „elsődleges a vállalkozás” torzulásokról esett szó, a háromkörös 

modell kapcsán „elsődleges a család”, „elsődleges a menedzsment” és „elsődleges a 

tulajdon” típusú egyensúlyzavarokról beszélhetünk. Poza (2007) a következőképpen 

fogalmazza meg ezeket a problémákat: 

 „Elsődleges a család”: a családi vállalkozásban való részvétel kvázi születési előjog, 

amely a nepotizmus és az abból fakadó problémák egyfajta megjelenése.  

 „Elsődleges a menedzsment”: a fiatal generációk elbizonytalanítása azzal, hogy más 

vállalkozásban szerzett tapasztalatokhoz kötik a családi cégben való részvételt. 

 „Elsődleges a tulajdon”: a családi befektetések rövid távú megtérülésére irányuló 

üzletpolitika dominanciája. 
 

5. ábra: A családi vállalkozások háromkörös modellje 

 

Forrás: Leach, 2007. p. 42. 

A rendszerelméleti megközelítések sorában a következő állomás a Stafford és munkatársai 

(1999) által megalkotott Fenntartható Családi Vállalkozás Modell, mely egy elméleti 

modell. A modell azonos jelentőséget tulajdonít a család és a vállalkozás alrendszereknek, s 

bemutatja azokat a tényezőket és folyamatokat, melyek a család és a vállalkozás közötti 

kölcsönhatások fenntartható menedzselését elősegíthetik. A modell alapfeltevése, hogy a 
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család és a vállalkozás is egy racionális és célorientált szociális rendszer, amely objektív és 

szubjektív eredményeit (Olson et al., 2003) erőforrás és interperszonális tranzakciók útján 

realizálja, ahol az erőforrás lehet gazdasági (például eszközök és források), demográfiai 

(például gyermekek száma, családtag és nem családtag alkalmazottak száma), továbbá 

funkcionális (például készségek, ledolgozott munkaórák száma), valamint ún. 

pszichoszociális (például percepciók, attitűdök, meggyőződések). A modell szerint időről 

időre erőforrás tranzakciók (idő, energia és pénz transzformáció) és interperszonális 

tranzakciók (személyes kapcsolatok, kommunikáció, konfliktuskezelés) végrehajtása zajlik, 

és ezen tranzakciók sikere vagy kudarca determinálja a családi vállalkozás fenntarthatóságát. 

A modell szerint a családi és a vállalkozási alrendszerre egyaránt hatással vannak környezeti 

(külső) és strukturális (belső) változások, melyek válaszadásra sarkallják a családi és az 

üzleti alrendszert, amely így maga is változik a különböző impulzusokra adott válaszok 

eredményeképpen.  

A Fenntartható Családi Vállalkozás Modell egy dinamikus és flexibilis modell, amelyben a 

család és a vállalkozás alrendszer önállóan és együttesen is vizsgálható, függetlenül a családi 

vállalkozás méretétől, a családi és a vállalati életciklus-szakasztól, tekintet nélkül a családi 

és nem családtag alkalmazottak arányára, a fennálló jogi formára. A két alrendszer 

halmazának metszete vállalkozásonként eltérő méretet ölt a családi és az üzleti kérdések 

kezelési módjától függően. A modell szerint azonban a családi és az üzleti rendszer közötti 

határok átjárhatóak, az átfedés mértéke változó a kitűzött célok és a realizált eredmények 

következtében. A modell másik nóvuma, hogy szakít a szakirodalom versengő, illetve 

ellentétre építő megközelítésével, miszerint a család és a vállalkozás sikere csak egymás 

rovására következhet be, ehelyett neutrális álláspontot közvetít. A család és az üzlet 

alrendszere közötti konfliktusokat természetesnek veszi, sőt a bekövetkező zavarok 

elhárítására tett konstruktív menedzseri intézkedéseket a folyamatos és fenntartható 

működés velejárójának tekinti (Danes – Morgan, 2004; Danes et al, 1999).  

Álláspontom szerint a családi és a vállalkozási alrendszerek esetében pozitív teljesítményre 

abban az esetben számíthatunk, ha a két alrendszer szimbiotikus kapcsolatban van. Ennek a 

szinergiákat teremtő sajátos kapcsolatrendszernek a releváns tényezőit az erőforrás-elmélet 

írja le leginkább. A következőkben ismertetem a családi vállalkozások erőforrás alapú 

megközelítését, amely az általam felállításra kerülő kutatási modell kiindulópontjaként 

megkerülhetetlen része az irodalomfeldolgozásnak. 
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1.2.2. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK AZ ERŐFORRÁS ALAPÚ 

ELMÉLET MEGKÖZELÍTÉSÉBEN 

A családi vállalkozások számos – a nem családi vállalkozásoktól eltérést mutató – egyedi 

jellemvonással rendelkeznek, amelyek erősségek, gyengeségek, specifikus erőforrások 

formájában testesülnek meg.  

A családi vállalkozások sajátos karakterisztikájával foglalkozó szakirodalom alapján (Harris 

et al, 1994; Ward, 1988; Hall et al, 2001) a következő – egymással összefüggő, hol pozitív, 

hol negatív teljesítményhatással járó – jellemvonások adják a családi vállalkozások sajátos 

jellegét. 

6. ábra: Családi vállalkozások sajátos jellemvonásai 

 

Forrás: saját készítés 

  

Az erőforrás alapú elmélet szerint a családi vállalkozásokban a családi részvételből adódóan 

keletkeznek sajátos erőforráselemek, amelyek a családi vállalkozások számára versenyelőny 

forrásul szolgálnak. Az elmélet arra a kérdésre keresi a választ, hogy a család részvétele 

biztosít-e versenyelőnyt a nem családi vállalkozásokkal szemben (Chrisman et al., 2003). 

Az erőforrások elemzése segít abban, hogy sikeresen magyarázhatók legyenek azok a hosszú 

távon is érvényesülő teljesítmény különbségek, amelyek iparágtól, környezeti tényezőktől, 

Családi vállalkozások 
erősségei/gyengeségei
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például gazdasági ciklusoktól függetlenül jelentkeznek a családi és a nem családi 

vállalkozások között. 

Az erőforrás elmélet Habbershon – Williams (1999) szerint képes rámutatni a családi 

vállalkozások nem családi vállalkozásokkal szemben elért teljesítmény többletének 

indikátoraira, illetve Chrisman és szerzőtársai (2003) szerint arra, hogy a családi 

vállalkozások miképpen azonosítják, fejlesztik a különlegességüket biztosító képességeket, 

hogyan adják át ezeket az új vezetőknek, hogyan alkalmazzák őket új struktúrákban, illetve 

hogyan képesek ezeket megújítani változó körülmények között. Az erőforrás elmélet 

megközelítése szerint a vállalkozás specifikus, komplex, dinamikus, megfoghatatlan, egyedi 

erőforrások eredője. A családi cégek Csákné Filep (2012b) szerint különlegesek, hiszen 

egyesítik a szeretet- és szolidaritásvezérelt család és a profitorientált vállalkozás érdekeit. A 

családi cégek tőkéjét képező öt forrás: a családtagok humán tőkéje, a szociális tőke, a 

túlélőképesség, a türelem, valamint az irányítási struktúrák.  

Poza (2007) a családi vállalkozásoknál az alábbi erőforrásokat tekinti a versenyelőny 

specifikus erőforrásainak:  

 a tulajdonosok és a menedzserek átfedő felelősségvállalása, ami egyfajta szervezeti 

rugalmasságot eredményez; 

 a koncentrált tulajdonosi struktúra, amely termelékenység növekedést és hosszú távú 

orientációt eredményez;  

 az ügyfél fókusz és a piaci rések keresése, mely növeli a profitablilitást; 

 a családi név és reputáció védelme, amely minőség iránti elköteleződésben jelenik meg; 

 a család – tulajdon – menedzsment összhangjából adódó ún. türelem tőke, amely egyrészt 

az adminisztratív költségekben jelenthet megtakarítást, továbbá elősegíti a generációk 

közötti tudástranszfert és rövidebb reakcióidőt eredményez a turbulensen változó 

környezetben.  

Joseph és szerzőtársai (2007) szerint a családi vállalkozások versenyelőnyének forrása a 

vállalkozói ideológia, a családi vállalkozás hírneve és a stakeholderekkel kiépített kapcsolat. 

Dyer (2010) munkásságában mindössze három determináló tényezőt említ, azaz 

megkülönbözteti: 

 a humán tőkét, amely alatt a vállalkozás működésében részt vevő elsősorban 

családtagok motiváltságát, időáldozatát, lojalitását érti;  
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 a szociális tőkét, azaz azokat a kapcsolatokat, amelyeket a családtagok építenek, és 

hosszú távon fenntartanak az alkalmazottakkal, a vevőkkel, a szállítókkal, az idegen 

forrást biztosítókkal, a helyi társadalom tagjaival; valamint  

 a pénzügyi tőkét, amely a családtagok rendelkezésére álló, és adott helyzetben a 

vállalkozás rendelkezésére bocsátható pénzeszközöket jelenti. 

Magyarországon nem végeztek eddig a családi vállalkozások sajátos erőforrásaira (ún. 

familiness-re) vonatkozó kérdőíves felmérés, illetve eddig primer kutatás nem foglalkozott 

a családi részvételből adódó erőforrások vállalati teljesítménnyel való összefüggéseivel, így 

disszertációban erre vállalkozom, ezt a kutatási rést kívánom kitölteni. Ehhez a Habberson-

Williams szerzőpáros familiness koncepciójából indulok ki. A családi vállalkozások 

erőforrás alapú megközelítésének egyik markáns szakirodalmi vonulatát a Habbershon és 

Williams (1999) szerzőpáros munkásságához kötődő familiness fogalma és annak kritikája, 

illetve továbbgondolása nyomán keletkezett eredmények képezik. A „familiness” 

Habbershon és Williams szerint azon egyedi erőforrások együttese, ami a család, a 

családtagok és a vállalkozás rendszerének kölcsönhatásából ered, s hosszú távú 

versenyelőnyt biztosíthat a családi vállalkozásoknak. Chrisman és szerzőtársai (2003) 

szerint a familiness a családi tulajdonból eredő kompetenciák és erőforrások közötti 

kölcsönhatás és elköteleződés. Pearson és szerzőtársai (2008) egy jelenségként 

aposztrofálják, amely versenyelőnyt generál és a családi vállalkozás vagyongyarapodásának 

forrása.  

A kutatások alapján a familiness pozitív, ugyanakkor bizonyos esetekben negatív 

következményekkel is járhat. Klein (2008) és Milton (2008) szerint amennyiben a családi 

vállalkozást bizalom, egyenes kommunikáció, a családtagok részéről önzetlen odaadás és 

hosszú távú érdekek vezérelnek (mint például a szervezet identitásának javítása), a 

familiness megkülönböztető, pozitív jellemzővé válik. Amennyiben a szervezetet rövid távú 

személyes érdekek vezérelnek, a familiness jelleg inkább negatív eredményt szül, apátián, 

rugalmatlanságon, nepotizmuson, tehetetlenségen keresztül (Bruch – Groshal, 2003; Feito-

Ruiz – Menéndez-Requejo, 2010) a szervezet energia szintjét csökkentve. Habbershon és 

szerzőtársai (2002) is arra figyelmeztetnek, hogy a családi vállalkozás erőforrásaihoz és 

képességeihez kapcsolódó familiness egyszerre segítheti és korlátozhatja a családi 

vállalkozás működését. Vought és szerzőtársai (2008) szintén negatív és pozitív hatásokat 

említenek a familiness értelmezése kapcsán. A familiness működést korlátozó tényező-

együttessé válik, amennyiben a következők merülnek fel: 
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 Családi konfliktusok (Eddleston et al, 2008); 

 Testvérek vetélkedése (Astrachan – Jaskiewicz, 2008); 

 A családi tulajdon és kontroll túl magas koncentrációja az etikai szempontok ellen hat 

(O’Boyle et al, 2011); 

 Túlságosan alacsony mértékű családi tulajdon (O’Boyle et al, 2012); 

 Utódlási problémák (De Massis et al, 2008; Galve-Gorriz – Salas-Fumás, 2011; 

Poutziouris et al, 2004); 

 Kereskedelmi és műszaki ismeretek átadásának hiánya, valamint dinamikus piaci 

változások bekövetkezése a generációváltás idején (Chirico – Salvato, 2008; Harris – 

Ogbonna, 2001); 

 Változásokkal szembeni ellenállás (Chirico – Salvato, 2008); 

 Átláthatóság hiánya és az erőfölénnyel való visszaélés (Chen – Hsu, 2009). 

A familiness irodalmának egyik, releváns eleme az Astrachan, Klein és Smyrnios (2002) 

szerzői kör nevéhez fűződő, a családnak a vállalkozásra gyakorolt hatását mérő F-PEC skála 

(Family – Power, Experience, Culture scale), ami három dimenzió (alskála) mentén vizsgálja 

és kvantifikálja a család vállalkozásban való részvételének mértékét és módját, valamint 

ezáltal a család üzleti sikerekre, kudarcokra, vállalati stratégiára és operatív működésre 

gyakorolt hatását.  

A skála kidolgozói modelljük megalkotásával gyakorlatilag szakítottak a hagyományos, 

kétpólusú (családi – nem családi vállalkozás) felfogáson, és egy folyamatos skálát alkottak. 

Az értékelés arra koncentrál, hogy kimutassa a családi jelenlét vállalkozásra gyakorolt 

hatását, melyet három alskála és ebben összesen kilenc változó szerint vizsgál. Az F-PEC 

skála elemeit a 7. ábra szemléleti. 
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7. ábra: A Familiness – Power, Experience, Culture (F-PEC) skála 

Forrás: Astrachan et al, 2002 

A familiness koncepciónak a pszichológiai tőke (Seligman, 2002) mintájára kidolgozott 

értelmezése az ún. familiness capital (Rutherford et al, 2008), amely a familiness-re mint 

kontinuumra tekint, és megkülönbözteti a vállalati teljesítményt negatívan befolyásoló, 

negatív szinergiákat teremtő konstriktív familiness-t, a hatékony szervezeti szinergiákhoz 

vezető pozitív, disztinktív familiness-t és a familiness capital-t, amely fenntartható 

szervezeti szinergiákat biztosít. VanWyk (2012) cikkében a familiness capital 11 tényezőjét 

ismerteti, az erre alkotott modell elemeinek értelmezése a kapcsolódó szakirodalom 

tükrében: 

1. Alapító öröksége: Az elméleti irodalom szerint azokat a hosszú távon át érvényesülő, 

generációkon átívelő hatásokat foglalja magába, amelyek a családi vállalkozás víziójában, a 

működés irányelveiben és a cégstratégiában mutatkoznak meg. 

2. Perszonalizált filozófia: A személyes filozófia az elméletek szerint a családi vállalkozás 

által hordozott ún. személyiség, avagy az üzlet lelke (Hubler, 2009) amely a család által 

vallott értékekben, erkölcsben és etikus magatartásban nyilvánul meg, elősegítve a mindenki 

által támogatott vízió megvalósítását, a viták elkerülését és a növekvő teljesítményt. 

F-PEC skála

Hatalom alskála

tulajdonjog 
(közvetlen és 

közvetett)

irányítás 
(családtagok és nem 

családtagok)

menedzsment 
(családtagok és nem 

családtagok)

Tapasztalat 
alskála

generációk száma a 
tulajdonosok 
tekintetében

generációk száma a 
menedzsmentben

generációk száma az 
irányításban

vállalkozásban  
közreműködő 

családtagok száma

Kultúra alskála

családi értékek és a 
vállalkozás értékei 

közötti átfedés

család vállalkozás 
iránti  

elkötelezettsége
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3. Kultúra és értékek: A családi vállalkozások esetében sajátosan szoros a kapcsolat a családi 

tulajdonosok és az alkalmazottak viszonylatában. A családi vállalkozások sajátos szervezeti 

energiáját az biztosítja, hogy a család által vallott értékek, elvek, preferenciák egyfajta 

világnézetté válnak a szervezetben és a működés metaforikus alapjává válnak. A család 

részéről tanúsított elhivatottság gyakran eredményez az alkalmazottakban olyan mértékű 

elköteleződést a családi vállalkozás vezetése iránt, amely tovább erősíti a szervezet 

identitását (Zahra et al, 2008). 

4. Hosszú távú orientáció: A családi vállalkozások különbözőségük ellenére például abban 

a tekintetben hasonlóak, hogy a családi vállalkozás generációkon átívelő működtetése, azaz 

egyfajta hosszú távú orientáció jelen van a célrendszerükben. Ehhez gyakran a családi 

vállalkozás vezetőjének személyes áldozatvállalása szükséges, például külső menedzseri 

díjazást alulmúló anyagi ellentételezés, vagy időráfordítást nem kímélő közreműködés 

formájában (Levie – Lerner, 2009).  

5. Vállalkozói szellem: A családi vállalkozás életképességének legfőbb tényezője, amely a 

családi vállalkozás tulajdonosainak azon képessége, amely egyfajta céltudatos akaraterőként 

arra irányul, hogy sikeres új vállalkozások jöhessen létre (Aronoff – Baskin, 2011). A családi 

vállalkozások általában konzervatívabbak a nem családi vállalkozásoknál, és a 

kockázatkerülő magatartásra is hajlamosabbak, ezért ez alacsonyabb intenzitású ún. 

venturing tevékenységben manifesztálódik (Bonilla et al, 2010). Molly et al. (2010) 

kutatásában arra a megállapításra jutott, hogy a második generációs családi vállalkozásoknál 

gyakran előfordul a kockázatkerülő magatartás fokozódása a családi vagyon megőrzése 

iránti elkötelezettség miatt.  

6. Reputáció: A családi vállalkozás hírneve a családtagok számára nagy értéket képvisel, 

amelynek fenntartásáért a vállalkozással azonosult családtagok bármit képesek megtenni 

(Block, 2012). Az ügyfelekkel, beszállítókkal, alkalmazottakkal kialakított bizalmi 

kapcsolat relevanciáját alátámasztja egy USA-beli felmérés, amely a kutatásban részt vevő 

572 családi vállalkozás 44,6%-ánál zárult azzal a megállapítással, hogy a családi vállalkozás 

legfőbb célja az ügyfelekkel való jó kapcsolat fenntartása (Danes et al, 2008). 

7. Ügynökköltségek: A családi vállalkozásokban jellemzően összefonódik a tulajdon és a 

menedzsment, így számos családi vállalkozásban a megbízó-ügynök elmélet alapján 

jelentkező költségek alacsonyabbak, mint a nem családi cégeknél. A megbízó-ügynök 

elmélet által felderített költségek megjelenése teljesen más indokokhoz köthető a családi, 

mint nem családi vállalkozásokban (Wang et al, 2006). A családi vállalkozásokban 
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tapasztalható egyfajta altruizmus, ami jelentős költségeket generál a családi vállalkozás 

számára. Schulze és munkatársai (2003) 883 családi cégre kiterjedő kutatása feltárta az 

altruizmus pozitív hozadékait is, melyek a teljesség igénye nélkül: az őszinte kommunikáció, 

a családtagok közötti információs aszimmetria csökkenése, a kooperáció, valamint az 

összetartozás érzésének növelése. 

8. „Kvázi rokonság”: Egy gondoskodó, paternalista családi vállalkozás alkalmazottai 

gyakran kvázi családtagnak tekintik magukat, és ez a fiktív családi viszony az 

elköteleződésen keresztül hozzájárul a vállalati sikerek eléréshez. 

9. Alkalmazottak iránti lojalitás: A családi vállalkozások ragaszkodnak alkalmazottaikhoz, 

így üzleti nehézségek, recesszió idején sem mondanak le a hosszú távú foglalkoztatás 

eszményéről és az alkalmazottakkal kapcsolatos etikus foglalkoztatói magatartásról, inkább 

más költségek csökkentésében érdekeltek (Cater – Schwab, 2008). Kedvező gazdasági 

feltételek között kiemelt cél a családi vállalkozások körében a foglalkoztatás növelése 

(Kellermanns et al, 2008). 

10. Rugalmasság: A családi vállalkozások sajátos képességgel bírnak, amely elősegíti, hogy 

nehéz időkben fordulatos stratégiai döntésekkel, a versenyképességüket fenyegető külső 

tényezők folyamatos figyelemmel kísérésével, hosszú távú társadalmi kapcsolataik 

felhasználásával fenntartsák stabil működésüket (Cater - Schwab, 2008; Kellermanns - 

Barnett, 2008). 

11. Társadalmi felelősségvállalás: A családi vállalkozások működésének egyik jellemzője 

az erőteljes társadalomtudat, amely az általuk szolgált közösség életében való őszinte 

részvétel formájában testesül meg (Ward, 2004). Stavrou és szerzőtársai (2007) a Fortune 

500 vállalat körében végzett felmérésük során gyakrabban találkoztak a családi 

vállalkozásoknál társadalmi felelősségvállalási politikával, mint a nem családi 

vállalkozásoknál. 

A harmadik modell (8. ábra) Irava és Moores szerzőpáros (2010) primer kutatásán alapul, 

amely négy ausztrál, lezajlott generációváltással jellemezhető családi vállalatra terjedt ki. A 

megfigyelés, mint kutatási módszer mellett nyitott, félig strukturált mélyinterjúkat végeztek 

a kutatók egyrészt a tulajdonosok, menedzserek bevonásával, másrészt családon kívüliek 

segítségével. Mindezek alapján három kategóriában összesen hat erőforrást azonosítottak, 

amelyek valamennyi bázisvállalatban megtalálhatóak pozitív és negatív következménnyel.  
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8. ábra: A családi vállalkozások intellektuális tőkeelemei 

Forrás: Irava - Moores, 2010. p. 138. 

A modell hiányossága, hogy arra nem terjed ki, hogyan kell erősíteni a felsorakoztatott 

erőforrások pozitív hatásait vagy kezelni a negatív következményeket. Amellett, hogy az 

erőforrásokat paradox módon értékeli, megállapítják a szerzők, hogy ezen erőforrások 

puszta léte nem jelent feltétlenül versenyelőnyt, csak egy meghatározott erőforrás-

kombináció esetében beszélnek versenyelőnyről. A familiness kvázi negatív oldala több 

szerzőnél is megjelenik a szakirodalomban, például a Kellermans és Eddleston (2006) 

szerzőpárosnál, akik a családi vállalkozásokkal szembeni legfőbb kritikaként a 

kockázatkerülő magatartást, a status quo fenntartását, az ún.” venturing” tevékenység 

hiányát, valamint a változásoknak való ellenállást fogalmazzák meg. A családi vállalkozások 

sajátos, sokszor ellentmondásos jellemvonásait, lehetséges konfliktus forrásait foglalja 

logikus keretbe Wimmer et al (2004), amikor a családi vállalkozás hét paradoxonját 

azonosítja: (1) A család, mint erőforrás vagy veszélyforrás; (2) a szűkebb ún. nukleáris 

családhoz és az ún. nagycsaládhoz való lojalitás; (3) a rövid távú befektetői és a hosszú távú 

vállalkozási célok; (4) egyenlőség/egyenlőtlenség a családban és az üzletben; (5) növekedés 

és autonómia; (6) hagyományőrzés és fejlődés és (7) a családi jelleg őrzése és a 

versenyképességet fenntartó vezetés.  

A családi vállalkozások jellemzésének lezárásaként – egyfajta összefoglalásként – a családi 

és nem családi vállalkozások közötti főbb különbségeket Stewart – Hitt (2012) munkáját 

felhasználva ismertetem. A szerzők az eredeti cikkükben 8 tényező mentén végezték az 
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összevetést, a disszertáció empirikus része vonatkozásában relevanciával a tulajdonlás, 

kormányzás, vezetés és menedzsment dimenziók bírnak, ezeket igyekszem a későbbiekben 

kijelölésre kerülő kutatási módszerek szisztematikus alkalmazásával vizsgálni a hazai 

családi/nem családi vállalkozások összevetésével, így ezekre koncentrálok a 4. táblázatban: 

4. táblázat: Családi és nem családi vállalkozások közötti főbb különbségek 

Szempontok Nem családi vállalkozás Családi vállalkozás 

Tulajdonlás Szétszórt, nem rokoni alapú 

Jól diverzifikált 

Koncentrált, rokoni alapú 

Nem diverzifikált  

Kormányzás Kontroll és tulajdon szétválik 

Külső befolyás 

Transzparens 

Kontroll és tulajdonjog összefügg 

Belső dominancia 

Átláthatatlan 

Vezetés A vezetők megítélése az 

eredmények függvénye, 

Formális képzés, Utódlás 

számos variációja 

A vezetők hosszú távú foglalkoztatása, 

Informális tanulás („gyakorlat teszi a 

mestert”), Családon belüli átadás 

Management Feladatok delegálása  

Formalizált irányítás és kontroll 

Innováció orientáció 

Autokratikus menedzselés 

Organikus, kölcsönös alkalmazkodás 

Járadékvadászat, innovációk elfojtása 

Forrás: Stewart – Hitt (2012) alapján saját szerkesztés 

 

1.2.3. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK EVOLUCIONISTA FELFOGÁSA 

E fejezetrész célja a családi vállalkozások növekedésével kapcsolatos szakirodalmi háttér 

összefoglaló bemutatása, amelyben elsőként a vállalkozások életciklus-felfogásához 

kapcsolódva mutatom be a növekedés, mint életciklus szakasz jellemzőit, kitérve a családi 

vállalkozások specifikus életciklus-modelljeire, a családi vállalkozások működésére ható 

életciklus hatásokra. A második tartalmi egységet a fejezetrészen belül a növekedés és a 

vállalkozói magatartás (vállalkozói orientáció) kapcsolatrendszerét leíró irodalmak 

áttekintése képezi. A családi vállalkozások növekedési sajátosságaival foglalkozó elméleti 

munkák egy része az életciklus változása alapján próbálja vizsgálni a családi 

vállalkozásokat. Ward (1987) családi életciklus modellje a családi vállalkozások fejlődési 

modelljei sorában úttörőnek számít. E felfogás szerint a családi vállalkozások életpályája 

három szakaszra tagolható. Az első fázisban a vállalkozás és a család konzisztens egységet 

alkot, a tulajdonos-menedzser a döntéshozó. A második szakaszban továbbra is a tulajdonos-

vezetőhöz kötődnek az irányítási feladatok, de a következő generáció növekedése és 

fejlesztése, valamint a gyermekek (utódok) jövőjének vállalaton belül vagy más módon 

történő biztosítása válik az elsődleges szemponttá. A harmadik szakaszban a családi és a 

vállalkozási célok konfliktusa jellemző, a vállalkozás stagnálhat, a tulajdonos-menedzser 

fáradt, közeledik a nyugdíjazása. Ebben a helyzetben az elsőszámú cél a család és a 
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vállalkozás harmóniájának fenntartása. A családi vállalkozások életciklus-modelljei között 

a legismertebb a Gersick és szerzőtársai által (1997) kidolgozott fejlődési modell, amely 

három dimenziót, a vállalkozás, a tulajdon és a család időben való változását veszi 

figyelembe a családi cégek általános életciklus-szakaszainak lehatárolásához. A családi 

vállalkozások háromdimenziós fejlődési modelljében (9. ábra) a háromkörös modellben 

megismert alrendszerek – azaz a tulajdonosi szerkezet, a családi alrendszer, valamint a 

vállalkozási/menedzsment alrendszer – elkülönült fejlődési pályájának szakaszolása mentén 

történik az egyes családi vállalkozás kategóriák definiálása. 

9. ábra: A családi vállalkozások háromdimenziós fejlődési modellje 

 

Forrás: Gersick et al, 1997, p. 17. 

Gersick és szerzőtársai (1997) fejlődési modelljét 934 cégre kiterjedő minta alapján 

Rutherford és szerzőtársai tesztelték (2008). Munkájuk eredménye az eredeti modell 

kiegészítése azokkal a tényezőkkel, amelyek a vállalkozás fejlődését befolyásolják. A 

fejlődést befolyásoló tényezőket a háromkörös modell elemei alapján a család, a vállalkozás 

és a tulajdonos dimenziókban vizsgálták, s az alábbi fejlődést gátló és előmozdító tényezőket 

tárták fel: 

1) családi alrendszer – válások aránya (-); vállalkozásba fektetett tőke (+) 

2) vállalkozási alrendszer – stratégiai tervezés (+); adósságállomány aránya (+) 

3) tulajdonosi alrendszer – iskolázottság (+); növekedés orientáltság (+) 

Az eredeti modellben szereplő családi vállalkozás típusok karakterisztikáját az 5. táblázat 

tartalmazza: 



38 

 

5. táblázat: A Gersick-féle életciklus alapú családi vállalkozás típusok jellemzői 

Típusok Karakterisztika Kihívások/célok 

Első generációs, alapító 

által tulajdonolt és 

menedzselt 

vállalkozások 

o A tulajdonosi kontroll egy személy vagy 

házaspár kezében összpontosul 

o Ha egyéb tulajdonosok is vannak, csak 

jelképes mértékű tulajdonjoggal 

rendelkeznek 

o Nukleáris család tagjait alkalmazza 

ѻ Tőkésítés 

ѻ Következő generáció 

tulajdonosi 

struktúrájának 

tervezése 

Gyorsan növekvő, 

testvérek által birtokolt 

vállalkozások 

o Két vagy több testvér rendelkezik 

tulajdonosi jogokkal 

o Az irányítás azonos generációhoz 

tartozó testvérek kezében van 

o Tőke megtartása 

o A tulajdonosok 

közötti megosztott 

irányítási folyamat  

Unokatestvérek 

konzorciumaként 

működő, érett, 

komplex vállalkozások 

o A tulajdonosi kört unokatestvérek 

alkotják 

o Egyetlen családi ágnak sincsen annyi 

tulajdonjoga, hogy önálló 

döntéshozóként léphessen fel. 

o Alkalmazottként dolgozó és 

alkalmazásban nem álló tulajdonosok.  

o A család és a 

tulajdonosi kör 

komplexitásának 

menedzselése  

Forrás: saját szerkesztés Gersick et al. (1997) alapján 

Carlock és Ward (2006) a családi cégekkel kapcsolatban napvilágot látott életciklus-

modellek továbbgondolása kapcsán, a családi vállalkozások működését befolyásoló 

életciklus-folyamatok között az iparág, szervezet, család, egyéni és tulajdonosi szerkezetet 

érintő életciklus-hatást, azonosították. 

 10. ábra: A családi vállalkozásokra ható életciklus folyamatok 

 

Forrás: saját szerkesztés Carlock – Ward, 2006 alapján 
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A családi vállalkozás-specifikus életciklus modellek sorában a következő a S. Dodero (2010) 

munkássága nyomán született megközelítés, amely a családi vállalkozás életének 4 fázisát 

azonosítja - alapítás, alapítónak köszönhető növekedés, második generáció belépéséhez 

kapcsolódó fellendülés, professzionális vállalatirányítás – kiemelve az egyes fázisok közötti 

átmeneti időszakot jellemző kihívásokat és krízistényezőket. Az első szakasz a modell 

szerint az alapítás fázisa, ahol az alapító, mint magabiztos és nagy teherbírású vállalkozó 

felismeri az üzleti lehetőséget, és hajlandó minden erőfeszítésével kitartani üzleti ötlete 

megvalósítása mellett. Ebben az életciklus szakaszban az alapító rátermettsége döntő 

fontosságú, ő hozza meg tulajdonos-menedzserként a döntéseket, amelyek sok esetben 

intuíciókra épülő döntések. Az első válságszituáció akkor következik be, amikor az alapító 

segítségével a vállalkozás eljutott a növekedés azon szintjére, ahol már szükséges a feladatok 

egy részének átruházása, azaz megjelenik a delegálás iránti igény az értékesítés és 

termelékenység növelés érdekében. Amennyiben az alapító képes jó vezetőként fellépni, 

hatékony kommunikációval mozgósítani a munkavállalókat a családi cég víziója érdekében, 

akkor újabb növekedési pályára tudja állítani a vállalkozását.  

Az 50-es éveiben járó alapító a következő krízissel akkor kell, hogy szembenézzen, amikor 

a gyerekei belépnek a családi vállalkozásba, akik vagy nem elég felkészültek, vagy 

diplomával rendelkező ambiciózus fiatal vállalkozóként bírálják a szülők vezetői stílusát és 

vállalkozói tevékenységét. A generációs különbségek feloldása, a gyermekek és szülők 

közötti hatékony kommunikáción és a szerepek tisztázásán keresztül hozzájárulhat a 

következő életciklus szakasz sikeres megéléséhez, amelyben a vállalkozás növekedését a 

gyermekek vállalkozói lendülete táplálja. A következő krízishelyzetet az alapító halála 

nyomán kialakult, testvérek között zajló hatalmi harc kapcsán éli meg a családi vállalkozás. 

Ezen válsághelyzet elkerülésében segít, ha a vállalkozás alapítója utódlási terv formájában 

rögzíti a vezetői szerep átadás módját. A negyedik életciklus szakasz a professzionális 

vállalatirányítás fázisa, ahol a külső (professzionális menedzser) vagy a belső (családtag 

vagy egyéb vállalaton belül kinevelt vezető) utód által kialakított, illetve bevezetett irányítási 

technikák segítségével sikerül a hatalmi játszmákat megszűntetni. A modellben az utolsó 

krízis teoretikus, ugyanis abban az esetben merül fel, ha a családtag tulajdonosok és a 

menedzsment között konfliktus alakul ki, azaz a megbízó-ügynök probléma érvényesül az 

inadekvát kommunikáció és kontroll gyakorlat révén. Az életciklus-modellt a 11. ábra 

ismerteti. 
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11. ábra: A családi vállalkozások növekedés orientált életciklus modellje 

  

Forrás: saját szerkesztés Dodero, 2010 alapján 

A huszadik század folyamán a családi vállalkozásokra, mint múltidéző, elavult szervezeti 

kategóriára tekintettek (Landes, 2006), és bár sok nemzetgazdaságban sikeresen működtek, 

sőt a gazdasági recessziók idején is virágzásukat élték a családi vállalkozások, a 

menedzsment és vállalkozás kutatók csekély érdeklődést mutattak a vállalkozások ezen 

szegmense iránt. A családok és vállalkozásaik, mint új üzleti aktivitások lehetséges 

generátorai kevés szerzőnél jelennek meg, így a családi cégek stratégiai 

megújulásánakvizsgálata és a családi vállalkozások valamint az innováció kapcsolata is 

sokáig nem túlnépszerű kutatási területnek számított (Habbershon – Pistrui, 2002). Ehelyett 

a családi vállalkozásokra általában úgy tekintettek, mint konzervatív, vállalkozói dinamika 

nélküli szervezetre. Ha azonban megvizsgáljuk a vállalkozói szellem és a családi vállalkozás 

viszonyrendszerét, akkor két különböző, mégis összefüggő kutatási terület bontakozik ki, 

egyrészt a család, mint intézmény szerepe a vállalkozói folyamatok alakulásában, másrészt 

a vállalkozói magatartás jelentősége a különböző típusú családi vállalkozásoknál. A két 

kutatási terület egy-egy kulcsfogalommal illethető. Az egyik a vállalkozó család, amely 

intézményként, illetve szociális rendszerként képes elősegíteni és gátolni is a vállalkozói 

tevékenységet, valamint a vállalkozói családi vállalkozás, amely a családi vállalkozást egy 
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olyan szervezet típusnak tekinti, amely sajátos tulajdonságai révén megkönnyíti, illetve 

korlátozza a vállalkozói tevékenységeket, folyamatokat, eredményeket. 

A vállalati vállalkozás kérdéskörének alapjait az 1980-as, 1990-es években fektették le a 

stratégiai menedzsment területéhez kapcsolódva (Miller, 1983; Lumpkin – Dess, 1996). A 

corporate entrepreneurship kifejezés a közepes és nagyvállalatokra jellemző vállalkozói 

magatartást jelöli. A vállalati vállalkozási aktivitás annak a lehetősége, hogy a vállalkozás a 

jelenlegi versenyelőny kihasználásán túl felfedezze azokat a jövőbeni lehetőségeket és 

szükséges kompetenciákat, amelyek a vállalat rövid és hosszú távú sikerét elősegítik egy 

olyan környezetben, amelyet a gyors változások, lerövidült termék és üzleti modell 

életciklusok jellemeznek (Rauch et al, 2009; Kuratko et al, 2005). Zahra (1996) úgy 

definiálja a vállalati vállalkozást, mint azon attitűdök és tevékenységek összessége, amelyek 

növelik a vállalat innovációs és kockázatvállalalási képességét. Zahra szerint a vállalkozói 

magatartásnak három dimenziója és sok-sok összetevője van: 

 Tartalmi szempontból közelítve magában foglalja a corporate venturing tevékenységet, 

az innovációt és a proaktivitást. 

  A következő dimenzió szerint megkülönböztethető a külső és a belső vállalkozói 

tevékenység. Belső vállalkozói aktivitásról jellemzően a nagyvállalatok esetében 

beszélhetünk, ahol ez viszonylag kisméretű, független egységek létrehozását jelenti 

kvázi belső piac, teszt-piac céljából, illetve a termelési, technológiai innovációk 

előmozdítása érdekében. A kifelé irányuló vállalkozói aktivitás alatt pedig spin-off-ok, 

joint venture-ök létrehozását érti a szakma.  

 Harmadik dimenzióját tekintve létezik formális és informális vállalkozói tevékenység. 

Formális aktivitás pedig azok a vállalati, divízió, funkcionális terület vagy projekt szintű 

tevékenységeket foglalja magába, amelynek célja a vállalkozás pénzügyi 

teljesítményének és versenyképességének javítása (Morris et al, 1988). Informális 

vállalkozói aktivitás fogalomkörébe azok az egyéni kreativitásból és önérdekből 

származó kezdeményezések tartoznak, amelyek a szervezet támogatását elnyerve az 

üzleti koncepció részévé válnak.  

A corporate entrepreneurship fogalom tisztázása és részterületeinek lehatárolása Covin és 

Miles (1999) nevéhez fűződik, akik definiálták az egyén (intrapreneurship), a csoport 

(corporate venturing) és a szervezet (corporate entrepreneurship) szintjén értelmezett 

vállalkozói magatartást. Miller (1983) tette le a vállalkozói orientáció elméleti alapját azzal, 

hogy azonosította a három fő dimenziót: innovativitás, kockázatvállalás, proaktivitás.  
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Lumpkin – Dess (2001) munkásságának eredményeként bővült a dimenziók száma, 

megjelent ugyanis az agresszív versengés és az autonómia. 

Aldrich – Cliff (2003) utal arra, hogy az életképes üzleti ötletek generálása érdekében a 

családi dinamikát és a családi szempontokat érdemes bevonni a vállalkozói aktivitással 

kapcsolatos kutatásokba, ugyanis a különböző fázisban lévő vállalkozói folyamatot 

erőteljesen befolyásolják a család számára hozzáférhető erőforrások. Heck és szerzőtársai 

(2006) pedig egyenesen az új üzleti ötletek generálásának inkubátoraként tekintenek a 

családra, szerintük „a vállalkozói vállalatok gyakran otthon születnek”, s ezáltal a család, 

mint új elemzési egység jelenik meg a vállalkozói kutatások területén. A családi 

vállalkozásokkal kapcsolatos kutatások az ezredforduló környékén fordultak a vállalkozói 

orientáció és a vállalati vállalkozások irányába, vizsgálat alávonva a család befolyását az új 

üzleti lehetőségek keresése, vagy a start-up folyamatok kapcsán (Kellermanns – Eddleston 

2006; Naldi et al. 2007; Nordqvist et al, 2008; Zahra et al, 2004). A kutatók ráébredtek arra, 

hogy a családi vállalkozások sajátos jellemvonásai – mint például a gyakran erős, családdal 

összefüggő kultúra, az egyedi irányítási struktúra, a családi konfliktusok, a generációk 

egymásnak feszülő törekvései – hatással vannak a vállalatok vállalkozói tevékenységére és 

befolyásolhatják a vállalkozói orientáció és a vállalati teljesítmény relációt. A szakirodalom 

a családi vállalkozások vállalkozói attitűdjével kapcsolatban két, egymásnak ellentmondó 

álláspontot közvetít. Az egyik a családi vállalkozást kreatív, dinamikus és változás-orientált 

vállalkozásnak tekinti, amely támogatja a vállalkozói cselekvési kedvet. A másik 

perspektíva szerint a családi vállalkozás konzervatív, kockázatkerülő és rugalmatlan 

szervezet, amelyben a család és a hagyományok korlátozzák a vállalkozói dinamikát. 

Nordquist - Melin (2010) miután tanulmányozta a vállalkozói felfogás és a családi 

vállalkozás kapcsolatát vizsgáló, 1988 és 2008 között lefolytatott kutatásokat, megalkotta a 

vállalkozói család fogalom elméleti keretrendszerét, az ún. 3A4 modellt.  

 

 

 

 

                                                 

4 Actor, Action és Attitudes; azaz Actor család, mint főszereplő (kvázi „színész”), aki magára vállalja a 

vállalkozói tevékenységet, a továbbiakban vállalkozói családként fogható fel. Action avagy vállalkozói 

tevékenység, amelyben a család részt vesz, s amely egyfajta vállalkozói szándékot feltételez a családban és a 

vállalkozásban. Attitudes, azaz az a gondolkodásmód és megközelítés, amelyet a család kollektíven és a 

családtagok egyénileg képviselnek a vállalkozói folyamatokat illetően, s amely kognitív képességként 

gondolati síkon, és a cselekvés szintjén is meghatározza a családtagok változással és az új kezdeményezésekkel 

kapcsolatos beállítódását. 
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1.3. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYE 

 

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

családi vállalkozások teljesítményére orientálódik, különös tekintettel a növekedés, az 

innováció és a jövedelmezőség egyes tényezőire. Így az önálló kutatási terv kidolgozásához 

vezető munkafolyamat lényeges mozzanatát jelenti a családi vállalkozások teljesítményével 

kapcsolatos elméletek és kutatási eredmények, előzmények, megközelítések megismerése, 

rendszerezése.  A téma feldolgozását a következő struktúrában kívánom megvalósítani: 

A következő fejezetben ismertetni kívánom azokat az elméleti modelleket, amelyek a családi 

vállalkozások teljesítménytényezőinek rendszerezését adják. Ezt követően összefoglalom a 

családi és nem családi cégek viszonylatában született, teljesítménnyel kapcsolatos kutatási 

előzményeket. A következő alfejezetben a családi vállalkozások esetében vizsgálom az 

innováció és a teljesítmény, majd pedig a nemzetközi teljesítmény viszonyrendszerét a 

szakirodalom alapján. A következő alfejezetrészt a családi cégek növekedésével kapcsolatos 

különböző értelmezésének szentelem. Kitérek ennek keretében az életciklus alapú 

növekedés-elméletekre, a növekedés és a vállalkozói orientációval kapcsolatos elméleti 

modellekre, valamint a teljesítménnyel és a növekedéssel összefüggésben a családi 

vállalkozásokat érintő két fontos folyamattal, a professzionalizációval és a 

generációváltással foglalkozom részletesen. Mielőtt azonban ezekre a kérdésekre kitérek, a 

téma megalapozásaként igyekszem körüljárni a családi vállalkozások teljesítményének 

kifejezésmódjával kapcsolatos álláspontokat. 

1.3.1. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI TELJESÍTMÉNYÉVEL 

KAPCSOLATOS ELMÉLETI MODELLEK 

A családi vállalkozások teljesítményének összetevőit illetően számos elméleti modell 

született. A családi vállalkozások teljesítményét leíró modellek közül elsőként a belső 

tényezőkre koncentráló modelleket mutatom be, s ennek keretében elsőként egy integrált 

elméleti modellt ismertetek (12. ábra), amely a családi vállalkozások teljesítményét 

befolyásoló belső tényezőkre koncentrál (Sandig et al, 2006).  

A modell a következő előfeltételezésekre épít: A vállalkozás életkorának növekedésével 

párhuzamosan nő a család komplexitása, újabb családtagok, fiatalabb generációk 
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bevonásával gyarapodnak a vállalkozás által akkumulálható erőforrások, ami a vállalkozás 

növekedését, nemzetköziesedését, folyamatainak fejlesztését segítheti. 

 A családi vállalkozások egyik legfőbb célja a túlélés és a túlélőképesség fenntartása, azaz a 

családon belüli utódlás. Sandig és szerzőtársai (2006) ugyanakkor felvetik a kérdést, hogy 

mi az a kritikus teljesítmény, vagy ún. teljesítményküszöb, ami felett még érdemes 

fenntartani a vállalkozást, azaz meddig van értelme az utódlást tervezni, illetve milyen hatása 

van az utódlásnak a vállalkozás teljesítményére.  

A családi vállalkozások többsége a gazdasági teljesítménytől részben elvonatkoztatott célok 

érdekében és mentén működik, s addig folytatja a tevékenységét, amíg fennáll a család 

elégedettsége, mind a gazdasági-pénzügyi teljesítménnyel kapcsolatban, mind a család-

vállalat relációban, utóbbi alatt értve például a vállalkozás által kivívott társadalmi presztízst, 

a pénzügyi biztonságot, a jó munkahelyi légkört.  

A család komplexitásának növekedésével párhuzamosan gyarapodnak az egymásnak feszülő 

személyes üzleti célok, a generációk közötti konfliktusok, így a modell alkotói szerint a 

család komplexitásával párhuzamosan csökken a családtagok elégedettsége és a cég 

teljesítménye. Álláspontom szerint ez a megállapítás vitatható, az empirikus kutatás során 

igyekezni fogok ezen összefüggést – azaz a generációs összetétel és a teljesítmény 

kapcsolatrendszerét – vizsgálni mind a kvantitatív, mind a kvalitatív kutatás során.   

Az elméleti modell szerint az üzlet komplexitásának növekedése, s az ezzel járó esetlegesen 

nagyobb piaci részesedés a keletkező skálahozadék, illetve a tanulási görbe 

összefüggésrendszere alapján pozitív hatást gyakorol a cég teljesítményére. Az elméleti 

modell a teljesítménnyel összefüggésben kettős megközelítésben (családi és üzleti 

menedzsment) vizsgálja a vállalatirányítás, illetve a menedzsment szerepét, s a következő 

előfeltevésekkel él: Az üzleti menedzsment színvonala a vállalat komplexitásával 

párhuzamosan javul, ugyanakkor az üzleti menedzsment maga is képes elősegíteni a vállalat 

fejlesztését, a cég komplexitásának növekedését, s mindezek következménye pozitív hatás a 

vállalkozás teljesítményére.  

A családi vállalkozások karakterisztikus eleme a családi menedzsment, amely különféle 

szervezeti megoldásokkal (családi tanács, családi meeting, stb.) segíti a konfliktusok 

elkerülését és megoldását, a nepotizmus csökkentését, a vállalkozás víziója iránti családi 

elkötelezettséget, a modell szerint a következő hatásmechanizmusok révén hozható a 

teljesítménnyel összefüggésbe: A családi menedzsment közvetlen pozitív hatást gyakorol a 
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család-vállalkozás viszonyrendszerre. A család/vállalkozás komplexitásának növekedésével 

párhuzamosan fejlesztésre kerül a családi menedzsment, ami az üzleti menedzsmentre is 

pozitív hatást gyakorol, így közvetlen és közvetett módon is növelve a vállalkozás 

profitszintjét. A kvantitatív és a kvalitatív kutatás során vizsgálom ezzel kapcsolatban 

egyrészt a hazai családi vállalatkormányzási gyakorlatot, az alkalmazott megoldásokat, és 

ennek a teljesítménnyel való kapcsolatrendszerét.  

Az integrált teljesítménymodell negyedik dimenzióját a családi vállalkozás kulturális 

vonatkozásai képezik, ezen belül az ún. domináns orientáció modell elméleti bázisán a 

családi vállalkozás domináns koalíciójára jellemző motivációs képlet, amelyet védekező, 

venturing és pénzügyi orientációként definiálnak a szerzők.  

A védekező orientáció a családi igények kielégítése érdekében történő vállalati gazdálkodást 

jelenti, ahol a családi jövedelem és a vállalkozói létből fakadó egyéb immateriális javak (pl. 

társadalmi rang) szerepe értékelődik fel. A venturing orientációval bíró családi vállalkozások 

víziójának központi eleme a növekedés és a cselekvésre való hajlandóság, s a növekedés 

motorját jelentő jövedelmező gazdálkodás. A pénzügyi orientációval leírható családi cégek 

célhierarchiájának csúcsán két törekvés, a profit maximalizálása és az optimális 

eszköz/forrás portfolió megteremtése áll.  Az egyes orientációk és a teljesítmény 

kapcsolatrendszerében az elméleti modell megalkotói az alábbi álláspontot képviselik:  

A védekezés orientáció mind az üzleti, mind a családi menedzsmentre negatív hatást 

gyakorol, a venturing (vállalkozás vagy „növekedés) orientáció az üzleti menedzsmentet 

negatívan, míg a családi menedzsmentet pozitívan befolyásolja, a pénzügyi orientáció pedig 

mindkét menedzsment területen pozitív hatással bír. Mindezek alapján konzekvenciaként 

megállapítható, hogy a domináns koalíció által képviselt irányultság közvetett módon 

teljesítményfaktor a családi vállalkozások esetében.  

A primer kutatás során a vállalkozási irányultság és a teljesítmény összefüggéseit szintén 

vizsgálat alá vetem.  
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12. ábra: A családi vállalkozások teljesítményének integrált elméleti modellje 

Forrás: Sandig et al, 2006 

A családi vállalkozások teljesítményét leíró Uhlaner-féle modell a családi befolyásra, mint 

teljesítménytényezőre tekintő szakirodalmi vonulat alapján vizsgálja a vállalkozó család és 

a családi vállalkozás teljesítményének összefüggéseit a DSP (Dynamic System Planning) 

modell elméleti bázisára alapozva. A modell kiindulópontját a vállalkozó család és annak 

vállalkozásra gyakorolt hatása – azaz a familiness (Habbershon – Williams, 1999) vagy F-

faktor (Habbershon et al, 2003) – képezi, amelynek manifesztáció között a családi víziót, a 

családi kormányzást, a családi vezetést, a család által megfogalmazott teljesítménynormákat, 

a családi relációkat és a családi stratégiát veszi alapul a modell. Uhlaner elméleti kerete azt 

vizsgálja, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a családi/üzleti orientációval rendelkező 

családi cégek teljesítményét befolyásolják.   

A DSP a rendszerelmélet azon elméleti irányzatához tartozik, amely szervezeti probléma-

megoldó keretként feltárja azokat a területeket, amelyek megfelelő menedzselésével 

garantálható a jövedelmező működés, a növekedés (eszközállomány bővülés) és a 

vállalkozás működésének hosszú távú fenntartása. A DSP modell az alábbi hét issue-t emeli 

ki: piaci stratégia, erőforrás-ellátás, erőforrás-allokáció, work flow, HR, technológiai bázis 

és a kormányzati/közösségi kapcsolatok. Az ismertetett tényezők kapcsán az elméletalkotó 
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a következő előfeltevéseket fogalmazta meg, melyek közül az első három a kutatási 

modellem kidolgozásához fontos inputként is funkcionál:  

1. Teljesítménynormák, csoportkohézió és vállalati teljesítmény: Magas szintű családi 

összetartás mellett az erőteljes üzleti orientáció javítja a vállalkozás teljesítményét, 

ugyanakkor a családi orientáció is kedvező hatást gyakorol a cég eredményére, amennyiben 

fennáll a családtagok elégedettsége és a családi harmónia.  

2. Vállalkozó családok és az üzleti teljesítmény: Amennyiben az üzleti család, mint team 

hatékonyan működik együtt (azaz létezik az ún. csoport-kohézió), az pozitívan befolyásolja 

a vállalkozási teljesítményt. Ez a hatás függ attól, hogy mekkora a vállalkozó család 

tulajdonhányada, és milyen részarányt tudhat magáénak a menedzsment tagságot illetően. 

Minél magasabb a tulajdonhányad és minél nagyobb a családi koncentráció a 

menedzsmentben, annál nagyobb a vállalkozó család befolyásának mértéke.  

3. Vállalkozó családok és a piaci stratégia: Az erőteljes csoportkohézió által vezérelt, erősen 

üzletorientált családi vállalkozások nagyobb valószínűséggel érnek el intenzívebb árbevétel 

növekedést, mint az inkább családi orientációt felmutató cégek. 

4. Vállalkozó családok versus erőforrás-allokáció: Erős családi kohézió mellett az erőteljes 

üzleti orientáció teljesítménynövelő tényezőként hat. Ugyanis az erőteljes kohézióval és 

üzleti orientációval jellemezhető vállalkozó család jobbára formális, azaz racionális 

erőforrás-allokációs stratégiát és gyakorlatot (cash-flow menedzsment, beruházás tervezés, 

budgeting-technikák, formális készletgazdálkodás) követ, melyek a vállalkozás érdekeit 

tartják szem előtt, szemben a kizárólagosan családi orientációval bíró cégek informális, 

családi elvárásokra reflektáló gyakorlatával.  

5. Vállalkozó családok kontra erőforrás-akvizíció: A fenti feltételeknek megfelelő 

vállalkozások nagyobb valószínűséggel erőforrás akvizíciós döntéseikben (munkaerő, 

beszállító, pénzintézet kapcsán) is hatékonysági szempontokat követnek, semmint 

személyes szükségleteiket kívánják kielégíteni, így például a vállalkozás növekedési céljai 

elérése érdekében – a családi befolyás csökkenése ellenére – nagyobb valószínűséggel 

fogadják kedvezően külső befektetők érdeklődését.  

6. Vállalkozó családok és a work flow: Az erőteljes kohézióval és üzleti orientációval bíró 

családok vezette vállalkozások a HR kérdésekben is racionálisabbak, s a hozzáértés 

elsődlegességet élvez a családi kapcsolatokkal szemben, míg az alacsonyabb üzleti és 

erőteljesebb családi orientációval rendelkező cégeknél a képzettség és hozzáértés háttérbe 

szorul a családi igények mellett.  



48 

 

7. Vállalkozó családok és a HR kérdések: A fenti szempontrendszer érvényre jut a 

teljesítményértékelési, javadalmazási és előléptetési döntésekben is. Persze az erőteljes 

családi orientáció nem szükségképpen veti vissza a cég teljesítményét, amennyiben a család 

önkontrollt gyakorol, és informális kiigazításokat tesz a cég érdekeinek előmozdítása 

érdekében. Sőt a munkavállalói motiváltságra kifejezetten pozitív hatást gyakorol az 

erőteljes családi orientáció.  

8. Vállalkozó családok és a technológiai kérdések: Az összetartó vállalkozó családok által 

menedzselt, üzleti orientációval bíró cégek nagyobb valószínűséggel alkalmaznak 

professzionális megoldásokat a hatékonyság, a termelékenység és a know-how megszerzése 

érdekében, azonban a családi orientációval bíró cégeknél a családi utódlás kapcsán történő 

utódfelkészítési folyamat, a gyerekkorban elkezdett kvázi gyakornoki programok révén 

elérhető tudásmegosztás hozzájárulhat a családi vállalkozásra jellemző minőségközpontú 

vállalkozói magatartás fenntartásához.  

Az említett tényezőket és a kapcsolatrendszerüket a 13. ábra ismerteti. 

13. ábra: A családi vállalkozások DSP fókuszú teljesítménymodellje 

 

Forrás: Uhlaner, 2006 és Uhlaner et al, 2007. 

A harmadik ismertetésre kerülő teljesítménymodell (14. ábra) az erőforrás-alapú 

megközelítés irodalmához és az ún. stewardship theory, azaz gondoskodó elméleti 
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irányvonalhoz kapcsolódóan a családi vállalkozások két specifikus erőforrása 

viszonylatában értékeli a családi vállalkozási teljesítményt, ahol a vizsgálatba független 

változóként beépített erőforrás az innovatív kapacitás és a reciprokális altruizmus 

(Kellermans et al, 2007). A teljesítménymodell középpontjában egy technológia-alapú 

erőforrás és egy társadalompszichológiai alapokon nyugvó erőforrás áll, amelyek alatt az 

alábbiakat érthetjük: 

 Innovatív kapacitás: „egy vállalat új technológiai megoldások, új folyamatok, új termékek 

és üzleti ötletek keresése iránti elkötelezettségének mértéke” (McGrath, 2001, p. 118.) 

Számos szerző kiemeli munkásságában (McCann et al, 2001; Upton et al, 2001; Zahra et al, 

2004), hogy az innovációs képesség (kapacitás) egy különösen fontos vállalat-specifikus 

erőforrás, amely jelentősen megkülönbözteti a sikeres családi vállalkozásokat a kevésbé 

sikeres társaiktól. 

 Reciprokális altruizmus (kölcsönös önzetlenség): „… azonnali ellentételezés igénye 

nélküli önzetlen odaadás és elköteleződés, amelynek eredménye a szervezet érdekeivel 

való azonosulás, és erőteljes elköteleződés.” (Corbetta-Salvato, 2004, p. 358) 

Az ún. önzetlen családi vállalkozások természetrajza a modell szerint a következőket 

foglalja magába: a családtagok által gyakorolt önmérséklet az egyéni törekvések elérését 

illetően, közös családi felelősségtudat a szervezeti sikerek eléréséért (Cabrera-Suarez et al., 

2001), az egymásrautaltság szellemében kölcsönös segítségnyújtás a vállalati teljesítmény 

érdekében, személyes döntésekért, tettekért vállalt felelősség (Kellermanns-Eddleston, 

2006).  

A modell a bemutatott két független változó mellett két moderátor változót tartalmaz. Az 

egyik változó az erőforrás-alapú elméleti irányzathoz szorosan hozzákapcsolódódó stratégiai 

tervezés kérdésköre, amely abból az aspektusból merül fel, hogy az egyre turbulensebb 

környezetben hatékony erőforrás-felhasználás csak formalizált tervezési rendszer mellett 

képzelhető el (Chrisman et al, 2003; Ketokivi-Castaner, 2004). A stratégiai tervezés így 

mind a kölcsönös önzetlenség, mind az innovatív kapacitás teljesítményre gyakorolt pozitív 

hatását felerősítő eleme a családi vállalkozások formalizált vállalatvezetési módszereinek. 

A modell másik moderátor tényezőjét a technológiai lehetőségek képezik, amelyeknek 

elemei a következőek: a vevői igények és a vevői mix változékonysága, az új termékek 

bevezetésének sebessége, az iparági versenytársak be- és kilépési volatilitása, a piaci 

erőviszonyok gyakori és jelentős átrendeződése. A technológiai lehetőségekben gazdag 

vállalati környezet kedvezően befolyásolja a kölcsönös önzetlenség és az innovációs 
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kapacitás teljesítményre gyakorolt hatását. A technológiai lehetőségekben gazdag 

környezetben azok a vállalkozások képes hatékony válaszokat adni a felmerülő kihívásokra, 

amelyekre gyors döntéshozatal, hatékony kommunikáció és rugalmasság jellemző (Gilley et 

al., 2004). A kölcsönös önzetlenség jelenléte egy szervezetben képes megkönnyíteni az 

üzleti kommunikációt, a döntéshozatalt, az együttműködésekben való hatékony részvételt 

(Davis et al, 1997), továbbá a lehetőségek kiaknázása szempontjából a kölcsönös 

elköteleződés, a közös felelősségtudat és a bizalom elengedhetetlen és felbecsülhetetlen 

erőforrás, leginkább a hiteles információ-megosztásra és gyors döntéshozatali folyamatokra 

épülő üzleti szituációkban (Talaulicar et al, 2005). Azok a cégek, amelyek nem rendelkeznek 

a kölcsönös önzetlenségre jellemző kollektivista és együttműködő viselkedéssel, kevéssé 

hatékonyan tudnak reagálni a technológiai változásokra és a környezeti lehetőségekre (Zahra 

et al, 2004). Eddleston és szerzőtársai elméleti modelljüket 232 észak-amerikai családi 

vállalkozásnak – ahol családi vállalkozásnak azokat tekintették, ahol a vállalkozásban 

legalább 2 családtag dolgozik és a többségi tulajdonos a család – kiküldött online-kérdőív 

alapján tesztelték, és 32%-os válaszadás mellett az egyes változók közötti kapcsolat irányát 

és a moderátor változók szerepét illetően az alábbi eredményeik születtek: 

14. ábra: Erőforrások és a családi vállalkozási teljesítmény kapcsolatrendszere 

 

 Forrás: Kellermans - Eddleston, 2007 

A vizsgálatba bevont két erőforrás a hipotéziseknek megfelelően pozitívan járul hozzá a 

vállalkozások teljesítményéhez, a moderátor változók kapcsán azonban olyan eredmények 

születtek, amelyek mindenképpen további vizsgálatok alapjait képezhetik a következők 

szerint: 
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 A stratégiai tervezés szerepe a családi vállalkozások teljesítményalakulása kapcsán 

további kérdéseket vet fel: Mennyire befolyásolja a környezeti dinamika a stratégiai 

tervezés szükségességét a családi cégeknél? Vannak-e olyan környezeti tényezők, 

amelyek az innovációt, s vannak-e, amelyek a stratégiai gondolkodást igénylik 

elsődlegesen? 

 Technológiai lehetőségekben gazdag környezetben az innovativitásnál fontosabb 

versenyelőny forrássá válnak-e a család-specifikus erőforrások (pl. a családi kapcsolatok 

pszicho-dinamikus vonatkozásai)? 

Dyer (2006) a családi befolyás teljesítményre gyakorolt hatása kapcsán az erőforrás alapú 

elmélet és a megbízó-ügynök elmélet alapján „családi faktorként” említi azokat a családi 

részvétellel, családi befolyással összefüggő tényezőket, amelyek a nem családi 

vállalkozásokhoz képest teljesítménydifferenciákat (pozitív és negatív különbségeket) 

eredményezhetnek. 

15. ábra: Családi faktor és a vállalati teljesítmény kapcsolata 

Forrás: Saját szerkesztés Dyer, 2006, p. 259. alapján 

Dyer (2010) a keletkező ügynökköltségek mértéke és a családi vagyon, illetve családi terhek 

(aktívák és passzívák) alapján a családi vállalkozások négy típusát (apa és anya családi 

vállalkozása, professzionális családi vállalkozás, klán típusú családi vállalkozás és 

Teljesítménynövelő családi faktorok

•Költségelőny az ügynökköltségekben a 
megbízó és ügynöki célok 
összehangolása, valamint a családtagok 
közötti bizalom és összhang  
eredményeként.

•Családi vagyon

•Humán tőke: a család sajátos 
képzettsége, képességei, motivációja, 
rugalmassága

•Szociális tőke: goodwill, amely a 
család által kialakított alkalmazotti, 
beszállítói, vevői, helyi kapcsolataiból 
ered

•Családi brand és image, amely a 
vállalkozás és/vagy annak 
termékei/szolgáltatásai kapcsán 
kialakul az érintettekben

•Fizikai/Pénzügyi tőke: a családtagok 
számára rendelkezésre álló fizikai és 
pénzügyi eszközök, amelyekkel a 
vállalkozás működését segíthetik

Teljesítménycsökkentő családi 
faktorok

•Magasabb ügynökköltségek a 
családtagok közötti célkonfliktusokból 
adódóan, illetve az opportunizmus, 
altruizmus kapcsán bekövetkező 
kontraszelekció miatt

•Családi teher

•A szociális tőke menedzselésének 
elhanyagolása az érintettek részéről 
bizalmatlanságot okozhat ("amorális 
familiarizmus")

•A családon belüli konfliktusok 
alááshatják a külső érintettekben 
kialakult image-t

•Amennyiben a vállalkozás eszközeit 
személyes célokra használják a 
családtagok, az a cég erőforrásainak 
kiszipolyozásához vezet
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önérdekkövető családi vállalkozás) különbözteti meg, és a vállalati teljesítménnyel 

összefüggésben a következő előfeltevéseit fogalmazta meg az egyes kategóriákat illetően: 

 A klán típusú családi cégek jobban teljesítenek, mint a másik három típusba tartozó 

családi vállalkozások 

 A professzionális családi vállalkozások teljesítménye jobb, mint az önérdekkövető 

családi cégek teljesítménye. 

 A klán családi vállalkozások és a professzionális családi vállalkozások jobb teljesítményt 

nyújtanak, mint a nem családi vállalkozások. 

 A nem családi vállalkozások jobban teljesítenek, mint az önérdekkövető családi 

vállalkozások. 

A 16. ábra e két ismérv alapján képzett családi vállalkozás kategóriákat mutatja be. 

16. ábra: A Dyer-féle családi vállalkozás tipológia 

 

Forrás: saját szerkesztés Dyer, 2010 alapján 

A következő fejezetben azokat a nemzetközi kutatási eredményeket rendszerezem, amelyek 

a családi befolyás és a teljesítmény kapcsolatát illetően születtek. 
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1.3.2. A CSALÁDI ÉS A NEM CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 

TELJESÍTMÉNYDIFFERENCIÁIVAL KAPCSOLATOS KUTATÁSI 

ELŐZMÉNYEK  

A családi vállalkozásokkal foglalkozó szakirodalom jelentős hányada említést tesz a családi 

vállalkozások teljesítményéről, ugyanakkor mindössze a cikkek 10-15%-a esetében áll maga 

a teljesítmény és annak összefüggései a fókuszban (Chrisman et al, 2003.). A tanulmányok 

többsége a családi és nem családi vállalkozások közötti teljesítménykülönbségeket vizsgálja. 

A cikkek többségében az ún. hagyományos teljesítménymutatókra építenek, mint például a 

méret, a növekedési ütem, jövedelmezőség, pénzügyi struktúra, termelékenység (Gallo, 

1995; McConaughy-Phillips, 1999; Westhead-Cowling, 1997) annak ellenére, hogy a 

családi vállalkozások célrendszerében a gazdasági mellett egyéb, nem gazdasági motívumok 

is megtalálhatóak. A családi és nem családi vállalkozások teljesítménykülönbségére irányuló 

kutatások változatos és egymásnak ellentmondó eredményeket prezentálnak. A családi 

vállalkozások teljesítményét számos tényező befolyásolja, mint például: 

 a családi cégeket jellemző sajátos üzleti szemlélet és a nem családi vállalkozásokhoz 

képest jellemző alacsonyabb ügynökköltség (Dyer, 1986),  

 a stratégiai tervezési és kontroll mechanizmusok jelenléte (Ward, 1997), 

 innovációs folyamat hatékony menedzselése (Carnes and Ireland, 2013) 

 az irányítási struktúra (Gimeno et al, 2010), valamint 

  a családi befolyás mértéke, amelyet a családi tulajdonrész, a család által gyakorolt 

kontroll és a család menedzsment-részvétele segítségével kvantifikálnak. 

Az elmúlt évtizedben számos empirikus kutatás született a nemzetközi szakirodalmat 

gazdagítva, amely a teljesítmény és a tulajdonosi szerkezet kapcsolatát analizálta. Az 

eredmények meglehetősen ellentmondásos képet festenek. Kowalewski és szerzőtársai 

(2010) 217 lengyel tőzsdei vállalkozásra kiterjedő vizsgálata során pozitív és szignifikáns 

kapcsolatot igazolt a családi tulajdon és a ROE5, valamint a ROA6 mutatók értéke között. 

Anderson és szerzőtársai (2003) a S&P7 500 vállalati mintára kiterjesztett vizsgálatuk során 

                                                 

5 Return on Equity 

6 Return on Assets 

7 Standard & Poor’s 
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arra a megállapításra jutottak, hogy a családi tulajdonrész és a vállalati teljesítmény közötti 

kapcsolat fordított U-alakú görbével írható le, ahol 30 %-os maximális családi 

tulajdonrészesedés mellett érték el a családi vállalkozások a legnagyobb 

teljesítménytöbbletet. Mishra és szerzőtársai (2001) norvég, Sraer és Thesmar (2007) 

francia, míg Martinez és szerzőtársai (2007) chilei vállalkozásoknál mutattak ki szignifikáns 

pozitív kapcsolatot a családi tulajdonlás és a vállalati teljesítmény között. Ezzel szemben 

Miller és szerzőtársai (2007) a Fortune 1000 vállalati mintát elemezve azt a konklúziót 

vonták le, hogy a nem-családi vállalkozások felülmúlták a családi cégeket a Tobin-féle Q 

vonatkozásában. Holderness és Sheehan (1988) hasonló megállapítást tett, az USA-ban 

végzett felmérésük kapcsán ugyanis szignifikánsan alacsonyabb ROE, ROA és Tobin-féle 

Q8 értéket mértek a családi vállalkozásoknál, mint a nem-családi cégeknél. Górriz és Fumás 

(2005) 53 spanyol tőzsdei céget középpontba állító kutatása pedig nem talált szignifikáns 

különbséget a családi és a nem-családi vállalkozások között a RoA és a Tobin-féle Q alapján. 

Ehrhardt és szerzőtársai (2005) longitudinális vizsgálata szerint, mely 124 német 50 millió 

euró feletti árbevétellel rendelkező vállalatra orientálódott, a családi vállalkozásoknál 

magasabb a ROA mutató értéke, ugyanakkor szignifikáns különbséget nem tapasztaltak a 

részvénypiaci teljesítményt illetően. Corstjens és szerzőtársai (2006) transznacionális 

kutatása a vizsgált mutatók és az érintett országok kapcsán differenciált képet mutat. A 

Tobin-féle Q kapcsán valamennyi vizsgálat által érintett országban (Németország, Nagy-

Britannia, USA, Franciaország) a családi vállalkozások értek el jobb eredményt. A ROA 

tekintetében a brit vállalatokat leszámítva a családi cégek felülmúlták a nem családi 

vállalkozásokat. 

Számos nemzetközi kutatási projekt irányult arra, hogy a tulajdonos család által 

felügyelőbizottsági tagságon keresztül betöltött ellenőrzési joggyakorlásának teljesítményre 

gyakorolt hatását feltárja. Claessens és szerzőtársai (2002) 1301 tőzsdén jegyzett kelet-ázsiai 

vállalatra kiterjedő vizsgálata – mely a vállalati érték alakulását elemezte a piaci és könyv 

szerinti érték aránya alapján – azzal a véleménnyel zárult, hogy a családi kontroll 

növekedésével párhuzamosan csökken a vállalati érték. Ez a negatív hatás felerősödik, 

amennyiben a családi tulajdonhányad alacsony, ugyanakkor a kontroll a család kezében van. 

                                                 

8 Tobin-féle Q: egy vállalat piaci értékének és eszközei pótlási értékének a hányadosa (Naffa, 2009) 
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A családi befolyás érvényesülésének harmadik területe a menedzsment-döntésekre 

gyakorolt közvetlen – amennyiben a családtag(ok) felsővezetői szerepet tölt(enek) be – és 

közvetett hatás – a család érdekeit képviselő külső menedzser által –, amely a témában 

folytatott kutatások alapján a vállalati teljesítmény egyik releváns hatótényezője. A családi 

menedzsment teljesítményre gyakorolt hatását illetően is inkonzisztens kutatási eredmények 

születtek az elmúlt két évtizedben. Andres (2008) 275 német tőzsdén jegyzett vállalkozás 

esetében vizsgálta a családi és nem családi vállalkozások teljesítménydifferenciáit, 

családinak tekintve azon vállalkozásokat, ahol a család aktív szerepet vállal a 

menedzsmentben és a felügyelő bizottságban is. A felmérés szerint azon családi cégek 

teljesítménye szignifikánsabb magasabb a nem családi cégekénél, ahol a családtagok a top 

menedzsment team tagjai és ahol az alapító még aktív. Hasonló eredményre jutott Anderson 

és Reeb (2003), illetve Lee (2006) USA-beli nagy, tőzsdei cégek esetében, illetve Maury 

(2006) 1672 nyugat-európai, tőzsdén jegyzett vállalkozásra kiterjesztett kutatása során. 

Yermack (1996) 452 nyilvánosan működő amerikai vállalat elemzése kapcsán jutott arra a 

véleményre, hogy azok a vállalatok az eredményesebbek, ahol nem érvényesül a 

menedzsmentben a családi befolyás. 

Számos nemzetközi kutatási projekt a családi menedzsment kérdéskörét kiterjesztette a 

generációs kérdésekre is.  

Villalonga – Amit (2006) a Fortune 500 vállalat körében lefolytatott kutatása szerint, ha csak 

az alapító tagja a menedzsmentnek, akkor pozitív, ha a leszármazottak érintettek a 

topmenedzsmentben, akkor annak negatív hatása van a teljesítményre.  

Bennedsen és szerzőtársai 2006-ban 6753 vállalat esetében vizsgálták a CEO vagy annak 

közvetlen családtagja halálának pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatását. A kutatás szerint 

statisztikailag is kimutatható és gazdasági szempontból is jelentős csökkenés következetett 

be a cég nyereségességében, a beruházások terén és az árbevétel növekedés mértékét 

illetően.  

Barontini – Caprio (2006), illetve McConaughy és szerzőtársai (1998) kutatásaikban negatív 

irányú kapcsolatot tártak fel az utódok menedzsment-részvétele és a vállalati teljesítmény 

között.  

Pérez-Gonzáles (2006) USA-ban, Smith – Amoako-Adu (1999) Kanadában, illetve 

Bennedsen és szerzőtársai (2007) Dániában végzett empirikus felmérése pedig azzal a 

konklúzióval zárult, hogy a családon belüli utódlás negatív hatást gyakorolt a vállalati 
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teljesítményre. A családi és nem családi vállalkozások teljesítménydifferenciáira 

orientálódó, Európában lefolytatott kutatások eredményeit a 6. táblázat foglalja össze: 

6. táblázat: Teljesítménydifferenciákat vizsgáló kutatások Európában - szakirodalmi áttekintés 

Szerző 

(évszám) 

Minta Családi 

befolyás 

Teljesítmény-

indikátor 

Eredmény 

Andres (2008) 275 német tőzsdei 

cég 

kontroll és 

menedzsment 

Tobin-féle Q  

 

RoA 

A családi vállalkozások 

teljesítménye felülmúlja a 

nem családi cégeket, 

amennyiben az alapító 

család aktív a felügyelő 

bizottságban és az 

ügyvezetésben 

Barontini – 

Caprio (2006) 

675 tőzsdei 

vállalat 

 (11 országból) 

kontroll Tobin-féle Q 

 

RoA 

A családi vállalkozások 

felülmúlják a nem családi 

cégeket 

Cucculelli – 

Micucci 

(2008) 

Olaszország tulajdon 

menedzsment 

RoA Magasabb a RoA, ha nem 

a leszármazottak töltik be 

a vezető pozíciót 

Corstjens et 

al. (2006) 

1012 tőzsdei cég 

(Franciaország, 

Németország, 

Nagy-Britannia és 

Egyesült 

Államok) 

tulajdon Tobin-féle Q 

 

RoA 

 

Teljes 

részvénytulajdonosi 

hozam (TSR) 

Nincs különbség a családi 

cégek és a nem családi 

vállalatok között a RoA 

és a Tobin-féle Q alapján. 

Franciaországban a 

családi cégek felülmúlták 

a nem családi vállalatokat 

a TSR kapcsán 

Cronqvist – 

Nilsson (2003) 

309 nyilvánosan 

működő svéd cég 

kontroll Tobin-féle Q Ha a család kisebbségi 

tulajdonos és az 

ellenőrzés a család 

kezében van, az 

jelentősen alacsonyabb 

vállalati értéket 

eredményez. 

Ehrhardt et 

al. (2005) 

124 német 

vállalat (50 millió 

euró feletti 

árbevétel) 

tulajdon 

 

kontroll 

Részvénypiaci 

teljesítmény 

 

RoA 

A részvénypiaci 

teljesítményt illetően 

nincs szignifikáns 

különbség. 

A RoA alapján a családi 

vállalkozások jobban 

teljesítettek. 

Górriz – 

Fumás (2005) 

53 spanyol 

tőzsdei cég 

tulajdon Tobin-féle Q 

 

RoA 

Nincs szignifikáns 

különbség a családi és a 

nem családi vállalkozások 

között 

Heinonen – 

Stenholm 

(2006) 

289 kis és 

közepes finn 

vállalkozás 

nem definiált Alkalmazotti 

létszám növekedése 

Árbevétel 

növekedése 

Nincs szignifikáns 

differencia a családi és a 

nem családi vállalkozások 

között 

Jaskiewicz et 

al. (2005) 

196 német és 

spanyol 

nyilvánosan 

működő 

vállalkozás 

kontroll 

menedzsment 

tulajdon 

Abnormális 

hozamok a tőzsdei 

bevezetést követő 3 

évben 

Nincs szignifikáns 

különbség a családi és 

nem családi vállalkozások 

között 

Az erős családi befolyás, 

amennyiben magas a 

családi tulajdonhányad, 

pozitív hatással van a 
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családi vállalkozás 

teljesítményére 

Kowalewski 

et al. (2010) 

217 lengyel 

tőzsdei 

vállalkozás 

menedzsment 

tulajdon 

RoE 

 

RoA 

 

Működési bevétel 

A családi menedzsment 

pozitívan befolyásolja a 

pénzügyi teljesítményt 

 

Maury (2006) 1672 nyugat-

európai tőzsdei 

vállalkozás 

kontroll RoE 

 

RoA 

 

Tobin-féle Q 

A családi vállalkozások 

teljesítménye felülmúlja a 

nem családi cégekét, 

amennyiben a család 

megtartja magának a két 

legmagasabb vezetői 

pozíciót 

Mishra et al. 

(2001) 

120 norvég 

tőzsdei 

vállalkozás 

tulajdon Tobin-féle Q A családi vállalkozások 

felülmúlják a nem családi 

vállalkozásokat 

Sraer – 

Thesmar 

(2007) 

2973 francia 

tőzsdei vállalat 

tulajdon Piaci érték és a 

könyv szerinti érték 

hányadosa 

RoA 

RoE 

A családi vállalkozások 

felülmúlják a nem családi 

cégeket 

Westhead – 

Crowling 

(1997) 

427 brit nem 

tőzsdei 

vállalkozás 

tulajdon Árbevétel 

növekedése 

Alkalmazottak 

létszámának 

növekedése 

Nincs szignifikáns 

különbség a családi és a 

nem családi vállalkozások 

között 

Forrás: Kraiczy (2013) alapján gyűjtés és saját szerkesztés 

Ezen kutatási eredmények bázisán, tekintve, hogy hasonló kutatás nem született 

Magyarországon, a Figyelő Feltörekvő 200 (2013) lista alapján egy pilot-kutatást végeztem, 

amelynek eredményeit a későbbiekben ismertetem. 

1.3.3. AZ INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ÉS A FAMILINESS 

ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE 

Az osztrák közgazdász, Joseph A. Schumpeter innováció fogalma nyomán számos 

tanulmány és kutatás született az innováció definiálását, tipologizálását és mérési 

lehetőségeit illetően. A családi vállalkozás fogalomhoz hasonlóan az innováció fogalma 

kapcsán sem létezik egy, mindenki által érvényesnek tartott definíció. Az innovációt 

Hauschildt – Salomo (2007) többdimenziós megközelítése alapján ismertetem (17. ábra), ez 

ugyanis egy olyan megközelítés, amely reflektál a schumpeter-i definícióval kapcsolatban 

felvetett hiányosságokra – úgymint az innováció típusai, az elemzés szintjei, vagy az 

újdonság/innovativitás mértéke.  

Az innováció fogalmához szorosan hozzákapcsolódik az innováció orientáció fogalma, 

amely kiterjedt szakirodalmi bázissal bír. Az innováció orientációval kapcsolatban 
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napvilágot látott definíciók egy lehetséges rendszerezése szerint az innováció orientáció 

értelmezhető úgy, mint vállalati kultúra (Worren et al, 2002), hajlandóság (Lee et al, 2001), 

technológiai fölény (Deshpandé et al, 2000), illetve egyéni vagy kollektív viselkedés 

(Berthon et al, 1999). Hurley – Hult (1998, p. 44) szerint az innováció orientáció, mint az új 

ötletekre való nyitottság, a vállalati kultúra egyik aspektusa. Lumpkin – Dess (2001, p. 43) 

a kreativitás és a kísérletezés iránti elköteleződésként írja le a vállalkozások innováció 

orientációját.  

17. ábra: Az innováció ötdimenziós modellje 

 

Forrás: Hauschildt – Salomo (2007); Damanpour (1996) alapján saját szerkesztés 

 

A primer kutatásban egyrészt a családi vállalkozások innováció-orientációja, másrészt az 

innovációs teljesítménye is elemzésre kerül. Az innovációs teljesítmény mérése az Oslo 

kézikönyv 9  harmadik kiadása szerinti innováció értelmezést követve valósul meg, ez 

ugyanis a korábbiakhoz képest az innováció fogalmát tágabb értelemben definiálja, és a 

termék- és eljárás-innováción túl a marketing-innovációt és a szervezési-szervezeti 

innovációt is magában foglalja, azaz: „Az innováció - új, vagy jelentősen javított termék (áru 

                                                 

9 Oslo kézikönyv 1992-es első kiadása a technológiai, a termék- és eljárás-innovációt tartalmazta, az 1997-ben 

megszületett második kiadás beveztei a szolgáltatás-innovációt, míg a 2005-ös harmadik kiadásban, mely az 

OECD és az Európai Bizottsághoz kötődik egy kiterjesztett értelmezése jelenik meg az innovációnak. 
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vagy szolgáltatás) vagy eljárás, - új marketing-módszer, vagy - új szervezési-szervezeti 

módszer bevezetése - az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső 

kapcsolatokban.” (OECD-Oslo Manual, 2005) 

A családi vállalkozások és az innováció összefüggéseit feltáró kutatások azt rögzítették, 

hogy a családi vállalkozások innovációs aktivitása alacsonyabb a nem családi tulajdonban 

lévő vállalkozásokkal összevetve.  De Massis és szerzőtársai (2013) arra a következtetésre 

jutottak, hogy a családi vállalkozások innovációs célú beruházásai konzekvensen alulmúlják 

a nem családi vállalkozásokét. A K+F kiadásokra a családi cégek elsüllyedt költségként 

tekintenek, melynek megtérülése bizonytalan, így a családi vállalkozások többsége 

konzervatív innovációs stratégiát követ (Miller et al, 2011). Chrisman - Patel (2012) 1998 

és 2007 közötti Standard and Poor’s 1500 vizsgálata során arra a megállapításra jutott, hogy 

a családi vállalkozások kevesebbet fordítottak K+F-re, mint a nem családi cégek. Block 

(2012) a Standard and Poor’s 500-as listája kapcsán ugyanezt az eredményt kapta, sőt 

megállapította, hogy a családi vállalkozások alacsonyabb arányban vannak jelen a kutatás-

intenzív iparágakban, mint a nem családi vállalkozások. Munoz-Bullon – Sanchez-Bueno 

(2011) kutatása szerint a családi és nem családi vállalkozások innováció célú kiadásai közötti 

eltérés oka a sajátos struktúra, a vállalatkormányzási gyakorlat, az eltérő célrendszer és a 

vállalati kultúra.  

Míg egyértelmű a szakirodalmi, kutatói álláspont a K+F kiadásokat illetően családi – nem 

családi vállalkozás dimenzióban, addig az ún. familiness és innovációs teljesítmény 

összefüggésrendszert tekintve ellentmondásos megállapítások születtek a nemzetközi 

szakirodalomban. A szabadalmak számát vizsgálta Chin 2009-ben szerzőtársaival, és 

negatív kapcsolatot tártak fel a családi befolyás és az innováció e fokmérője között. 

Gudmundson és szerzőtársai (2003) kutatási eredményei alapján a családi vállalkozások 

felülmúlták a nem családi cégeket az új termékek és szolgáltatások bevezetésének 

sikerességében.  

Hsu – Chang (2011) 124 tajvani családi cégre kiterjedő kutatása szerint a családi 

vállalkozások némi előnnyel bírnak a hosszú távú, stratégiai orientált szervezeti irányultság 

okán az innovációt illetően, míg Craig – Dibrell (2006) a családi vállalkozások rugalmasabb 

döntéshozatali mechanizmusában látja a nagyobb innovációs potenciált. Ugyanakkor több 

szerző is megállapítja, hogy kevés empirikus eredmény született a témában, így a családi 

vállalkozások teljesítmény fókuszú kutatásaiban nagyobb szerepet kell szánni az innovációs 
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teljesítmény és az innováció-orientáció mérésének (O’Boyle et al, 2012). Vita tárgyát képezi 

a családi vállalkozási kutatásban az ún. „képesség-hajlandóság paradoxon”, amely 

kimondja, hogy a családi vállalkozások általában magasabb képességgel, viszont 

alacsonyabb hajlandósággal bírnak az innováció terén (Chrisman et al, 2015).  A családi 

vállalkozások innovációs képességét és hajlandóságát befolyásoló familiness elemek a 

szakirodalomgyűjtés és -feldolgozás alapján a 7. táblázatban kerültek összefoglalásra. 

7. táblázat: Az innovációs képesség és hajlandóság paradoxon a familiness-szel összefüggésben 

F
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m

e
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 Innovációs képesség Innovációs hajlandóság 

 Hosszú távú irányultság 

 Erős családi kötelékek 

 Alapító hosszú távú irányítói 

szerepéből adódóan felhalmozott rejtett 

tudás 

 Családi vagyon és családi tőke  

 Tulajdonosi célok és szándékok 

 Gazdasági – nem gazdasági célok 

dominanciája 

 Motivációk 

 Szervezeti irányultság 

 Szocio-emocionális tőke 

Forrás: saját készítés (Patel – Fiet, 2011; Gómez-Mejia et al, 2007; Chrisman et al, 2015 alapján) 

A környező európai országokban kvantitatív és kvalitatív kutatási módszekkel vizsgálták az 

innovációval kapcsolatos inputok/outputok és a családi vállalkozási jelleg 

összefüggésrendszerét. Az empirikus kutatásomban az innovációs teljesítményt vizsgálom, 

azaz az output oldaláról közelítem a kérdéskört, így a 8. táblázatban az Európában lezajlott, 

innovációs teljesítményre fókuszáló kutatások főbb megállapításait foglalom össze országok 

szerinti bontásban. 

A nemzetközi családi vállalkozás orientált innovációs kutatások között sajátos nézőpontja 

miatt kuriózumnak számít Block – Spiegel 2013-as empirikus kutatása, amely 326 német 

régiót vizsgált 526 innovatív iparágban működő családi KKV bevonásával. A szerzőpáros 

legfőbb konklúzióként azt vonta le, hogy azok a régiók, ahol magasabb a családi 

vállalkozások denzitása magasabb innovációs teljesítményt mutatnak fel.  
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8. táblázat: Innovációs teljesítmény-fókuszú családi vállalkozási kutatások Európában 

Minta Szerző Fő megállapítások 

Ausztria Hauck – Prügl 

(2015) 
81 osztrák, turisztikai családi vállalkozás kvantitatív elemzése alapján a 

család alkalmazkodóképessége és a családi  összhang pozitívan hat az 

utódlásra teremt az innovációra is, a családi hagyományok és a 

generációk közötti tekintélyelv negatívan hat az innovációra 
Weismeier-

Sammer 

(2014) 

Az innováció-orientáció, mint familiness segíti az új ötletek generálását 

és azok kiaknázását, megvalósítását is – egy turisztikai családi 

vállalkozás kvalitatív elemzése alapján 

Belgium 

Hollandia 

Classen et al 

(2012) 
167 feldolgozóipari KKV kérdőíves megkérdezése alapján szélesebb 

körű kutatási tevékenységre épülő innovációs aktivitást tártak fel a nem 

családi cégek esetében 
Beck et al. 

(2011) 
A többgenerációs családi vállalkozásoknál a paicorientált viselkedés 

alacsonyabb szintű, ami az innovációt sis visszaveti 

Egyesült 

Királyság 

Laforet (2013) 68 kisvállalkozás alapján megállapítást nyert, hogy a piaci feltételek, az 

iparág, az üzleti célok és a hosszú távú orientáció pozitív hatást gyakorol 

a családi cégek innovációs aktivitására 

Német- 

ország 

Bergfeld – 

Weber (2011) 
10 sikeres családi vállalkozás dinasztia ún. radikális innovációt támogató, 

progresszív kultúrát képvisel a hosszú távú életképesség megőrzése 

érdekében 
Classen et al. 

(2014) 
2 087 kis és közepes méretű vállalkozás kapcsán megállapították, hogy a 

családi vállalkozások felülmúlják a nem családi cégeket a 

folyamatinnovációt illetően 
Kammerlander 

– Ganter 

(2015) 

7 FMCG-ben tevékenykedő családi vállalkozás – a családi CEO sajátos 

nemgazdasági célok meghatározásával nyomonköveti a technológiai 

színvonal alakulását 
Kraiczy 

(2013) 
114 német családi KKV alapján – a vezérigazgató kockázatvállalási 

hajlama és az új termék portfolió, azaz az innovativitás közötti pozitív 

kapcsolatot gyengíti a családtagok magas aránya a topmenedzsmentben 

Olasz-

ország 

Alberti – 

Pizzurno 

(2013) 

74 kis- és közepes családi vállalkozás alapján kvantitatív felmérése 

alapján a termékfejlesztések száma és a vállalkozások teljesítménye 

között pozitív korreláció van, a családi vállalkozások termékfejlesztései 

a meglévő termékek inkrementális innovációjára irányulnak. 
Cassia et al. 

(2012; 2011) 
10, illetve 4  mélyinterjú alapján a közös családi értékek, a család hírnév 

erősítésének szándéka, a családtagok közötti nyílt kommunikáció, az 

alacsony ügynök-költségek segítik termékfejlesztési folyamatokat 
Cucculelli et 

al. (2016) 
A családi irányítás gátolja az új termék bevezetést, és ezt a 

generációváltás felerősíti 
De Massis et 

al. (2016) 
A külső professzionális projektvezetővel rendelkező közepes családi 

vállalkozások felülmúlják a belső /családtag projektvezetővel működő 

családi vállalkozásokat 
Lazzarotti 

(2013) 
A vállalkozás abszorpciós kapacitását a vizsgált mikro családi 

vállalkozásnál családi és nem családi tényezők egyaránt befolyásolták 
Pittino et al. 

(2013) 
508 közepes vállalkozás kérdőíves megkérdezése alapján a családi 

vállalkozások nagyobb arányban támaszkodnak kutatási célú 

együttműködésekre, mint a nem családi cégek 

Spanyol- 

ország 

Sanchez-

Famoso et al. 

(2014) 

172 spanyol vállalkozás kérdőíves felmérése alapján a szociáis tőke 

pozitív hatást gyakorol az innovációs teljesítményre 

Svéd-

ország 

Grundström et 

al. (2011) 
10 svéd családi vállalkozás vizsgálata alapján az innováció orientáltság 

és a menedzsmentszerkezet között nincs közvetlen összefüggés 

Forrás: saját szerkesztés a szerzők munkái alapján 
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Magyarországon célzottan a családi vállalkozások és a nem családi vállalkozások 

innovativitását összehasonlító kutatási eredményeket nem találtam a szakirodalom gyűjtés 

során, így azzal, hogy a teljesítményértelmezésembe bevonom az innovációs teljesítményt 

ezen a téren is újszerű megállapításokat tudok tenni, amely további kutatásokat indíthat 

ebben a kutatási irányban. 

1.3.4. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS KUTATÁSI MODELLEK 

Jelen fejezetrész célja bemutatni azokat a családi vállalkozások növekedésének 

kontextusában keletkezett modelleket, amelyek a családi vállalkozások különböző 

növekedési mutatói alakulásában szerepet játszó tényezőket azonosítják. 

A családi vállalkozások növekedésével, illetve a vállalati vállalkozói tevékenységével 

kapcsolatos kutatások között zászlóshajónak számít Kellermans – Eddleston (2006) 

kutatása, amely arra irányult, hogy megvizsgálja, minek köszönhető, hogy egyes családi 

vállalkozásoknál jobban érvényesül a corporate entrepeneurship tevékenység, mint 

másoknál. A modell a vállalati vállalkozói tevékenységet elősegítő tényezők között az 

alábbiakat vizsgálja: 

 Független változók: 

a) Változtatásra való hajlandóság 

Karagozoglu – Brown (1988) szerint a változtatásra való nyitottság a szervezeti kultúra 

egyik eleme, az innováció alapfeltétele; amely a hosszú távú életképesség egyik forrása 

(Hedberg, 1981). A családi vállalkozási kultúra alapesetben megkönnyíti a gyors és 

hatékony változásokat, s elősegíti a vállalkozói tevékenységek folytatását (Zahra et al, 

2004). Upton és szerzőtársai (2001) kutatásukban kiemelik, hogy a leggyorsabban növekvő 

családi vállalkozásokra leginkább az úttörő és korai követő piaci időzítési stratégia a 

jellemző, ami arra utal, hogy fontos szerep jut a rugalmasságnak és az új ötletekre 

törekvésnek a növekedésben. Sajnos nem minden családi vállalkozásra jellemző ez a fajta 

nyitottság (Beckhard - Dyer, 1983), sokan konfliktus-forrásnak tekintik a változtatást (Vago, 

2004; Ward, 1987), mások egyszerűen nem hajlandóak modernizálni (Handler, 1989; 

Stavrou, 1999). A változástól való félelem által vezérelt családi vállalkozásokra a stagnálás 

és a piaci részesedés csökkenése a jellemző és a változásokkal szembeni ellenállás mögött 

sok esetben a családtagokban kialakult, stratégiai célokhoz kapcsolódó érzelmi kötődés áll 

(Miller et al, 2003).  
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b) Generációk bevonódása 

A kutatási előzményekre építve (Gersick et al, 1997; McConaughy et al, 1999) a modell 

második változója a családi vállalkozásban közreműködő generációk száma, illetve a 

vállalkozásban érintett generáció(k), ugyanis számos tanulmány megerősítette, hogy a 

vállalati vállalkozói kedv eltérő a különböző generációs paraméterekkel leírható családi 

vállalkozásoknál.  

Aldriff – Cliff (2003) elismeri az alapító vállalkozói teljesítményét, azonban a szerzők 

többsége szerint az alapítói családi vállalkozások konzervatívvá válnak, és az idő 

előrehaladásával egyre alacsonyabb érdeklődést mutatnak az új lehetőségek (piacok, 

befektetések) iránt, a meglévő üzlet örökül hagyása iránti törekvésük és a családi vagyon 

őrzése helyeződik a központosított döntések középpontjába (Morris, 1998). Ehhez képest a 

későbbi generációk többnyire szakítanak a status quo fenntartására irányuló magatartással 

(Kepner, 1991) és a több generáció által tulajdonolt és menedzselt családi cégek az üzlet 

megfiatalításában, önmaguk újra és újra feltalálásában ismerik fel a növekedés és az előző 

generációk által örökült hagyott vagyon gyarapításának lehetőségét (Jaffe - Lane, 2004). 

Sharma és szerzőtársai (1997) kiemelik, hogy a későbbi generációk számára a vállalati 

vállalkozói tevékenység jelentheti az egyedüli perspektívát, azaz a termék és szolgáltatás 

innováció, a nemzetköziesedés, valamint a növekedés alapját.  

c) Észlelt technológiai lehetőségek 

Salvato (2010) empirikusan igazolta, hogy azoknál a családi vállalkozásoknál, ahol képesek 

időben felismerni a technológiai fejlesztési lehetőségeket, ott intenzívebb a vállalkozói 

magatartás. Dess – Lumpkin (2005) kutatása megerősítette, hogy azok a családi 

vállalkozások, amelyek technológiai lehetőségekben gazdag környezetben működtek, 

intenzívebb befektetési és fejlesztési tevékenységet folytattak és proaktívabban léptek fel.  

 Moderátor változó: Stratégiai tervezés 

A családi vállalkozások sikeres működésének egyik integráns eleme a stratégiai tervezés, 

több kutatás megerősítette ugyanis (McCann et al, 2001; Upton et al., 2001), hogy a gyorsan 

növekvő családi vállalkozások nagyobb arányban folytattak stratégiai tervezési 

tevékenységet, mint a lassabb növekedést felmutató családi cégek. Több szerzőnél (Ward, 

1987; Jaffe - Lane, 2004; Ketokivi - Castaner, 2004) a formális stratégiai tervezés, mint 

integratív eszköz jelenik meg, amely elősegíti a többgenerációs családi vállalkozások 

növekedési céljainak elérése érdekében az érdekkonfliktus-mentes vállalkozói 

gondolkodásmód érvényesülését és az erőteljesebb vállalkozói magatartást. 
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A vállalkozói orientáció és a vállalati vállalkozás témakörök érintőlegesen azért kerültek a 

dolgozatomban megemlítésre, mert a családi vállalkozások növekedését leíró elméleti 

modellek és empirikus kutatások egy része a vállalkozói orientációt növekedést befolyásoló 

tényezőként értelmezi és kezeli, és a vállalkozói orientációt a saját kutatási modellembe is 

beépítem. 

A családi vállalkozások növekedésével foglalkozó nemzetközi szakirodalom jelentős 

hányada egyetért Zahra (2005) azon megállapításával, miszerint a családi vállalkozások 

egyik jelentős sajátossága, hogy a családi kapcsolatok behálózzák a tulajdonosi és 

menedzsment szerkezetet, ezáltal a családi befolyás jelentős hatást gyakorol a menedzsment 

vállalkozói orientáltságán keresztül a vállalkozás hosszú távú jövedelmezőségére, a cég 

exportteljesítményére, s emellett a növekedési lehetőségeire is. A vállalkozói orientáció és a 

teljesítmény viszonyrendszerét több külső és belső tényező befolyásolja (Lumpkin – Dess, 

1996), mint például a szervezeti struktúra, a versenystratégia jellege, az iparág technológiai 

intenzitása.  

A tulajdonosi és menedzsment szerkezet vállalkozói magatartást befolyásoló jellege, mint a 

családi vállalkozás kutatók (Wiklund – Shepherd, 2005; Zahra, 2005; Naldi et al, 2007) 

érdeklődésének egyre inkább kitett téma három aspektusból jelenik meg a nemzetközi 

szakirodalomban.  Az egyik elméleti irányvonal képviselői (Habbershon-Pistrui, 2002; 

Kellermanns et al, 2008) a generációváltás és a vállalkozói orientáció kapcsolatát vizsgálják. 

A második kérdéskör a családi vállalkozások sajátos erőforrás és képesség-szerkezete, 

valamint a vállalkozói magatartás kapcsolatrendszere köré épül (Habbershon–Williams, 

1999; Dyer, 2006; Eddleston et al, 2008). A harmadik aspektus pedig a család és a 

vállalkozás alrendszerek összefonódása, és a vezetés, valamint a tulajdonosi szerkezet 

döntéshozatalra gyakorolt hatása felől közelíti a vállalkozói orientáltság mértékét (Nordqvist 

et al, 2008; Zahra et al, 2004).  

A családi bevonódás és a teljesítmény kapcsolatának teoretikus és empirikus kutatási 

előzményének tekinthető Carney (2005) megállapítása, mely szerint a családi kontroll 

egyfajta tőke korlátot jelent, ami gátolja a vállalati növekedést. Gersick és szerzőtársai 

(1997), valamint Salvato et al. (2010) álláspontja szerint a családi vállalkozások igyekeznek 

a folytonosságot kezelni prioritásként, így a status quo fenntartása iránti törekvés a 

növekedésük ellen hat. A vállalkozói orientáció öt dimenziója és a növekedés közötti 
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kapcsolatrendszert, s mint moderáló tényező, a családi befolyás relációját vizsgálta Casillas 

– Moreno (2010) a következő relációk mentén: 

 Az innovativitás – családi befolyás – növekedés kapcsolatrendszert illetően 

A családi vállalkozások túlélése attól függ, hogy sikerül-e új piacokra innovatív termékeket 

és szolgáltatásokat értékesíteni (Ward, 1987), másrészt minél nagyobb a családi befolyás 

mértéke, annál jobban érvényesül a hosszú távú orientáció, ami elősegíti innovációs 

stratégiák kidolgozását, a centralizáltságból adódó gyors döntéshozatal, amely az alapítói 

fázisban lévő családi cégek esetén segíti az alapító-tulajdonos innovatív üzleti ötleteinek 

gyors megvalósítását. 

 A kockázatvállalás – családi befolyás – növekedés relációkat illetően 

A családi vállalkozások kockázatkerülő magatartását több szerző is hangsúlyozza (Zahra 

2005; Van Auken-Werbel, 2006), erre hivatkozva feltételezik a modellalkotók, hogy a 

családi befolyás negatívan befolyásolja a kockázat-vállalás és a növekedés relációt. 

 A proaktivitás – családi befolyás – növekedés viszonyrendszert illetően 

A családi vállalkozásokat pénzügyi konzervativizmus jellemzi, ami az eladósodottsággal 

kapcsolatos családi ellenérzésekből adódóan aláássa a proaktív stratégiák követésének 

esélyeit, így a családi befolyás negatívan befolyásolja a proaktivitás növekedésre gyakorolt 

hatását.  

 Az agresszív piaci magatartás – családi befolyás – növekedés összefüggéseit illetően 

A családi cégeket a piaci résekben rejlő üzleti lehetőségek kiaknázása jellemzi, a piaci 

versengés során tanúsított agresszivitás, a közvetlen versengés nem a családi vállalkozások 

gyakorlatát jellemzi két okból kifolyólag. Egyrészt, mert negatívan befolyásolja a családi 

vállalkozás hírnevét, imázsát; másrészt a családi cégek túlélőképességét is visszavetheti. 

 Az autonómia – családi befolyás – növekedés kapcsolatát illetően 

A családi vállalkozások autonómiával kapcsolatos attitűdjét egyes szerzők (Eddleston et al, 

2008) az egyén szintjén vizsgálják, egyfajta belső autonómiaként, és kiemelik, hogy a családi 

cégek kevésbé korlátozzák az egyéni autonómiát, ami elősegítheti a növekedést generáló 

vállalkozói magatartás gyakorlását. Más kutatók a cég külső szereplőkkel szembeni (bankok, 

vevők, szállítók és intézmények, hálózatok) autonómiát vizsgálva (Nordqvist et al, 2008) 

megállapítják, hogy sokkal jellemzőbb a családi cégekre, mint a nem családi 

vállalkozásokra, ami pedig gátat szabhat a klaszterekben, stratégiai szövetségekben, 

hálózatokban való részvételnek, és így a tudás-, és tőkeakkumulációnak.  
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A modell korlátai közé tartozik, hogy kizárólag egy teljesítménymutatót állítottak a vizsgálat 

középpontjába, érdemes lenne például a jövedelmezőségre, vagy a tőkeakkumulációra 

kiterjeszteni a vizsgálatot. A családi vállalkozás jellemzőit is célszerű lehet 

szofisztikáltabban kezelni, továbbá a külső környezet jellemzőit is bevonni a modellbe.  

A saját kutatási modellben kitérek az autonómia vagy más oldalról közelítve a nyitottság 

kérdéskörére, továbbá a proaktív magatartás érvényesülésére, valamint az innovativitás és a 

kockázatvállalás megjelenésére a családi és a nem családi, továbbá az eltérő generációs 

szerkezetű családi vállalkozások esetében. Saját empirikus kutatásom tervezéséhez a 

Casillas – Moreno (2010) modell mellett figyelembe veszem Uhlaner és szerzőtársai (2012) 

teljesítménymodelljét (18. ábra), amely a vállalkozói orientáción túl egyéb vállalkozói 

hozzáállást is vizsgál, továbbá számításba vesz a teljesítmény alakulásának elemzésénél 

egyéni, családi, vállalati és külső környezeti szempontokat, tényezőket is.  

18. ábra: A családi vállalkozások kiterjesztett teljesítménymodellje 

Forrás: Uhlaner et al, 2012 

A kvantitatív és a kvalitatív kutatásom során az eddig ismertetett elméleti modellekből 

indulok ki. Ugyanakkor illeszkedve a családi vállalkozásokkal kapcsolatos irodalomban 

zajló vitához szakítok a kutatásom során az ún. hagyományos megközelítéssel, ami a családi 
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vállalkozás alapjellemzőjeként a családi tulajdon és családi menedzsment proxy változóként 

való megközelítésére épült, valamint beemelem a modellembe a családi vállalkozás legfőbb 

sajátosságának tekintett SEW10, azaz szocio-emocionális vagyon vizsgálatát, amely nem 

jelent meg az eddigi teljesítménnyel összefüggő modellekben, empirikus kutatásokban. 

Ennek megfelelően a saját kutatási modellben – mely a későbbiekben kerül bemutatásra – a 

vállalat tulajdonosi szerkezete (családi és nem családi tulajdonlás, generációk száma); és a 

menedzsment-kérdések (családi vagy nem családtag menedzserek) mellett a családi 

vállalkozás szocio-emocionális vagyonszintjét vizsgálom a családi értékek és orientáció 

egyfajta manifesztumaként, továbbá mindezen független változók összefüggésrendszerét a 

professzionalizációval (vállalatkormányzás, stratégiai és operatív döntéstámogató 

módszerek) és a vállalati teljesítménnyel (értve ez alatt: pénzügyi megtérülést, innovációs 

teljesítményt és növekedést), amelyek a modellben, mint függő változók kerültek 

konceptualizálásra. A saját kutatási design bemutatása előtt azonban kitérek a szocio-

emocionális vagyon elméleti megközelítéseire, azok rendszerezésén, ütköztetésén keresztül. 

1.4. SEW – AZAZ A CSALÁDI VÁLLALKOZÁS SZOCIO-EMOCIONÁLIS 

VAGYONÁNAK MEGKÖZELÍTÉSEI, MÉRÉSI SKÁLÁI 

A szocioemocionális vagyon az egyik olyan koncepció a családi vállalkozásokkal foglalkozó 

elméleti irodalomban, amely meglehetősen rövid múltra tekint vissza, viszont az általános 

megközelítés szerint a jövőbeli kutatások egyik ígéretes irányát jelenti mind a teljesítmény, 

mind a vállalatértékelés és a diverzifikáció, mind a társadalmi felelősségvállalás, továbbá a 

venturing és az érintett szemlélet családi vállalkozás fókuszú vizsgálataiban egyaránt 

(Sciascia-Mazzola, 2014; Gómez-Mejia et al., 2007; Berrone et al, 2012, Romero – Ramírez, 

2016, Zellweger – Dehlen, 2011). 

A SEW koncepció első definíciója 2007-ben (Gómez Meija et al.) a család érzelmi igényeit 

hangsúlyozta, amely kiteljesedhet egyrészt az identitásban, a családi befolyás-gyakorlásban, 

valamint a család dinasztikus fennmaradása iránti elköteleződésben. A fogalom 

átdolgozására 2008-ban került sor, amikor (Zellweger - Astrachan, 2008) a vállalkozás 

értékének azon részével azonosították, amely pénzügyileg, objektíven nem magyarázható, 

és az alábbi tényezőknek köszönhető:  

 családi név, családi értékek, családi kontrol, etikus és hosszú távú foglalkoztatás; 

                                                 

10 Socio-emotional wealth 
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 bensőséges kultúra, a családi vállalkozás társadalmi tőkéje megőrzése iránti mély 

elköteleződés;  

 a dinasztikus vagyonátruházás vágya;  

 a családi életmód;  

 a vérségi kapcsolatok miatt felmerülő családi elköteleződés, önzetlenség a 

családtagok részéről a vállalkozás érdekében tett erőfeszítéseket illetően. 

Cruz és szerzőtársai (2012) megfogalmazása szerint a szocioemocionális-vagyon egy kvázi 

érzelmi adottság, amely a rokoni kapcsolatokból adódóan a családi vállalkozás 

elválaszthatatlan része, amely képes a családi vállalkozás teljesítményalakulását 

befolyásolni. Berrone és szerzőtársai (2012) SEW értelmezése szerint ez a családi 

vállalkozásokat a nem családi vállalkozásoktól megkülönböztető alapvető tényező, amely a 

családi vállalkozás egész magatartásbeli sajátosságait magában hordozza. A családi 

vállalkozás viselkedése a családi vállalkozások sajátos multidimenzionális célrendszerére és 

orientációjára épül, amelyben Basco (2016) spanyol családi vállalkozásokra épülő kutatása 

alapján az alábbi dimenziók különböztethetőek meg: 

9. táblázat: A családi vállalkozások multidimenzionális célrendszere 
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Árbevétel növelése 
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Nettó profit 

Cash flow 
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Rövid távú család-orientált célok 

Család pénzügyi szükségletei 

Jó munkahely 
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Hosszú távú üzleti jellegű célok 

Termékfejlesztés 

Piacfejlesztés 

Hosszú távú családi célok 

Családi név társadalmi 

elismertségének növelése 

Vevőlojalitás a családnév kapcsán 

Jó hírnév az üzleti szférában 

Stewardship  

Stewardship jellegű vállalkozás-

orientált célok 

Személyzeti fejlesztés 

Környezetvédelem 

Vevői elégedettség növelése 

Szolgáltatás minőségének javítása 

Stewardship jellegű család-orientált 

célok 

Családi hűség és támogatás 

  A család egysége 

Család vállalati érdeklődése 

Az utódok készségeinek fejlesztése 

Gyermekek számára lehetőség 

teremtése a vállalkozásban 
Forrás: Basco, 2016. p. 36. 
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A SEW egy általános megközelítését és fogalmi meghatározását alkotta meg a Ramirez-

Romero (2016), akik a szocio-emocionális vagyon alatt a családi vállalkozások belső, 

megfejthetetlen és a családi vállalkozástól elválaszthatatlan adottságát értik.  

Az eddigi családi vállalkozások teljesítményével (növekedés, innovációs és 

jövedelmezőség) összefüggésben lefolytatott primer kutatások jellemzően nem a SEW alapú 

megközelítést alkalmazzák, hanem a családi vállalkozói magatartás és szemlélet helyett a 

család tulajdonosi és menedzsment részvétele, és a generációs kérdések (életciklus-szakasz) 

jelennek meg a tanulmányokban. Ezt azonban az elmúlt években több kutató is vitatta 

korlátai miatt, amelyek közül az alábbiakat emelném ki: 

 bár a családi tulajdonhányad és menedzsment-részvétel szekunder adatként akár 

rendelkezésre is áll a kutatók számára (Berrone et al, 2012; Chua et al, 2015), ez nem 

tükrözi a családi vállalkozás érzelmi adottságait; 

 a kutatások egy része a magasabb családi tulajdont és menedzsment-arányt a magasabb 

érzelmi töltet szinonímájaként kezeli, ez azonban más szerzők szerint téves, ugyanis a 

magasabb családi tulajdonhányad adott esetben negatívan befolyásolhatja az érzelmi 

vagyont, például ha az utódok rájuk nehezedő nyomásként érzékelik a családi 

vállalkozói létet és a cégtől való függőséget (Freudenberger et al, 1989); 

 a proxy változó nem képes tükrözni a szocio-emocionális vagyon sokszínűségét és 

multidimenzionalitását (Berrone et al, 2012; Chua et al, 2015; Miller – Le Breton-

Miller, 2014; Schulze - Kellermanns, 2015; Hauck et al, 2016).  

A téma empirikus vonatkozásainak felélénkülése érdekében Berrone és szerzőtársai (2012) 

megalkották a SEW mérési rendszerét, 5 dimenzióba (FIBER-skála11) sűrítve a 27 tényezőt.  

A SEW mérésére kidolgozott FIBER-skála öt dimenzióját és a 27 tényezőt a 10. táblázat 

tartalmazza: 

  

                                                 

11 (F) Family control and influence,(I) Identification of family members with the firm, (B) Binding social ties, (E) 

Emotional attachment of family members, (R) Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession 
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10. táblázat: A szocio-emocionális vagyon dimenziói a FIBER-skála alapján 

(F) CSALÁDI BEFOLYÁS ÉS ELLENŐRZÉS 

(F1) A családi vállalkozás esetében a család tagjai gyakorolnak kontrollt a vállalat stratégiai döntései felett. 

(F2) A családi vállalkozásban a vezető pozíciók többségét a családtagok látják el. 

(F3) A családi vállalkozás esetében a nem családi menedzserek és igazgatók kvázi a család tagjai. 

(F4) Az igazgatóság többségét családtagok alkotják. 

(F5) A részvények többsége családtagok tulajdonában van. 

(F6) A családi kontroll és a családi vállalkozás függetlensége fontos cél a család számára. 

Lee – Rogoff, 1996  

(I) A CSALÁDTAGOK CÉGGEL VALÓ IDENTIFIKÁCIÓJA 

(I1) Családtagokban erős a családi vállalkozáshoz tartozás érzése. 

(I2) A család tagjai úgy érzik, hogy a családi vállalkozás sikere a saját sikerük is. 

(I3) A családi vállalkozásban a családtagok személyes jelenléte meghatározó.  

(I4) A családi vállalkozáshoz tartozás segít meghatározni a családtagoknak, hogy kik vagyunk. 

(I5) Családtagok büszkék arra, hogy részesei és részei a családi vállalkozásnak. 

(I6) Az ügyfelek gyakran társítják a család nevét a családi vállalkozás termékeit és szolgáltatásait. 

Carlock – Ward, 2001 

(B) SZOCIÁLIS KÖTELÉKEK  

(B1) A családi vállalkozás nagyon aktív a társadalmi tevékenységek terén. 

(B2) A családi vállalkozás a nem családi alkalmazottakat a család tagjaként kezeli. 

(B3) A családi vállalkozás esetében a szerződéses kapcsolatok elsősorban bizalmon alapulnak, és a 

kölcsönösség, viszonosság elvén. 

(B4) A családi vállalkozás számára fontos a kapcsolatok ápolása más intézményekkel (partnercégekkel, 

szakmai szervezetekkel, kormányzattal). 

(B5) A családi vállalkozásnál a beszállítókkal kötött szerződések tartós, hosszú távú kapcsolatokra épülnek. 

Miller – Le Breton-Miller, 2005 

(E) CSALÁDTAGOK ÉRZELMI KÖTŐDÉSE 

(E1) Az érzelmek és az érzések gyakran befolyásolják a családi vállalkozás döntéshozatali folyamatait. 

(E2) Fontos számunkra a családtagok jólétének biztosítása a vállalkozásban való személyes 

közreműködéstől függetlenül.   

(E3) A családtagokat szoros érzelmi kötelék fűzi egymáshoz. 

(E4) A családi vállalkozás számára az érzelmi megfontolások gyakran ugyanolyan fontosak, mint a 

gazdasági szempontok. 

(E5) A családtagok közötti erős érzelmi kapcsolat segít fenntartani a pozitív énképet. 

(E6) A családi vállalkozás esetében a családtagok melegséget éreznek egymást iránt. 

Carlock –  Ward, 2001 

(R) A CSALÁDI KÖTELÉKEK DINASZTIKUS ÖRÖKLÉS RÉVÉN TÖRTÉNŐ MEGÚJÍTÁSA 

(R1) A családi örökség és hagyomány megőrzése fontos cél a családi vállalkozás számára. 

(R2) Családi tulajdonosok esetében alacsony a valószínűsége annak, hogy a beruházások megítélése rövid 

távú szempontok alapján történik. 

(R3) Családtagok esetében nem valószínű, hogy a családi vállalkozás értékesítését fontolgassák.   

(R4) A családi vállalkozás következő generációnak történő sikeres átadása fontos cél a családtagok számára.  

Zellweger – Dehlen, 2011 

Forrás: Berrone et al.2012 és a szerzők alapján saját szerkesztés  

 

A SEW közvetlen és multidimenzionális mérési skálájának tekinthető a Goel és szerzőtársai 

(2013) által megalkotott négy darab ötfokozatú Likert-skálán (ahol az 1 = egyáltalán nem 

fontos; illetve az 5 = nagyon fontos) mért változóból álló szett, amely a következő 

dimenziókat tartalmazza:  

 A családi tradíciók és a vállalkozás családi jellegének megőrzése  

 A család számára munkahely-teremtés és ezen munkahely fenntartása 

 Tulajdonosi függetlenség 
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 Függetlenség a menedzsment terén 

Az operacionalizálás területén elért következő mérföldkő Schepers és szerzőtársai (2014) 

nevéhez kapcsolódik, akik az alábbi 6 itemből álló, hétfokozatú Likert-skálán (1- egyáltalán 

nem értek egyet; 7 = teljes mértékben egyet értek) mért változószettel fejezték ki a szocio-

emocionális vagyont: 

1. A felelősség delegálása és az új vezetők kiválasztása terén a családtagok előnyt élveznek. 

2. A családtagok más díjazásban részesülnek, mint a nem-családtagok. 

3. A családi vállalkozás egyik fontos célja a családtagok számára álláslehetőség teremtése. 

4. Az utódokat a családból kell kiválasztani. 

5. A család foglalkoztatásának fenntartása fő cél a vállalkozás számára. 

6. A menedzsment függetlenségének megóvása fontos cél a családi cég számára. 

Debiczki és szerzőtársai (2016) szintén hozzájárultak a szocio-emocionális jólét fogalmi 

rendszerének gazdagításához, értelmezésükben a SEW azon nem pénzügyi előnyök 

konfigurációja, amely a családtagok jólétéhez, valamint egyéb érzelmi elköteleződéseihez 

kapcsolódik és a vállalkozás működtetéséből eredeztethető. Debiczki szerzőtársaival (2016) 

a SEW mérésére egy kilenc itemből álló mérési skálát dolgozott ki, ez a SEWi skála, azaz 

szocio-emocionális jólét fontossági skála elnevezést kapta (19. ábra). 

19. ábra: A SEWi skála dimenziói 

 

Forrás: Debiczki et al, 2016, p. 51. alapján saját szerkesztés 
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A FIBER-skála empirikus validálását német és osztrák családi vállalkozások bevonásával 

(n=216) Hauck és szerzőtársai (2016) végezték, akik javaslatként az adatgyűjtés 

nehézségeire és a SEW defincióhoz való illeszkedésre hivatkozva egy rövidített változatát 

dolgozták ki a FIBER-skálának REI-skála néven, amely gyakorlatilag a FIBER skála azon 

három elemét foglalja magában, amely a szerzők szerint leginkább tükrözi a család érzelmi 

adottságait, azaz része: 

 a transzgenerációs vízió és a dinasztikus tulajdonosi pozíciók megtartása, a családi 

értékek, hagyományok családon belüli átadása és konzerválása iránti igény (R); 

 a családtagok közötti szoros érzelmi szálak (E); valamint  

 a család és a vállalkozás közötti szoros összefonódást jelképező kohézió, biztonság 

és ennek az identitásra gyakorolt hatása (I). 

A saját kutatási modellben a szocio-emocionális vagyon átfogóbb és teljeskörű megismerése 

érdekében nem a szűkített, hanem az eredeti modellt veszem kiindulópontnak, amelyet 

kiegészítettem a különböző elméleti modellek általam relevánsnak ítélt elemeivel.  

 

1.5. A TELJESÍTMÉNY ÉS A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK LEGFŐBB 

KIHÍVÁSAI  

A családi vállalkozások legfőbb kihíváai közé a PwC felmérése szerint (2016) az utódlás 

kérdésköréhez kapcsolódik, amit a professzionalizáció (belső és külső, azaz nem családtag 

menedzserek alkalmazásának) problematikája követ. A következőkben ezt a két folyamatot 

a teljesítmény oldaláról közelítő irodalmak alapján tárgyalom.  

1.5.1. AZ UTÓDLÁS ÉS A TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATA  

Az utódlási folyamat aktualitására és jelentőségére az Európai Unióban is, és tagországként 

Magyarországon is felfigyeltek. A családi vállalkozások utódlása témakörrel kapcsolatos 

érdeklődés megmutatkozik a témakörrel kapcsolatos kutatói aktivitás élénkülésében is, 

ugyanis két doktori értekezés született az elmúlt három évben a témakörben. Csákné Filep 

(2012b) egy 2007-es felmérésre alapozva a különböző családi vállalkozások utódlási 

sajátosságait vizsgálta, Bogdány (2014) pedig a szervezeti kultúra és a vezetői szerepátadás 

összefüggéseit kutatta. A felsőoktatási hallgatók attitűdjét a családi vállalkozások utódlási 

kérdéseivel kapcsolatban Reisinger (2013) kutatta cikkében.  
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A téma elsősorban az érintett vállalatok foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt jelentős és 

érzékeny kérdés. Becslő számítások alapján az európai vállalkozások kb. egyharmada néz 

szembe az utódlás kihívásával az elkövetkezendő tíz évben, ez 610 000 kis- és 

középvállalkozás átadását jelenti, amelyek közel 2,4 millió munkahelyet biztosítanak 

(European Commission, 2009). A tapasztalatok alapján egyre több átadás történik családon 

kívül, sok vállalkozó az általa elindított céget csak rövidebb ideig kívánja működtetni, majd 

az eladását tervezi. Bizonyos esetekben nemcsak a vállalkozó életkora jelenik meg, mint a 

cégátadás, eladás mozgatórugója, hanem egyéb személyes és családi indokok, illetve a piaci 

környezet változása is.  

A családi vállalkozásokat érintő utódlást illető félelmek a nemzetközi tapasztalatok alapján 

nem alaptalanok. Az USA-ban a családi cégek 30%-át adják át a második generációnak és 

ezek mindössze 13%-a marad három generáción keresztül családi tulajdonban. Az arány a 

második harmadik és harmadik negyedik generáció esetén még rosszabb, a cégek mindössze 

12%-a marad a harmadik generáció tulajdonában és mindössze 4%-uk a marad a negyedik 

generáció esetén is ugyanabban a családban.  

Birley (2001) 16 országra kiterjedő kutatása szerint az első, második, harmadik generációs 

és családi tulajdonból kikerült családi vállalkozások megoszlása a következőképpen alakul: 

A második generációs cégek aránya a következő országokban a legmagasabb: Belgiumban 

55%, Olaszországban 48%, Finnországban 44% és az USA-ban 40%. A harmadik 

generációsok aránya a következő országokban érte el a legnagyobb arányt: Németországban 

34%, Finnországban 24%, az Egyesült Királyságban 23%, Olaszországban 22% és az USA-

ban 20%. A legkevésbé sikeres a családi vállalkozások 2. és 3. generációját tekintve Írország 

(14%, 5%) és Lengyelország (6%, 0%).  

A sikeres generációváltás azonban még nem jelent egyértelműen jót a vállalkozás jövőjét 

illetően. Az utódlás kapcsán felmerülő generációk közötti viták a növekedés korlátjává is 

válhatnak (Miller – Le Breton-Miller, 2006).  

Pfeifer és munkatársai (2006) horvát első, második és harmadik generációs családi 

vállalkozásokat vizsgálva arra jutottak, hogy minél több generáció működik együtt a családi 

vállalkozásban, annál kevéssé alkalmaznak női családtagokat, egyre gyakoribb az 

utódlástervezés és a hosszú távú tervezés.  
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Az Európai Unió szakértői csoportja szerint a legfontosabb feladatok a tagországok számára: 

a cégátadás könnyítése külső, harmadik fél számára, dolgozói kivásárlás elősegítése, az 

utódlásra, cégátadásra speciális öröklési és illeték szabályok alkalmazása, a vállalkozók 

nyugdíjba vonulásának megkönnyítése (European Commission, 2002).  

Az utódlás a gyakorlati szakemberek érdeklődésén túl a tudomány érdeklődését is kivívta. 

Handler (1994) nevéhez fűződik az utódlás kutatás öt fő irányvonalának kijelölése, azaz az 

utódlás, mint folyamat; az előd szerepe; a következő generáció perspektívái; az utódlási 

folyamat több szintű elemzése és az utódlási folyamat hatékonyságára ható tényezők, mint 

kutatási irányok definiálása.  

Az utódlás kutatás vizsgált tényezőinek integrált modellje (Kesner – Sebora, 1994) szerint 

az utódlás-kutatás egyik ágát az utódlás előzményeinek (szervezeti tényezők, vezetői szerep 

tényezők és a jelölttel kapcsolatos tényezők) vizsgálata, a második komponensét az 

utódlásnak, mint eseménynek a folyamat-, jelölttel kapcsolatos és kiválasztási tényezők 

mentén történő elemzése, míg a harmadik irányvonalát a következmények értékelése jelenti. 

Boccatto és szerzőtársai szerint (2010) az utódlás-kutatás egyik ága az utódlást, mint 

szervezeti funkciót vizsgálja, a másik pedig az utódlás szervezeti teljesítményre gyakorolt 

hatását állítja középpontba.  

Ez utóbbi Magyarországon még nem jelent meg a kutatásokban, s nemzetközi viszonylatban 

is a téma egyik vitatott kérdése az utódlás, illetve az utód eredetének a vállalati teljesítmény 

változására gyakorolt hatása, amellyel kapcsolatban számos ellentmondásos kutatási 

eredmény látott napvilágot. Az utódlás és a teljesítmény összefüggésrendszerében 

keletkezett publikációs munka összefoglalása előtt mindenképpen szükséges megvizsgálni 

az utódot, mint az utódlási folyamat egyik főszereplőjét annak eredete szerint, ugyanis a 

legtöbb korábbi kutatás az utód kompetenciái mellett az eredetet, mint jellemzőt emeli ki a 

kutatás során. 

 A legtöbb szerző belső és külső utódként aposztrofálja a lehetséges vezetői szerep 

átvevőket. A 11. táblázat összefoglalást ad a különböző belső és külső utód értelmezésekről:
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11. táblázat: A külső és belső utód értelmezési különbségei 

SZERZŐ BELSŐ UTÓD KÜLSŐ UTÓD 

Brady et al. 

(1982) 

alapító tulajdonos, 

nagyobb részesedésű 

rokon, nagyobb 

részesedésű tag a 

vállalkozásban 

professzionális külső menedzser 

Weisbach 

(1988) 

- akinek nincs semmilyen felelőssége a vállalaton 

belül, azaz aki nem alkalmazott, rokon, könyvelő, 

tanácsadó, és nem olyan vállalat alkalmazottja, 

ami kapcsolatban áll a céggel  

Santora – 

Sarros 

(2001) 

a szervezeten belül 

alkalmazott 

nincs semmilyen vezetői tapasztalata a cégen 

belülről 

Forrás: saját szerkesztés a szerzők alapján 

A Zhang és Rajagopalan (2004) szerzőpáros utódkategorizálása eltér az előző duális 

megközelítéstől, ugyanis megkülönbözteti a szervezeten belüli utódot (legalább két éve 

dolgozik a vállalatnál), az iparágon belüli utódot (kevesebb, mint két éve dolgozik a 

szervezetben, de az iparági munkatapasztalata több mint kétévnyi munkaviszonyból 

származik más cégben), illetve az iparágon kívüli utódot (kevesebb, mint kétévnyi 

tapasztalata van az iparágban). Karaevli (2007) kutatásában összefoglalta, hogy milyen 

eredmények születtek az utódlás szervezeti teljesítményre gyakorolt hatását illetően. 

Megállapítható a szakirodalmi gyűjtése alapján, hogy nincs egységes álláspont az utódlás 

jellemzői és a szervezet teljesítményváltozásának irányát tekintve.  

 

1.5.2. A PROFESSZIONALIZÁCIÓ ÉS A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 

TELJESÍTMÉNYE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

E fejezet célja a családi vállalkozásokban zajló professzionalizálódás definiálása, a folyamat 

elemeinek ismertetése, a professzionalizáció mértéke alapján kialakított családi vállalkozási 

tipológiák bemutatása, és végül azon elméleti munkák összefoglalása, amely a 

professzionalizáció és a családi vállalati teljesítmény kapcsolatát vonta vizsgálat alá. A 

professzionalizáció fogalmi sokszínűségét tükrözi a 12. táblázat, amely az általam 

tanulmányozott szakirodalmi forrásokra támaszkodva foglalja össze a meghatározónak 

tartott professzionalizáció-értelmezéseket: 
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12. táblázat: A családi vállalkozás professzionalizálódásának értelmezései 

Nézőpont Definíció Elméleti bázis Kulcsfogalom 

Általános 

professzionalizáció 

„egy családi vállalkozás azon 

indikációi, amelyek a professzionális 

normák elfogadására irányulnak” 

(Hofer – Charan, 1984) 

institucionalizmus professzionális 

normák 

„a családi konfliktusok és a 

nepotizmus egyfajta racionális 

alternatívája” (Dyer, 1989) 

erőforrás alapú 

megközelítés 

racionális 

alternatíva 

Belső 

professzionalizáció 

a családi tulajdonos/menedzser 

professzionális elveket és eszközöket 

alkalmaz a döntéshozatalban (Kelly 

et al, 2000) 

institucionalizmus professzionális 

családi vezetés 

családtag utódok képzése által 

végbemenő professzionalizáció 

(Zahra - George, 2002) 

erőforrás alapú 

megközelítés 

családtagok 

képzése 

Külső 

professzionalizáció 

„a vállalkozás funkcionális és 

hierarchikus szerkezetének 

megteremtése” (Chandler, 1990.) 

erőforrás alapú 

megközelítés 

struktúra és 

hierarchia 

„a családi részvényesek mellett nem 

családi részvényesek beengedése” 

(Gedajlovic et al, 2004) 

megbízó-ügynök 

elmélet 

nem családi 

részvényesek 

„nem családtag vezérigazgató 

alkalmazása” (Lin - Hu, 2007)  

megbízó-ügynök 

elmélet 

nem családi 

ügyvezetés 

„nem családi szakemberek 

szerepvállalása és a szakmai elvek 

érvényesítése a családi vállalkozás 

irányítása során, amely a családi 

normákkal szemben/mellett a 

szakmaiság előtérbe helyezését 

jelenti” (Parada et al, 2010) 

megbízó-ügynö 

elmélet 

nem családtag 

szakemberek 

 

családi versus 

szakmai 

normák 

Forrás: saját gyűjtés és szerkesztés a szerzők alapján 

A professzionalizációhoz kapcsolódik álláspontom szerint a családi vállalkozásokkal 

kapcsolatos elméleti viták egyik legérdekesebb kérdése, ami azon kérdés köré rendeződik, 

hogy vajon jobb lenne-e a világ, ha a családi cégek úgy viselkednének, mint a családi 

befolyástól mentes vállalkozások. Ezen kérdés bázisán áttekintem azokat a fő elméleti 

eredményeket, amelyek a professzionalizáció nemzetközi főáramát képezik.  

Goffee (1996) a családi vállalkozás piaci orientációja és a kontrollrendszer fejlettsége 

dimenziók mentén menedzseri, paternalisztikus, vállalkozói és családi ereklye típusú családi 

vállalkozókat definiál. A „menedzseri” típusú tulajdonos-vezetők figyelnek a piac 

változásaira és a fejlett szervezetet működtetnek. A „vállalkozói” típusú cégvezetők magas 

szintű piaci orientáció mellett fejletlen belső kontroll rendszerrel rendelkeznek, a feladatokat 
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gyakran alvállalkozókkal végeztetik vagy kiszervezik. A „paternalisztikus” megalapozott, 

stabil struktúrával rendelkező céget örököltek, azonban ehhez rugalmatlanság párosul a piaci 

műveleteket illetően. A „családi ereklye” típusú cégek stagnáló, hanyatló vállalkozás 

örökösei, ahol hiányzik mind a piaci orientáció, mind a belső kontroll rendszer. A fenti 

tipológia a cégek fejlődési modelljének is tekinthető, egy-egy családi vállalkozás fejlődési 

útja leírható ezekkel a fázisokkal. 

A következő átfogó professzionalizációval kapcsolatos elméleti mérföldkő Martínez és 

szerzőtársai (2007) megállapítása, miszerint amennyiben a család által kontrollált 

vállalkozások professzionalizálják a menedzsmentet és az irányítási testületeiket, biztosítják 

a nem családtag kisebbségi tulajdonosok felé a transzparenciát, akkor le tudják győzni a 

legnagyobb gyengeségüket, és a sikeres működés útjára lépnek.  

A professzionalizáció ennél kissé tágabb értelmezése a családi vállalkozások 

vonatkozásában Dekker és szerzőtársai nyomán (2010) azt a folyamatot jelöli, amelynek 

legfontosabb elemei közé a következők tartoznak: külső, azaz nem családtag menedzserek 

alkalmazása, vállalatirányítási rendszerek bevezetése, a kontroll delegálása és formalizálása, 

megosztott felelősség, tiszta (átfedés-mentes) szerepdefiníciók, magas belső specializáció. 

Dekker és szerzőtársai (2010) a folyamat definiálásán túl kialakították és jellemezték a 

professzionalizáció mértéke és a formalizáltság szintje alapján a családi vállalkozások 

különböző típusait, megkülönböztetve a következőket: 

1. Autokrácia: jellemzően kisvállalati kategória, tulajdonos által menedzselt családi 

vállalkozás, ahol magas a centralizáció, a kontroll a tulajdonos személyéhez kötődik, a 

tervezés ad hoc alapokon nyugszik, alacsony fokú a professzionalizáció, csak családtag 

alkalmazottak, altruizmus, lojalitás és magas fokú bizalom jellemzi, legfontosabb cél a 

családi vállalkozás önállóságának és családi jellegének megőrzése. 

2. Családi konfiguráció: tulajdon és menedzsment a család kezében, nem családtag nincs a 

vezetők között, jellemző irányítási testület a családi tanács, alacsony fokú 

professzionalizáció, törekvés a formalizált tervezés és kontroll kialakítására, stratégiai és 

költségvetés tervezés, monitoring rendszer, családi orientáció és családi dominancia. 

3. Szorított hibrid: a zárt családi vállalkozás elkezd nyitni a nem családtag, pl. külső 

szakértők felé; a családi és nem családi szervezet hibridje; az irányítási rendszer még nem 

illeszkedik teljesen az új összetételhez; továbbra is jellemzőek informális kontroll 

módszerek; erőteljes a kölcsönös bizalom, a hűség, a normák és a közös értékek összetartó 
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ereje; alacsony szintű formalizáltság jellemző a pénzügyi beszámolási rendszer, a 

képzési, vezetői ellenőrzési rendszerre. 

4. Adminisztratív hibrid: magas fokú formalizáltság és professzionalizáció; nyitás a külső, 

professzionális vezetők bevonását illetően; családi és nem családi menedzserek kölcsönös 

egymásrautaltsága; családi fórum a családi célok képviseletére; termelékenység és 

hatékonyság növekedés a formális stratégiai és operatív tervezési rendszereknek 

köszönhetően; formális képzési programok a vezetői képességek fejlesztéséért; 

formalizált kontrolling tevékenység; költségvetés tervezés. 

Dekker et al. (2010) családi vállalkozás tipológiai rendszere kapcsán kiemelte, hogy ez egy 

dinamikus felfogás, átjárhatóak a kategóriák, amelyek között nem létezik sorrendiség, nincs 

legjobb típus, a családi vállalkozás igényei és problémái befolyásolják, hogy melyik a 

leginkább kívánatosnak tűnő változat; továbbá a vállalat mérete nem predesztinálja az egyik 

vagy másik típushoz tartozást, s nem zárja ki, hogy egy adott típusba elérjen a családi cég, 

és én osztom az álláspontját.  A családi vállalkozások körében zajló professzionalizáció 

mértéke és módja alapján Stewart – Hitt (2012) hat családi vállalkozás típust különböztet 

meg. Az egyes típusok legfőbb jellemzőit, sajátosságait a 13. táblázatban foglalom össze. 

13. táblázat: A professzionalizálódó családi vállalkozások kategorizálása 

Kategória Karakterisztikus elemek 

Minimális 

professzionalizmussal 

működő vállalkozás  

- hiányzik a professzionális irányítási filozófiára való áttérés iránti 

akarat vagy készség; 

- kulturális és kognitív akadályok miatt a családi normákról nem képes 

áttérni a szakmai elvek követésére; 

- szülői önzetlenség, gyermekek kényeztetése mellett az egész 

vállalkozásra kiterjedő nagycsalád ideológia  

- korszerű HRM elvek figyelmen kívül hagyása 

Vagyonmegtartó 

családi vállalkozás  

- a növekedés és forrásszerzés érdekében külső, azaz nem családi 

menedzserek alkalmazása 

- intenzív családi részvétel a vezetésben 

- a pénzügyi célok mellett a nempénzügyi célok képviselete (SEW-

fenntartása és növelése iránti igény) 

- A fiatalabb generáció szemében a külső professzionalizáció egy 

lehetőségként (nyitottság, transzparencia növekedéseként) nyer 

értelmet, míg az alapítók fenyegetésként élik meg 

Vállalkozói 

orientációval 

működtetett családi 

vállalkozás 

- a vállalkozói szemléletű családi vállalkozások korlátozott mértékben 

professzionalizálhatóak külső menedzsmerek adoptálásával 

- a lehetőségelvű vállalkozói szemlélet erőteljesen épít a formalizált 

megközelítésekkel és módszerekkel szemben az informális mintákra, 

bizalmi köteléken alapuló erőforrásokra 

- optimális „összjáték” és stimulus szükséges a család, mint társadalmi 

intézmény és a menedzsment, mint szakmai tartalom között  

 



79 

 

Kategória Karakterisztikus elemek 

Családi vállalkozás-

csoport 

- több család kiterjedt rokoni kapcsolatrendszerére épülő entitás 

- gyakran kulturális sokszínűség jellemzi 

- tudás és forrásszerzés internalizált formája 

Pszeudo-

professzionális 

családi vállalkozás 

- kisebbségi tulajdonosok kijátszására apelláló vállalkozás 

- pénzügyi menedzsment és a családi controll szétválása 

- látszat-professzionalizáció a transzparencia látszatának megteremtése 

érdekében 

Hibrid családi 

vállalkozás 

- professzionálisan menedzselt vállalkozás 

- családi kontroll alatt álló cég 

- törekszik a professzionalizációelőnyit kiaknázni a családi befolyás 

megtartása mellett 

Forrás: saját szerkesztés Stewart-Hitt, 2012 alapján 

A professzionalizáció pozitív hatását illetően több szerző (Chrisman, et al., 2009; Janjuha-

Jivraj – Spence, 2009) is kiemeli az utódlási folyamat probléma- és konfliktusmentes 

lebonyolításában való szerepét. Magyarországon a családi vállalkozások 

professzionalizációját illetően nem folytattak empirikus kutatást, annak teljesítményre 

gyakorolt hatását nem vizsgálták. Sőt az elméleti munkák is többnyire a megbízó-ügynök 

elmélet alapján vezetik le a professzionalizáció és a teljesítmény kölcsönhatását. 

A professzionalizáció értelmezését kiterjesztve a vizsgálati dimenziói között értem a 

nemzetközi szakirodalomban meglehetősen fiatal területet, amely a vezetői számviteli és 

menedzsment kontroll módszerek alkalmazásának elemzését célozza a családi befolyással 

összefüggésben. A családi vállalkozások vezetői számviteli és menedzsment kontroll 

rendszereivel kapcsolatos szakirodalmi háttér három fő aspektusa ragadható meg ezen 

meglehetősen fiatal tématerületnek.  

Az első kérdéskörhöz azok a többnyire esettanulmány módszerekre építő kutatások 

sorolhatóak, amelyek a vezetői számvitel előzményeit vizsgálták görög, finn és olasz családi 

vállalkozások esetében (Moilanen, 2008; Giovannoni et al, 2011; Stergiou et al, 2013). Az 

esettanulmányok alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a családi 

vállalkozások esetében egyrészt a családtagok közötti, illetve a családtagok és a külső 

professzionális vezetés közötti bizalom függvénye a menedzsment számvitel iránti igény 

felmerülése, másrészt üzleti szituációk – úgymint növekedés, vállalat eladása – hívják életre 

az igényt a megalapozottabb vezetői döntéseket támogató módszerek iránt. 

A családi vállalkozásokra jellemző kettős, egymással sokszor konkuráló családi és üzleti 

célrendszer kapcsán több szerző (Schulze et al, 2001; Imoniana et al, 2011) is kiemeli, hogy 

a családi célok elsődlegessége és az üzleti orientáció háttérbe szorítása sokszor mind a 
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menedzsment kontroll, mind a vezetői számvitel erodálásához vezet a családi 

vállalkozásokban.  

A második kutatási irányzat a vezetői számvitel és a menedzsment kontroll rendszerek 

konfigurációira koncentrál (Senftlechner – Hiebl, 2015). Durendez és szerzőtársai (2011) 

kutatásai alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a kis- és közepes méretű családi 

vállalkozások esetében kevésbé szofisztikált a módszerhasználat, mint a hasonló méretű nem 

családi vállalkozások esetében (Jorissen et al, 2005; Laitinen, 2008). A vállalatméret 

növekedésével a különbségek mértéke azonban csökken, a nagyméretű családi és nem 

családi vállalkozások között irreleváns a differencia (Speckbacher - Wentges, 2012).  

A harmadik vizsgálati dimenzió a generációs összetétel hatása az alkalmazott menedzsment 

kontroll és vezetői számvitel megoldásokra. Egy osztrák felmérés eredményei szerint (Duller 

et al, 2011) a családi vállalkozás generációs összetétele is befolyással bír az alkalmazott 

stratégiai és operatív vezetői számviteli módszerekre, miszerint az első generációs, alapítói 

fázisban lévő családi vállalkozásokban a stratégiai eszközök jelennek meg hangsúlyosabban, 

a generációváltással érintett második, harmadik generációs családi vállalkozások esetében 

az operatív eszközök dominanciája figyelhető meg. 

A family governance  

A professzionalizáció érvényesülésének területét képezi a családi vállalkozás által 

alkalmazott vállalatkormányzási metodika is. Magyarországon erre vonatkozóan nem 

folytattak ezidáig kutatást, annak ellenére sem, hogy angolszász területen hagyománya van 

annak, hogy a felelősen gondolkodó és gazdálkodó vállalkozó családok egyedi alapelvek és 

szabályrendszerek felállításával gondoskodnak arról, hogy a családi vagyon biztonsága 

garantált legyen. A tudatos család és vállalkozás menedzselés megkerülhetetlen eleme a 

családi, a vállalkozási és a tulajdonosi rendszerek szimultán optimalizációja, ezért 

hazánkban is meg kell, hogy honosodjanak azok a megoldások, amelyek segítségével a 

jelenleg sikeresen működő családi vállalkozások szembe tudnak nézni a nepotizmus, az 

altruizmus, a professzionalizáció, az utódlás, a családi konfliktusok kihívásaival, és a 

transzparens működtetés, a divatos szóval élve ún. „compliance” követelményével a családi 

értékek és identitás átörökítése mellett.  

Ennek egyik eszközrendszere a hatékony vállalatkormányzási módszerekben keresendő, 

amely (Koeberle-Schmid et al, 2014, p. 43.) az alábbiak szerint foglalható képletszerűen 

össze: 
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Hatékony/felelős vállalatirányítás =  

Transzparencia (T) ×  Vállalatkormányzási struktúra (G) ×  Irányelvek, policy (P) 

A hatékony/felelős családi vállalatirányítás dimenzióinak jelentését illetően a következő 

esszenciális elemeket érdemes vizsgálni: 

T = Transzparencia: stratégiai tervek, pénzügyi kimutatások, pénzügyi elemzések, 

ingatlanokkal kapcsolatos információk egységes, transzparens kommunikációját a 

különböző típusú családi vállalkozás tulajdonosok felé. 

G = Governance struktúra: olyan intézmények és irányító testületek, amelyek elősegítik a 

családi cégek életképességének fenntartását és a gazdasági krízisekkel szembeni ellenálló-

képességet. Ide sorolhatóak a következők: informális családi meeting, formális családi 

meeting, családi összejövetel, családi elvonulás, családi fórum, családi protokoll, családi 

iroda (family office), családi tanács, családi alapítvány és  formális családi kommunikációs 

rendszer. 

P = Policy (irányelvek, elvek): azon elvek és irányelvek, amelyek leggyakrabban a 

többgenerációs családi cégek által összeállított családi alkotmányban vagy tulajdonosi 

megállapodásban kerülnek rögzítésre. Magyarországon mindössze néhány családi 

alkotmány készült ezidáig.  

A vállalatkormányzás alkalmazott módszertanától függetlenül Koeberle-Schmid és 

szerzőtársai (2014) lefektetik azokat az alapfeladatokat, amelyeket érdemes felelős családi 

vállalkozás tulajdonosként végrehajtani a családi vállalkozások generációkon átívelő sikeres 

működtetése érdekében. Ezek között megjelenik (1) a világos, hosszú távú vízió 

meghatározása; (2) az etikai sztenderdek és értékek tisztázása, kommunikálása; (3) az átfogó 

teljesítménycélok és kockázati szintek azonosítása a fenntartható üzletfejlesztés, a jólét és a 

jogi megfelelés érdekében; (4) a vállalati teljesítmény áttekintése, monitoringja és azoknak 

a hosszú távú érdekekkel és értékekkel való összehangolása; (5) a felelősség delegálása a 

menedzsment irányában, intézkedések a következő generáció bevonásának elősegítésére; (6) 

képzési programok támogatása a következő generációk pénzügyi műveltségének a 

fejlesztésére; valamint (7) a tulajdon megőrzése kedvezőtlen gazdasági feltételrendszerben 

is. 

A családi vállalatkormányzás fontos tényezője a családi tanács, amelynek fókuszában a 

család és a tulajdon egyben tartása áll, kialakítva a családi részvételi politikát, az ingatlan 

fejlesztési tervet, a likviditás-menedzselés elveit. A családi tanács a felelős mindezek mellett 

a nem pénzügyi jellegű célok elősegítéséért és a családi értékek megfogalmazásáért családi 
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alkotmány vagy családi charta formájában, illetve a családi vállalkozás jótékonysági 

tevékenységének irányításáért. Feladata továbbá az utódlási folyamat támogatása, illetve a 

tulajdonosi és családi alapelvek rögzítése a következők szerint:  

 Családi stratégiai terv, ami kitér az alábbiakra: tőkearányos jövedelmezőséggel 

kapcsolatos elvárások, részvény-policy 

 Családi karrier- és részvételi lehetőségek a vállalkozásban (belépési és kilépési feltételek, 

képzés, külső tapasztalat) 

 Családtagok kiválasztási szempontjai a menedzsment-tagság vonatkozásában 

 Családi alkotmány (hozadékait és korlátait a 14. táblázat tartalmazza) 

A családi vagyon és tulajdon őrzésének fundamentális eleme a családi alkotmány. A családi 

vállalkozások létrejöttének oka az esetek túlnyomó részében a család anyagi hátterének 

biztosítása, így a családi alkotmány legfőbb célja a családi vagyon megőrzése, és annak 

gyarapítása, gyakorlatilag egyfajta útmutatás a családi erkölcsi világképét és értékrendjét 

illetően. Egyes családoknál ez az írott forma rövidebb, akár csak egy-két oldal, míg más 

családoknál akár száz oldal terjedelemmel bír. Természetesen az írott formán kívül is 

léteznek alapszabályok, de a generációváltás során, valamint a vagyon növekedésével egyre 

inkább szükségessé válik a teljes alkotmány formalizálása.  

14. táblázat: A családi alkotmány kettős megközelítése 

A családi alkotmány 

Hozadékai Korlátai 

Növeli a bizalmat és a kölcsönösséget, 

viszonosságot 

Nem képes minden konfliktust és problémát 

megoldani 

Biztosítja a családi vállalat hosszú távú 

sikerességét 

A problémákat még az alkotmány elkészítése 

előtt meg kell oldani 

Növeli a transzparenciát Az igazi kérdések nem kerülhetőek meg általa 

Professzionalizmushoz és méltányossághoz 

vezet 

Nem sokat ér, ha nem tükrözi a valódi 

véleményeket 

Növeli az ellenőrizhetőséget Néha könnyebb az egyes problémákat 

elkezdeni megoldani, mint nekilátni egy teljes 

családi alkotmánynak 

Növeli az elköteleződést és kohéziót teremt  

Elősegíti a családi és a vállalati 

alrendszerekben a békét  

 

Forrás: Koeberle-Schmid et al. (2014, p. 228) alapján saját szerkesztés 

A családi alkotmány legfontosabb pontjai, amelyek a hazai középvállalkozások 

növekedésének kritikus kérdéskörei lehetnek, az alábbiak: 

 Kommunikáció, ahol a családi fórumok rendje, összetétele, döntési mechanizmusai, 

informális családi összejövetelek rendje van megfogalmazva.  
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 A családtagok nevelése és oktatása, melyben a család esetleges vallási nézeteire térnek 

ki, valamint a tervezett utód, és a következő generációnak a tanulmányi irányvonalát 

határozzák meg. 

 A házastársi vagyonközösség, házassági szerződés és öröklés feltételei, válások 

következményei. 

 A vállalkozás szervezeti szintjén szóba kerülnek a családtagok felvétele, előléptetése, 

javadalmazások szintjei, vezetői pozíciók és tulajdonrész megszerzésének feltételei, 

utódlás és generációváltás folyamatai, valamint a nem családtagnak a tulajdonrészhez 

szerzésével kapcsolatos kritériumai. 

 A családi vállalkozások pénzügyi szokásai, melyeket az alkotmányba rendre 

belefogalmaznak, az a tulajdonrész adás-vételének feltételei családon belül és kívül, 

eredmény visszaforgatásának hányada, valamint az osztalékfizetés üteme és mértéke. 

 Érdemes elvi szinten kijelölni a társadalmi felelősségvállalás céljából adományozott 

anyagi és nem anyagi javak, hozzájárulások mértékét, rendszerességét és 

kedvezményezetti körét. 

 Bizalmi vagyonkezelés igénybevétele esetén érdemes a kereteket kijelölni a családi 

alkotmányban, így különösképpen tisztázni kell a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a 

kedvezményezett jogait, kötelezettségeit, a vagyonkezelés elveit, a bizalmi 

vagyonkezelés családi vállalati életciklushoz kapcsolódó feltételeit, a bizalmi 

vagyonkezelés lehetséges felhasználási formáit. 

A családi alkotmány mellett a családi vállalatkormányzás nemzetközi gyakorlatában igen 

elterjedt a családi iroda, amely a családi vállalkozás kvázi családtagokból álló pénzügyi 

igazgatóságának, treasury-jének tekinthető, és a következő feladatokat tölti be: 

 a családi vállalkozás pénzügyi szükségleteinek megállapítása, a saját tőke növelésével 

kapcsolatos intézkedések meghozatala, s így az eredmény visszaforgatásának és az 

osztalékpolitikának döntéshozatali fóruma is a családon belül; 

 a családi értékek tisztázása és a család befektetési kockázati profiljának meghatározása;  

 a családi vagyon generációkon átívelő gyarapítására vonatkozó hosszú távú stratégia 

megalkotása; 

 a kulcsfontosságú vezetők kiválasztási szempontjainak tisztázása és a kiválasztás 

menedzselése; 

 a megfelelő ellenőrzési mechanizmusok kialakítása és felügyelete, hogy a cég 

megfeleljen a törvényi előírásoknak; valamint 
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 a beruházások és benchmarking eredményeinek értékelése, figyelemmel kísérése. 

A családi irodának két típusa létezik, az ún. single family office (SFO) és a multifamily 

office (MFO). Az ún. SFO egy elkülönült jogi entitás, gyakran földrajzilag is szeparált 

magától a családi vállalkozástól, és kizárólag egy adott család pénzügyeit menedzseli. Olyan 

megbízható emberek alkotják, akik gyakorlatilag a kiterjesztett család tagjainak számítanak. 

Feladatai kiterjednek a hagyományos adó, jogi és pénzügyi kérdéseken túl például a 

következő generáció mentorálására, a családi nyaralás szervezésére, családi események, 

képzési programok szervezésére. Az ún. MFO legfőképp pénzügyi, jogi és adózással 

összefüggő szolgáltatásokat nyújt a privátbanki szóhasználattal ultramagas nettó vagyonú 

(UHNW) családok számára, akik nem kívánnak saját family office-t működtetni.  

A Generációs átmenet professzionális menedzselése: bizalmi vagyonkezelés és 

interim menedzsment  

A professzionalizáció utolsó általam érintett területe a generációk közötti gap 

menedzselésének két, külső fél igénybevételére épülő és emiatt bizalmi kérdéseket feszegető 

alternatívája. Az első a hazánkban alacsony népszerűségnek és ismertségnek örvendő 

bizalmi vagyonkezelés, a második az utódlás területén alacsony gyakorisággal kiaknázott, 

azonban annál több potenciált hordozó és kínáló interim menedzsment.  

A bizalmi vagyonkezelés az új Ptk. által szabályozott, ún. megbízási szerződés, mely az 

angol trust és a német Treuhand mintájára egy olyan kötelmi jogi intézmény, amelyben a 

bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába 

adott dolgok, ráruházott jogok és követelések, azaz a kezelt vagyon saját nevében a 

kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő pedig eltérő kikötés hiányában 

díj fzetésére kötelezett (B. Szabó et al, 2014). A bizalmi vagyonkezelés, mint generációk 

közötti vagyontranszfer mechanizmus az alábbi formákban támogathatja a családi 

vállalkozás hosszú távú működtetését: 

 alapító/tulajdonos szándékának megfelelő, mind időben, mind arányaiban eltérő rugalmas 

vagyonátruházás akár elők között, akár halál esetében, ahol a vagyonrendelő 

meghatározhatja a vagyon/hozamok kiadásának feltételeit (pl. utód meghatározott 

életkora, diplomaszerzés, házasság, stb.) 

 tékozlás megakadályozása, valamint a kötelező öröklési szabályoktól eltérő 

vagyonátadás; 
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 multijurisdictional family, azaz különböző joghatósági területen élő családtagok közötti 

vagyonátruházás; 

 kiskorú, cselekvőképtelen vagy konfliktusokkal (testvérrivalizálás) terhelt utódok 

esetében a leszármazottakról való gondoskodás és a vagyonvesztés elkerülése.  

Az interim menedzsment fogalmi meghatározása 

„Egy érett, határozott, tapasztalt és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező menedzser 

határozott időre szóló rendelkezésre állása egy állandó munkakörben keletkező, tervezett 

vagy hirtelen fellépő hiány pótlására (gap management), vagy stratégiai- projektmegoldás 

(project management) biztosítására a megbízó cég számára.” (Hungarian Interim 

Management, 2008) 

A hazai interim piac számára a családi vállalkozásokat érintő generációváltás várhatóan 

jelentős élénkítő hatást gyakorol, tekintve, hogy az interim menedzsment az alábbi helyzetek 

áthidalását képes elősegíteni: 

 az előd tragikus halála esetén a végleges vezető munkatárs vagy családtag-vezető 

kinevezéséig, betanulásáig az interim menedzser kvázi mentorként támogathatja a 

működés zavartalanságát; 

 a tapasztat interim menedzser részt vállalhat az utód és a szervezet felkészítésében a 

sikeres családon belüli utódlás, avagy generációváltás érdekében - vállalkozás 

átvilágítása, optimalizálása, üzleti folyamatok újraszervezése kapcsán; 

 a családi vállalkozás értékesítése esetén a vállalkozás felkészítése az értékesítési 

folyamatra, az alapító érzelmi támogatása a vagyonelidegenítésben.  

Az interim menedzsment mindezeken túl az alapító generáció exitstratégiái között is 

megjelenhet. Az évtizedes vállalkozói tapasztalat hasznosításának egyik lehetséges formája 

az interim menedzserként való tevékenykedés. A családi vállalkozások professzionalizációja 

kapcsán külső és belső szempontok teroretikus és empirikus vizsgálata történt a nemzetközi 

munkák (Dekker et al, 2010) tükrében, mely segítségével hat különböző ún. változóhalmaz 

különíthető el az eddig említett elméleti munkák alapján: 

 külső tényezők: jogi környezet és a verseny intenzitás;  

 belső tényezők: családi jellemzők (orientáció és generációk); vállalkozási jellemzők 

(méret, vállalatkormányzás); menedzseri megközelítés; különböző érintettek szerepe, 

hatása (nem családtag menedzser, kisebbségi tulajdonosok); teljesítmény (pénzügyi és 

nem pénzügyi). 
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Primer kutatásomban a belső tényezők vizsgálatára koncentrálok, a kutatási modellben 

rögzített szempontok mentén értékelve a professzionalizáció hazai manifesztációit. 

 

1.6. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS HAZAI 

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

 

A családi vállalkozásokkal kapcsolatos eddigi hazai kutatói aktivitás az alábbi 

tématerületekre irányult: 

1) Családi vállalkozások alapításának és a családiasság oksági vizsgálata 

Gere (1997) és Scharle (2000) vizsgálati eredményei alapján, Magyarországon az alapítás 

okai a következő kategóriák mentén rajzolódnak ki: jobb megélhetés reménye, 

kényszerhelyzet, önállóság iránti igény, saját elképzelés, ötlet megvalósításának igénye. Az 

alapításkori célkitűzéseken kívül a stabil, 10-15 éves múlttal rendelkező érett családi 

vállalkozások célrendszerét hazánkban nem vizsgálták, a nem családi vállalkozásokkal 

összevetésben szintén nem, így a kutatás ezen szegmense a hazai családi vállalkozások 

célrendszerét illetően új megállapításokkal kecsegtet.  

Laki (1994) a családtagokkal közös üzleti vállalkozás mögöttes okai vizsgálata során ún. 

előnykereső és valós, aktív vállalkozói tevékenységet folytatókat azonosít. Előbbiek akár a 

törvényesség kötéltáncát járó vállalkozók, jól megszűrik, kinek engednek bepillantást a 

működésbe. A valós, aktív vállalkozói tevékenységet folytatók a bizalmi, erős kapcsolatok 

biztosította stabilitás miatt vonják be családtagjaikat a cégbe. Kutatása alapján a 

vállalkozásokban leggyakrabban a közeli családtagok, jellemzően a házastársak, gyermekek, 

unokák vesznek részt, akik többségében már az indításkor jelen vannak.  

Kuczi (2000) a családtagok bevonásával kapcsolatok okok vizsgálata során arra a 

megállapításra jutott, hogy ez alapvetően a társadalmi helyzetre vezethető vissza, a 

szegényebb rétegekből származó vállalkozók egyetlen és legnagyobb forrása a családban 

rejlő erőforrás. 

 

2) A családi vállalkozások tipológizálásával kapcsolatos hazai eredmények 

Kuczi (1997) a családtagok vállalkozásban való szerepvállalása dimenzió mentén négy 

eltérő családi vállalkozás típust definiál:  
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 szoros, tradicionális jellegű családi kötelékekre épülő családi vállalkozásokat, ahol a 

rokonság jelentősen hozzájárul a vállalkozás sikereihez,  

 családi vállalkozásokat, ahol a rokonság a vállalkozás működésének korlátozó tényezője,  

 családi vállalkozásokat, ahol tradicionális eredetű családi kötelékekre épül a cég, a 

nukleáris családdal a középpontban, az egyéni érdekeket alávetve a közös érdekeknek,  

 családi vállalkozásokat, amelyekben az egyén boldogulási lehetőségeinek beszűkülése 

miatt vesz részt.  

3) A családi vállalkozások historikus vizsgálata 

Korpás (2013; idézi Konczosné Dr. Szombathelyi, 2014) a családi vállalkozások hazai 

történelmi áttekintése kapcsán három korszakot definiált: az 1945 előtti időszakot, az 1945 

és 1982/89 közötti évtizedeket, és az 1989 utáni időszakot.  Véleményem szerint az 1989-es 

fordulathoz hasonló fordulat előtt vagy kellős közepén áll a családi vállalkozások 

meghatározó hányada, a generációváltás, a professzionalizáció, a kultúra- és szemléletváltás 

kihívásai közepette. Meglátásom szerint Korpás megállapítása, miszerint a családi 

vállalkozásokat a hagyományok hiánya, rövidtávú gondolkozás, profitmaximalizálás és 

gyenge tulajdonosi felelősség jellemez a mecenatúra, szponzoráció területén a jelenlegi, 

álláspontom szerint a családi vállalkozások történelmének 4. szakaszában, amelyet a 

felvilágosult paternalista vezetés metaforával fejeznék ki (Heidrich et al, 2016), az említett 

területeken jelentős előrelépéseket mutat, pont a családi vállalkozásba bekapcsolódó 

utódoknak és az utódlás indukálta professzionalizációnak köszönhetően. 

 

4) A családi vállalkozások életciklus-szemléletű vizsgálati eredményei 

Laczkó (1997) (idézi: Csákné Filep, 2012b) a családi vállalkozások fejlődésének vizsgálatát 

végezte el Magyarországon húsz évvel ezelőtti eredményeit, azaz a 15. táblázatban 

bemutatásra kerülő életciklus szakaszokat definiálta. 
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15. táblázat: A családi vállalkozások fejlődési szakaszai 

Jellemzők Szakaszok 

I. II. III. 

Időszakok (években) 

A vállalkozás kora 0-5 10-20 20-30 

A szülők kora 25-35 40-50 55-70 

A gyerekek kora 0-10 15-25 30-45 

A vállalkozás jellemzői 

A vállalkozás viszonya a 

változásokhoz 

Gyorsan 

növekszik, nyeli 

az időt és a pénzt 

Érett, megállapodott Stratégiai megújulásra, 

újabb befektetésre szorul 

A struktúra jellemzői Kicsi, dinamikus Nagyobb, összetettebb Stagnál 

A tulajdonos 

menedzsmer motivációi 

Elkötelezett a 

vállalkozás 

sikereiért 

Meg akarja tartani a saját 

befolyását és stabilitását 

Érdeklődése új területek 

felé fordul, részlegesen 

visszavonul, a következő 

generáció növekedést és 

változást igényel 

A család anyagi 

elvárásai a vállalkozással 

szemben 

Alapszükségletek 

kielégítésére 

szorítkozik 

Megnövekedett igények, 

beleértve a kényelmi 

szempontokat, a gyerekek 

taníttatását 

Nagyobb igények, az 

anyagi biztonság és 

bizonyos nagyvonalúság 

kerül előtérbe 

Családi célok A vállalkozás 

sikere 

Anyagi biztonság, a gyerekek 

színvonalas nevelése 

Családi harmónia és 

egység 

Forrás: Laczkó, 1997 

5) Családi vállalkozások utódlásával kapcsolatos kutatói teljesítmény 

Az utódlás fókuszú vizsgálatok egyik mérföldköve Bálint (2006) kutatása, mely a hazai 

középvállalkozásokra jellemző utódlási kimeneteket vizsgálta, és két preferált utódlási 

kimenetet azonosított: a családi utódlást és a külső félnek történő eladást. A két alternatíva 

közötti választásra az alábbi tényezők gyakorolnak befolyást: az előd életkora, az utód 

jellemzői, a családi tulajdonhányad aránya, a vállalkozás jellemzői és az iparág jellege. 

Csákné Filep (2012b) kutatásában 3-100 fő közötti alkalmazotti létszámmal rendelkező 

vállalati mintán elemezte a lehetséges utódlási kimeneteket, s kutatása az alábbi 

megoszlásokat tárta fel az egyes kimenetek kapcsán:  

 a cég tulajdonjoga és a vezetés is a családon belül marad (48,5%) 

 a cég tulajdonjoga családon belül marad, a vezetői feladatokat külső fél látja el 

(15,8%) 

 tulajdonostársnak történő eladás (6,9%) 

 alkalmazottnak történő eladás (0,8%) 

 külső félnek történő eladás (8,9%) 

 nem tudja, nem gondolkodott rajta (14,6%) 

 vállalkozás bezárása (4,5%) 
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A családi vállalkozások esetében az utódlással kapcsolatos attitűdöket illetően Csákné Filep 

(2012b) a következő típusokat különbözteti meg: független felek jövőkép nélküli 

vállalkozásai, korábbi munkatársak jövőképpel rendelkező vállalkozásai, rokoni 

vállalkozások, házastársak vállalkozásai, nukleáris családi vállalkozások. Az utódlás 

tervezése kapcsán Csákné Filep (2012b) szerint 18,2%-a rendelkezett a 2008-as felmérés 

idején írott utódlási tervvel, 49,3% csak informális utódlási elképzelésekről számolt be, míg 

32,5%-uk esetén egyáltalán nem foglalkoznak utódlás tervezésével. 

Bogdány (2014) doktori értekezésében azokat a szervezeti és egyéni tényezőket kereste, 

amely befolyásolja az átadás állapotát – azaz menedzseri, leader vagy kormányzó típusú 

átadást. A szervezeti tényezők közül a tulajdonviszony, a szervezeti kultúra és a méret; míg 

az egyéni tényezők esetében az utód eredete és a tulajdonos életkora volt hangsúlyos. 

6) Regionális fókuszú, esettanulmány módszerre épülő családi vállalkozás kutatás 

A Sikerkönyv (Rab - Szabó, 2001), mely győri és Győr környékén működő sikeres családi 

vállalkozások és vállalkozók sikertörténeteit mutatja be, a családi vállalkozás kutatás egyik 

fontos mérföldköve, esettanulmány módszerre épülő eleme. A 23 családi vállalkozás közül, 

melyek működésének első 10-15 évét megismerteti az olvasókkal a könyv, bemutatva a 

vállalatalapítás motivációit, körülményeit és az alapítás óta eltelt egy-másfél évtized 

eredményeit, három vállalkozás szerepel a saját mélyinterjús kutatásomban is. Ez a három 

családi cég (Borsodi Műhely Kft., Dudits Kft., Leier - Márton Csoport) a könyv 

megszületése óta eltelt 16 év során átvészelt egy pénzügyi/gazdasági krízist és kettő megélt 

egy utódlási/generációváltási folyamatot (Borsodi Műhely Kft, Dudits Kft.). A dolgozat 

kvalitatív kutatási egységében azt is vizsgálom – egyéb tényezők és kérdések mellett – hogy 

a generációváltás tekinthető-e sikertörténetnek, vagy sem. 

 7) INSIST kutatás –Intergenerational Succession in SME’s Transition (Európai Bizottság, 

TEMPUS közalapítvány, Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerség) 

2014. 09.01.és 2016. 12.31. között a Budapesti Gazdasági Egyetem koordinálásával, 

konzorciumi partnerek bevonásával (Leeds Beckett University, Cracow University of 

Economics, ADINVEST – AZUR Valorisation, MAC-TEAM aisbl, Munkaadók és 

Gyáriparosok Országos Szövetsége, Employers Union of Malopolska LEWIATAN) zajlott 

egy nemzetközi kutatás, amelynek fókusztémája a családi vállalkozásokat érintő utódlási 

folyamat volt. Legfőbb célkitűzésként pedig egyrészt nemzeti összehasonlító riportok 

kimunkálása, vállalati esettanulmányok formájában történő tapasztalat- és információ-
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gyűjtés, és ez alapján az érintett országokban összegyűjtött eredmények (Magyarország, 

Lengyelország, Egyesült Királyság) öszehasolítása volt, s emellett azon gazdaságpolitikai 

javaslatok kidolgozása, amely a családi vállalkozásokban elősegítheti a sikeres tulajdonosi- 

és vezetői szerepátadást.  Az INSIST projekt kvalitatív kutatás keretében, összesen 10 

családi vállalkozásra terjesztette ki a vizsgálati kört (2 angol, 5 lengyel és 3 magyar családi 

vállalkozás szerepelt a kvalitatív mintában; a magyar cégek között egy logisztikai, egy 

borászati és egy élelmiszeripari vállalat szerepelt). Az INSIST projekt legfőbb 

megállapításai: Az utódlási stratégiát három dolog befolyásolta a hazai esettanulmányokban: 

tulajdonjog-átruházás jellege; az utódlási folyamat formális vagy informális jellege és az 

utód vállalatirányításban betöltött szerepe. Két családi vállalkozás-típust azonosítottak a 

tulajdonjog és az irányítási feladatok megosztása szempontjából. Az első a családon belüli, 

a másik a professzionális vezetővel történő irányítás.A szakmai felkészültség erősítése és a 

formális irányítási struktúra kialakítása szükséges lenne a családi vállalkozás hatékony 

irányítása érdekében. (Makó et al, 2015) 
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2. EMPIRIKUS KUTATÁS: A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK 

TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 

A dolgozat második egységében fejezetben kerül sor az általam alkalmazott kutatási 

módszertan ismertetésére, továbbá itt kerül bemutatásra az elvégzett pilot-kutatás, a 

kvantitatív felmérés, valamint a kvalitatív vizsgálat eredménye is. 

             

2.1.  KUTATÁSI DESIGN 

Jelen fejezet célja, hogy bemutassa a lefolytatott tudományos kutatás módszertani hátterét 

bemutatva a kutatási kérdéseket, hipotéziseket (16. táblázat). 

16. táblázat: Kutatási kérdések és hipotézisek rendszere 

1. A családi befolyás mértéke hatással van a vállalkozás domináns orientációt (célok – értékek – 

szervezeti irányultság– nyitottság) illetően? 

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 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 (familiness) elemek? 

H4/a A család orientációja és értékfelfogása hatással van a 

családi vállalkozás teljesítményére. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás 

H4/b. A professzionalizáció mértéke és a családi vállalkozás 

teljesítménye között pozitív kapcsolat áll fenn. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás 

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

vállalkozások teljesítménye összefügg. 

KVANTITATÍV KUTATÁS  

átlag, korreláció-számítás 

Forrás: saját kutatás 
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A 22. ábra pedig bemutatja az empirikus kutatási modellt, mely a kérdőíves felmérés egyes 

kérdéseinek a megfogalmazása és a változók operacionalizálása során kiindulópontként 

szolgált. 

22. ábra: A kutatási alapmodell 

 

Forrás: Saját kutatás 

 

A disszertáció egyik alapfogalma a családi vállalkozás. A családi vállalkozás 

munkadefiníció megfogalmazása sarkalatos kérdés az elemzés oldaláról. Az általam 

alkalmazott kritériumrendszer a következő öt dimenzióból áll, melyből minimálisan kettő 

teljesülése esetén soroltam egy vállalkozást a családi vállalkozás kategóriába: 

 Egy család kezében van legalább a tulajdonhányad 50%-a. 

 Több család kezében van legalább a tulajdonhányad 50%-a. 

 A családtagok egy csoportja gyakorolja a vállalkozás feletti kontrollt. 

 A család legalább egy tagja részt vesz a cég menedzsmentjében, illetve az ügyvezetésben. 

 A család legalább két tagja közreműködik a cégben vezetőként, tanácsadóként, 

alkalmazottként. 
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A kutatási kérdések és a megfogalmazott hipotézisek teszteléséhez szekunder és primer 

adatok egyaránt fel lettek használva. A szekunder adatok a pilot-kutatás során hasznosultak, 

melyhez kiindulópontnak a Figyelő Feltörekvő 200 adatbázisát tekintettem (Váczi, 2014), 

amely lehatárolja a feltörekvő középvállalatoknak azon csoportját, amelyek megfelelnek 

tőkehatékonysági, élőmunka arányos jövedelmezőségi és növekedési kritériumoknak. A 

Figyelő Feltörekvő 200 lista adatai 2009-2013-ig rendelkezésre állnak, így ezen adatok 

tekintetében lehetőség van longitudinális elemzések elkészítésére is. 

A Figyelő Feltörekvő 200 listához kapcsolódó adatbázisból hiányzó adatok pótlása, 

tisztázása az OPTEN Céginformációs rendszer alapján elvégezhető volt. 

Mindezek mellett a vállalatok primer megkérdezésére – mind kvantitatív (kérdőív) módon, 

mind kvalitatív (mélyinterjú, fókuszcsoport) módon – volt szükséges az elemzés megfelelő 

színvonalú elkészítéséhez. A kérdőíves megkérdezésnél online kérdőíves módszertan 

alkalmazását tűztem ki célul.  

A mélyinterjús adatfelvétel során olyan ún. lehetőség-vezérelt, illetve lehetőség-orientált 

családi vállalkozások működési karakterisztikájának megismerésére törekedtem, amelyek 

számára a növekedés, a professzionalizáció, a nemzetköziesedés, a családon belüli vezetői/ 

és tulajdonátruházás, valamint az innováció természetes velejárója az üzleti vállalkozásnak. 

A kvázi nagy növekedési potenciálú családi vállalkozások sikertényezőinek azonosítását 

olyan vállalkozásokkal készített mélyinterjú alapján tervezem, amelyek az eszköz- és 

létszámállományukat tekintve növekedést értek el, célul tűzöm ki olyan vállalkozások 

felkeresését, amelyek az elmúlt években legalább kétszer szerepeltek a legdinamikusabb 

középvállalatok listáján. 

2.2. KUTATÁSI FILOZÓFIA ÉS STRATÉGIA 

 

E fejezet célja, hogy ismertesse az általam alkalmazott társadalomtudományi kutatási 

metodikáját, kitérve az induktív és deduktív tudománymodellre, az ún. megalapozott elmélet 

megközelítésre, valamint az általam követett kutatási folyamat egyes fázisaira, azaz az 

kutatási indítékoktól az eredmények ismertetéséig bemutatva a kutatói döntéseim és 

lépéseim logikai ívét. 

Illeszkedve az elmúlt évtizedben bekövetkezett paradigmaváltáshoz, mely a 

társadalomtudományi kutatásokban a hagyományos kvantitatív és a kvalitatív kutatási 

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

A kevert módszertan alkalmazása során az alábbi kutatói célok vezéreltek: 

 összekapcsolni az objektív és a szubjektív észlelésben rejlő értékeket; 

 ötvözni a pozitivista, posztpozitivista és a posztmodern kutatási paradigmákat a 

kutatásban; 

 törekedni az előzetesen rögzített változókra építő statisztikai elemzéseken túl a vizsgált 

jelenség tágabb értelmezési lehetőségeinek feltárására; 

 összekapcsolni a deduktív elméletalkotás és hipotézis-ellenőrzés tudománytörténeti 

tradícióit az induktív, illetve abduktív jellegű vizsgálódás újraértelmezett előnyeivel; 

 erősíteni a kvantitatív kutatásokat jellemző fókuszáltság, kézzelfoghatóság, 

standardizálhatóság és számszerűsíthetőség tudományos értékét a kvalitatív eszköztár 

részletgazdag, feltáró és interpretatív jellegéből adódó mélyebb megismeréssel. 

A kevert módszertanra építő kutatás népszerűségéhez nagyban hozzájárul az a sajátosság, 

miszerint a különböző minőségi paraméterekkel jellemezhető adatokat lehetséges 

kombinálni, együttesen kezelni egy kutatásban, azaz “a kvantitatív adatok értelmezését 

segíthetik a kvalitatív vizsgálatok, míg a kvalitatív eredmények ellenőrzésében és 

validálásában a kvantitatív módszereknek lehet kiemelt szerepe”. (Király et al, 2014, p. 96)   

Greene és szerzőtársai munkájában (1989) a kevert módszertanon alapuló kutatások 

használata mellett 5 érvet sorolt fel, melyet egy hatodikkal egészítenék ki (Hesse-Biber, 

2010) a kevert módszertan mai irodalmából:  

 Trianguláció (többféle adatforrás, módszer és elméleti keret): A módszertani 

triangulációval, azaz a módszertanok együttes alkalmazásával leellenőrizhető, hogy a 

különböző módszerekből származó kutatási eredmények konvergálnak-e.  

 Kiegészítő jelleg: Több módszer használata esetén az egyes módszerek kiegészíthetik, 

árnyalhatják egymást.  

 Kidolgozás: Az egyik megismerési módszer eredményei segíthetik a másik módszerrel 

végzett vizsgálat ún. finomhangolását.   

 Kezdeményezés: Egy kevert módszertanú kutatás ráirányíthatja a kutató figyelmét új 

kutatási irányokra, illetve eredményezheti az eredeti kutatási kérdés újragondolását is.  
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 Kiterjesztés: A kevert módszertan kiterjeszti a kutatói szemléletet és javítja a kutatás 

rugalmasságát.  

 Összetett problémák: A kutatási témák egyre összetettebbé válásával megnő az igény 

olyan módszerek alkalmazására, amelyekkel az újonnan felvetett problémákat a maguk 

összetettségében lehessen vizsgálni. 

A kevert módszertannak négy különböző vizsgálati módszere létezik (Király et al, 2014): 

(1) Az összetartó párhuzamos felépítés, ahol a kutatások térben és időben eltérhetnek, nem 

szükséges párhuzamosan végezni a kettőt. Az elemzést követően az adatok kielemzését és 

összegzését követően vetik össze őket és vonják le a következtetéseket.  

(2) Magyarázó egymásra épülő felépítés, mely során első körben a kvantitatív elemzés, majd 

azt követően a kvalitatív elemzés történik. Itt az első vizsgálati szakasz eredményeire építve 

dolgozzák ki a második szakasz vizsgálatát. Valamint a kvalitatív eredmények 

hozzájárulhatnak, hogy a kutatás kezdetén kapott kvantitatív adatok magyarázatához. 

(3) Feltáró, egymásra épülő felépítés, ahol az egymásra épülő felépítés a kvalitatív és 

kvantitatív kutatási részeket egymásra építő modellek másik fajtájának tekinti. Ezen típus 

alkalmazása során a kvalitatív kutatásból származó eredmények befolyásolják a kvantitatív 

felmérésben használt eszközöket. Célja legtöbbször, hogy a kismintán zajló kvalitatív 

felmérés eredményeiből a nagy átlagra lehessen következtetni. 

(4) Negyedik kevert kutatási módszer típus a beágyazott felépítés, amikor egy kvalitatív 

vagy kvantitatív kutatási módszert alkalmazunk a kutatás során az egyiknek a keretein belül. 

Ezt a fajtát sokszor nehéz megkülönböztetni a többitől. Itt a fő jellemző, hogy a másodlagos 

kutatásnak mindössze egy kiegészítő szerepe van, mely az elsődleges értelmezése során nyer 

értékelhető jelentést.  

Doktori értekezésem primer kutatási jellemzőit tekintve nem deklarálható egyetlen kutatási 

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

hatott rám. A disszertáció egyaránt épít primer és szekunder adatokra. A korszerű 

kutatásmódszertani témában íródott könyvek álláspontja szerint (Veres et al, 2009; Malhotra 

– Simon, 2009; Pervez – Kjell, 2011; Gyulavári et al. 2012) primer adatgyűjtésre akkor van 

szükség, ha a szekunder adatok elégtelenek a kutatási kérdéseink megfelelő szintű 

megválaszolásához, azonban a szakkönyvek azt észrevételezik, hogy a szekunder adatok 

támogatják a kutatás sikerét mivel általuk jobban megértjük és könnyebben tudjuk bemutatni 

a kutatási kérdést; segítenek a probléma okainak detektálásában, helyes értelmezésében; 
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támogatják a primer adatfelvételünk céljainak, módszereinek, hipotéziseinek pontosabb 

meghatározását és segítséget nyújtanak az eredményeink értelmezésében. 

2.2.1. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Az alábbi alfejezet célja az általam tudományos módszertan ismertetése és természetesen a 

módszertani választásaim okainak, indítékainak, mozgatórugóinak bemutatása is.  

Kvantitatív kutatás 

A megfogalmazott kutatási kérdések és hipotézisek vizsgálata során a leíró kutatási 

módszerként aposztrofált kérdőíves felmérésre támaszkodtam. A kérdőíves lekérdezés 

esetében alkalmaztam és követtem a szakirodalmi ajánlásokat, így az alábbi folyamatelemek 

mentén érlelődött a végleges kérdőív: 

21. ábra: A kvantitatív kutatás folyamatelemei 

 

Forrás: Gyulavári et. al, 2012 alapján saját szerkesztés 

A megkérdezettekkel való kapcsolatfelvétel online történt, azaz az ún. számítógéppel 

támogatott webes megkérdezést választottam, mely az egyik legdinamikusabb ága, típusa a 

megkérdezéses vizsgálatoknak. A megkérdezés ún. címlista segítségével történt webes 

felületen. Az online kérdőív egyik előnye, hogy lehetőséget biztosított a kérdéssor kapcsán 

ún. elágazások alkalmazására, továbbá idő- és költségtakarékos megoldás a személyes 

lekérdezéshez képest. A megkérdezettek körének meghatározása, a válaszadó-csoport 

előzetes kialakítása során az alábbi lehatárolások történtek: A Bisnode HBI adatbázisából 

A kutatási kérdések megválaszolásához 
szükséges információk meghatározása

A megkérdezetettek körének 
meghatározása

A kérdőíves megkérdezés módszerének 
kiválasztása

A kérdőív logikai fonalának, szerkezeti 
felépítésének megtervezése

A kérdések megfogalmazása

A próbakérdőív végleges formázása 

Próbakérdezés

Végleges kérdőív elkészítése
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leszűrésre kerültek azok a hazai székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások, 

amelyek alkalmazotti létszáma 50 és 249 fő közé esik, továbbá a nettó árbevétele 10 és 50 

millió euró, és/vagy a mérlegfőösszege 10 és 43 millió euró közé esik. Nem kerültek a listára 

azok, akik közvetlenül vagy közvetve az állam vagy önkormányzat többségi tulajdonában 

vannak, illetve akik a pénzügyi szektorhoz tartoznak, továbbá a nonprofit és a közhasznú 

társaságok sem. A HBI rendszerből kiexportálásra került ezen vállalkozások neve, a vezető 

tisztségviselő(k) neve, székhelye és e-mail elérhetőség – ez utóbbi csupán a vállalkozások 

egy részénél  állt rendelkezésre. Az így létrejövő lista 5 094 vállalatot foglalt magába. Ezek 

közül a HBI-ből mindössze 3254 vállalkozás e-mail elérhetősége volt kiexportálható. Ott, 

ahol nem az ügyvezető közvetlen email elérési útvonala szerepelt az adatbázisban, illetve 

ahol hiányzott az email-cím, ott a vállalati honlapok felkeresésével sikerült egy végül 3745 

e-mail elérhetőséggel – többnyire közvetlen vezetői emailcímmel – bíró középvállalati 

címlistát kialakítani. 1349 vállalat esetében sajnos nem volt fellelhető email-elérhetőség, 

velük a vállalati honlapon keresztül lehet üzenetet váltani, így ők kimaradtak a 

megkérdezésből. A 3745 email címmel bíró vállalat részére felkérő email került kiküldésre 

2016. október 9-11 között, amely tartalmazta a kutatás fő céljai ismertetésén túl a kérdőív 

elérési útvonalát. Az online kérdőív a Surveymonkey segítségével készült, és 2016. október 

10. és 2016. december 15. között került lekérdezésre (hetenkénti ismétlő felhívás kiküldése 

mellett). Az online kérdőív leiratát az 1. számú melléklet tartalmazza. A kérdőív logikai ívét 

a kutatási kérdéseknek megfelelően alakítottam ki, így a próbakérdőív az alábbi 

kérdésköröket érintette:  

 Cégdemográfiai adatok (cég neve, székhelye, alapítás éve, tulajdonosi háttér, tevékenységi 

kör, alkalmazotti létszám) 

 Familiness – családi tulajdonlás, működtetés sajátosságai (generációs összetétel, családi 

életciklus, családi célok, családi vállalatkormányzás, előd/utód szerepe, családi 

erőforrások) 

 Professzionalizáció (üzleti célok, értékek, döntéstámogató módszerek, menedzsment 

rendszerek, kooperáció) 

 Nemzetköziesedés (export, import, licenc, export-relációk) 

 Innováció (innovációs potenciál, stratégia, innovációs teljesítmény) 

A próbakérdőívet nyomtatott formában, személyesen a 2016. I. félévében zajló mélyinterjúk 

alanyaival töltettem ki. Ez a fázis nagyon hasznos megállapításokkal zárult, mind a kérdések 

számát illetően, mind a szövegezés pontosítását tekintve.  
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Az online megkérdezések egyik hátrányaként az anonimitás (Gyulavári et al, 2012) említi a 

szakirodalom, amelyet ki kívántam küszöbölni, így megkértem a válaszadókat, hogy a 

cégnév megadásával segítsék ezen probléma elkerülését. A 195 válaszadó közül mindössze 

13 kitöltő élt az anonimitás lehetőségével, a többi válaszadó megadta a vállalkozás nevét. A 

cégnév kitöltését azért kértem a megkérdezettektől, ugyanis a kérdőív szándékosan nem 

tartalmazott pénzügyi teljesítményre vonatkozó kérdést. Az adatbázist manuálisan 

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

és éves beszámolók alapján – a nevét felvállaló vállalkozások esetében – az alábbi pénzügyi 

információkkal: értékesítés nettó árbevétele; adózás előtti eredmény; adózott eredmény; 

eszközök összesen; saját tőke és kötelezettségek. 

Azért választottam ezen időigényesebb módját a pénzügyi adatok adatbázisba illesztésének, 

mert 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 válaszadási arány meglehetősen alacsony (5,21%), a többszöri ismételt felhívás ellenére. 

A kitöltések számának növelése érdekében – tekintve, hogy családi vállalkozás fókuszú a 

kérdőív – a Családi Vállalkozások Országos Egyesülete (CSVOE) és a Menedzsment és 

Controlling Egyesület (MCE) Családi Vállalkozás Munkacsoportja segítségét kértem. 

Mindkét Egyesület Hírlevelében és Hírfolyamában felhívta a felmérésre a tagok figyelmét, 

továbbá a kitöltésre buzdította őket. A válaszadások száma az első héten 60, a második héten 

68, a harmadik héten 30, a további hetekben 8, 8, illetve a további hetekben heti 4-5 kitöltésre 

került sor. A CSVOE és az MCE segítségével elért válaszadók révén a kitöltők közé mind 

50 fő alatti, mind 249 fő feletti vállalkozások is bekerültek, így a minta végül nem kizárólag 

közepes méretű vállalkozásokat tartalmaz, hanem mikro, kis, közepes és néhány 

nagyvállalatot is. Az elemzések során azonban igyekeztem a méretdifferenciákból adódó 

hatásokat kezelni, elsősorban úgy, hogy bizonyos hipotézisek kapcsán csak a 25 fő feletti 

cégek válaszait vettem figyelembe. 

 A kérdőíves felmérés eredményeit kvalitatív kutatással egészítem ki – egyetértve Driscoll 

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

kvalitatív kutatási paradigma félig stukturált mélyinterjús adatfelvétel (17 mélyinterjú) 



99 

 

keretében valósult meg. A következő alfejezetben a kvalitatív kutatási ág ismertetését 

kívánom megtenni. 

Kvalitatív kutatás 

A kvalitatív kutatás definíció szerinti meghatározása igencsak nehéz, mert a különböző 

megközelítési módszerek és a kutatási technika fejlődése miatt nem fogalmazódott meg 

egységes meghatározás. A legfőbb jellemzői az alábbiak (Babbie, 2000; Pervez – Kjell, 

2011): a kvalitatív kutatás során részletgazdag információgyűjtés jellemző, amely lehetővé 

teszi a vizsgált témában való alapos elmélyülést, segít megérteni a folyamatok és 

következmények összefüggéseit, megértéssel szolgál a vizsgált alany nézőpontjait, a 

tetteinek az ebből származott ok-okozati összefüggéseit illetően, fontos előfeltétele a 

körülmények felmérése előzetes utánajárással, kezdeti ismerkedéssel, hogy az adott alany 

helyzetének átélésével kapjunk elemezhető képet a megszerzett információkkal 

kapcsolatban, az információgyűjtés jellemzően a vizsgált személy környezetében zajlik, ami 

részletesebb információkhoz való hozzájutást jelent. 

A CAWI12 típusú kérdőíves felméréssel szemben itt a kutató szerepe fontos a vizsgálat 

folyamán, hiszen személyesen gyűjt be minden felhasználni kívánt információt, és 

megfigyeli a kutatás során az interjúalany viselkedését. A mélyinterjúk során sokszor 

éreztem, hogy szinte betekintést nyerhettem az interjúalany élettörténetébe, sőt a 

többgenerációs családi vállalkozások esetében személyesen érezhettem a családi kötelékek 

erejét, a tragikus körülmények miatt bekövetkezett utódlással érintett családokban pedig 

könnyekig meghatódva hallgattam az elődökre való visszaemlékezéseket. A kvalitatív 

kutatás a téma jellegéből adódóan szinte megkerülhetetlen volt, hiszen amellett, hogy sokkal 

emberközpontúbb, mint a kvantitatív felmérés, pontosabb válaszokat is eredményezhet a 

kutatási kérdéseket illetően. Kutatóként mindvégig arra koncentráltam, hogy alapos 

ismereteket szerezzek azokról az értelmezésekről, amelyeket az interjúalanyom a témához 

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

mélyinterjút készítettem, ebből 14 családi vállalkozás vezetőjével lebonyolított mélyinterjú 

volt, ezek átlagos időtartama 80-120 perc volt. Emellett 3 szakértői interjú készült az alábbi 

szakterületekhez kapcsolódva: családi vállalkozások utódlásának jogi útvesztői, bizalmi 

                                                 

12 computer added web-interview 
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vagyonkezelés, valamint interim menedzsment, mint a generációk közötti gap-menedzsment 

eszközei. A mélyinterjúk alapadatait az alábbi táblázatban foglaltam össze: 

 18. táblázat: A lefolytatott mélyinterjúk alapinformációi 

MÉLYINTERJÚK 

Interjú 

típusa 

Interjú alany Mélyinterjú általános adatai 

Helyszín Időpont 

Vezetői 

interjú 

(CSV) 

Dudits H&R Kft. Dr. Dudits Gábor  Győr 2016. ápr. 11. 11,30-

13,50 

Lakics Gépgyártó Kft. Ifj. Lakics László Kaposvár 2016. okt. 25. 15,00-

17,00 

Funkció Kft. Dr. Kovács Péter Darnózseli 2016. nov. 14. 8,00-

10,00 

Trélog Kft. Skultéti József Budapest 2016. ápr. 14. 10,00-

12,10 

Richlik-Trans Kft. Richlik Gábor Richlik István Örkény 2016. ápr. 9. 9,00-

10,25 

Transintertop Kft. Selmeczi Attila Selmeczi 

Fruzsina 

Környe 2016. ápr. 21. 13,00-

15,45 

Borsodi Műhely Kft. Horváthné Borsodi Mónika Győr 2016. okt. 10. 12,00-

14,15 

Biotextima Kft. Vörös Gyula Bősárkány 2016. okt. 24. 9,00-

10,15 

Gimex Hidraulika Kft. Görcs Annamária Győr 2016. nov.11. 15,00-

16,30 

Hirschler Glas Kft. Hirschler Judit Sopron 2016. okt. 17. 9,00-

10,45 

Ferzol Kft. Bíró Zoltán Bíró Alexandra Tápiószőlős 2016. okt.19. 9,00-

11,45 

Leier Hungária Kft. Matthias Ebner Győr 2016. okt. 25. 9,00-

10,30 

D-Profil Kft. Ifj. Dénes László Debrecen 2016. dec. 8. 13,00-

14,30 

Oázis Kertészet Kft. Boross Dávid Budapest 2016. nov. 21. 13,00-

14,15 

Szakértői 

interjú 

Németh-Jádi Ügyvédi 

Iroda 

Dr. Parragi Edina Budapest 2016. okt. 13. 10,00-

11,30 

Interim Kft. Fekete István Budapest 2016. nov. 28. 14,00-

15,30 

Primus Trust Kft. Dr. B. Szabó Gábor Budapest 2016. dec. 13. 11,00-

12,45 

Forrás: saját kutatás 

A mélyinterjúk helyszíne kettő kivételével az interjúalany által irányított/tulajdonolt 

vállalkozás székhelye volt. Az interjúk többsége négyszemközti beszélgetés volt, mindössze 

négy családi vállalkozás esetében került sor páros interjúra. A beszélgetések interjúvázlat 

alapján folytak, mely diktafonnal került rögzítésre, követően készült el a szövegkönyv, és 

ezen átiratok alapján értékeltem, elemeztem a mélyinterjú anyagait.  

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

legalább egy generációváltást már megélt vállalkozás; a gender eltérések érdekében női és 

férfi családfő által vezetett családi vállalkozások; anya-apa típusú, testvéri szövetség 

formájában működő és professzionális vezető által irányított családi vállalkozások. 

A mélyinterjúalanyokat – egy családi vállalkozás kivételével – a kutatás előtt nem ismertem, 

telefonos megkeresés útján vagy valamilyen családi vállalkozás témájú 

rendezvény/konferencia alkalmával, kvázi ismeretlenül kértem fel a doktori kutatásomban 

való részvételre. A mélyinterjú alanyok között voltak alapítók, tehát elődnek tekinthető 

szereplők és a családi vállalkozás potenciális vagy tényleges utódjai. 

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

szakértői interjú alanya segítségével jutottam el a másik két szakértőhöz. 

A teoretikus szaturáció mellett az idő- és anyagi lehetőségek végessége segített/kényszerített 

a mélyinterjús adatfelvételi folyamat lezárására. Sajnos a hozzáférhetőség korlátozta a 

lehetőségeimet, és a legtöbb generációs átadással jellemezhető emblematikus családi 

vállalatok képviselőivel (Zwack, Szamos, Béres) nem sikerült a kapcsolatfelvétel. A 

mélyinterjúk vázlata mind a családi vállalkozói, mind a szakértői interjúk esetében a 2. 

számú mellékletek között szerepel. 

 

2.3. FIGYELŐ FELTÖREKVŐ 200 – FELTÁRÓ (SZEKUNDER) KUTATÁS  

A kvantitatív kutatás 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 

egységet képező primer kutatás, kérdőíves felmérés fő irányultságát. Ebben az alfejezetben 

a feltáró (szekunder) kutatás körülményeit, céljait, a pilot-hipotéziseket, valamint az 

eredményeket ismertetem, ezt követően a primer, online kérdőíves felmérés tudományos 

eredményeinek közlésére kerül sor.  

A Figyelő 2009 óta elkészíti a Feltörekvő 200-as listaként (Váczi, 2014) azon társaságok 

listáját, amelyek a bázisévi pénzügyi adatai alapján teljesítik a középvállalati kategória ún. 

minősítő-kritériumait13, azaz a foglalkoztatottak létszáma 50-249 közé esik, a nettó árbevétel 

                                                 

13 A kutatás a 2013-as listára épül, így a 2012-es év, mint bázisév kritériumai szerint történt a vállalkozások besorolása. 
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10 és 50 millió euró, és/vagy a mérlegfőösszege 10 és 43 millió euró közé esik. Nem 

kerülnek a listára azok, akik közvetlenül vagy közvetve az állam vagy önkormányzat 

többségi tulajdonában vannak, illetve akik a pénzügyi szektorhoz tartoznak, továbbá a 

nonprofit és a közhasznú társaságok; valamint azok, akik nem adtak le a lista zárásáig a 

2013-as évre vonatkozóan beszámolót, végül azok, akik 2013-as üzemi (üzleti) eredménye 

negatív volt, vagy a létszámuk, illetve árbevételük csökkent a 2012. évihez képest.  

A kritériumok alapján 335 sikeres cég közül került ki a legsikeresebb 200 listája. A 

legsikeresebb feltörekvő cégek 200-as toplistája az ún. Figyelő Sikerindex alapján lett 

összeállítva. A Figyelő Sikerindex az alábbi három mutató alapján készített vállalati rangsor 

rangsorszámainak összegzéseként lett megállapítva: 

1. ROIC – a működésbe befektetett hozamelvárással rendelkező tőke hatékonysága, amely 

alatt a saját tőke és a kamatköteles idegen források (hitelek és kölcsönök) összegét értjük 

(Bíró et al, 2010). A Figyelő által alkalmazott számítási mód: a 2013-as EBITDA 

(kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) értéke elosztva a 2012. évi 

saját tőke és a 2013. évi hosszú lejáratú kötelezettség és a rövid lejáratú hitelek és 

kölcsönök záróértékének összegével.  

2. Élőmunka-arányos jövedelmezőség – az EBITDA és a személyi jellegű ráfordítások 

összege elosztva az átlaglétszámmal. 

3. Növekedési mutató – a létszám és az árbevétel előző évihez viszonyított bővülési 

ütemeinek kombinációja.  

A Feltörekvő 200-as toplistán 95 magyar tulajdonú és 105 külföldi tulajdonban lévő 

vállalkozást találunk, amelyek közül három esetében (LogMeIN, Las Vegas Casino és a 

Scitec) a menedzsmentben magyar döntéshozók vesznek részt.  

Ágazati hovatartozásukat illetően a legtöbb feltörekvő céget a kereskedelem, illetve az 

élelmiszer-ipar és a mezőgazdaság adja. A harmadik helyezett a fémfeldolgozás és a 

gépgyártás. A vállalatok egy nyolcada a szállítmányozás és logisztika területén 

tevékenykedik. A cégek egy ötöde végez vegyipari, építőipari és járműipari tevékenységet, 

illetve meglepő, hogy ebbe a körbe tartozik az IT szektor és a távközlés, amely szintén kb. 

egyötödnyi vállalatot delegált a listába.  

A Figyelő Feltörekvő 200 vállalati minta kapcsán az alábbi kérdéseket kívánom 

megválaszolni: A nemzetközi felmérések ellentmondásos képet festenek a családi és nem 

családi vállalkozások teljesítménydifferenciáit illetően. A szakirodalom a családi 



103 

 

vállalkozásoknál a nem gazdasági célok dominanciáját és a familiness teljesítménynövelő- 

és csökkentő hatását hangsúlyozza, így adódik a kérdés, hogy a családi és a nem családi 

vállalkozások jövedelmezősége eltér-e? A családi vállalkozásokkal kapcsolatban a hosszú 

távú orientáció gyakran kerül említésre az erősségek között, ez vajon manifesztálódik 

intenzívebb növekedési ütemben is? 

A pilot kutatás során az alábbi pilot-hipotéziseket teszteltem statisztikai módszerekkel:  

PH1.a. A családi vállalkozások teljesítménye a ROE tekintetében meghaladja a nem családi 

vállalkozásokét. – tervezett módszer: Átlag, szórás, variancia-analízis 

PH1.b. A családi vállalkozások teljesítménye a ROA tekintetében meghaladja a nem családi 

vállalkozásokét. – tervezett módszer: átlag, szórás, variancia-analízis 

PH2. A családi vállalkozások növekedési üteme meghaladja a nem családi vállalkozások 

növekedési ütemét. 

 

2.3.1. A PILOT-KUTATÁS MÓDSZERTANA 

A Figyelő Feltörekvő 200-as toplista a vállalkozások főbb pénzügyi adataival 

rendelkezésemre állt a kutatási kérdések teszteléséhez. A számításokhoz (leíró statisztika, 

variancia-analízis, korreláció és regresszió számítások) az SPSS 22.0 statisztikai 

programcsomagot használtam. Az elemző munkát az adatbázis kiegészítésével, bővítésével 

kezdtem. Az eredeti adatbázis tartalmazta a vállalkozások bázis és tárgyévi nettó árbevételét, 

átlagos létszámát, saját tőkéjét, adózott eredményt, export árbevételt, 1 főre jutó árbevételt, 

valamint a ROE és a ROA bázis és tárgyévi mértékét, illetve a változásokat százalékban 

kifejezve. Az Opten Céginformációs Rendszer Cégtár Kapcsolati Modulja és a listán 

szereplő vállalkozásokkal kapcsolatos online-médiatartalom (pl. vállalati honlapok, vezetői 

nyilatkozatok) segítségével önálló adatgyűjtést végeztem a tulajdonosi háttérre vonatkozóan 

(hazai – külföldi, családi – nem családi, házaspár – testvér – szülő(k)+gyerek(ek) – tágabb 

(nem nukleáris) család – több család) és az alapítás évét illetően.  A kutatási kérdéseim 

(hipotéziseim) arra irányultak, hogy a családi jelleg (azaz a családi befolyás) hatással van-e 

a vállalkozás teljesítményére, növekedésére, így a kutatás szempontjából meghatározó volt  

családi vállalkozások definiálása. A kutatás során családi vállalkozásnak azt a vállalkozást 

tekintem, ahol a többségi tulajdon egy vagy több család kezében összpontosul és legalább 

egy családtag (alapító vagy annak rokona) részt vesz a cég vezetésében. A családi befolyást, 

mint független, nem metrikus, dichotóm változót (1=családi vállalkozás, 2=nem családi 
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vállalkozás) építettem a vizsgálatba. A statisztikai elemzést, mely a családi és nem családi 

vállalkozások közötti teljesítménykülönbségek vizsgálatát célozta, az alábbi indikátorok 

alapján végeztem el: ROE, ROA, eszközállomány bővülése, létszámnövekedés és árbevétel 

növekedés üteme. 

2.3.2. A PILOT-KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A tulajdonosi háttér vizsgálata alapján megállapítható, hogy a listán szereplő közepes 

vállalkozások 31%-a családi vállalkozás, 69%-a nem családi cég. A 95 magyar 

magántulajdonú vállalkozás közül 62 vállalkozás tekinthető az általam megadott 

kritériumok alapján hazai családi vállalkozásnak.  

A családi befolyás, mint független változó jövedelmezőségre gyakorolt hatásának vizsgálata 

varianciaanalízissel történt, ahol a ROE és a ROA, mint függő változók szerepeltek az 

elemzésben. Az elemzésből két vállalkozás ROE mutatója hiányzik, ugyanis ezeknél az 

adózott eredmény negatív és a saját tőke is negatív, így a ROE nem értelmezhető. Az 

elvégzett számítások alapján a családi vállalkozás átlagos tőkearányos jövedelmezősége 

45,55%, míg a nem családi vállalkozások esetében 51,81%. A szóráshomogenitás 

teljesülését Levene-teszt segítségével vizsgáltam (szign:0,808). Az ANOVA-tábla alapján 

(F=0,185; szign:0,668) a nullhipotézis, miszerint a családi és nem családi vállalkozások 

tőkearányos jövedelmezősége szignifikánsan eltér elvethető. 

Az eszközarányos jövedelmezőség mutató kapcsán az előzőhöz hasonló elemzési folyamatot 

követtem. A leíró statisztika kapcsán kiemelésre érdemes, hogy a ROA kapcsán kisebb 

szóródás figyelhető meg a vállalkozások tekintetében. A családi cégek eszközarányos 

jövedelmezősége 12,62% átlagosan, míg a nem családi cégek esetében 13,26%. A 

szóráshomogenitás, mint a varianciaanalízis feltétele teljesül a Levene-statisztika alapján 

(0,134). A normál eloszlás valamennyi változónál teljesül, ezt a statisztikai próbák elvégzése 

előtt teszteltem. Az ANOVA táblázat alapján az F-próba szignifikancia szintje (0,728) ismét 

nem mutat statisztikailag jelentős különbséget a családi és nem családi vállalkozások között. 

Így mind a PH1.a és a PH1.b hipotézis is elutasításra került. Megállapítható, hogy a Figyelő 

Feltörekvő 200 körében (2013-as lista) a nem családi cégek jövedelmezőbbek, de az eltérés 

nem szignifikáns. 

A PH2 hipotézis teszteléséhez használandó növekedési indikátor, mint függő változó 

kiválasztásához normalitásvizsgálatot végeztem az eszköz-, létszám és árbevétel növekedés 



105 

 

üteme kapcsán. A függő változók normalitás-vizsgálatát a normál eloszlás ábra segítségével 

végeztem el. A növekedési változók közül a normál eloszlást legjobban az eszközállomány 

bővülése közelíti. A variancia-analízis lebonyolítása előtt, a három mutató közötti kapcsolat 

erősségét és irányát bemutatandó, korrelációszámítást végeztem, amelynek eredménye 

szerint (19. táblázat) közepesen erős, pozitív kapcsolat van a három változó között. Ezen 

tükrében az eszközállomány növekedése mutatót építettem be a variancia-analízis 

modelljébe függő változóként, független változó a családi befolyás.  

19. táblázat: Korrelációs mátrix – növekedési indikátorok (pilotkutatás) 

 

Árbevétel-növekedése 

('13/'12) % 

Létszám 

Bővülése ('13/'12) % 

Eszközök növekedése  

(’13/’12) % 

Árbevétel 

növekedése 

Pearson 

Correlation 
1 ,221(**) ,372(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,002 ,000 

  N 200 200 200 

Létszám 

növekedése 

Pearson 

Correlation 
,221(**) 1 ,202(**) 

  Sig. (2-tailed) ,002   ,004 

  N 200 200 200 

Eszközök 

növekedése 

Pearson 

Correlation 
,372(**) ,202(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,004   

  N 200 200 200 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 Forrás: Saját kutatás 

Az F-próba eredménye alapján (F = 7,248; szign: 0,008) a kategóriaátlagok szignifikánsan 

különböznek egymástól, és az Eta=0,188, valamint az Eta-négyzet=0,035 is erre utal, így a 

PH2 hipotézis, miszerint a családi és a nem családi vállalkozások növekedési ütemében van 

szignifikáns különbség, 95%-os megbízhatósági szinten elfogadható. A családi 

vállalkozások intenzívebben növekedtek a vizsgált időszakban, mint a nem családi 

tulajdonban lévők.  

A szekunder kutatás eredményei – tekintve, hogy a jövedelmezőség terén nincs szignifikáns 

különbség, ugyanakkor van a kategória-átlagok között differencia –, alapján a primer kutatás 

során nem közvetlenül a családi és nem családi vállalkozások teljesítménydifferenciáira 

koncentráltam, hanem próbáltam feltérképezni azokat a belső, nevezetesen familiness 

koncepcióban gyökerező, családi részvételből és családias jellegből adódó működési 

mechanizmusokat, amelyek a családi és nem családi vállalkozások közötti eltérésekre 

magyarázatot adhatnak. 
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2.4. A PRIMER (KÉRDŐÍVES) KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A minta cégdemográfiai és alapjellemzői bemutatását követően az elvégzett statisztikai 

elemzések eredményeit, a hipotézisek elfogadására és elutasítására vonatkozó döntéseimet, 

a felmerülő kutatói dilemmákat, és az egyes kérdések további kutatási irányvonalait 

ismertetem.  

2.4.1. A MINTA JELLEMZŐI 

A megkérdezett vállalkozások cégdemográfiai jellemzői közül az alábbiakat tartom 

relevánsnak a hipotézisek tesztelése vonatkozásában: A vállalkozások tulajdonosi hátterének 

elemzése kapcsán – amennyiben a családi befolyást, mint dichotóm változót kezeljük – a 

családi tulajdonban lévők aránya 65%, míg a nem családi tulajdonban lévő vállalkozások 

aránya 35%. A szakértői becslések alapján kapott eredmények (Mandl, 2008) ennek 

megfelelőek, és a minta a tulajdonviszonyok szempontjából jól reprezentálja a hazai 

vállalkozási szektort. A családi vállalkozások pontos arányára az egyes méretkategóriákat, 

és nemzetgazdasági ágakat illetően nincs pontos információ, így nem volt lehetőségem arra, 

hogy a teljes reprezentativitás érvényesíthető legyen a felmérés kapcsán. A kérdőív kitöltői 

esetében a tulajdonszerzés módjára is rákérdeztem. A válaszadók 75%-a alapítóként, 17%-a 

független féltől való vásárlás útján, a 3%-a családtagtól való vásárlás útján, míg 5%-a 

öröklés útján szerezte meg a vállalkozás tulajdonjogát. A mintában szereplő családi és nem 

családi vállalkozások méret és életkor – azaz két cégdemográfiai jellemző –, valamint 

jövedelmezőség alapján vizsgálva az alábbiak szerint jellemezhetőek:  

19. táblázat: A válaszadók cégdemográfiai és főbb pénzügyi indikátorai jellemzői 

Leíró statisztika Családi vállalkozás Nem családi vállalkozás 

N 127 68 

Alkalmazotti létszám (fő) átlag 94  114 

medián 54 70 

Vállalat életkora (év) átlag 24,6 30 

medián 23 23,5 

ROI2015 (%) átlag 8,75 12,03 

 minimum -57,77 -10,68 

 maximum 61,31 82,50 

ROE2015 (%) átlag 21,35 84,44 

 minimum -51,68 -20,03 

 maximum 177,3 2311,3 

ROA2015 (%) átlag 9,71 13,41 

 minimum -57,13 - 10,68 

 maximum 67,50 94,03 

Forrás: Saját kutatás 
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A kvantitatív adatgyűjtés során elért vállalkozások méretére vonatkozó részletező 

információkat – az egyes méretkategóriák megoszlási viszonyszámai formájában – a 22. 

ábrán szereplő tortadiagram mutatja be: 

22. ábra: A válaszadók méretkategóriák szerinti megoszlása (N=195) 

 

Forrás: Saját kutatás 

Amennyiben a mintabeli családi vállalkozások (N=127) menedzsmentje alapján 

vizsgálódunk tovább, akkor megállapítható, hogy az alapítói fázisban lévő első generációs 

vállalkozások (40%) vannak jelen legnagyobb arányban a mintában, de szerepelnek a 

válaszadók között családon belüli vezetői szerepátadáson (utódláson) átesett vállalkozások 

(35%) mellett vállalaton belül kinevelt alkalmazottak által (19%) és vállalaton kívülről 

érkezett professzionális vezetők által irányított családi cégek is (6%).  

Annak érdekében, hogy azonos elemszámú kategóriákkal végezzem a további, családi 

vállalati menedzsmenttel kapcsolatos vizsgálatokat, adattömörítést végeztem és az alábbi 

összevont kategóriákkal végzem a számításokat: 

 alapító által menedzselt vállalkozás (40%), 

 többgenerációs menedzsmenttel működő családi vállalkozás (35%), valamint 

 professzionális menedzsment által irányított családi vállalkozás (25%). 

A családi vállalkozások meglehetősen heterogén sokaság, ezt mutatja a 23. ábra is, amely az 

elméleti családi vállalkozás-típusok megoszlását tükrözi a válaszadók „önbevallása” szerint. 

Eszerint a mintában szereplő családi vállalkozások 42%-a ún. „anya-apa” típusú családi 

vállalkozás, 37%-a több generáció együttműködésére építő családi vállalkozás, a családi 

vállalkozások 10%-a működik testvéri szövetségként, 4%-a ún. one man show, ahol a 

családfő dominanciája érvényesül, 3%-uk pedig az egyéb kategóriába sorolta magát olyan 

kategóriákat megnevezve, mint apa-lánya, anya-lánya, apa és veje típusú családi vállalkozás, 

39%

8%20%

28%

5%
25 fő alatti

26-50 fő

51-100 fő

101-250 fő

251 fő feletti
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ami tulajdonképpen a többgenerációs kategóriába sorolható, és mindössze 2-2% az 

unokatestvéri szövetség és a több család által vezetett családi vállalkozások aránya.  

23. ábra: A családi vállalkozások elméleti kategóriák szerinti megoszlása (N=127) 

 

Forrás: Saját kutatás 

A kutatási eredmény megerősíti Vecsenyi (2011, p. 72.) megállapítását, miszerint „a magyar 

családi vállalkozásokban többnyire férj és feleség dolgozik együtt. Viszonylag alacsonyabb 

arányt képeznek a testvéri kapcsolatok.” A felmérés tükrében azonban már nem igaz a hazai 

családi vállalkozásokra az a megállapítása, hogy „egyelőre kevéssé jellemző a több 

generáció együttműködése a vállalkozásban.”A válaszadók tevékenységi kör szerinti 

megoszlási adatait a 24. ábrán látható sávdiagrammal ábrázolom. A legtöbb kitöltés az alábbi 

szektorokból érkezett: feldolgozóipar (39); egyéb szolgáltatás (29); építőipar (25) és 

kereskedelem és gépjárműjavítás (19). 

24. ábra: A válaszadók tevékenységi körök szerinti megoszlása (N=195) 

 

Forrás: Saját kutatás 

4%

42%

37%

10%

2%
2% 3%

One man show

Anya-apa

Többgenerációs

Testvéri szövetség

Unokatestvéri szövetség

Több család által vezetett

Egyéb

Feldolgozóipar

Egyéb szolgáltatás

Építőipar

Kereskedelem, gépjárműjavítás

Szállítás, raktározás

Mezőgazdaság/erdészet/halászat

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

Szakmai, tudományos és művészeti tevékenység

Egészségügyi szolgáltatás

Oktatás

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

Művészet, szórakoztatás, szabadidő

Hulladékgazdálkodás

Villamosenergia, gáz és hőellátás

Információ, kommunikáció

Ingatlanügyletek

21,55%

16,02%

13,81%

10,50%

8,29%

6,08%

4,97%

4,97%

3,87%

2,76%

2,21%

2,21%

1,10%

0,55%

0,55%

0,55%
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2.4.2. A CSALÁDI BEFOLYÁS HATÁSA A VÁLLALKOZÁSOK CÉL-, 

ÉRTÉK- ÉS ORIENTÁCIÓS RENDSZERÉRE 

A minta általános bemutatása után a korábban ismertetett kutatási kérdések és hipotézisek 

tudományos igényességű, statisztikai módszerekkel alátámasztott tesztelésének folyamatát 

és eredményeit mutatom be jelen fejezet keretei között. 

K1. A családi befolyás mértéke hatással van-e a vállalkozás domináns orientációját 

(célok – értékek – szervezeti irányultság– nyitottság) illetően? 

H1/a. A családi vállalkozások cél, érték és orientációs jellemzőikben eltérnek a nem családi 

tulajdonban lévő vállalkozásoktól. 

Mivel a hipotézis fókuszában a családi – nem családi vállalkozások közötti differenciák 

állnak, így a családi vállalkozások és a nem családi vállalkozások lehatárolása az elemzés 

sarkalatos pontja. Abban az esetben, ha megjelölte a válaszadó a 10. kérdésben az 1. „egy 

vagy több család tagjai” választ, és a 13-as kérdésben legalább két igen válasz szerepelt, 

melyből legalább az egyik az „egy vagy több család kezében van legalább a tulajdonhányad 

50%-a,  akkor családi vállalkozásnak minősült a vállalkozás. Ellenkező esetben nem családi 

vállalkozás kategóriát rendeltem a vállalkozáshoz, tehát nominális skálát alkalmaztam: 1 = 

családi vállalkozás, 2 = nem családi vállalkozás. A kérdőív online változata ennek 

megfelelően elágazást tartalmazott, és a családi vállalkozásoknak az általános kérdéssorhoz 

képest további 11 fókuszált tartalmú kérdést kellett megválaszolni. A vállalkozások cél- és 

értékpreferenciáinak mérése hétfokozatú Likert-skála segítségével történt.  A hipotézis 

teszteléséhez variancia-analízist végeztem. A függő változó az adott értékdimenzió, a 

független változó pedig a tulajdonosi háttérre vonatkozó névleges skálán mért családi – nem 

családi dimenzió volt. A variancia-analízis alkalmazási feltételeit az F-statisztika lefuttatása 

előtt természetesen teszteltem a következő próbákkal – melyek eredményei, SPSS output-

táblái a 3. számú mellékletben megtalálhatóak: 

 A függő változó normalitáspróbája – normál eloszlás görbe, csúcsosság, ferdeség 

számszerűsítése, Kolmogorov-Smirnov és a Shapiro-Wilk-próba alapján részlegesen 

érvényesül. 

 Variancia-homogenitás – Levene-statisztika segítségével szintén részlegesen 

teljesül.  
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A kutatásmódszertani szakirodalom (Mitev-Sajtos, 2007; Gyulavári et al., 2012; Jánosa, 

2015.) alapján az F-próba robusztussága miatt a feltételek részleges nemteljesülése nem 

gyakorol lényeges befolyást a próbával elkövethető első- és másodfajú hiba elkövetésének 

valószínűségére, azaz nem növeli a hibás következtetések levonásának gyakoriságát.  

Az elvégzett F-próba alapján a kategóriaátlagok az alábbi értékdimenziók esetében mutatnak 

szignifikáns eltérést:  

20. táblázat: ANOVA-tábla (vállalkozás tulajdonosi szerkezete vs. képviselt értékek) 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Lokális 

értékek 

Between Groups 21,862 1 21,862 7,317 ,008 

Within Groups 373,492 125 2,988   

Total 395,354 126    

Pénzügyi 

értékek 

Between Groups 8,856 1 8,856 6,642 ,011 

Within Groups 163,992 123 1,333   

Total 172,848 124    

Mecénási 

értékek 

Between Groups 32,767 1 32,767 11,873 ,001 

Within Groups 344,981 125 2,760   

Total 377,748 126    

Kulturális 

értékek 

Between Groups 41,208 1 41,208 13,671 ,000 

Within Groups 376,777 125 3,014   

Total 417,984 126    

Relációs 

értékek 

Between Groups 18,978 1 18,978 6,949 ,009 

Within Groups 341,384 125 2,731   

Total 360,362 126    

Érzelmi 

értékek 

Between Groups 9,596 1 9,596 4,953 ,028 

Within Groups 242,167 125 1,937   

Total 251,764 126    

Forrás: Saját kutatás 

Az F-próba eredményei alapján a családi vállalkozásokban szignifikáns különbség 

(többlet) mutatkozik meg a lokális értékek, a pénzügyi értékek, a mecénási értékek, a 

kulturális értékek, a relációs értékek és az érzelmi értékek képviseletének 

vonatkozásában a nem családi vállalkozásokkal összevetésben.  A helyi közügyekben és 

a társadalmi közéletben való részvétel, mint lokális szerepvállalás, a mecenatúra 

működtetése, a kulturális és érzelmi töltet terén  feltárt eltérés egyértelműsíti és igazolja 

azoknak a családi vállalkozás definícióknak a létjogosultságát, amelyek a családi 

vállalkozások esszenciális elemeire építenek (Lea, 1998) és igazolja Ward (2004) azon 

feltevését is, amely szerint a családi vállalkozások egyik fontos működési jellemzője az 

erőteljes társadalomtudat és a családi vállalkozásban közreműködő család értékeinek 

egyfajta leképeződése, amelynek személyisége és lelke van (Hubler, 2009). A pénzügyi 
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értékek relevanciája, az anyagi jólét és a függetlenség megőrzése iránti elkötelezettség 

meggyőződésem szerint a családi vállalkozások sajátos motívuma, amely álláspontom 

szerint egyfajta önzetlen altruizmust idéz elő a családi vállalkozásban részt vevő 

családtagokban, a kölcsönös önzetlenség pedig erősíti a családi vállalkozás teljesítményét 

(Kellermans - Eddleston, 2007). 

A vállalkozás által vallott értékek szorosan összekapcsolódnak a követett célokkal. A családi 

vállalkozások célrendszerével kapcsolatban több szerző is kiemeli a multidimenzionalitást, 

azaz a családi-nem családi, gazdasági-nem gazdasági célok szerepét a működésben. A 

hipotézis tesztelésének következő lépésében a vállalkozási célok relevanciájának vizsgálata 

a pénzügyi-gazdasági jellegű célokra kiterjedően valósult meg. (A nem gazdasági jellegű, 

családi fókuszú célok a későbbiekben képezték csak a vizsgálat tárgyát.) 

A variancia-analízis alkalmazási feltételei részlegesen teljesülnek, így az F-próba 

alkalmazható. Az ANOVA-tábla alapján – melynek teljes változata a mellékletek között 

tekintető meg – a felsorolt üzemgazdasági és pénzügyi célok közül az 

élőmunkatermelékenység esetében érvényesül szignifikáns eltérés a családi és a nem családi 

vállalkozások összevetésében és egy cél esetében jelentős, de nem szignifikáns az eltérés. 

Ezt mutatja a 21. táblázat: 

21. táblázat: ANOVA tábla (vállalkozás tulajdonosi szerkezete – pénzügyi-gazdasági célok) 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Élőmunka 

termelékenység növelése 

Between Groups 10,286 1 10,286 4,120 ,045 

Within Groups 299,591 120 2,497   

Total 309,877 121    

Felelősség megosztása 

(feladatok delegálása) 

Between Groups 6,516 1 6,516 3,790 ,054 

Within Groups 208,020 121 1,719   

Total 214,537 122    

Forrás: saját kutatás 

Az élőmunka-termelékenységére vonatkozó nemzetközi kutatási előzménynek tekinthető 

Classen és szerzőtársai (2014) német kis- és középvállalatokra irányuló primer kutatása, 

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.  Az egyik lehetséges oka 

kapott eredményeknek egyrészt a családi vállalkozások szeretet és szolidaritásvezérelt 

jellege, amely akár az alkalmazottak kvázi rokonként kezeléséből fakadó „lazább” 

teljesítményelvárásokban testesül meg. A felelősség megosztása terén mutatkozó 
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alacsonyabb családi vállalkozási elköteleződés pedig a paternalista vezetői stílusból adódik 

véleményem szerint, és ez tükröződik a működés racionalizálása iránti alapítói, tulajdonosi 

oldalon fakadóellenérzésekben és a feladatok decentralizálásának eloldázásában is.  

Az elvégzett statisztikai számítások alapján a családi és nem családi vállalkozások cél- és 

értékrendszere szignifikánsan eltér az alábbi értékek és célok mentén: 

A mintában szereplő vállalkozások orientáltságának jellemzésére, figyelembe véve az 

irodalomkutatás eredményeit (Miller, 1983; Lumpkin – Dess, 2001; Kellermans – 

Eddleston, 2006; Sandig et al, 2006), 12 itemet fogalmaztam meg a potenciális válaszadók 

számára, amelyeket hétfokozatú Likert-skálán kellett értékelni. Annak érdekében, hogy a 

belső orientációt egy későbbi variancia-analízisben függő változóként felhasználhassam, a 

többváltozós elemzések egyik legnépszerűbb adattömörítő, dimenziótömörítő eljárását, a 

faktoranalízist alkalmaztam. A faktoranalízis alkalmazása előtt ellenőriztem a 

szakirodalomban talált (Mitev – Sajtos, 2007) alkalmazhatósági feltételeket: 

 elméleti érvényesség – korábban bemutatott családi vállalkozási 

teljesítménymodellek változóira épült a kérdőív fent ismertetett kérdésének 

kialakítása; 

 a faktoranalízis metrikus változókra terjed ki, 

 a változók homoszkedaszticitása, normalitása és linearitása tesztelésre került, a 

feltételeknek részlegesen megfeleltek a változók (lásd mellékletek), 

 a változók közötti korreláció érvényesül,  

 a mintanagyság megfelel a minimális elvárásoknak (legalább 50 eset). 

A feltételek tesztelése után az SPSS/Analyze/Dimension Reduction/Factor parancs 

segítségével végeztem el a faktoranalízist. A faktoranalízis tömörítési módszerei közül a 

főkomponens-elemzés és a maximum-likelihood módszer alapján is lefuttattam az elemzést, 

és a magyarázott variancia-hányad alapján végül a főkomponens-analízis szerinti megoldást 

hagytam érvényben. A korrelációs mátrix alapján a változók közötti korrelációs kapcsolatos 

igazolást nyertek, így a változók alkalmasak a faktoranalízisre. A Bartlett-teszt alapján a 

nullhipotézist, miszerint a kiinduló változók közötti korreláció hiányát fogalmazza meg 

elvetettem az outputtábla alapján, így ez is statisztikai teszt is megerősített a faktoranalízis 

alkalmazásának helyességében. 

A Kaiser – Meyer – Ohlkin kritérium a faktoranalízis egyik legfontosabb ún. modell-

megfelelőségi próbája, amelynek értéke 0 és 1 közé eshet. Kaiser szerint, ha a KMO értéke 



113 

 

0,8 és 0,9 közé esik, akkor az érdemleges (nagyon jó) faktormodellre utal, a 0,9 feletti 

értelmezésében a csodálatos kategória. Az elvégzett számítások alapján a faktormodell 

KMO értéke 0,847, így a faktormodell megfelelőnek bizonyult. 

A faktoranalízis következő lépése a faktorok számának meghatározása volt. A faktorok 

sajátértéke, azaz ún. látens gyöke – „Kaiser-kritérium (Mitev -  Sajtos, 2007) – alapján az 

elemzés három faktort eredményezett (25. ábra). A varianciahányad megerősítette a faktorok 

számára vonatkozó Kaiser-kritérium szerinti megoldást, ugyanis a három faktor segítségével 

elérhető a társadalomtudományokban elfogadott varianciahányad, ami 60%. A konkrét 

faktoranalízis kapcsán a három faktor összesített varianciája több mint 69%, ami jóval 

meghaladja a kívánatos minimumértéket.  

27. ábra: Faktorok sajátértéke – vállalkozói orientáció faktormodell 

 

Forrás: Saját kutatás 

A faktorok egyértelmű értelmezése érdekében szükség volt a faktorok rotálására. A 

különféle rotációs eljárások közül a leginkább vegytisztább faktorokat a Varimax rotáció 

eredményezte, amely az ortogonális forgatási módszerek azon változata, amely a faktorok 

által magyarázott variancia maximalizálását végzi, és a faktormátrix leegyszerűsítésére 

törekszik azzal, hogy az egy faktorra eső magas faktorsúlyú változók számát macimalizálja. 

A szakirodalom szerint ez a forgatás stabilabb a többi eljárásnál, és jobban szétválasztja a 

faktorokat, mint a többi ortogonális (Quartimax, Equimax) és nem ortogonális módszer 

(Direct Oblimin, Promax) (Mitev - Sajtos, 2007).  
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A faktorok könnyebb értelmezhetősége érdekében a szakirodalom szerinti minimális 0,6 

faktorsúlyt adtam meg, és a „suppress absolute value less than” opció segítségével a rotált 

faktormátrixban (22. táblázat) csak a megadott küszübérték feletti faktorsúlyok szerepeltek.  

22. táblázat: Rotált faktorsúlymátrix – vállalkozói orientáció faktormodell 

Rotated Component Matrixa  

 

Component  

1 2 3  

Az elmúlt 5 évben kifejlesztettek új terméket 

és/vagy szolgáltatást. 

,805 

1. faktor: innováció-

orientáció és proaktivitás 

 

A cég „élenjáró” új termékek / szolgáltatások, 

menedzsment technikák, működési technológiák 

stb. bevezetésében. 

,764  

A cég „kezdeményező” szerepet tölt be az adott 

iparágban, amelyekre a versenytársak többnyire 

csak reagálnak. 

,741  

A vállalkozásnál nagyon hangsúlyos a kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenység. 

,688  

A vezetés törekszik egyedi, új folyamatok és 

termelési módszerek alkalmazására. 

,666  

A stratégiai döntéshozatal több lehetőséget 

mérlegelve történik. 

 ,890 

2. faktor: stratégiai 

orientáció 

 

 Pénzügyi és a nem pénzügyi, valamint a rövid és 

hosszú távú szempontokat egyaránt figyelembe 

vesznek. 

 ,868  

A vezetés rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

megvalósítson változási folyamatokat vagy új 

stratégiai irányokat. 

 ,796  

A vállalkozás vezetésére jellemzőek a magas 

kockázatú projektek. 

  ,863 

3. faktor: 

kockázat-vállalási 

hajlandóság 

A cég kockázatos működést folytat annak 

érdekében, hogy maximalizálja a lehetőségek 

kihasználásával járó előnyöket. 

  ,856 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

a. Rotation converged in 5 iterations.  

Forrás: saját kutatás 

A faktormodell annyiban tér el a Miller (1983) nevéhez fűzödő vállalkozói orientáció 

elmélet megközelítéstől – amely három dimenziót az innovativitást, a kockázatvállalást és a 

proaktivitást különböztetett meg –, hogy vegytiszta faktorként a kockázatvállalási 

hajlandóság jelenik meg, az innovativitás és a proaktivitás összemosódik, továbbá harmadik 

faktorként megjelenik a stratégiai orientáció, amely a klasszikus modellben nem testesül 

meg önálló dimenzióként. Az agresszív versengés és az autonómia (Lumpkin-Dess, 2001) 

mint a vállalkozói orientáció kiterjesztett modelljének két új eleme nem épült be a 

faktormodellbe a faktorsúlyok alapján. 
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A családi és nem családi vállalkozások közötti differenciák vizsgálatát az azonosított három 

faktor és a tulajdonosi háttér közötti összefüggés elemzésével folytattam, amelyhez a nem 

metrikus független és a metrikus függő változó miatt variancia-analízist végeztem. Az F-

próba alapján (23. táblázat) egy faktor tekintetében térnek el jelentősen a családi és a nem 

családi vállalkozások, a 2. faktor, azaz a stratégiai orientáció kapcsán. A családi 

vállalkozások és a nem családi vállalkozások között szignifikáns eltérés az innováció-

orientáltság és a proaktív fellépés, illetve a kockázat-vállalási hajlandóság tekintetében nem 

mutatható ki a minta alapján. Megállapítható azonban, hogy a stratégiai orientáció erősebb 

a családi vállalkozások körében. 

23. táblázat: ANOVA-tábla (vállalkozások tulajdonosi szerkezete – vállalkozás orientáció) 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Stratégiai orientáció Between Groups 4,256 1 4,256 4,390 ,039 

Within Groups 102,744 106 ,969   

Total 107,000 107    

Forrás: Saját kutatás 

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; Zahra, 2005; 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 (Salvato et al, 2010; Van Auken – Werbel, 

2006; Zahra, 2005) és annak is, hogy a családi cégek proaktívabbak, mint a nem családi 

vállalkozások (Craig et al, 2014). 

Az autonómia kérdésköre a faktormodellben nem jelent meg, így ezt külön tényezőként – 

egyfajta nyitottsági, kooperációra való hajlandóság formájában – vizsgáltam, ugyanis a 

családi vállalkozások autonómiával kapcsolatos attitűdjét vita övezi a szakirodalomban.   

A vállalkozás nyitottsága, kooperációs készsége – mely megnyilvánulhat oktatási 

intézményekkel való együttműködésben, kutatóintézetekkel, stratégiai partnerekkel 

kialakított kapcsolatokban, klaszter keretében érvényesülő kooperációban, illetve szakmai 

testületekben, érdekképviseletekben való részvétel útján, elősegítheti a vállalkozás üzleti 

céljainak elérését. A családi vállalkozásokat a szakirodalom sokszor zárt, merev kultúrával 

rendelkező gazdálkodási egységként ábrázolja (Nordquist et al, 2008), azonban a családi 

vállalkozás hosszú távú orientációját hangsúlyozó elméleti munkák alapján az feltételezhető, 

hogy a családi vállalkozások a generációkon átívelő működés érdekében felismerik az 
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együttműködésekben rejlő lehetőségeket és ennél fogva intenzívebb kooperáció jellemzi 

ezeket a családi kötelékben működő vállalkozásokat. 

Ezen feltételezés tesztelésére egy összevont kooperációs mutatót állítottam elő: A 

kérdőívben szereplő kategóriákat dummy változóként rögzítettem az SPSS-ben: 

 Koop_edu: oktatási intézmény: alap- és középfokú oktatási intézményekkel, 

valamint felsőfokú oktatási intézményekkel kapcsolatos együttműködés 

 Koop_prof_org: szakmai szervezetekben való részvétel 

 Koop_klaszter: klaszterekben való részvétel 

 Koop_strat: stratégiai partnervállalatokkal való együttműködés 

 Koop_research: kutatóintézetekkel való együttműködés 

Az öt változóból létrehoztam a Kooperáció-intenzitás változót (ahol {0 – nincs 

együttműködés – 1 – magas kooperációs készség (nyitottság)}. A tulajdonosi szerkezet és a 

kooperáció-intenzitás közötti összefüggést variancia-analízis útján teszteltem. A variancia-

analízis feltételeinek tesztelését követően az F-próba alapján – melynek eredményeit a 24. 

táblázat foglalja össze – az alábbi következtetést vonhatjuk le. 

24. táblázat: ANOVA-tábla (vállalkozás tulajdonosi szerkezete – kooperáció-intenzitási mutató) 

ANOVA 

KOOP_Intenz   

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,355 1 ,355 5,355 ,022 

Within Groups 12,795 193 ,066   

Total 13,150 194    

 
Forrás: Saját kutatás 

A kooperáció mértéke, a kooperációs együttműködések kiterjedtsége és a vállalkozás 

tulajdonosi szerkezete között összefüggés áll fenn, erre utal a kategóriaátlagok eltérésének 

szignifikancia szintje. A családi vállalkozások kooperációkészsége alacsonyabb, mint a 

nem családi vállalkozások együttműködésekkel kapcsolatos teljesítménye, ami 

egybecseng a nemzetözi kutatási eredményekkel (Casillas-Moreno, 2010). Érdemes a 

továbbiakban megnézni, hogy milyen típusú együttműködések jellemzőek inkább a családi 

vállalkozásokra, továbbá kitérni arra is, hogy a családi vállalkozás nyitottsága terén van-e 

eltérés a generációk bevonódásával összefüggésben. 

Az eddigi statisztikai számítások és elemzések alapján a családi vállalkozás egy sajátos 

működési karakterisztikával bíró entitás a vállalkozások palettáján, amelynek sajátosságai 
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nem merülnek ki abban, hogy a tulajdonosi háttér vérségi kapcsolatokkal átitatott, hanem a 

működés belső motivációiban, érték- és célrendszerében – azaz esszenciális elemekben is 

megnyilvánulnak a jellegzetességek. A H1.a hipotézis eredményeit a 28. ábra foglalja össze: 

28. ábra: A tulajdonosi szerkezet és a vállalkozás irányultságának összefüggései 

 

Forrás: Saját kutatás 

H1/b. A multigenerációs családi vállalkozások cél, érték és orientációs jellemzőikben 

eltérnek az alapítói fázisban lévő családi vállalkozásokhoz képest.  

A családi vállalkozás menedzsment szerkezete, a vállalkozás generációs összetétele a 

szakirodalmi kutatásaim alapján jelentős befolyást gyakorol a családi vállalkozás 

teljesítményére. Azért, hogy ennek belső összefüggéseit megismerjem, a családi 

menedzsment összetétele (mint független változó) és a családi vállalkozás által követett 

célok, a képviselt értékek, továbbá a vállalkozói orientáció és a nyitottság (mint függő 

változók) közötti összefüggéseket vizsgáltam variancia-analízis segítségével.  

A H1.b hipotézis változószettjét a 25. táblázat foglalja össze: 

 

25. táblázat: A variancianalízis függő és független változói (H1/b. hipotézis) 

Független változó Függő változók 

Családi menedzsment: 

 alapító által menedzselt 

családi vállalkozás 

 többgenerációs családi 

menedzsment 

 professzionális menedzsment 

Üzleti célok jelentősége 

 (Likert-skála: 1-7) 

Értékdimenziók jelentősége 

(Likert-skála: 1-7) 

Faktormodell dimenziói 

Kooperáció-intenzitás 

Forrás: Saját kutatás 

A hipotézis tesztelésének első lépése az üzleti, azaz pénzügyi-gazdasági célok és a családi 

menedzsment típusa közötti összefüggés feltárására irányuló variancia-analízis volt. A 
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varianciaanalízis alkalmazhatósági feltételeinek meglétét leellenőrizve, a variancia-

homogenitás követelmény érvényesülése mellett végrehajtott variancia-analízis alapján a 

tőkeakkumuláció az egyetlen olyan pénzügyi-gazdasági tartalmú cél (26. táblázat), 

amelyben szignifikáns eltérést mutatnak a különböző menedzsment-irányultságú családi 

vállalkozások. 

26. táblázat: ANOVA-tőkeakkumuláció 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Tőkeakkumuláció  Between Groups 14,677 2 7,338 4,030 ,021 

Within Groups 172,997 95 1,821   

Total 187,673 97    

Forrás: Saját kutatás 

A kategória-átlagok alapján az alapítók által vezetett családi vállalkozások esetében bír 

a legnagyobb relevanciával az adott évi nyereség visszaforgatása és a saját tőke 

növelése, azaz a belső finanszírozás, amely még a többgenerációs családi 

vállalkozásokban is intenzív törekvés, bár az új generációk bevonásával ez a fajta 

konzervativizmus lazul, míg a professzionális menedzsment által irányított családi 

vállalkozások esetében ennek a jelentősége csökken. 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 Filep, 2012a; Zahra, 2005), azonban 

ennek a problémának a generációváltás talán az egyik megoldási alternatívája lehet.  

A finanszírozási stratégia, illetve a külső-belső finanszírozással kapcsolatos attitűd 

vizsgálata az alapító által menedzselt és a multigenerációs családi vállalkozások körében a 

témakör szenzitivitása miatt nem a kérdőíves felmérésben, hanem a mélyinterjúkban jelent 

meg, erre a kvalitatív kutatási eredmények prezentálása során visszatérek. 

Ha az egyes célok relevanciája kapcsán csak a kategóriaátlagok viszonyát vizsgáljuk, akkor 

az alábbi (27. táblázat) tendenciák olvashatóak le („+++” adott menedzsment kategória 

célrelevancia átlaga a legmagasabb, „+” adott menedzsment kategória célrelevancia átlaga a 

legalacsonyabb): 
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27. táblázat: Célhierarchia a családi vállalkozások különböző menedzsment-típusai esetén 

Üzleti célok Családi vállalkozás menedzsment szerkezete 

Alapító által 

menedzselt 

Többgenerációs 

menedzsment 

Professzionális 

menedzsment 

Árbevétel növelése ++ +++ + 

Piacrészesedés növelése + ++ +++ 

Jövedelmezőség javítása  + ++ +++ 

Tőkeakkumuláció  +++ ++ + 

Alkalmazotti létszám 

növekedése 

++ +++ + 

Társadalmi 

felelősségvállalás 

+++ + ++ 

Élőmunka termelékenység 

növelése 

++ + +++ 

Felelősség megosztása ++ + +++ 

Versenyképes üzleti modell 

továbbfejlesztése 

++ + +++ 

Innováció fokozása ++ +++ + 
Összegzés – TOP3 üzleti cél  

(a kategóriaátlagok alapján) 

1) Jövedelmezőség 

2) Árbevételnövelés 

3) Tőkeakkumuláció 

1) Jövedelmezőség 

2) Árbevételnövelés 

3) Innováció fokozás 

1)Jövedelmezőség 

2)Árbevételnövelés 

3) Piacrészesedésnöv. 

Forrás: Saját kutatás 

A 27. táblázat érdekes összefüggések megfogalmazását teszi lehetővé a családi 

vállalkozások üzleti-gazdasági célrendszerét illetően: 

A jövedelmezőség és a növekedés valamennyi vizsgált családi vállalkozás 

célrendszerében prioritást élvez; míg az alapítók által menedzselt vállalkozások 

célrendszerében ezt az adott évi nyereség visszaforgatásával kapcsolatos törekvés 

követi, addig a multigenerációs családi vállalkozások esetében az innovációs 

teljesítmény növelése, míg a professzionális vezetők által menedzselt családi cégekben 

apiacrészesedés növelése a harmadik legrelevánsabb célkitűzés.   

A kapott eredmények egyrészt a saját kutatási modell teljesítménydimenzióit validálják 

(úgymint jövedelmezőség, növekedés és innovációs teljesítmény), másrészt a szakirodalmi 

szintetizáló munka során feltárt összefüggéseket is megvilágítják. Egyrészt alátámasztják azt 

a felfogást, amit az alapító generáció pénzügyi konzervativizmusa kapcsán korábban 

idéztem, másrészt az innovációval és a családi vállalkozások generációs szerkezetével 

kapcsolatos kutatási eredményekre is visszacsatolást lehet tenni az eredményekkel.  

A kapott eredmény dilemmákat vet fel, ugyanis annak ellenére, hogy a többgenerációs 

családi vállalkozások célrendszerében hangsúlyosabb szerepet tölt be az innováció, mint az 

alapítói fázisban lévő családi vállalkozások körében, mégis belga és olasz KKV-ra fókuszáló 

empirikus kutatások alapján a generációváltás visszaveti az innovációs aktivitást (Cucculelli 
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et al, 2016; Beck et al, 2011). Hazánkban az innovációs aktivitás vizsgálata a családi 

vállalkozásokra fókuszáltan, a familiness koncepcióra építve előzmények nélküli.  

A pénzügyi-gazdasági célok terén megmutatkozó hangsúly-különbségek vizsgálata után a 

különböző menedzsment típusba sorolható családi vállalkozások értékpreferenciáiban 

fellelhető eltérések vizsgálatára került sor. Az értékdimenziók vizsgálata kapcsán az F-próba 

nullhipotézise – miszerint a kategóriaátlagok egyenlőek – egyik értékdimenzió esetén sem 

utasítható el, azaz az alapító által menedzselt, a multigenerációs menedzsmenttel és a 

professzionális vezető által irányított családi vállalkozások értékrendszere között nincs 

szignifikáns különbség. Az elvégzett F-statisztikához kapcsolódó Levene-teszt, a leíró 

statisztika a kategóriaátlagokkal és az Anova-tábla a mellékletek között szerepel.  

Mindezek részösszegzéseként megállapítható, hogy a családi és nem családi 

vállalkozások cél és értékpreferencia-rendszere eltéréseket mutat, míg a családi 

menedzsment típusa az üzleti célok szerkezetét befolyásolja, jelentősen azonban nem 

érinti a családi vállalkozás által vallott és követett értékeket.  

A H1/a. hipotézis kapcsán a belső működés tényezői között azonosított három faktor 

(úgymint innováció-orientáltság és proaktivitás, stratégia-orientáció, kockázatvállalási 

hajlandóság) kapcsolatát érdemes a családi vállalkozás menedzsmentjének nézőpontjából is 

megvizsgálni. A vizsgálat módszere a változók jellegéből adódóan most is variancia-

analízis. A változók normalitás-próbája és variancia-homogenitása tesztelése után lefuttatott 

F-statisztika a 28. táblázat szerinti végeredménnnyel zárult: 

28. táblázat: ANOVA-tábla (családi menedzsment – vállalkozói orientáció) 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Innováció-orientáció és 

proaktivitás 

Between Groups ,092 2 ,046 ,072 ,930 

Within Groups 78,965 124 ,637   

Total 79,057 126    

Stratégiai orientáció Between Groups ,337 2 ,169 ,241 ,786 

Within Groups 86,759 124 ,700   

Total 87,096 126    

Kockázatvállalási 

hajlandóság 

Between Groups ,432 2 ,216 ,305 ,738 

Within Groups 87,851 124 ,708   

Total 88,283 126    

Forrás: Saját kutatás 

Az F-próba nullhipotézise a szignifikancia-szintek figyelembe vételével nem utasítható el, 

így a kategóriaátlagok szignifikánsan nem térnek el egymástól, azaz a családi vállalkozás 
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menedzsment típusa szerint nincs eltérés az innováció-orientációt és proaktivitást, a 

stratégiai-irányultságot és a kockázatvállalási hajlandóságot tekintve. Ez némileg 

ellentmond annak a felfogásnak, amely szerint az utódok bevonásával csökken a családi 

vállalkozások innováció-orientációja és a kockázat-vállalási hajlandósága (Kellermans et al, 

2008). 

Az utolsó belső működési dimenziót a kooperációs-intenzitás képezi. A családi 

vállalkozások menedzsment-típusa és a kooperáció-intenzitás között az F-próba (29. 

táblázat) szignifikancia-szintje alapján van összefüggés, eltérő mértékű kooperáció jellemzi 

a különböző menedzsment-kategóriához sorolt családi vállalkozásokat. A kategóriaátlagokat 

tartalmazó ábra alapján a legnagyobb kooperációs intenzitás az alapító által menedzselt 

családi cégeket jellemzi, a többgenerációs családi cégeknél ez alacsonyabb fokú, és a 

professzionális vezető által irányított családi cégeknél a legalacsonyabb az 

együttműködés intenzitása. Ennek összefüggéseit a kvalitatív kutatás során igyekeztem 

mélyebben megismerni. 

29. táblázat: ANOVA-tábla (családi menedzsment – kooperáció-intenzitása) 

ANOVA 

KOOP_Intenz   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,397 2 ,198 3,730 ,027 

Within Groups 6,594 124 ,053   

Total 6,990 126    

Forrás: Saját kutatás 

A családi vállalkozások körében a különböző külső felekkel való együttműködés 

gyakoriságát a 27. ábrán mutatom be: 

27. ábra: Az együttműködési formák gyakorisága a családi vállalkozások körében 

 

  Forrás: Saját kutatás 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Kutatóintézetek

Oktatási intézmények

Klaszter

Stratégiai partnerség

Szakmai szervezetek

16,50%

49,60%

15,70%

29,90%

53,50%

83,50%

50,40%

84,30%

70,10%

46,50%

Igen Nem
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A sávdiagram alapján megállapítható, hogy a mintában szereplő családi vállalkozások az 

oktatási intézményekkel (alapfokú, középfokú és felsőfokú intézményekkel) és a 

szakmai szervezetekkel folytatnak leginkább együttműködést, a kutatóintézetekkel, 

valamint a klaszterekkel való kooperáció mértéke meglehetősen alacsony, mindössze 

21, illetve 20 családi vállalkozás jelölte meg a 127 családi vállalkozás közül ezen 

együttműködési formákat. A nem családi vállalkozások esetében a kutatóintézetekkel való 

együttműködés még alacsonyabb, mindössze 10%.  

Ha megvizsgáljuk a generációs szerkezet mentén az együttműködést az oktatás és a 

kutatóintézetek vonatkozásában, akkor érdekes összefüggésre találunk. Az alapítói fázisban 

lévő, alapító által menedzselt családi vállalkozásoknál a kutatóintézetekkel való 

együttműködés a válaszadók 15%-ánál, addig a többgenerációs családi vállalkozások 

és a professzionális vezető által menedzselt családi vállalkozások 19%-ánál jellemző 

együttműködési forma. Az alapítói menedzsmenttel működő családi vállalkozások 49%-a, 

a többgenerációs menedzsmenttel rendelkező családi vállalkozások 59%-a, míg a 

professzionális menedzsmenttel működő családi vállalkozások 71%-a folytat 

együttműködést oktatási intézményekkel. A H1b. hipotézis eredményeit a 28. ábra foglalja 

össze: 

 

28. ábra: A családi menedzsment és a belső működési sajátosságok összefüggésrendszere 

 

Forrás: Saját kutatás 
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2.4.3. A CSALÁDI BEFOLYÁS HATÁSA AZ ÚN. SZOCIO-EMOCIONÁLIS 

VAGYONELEMEKRE ÉS A PROFESSZIONALIZÁCIÓ ALKALMAZOTT 

MÓDSZEREIRE 

Ebben az alfejezetben a második kutatási kérdést, és a hozzá kapcsolódó hipotézisek 

tesztelésének módszertana, azok eredménye kerül ismertetésre. 

K2. A családi befolyás mértéke hatással van a professzionalizációra és a szocio-

emocionális vagyonra? 

H2. Az első generációs családi vállalkozások szocio-emocionális vagyona eltér a 

többgenerációs családi vállalkozások által képviselt vagyontól. 

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 ígért. A családi vállalkozások szocio-emocionális vagyonának 

mérésére a 30. táblázatban rögzített 24 változót alkalmaztam, melyek mindegyike metrikus 

változó volt (hétfokozatú Likert-skála). A változókat a további elemezhetőség érdekében 

faktorelemzés segítségével redukáltam kevesebb számú változóba. A faktoranalízis 

alkalmazása előtt megvizsgáltam az alkalmazás feltételeit, azaz meggyőződtem az elemzés 

elméleti érvényességéről, a változók kiválasztása során törekedtem arra, hogy metrikus 

változók kerüljenek az elemzésbe, a változók esetében teszteltem a normalitást, a 

homoszkedaszticitást és a linearitást, mely feltételeknek részlegesen feleltek meg a változók, 

ellenőriztem a változók közötti multikollinearitást, a minta homogenitását úgy garantáltam, 

hogy a válaszadók közül a nem családi vállalkozásokat kiszűrtem, a mintanagyság kapcsán 

meggyőződtem az érvényes ököl-szabály teljesüléséről, miszerint a válaszadók/változók 

aránya legalább öt legyen.  
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30. táblázat: A szocio-emocionális vagyon itemei a kérdőíves felmérésben 

A SZOCIO-EMOCIONÁLIS VAGYON VÁLTOZÓI 

F = Családi befolyás 

és ellenőrzés 

A családtagok segítenek menedzselni a változási folyamatokat és támogatják az 

új stratégiai irányokat. 

A család részt vesz a vállalat fejlesztési stratégiájának kidolgozásában. 

I = Családi 

vállalkozói identitás 

Mennyire fontos a vállalkozás számára a család hírnevének, társadalmi 

elismertségének, megbecsülésének erősítése? 

Mennyire fontosak a család által vallott értékek, erkölcsi minták, etikus 

magatartás? 

B = Szociális tőke 

(kötődések) 

Mennyire jellemző a vállalkozásra? 

A család részéről tanúsított elhivatottság következtében az alkalmazottakban 

kialakult egyfajta mély elköteleződés.  

Az ügyfelekkel, beszállítókkal, alkalmazottakkal kialakított bizalmi kapcsolat. 

A gondoskodó, paternalista vezetési stílus, ahol az alkalmazottak kvázi 

családtagnak tekintik magukat. 

Erőteljes társadalomtudat, amely a helyi társadalom és közösség életében való 

őszinte részvétel formájában testesül meg 

Közösségi értékek képvislete, azaz jó állampolgári/adózói magatartás, közösségi 

részvétel 

Oktatási értékek: képzés, akadémiai tevékenység 

A munkahelyi értékek között az erőfeszítés, pontosság, szakmai kiválóság, 

kompetencia megjelenése 

Mecenatúra 

Lokális aktivitás, azaz a helyi közügyekben, társadalmi-közéleti tevékenységben 

való részvétel 

E = Családtagok 

érzelmi kötődése 

Mennyire jellemző a vállalkozásra? 

Etikai értékek képvislete a családban: becsületesség, igazságosság, 

méltányosság 

Személyes értékek megőrzése: hűség, szerénység 

Érzelmi értékek jelentősége: együttérzés, nagylelkűség 

Relációs értékek: család, barátok, munkatársak tisztelete 

Családi harmónia 

Család jóléte 

A családi vállalkozáson belül családi egység 

R = Dinasztikus 

öröklés (családon 

belüli generációs 

átadás) 

Mennyire jellemző a vállalkozásra? 

A következő generációk felkészítése az utódlásra (tudásátadás) 

A család humán tőkéjének növelése (családtagok képzése, továbbképzése) 

A hosszú távon át érvényesülő, generációkon átívelő hatások, hagyományok 

őrzése, amelyek az alapító személyéhez kötődnek 

A családi vállalkozás generációkon átívelő működtetése, azaz egyfajta hosszú 

távú orientáció 

Forrás: Berrone at al (2012) alapján saját kutatás 

A faktoranalízis alkalmazásának célja a változók számának csökkentése volt, minimális 

információvesztés mellett. Első lépésben az adatok alkalmasságának vizsgálatát végeztem 

el az SPSS 22.0 segítségével. Ennek eredményei a következőképpen foglalhatóak össze: A 

korrelációs mátrix alapján megállapítható, hogy a változók alkalmasak a főkomponens 

elemzésre, ugyanis az 576 korrelációs értékből 515 volt szignifikáns.  
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Mind az anti-image kovariancia, mind az anti-image korrelációs mátrix azt mutatja, hogy 

valamennyi változó illeszkedik a faktormodellbe. Az anti-image korrelációs mátrix átlójában 

lévő MSA (measure of sampling adequacy) elemek mindegyike 0,5 fölötti, egészen pontosan 

0,951 és 0,726 közötti. A Bartlett-próba nullhipotézisét, azaz a változók közötti korreláció 

hiányát elvetettem, ugyanis a Bartlett próba szignifikancia-szintje 0,05 alatti.  

A Kaiser-Meyer-Olkin kritérium szintén abban erősített meg, hogy a változók alkalmasak a 

főkomponens elemzésre. A KMO értéke 0,899, amely az elmélet alapján kiválónak minősül, 

tehát a változók nagyon alkalmasak, ugyanis (Mitev - Sajtos, 2007, p. 258) a KMO≥0,9. 

Összességében tehát mind a négy előzetes vizsgálat igazolta a választott módszer 

alkalmasságát. A kommunalitások értékének vizsgálata alapján szintén levonható a 

következtetés, hogy valamennyi változónak van magyarázó ereje, azaz nincs olyan változó, 

amely ne játszana érdemi szerepet a családi vállalkozás szociális kötődésének/vagyonának 

a kifejezésében. A scree plot ábra alapján a 24 faktorból az első öt sajátértéke haladja meg a 

Kaiser kritériumot. Az első 5 faktor az összes változó által képviselt szórásnégyzet több mint 

71%-át magyarázza, ami meghaladja a társadalomtudományokban alkalmazott minimum-

kritériumot (60%). A faktorkiválasztás során az ortogonális forgatási módszerek közül az 

ún. Varimax-rotációt alkalmaztam, ugyanis a későbbiekben a kialakított faktorokat 

regressziós modellben szeretném felhasználni, illetve választásom azért esett erre a forgatási 

eljárásra, mert ezzel is a faktorok által magyarázott varinacia maximalizálására törekedtem.  

A minta elemszámát figyelembe véve a 0,50-es faktorsúlyt tekintettem statisztikailag 

szignifikánsnak, így a 31. táblázatban bemutatásra kerülő rotált faktorsúly-mátrix alapján a 

következő faktorokat azonosítottam: 
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31. táblázat: Rotált faktorsúly-mátrix- SEW dimenziók 

Rotated Component Matrixa 
Component 

1 2 3 4 5 

Etikai értékek ,867 

1. faktor: szervezeti tőke 

(intern szociális kötődés) 

Személyes értékek ,862 

Érzelmi értékek ,782 

Ügyfelekkel, beszállítókkal, alkalmazottakkal 

kialakított bizalmi kapcsolat 
,645 

Munkahelyi értékek ,571 

Gondoskodó, „paternalista” vezetési stílus, ahol az 

alkalmazottak kvázi családtagnak tekintik magukat 
,539 

A család részéről tanúsított elhivatottság következtében 

az alkalmazottakban kialakult mély elköteleződés 
,515 

Lokális értékek  ,834 

2. faktor: társadalmi tőke 

(extern szociális kötődés) 

Relációs értékek  ,681 

Mecénási értékek  ,675 

Erőteljes társadalomtudat, amely a helyi társadalom és 

közösség életében való őszinte részvétel formájában 

testesül meg 

 ,661 

Közösségi értékek  ,625 

Oktatási értékek  ,561 

A család humán tőkéjének növelése (családtagok 

képzése, továbbképzése) 
  ,774 

3. faktor:  

család 

emocionális 

kötődése 

(egymáshoz és a 

vállalkozáshoz) 

Családi harmónia fenntartása   ,760 

A család hírnevének, társadalmi elismertségének, 

megbecsülésének erősítése 
  ,693 

A családi vállalkozáson belül családi harmónia és 

egység jellemző. 
  ,691 

A következő generációk felkészítése az utódlásra   ,638 

Család jólétének biztosítása   ,558 

A család részt vesz a vállalat fejlesztési stratégiájának 

kidolgozásában. 
   ,906 

4. 

faktor: 

családi 

stratégia 

A családtagok segítenek menedzselni a változási 

folyamatokat és támogatják az új stratégiai irányokat. 
   ,796 

Hosszú távon át érvényesülő, generációkon átívelő 

hatások, hagyományok, amelyek az alapító 

személyéhez kötődnek 

 5. faktor: Alapító 

öröksége (értékek és 

hagyományok) 

,878 

A család által vallott értékek, erkölcsi minták és etikus 

magatartás 
 ,590 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

Forrás: saját kutatás 

A faktoranalízis eredményeként a SEW megközelítés kifejezésére és mérésére öt faktort 

azonosítottam, amelyek a családi vállalkozás sajátos belső energiáit fejezik ki és teszik 

mérhetővé a családi kódot. A kiindulópontot jelentő FIBER-skálához képest a faktoranalízis 

segítségével egy sajátos, eltérő SEW-modell született. A saját SEW-faktormodellben a 

társadalmi tőke szofisztikálása történt meg, ugyanis külön faktorban szerepel a mikro/mezo 

és a makrokörnyezeti érintettekkel kialakított kapcsolat, ismeret- és bizalmi tőke. A család 
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dinasztikus öröklése tényező két külön faktorban jelenik meg, ami jól tükrüzi a családon 

belüli átadás sikerfeltételeit, azaz az utód felkészítésével kapcsolatos feladatokat és 

kötelezettségeket, másrészt a tudatos, hosszú távú tervezés, a stratégiaalkotás relevanciáját.   

A családi harmónia és a családi vállalkozással kapcsolatos önazonosság egy faktorban 

testesült meg, amely így még jobban képviselheti azt a meggyőződést, hogy a harmónia 

forrása a családi vállalkozásban gyökerezik, és annak egy fontos táplálója is lehet. A 

továbbiakban a szocio-emocionális vagyon és a családi vállalkozás generációs 

összetételének viszonyrendszerére irányult kutatói figyelmem, és a H2. hipotézis tesztelését  

varianciaanalízis útján végeztem el. A varianciaanalízis alkalmazása előtt megvizsgáltam a 

varianciaanalízis-feltételeinek teljesülését a következők szerint. A csúcsosság, ferdeség és a 

normalitás-vizsgálat alapján részlegesen teljesül a függő változóra a normalitás 

követelménye. A Levene-teszt alapján a varianciahomogenitás részlegesen teljesül, az 5 

faktorból 3 esetében mutat a teszt homoszkedaszticitást. Az F-próba azonban igen robusztus, 

azaz egy-egy feltétel nem teljesülése nem gyakorol lényeges befolyást a próbával levonható 

következtetések érvényességére (Mitev – Sajtos, 2007).  A variancia-analízis alapján (32. 

táblázat) 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.  

32. táblázat: ANOVA-tábla (generációs szerkezet – szocio-emocionális tőke) 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Intern szociális kötődés Between Groups 1,562 1 1,562 1,574 ,213 

Within Groups 75,420 76 ,992   

Total 76,982 77    

Extern szociális kötődés Between Groups 1,791 1 1,791 2,201 ,142 

Within Groups 61,848 76 ,814   

Total 63,639 77    

Családi kötődés 

(harmónia) 

Between Groups 5,024 1 5,024 5,584 ,021 

Within Groups 68,375 76 ,900   

Total 73,399 77    

Családi stratégia Between Groups 3,837 1 3,837 3,813 ,045 

Within Groups 76,476 76 1,006   

Total 80,312 77    

Alapító öröksége (családi 

értékek) 

Between Groups 4,559 1 4,559 4,976 ,029 

Within Groups 69,629 76 ,916   

Total 74,188 77    

Forrás: Saját kutatás 
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Az átlagok eltéréseinek vizualizálását segítik az átlag-összehasonlító ábrák, amelyeket az 

alapján strukturáltam, hogy mely SEW faktorok esetében rendelkeznek magasabb átlaggal 

az alapítói fázisban lévő családi vállalkozások, illetve a többgenerációs menedzsmenttel 

működő családi vállalkozások.  

A kérdőívet kitöltő, alapítói fázisba tartozó ún. one-men show, illetve anya-apa típusú vagy 

testvéri szövetség formájában működő első generációs családi vállalkozások esetén a 

felmérés magasabb átlagokat mutat a családi kötődés (harmónia), valamint a társadalmi tőke 

vonatkozásában (lásd 29. ábra), azaz az utódok bevonásával összefüggésben ezek a 

dimenziók jelentik a legkevésbé zökkenőmentesen konzerválható és átörökíthető 

tényezőket.  

29. ábra: Az alapítók által menedzselt családi vállalkozások SEW-többlete

 

Forrás: Saját kutatás 
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A többgenerációs menedzsmenttel bíró vállalkozások esetében a SEW általam azonosított 

faktorai közül a belső szociális kötődés, a családi stratégiai irányultság és a családi 

hagyományok bizonyultak kvázi erősebbnek (30. ábra). 

30. ábra: A multigenerációs családi vállalkozások SEW-többlete 

 

Forrás: Saját kutatás 

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 egyrészt ebben maradnak el az elsőgenerációs családi 

vállalkozásoktól, így mind 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 szocio-emocionális tényező a családi harmónia, amely a kutatási 

eredményeim alapján a család komplexitásának növekedésével csökken. Sandig és 

szerzőtársai (2006) álláspontja, miszerint a család bővülésével párhuzamosan gyarapodnak 

az egymásnak feszülő személyes üzleti célok, a generációk közötti konfliktusok, és emiatt 
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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.  A H2. hipotézis tesztelése érdekében elvégzett 

kvantitatív elemzés eredményeinek összefoglalását a 31. ábrával szemléltetem:  

31. ábra: A családi vállalkozás generációs összetétele és a szocio-emocionális vagyon kapcsolata 

 

Forrás: Saját kutatás 

 

H3a. A családi vállalkozások az alkalmazott döntéstámogató eszközhasználat intenzitása 

terén eltérnek a nem családi vállalkozásoktól. 

A professzionalizáció terén megjelenő fogalmi dzsungel és értelmezési sokszínűség okán 

kardinális kérdés a saját értelmezés ügyében történő állásfoglalás. A professzionalizáció 

kérdéskörét öt vetület (dimenzió) (32. ábra) mentén érintettem és vizsgáltam a primer 

adatgyűjtés- és adatelemzés során. A kérdőíves felmérés során az I. és az V. dimenziót 

vizsgáltam, míg a kvalitatív kutatás során vegytisztán a II, III. és IV. dimenzióra 

koncentráltam, és az I. és V. megközelítés kapcsán, a kvantitatív kutatás kiegészítését és 

„best practice-ekkel” való továbbvitelét végeztem el. 
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32. ábra: A professzionalizáció dimenziói a primerkutatásban  

 

Forrás: Saját szerkesztés a szerzők alapján 

A professzionalizáció kérdésköréhez kapcsolódó hipotézisek tesztelését az eddigiekhez 

képest egy szűkített listán valósítottam meg. A 25 fő alatti cégeket kizártam az elemzésből, 

mert azokra még nem jellemző többnyire a formalizált struktúra, így 113 válaszadóra 

szűkítve 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 

kérdőívemben a H3. hipotézishez kapcsolódóan egyrészt a professzionális 

vállalatvezetéshez kapcsolódó szervezeti kereteket, másrészt az alkalmazott módszereket, 

stratégiai és operatív döntéstámogató eljárásokat vizsgáltam, továbbá kitértem a 

vállalatkormányzás családi vállalkozás specifikus megoldásaival kapcsolatos gyakorlatra is. 

A szűkített mintában szereplő vállalkozások a professzionalizáció egyes szervezeti 

kérdéseit, megoldásait, területeit illetően eltérően teljesítenek (33. ábra).  

A vállalkozások 60%-a rendelkezik írásba foglalt stratégiai és üzleti tervvel, illetve a cégek 

kevesebb, mint 60%-a működtet vezetői számviteli, controlling, valamint belső ellenőrzési, 

illetve vállalatirányítási rendszert. A formalizált képzési rendszer, a társadalmi 

felelősségvállalás vonatkozásában az intézményesítettség még alacsonyabb szintű.  

  

I. Családi tulajdonos/menedzser professzionális elveket és eszközöket alkalmaz a 
döntéshozatalban (Kelly et al., 2000)

II. A vállalkozás funkcionális és hierarchikus szerkezetének megteremtése (Chandler, 1990.)

III. A családtag utódok képzése által végbemenő professzionalizáció (Zahra és George, 
2002)

IV. Nem családtag ügyvezető (Lin és Hu, 2007) és nem családi szakemberek szerepvállalása a 
családi vállalkozás irányítása során” (Parada et al., 2010)

V. Family governance módszerek alkalmazása (Poza, 2014)
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33. ábra: A professzionalis vállalatvezetés szervezeti kereteinek előfordulási gyakorisága (N=113) 

 
Forrás: Saját kutatás 

A tervezés, elsősorban stratégiai tervezést illetően a kutatásban kitértem arra is, hogy milyen 

típusú – a vállalkozás fenntartható működésével kapcsolatos – stratégiák kerülnek 

kidolgozásra a mintabeli, 25 főnél nagyobb alkalmazotti létszámmal rendelkező 

vállalkozásoknál. A 113 darab 25 fő feletti vállalkozás közül mindösszesen 68 válaszolt erre 

a kérdésblokkra (51 családi vállalkozás, 17 nem családi vállalkozás). A válaszadók 

legnagyobb arányban telephely-fejlesztéssel és környezetvédelemmel összefüggésben 

fogalmaznak meg stratégiát, az innovációs stratégia és a társadalmi felelősségvállalási 

stratégia lényegesen alacsonyabb arányban jelenik meg a stratégiai vezetésben (34. ábra). 

34. ábra: A stratégiai tervezés dimenziói a mintabeli vállalkozások esetében 

 

Forrás: Saját kutatás 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Stratégiai és üzleti tervezési tevékenység…

Belső ellenőrzés

Vezetői számvitel

Kontrolling tevékenység

Vállalatirányítási rendszer, vezetői…

Külső tanácsadók, szakértői szolgáltatások…

Képzési programok a vezetők képességeinek…

Felelős vállalatirányítási szempontok (etikai,…

Vállalatkormányzási rendszer (igazgatótanács,…

Családi Nem
családi

Családi Nem
családi

Családi Nem
családi

Családi Nem
családi

Innovációs
stratégia

Telephely-
fejlesztési stratégia

Környezetvédelmi
stratégia

Társadalmi
felelősségvállalási

stratégia

41% 35%

69% 71%
55%

71%

29% 29%

55%
53%

27% 24% 43% 24%

59% 53%

4% 12% 4% 6% 2% 6% 12% 18%

Igen Nem Nem tudom
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A professzionalizáció fogalomrendszerének következő vizsgálatba vont szegmense az 

alkalmazott stratégiai menedzsment instrumentumok alkalmazási gyakorlata, az alkalmazott 

eszközök típusa és száma. A stratégiai döntéstámogató eszközök kiterjedtségét illetően az 

alábbi eredményekre jutottam: 

33. táblázat: Stratégiai döntéstámogatató módszerek száma a családi és nem családi vállalkozások körében 

Alkalmazott stratégiai döntéstámogató módszerek száma N Mean 

Családi vállalkozás 74 3,15 

Nem családi vállalkozás 39 2,54 

Forrás: Saját kutatás 

A családi vállalkozásokat magasabb stratégiai eszközintenzitás jellemzi, mint a nem családi 

vállalkozásokat, de a kapott értékeket összevetve egy 2013-as osztrák kutatás 

eredményeivel, amely 432 elemű mintán vizsgálta ezt a problémát, árnyaltabb képet kapunk, 

ugyanis a szomszédos Ausztriában a nem családi vállalkozások által alkalmazott stratégiai 

eszközök száma átlagosan 5,37, a családi befolyás alatt álló vállalkozásoknál pedig átlagosan 

3,55, azaz meglehetősen alulmúljuk a szomszédos Ausztria KKV-it. A vállalkozások által 

alkalmazott stratégiai metodikák alkalmazási gyakoriságát a 34. táblázat prezentálja. A 

felmérésben szereplő eszközök kiválasztásánál a témakörben fellelhető nemzetközi kutatási 

előzményeket (Hiebl et al, 2013; Cadez-Guilding, 2008) vettem figyelembe. A 

legnépszerűbb stratégiai 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 (Németh – Németh, 2017). 

. 34. táblázat: A stratégiai döntéstámogató eszközök gyakorisága a mintában (N=113) 
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 Stratégiai tervezés 57,7% 

 Versenytárselemzés 53,6% 

 Stratégiai árazás 37,1% 

 Értékelemzés 36,1% 

 SWOT-analízis 35,1% 

 Vevőjövedelmezőség elemzése 34,0% 

 Minőségköltség-számítás 28,9% 

 Célköltség számítás 28,9% 

 Stratégiai költségmenedzsment 22,7% 

 Életciklus költségszámítás 20,6% 

 Benchmarking 15,5% 

 Balanced Scorecard 11,3% 

 Márkaérték számítás 9,3% 

 Értéklánc-elemzés 8,2% 

 Portfolió-elemzés 7,2% 
Forrás: Saját kutatás 
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Az alkalmazott operatív vezetői számviteli, illetve döntéstámogató módszerek számát 

illetően az alábbi eredmények születtek: 

35. táblázat: Operatív vezetői számviteli módszerek száma a családi jelleg függvényében 

Alkalmazott operatív vezetői számviteli módszerek száma N Mean 

Családi vállalkozás 74 3,39 

Nem családi vállalkozás 39 2,56 

Forrás: Saját kutatás 

Megállapítható, hogy az operatív döntéstámogató eszközalkalmazás intenzitása csak 

kismértékben haladja meg a stratégiai eszközhasználat kiterjedtségét, a családi 

vállalkozások a módszerhasználat intenzitásában felülmúlják a nem családi 

vállalkozásokat. Amennyiben ezt összevetjük a már idézett 2013-as osztrák kutatás 

eredményeivel (Hiebl et al, 2013), ahol a nem családi vállalkozások által alkalmazott 

operatív vezetői számviteli eszközök száma átlagosan 6,03, a családi befolyás alatt álló 

vállalkozásoknál pedig átlagosan 4,78, megállapíthatjuk, hogy lemaradásunk van az operatív 

vezetői számviteli eszköztár alkalmazási szintjét illetően. 

36. táblázat: Operatív vezetői döntéstámogató eszközök gyakorisága a mintában (N=117) 
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Teljesköltség-számítás 78,0% 

Cash-flow tervezés, likviditástervezés 60,0% 

Éves kerettervezés (budgeting) 52,0% 

Terv-tény eltéréselemzés 48,0% 

Fedezet-elemzés 46,0% 

Részköltség-számítás 44,0% 

Forecasting (előrejelzések készítése) 30,0% 

Tevékenység alapú költségszámítás (ABC) 18,0% 

Folyamatköltség-számítás (Process costing) 16,0% 

Optimum-számítások 12,0% 

Jobcosting 6,0% 

Kaizen-költségszámítás 3,0% 

Idővezérelt ABC (Time Driven ABC) 3,0% 
Forrás: saját kutatás 

Az operatív döntéstámogató megoldások között egyértelmű elsőbbséget élveznek a 

hagyományos módszerek (36. táblázat), 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 költség-számítás 
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kivételével valamennyi esetében a nem családi tulajdonban lévő vállalkozások 

képviseltetik magukat magasabb arányban az alkalmazók között. A készített 

kereszttáblás elemzés azonban nagyon alacsony összefüggést mutat a módszerek jellege és 

a tulajdonosi háttér között (Cramer V = 0,121). A jövőorientált üzletvezetést segítő 

forecasting a válaszadók kevesebb, mint harmadánál jellemző, megegyező arányban a 

családi és a nem családi vállalkozások esetében. Az optimum-számítások alkalmazása pedig 

minden 8. mintabeli vállalkozásnál fordul elő tulajdonosi háttértől függetlenül. Amennyiben 

a vállalkozás tulajdonosi szerkezete és a döntéstámogató eszközök száma közötti 

összefüggések variancia-analízis segítségével történő vizsgálatát elvégezzük, 

megállapítható, hogy nincs szignifikáns különbség a kategóriaátlagok között (F=1,573; 

szign: 0,212). A means plot ábra alapján azonban levonható a következtetés, hogy a 

mintában szereplő családi vállalkozások kiterjedtebb módszertannal rendelkeznek, mint a 

nem családi vállalkozások. Mindezek alapján a H3.a. hipotézist csak részlegesen 

fogadhatjuk el. Az alkalmazott eszközök számát és jellegét illetően van eltérés a válaszadók 

között aszerint, hogy családi vagy nem családi tulajdonban működő vállalkozásról van szó, 

azonban nem szignifikáns az eszközintenzitás eltérése. 

H3.b. A családi vállalkozás generációs és menedzsment összetétele befolyásolja az 

alkalmazott döntéstámogató eszközintenzitást és a vállalatkormányzási gyakorlatot.   

A hipotézis tesztelése első lépésben az eszközintenzitás és a családi vállalkozás 

menedzsment szerkezete alapján történik. A 37. táblázat az alkalmazott stratégiai és operatív 

eszközök átlagos számát mutatja a különböző családi menedzsment változatok esetén. 

37. táblázat: Döntéstámogató technikák a családi vállalkozások különböző menedzsmenttípusai esetében 

Családi vállalkozási 

menedzsment 

Stratégiai döntéstámogató 

módszerek száma  

Operatív döntéstámogató 

eszközök száma 

1. generációs vezetés 2,2 2,5 

Multigenerációs vezetés 4,1 3,8 

Professzionális vezetés 3,1 3,9 

Forrás: saját kutatás 

Amennyiben a vizsgálatot leszűkítjük a generációs összetételre, és az utódok bevonásának 

hatását vizsgáljuk a professzionális ezközök alkalmazására vonatkozóan, akkor az F-próba 

az alábbi összefüggésre világít rá a vizsgált függő (alkalmazott stratégiai és operatív 

eszközök együttes száma) és független változó (családi vállalkozás menedzsmentjének 

generációs összetétele) között: 
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38. táblázat: ANOVA-tábla (generációs szerkezet - döntéstámogató eszközök) 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 136,334 1 136,334 4,395 ,041 

Within Groups 1582,119 51 31,022   

Total 1718,453 52    

Forrás: saját kutatás 

Ez alapján megállapítható, hogy az 1. generációs vezetés alatt álló családi vállalkozásokat 

felülmúlják az utódok bevonásával működő családi vállalkozások az alkalmazott 

döntéstámogató eszközök számosságát illetően. Azaz óvatosan megállapítható, hogy a 

generációváltás a professzionalizáció terén előremutató eredménnyel járhat. 

35. ábra: A family governance módszerek ismertsége a mintabeli családi vállalkozások körében 

 

Forrás: Saját kutatás 

A családi vállalkozások professzionalizációjának másik eleme a családi vállalatkormányzási 

megoldások alkalmazása. A kérdőívben egyrészt a különböző vállalatkormányzási 

változatok ismertségét igyekeztem feltárni, továbbá az egyes megoldások alkalmazási 

gyakoriságát vizsgáltam a mintában szereplő családi vállalkozások esetében. A 

vállalatkormányzás eszközei közül – a family governance irodalom feldolgozását követően 

– 11 ún. family governance” módszert építettem a kérdőívbe. Az egyes módszerek 

ismertségét a 35. ábra tükrözi. Eszerint a mintában szereplő családi vállalkozások körében 

nem ismeretlenek a nemzetközi viszonylatban széleskörben alkalmazott ún. family 

governance megoldások, azonban az egyes családi vállalatkormányzási formák alkalmazási 

családi fórum

családi alapítvány

családi iroda (családi vagyontervezés)

családi tanács

formális családi meeting

formális családi kommunikációs rendszer

informális családi meeting

családi protokoll

családi alkotmány

családi összejövetel

családi elvonulás

34%

41%

41%

41%

41%

48%

50%

50%

56%

61%

80%
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gyakorisága jelentősen elmarad az ismertségi szinttől egyes konkrét megoldások esetében. 

A „governance piramis” (36. ábra) segítségével igyekeztem a válaszadások alapján 

bemutatni a vizsgált módszerek közül a szélesebb körben elterjedt és a meglehetősen 

marginalizálódott megoldásokat.  

36. ábra: A family governance megoldások alkalmazási gyakorisága (Governance Piramis) 

Forrás: Saját kutatás 

A kérdőíves felmérés alapján a vizsgált family governance módszerek három csoportba 

sorolhatóak, vannak a széleskörben elterjedt, informális megoldások (úgymint: 

informális családi meeting és családi összejövetel); megkülönböztethetjük a formális, 

szűkebb alkalmazói körben elterjedt megoldásokat, a harmadik szegmenst pedig azok 

a kvázi jogi kategóriát képező, az utódlástervezésben és a generációk közötti gap 

menedzselésében releváns megoldások képezik, amelyek kuriózumként mindössze 

néhány hazai családi vállalkozás működtetésében játszanak szerepet. A mélyinterjús 

adatgyűjtés eredményeinek elemzése során e téma ismételten felemlítésre fog kerülni, 

egyrészt, mert a szakértői interjúk során érintettem a családi alkotmány és alapítvány 

családi alkotmány (0,9%)

családi alapítvány (1,8%)

családi protokoll (8,0%)

formális családi kommunikációs rendszer (8,8%)

családi elvonulás (9,7%)

családi fórum (11,5%)

családi tanács (13,3%)

formális családi meeting (17,9%)

családi iroda (családi vagyontervezés) (19,5%)

informális családi meeting (33,0%)

családi összejövetel (52,7%)
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kérdését, másrészt pedig a családi vállalkozások/vállalatok között sikerült olyan 

fogadókészséggel és nyitottsággal jellemezhető, második generációs családi vállalatvezetőt 

megnyernem (Boross Dávid – Oázis Kertészet), aki az elsők között készített családi 

alkotmányt Magyarországon. 

Amennyiben a professzionalizáció egyik dimenziójaként tekintünk a családi 

vállalatkormányzási megoldásokra és az alkalmazott megoldások számával fejezzük ki a 

professzionalizáció mértékét, akkor a következő kategória-változók alakíthatóak ki és az 

alábbi gyakoriságok (37. ábra) figyelhetőek meg a kérdőív kitöltői körében: 

37. ábra: Az alkalmazott vállalatkormányzási megoldások alakulása a mintában  

 

Forrás: Saját kutatás 

A megkérdezett – 25 fős vagy afeletti – családi vállalkozások 27%-a egyáltalán nem 

alkalmaz családi vállalatkormányzási megoldást, a válaszadók 31%-a 1-2 megoldást 

alkalmaz, 24%-uk esetében már 3-4 family governance megoldás beépült a családi 

vállalkozás irányítási rendszerébe, ugyanakkor mindössze a válaszadók 4%-a tekinthető a 

vállalatkormányzás alkalmazott módszereinek kiterjedtsége kapcsán igazán 

professzionálisnak. 

A hipotézis teszteléséhez a vizsgált családi vállalatkormányzási módszerek közül kiszűrtem 

az informális technikának minősülő megoldásokat (informális családi meeting és családi 

összejövetel), és így végeztem el az F-próbát, amelyben függő változó a családi vállalkozás 

által alkalmazott formális vállalatkormányzási eszközök száma, míg a független változó a 

családi vállalkozás menedzsmentjének generációs összetétele. 

27%

31%

24%

4%

14%

nem alkalmaz családi vállalatkormányzási technikát

1-2 megoldást alkalmaz

3-4 megoldást alkalmaz

5-7 megoldást alkalmaz

nem válaszolt
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Az elvégzett F-próba alapján a kategóriaátlagok eltérése nem szignifikáns, így a családi 

vállalkozás menedzsment szerkezete és az alkalmazott családi vállalatkormányzási 

eszközök alapján értelmezett professzionalizációt illetően nincs szignifikáns különbség, 

azaz a H3b. hipotézis csak részben fogadható el.  

A professzionalizációval összefüggésben, vizsgáltam a családi tulajdonviszonyokhoz 

köthető sajátos tervezési típust, az utódlástervezést. Tettem ezt azzal az indokkal, mivel a 

sikeres utódlás egyik feltétele a határozott elköteleződés mellett a tervezett utódlási 

kimenetel szervezési, jogi, szocio-kulturális és pénzügyi feltételeinek, következményeinek 

lehetőség szerint formális keretek között történő tisztázása, tehát az utódlástervezés 

elengedhetetlen az utódlás előtt vállalkozások életében. Ezzel kapcsolatban a kérdőív kitöltői 

nem szolgáltak megnyugtató eredménnyel: 

A megkérdezettek 58,3%-ánál várható az elkövetkező 10 évben generációváltás, és a 

válaszadók 23%-ánál zajlik jelenleg családon belüli tulajdon/vezetői szerep átadás. A 

családi vállalkozások 83,2%-a a családi vállalkozási jelleg megtartását célozza, azaz 

érvényesülni látszik a családi cégekre jellemző hosszú távú szemlélet és generációkon 

átívelő családias jelleg megőrzése iránti elköteleződés. A megkérdezettek 66,4%-a szerint 

fontos a vállalkozás számára a következő generáció felkészítése az utódlásra, a 

tudásmegosztás az előd és az utód között, továbbá 71,1% nyilatkozott úgy, hogy fontos a 

család humán tőkéjének fejlesztése, a családtagok képzése, továbbképzése. Ezek ellenére 

mindössze 9 vállalkozás rendelkezik jelenleg írásos utódlási tervvel (azaz a megkérdezettek 

csupán 7%-a), és csupán a válaszadók 16,1%-a tervezi írásoso utódlási terv elkészítését.  

Az elvégzett kvantitatív adatgyűjtés alapján az alábbi megállapítások tehetőek egyfajta 

részösszefoglalásként: 

 A családi és nem családi vállalkozások stratégiai és operatív vezetői számviteli eljárások 

alkalmazásában jelentős differenciát nem mutatnak, kismértékben a családi befolyás alatt 

működő vállalkozások az eszközrendszer kiteredtségét illetően magasabb mutatókkal 

rendelkeznek, ugyanakkor a szofisztikáltabb módszerekben a nem családi vállalkozások 

fölénye tapasztalható. 

 A mintabeli vállalkozásokra tulajdonosi háttértől függetlenül érvényes, hogy az operatív 

vezetői számviteli eljárások terén mutatnak jobb teljesítményt, azaz a vállalatvezetésben 

inkább az operatív, pénzügyi orientáció érvényesül. 

 A családi vállalkozások generációs összetétele kapcsán megállapítható, hogy a 

generációváltás egyértelműen hozzájárul a szervezet által alkalmazott döntéstámogató 
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eszközrendszer szofisztikáltságán át az irányítás professzionalizációjához, míg az alapítói 

fázisban alkalmazott stratégiai eszközök száma átlagosan 2,2, addig ez a második vagy 

harmadik generáció bevonásával menedzselt vállalkozásoknál 4,1. Az operatív vezetői 

számviteli eszközök esetében hasonló kedvező tendencia figyelhető meg (2,5 és 3,8).  

A vezetői számvitel és a menedzsment kontroll családi vállalatokra gyakorolt hatása 

kapcsán a jövőben követendő ígéretes kutatási iránynak bizonyul annak részletes elemzése, 

hogy a formalizált vezetői számviteli rendszer működtetése milyen hatást gyakorol a családi 

vállalkozás versenyképességére. Felmerül a kérdés, miszerint igazolható-e hazai mintán, 

hogy mindez növeli-e a nem családtag dolgozók iránti bizalmat, fokozza-e a családi 

tulajdonosok/vezetők döntéshozatali sebességét, illetve javítja-e a vállalkozás 

jövedelmezőségét, innovativitását. (Durendez et al, 2011; Giovannoni et al, 2011, Becker et 

al, 2011; Davila-Foster, 2005). 

 

2.4.4. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK TELJESÍTMÉNYÉT 

BEFOLYÁSOLÓ FAMILINESS TÉNYEZŐK 

Az alfejezet célja a harmadik kutatási kérdés és az ahhoz tartozó hipotézisek teszteléséhez 

elvégzett statisztikai számítások eredményeinek bemutatása, azok értelmezése.  

K3. Melyek a családi vállalkozások teljesítményét befolyásoló ún. familiness elemek? 

 

H4/a. A család orientációja és értékfelfogása hatással van a családi vállalkozás 

teljesítményére. 

A családi vállalkozások orientációja (Sandig et al, 2006) összefügg a családi vállalkozások 

teljesítményével a jövedelmezőség és a növekedés tekintetében. Zahra (2005) szerint a 

családi befolyás jelentős hatást gyakorol a cég vállalkozói orientáltságán keresztül a 

vállalkozás hosszú távú jövedelmezőségére, a cég exportteljesítményére, s emellett a 

növekedési lehetőségeire is. Több szerző kiemeli, hogy az innováció-orientáció 

(Karagozoglu–Brown, 1988), azaz a változtatásra való nyitottság az innováció alapfeltétele; 

amely a hosszú távú életképesség egyik forrása (Hedberg, 1981).  

A H4/a hipotézis teszteléséhez a vállalkozói orientáció kapcsán azonosított három faktort, 

azaz az innovativitás és proaktivitás, a stratégiaorientáció és a kockázatvállalási-hajlandóság 

fatorokat vontam be – a faktoranalízis eredményeként létrehozott faktorszkórok segítségével 
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– a korreláció-elemzésbe, a faktorértékeket a regressziós módszert követve határozta meg az 

SPSS.  

A teljesítményindikátorok között az alábbi változószettel dolgoztam, valamennyi esetén 

standardizált változóval: 

39. táblázat: Teljesítményindikátorok  

Jövedelmezőség Növekedés Innovációs teljesítmény 

ROA2015  

ROE2015  

ROI2015  

Átlagos eszközbővülés (2011-2015) 

Átlagos árbevételnövekedés (2011-2015) 

Innov_aktivitás (2012-2015) 

Forrás: Saját kutatás 

A jövedelmezőségi mutatókat és a növekedési indikátorokat a cégnevet felvállaló 

vállalkozások esetében a cégek éves beszámolói és egyszerűsített éves beszámolói alapján 

számszerűsítettem. Az átlagos eszközbüvülés a mérlegfőösszeg változások mértani átlaga, 

az átlagos árbevételnövekedés az árbevétel-változások mértani átlaga.  

Az elvégzett korrelációelemzések eredményei, – melyek a mellékletek között szerepelnek – 

azaz a Pearson-féle korrelációs együttható értékei alapján az alábbi következtetéseket 

vontam le: 

A mintában szereplő családi vállalkozások esetében az elmúlt 5 év (2011-2015) átlagos 

eszközállomány-növekedése és a szervezet stratégia-orientációja között gyenge – közepes 

pozitív kapcsolat mutatható ki (r= 0,287). A családi vállalkozások elmúlt négyévi innovációs 

teljesítménye a stratégia-orientációval (r=0,238) és az innováció-orientációval (r=0,505) 

mutat közepesen erős pozitív kapcsolatot. A tőkearányos eredmény (ROE) és a 

vállalkozások kockázatvállalási hajlandósága (kockázat-orientációja) között közepesen erős 

pozitív kapcsolat figyelhető meg (r=0,340).  

A hipotézis tesztelése kapcsán a családi vállalkozás által vallott értékek és a teljesítmény 

három vizsgálati dimenziója, illetve az ehhez kiválasztott 6 indikátor alakulása közötti 

összefüggéseket is megvizsgáltam korreláció-elemzés segítségével. Eszerint a 

jövedelmezőségi helyzet (a ROA és a ROI mutató alapján) a vallott értékek közül a 

közösségi értékekkel összefüggésben mutatott szignifikáns, közepes, pozitív irányú 

kapcsolatot, amely arra utal, hogy a helyi értékek és a vállalatok pénzügyi teljesítménye 

szinergikus rendszert alkot.  
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 A növekedés mindkét vizsgált indikátora (azaz az eszköz és az árbevétel-növekedés átlagos 

üteme) a lokális értékekkel mutat szignifikáns, közepesen erős, pozitív irányú kapcsolatot. 

Az innovációs teljesítménnyel pedig az üzleti értékek és a mecénási, valamint a kulturális 

értékek korrelálnak.  

Az innováció orientáció, mint független és az innovációs aktivitás, mint függő változó 

alapján felállított kétváltozós lineáris regressziós modell alapján, az elvégzett F- és t-próba 

alapján a következő megállapítások tehetőek: a determinációs együttható alapján (r2=0.154) 

a kapcsolat a függő és a független változó között gyenge, az F-próba szignifikancia-szintje 

és a t-próbánál a meredekséget magyarázó változó szignifikancia-szintje (Sign: 0.000) a 

kapcsolat meglétét igazolja. Amennyiben a regressziós modellbe bevonjuk az innováció-

orientáció mellett a stratégiai orientánciót, akkor javul a modell magyarázóértéke a 

determinációs együttható (r2=0.312) alapján. A t-próba alapján mind az innovációs 

orientáció, mind a stratégiai orientáció befolyásolja a vállalkozások innovációs aktivitását 

(Dőry – Németh, 2017). 

A 38. ábra, mely a H4a. hipotézis egyfajta összefoglalása, bemutatja a szignifikáns 

kapcsolatokat az érték-, a szervezeti irányultság, valamint a teljesítménydimenziók között a 

Pearson-féle korrelációs együtthatók értékeivel együtt. 
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38. ábra: A családi vállalkozások teljesítményével összefüggő értékdimenziók és szervezeti orientációk 

Forrás: Saját kutatás 

 A teljesítménnyel összefüggést mutató értékdimenziók és a területi tőke egyes dimenziói 

összevetése – úgymint társadalmi tőke, kulturális tőke és gazdasági tőke, (Rechnitzer, 2016; 

Czakó – Dőry, 2016) – kapcsán megállapítható, hogy a családi vállalkozások a bizalom 

kérdéskörének mikroszintű letéteményesei, akik teljesítménye szervesen összekapcsolódik 

a lokális térség formális és informális tőkefajtáival, amelyeknek maga is haszonélvezője és 

egyúttal generálója a családi vállalkozás által képviselt normák, szabályok, értékek – például 

az idézett kulturális, mecénási és közösségi értékek – által.  

H4/b. A professzionalizáció mértéke és a családi vállalkozás teljesítménye között pozitív 

kapcsolat áll fenn. 

A professzionalizáció mérésére három változót hoztam létre, egyrészt az alkalmazott 

döntéstámogató eszközök használata, másrészt az alkalmazott családi vállalatkormányzási 

eszközökre vonatkozóan. DTR_eszközintenzitás és FAMGOV_intenzitás elnevezéssel az 

alkalmazott módszerek számának standardizált változatát, mint metrikus változót 

alkalmaztam, valamint a professzionalizálódás szervezeti megoldásainak kiterjedtségét a 

PROF_szervezet változóval mértem (elemei: stratégiai és üzleti tervezés, kontrolling 

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

intelligencia rendszer, vezetői képzések, külső tanácsadók, szakértői szolgáltatások). Az 
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innovációs teljesítményt az Oslo kézikönyv innovációs értelmezése szerint kezeltem a 

kérdőíves megkérdezés során. Az egyes innovációtípusok megjelenési gyakoriságát a 39. 

diagram foglalja össze: 

39. ábra: Innováció-típusok gyakorisága a mintában szereplő családi cégek körében (N=108) 

 

Forrás: Saját kutatás 

Bár a kutatások szerint a családi utódlás szempontjából a vezetési-szervezési módszerek 

terén megvalósuló innovációk nagyon lényegesek (Kraus et al, 2012), mindössze a családi 

cégek 33%-a számolt be ilyen jellegű innovációról. Az innovációs teljesítmény összevont 

mérésére az ún. innov_aktivitás(2012-2015) változót a következőképpen hoztam létre: Az egyes 

innovációs output-elemeket külön-külön, dummyzva rögzítettem az SPSS-ben. Egy új 

változóban összevontam az említett 12 innovációs teljesítményt kifejező változót 

(SZUM_INNOV) és az így kapott változó standardizálásával hoztam létre az 

Innov_aktivitás(2012-2015) mutatót. 

40. táblázat: Korrelációs mátrix – Professzionalizáció versus innovációs aktivitás 

Correlations 

 PROF_szerv Innov_akt FAMGOV_SZUM DTReszközök 

Zscore:  

 PROF_szerv 

Pearson Correlation 1 ,255* ,254** ,787** 

Sig. (2-tailed)  ,016 ,007 ,000 

N 127 89 112 127 

Zscore:   

Innov_akt 

Pearson Correlation ,255* 1 ,225* ,362** 

Sig. (2-tailed) ,016  ,034 ,000 

N 89 89 89 89 

Zscore:  

FAMGOV_SZUM 

Pearson Correlation ,254** ,225* 1 ,328** 

Sig. (2-tailed) ,007 ,034  ,000 

N 112 89 112 112 

Zscore: 

DTR_eszközök 

Pearson Correlation ,787** ,362** ,328** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 127 89 112 127 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Forrás: saját kutatás 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Új munkaszervezés és döntési módszer

Szolgáltatásinnováció

Termékinnováció

Támogató folyamatokra kiterjedő innováció

Árképzési módszerek megújítása

Vállalatokkal/állami szervekkel új kapcsolattartási…

Termelési folyamat innováció

Új média vagy reklám megoldás

Új csomagolás, formaterv, piacfejlesztés

Szervezés-vezetési módszerekre kiterjedő innováció

Új logisztikai, szállítási, elosztási módszer

Új értékesítési csatorna

54%
50%

48%
48%

44%
43%

41%
37%

36%
33%

27%
27%
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A korrelációs mátrix alapján a családi vállalkozások innovációs aktivitása és a 

professzionalizáció mindhárom formája között gyenge/közepes pozitív kapcsolat áll 

fenn (r=0,225; 0,255 és 0,362). Az azonban téves megállapítás lenne, ha ez alapján az 

innovációs aktivitás és a professzionalizáció között ok-okozati összefüggést feltételeznénk 

automatikusan. A két vállalati karakterisztika között van összefüggés, de további 

vizsgálatokat igényelne az ok-okozati összefüggések felderítése.  

A menedzsment kontroll eszközök kiterjedtsége (DTR_eszközök), mint független változó és 

az innovációs teljesítmény, mint függő változó közötti összefüggés vizsgálatához a Pearson-

féle korrelációs együtthatót és a kétváltozós lineáris regresszió-analízist alkalmazva a 

következő megállapítást tehetjük:  

A vállalat irányítása során alkalmazott menedzsment kontroll módszerek és az innovációs 

teljesítmény között közepesen erős kapcsolat mutatható ki, továbbá a regresszó-analízis 

kapcsán elvégzett F-próba (F=15.522, Sign: 0.000) és t-próba (Sign: 0.000) igazolja, hogy a 

menedzsment kontroll rendszer színvonalát kifejező módszertani sokszínűség hozzájárul az 

innovációs teljesítmény javulásához. 

Amennyiben a jövedelmezőség és a professzionalizáció közötti kapcsolat irányát és 

erősségét tekintjük, akkor az fogalmazható meg, hogy a kvantitatív minta alapján nem 

mutatható ki kapcsolat a családi vállalkozás professzionaliációja és a jövedelmezőségi 

mutatók alakulása között. A növekedési indikátorok és a professzionalizáció aggregált 

indikátorai közötti kapcsolat jellegének vizsgálata során az elvégzett korreláció-

analízis alapján a minta segítségével nem mutatható ki kapcsolat.  

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 (F=3,092; szign:0,050), a jövedelmezőségi mutatók – ROA 

(F=4,054; szign: 0,020) és ROI (F=3,816; szign: 0,025) – és az innovációs 

teljesítmény terén (F=11,15; szign: 0,000) is felülmúlták a telephely-fejlesztési 

stratégiával nem rendelkezőket; 

 az innovációs stratégiával rendelkezők innovációs teljesítménye felülmúlta az 

innovációs stratégiát nem készítőkét (F=14,915, szign: 0,000); 

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

nem rendelkezők innovációs aktivitását (F=7,918; szign:0,001) és növekedési 
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ütemben is jobb eredményt értek el az eszközállomány-növekedés átlagai alapján 

(F=4,07; szign: 0,020); 

 a társadalmi felelősségvállalási stratégiát készítők jobb eredményt mutatnak az 

innovációs teljesítményben (F=3,342; szign: 0,039). 

Az alkalmazott döntéstámogató módszerek közül teljesítményhatással a kaizen-

költségszámítás – árbevétel-növekedése (F=8,4; szign: 0,004) és innovációs teljesítmény 

(F=4,146; szign: 0,044) –, valamint a tevékenységalapú költségszámítás - eszközállomány 

növekedése (F=4,673; szign: 0,032) kapcsán – bír. 

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

összefügg.  

A családi vállalkozások szocio-emocionális vagyonát az elvégzett faktoranalízis alapján a 

következő faktorokkal és a regressziós módszerrel meghatározott faktorszkórokkal fejeztem 

ki a vizsgálatban: 

SEW_F1: Intern szociális kötődés 

SEW_F2: Extern szociális kötődés 

SEW_F3: Család érzelmi kötődése 

SEW_F4: Családi stratégia 

SEW_F5: Alapítói értékek és hagyományok 

A hipotézis tesztelése korreláció-számítás segítségével történt, amelybe az öt SEW-faktor 

mellett a teljesítményindikátorok (jövedelmezőségi mutatók, növekedési indikátorok és az 

innovációs aktivitás) kerültek bevonásra. A Pearson-féle korrelációs együtthatók az alábbi 

metszetekben mutatnak statisztikailag szignifikáns kapcsolatot (41. táblázat).  

41. táblázat: Korrelációs együtthatók – SEW kontra vállalati teljesítmény 

Megnevezés SEW_F1 SEW_F2 SEW_F3 SEW_F4 SEW_F5 

ROA 

 

0,247 

 

 

 
ROI 0,232 

ROE 

 
Átlagos eszköznövekedési ütem 0,261 

Átlagos árbevétel-növekedési ütem 
 

-0,292 

Innovációs teljesítmény  

Forrás: Saját kutatás 

Az elvégzett korreláció-elemzés alapján következtetésként levonható, hogy a családi 

vállalkozások sajátos belső energia-szintjét képező, a nem családi vállalkozásokhoz képest 
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megmutatkozó „érzelmi töltet (szál)” elemeit a teljesítményindikátorokkal összefüggésben 

vizsgálva a jövedelmezőség (eszköz-és tőkearányos jövedelmezőség) és a családi 

vállalkozás külső érintettekkel összefüggésben kialakult szociális kötődése (társadalmi 

tőke) kapcsán, közepesen erős, pozitív irányú kapcsolat mutatható ki, ami igazolja azt a 

nézetet, miszerint a családi vállalkozás egyik legfontosabb tőkeeleme a társadalmi 

kapcsolataiban gyökerezik (Makó et al, 2015). 

A növekedési indikátorok és a szocio-emocionális vagyon egyes dimenziói kapcsán 

változatos irányú kapcsolatokat tárt fel az elemzés. A család érzelmi biztonsága, a családi 

harmónia és a vállalkozás mérlegfőösszegének növekedése között közepesen erős 

pozitív kapcsolat mutatható ki. A kutatási eredmény összecseng a nemzetközi 

előzménykutatásokkal (Cassia et al, 2011 és 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.   

Az alapító által képviselt értékek, hagyományok és az árbevétel átlagos növekedési 

üteme között közepesen erős, negatív irányú kapcsolat figyelhető meg a mintában 

szereplő vállalkozások esetében, azaz az alapító konzervativizmusa, hagyománytisztelete, 

a „mi mindig így csináltuk” álláspont 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 a megújulás és a növekedés motorja lehet.  

Az innovációs teljesítmény és a SEW faktorok között nincs statisztikailag kimutatható 

kapcsolat, azaz a családi vállalkozásokban rejlő szocio-emocionális vagyon nem 

befolyásolja közvetlenül az innovációs aktivitást. 

A kvantitatív kutatási eredmények számos vakfoltot megszűntettek a hazai családi 

vállalkozások képzeletbeli kutatási térképén, de számos vetületben szükséges az 

élményközeli elemzés az összefüggések mélyebb megismerése érdekében. A legfontosabb 

dilemmák, amelyek a kvalitatív kutatási fázis lendületét eredményezték: 

 Melyek a családi vállalkozások teljesítményét és a multidimenzionális 

célrendszerben megjelenő célok elérését segítő, a családi részvételből adódó 

erőforrások? 

 A generációs szerkezet változása változást eredményez a pénzügyi kérdéseket és a 

vállalkozói orientáció dimenzióit és a teljesítményt illetően?  
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 A professzionalizációban milyen vállalati/családi szituációkhoz kötődve következik 

be változás?  

 

2.5. KVALITATÍV (MÉLYINTERJÚS) KUTATÁS EREDMÉNYEINEK 

BEMUTATÁSA 

 

E fejezet törekvése, hogy a dolgozat kutatási kérdései mentén, szisztematikusan 

végighaladva az adatgyűjtés során megszerzett információforrásokon – a mélyinterjúk 

szövegkönyvén, a különböző vállalati dokumentumokon (évkönyv, „family book”, 

számviteli beszámoló, prospektus), a mélyinterjúk során készített fényképeken – a 

kvantitatív kutatás konklúziói egyfajta validálás formájában megerősítésre kerüljenek, és a 

kvantitatív kutatási eredményekkel párhuzamosan keletkezett dilemmák egy részét 

eloszlassák. A korábbiakban már felsorolás formájában már megjelenítésre kerültek azok a 

családi vállalkozások, akik fogadókészséget mutattak a kutatásban való részvétel iránt. Ezen 

fejezetben az alábbi gondolati-logikai egységek mentén tervezem a kvalitatív kutatás 

ismertetését: 

40. ábra: A kvalitatív fejezet vázlata 

 

Forrás: Saját kutatás 

A 2016-ban lefolytatott 17 mélyinterjúk szövegkönyveinek elemzése mellett a kvalitatív 

adatok alapján egy családi vállalkozási esettanulmányt készítettem, melyhez felhasználtam 

a Sharma és szerzőtársai (2013) által összegyűjtött elemzési keretrendszer egyes elemző 

eszközeit. A teljes elemző keretrendszert, amely lehetővé teszi a holisztikus megközelítés 

Kvalitatív 
kutatási minta 

bemutatása

•cégdemográfiai-,

•családi vállalkozás-tipológiai-, valamint

•pénzügyi/gazdasági teljesítmény alapján

Mélyinterjúk  
elemzése

•Familiness (SEW)
•Professzionalizáció
•Teljesítmény 

Esettanulmány •Dudits Hotels



149 

 

alkalmazását a családi vállalkozásokkal kapcsolatos esettanulmányok kidolgozásánál, a 41. 

ábra mutatja be, melyben kiemeltem az alkalmazott eszközöket.  

41. ábra: A családi vállalkozási esettanulmányok elméleti keretmodellje 

 

Forrás: Sharma et al, 2013, p. 3. 

Mielőtt magára az elemzésre rátérek, lényegretörő jellemzését adom a kvalitatív mintavételi 

eljárásnak és a mintába bekerült vállalkozások cégdemográfiai és családi vállalkozás-

tipológiai ismertetőjegyeinek. 

2.5.1. A KVALITATÍV KUTATÁSI MINTA BEMUTATÁSA 

A kvalitatív kutatások egyik alapmotívuma, hogy a vizsgált jelenségek megértését a vizsgált 

alanyok gondolatai, történetei alapján igyekszik interpretálni strukturálatlanabb és kevésbé 

standardizálható módon, megtartva a jelenségek egyediségét a kvantitatív kutatásokban 

alkalmazottnál jellemzően kisebb elemszámú minta alapján (Gyulavári et al., 2012). A minta 

bemutatása során egyrészt szeretnék a hagyományos cégdemográfiai jellemzők segítségével 

(vállalat neve, székhelye, alapítás éve, tevékenységi köre, alkalmazotti létszám) rámutatni, 

hogy milyen alapjellemzőkkel bírnak a megkérdezett vezetők által tulajdonolt/menedzselt 

vállalkozások, másrészt a mélyinterjú alanyának (alanyainak) főbb demográfiai aspektusok 

szerinti bemutatását követően, felhasználva az irodalomkutatás során megismert családi 

vállalkozás-tipológiákat, próbálom az általam megkérdezett családi vállalkozási minta 

sokszínűségét megragadni. A mintában szereplő vállalkozások általános bemutatásának 

• Eszközök, melyek segítik a múltbeli tapasztalatok, a jelenlegi 

állapot és a stakeholderek jövővel kapcsolatos elvárásait

• Davis-féle 3-körös modell

• A 3-tengely modell

• Government opciók (a 3-körös modellben)

• Sharma-féle teljesítménymátrix

• Kulcsesemények

A 

CSALÁDI 

VÁLLALKOZÁS

• Eszközök, melyek segítik a játékosok, a kapcsolatok, a 

nézetek sokszínűségét és a család, mint alrendszer természetét 

("egészségét")

• Genogram

• A kulcsszereplők észlelési térképe

• Olson-féle ún. Circumplex modell

A CSALÁD 

a családi vállalkozásban

• A vállalkozás hatékonyságának és eredményességének  

értékelésére szolgáló eszközök

• Szervezeti/tulajdonosi ábra

• Utódlás - lépések, exit lehetőségek, következő generáció 

elköteleződése

• Termék/piac mátrix (felderítés/kiaknázás)

• Konfliktus-típusok

A VÁLLALKOZÁS

a családi vállalkozásban
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harmadik szegmensét a főbb teljesítménymutatók ismertetése képezi. A szakértői-interjúk 

alanyait külön alfejezetben mutatom be. 

A mintában szereplő családi vállalkozások bemutatása 

2016 áprilisa és 2016 decembere között 14 családi vállalkozás vezetőjével, tulajdonosával 

vagy tulajdonosi képviselőjével készítettem mélyinterjút. A mélyinterjúk ún. félig strukturált 

mélyinterjúk voltak, azaz egy mélyinterjú-vázlat töltötte be a vezérfonal szerepet. A 

mélyinterjú vázlat a mellékletek között kerül bemutatásra. A mélyinterjú-vázlatokat az 

interjúalanyok egy része számára – aki ezt kérésként nekem előzetesen jelezte – előre 

elküldtem e-mail formában. A következő oldalon – táblázatos formába sűrítve a főbb 

adatokat – bemutatom a fent felsorakoztatott ismérvek mentén a megkérdezett családi 

vállalkozásokat, az interjú-alanyaimat pedig a 2.2.1. alfejezetben mutattam be. 

42. táblázat: A kvalitatív kutatási minta – a családi vállalkozások demográfiai jellemzői 

Vállalkozás neve Alapítás 

éve 

Székhelye Főtevékenysége Alkalmazottak 

száma 

Bio-Textima Kft. 1994. Bősárkány 
ágybetét 

gyártása 
57 fő 

Borsodi Műhely Kft. 1996. Győr 
fémmegmunkálás 

szerszámgyártás 
159 fő 

D-Profil Kft. 1991. Debrecen építőipar 58 fő 

Dudits Kft. 1991. Győr szállodai szolgáltatás 29 fő 

Ferzol Kft. 1991. Tápiószőlős fémmegmunkálás 202 fő 

Funkcio Kft. (Darnóhús) 1991. Darnózseli 
hús- és baromfihús-

készítmény gyártása 
51 fő 

Gimex-Hidraulika Kft. 1993. Győr 
befogástechnikai, hidraulikus  

elemek értékesítése 
26 fő 

Hirschler-Glas  1997. Sopron műszaki, egyéb üveg gyártása 25 fő 

Lakics Kft. 1995. Kaposvár fémszerkezet gyártása 214 fő 

Leier Hungária Kft. 1994. Győr építőanyag-gyártás 846 fő 

Oázis Kft. 1992. Budapest dísznövény kereskedelem 108 fő 

Richlik-Trans Kft. 1991. Örkény 
egyéb gépjármű-

kereskedelem 
171 fő 

Transintertop Kft. 1997. Környe közúti áruszállítás 241 fő 

Trélog Kft. 1996. Csővár 

egyéb gépjármű-

kereskedelem 

közúti áruszállítás 

154 fő 

Forrás: ceginfo.hu alapján saját gyűjtés 

A családi vállalkozások cégdemográfiai jellemzői alapján a következő megállapítások 

tehetők: 

 a mintabeli vállalkozások 20 évnél nagyobb múltra tekintenek vissza,  
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 a vállalkozások a kérdőíves felmérésnek megfelelően csak 25 fő feletti alkalmazotti 

létszámmal bírnak, kialakult szervezeti struktúrával és hierarchiával rendelkeznek, 

ez a professzionalizáció vizsgálata miatt volt releváns kiválasztási szempont; 

 a vállalkozások tevékenységi köre szerteágazó, egyaránt szerepelnek a mintában 

termelő, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet végző családi vállalkozások; 

 a mintában szereplő családi vállalkozások fele Győr-Moson-Sopron megyében 

működik. 

Amennyiben a mintabeli vállalkozásokat a menedzsment és a tulajdonosi kérdések felől 

közelítjük, akkor a 42. ábra szerinti csoportokba sorolhatóak a megkérdezettek: 

42. ábra: A mintabeli családi vállalkozások elhelyezkedése az ügyvezetés/tulajdonos mátrixban 

 

Forrás: saját készítés 

A családi vállalati minta kialakítása során az alábbi célok vezéreltek: 

 Igyekeztem a fenti mátrix lehetőség szerint valamennyi releváns dimenziójának 

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 (vállalati honlapok, 

különböző díjak, elismerések elmúlt évi díjazottjaira vonatkozó listák áttekintésével: 
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Figyelő Feltörekvő TOP 200, Business Superbrands, Legjobb Női Munkahely, Magyar 

Termék Nagydíj, stb.). Az erről készített gyűjtést az 5. számú melléklet tartalmazza. 

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

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

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

értelmezhető valamilyen szinten.  

A mintában szereplő családi vállalkozások mindegyikét növekedés jellemzi – erre a 

későbbiek során a pénzügyi/gazdasági teljesítményük áttekintésében még részletesen kitérek 

–, ezért a vizsgált cégek mindegyike a növekedés/stabilizálódás életciklus-szakaszba 

sorolható. Szándékosan nem került a mintába induló, illetve 15 évnél „fiatalabb” családi 

vállalkozás. Poutziouris (2001) stratégiai klasszifikációját tekintve a vállalkozások ún. 

tradicionalista - növekedő típusba sorolhatóak. Mindegyiknél megjelenik a fejlődés iránti 

elköteleződés, de emellett a családias jelleg megőrzése iránti elhivatottság is jellemzi a 

megkérdezett vállalkozásokat.  

43. táblázat: A mintában szereplő családi vállalkozások főbb pénzügyi mutatói 

Családi vállalkozás Nettó árbevétel2015 Adózott eredmény2015 ROE2015 

BIO-TEXTIMA KFT. 947 464 E Ft 23 187 E Ft 11,23% 

BORSODI MŰHELY KFT. 2 306 767 E Ft 293 374 E Ft 20,56% 

D-PROFIL KFT. 2 537 290 E Ft 318 716 E Ft 22,16% 

DUDITS KFT. 36 383 E Ft 4 354 E Ft 1,34% 

FERZOL KFT. 5 751 516 E Ft 581 020 E Ft 11,80% 

FUNKCIO KFT.  1 278 051 E Ft 68 001 E Ft 14,02% 

GIMEX-HIDRAULIKA KFT. 1 094 231 E Ft 109 365 E Ft 21,26% 

HIRSCHLER-GLAS KFT. 481 824 E Ft 10 654 E Ft 5,70% 

LAKICS KFT. 4 082 167 E Ft 414 003 E Ft 28,57% 

LEIER HUNGÁRIA KFT. 22 988 714 E Ft 2 831 801 E Ft 24,64% 

OÁZIS KFT. 1 861 911 E Ft 23 908 E Ft 3,43% 

RICHLIK-TRANS KFT. 4 345 342 E Ft 180 730 E Ft 9,69% 

TRANSINTERTOP KFT. 6 632 307 E Ft 750 434 E Ft 20,08% 

TRÉLOG KFT. 4 688 356 E Ft 757 419 E Ft 28,14% 

Forrás: saját gyűjtés a ceginfo.hu alapján 

A mélyinterjú-alanyok demográfiai jellemzőit a 6. mellékletben található táblázat foglalja 

össze.  
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A szakértői interjúk alanyainak rövid bemutatása 

Dr. Parragi Edina Katalin a bpv JÁDI NÉMETH Ügyvédi Iroda partnere, a Pécsi Egyetem 

címzetes egyetemi docense, családjogi szakjogász, igazságügyi akkreditált mediátor, 

Európajogi szakjogász. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Jogi 

Bizottságának alapító-elnöke. 2013 óta foglalkozik intenzíven vagyonjoggal, fókuszterülete 

a családi vállalkozások utódlástervezése, aktívan részt vesz családi alkotmányok 

kidolgozásában.  

Dr. B. Szabó Gábor 1985-ben szerzett diplomát az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. 

Ezt követően több posztraduális kurzuson vett részt Budapesten, az Egyesült Államokban és 

Olaszországban, valamint szakmai gyakorlaton Svédországban és az Egyesült Királyságban. 

1989-ben jogi szakvizsgát tett. Szakterületei: társasági jog, társasági adózás, nemzetközi 

adótervezés, bizalmi vagyonkezelés. 1996 és 2012 között az International Tax Planning 

Association (ITPA), 2012 óta a Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) aktív tagja, 

a STEP Hungary egyik alapítója és elnökhelyettese. Társszerzője “A bizalmi 

vagyonkezelés” című kézikönyvnek (HVG-ORAC) és elismert szakértője a magyar bizalmi 

vagyonkezelés meghonosításának, a bizalmi vagyonkezelési szerződések összeállításának és 

a bizalmi vagyonkezelési folyamatok megtervezésének. 

Fekete István okleveles közgazda, a Magyar Interim Menedzsment Egyesület alapítója, az 

interim.hu ügyvezető partnere, vezető tanácsadója. A Henkel Magyarország Kft. elnök-

vezérigazgatója 1989 és 2002 között. 2002-ben az Év Menedzsere díjjal tűntették ki. Több 

mint 100 szakcikk, könyvfejezet, előadás, jegyzet kötődik nevéhez a következő témákban: 

felelős vállalatirányítás; corporate social responsability, vállalati stratégia, jövőkép, misszió, 

értékek; a szervezeti kommunikáció szerepe; kis- és középvállalatok szerepe a nemzetközi 

vállalatok holdudvarában; versenyelőnyök a jövőben; interim management.  

 

2.5.2. A MÉLYINTERJÚK ELEMZÉSE 

A mélyinterjúk elemzése során a célom a kvantitatív kutatás során megfogalmazott, 

statisztikai elemzésen alapuló következtetések megerősítése, valamint annak magasabb 

konceptuális szintre emelése azzal, hogy több családi vállalkozást és lehetőségeimhez 
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mérten különféle családi vállalkozásokat kérdeztem meg, törekedve ez által a kvalitatív 

kutatási rész érvényességének növelésére.  

A mélyinterjúk tervezésének és elemzésének folyamata folyamatszemléletű 

megközelítésben egyrészt kiterjedt a céggel kapcsolatos dokumentum-elemzésre, majd a 

mélyinterjú lefolytatására, a mélyinterjú írásos formában történő dokumentálására és a 

mélyinterjúk értékelésére.  

Az elemzés egyik fontos mozzanata a feljegyzéskészítés, ún. „memóírás” volt, amely segített 

abban, hogy meghatározzam a mélyinterjúk elemzésének irányait, struktúrák mentén 

haladva történjen a félig strukturált interjúk kiértékelése. A mélyinterjús elemzés 

interpretálhatósága érdekében a szövegkönyvek-elemzése során a következő lépéseket 

végeztem el: 

1. Kutatási kérdésekhez és hipotézisekhez illeszkedve az alábbi kulcsfogalmakat 

definiáltam: családi erőforrások, professzionalizáció, növekedés, utódlás 

2. A következő lépés a címkézés volt, amikor a mélyinterjú-szövegeket részekre bontottam, 

és a kulcsfogalmaknak megfelelő kategóriákba soroltam a szövegrészleteket. 

3. A harmadik fázis a kulcsfogalmakat (központi kódokat) különböző dimenziókra 

bontottam (43. ábra). 

43. ábra: A mélyinterjúk során alkalmazott kódolási paradigma 

 

Forrás: Saját kutatás 

  

Familiness & SEW

•alkalmazotti lojalitás
•rugalmasság
•SEW1 - SEW 5
•generációs szerkezet

Professzionalizáció

•professzionális elvek, eszközök
•hierarchia, szervezeti struktúra kialakítása
•külső professzionalizáció
•utódok professzionalizációja
•family governance

Teljesítmény
•növekedés
•innováció
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A családi vállalkozások sajátos működési rendszere – „Familiness”& SEW 

A családi vállalkozások számos – a nem családi vállalkozásokhoz képest eltérő – egyedi 

jellemvonással rendelkeznek, amelyek a családi jelenlétből adódnak. Az elméleti 

megközelítések között bemutatott familiness irodalom, amely a családi részvétel erőforrás-

alapú tárgyalása kapcsán ismertetésre került két modell, egyrészt az ún. „family capital”, 

másrészt a szocio-emocionális vagyon koncepciója. A kérdőíves felmérés megerősítette 

ezeknek a létét és a teljesítménnyel való összefüggését, azonban a mélyinterjúk során is 

kerestem ennek a konkrét manifesztumait. A mélyinterjúk egyik vezérfonalát a családi 

vállalkozási jelleg, működésre gyakorolt hatásának vizsgálatára irányuló kérdések képezték. 

A mélyinterjúk alapján az egyik legfontosabb 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. 

Hirschler Judit (Hirschler-Glas, ügyvezető) így beszélt erről a családi vállalkozási jellegből 

fakadó erőforrásról: 

„A vevőink, partnereink szemében a legnagyobb értéke a családi vállalkozásunknak az, hogy 

mi az arcunkat, az életünket adjuk ehhez a vállalkozáshoz. Mi mindig itt vagyunk, ránk 

mindig számíthatnak, mi jótállunk a szavunkért.”  

A 2015-ben bekövetkezett tragikus események indokolta generációváltás óta Görcs 

Annamária által vezetett GIMEX-HIDRAULIKA Kft. számára is fontos a családi 

jelenlétből adódó bizalmi tőke gyarapítása, erről az ügyvezető-asszony így beszélt: 

„Az értékesítési stratégiánkban nagyon fontos szerepet tölt be a partnerekkel való közvetlen 

és hosszú távú kapcsolatok kialakítása iránti igény. Mi továbbra is egyfajta partnersimogató 

magatartást szeretnénk követni, amely már édesapám ügyvezetése alatt is sikeresen 

működött.”  

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

közötti harmonikus viszony táplál egy kétirányú viszonyrendszer, erről a családi és 

vállalkozás közötti kölcsönhatásról Dr. Kovács Péter (Darnóhús) a következő gondolatokat 

osztotta meg velem: 

„Nálunk a családi összetartás, a családdal való együttgondolkodás, a szeretet és az 

egymással való törődést a vállalkozás csak erősítette. Lehetett volna fordítva is, de nálunk 

erősítette. Sok közös téma van, a vállalkozással kapcsolatban is, és ennek a hozadékairól 

sokat beszélgetünk. Ha nem egy helyen dolgoznánk a testvéremmel, a feleségeinkkel, a 

szüleimmel és a gyermekeimmel, sokkal szegényebb és sivárabb lenne a kommunikáció a 
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családban. […] A kohézió, ami a családtagok és a vezetők között van, átsegít minket minden 

hullámvölgyön, ami az utunkba kerül.   

A vállalkozás méretgyarapodása ellenére megőrizheti a családi tulajdonosi háttérből 

fakadó sajátos szemléletét, erre világított rá Matthias Ebner Úrral, a LEIER cégcsoport 

alapítójának (Michael Leier Úr) unokájával folytatott mélyinterjú, aki kiemelte, hogy a 

családias vállalati légkör, az alkalmazottak iránti nyitottság serkenti a működést, 

hozzájárul a rugalmasság fenntartásához még egy nemzetközi nagyvállalat esetében is. 

Matthias Ebner így nyilatkozott minderről: 

„A Leier Cégcsoportnál az ajtók nyitva vannak. Nálunk mindenki felhívhatja Leier Urat. Ha 

egy gyárigazgatónak van egy jó fejlesztési ötlete, az már két hónap múlva működhet 

élesben.(…) Nálunk elképzelhetetlen az, ami a többi nagyvállalatnál, hogy a Leier Úr nem 

látogat el havonta egyszer-kétszer minden gyárba. (…) A legnagyobb előnye nálunk a 

családnak a hosszú távú együttgondolkodás és talán, hogy a döntések gyorsan 

megszületnek.” 

A családi vállalkozás versenyelőnyének tekinti Ifj. Lakics László is a döntéshozatalban 

érvényesülő rugalmasságot. A Lakics Kft. üzemeltetési vezetője az alábbiak szerint 

osztotta meg gondolatait: 

„Azt hiszem, hogy a családi vállalkozásokra nagyon jellemző, hogy rugalmasabbak, mint a 

többiek. A döntések gyorsabban meg tudnak születni.(…) A családi vállalkozások másik 

előnye a családias légkör. Van egy családi napunk, Lakics napnak hívjuk, és László napon 

szoktuk tartani. Minden évben tartunk évzárót a vezetőknek, és évzáró főzést az üzemi 

dolgozóknak. El szoktunk menni csapatban focikupára is.”  

A családi vállalkozások menedzselése – tekintve, hogy érzelmi konstrukcióról van szó – a 

klasszikus menedzsment stúdiumok mellett más sajátos készségeket is igényel, erről Boross 

Dávid, a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület alelnöke, az Oázis Kft. 

ügyvezető-tulajdonosa a következőt hangsúlyozta: 

„Egy családi vállalat 70%-ban pszichológiai, szociológiai, érzelmi intelligencia igényű 

történet, és mindössze 20-30%-a üzleti jellegű kérdés.”  

Skultéti József (ügyvezető-alapító, Trélog Kft.) a családi vállalkozást egy tengeren 

hánykolódó hajó, a családi vállalkozás vezetőjét pedig kapitány metaforával fejezte ki azt az 

állandó készenlétet, amelyet a szakirodalom önkéntes altruizmusként definiál: 

„A családi vállalkozók kihívása olyan, mint a tengeren hánykolódó hajó, és mi kapitányok 

nagyon szeretnénk hátramenni, ledőlni és pihenni, és hagyni, hogy magától menjen a hajó. 

Ha valaki ma akár egy hosszabb ebédet is tart, vagy nincs már hajója vagy olyan vizekre 

evezett a hajója, ahonnan sokkal nehezebb munkával lehet csak visszakormányozni a hajót.” 
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A Family Capital modell egyik eleme az alapító személyéhez kötődő értékek, amelyek 

beépülnek a családi vállalkozás DNS-ébe és amelyek a munkavállalói lojalitásban 

köszönnek vissza. Horváthné Borsodi Mónika Asszony (ügyvezető, Borsodi Műhely Kft.) 

az alábbi gondolatokat osztotta meg ezzel kapcsolatban: 

„A múlt tisztelete nélkül nincs jövő. Mi nagyon megbecsüljük azt, amit a szüleink csináltak, 

mert ez a 32 év nekik köszönhető. Mi megbecsültük azt is, amit 20 évvel ezelőtt, 10 évvel 

ezelőtt elértünk. (…) Éppen most volt pénteken a 35 éves ünnepségünk, ahol a 10 évnél 

régebb óta itt dolgozó kollégáknak kiosztottuk a kitűzőt. 37-en álltunk a színpadon, akik 10-

15-20 vagy 25 éve itt dolgozik. Úgy gondolom, hogy ezt mi tényleg nagyon megbecsüljük, és 

remélem, hogy ők is érzik ezt. Persze nehéz, kicsit persze multisodunk, de a 

hagyományainkat: Borsodi családi nap, nőnapi megemlékezés, pecsétgyűrű a 10 évnél 

régebbi kollégáknak, ezeket próbáljuk megőrizni.” 

Az alkalmazottakkal való etikus és tisztességes bánásmód a családi vállalkozásokra jellemző 

sajátos üzleti lélek eredménye, ez érvényesül a Darnóhúsnál is: 

„[…] nálunk nincsenek beosztottak, nálunk kollégák vannak. Mindenkinek ugyanolyan 

fontos a munkája a rendszeren belül, nincs privilégium, ha valaki nem csinálja meg úgy a 

munkáját, ahogy kellene, ott gyenge láncszem alakul ki, és kérdések merülnek fel a minőséget 

illetően, amire mi nagyon kényesek vagyunk. Mi az összes kollégánkat családtagként 

kezeljük, bármi gondjuk-bajuk van, jöhetnek hozzánk, és ha lehetőség van, megoldjuk.”  

Vörös Gyula a BIO-TEXTIMA Kft. ügyvezetője, alapítója büszkén beszélt arról, hogy az 

általa, mint alapító által képviselt értékek mennyire meghatározóak a második generáció 

– azaz a cégben tevékenykedő, vezetői szerepet is ellátó fiai: Ifj. Vörös Gyula és Vörös 

Gábor – számára: 

„Rólam a gyerekek mind a mai napig felsőfokon beszélnek. ’Apu, ahogy te az üzleti életben 

viselkedsz’, vagy amit a partnerek látnak tőlem, de én így is viselkedtem mindig, és ez 

kölcsönös is volt mindig. (…) Egy hosszú dolog volt és az, hogy ezt az etikus és korrekt 

viselkedést tanulták tőlem, ezt most látom visszaköszönni, hisz ők is ugyanúgy viselkednek, 

nem merül fel bennük, hogy elvek nélkül is lehet.”  

Az alkalmazotti lojalitással és a szociális tőkével kapcsolatban pedig a következőket 

mondta:  

„Amíg csak zömében helyiek voltak, roppant erős volt nálunk és talán más is volt a légkör. 

Amióta szélesebb körből érkeznek és például Nyíregyházáról kellett dolgozókat hoznom, 

azóta ez értelemszerűen sérült. De nálunk az adott szó az szent és sérthetetlen oda-vissza is.” 
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A tisztességes üzleti magatartás a sikeres családi vállalkozások karakterisztikus 

elemeinek egyik fontos összetevője, erről és az alapítói mintáról Horváthné Borsodi 

Mónika (Borsodi Műhely Kft.) a következőket emelte ki: 

„Apukámtól azt tanultuk, ha tisztességesen nem tudunk vállalkozást vezetni, akkor inkább 

abbahagyjuk. Neki ez volt a harmadik gyereke. Ő is és mi is a cégnél a stabilitást szeretjük, 

nem hazardírozunk. Mi nem a pénzügyi lehetőséget látjuk a vállalkozásban, hanem azt, hogy 

ez a múltunk, hiszen az első naptól kezdve mi csináljuk. Az első húsz év arról szólt, hogy nem 

vettünk ki a vállalatból, minden vissza volt forgatva, és ezt látják a munkatársaink is. A cég 

az első, az, hogy legyen új gép, új berendezés, bővülés és növekedés.(...) Nekünk ez van, ez a 

családunk múltja, jelene és a családom jövőjét is ebben látom.” 

A SEW kapcsán a kvantitatív elemzés során a teljesítménnyel összefüggést az alábbi 

faktorok esetében mutattam ki: 

SEW_F2: társadalmi elköteleződés: Erőteljes társadalomtudat, amely a helyi társadalom és 

közösség életében való őszinte részvétel formájában testesül meg, és a kapcsolódó mecénási 

értékek, közösségi értékek, oktatási értékek, lokális értékek. 

SEW_F3: családi kötődés: A család humán tőkéjének növelése (családtagok képzése, 

továbbképzése), a családi harmónia fenntartása, a család hírnevének, társadalmi 

elismertségének, megbecsülésének erősítése, a családi vállalkozáson belüli egység, a 

következő generációk felkészítése az utódlásra, család jóléte. 

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.  

Görcs Annamária a CSR jelentőségéről és jelenlétéről így nyilatkozott a GIMEX-

HIDRAULIKA Kft. második generációs ügyvezetőjeként: 

„Mi is és édesapám is odafigyelt, hogy ahol maga a cég tevékenykedik, ahol a telephelye 

van, ott ismert legyen. 2010-ben az Év kisvállalkozása voltunk, azóta tagjai vagyunk a 

kisalföldi Presztízs díjasok társaságának, ami egy olyan közösség, ahol csupa elismert 

vállalkozás tényleg szerepet tud vállalni olyan megmozdulásokban, amelyeket a városért 

teszünk. Az oktatási intézményekkel is van együttműködésünk: Széchenyi István Egyetemmel, 

Kecskeméti Főiskolával és a Miskolci Egyetemmel is.”  

A felelős családi vállalkozói magatartásról, mint cégfilozófiáról Dr. Kovács Péter 

(Darnóhús-Funkció Kft.) a következőt nyilatkozta: 
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„A környezetünkre, ha nem vigyázunk, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, abból nem lehet 

jó végeredmény, mert előbb vagy utóbb villogni fog a piros lámpa. A másik, hogy ha valaki kapott 

egy olyan talentumot vagy lehetőséget, amivel picit többet tud tenni a társadalom palettáján, annak 

kötelessége lenne visszaforgatni olyan társadalmi csoportoknak, akiknek kevésbé szerencsés az élete. 

Ez a cégfilozófiánk.” 

A mélyinterjúk alapján a családi vállalkozások esszenciális elemeit képező ún. sajátos 

erőforrás-elemek (familiness komponensek, szocio-emocionális vagyonelemek) segítik a 

mintában szereplő, lehetőségkereső szemléletű család vállalkozások működését, 

működtetését: 

 alkalmazotti lojalitás versus kvázi rokonság (munkavállalókkal szembeni lojalitás); 

 externális szociális kötődés – külső érintettekkel kialakított bizalmi kapcsolat; 

 családi harmónia és kötődés; 

 rugalmasság; 

 családi értékek, családias vállalati kultúra. 

A családi részvétel a szakirodalom alapján bizonyos familiness elemeken keresztül 

gátolhatja is a vállalkozás működését, teljesítményét. Az erre adott válaszok közül a Hirchler 

Judit Asszonnyal készült interjú néhány mondatát tartom a legbeszédesebbnek: 

„A legnehezebb a dolgozókkal, hogy ha valamit megszoktak, abból a komfortzónából 

elmenjünk egy másikba. Az a legnehezebb, hogy megértessük velük, hogy a világ változik és 

nekik is változni kell, most nem így kell csinálni, meg nem úgy. ’De mi így csináltuk mindig.’ 

(…) A családi háttérnek is vannak pozitív és negatív oldalai. A pozitív oldala, hogy tudunk 

egymásnak segíteni, itt vagyunk egymásnak. Talán a biztonsága az, hogy mindig együtt 

vagyunk, a programjaink is közösek. De legalább annyi az előnye, mint a hátránya. A negatív 

oldala, hogy mindig ez van terítéken, szóval otthon is mindig erről beszélünk. Ha nem értünk 

valamiben egyet, az nem csak egy munkahelyi vita, az családi vitává is válik.” 

Úgy gondolom, hogy amennyiben a családi jelleg megőrzése mellett végbemegy egyfajta 

professzionalizáció, az segítheti a családi részvételből adódó szinergiák, energiák 

erősödését, és a családi részvételből adódó negatívumok marginalizálódását.  

A következő vizsgálati szempont – a kvatitatív elemzés eredményeinek kiegészítése okán – 

a professzionalizáció foka, formája, irányultsága és szerepe a családi vállalkozásokban. 
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A professzionalizáció formája, iránya, szerepe a vizsgált családi vállalkozások 

esetében 

A lefolytatott mélyinterjúk során egy kérdésblokk a családi vállalkozások külső és belső 

professzionalizációval kapcsolatos gyakorlatra irányult. A családi vállalkozásokban 

végbemenő professzionalizációs folyamatot tágan értelmezve, a professzionalizáció kapcsán 

korábban ismertetett öt dimenzióban igyekeztem összegyűjteni a családi vállalkozásokban 

rejlő gyakorlatokat és tapasztalatokat. 

A családi tulajdonos/menedzser által alkalmazott professzionális elvek és eszközök a 

döntéshozatalban (I) 

 A családi vállalkozások életében 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 

önköltség-számítási rendszer új alapokra helyezésére így emlékszik vissza Vörös Gyula, a 

BIO-TEXTIMA Kft. alapítója, ügyvezetője: 

„(…) hoztam ide egy külsős céget, amely az önköltségszámítást teljesen új alapokra helyezte 

és teljesen tisztába tettem. Nekem is nagyon jó volt, de a fiaimnak még jobb. Ez segíti a 

termékfejlesztést és az árképzésünket egyaránt.(…) Aztán jött egy felismerés, és a felismerés 

után hoztam egy újabb külsős céget, aki a hatékonyságnövelést segítette elő a cég 

átszervezésével és egy stabil második sor (üzemvezető és műszakvezető) kialakításával, 

illetve egy vállalatirányítási rendszer bevezetésével. Ezzel sikerült lerövidíteni a holtidőt és 

a kapacitások optimalizálását.”  

A vállalkozás funkcionális és hierarchikus szerkezetének megteremtése a családi 

vállalkozásokban (II) 

A családi vállalkozások szerves fejlődésének fontos mozzanata, amikor az alapító-vezető, 

géniusz felismeri a feladatmegosztás szükségességét, a delegálásban rejlő kihívásokat és 

lehetőségeket, és az addigi egykezes irányítás helyett megnő az igény a vállalkozás 

funkcionális és hierarchikus felépítésben való működtetése iránt. A szervezeti struktúra 

átalakításának körülményeire Hirschler Judit (Hirschler-Glas) így emlékezett vissza: 

„Egy beszállító cég szervezeti felépítését ma többkörös auditon vizsgálják, kritikus utak, 

biztonsági utak, eszkalációs mátrix és minden előkerül. (…) Itt mindenkinek megvan a 

feladata, a felelőssége, a teendője a cégben. Persze ez nem azt jelenti, hogy én nem nézzek 

mindennek utána és nem jövök be szombaton vagy vasárnap, de ennek van egy szolgálati 



161 

 

útja, amit én sem lépek át. A Papa még kézi irányítással vezette a céget, minden szál 

egyenesen hozzá futott be. E nélkül ma már nem lehet egy céget hatékonyan vezetni.” 

Fekete István, az interim menedzsment egyik legfontosabb szerepét pont az egykezes, 

„paternalista” vezetési stílus helyett a professzionális struktúrák mentén történő irányításban 

látja a következők szerint: 

„A kis- és közepes méretű családi vállalkozásoknál tendencia, hogy a növekedés során 

belekerül abba a válságos helyzetbe, hogy szét kell választani a tulajdonosi funkciót az 

operatív vezetőtől. Attól, hogy valaki kiváló műszaki ember, nem biztos, hogy ért a sales, a 

marketing, a HR és az egyéb feladatokhoz. Az interim menedzsment segít struktúrákat 

építeni, vállalatirányítási rendszert bevezetni, segítünk a feladatokat lebontani, segítünk 

kialakítani egy elszámoltatási rendszert, azaz vállalatszerűvé teszünk egy addig jól működő, 

de növekedési válságba került céget.” 

A családtag utódok képzése által végbemenő professzionalizáció (III) 

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

családtagok humán tőkéjének fejlesztése, amelynek jelentőségét valamennyi interjúalany 

egyaránt hangsúlyozta. Bíró Zoltán a lányai (Boglárka és Zsuzsanna) képzésében rejlő 

lehetőségeket hangsúlyozta. Az utódok képzésében látja a jövő zálogát Dr. Kovács Péter is, 

aki önmagát is folyamatosan képezte és sajátos és tudatos képzési elvárásokkal él 

gyermekeivel szemben is: 

„Nálunk a családban az elvárás a szülő részéről – főleg az apuka részéről – hogy az egyetemi 

szabadidőben valamilyen végzettséget szerezzenek az abszolvált két félév mellett, és nagy 

büszkeséggel és örömmel mondom, hogy a három gyerekemnek több mint 15 féle végzettsége 

van. Az első kettőt én kötöttem ki, hogy mi legyen, az összes többit maguk választották. […] 

Gazdálkodás és menedzsment szakon végzett a nagy fiam, most a Corvinus Egyetemen 

végzős mesterképzésen, a kisebbik fiam kereskedelem és marketing szakot végez, most írja a 

diplomadolgozatát, a lányom pedig vendéglátás és turizmus területen szerez közgazdasági 

ismeretet. És van még egy kikötésem, ha végeznek az egyetemmel, nem jöhetnek azonnal a 

cégbe dolgozni, hanem mint régen a vándordiákoknak vagy céhlegényeknek el kell menni 

egyelőre a cégtől, tapasztalatot kell szerezniük, világot kell látniuk. Ha azután is úgy 

gondolják, hogy a családi vállalkozásban szeretnék megtalálni a számításukat, akkor tárt 

karokkal várjuk őket vissza, és ott fejleszthetik tovább ezt az immár 25 éves vállalkozást.”  

Ifj. Dénes László multinacionális környezetből érkezett haza a debreceni székhellyel 

működő családi vállalkozásba (D-Profil Kft.) néhány hónappal ezelőtt, melyről a 

következőképpen emlékezett meg: 
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„Jelenleg kultursokkolódom, és a munkatársak is kultursokkolódnak miattam. A 

multinacionális munkakörnyezet után nagyon érdekes megtapasztalni a családi vállalkozási 

létet. A BIG4 munkamorál és professzionalizmus adaptálása, természetesen jó értelemben 

véve a jövőbeli célom.” 

Nem családtag ügyvezető alkalmazása vagy nem családi szakemberek szerepvállalása 

a családi vállalkozás irányítása során (IV) 

A családi vállalkozások kapcsán gyakran az a sztereotípia él a köztudatban, hogy 

meglehetősen zárt, merev kultúra jellemzi, nehezen nyitnak a professzionalizáció külső 

formái, megoldásai irányában. Erről kérdeztem Bíró Zoltánt, a FERZOL Kft. alapítóját, 

jelenlegi ügyvezetőjét: 

„Eleinte ott volt a szülői bíztatás, főleg a szakmai területeken lévő kérdésekben. Mivel 

műszaki végzettségű apukám, így sokat alapozhattam rá, a tudására, a tapasztalatára. Egy 

idő után azonban változott a világ, követni kellett a trendeket, a piacokat. Ahogy 

növekedtünk, építettem ki vezetői kört. (…) Próbáltam az első perctől kezdve magam mellé 

olyan személyeket találni, akiknek megvan a tapasztalatuk, amihez én nem értek. Hozza be a 

tudását, kamatoztassa itt. Nagyon sok külsős embert hoztam ide, sok ismerős volt és barát, 

akikről tudtam azt, hogy milyen szakemberek. Egy részük most itt dolgozik, már 20 éve. Van 

olyan kolléga is, aki itt kezdte az első munkáját betanított munkásként, ma ő az egyik nagy 

ügyfelünk Key account menedzsere. Van lehetőség tehát fejlődni.” 

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. Erről osztotta meg tapasztalatait Dr. Kovács Péter: 

„Körülbelül tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a kérdés, hogy a vállalkozás van-e 

értünk, vagy mi a vállalkozásért. Akkor úgy döntöttünk, hogy azért csináltunk egy 

vállalkozást, hogy az legyen értünk, ugyanis ez azért a nappalaink és az éjszakáink egy részét 

is igénybe vette. Úgy gondoltuk, hozunk egy külsős menedzsmentet a céghez. Ezt annak tettük 

függvényévé, hogy a cég éves árbevétele három éven át eléri az 1 milliárd forintot. Most már 

hatodik éve egy menedzsment vezeti a Funkció Kft-t, természetesen mi minden támogatást és 

segítséget megadunk, hogy abban a szellemben vigyék tovább, ahogy mi azt 1989-ben 

elképzeltük.” 

A külsős menedzsment bevonását tudatos tervezés és felkészülés előzte meg: 
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„Tervezés és előregondolkodás nélkül nem megy, minden kétszer születik meg, egyszer 

fejben, egyszer meg a valóságban. Tulajdonképpen úgy éreztük, hogy mi magunk vagyunk a 

fejlődés gátjai. Már 15 éve nyomtuk a gázpedált, és nem éreztem magamban akkora 

motivációt, mint mondjuk 2000 környékén. Azt gondoltam, ha ez továbbra is így megy, mi 

leszünk a cég fejlődésének gátjai. […] És tényleg hoztunk egy fejvadászt, aki beült az 

ügyvezető igazgatói székembe, és fél évig operatívan vezette és vitte helyettem a vállalkozást. 

Ő hozta a nagyvállalati, multi szemléletet, és ezt jó értelemben. Közben az ő feladata volt, 

hogy megtalálja az utódját, az én feladatom pedig az volt, hogy az utódnak azt, ami az én 

fejemben van, szépen átadom. 102 jelentkező volt az ügyvezetői székre, mi az utolsó négy 

jelölttel kerültünk kapcsolatba, és szubjektív pontozás alapján választottuk ki a jelenlegi 

ügyvezető igazgatót.” 

A nem családtag ügyvezető alkalmazása talán a legnagyobb rizikófaktor a családi 

menedzsment számára, ezért a kiválasztás az érzelmi átitatottság miatt különösen izgalmas 

kérdés. A Darnóhús esetében a következő, „családias” kiválasztási kritériumokat 

alkalmazták: 

„A legelső szempont, hogy a megfelelő kémia meglegyen. A szaktudást második helyre 

tenném, mert az tanulható. Valakinek a személyisége sokkal fontosabb, becsületes, 

lelkiismeretes legyen, tudjon azonosulni a cég érdekeivel, párhuzamba tudja hozni a saját 

céljait a céges célokkal és ezek támogassák egymást. Hogyha ez nincs meg, akkor hozhatunk 

ide akár egy Nobel-díjas tudóst is, nem fog azon a poszton olyan pozitív hatásokat kiváltani, 

amire a cégnek szüksége van.”  

A szakértő interim menedzser a generációk közötti gap áthidalásának eszközeként tekint az 

interim menedzsment családi vállalkozásokban való megjelenésére, Fekete István szerint: 

„A generációk közötti áthidalás kapcsán az egyik nagyon fontos dolog, amiben tudunk 

segíteni, hogy szétválasztjuk a szülői szerepet az üzlettársi szereptől. Mi beékelődünk a 

generációváltás folyamatába, egyfajta pufferként lépünk fel, megakadályozva a szülő-

gyermek, testvér-testvér konfliktusokat, hiszen tőlünk generációtól függetlenül elfogadják a 

szakértői segítséget.”   

Family governance megoldások alkalmazása (V) 

A megkérdezett vállalkozások egy részénél informális módszerekkel, mondhatni kötetlen és 

strukturálatlan formában történik a családi célok, stratégiai és operatív irányok egyeztetése, 

a törekvések, feladatok egyeztetése. Az informális megoldásokról, a formalizált családi 

vállalatkormányzási módszerek hiányával és a Family Governance terén eltervezett fejlődési 

irányokkal kapcsolatban az alábbi véleményeket osztották meg a mélyinterjú-alanyaim: 
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Bíró Zoltán (FERZOL Kft.):  

„Nem alakult ki nálunk formális egyeztetés, spontán vannak beszélgetések közöttünk, de nem 

lenne rossz, ha kijelölnénk egy időpontot. Sajnos nem ezt szoktuk meg, és a szokás az nagyúr. 

Az idő hiányára hivatkozva nincs formális egyeztetési fórum, de a stratégiai irányokról 

mindig egyeztetünk.” 

Görcs Annamária (GIMEX): 

 „Az édesanyám soha nem dolgozott a cégnél, de mindig igazi háttérként mindenről tudott 

és javasolt megoldásokat édesapámnak is. Most is megbeszéljük a főbb kérdéseket, hiszen 

van vezetői tapasztalata, az oktatás területén.” 

Matthias Ebner (LEIER):  

„Informális családi meetingek természetesen vannak, vasárnapi ebéd és ilyesmi. Formalizált 

családi meeting nincs, nálunk a családban és a cégben semmi sem formális. Family Council 

nálunk nincs, illetve ha van, akkor az Leier Úr, azaz a nagyapám. Évente kétszer van egy ún. 

nagy megbeszélés, erre jönnek a családtagok, valamennyi gyárigazgató, az értékesítési 

vezetők, pénzügyi vezetők, itt megbeszélünk mindent, a jövő évi célokat, a stratégiát. Családi 

alkotmányunk nincs.” 

Richlik Gábor (Richlik-Trans Kft.):  

„Ritkán jövünk össze mind az öten, régen a testvéremmel hetente leültünk, átnéztük a 

bevételeket, de manapság az udvaron összefutunk, nagyon ritka, hogy együtt van mindenki, 

hogy például stratégiát fogalmazzunk meg.” 

A mintában szereplő családi vállalkozások egy rész körében viszont a formalizált jelleget 

öltő, és az ún. jogi/szerződéses aktussal járó családi vállalatkormányzási megoldások is 

megjelennek. Boross Dávid (Oázis Kft.), mint második generációs tulajdonos és ügyvezető 

az alábbi vállalatkormányzási megoldásokat mutatta be cégükben: 

„Igen vannak a cégünknél vállalatkormányzási megoldások. Az egyik a testvérek tanácsa, 

ami havonta ül össze. Emellett készült egy családi alkotmány, ami két részből áll. Az egyik 

rész a családdal, a másik kifejezetten a vállalattal foglalkozik. A családban inkább az 

igazságosság elvét alkalmazzuk, a vállalatban pedig a hatékonyság elvét.” 

A családi alkotmány azonban nagyon ritka hazánkban, ennek okait Dr. Parragi Edina 

szakjogász a következőkben látja: 

„A családi alkotmány nagyon ritka, nem is nagyon ismert fogalom. Ha jól tudom, három 

családi alkotmány készült nagy hazai családi vállalkozásoknál, a negyediket most készítjük. 

A hazai jogban nem definiált fogalom, a szindikátusi szerződésre alliterál, mely a cégben 

működő tulajdonosok egymás közötti megállapodása a cég vezetésére, a gazdálkodására, 

működtetésére, elszámolásaira vonatkozóan. A családi alkotmány ennél jóval tágabb, hiszen 



165 

 

tartalmazza, hogy a jelenlegi tulajdonosok mit és hogyan számolnak el egymás között, azon 

túl a célokat, a cég és a család céljait, a gyerekek oktatásának irányait, a cég terveit. A 

készítése azonban számos problémát felvet, hiszen érzelmi kérdéseket feszeget. Mivel nem 

tiszta cégjog, nem csak a felek közötti tiszta megállapodás, hanem érzelmi kérdés, ezért nem 

vállalkoznak rá. Angliában, ahol a családi utódlás kérdése sokkal fejlettebb, mint 

hazánkban, vagy a többi nyugat-európai országban, ott bevett gyakorlat a családi alkotmány 

kérdése. Ott azonban az oktatási rendszer, az ún. „family business” oktatásának évtizedes 

hagyományai vannak, valamint kialakult egy professzionális tanácsadói háttér is erre.” 

Ifj. Lakics László (Lakics Kft.) a vállalkozásnál működő formális családi meeting rendjét 

mutatta be: 

„Most már körülbelül két éve minden hónapban tartunk tulajdonosi megbeszélést, ahol 

átnézzük az előző havi eredményeket és megbeszéljük a jelentősebb kérdéseket, amelyekben 

együtt is hozzuk meg a döntést. Emellett persze vannak informális megoldások is. (…) 

Családi alkotmányt most nem tervezünk készíteni. Jó dolog, látjuk az FBNH14-ban, de ez még 

nekünk nem aktuális. Lehet, hogy 10 év múlva már igen, mert ha majd Péter gyerekei és az 

én gyerekeim belépnek vagy belépnének a cégbe, akkor igazán fontossá válik, hogy el tudjuk 

osztani a felelősséget és a tulajdont.”  

Horváthné Borsodi Mónika (Borsodi Műhely Kft.) a formalizált vállalatkormányzási 

megoldásokkal kapcsolatban az alábbiakat fogalmazta meg: 

„Minden hónapban tartunk tulajdonosi beszámolót, amin a négy tulajdonos van jelen, és 

akkor elmondjuk, hogy teljesítettük a célokat, hogy alakulnak a fő számok. Ezekről be kell 

számolni a tulajdonosoknak. A családi alkotmányról hallottunk, el is kezdtük egyből, az első 

oldalig eljutottunk, és akkor abbahagytuk.” 

A beszélgetések egyértelműsítették bennem, hogy a professzionalizáció és a sikeres 

utódlás, valamint a vállalkozás növekedése kovariáns fogalmak. Egyik a másikkal együtt 

mozog. A következő alfejezetben erre helyezem a hangsúlyt, és az utódlást és a családi 

vállalkozási teljesítmény vizsgált vetületeit – úgymint innováció és növekedés – is a 

professzionalizáció kaleidoszkópján vizsgálom. 

  

                                                 

14 Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület 
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A teljesítmény és a családi vállalkozás endogén tényezőinek összefüggései a 

mélyinterjúk alapján 

Alapító szerepe a családi vállalkozás generációkon átívelő sikeres működésében 

„Az alapító generáció egy jelentős áldozatvállalással és lemondással létrehozott valamit, 

amely a további generációknak lehetőséget biztosít a kreativitásuk szabad 

megnyilvánulására.”(Dr. Dudits Gábor, Dudits H&R Kft.) 

A vállalkozás alapításának körülményeiről, mozgatórugóiról őrzött emlékeket a 

következőképpen idézte fel Richlik Gábor: 

„25 évvel ezelőtt kezdtünk el működni, mint fuvarozó kft, az én tulajdonomban és a bátyám 

tulajdonában is volt egy-egy teherautó, innen fejlődött fel a vállalkozás 150 kocsiig.” 

Az alapítók rendszerint a korábbi alkalmazotti tapasztalataikat hasznosítva léptek a 

vállalkozói életforma szép, ugyanakkor meglehetősen kockázatos útjára. Erre Skultéti József 

így emlékezett vissza:  

„1996-ban alapítottam a céget, sokáig megvolt mellette a másik munkahelyem egy termelő 

cégnél, ahol különböző vezetői beosztást töltöttem be. A kezdetben egy autós cégből a 

nyereséget szépen visszaforgatva jutottunk el oda, hogy van 115 nyerges-vontatónk és 130 

darab pótkocsink.”  

Horváthné Borsodi Mónika, édesapja id. Borsodi László János és édesanyja, Borsodi László 

Jánosné vállalatalapítói teljesítményére, motivációira vonatkozóan a következőket említette 

meg: 

„1981-ben kezdte apukám a vállalkozói tevékenységet a családi házunk garázsában, mint 

esztergályos-mester. Ő, mint mesterember, a forgácsolást, mint szakmát képviselte, 

édesanyám pedig mint kvázi segítő családtag a hátteret, az adminisztrációt, a pénzügyeket 

és a papírmunkát vitte. Édesapámék akkor alapítói személytípusú emberként nagyon akarta, 

nagyon tudta, hogy mit kell a sikerért tenni. Ő nagyon kreatív ember, és soha nem mondott 

senkinek nemet. Mindenben meglátja a lehetőséget mind a mai napig és mindent meg próbál 

megoldani. Ezt a szemléletet megörököltük szerencsére a testvéremmel.” 

Az alapító generáció szerepe az alapításon túl a növekedés és a sikeres utódlás 

szempontjából is nélkülözhetetlen. A családi vállalkozás fejlődésében, a növekedésben 

játszott alapítói szerepekről Bíró Zoltán a következőket hangsúlyozta: 

„Szeretnék egyre több feladatot és felelősséget átadni a lányaimnak. Persze nem magasabb 

szinten, még nem lehet őket bedobni a mélyvízbe, annak rossz vége is lehet. Egy-egy projekt 

keretében kell őket például a tárgyalás, a döntéshozatal terén fejleszteni.” 
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A családi vállalkozás iránti elköteleződés már gyerekkorban ki kell, hogy alakuljon, ez 

egy hosszú távú folyamat, amelyben a szülői tudatosság nélkülözhetetlen. Ez a 

tudatosság akár a gyermekek, azaz a potenciális utódok iskoláztatásában is 

megnyilvánulhat. Erről Ifj. Lakics László az alábbiak szerint osztotta meg velem 

érzéseit: 

„9 év van köztem és a bátyám, Péter között. Ő már talán egy más generáció. Jól alakult 

szerintem, hogy ő a gazdasági, pénzügyi irányon tanult és dolgozik, én pedig a műszaki 

vonalon. Azt hiszem ebben a szüleinknek is volt hatása. Ha nem is tudatosan, de megvolt a 

ráhatás, hogy melyik irányba induljunk. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, mert segített 

elkerülni a testvér-rivalizálást közöttünk.”  

Horváthné Borsodi Mónika az alapító generáció érdemei közé sorolta azt is, hogy 

édesapja viszonylag hamar, már a 2000-es évek elején foglalkozott a generációváltás 

problematikájával, amikor még hazánkban kevésbé jellemezte ezt a témakört publicitás. 

Tudatosan készült, és tervezte a visszavonulást.  

„Édesapám 10 évvel ezelőtt kezdett azzal foglalkozni egy Japánban tett látogatás kapcsán, 

ahol hallott egy előadást az utódlás kérdéséről. Megismerte a statisztikát, miszerint az első 

generációváltást háromból egy cég éli túl. Akkor elhatározta és mondta is nekem, hogy 

nekünk abban az egyben benne kell lenni. Részt vettünk egy mentori programban is, 

segítséget kértünk egy külső szakértőtől, aki a pszichológia oldaláról közelítette meg a 

dolgot. (..) Közben beköszöntött a válság, amikor is az utódlás kérdése háttérbe szorult, és 

2010 környékén került újra napirendre. Egy családi utazás alkalmával édesapám egy 

szállodai prospektusra írta le tulajdonképpen azt, hogy egy év múlva 2013.április 23-án 

megyünk az ügyvédhez, és akkor tényleg egy évre rá elmentünk, és akkor kaptuk az öcsémmel 

az ügyvezetői státuszt. 2013 decemberéig még ott volt egy próbaidőszakra mellettünk, és a 

2014-2015. már teljesen a mi irányításunkkal történt.” 

Az utódok belépése a vállalkozás életébe krízishelyzeteket és szinergiákat is teremt. A 

konfliktusok nagyrészt az alapító és az örökösök eltérő nézőpontjából, a fiatalok tenni 

akarásából és az alapító döntéseinek megkérdőjelezéséből fakadnak. Máshogy történt 

mindez a BIO-TEXTIMA Kft-nél, ahol Vörös Gyula Úr fiai (Gábor és Gyula) cégbe való 

belépésére így emlékszik vissza: 

„A vállalkozás életében az egyik fordulópont a 2004-es év volt, amikor is a két fiam már 

diplomásként közölték velem, hogy márpedig a cégben látják a jövőjüket. Ma már tisztában 

vagyok vele, hogy az átadónak erre fel kellene készülnie, de akkor még nem eléggé figyeltem 

erre. A legboldogabb apa voltam és a legboldogabb cégvezető, és bizony beleestem abba a 

hibába, hogy úgy gondoltam, ők egy itt dolgoznak, egy-egy területet visznek, abban döntenek. 
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De nem tudtak dönteni, ők meg azt érezték, hogy nincs meg a társaságunkban a döntés, csak 

úgy lebegünk. Ez egy feszültségekkel teli időszak volt. (…) Leültünk, és hát ott a fejemre 

olvasták, hogy mi okozza nekik a feszültséget. Megértették, hogy nehéz úgy kiadni a 

gyerekeimnek a döntést, mintha idegenek ülnének ott. Innentől fogva nagyon sokat javult a 

helyzet.” 

A potenciális utódok korai bevonása a cégbe a családon belüli utódlás egyik előfeltétele, erre 

utal Richlik Gábor Úr is: 

„A gyerekek az iskolákat végigjárták. Van, aki egyetemet végzett, van, aki érettségit szerzett, 

de kiskoruk óta a gépeken ültek, és minden gyerek ismeri a gépeinket. A testvéremmel 25 éve 

összeveszésmentesen vezetjük a céget, amibe most már a gyerekek is bekapcsolódtak, külön 

kft-ket vezetnek, és ebben a cégben is egy-egy üzletágat visznek. Egyik a saját benzinkútját 

viszi, a másik a fuvarszervezést irányítja, a harmadik a javítórészleget vezeti.” 

Az atyai terelgetés ereje mellett érvelt Görcs Annamária is:  

„Üzleti kommunikáció szakon végeztem 2005-ben. Már akkor is nagyon tetszett a szervezet-

pszichológia, már még nem voltam arról meggyőződve, hogy nekem a családi cégnél kell 

elhelyezkednem. Úgyhogy tettem kisebb kitérőket – Angliában, Németországban, 

Olaszországban. Édesapámban persze volt egy tudatosság, hogy egy picit terelgessen, hogy 

a gyerek akarjon itt a cégben dolgozni. Véletlenül mindig olyan cégnél kötöttem ki, ami 

szintén családi vállalkozás volt, ahol már a második-harmadik generációs vezetés működött. 

Ott láttam, hogy volt arra példa, hogy férfias iparágba a női utódok is be tudnak kapcsolódni 

és a női oldalt erősíteni. Ezután végül a cég első főállású marketingeseként kezdtem el a 

családi vállalkozásban dolgozni.”  

A generációváltás és az utódok szerepe a családi vállalkozás sikereiben 

A generációváltás sikerességét befolyásoló külső és belső tényezők mellett érdekes és 

legalább olyan fontos kérdés akár nemzetgazdasági vagy regionális szinten, hogy mi lesz a 

generációváltást követően a családi vállalkozásokkal. A vizsgált esetpéldák egyértelműen 

bíztató eredményeket mutatnak. A második generáció a stratégiai és szervezeti megújulás 

forrása, az innovatív megoldások, valamint a növekedés motorja. 

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 debreceni D-Profil Kft-nél a cégbe külföldi multinacionális 

munkatapasztalatokkal hazatérő potenciális utód a menedzsmentkontroll-módszerek 

területén gyakorolt hatást a vállalkozás addigi működésére.  
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Az OÁZIS Kft. ügyvezetője, Boross Dávid a következőket fogalmazza meg az utódok 

sikeres integrálása kapcsán: 

„Ha olyan generáció-váltás van, hogy párhuzamosan dolgozik két generáció a cégben vagy 

akár többen is, tehát nem csak apa-fia, hanem akár több testvér is együtt, akkor szerintem 

az újonnan belépőknek ki kell találniuk valami új dolgot, és valami elkülöníthető területtel 

kell foglalkozniuk. Ha az utód ugyanazt csinálja, amit az apja, az a cég szempontjából nem 

hatékony és a család szempontjából biztos konfliktusforrás. Ami manapság nagyon népszerű 

és nálunk is így volt, hogy az új generáció új technológia behozatalát végzi a cégvezetésben 

vagy a működésben.” 

Az utódok bevonása, a multigenerációs családi részvétel hozadékairól az alábbi összeállítást 

készítettem – két esetpélda alapján: 

I. A GIMEX-HIDRAULIKA Kft. megújulása kapcsán Görcs Annamária (ügyvezető) a 

következőket emelte ki: 

 „Ha megnézzük, hogy most milyen a GIMEX és milyen volt két évvel ezelőtt, honnan 

indultunk, ég és föld a különbség. (…) Két dolog maradt meg, a logónk és a nevünk.” 

 „20 éves dolgokat hagytam el vagy változtattam meg.” 

 „A cég a hidraulikus termékek kereskedelmével indult. Sajnos rá kellett jönnünk arra, 

hogy ezek javítása veszteséges üzletág. A befogás-technika egy kockázatos lépés volt, de 

muszáj volt újítani. A német Roemheld gyártástechnológiai elemeket gyártó cég 

magyarországi képviselete lettünk.” 

 „Végig kellett gondolnunk, hogy pontosan mi az, amivel foglalkoznunk kell, és mi az ami 

periférikus tevékenység, amelyet lejjebb kell adni, különben szétforgácsoljuk magunkat.” 

 „Zajlik egy munkaerő-, és erőforrás-optimalizáció. Javítunk a munkafolyamatainkon egy 

szervezetfejlesztő cég segítségével.” 

 „Létrejött egy második vonal, és szeretnék egy harmadikat is, hogy ha egy nap családot 

szeretnék, akkor a cég hosszabb ideig tudjon nélkülözni engem.” 

 „A generációváltás befolyásolta a corporate identity-t is. Először csak a formai arculatot 

érintette, de egy új vállalati kultúra kialakítása is zajlik. (…) Miután az átlagéletkor 30 

alatti, többnyire az Y generáció tagjai vagyunk, az új marketingkommunikációt és az 

egész értékesítési stratégiát az Y generációra dolgoztuk ki.” 
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II. A Hirschler-Glas Kft. átalakulási folyamatáról, életciklus-szakaszairól, a működés 

mérföldköveiről, tevékenységi körökről, termékekről, vállalatméretről, családi emlékekről 

Hirschler Judit a 44. táblázatban szereplő információkat bocsátotta rendelkezésemre. 

44. táblázat: A Hirschler Glas Kft. életciklus-szakaszai és azok főbb jellemzői 

Jellemzők 

 

A Hirschler Glas életciklus szakaszai 

1899-1970 1970-2005 2005-től napjainkig 

Tulajdonos(ok) 

 

 

Hirschler Rudolf 

Hirschler Rezső 

Hirschler Rezső 

Hirschler Rezsőné 

Hirschler Judit 

Hirschler Judit 

Hirschler Rezső 

Hirschler Rezsőné 

Cégforma 

 

Iparos Iparos, Egyéni cég, 

Kft 

Kft 

Ügyvezető(k) 

 

- Hirschler Rezső Hirschler Judit 

Főbb tevékenységi 

körök 

 

 

Ablaküvegezés 

Képkeretezés 

Ólomüvegezés 

Fazettázás 

Visszapillantó-tükör 

gyártása 

Visszapillantó-tükör 

gyártása 

Értékesítési relációk 

 

Belföld Belföld 

1985-től export  

Belföld 20% 

Export 80% 

Főbb 

termékcsoportok 

Üvegipari termékek Visszapillantó tükör Visszapillantó tükör 

Létszámalakulás 3-4 fő 4 főről 110 főre nőtt, 

2005-ben: 68 fő 

87 főről 50 főre 

csökkent 

Főbb vevők/ 

vevőcsoportok 

Lakosság Autóipar 

Ikarus 

OEM Autóipar 

Főbb eredmények, 

események, 

beruházások 

Túlélni a háborúkat, 

kitelepítést 

1991. új telephely Robotok, CNC 

vágók, új bevonó-sor 

Családi érintettség 

(közreműködő 

családtagok) 

Papa, Mama, 

Fiúgyerek, 

néha 1 segéd 

Papa, Mama, Leány-

gyermek 

Mama, Papa, 

Fiúgyermek 

Innovációk 

 

- Vákuumgépek, 

vágógépek, 

automata-csiszoló 

ISO TS, ISO 14001, 

Automatizálás 

Forrás: saját készítés Hirschler Judittal készített mélyinterjú alapján 

 

A táblázat a hazai gazdaságfejlődés lenyomatait tükrözi az üvegipari vállalkozás több mint 

100 éves történeti áttekintésében. Az innováció-orientáció és a stratégiai-orientáció az 

értékesítési relációk átrendezősédében, a technológiai innovációk tekintetében a 

generációváltás pozitív hatása figyelhető meg.  
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A professzionalizáció hatása a vállalkozás teljesítményére 

 

A külső, professzionális vezető bevonása a családi vállalkozás működését számos területen 

befolyásolhatja. A vezetőváltás vállalkozásra gyakorolt hatásairól Dr. Kovács Péter az 

alábbi, összefoglaló megállapításokat tette: 

„A professzionalizáció növekedése hatására a transzparencia javult, a szerepek definiálása 

kicsit jobb lett, a vállalati kultúra szervezettebb, az alkalmazottak lojalitása ugyanolyan, de 

a világ kicsit változott, tehát itt két hatás ment szembe egymással. A pénzügyi-gazdasági 

teljesítmény javult, átláhatóbb a működés, az innovativitás javult – folyamatosan innovációt 

hozunk a cégbe, több egyetemmel vagyunk kapcsolatban, kutatás-fejlesztési pályázataink 

vannak, most is a Corvinus Egyetemmel egy K+F pályázatunk fut, a Mosonmagyaróvári 

Egyetemmel is dolgozunk együtt, a Szegedi Orvostudományi Egyetemmel is közösen 

gondolkodunk néhány területen. A tulajdonosoknak több ideje van együtt gondolkodni. A 

kommunikáció javult, a stratégiaalkotás javult. A kontrolling hitelesebb lett, mert a szervezet 

kialakult és felépült, kötelessége beszámolni, különben nem tud továbblépni. A beszámolás 

havi rendszerességgel működik, átnézzünk az elmúlt hónapot és az egész évet.”  

 

A mélyinterjús adatfelvétel eredményeinek összefoglalása 

A kvalitatív kutatás során 14 családi vállalkozást vizsgáltam. Az ún. kollektív instrumentális 

esetek megismerésével kapott eredmények összegzését a cross-case analízis eszközének 

felhasználásával végeztem el. Az összegzésben és összehasonlításban az alábbi 

indikátorokra térek ki az egyes családi vállalkozás-esetek kapcsán: 

 a családi vállalkozás életciklus-fázisa a Dodero-modell kapcsán (1=alapítói fázis; 2 = 

gyerekek bevonódása; 3 = utódlás; 4 = professzionális családi vállalkozás); 

 a vállalkozói orientáció megjelenési dimenziói a családi vállalkozásban (IO=Innováció 

orientáció és proaktivitás; SO = Stratégia-orientáció; KO=Kockázat-orientáció) 

 a családi vállalkozás teljesítménycéljai elérését közvetlenül támogató SEW dimenziók 

(SEW1=Szervezeti bizalmi tőke; SEW2=Társadalmi tőke; SEW3=Családi harmónia; 

SEW4= Fenntarthatóság iránti családi elköteleződés; SEW5=Alapítói hagyományok, 

értékek) 

 a családi vállalkozás professzionalizációjának dimenziói (P1=Professzionális elvek és 

módszerek a döntéshozatalban; P2=Funkcionális és hierarchikus strukturáltság; 
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P3=Családtagok képzése; P4=Nem családtag ügyvezetés; P5=Family governance 

módszerek) 

A 14 magyar családi vállalkozás multi-dimenzionális, „cross-case” típusú elemzésének 

eredményét a 45. táblázatban foglalom össze. 

45. táblázat: Összehasonlító esetelemzés  

Eset Életciklus 

Vállalkozói 

orientáció 
Szocio-emocionális tőke Professzionalizáció 

IO SO KO SEW1 SEW2 SEW3 SEW4 SEW5 P1 P2 P3 P4 P5 

C1 2. X X  X X  X X X X X   

C2 3. X X  X X X X X X X X  X 

C3 2.  X  X X X X  X X X   

C4 3.  X  X X X X X X X X   

C5 2. X X  X X  X  X X X   

C6 4. X X  X X X X X X X X X  

C7 3. X X  X X X X X X X X   

C8 3. X X  X X X X  X X X   

C9 3. X X  X X X X X X X X X X 

C10 2. X X X X X X X X X X X X  

C11 3. X    X X X X X X X  X 

C12 2. X   X X X X X  X X   

C13 2.  X   X  X  X X X   

C14 1.  X X X X    X X X   

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat alapján az alábbi összegző megállapítások tehetőek: 

A családi vállalkozások erőteljes vállalkozói orientációval bírnak, az innováció-orientáció 

és a proaktivitás; valamint a stratégia-orientáció egyértelmű jellemzője az általam kutatásba 

involvált családi vállalkozásoknak, a kockázat-orientációt meglehetősen kevés családi 

vállalkozó hangsúlyozta az interjúban.  

A szocio-emocionális tőke legnagyobb relevanciával bíró, minden családi interjúban 

felemlített eleme a társadalmi tőke, de emellett a családi vállalkozás alkalmazottakkal, 

vevőkkel, beszállítókkal való hosszú távú bizalmi kapcsolatának teljesítményre gyakorolt 

hatása is megjelent az interjúkban. A család elköteleződése a vállalkozás fenntarthatósága 

kapcsán szintén kétség kívül meghatározó tényező. A családi harmónia, mint erőforrás 

megjelent a beszélgetésekben, de ez igen érzékeny kérdés, ennek mélységi firtatása nem volt 

célom. Az alapítók tisztelete és az első generáció érték- és perszonalizált cégfilozófiában 

megnyilvánuló öröksége a családi vállalkozások sajátos attribútuma, ugyanakkor ennek a 
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teljesítménnyel való összekapcsolása inkább a generációváltás megvilágításában került elő, 

azaz az ősök tisztelete hangján jelent meg a beszélgetésekben. 

A mélyinterjúk során összegyűjtött információs halmaz rendszerezése és összefoglalása után 

egy családi esettanulmány bemutatására kerül sor, amely egy öt évvel ezelőtt bekövetkezett 

generációváltás utáni, testvéri szövetség formájában működő második generációs családi 

vállalkozás működtetésében igyekszik a familiness és a szocio-emocionális tőke szerepét 

megvilágítani. 

2.5.3.  A FAMILINESS ÉS A SZOCIO-EMOCIONÁLIS TŐKE 

ÉRVÉNYESÜLÉSE EGY HAZAI CSALÁDI VÁLLALKOZÁS 

MŰKÖDTETÉSÉBEN – ESETTANULMÁNY 

Jelen esetttanulmányban (Németh et al, 2016) egy második generációs családi cégcsoportra 

fókuszálva tekintem át a Family Capital tényezőinek jelenlétét a családi/üzleti dimenziók 

kölcsönhatásában élő szervezetben, kiemelve továbbá a hosszú távú, tudatos utódlástervezés 

szerepét a vállalkozás generációkon átívelő sikeres működtetésével kapcsolatos elvárások 

teljesülésében, valamint négy évvel a generációváltást követően az utódlás teljesítményre, 

stratégiai irányvonalakra gyakorolt hatásait elemezzük. E családi vállalkozási esettanulmány 

elkészítésének továbbá az volt a célkitűzése, hogy rávilágítsak a kvantitatív kutatás soránt 

feltárt összefüggések gyakorlati megjelenési formájára, valamint azokra a szocio-

emocionális vagyonelemekre, amelyek generációkon át segítik a vállalkozást 

teljesítménycéljai elérésében.  Az esettanulmány bázisául szolgáló családi cégcsoport 

alapjellemzőit a 46. táblázat mutatja be: 

46. táblázat: A Dudits családi vállalkozás  

Vállalkozás neve Dudits H&R Kft. Dudits Kft. 

Szervezeti forma Testvérek szövetsége 

Interjúalany Dr. Dudits Gábor (ügyvezető 

igazgató, tulajdonos) 

Dudits Gergely Leó 

(ügyvezető, tulajdonos) 

Főtevékenység 5510´08 Szállodai szolgáltatás 

Alapítás éve 2009 1991 

Családi tulajdonhányad 100 % 100% 

Családi vállalkozás típusa Klán típusú 

Tulajdonosok 3 testvér (2 fiú és 1 lány) egyenlő tulajdonhányaddal 

Management 2 fiú 2 fiú 

Alkalmazottak létszáma (2015) 28 fő 1 fő 

Közreműködő generációk második generáció, generációváltás: 2012. 

Forrás: saját szerkesztés 

http://hbi.hu/search_redirect.php?compTeaor=5510
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A Dudits Hotels alapítója, Dudits Gábor – aki eredeti végzettsége szerint kertész-technikus 

akadémikus felmenőkkel – 1987-ben nyitotta saját lakóházának pincéjében borozóját, mely 

az elmúlt 29 év alatt Győr legnagyobb családi szállodájává – Révész Hotel és Rosa Spa – 

nőtte ki magát. A Dudits családi vállalkozás 1987-ben kezdte működését, a gyermekek 15 

évvel később 2002-ben léptek be a vállalkozásba, az alapító 2012-ben bekövetkezett tragikus 

halála óta testvéri szövetség típusú, lehetőségvezérelt családi vállalkozásként működik, 

melyben a három testvér azonos tulajdonhányaddal rendelkezik. Az alapító generáció, azaz 

az édesanyjuk, mint tanácsadó vesz részt a napi működésben, a vállalat ügyvezetése pedig a 

legidősebb fiú feladata. Az utódlási folyamat sikeressége egyrészt a szülők tudatos és 

célirányos üzletre nevelésének, a gyermekek vendéglátó-ipari tevékenységbe való korai 

bevonásának, a szülők családon belüli utódlási szándékának, és a gyermekek e szülői 

szándék maradéktalan elfogadásának köszönhető. Bár formalizált utódlási terv nem készült, 

a gyermekek vállalkozásban betöltendő szerepköre minden érintett számára egyértelmű volt. 

A legidősebb gyermek jogi pálya felé terelése, a két kisebb gyermek vendéglátó-

kereskedelmi végzettségének támogatása a szülők tudatos alapítói/átadói magatartását 

tükrözi, és a későbbi testvérkonfliktusok elkerülését célozta. Az alapító 2001-ben így 

nyilatkozott: „Szeretném, ha a gyermekeim folytatnák ezt a munkát. Én már szeretnék kevesebbet 

itt lenni, a napi dolgokkal foglalkozni.”  

 

44. ábra: A Dudits Cégcsoport növekedésére vonatkozó pénzügyi mutatók alakulása 

Forrás: saját szerkesztés 
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A családi vállalkozás-specifikus életciklus modellek sorában kiemelhető a Dodero (2010) 

modell, amely a családi vállalkozás fejlődési pályájának négy fázisát azonosítja - alapítás, 

alapítónak köszönhető növekedés, második generáció belépéséhez kapcsolódó fellendülés, 

professzionális vállalatirányítás – kiemelve az egyes fázisok közötti átmeneti időszakot 

jellemző kihívásokat és krízistényezőket. Ennek megfelelően szeretnénk ismertetni a Dudits 

családi vállalkozás fejlődéstörténetét. 

 Az első szakasz a modell szerint az alapítás fázisa, jelen vállalkozás életében ez a 

rendszerváltozás közepette következett be, ahol az alapító, mint magabiztos és nagy 

teherbírású vállalkozó felismerte az üzleti lehetőséget, és hajlandó volt minden 

erőfeszítésével kitartani üzleti ötlete megvalósítása mellett.  

Gyermekei így emlékeznek: „Apa korán kelt, sokat dolgozott, szerették az emberek, mint embert, 

az ő élete példa volt számunkra, és példázza ma is nekünk az ő művét.” Az első válságszituáció a 

modell szerint akkor következik be, amikor az alapító segítségével a vállalkozás eljutott a 

növekedés azon szintjére, ahol már szükséges a feladatok egy részének átruházása, azaz 

megjelenik a delegálás iránti igény az értékesítés és termelékenység növelés érdekében. 

Azonban Dudits Gábor, az alapító képes volt jó vezetőként fellépni, hatékony 

kommunikációval mozgósítani a munkavállalókat a családi cég víziója érdekében, s a 2000-

es évek elején újabb növekedési pályára tudta állítani a vállalkozását új érdekeltségek 

szerzésével.  

A Dodero-modell szerint az 50-es éveiben járó alapító a következő krízissel akkor kell, hogy 

szembenézzen, amikor a gyerekei belépnek a családi vállalkozásba, akik vagy nem elég 

felkészültek, vagy diplomával rendelkező ambiciózus fiatal vállalkozóként bírálják a szülők 

vezetői stílusát és vállalkozói tevékenységét.  

A Dudits család esetében a keresztényi gyökerek, az erős családi kötődés és a szigorú 

erkölcsi értékek segítettek a generációs különbségek feloldásában, a gyermekek és szülők 

közötti hatékony kommunikáció, és a szerepek tisztázása hozzájárult a következő életciklus 

szakasz sikeres megéléséhez, amelyben a vállalkozás növekedését a gyermekek vállalkozói 

lendülete táplálta.  

Az alapító megrendítő halála nyomán a testvérek között nem alakult ki hatalmi harc, a 

vállalkozás alapítója ugyanis informális módon rögzítette a vezetői szerep átadás módját.  

Fiai így emlékeznek vissza:  
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„Abszolút tudatos volt a generációváltás és a neveltetésünk ez irányban. Minket a szüleink arra 

neveltek, hogy ezt a boltot nekünk tovább kell vinni, és ez már egészen a kezdetektől megnyilvánult. 

Egészen fiatalkorunktól dolgozunk ebben a vállalkozásban, a most is létező munkakörökben. 

Segítettünk a felszolgálásban, takarításban, a recepciós feladatokban, a marketingben, aztán az 

ügyvezetést tanultuk meg, ami főleg az emberekkel való megfelelő bánásmód, a megfelelő közös 

hangnem megtalálása, az empátia, az emberekkel való elbánásmód volt az, ami a legfontosabb olyan 

dolog, amit megtanultunk, meg a két nyelv ismerete, az nagyon fontos volt… A jó példával tanítottak, 

amivel elöl jártak, nem úgy, hogy ezt így meg így kell csinálni, hanem így csinálták, és mi láttuk a 

következményeket.  

A vezetői szerepátadás kapcsán az ügyvezető legidősebb fiúgyermekként így nyilatkozott: 

„A primogenitúra érvényesült nálunk, azaz az elsőszülöttségi dolgok játszottak szerepet. Ez a 

történelem során is kiállta az idő próbáját, nekünk arra kell törekedni, hogy ez ne csapjon át 

nepotizmusba. A családi vállalkozás halálos ítéletét írja alá az, aki nem tesz azért, hogy a lehető 

legalkalmasabb emberek dolgozzanak a vállalkozásban. Mi hárman testvérek vagyunk a cégben, és 

mindenkinek megvan a maga szerepe ebben a vállalkozásban. Elég szerteágazó a tevékenység és a 

cég, mindenki meg tudja találni azt, amiben a legjobb. A legfontosabb a család és az üzlet 

harmóniája, talán ez a legfontosabb.” 

A második generáció jelenleg a modell szerinti negyedik életciklus szakaszban működteti a 

családi vállalkozást, ahol a professzionális vállalatirányítás irányában történő elmozdulás 

jelenti az egyik kihívást, méghozzá professzionális szállodaigazgató alkalmazása kapcsán. 

A modell szerint az utolsó krízis abban az esetben merül fel, ha a családtag tulajdonosok és 

a menedzsment között konfliktus alakul ki, azaz a megbízó-ügynök probléma érvényesül az 

inadekvát kommunikáció és kontroll gyakorlat révén. Ennek megoldása még kihívásokat 

tartogat az érintettek számára.  

Family Governance  

A családi vállalkozások irányítása sokkal összetettebb kérdés, mint a nem családi 

vállalkozások esetében.) A családi vállalkozások esetében a "kormányzás egyfajta intézői 

szerepet tölt be a többgenerációs családi szervezet életében (…) és megteremti a 

peremfeltételeket azon folyamatokhoz, amelyek a stratégiai célok kijelölését, a meghatározó 

jelentőségű kapcsolatok fenntartását, a családi jólét védelmét szolgálja, s emellett az 

elszámoltathatóságot, valamint az eredmények és a teljesítmények reális értékelését 

biztosítja." (Goldbart - DiFuria, 2009, p. 7).  A progresszív családi vállalkozások az 

irányítási struktúrák kombinációját alkalmazzák, azaz például a családi tanács meghatározott 
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időközönkénti ülése mellett jogi vagy szociális megállapodások (pl. családi alkotmány) 

köttetnek.  A Dudits Hotels második generációs tulajdonosi köre – a három testvér – egyelőre 

nem alkalmaz tudatos és speciális vállalatkormányzási technikákat, a „vasárnapi ebéd” 

mellett sikerül az üzleti döntéseket meghozni, azonban a vállalkozás hosszú távú 

életképessége és a néhány évtized múlva aktuális következő generációváltás 

konfliktusmentes lebonyolítása érdekében – miután legalább 8 utód közül kerülnek ki a 

tulajdon- és vezetői szerep várományosai – családi alkotmány kidolgozását szorgalmazzák. 

Tekintve, hogy a családi vállalkozások esetében gyakori dilemmát jelentenek a belépés és 

kilépés szabályainak tisztázatlanságából adódó bizonytalanságok, amelyek a családi 

vállalkozás valamennyi alrendszere kapcsán érvényesülhetnek, ez a törekvés érzelmi és 

gazdasági szempontból releváns.  

Sharma-féle teljesítménymátrix 

A családi vállalkozások kétkörös megközelítése kapcsán a legvitatottabb kérdés arra 

vonatkozik, hogy a családi alrendszer pozitívan vagy negatívan befolyásolja-e az üzleti 

alrendszert (Lansberg, 1983). Amennyiben a családi vállalkozásban sikerül a két alrendszer 

egyensúlyát megőrizni, az hosszú távon biztosítja a cég számára egyrészt a bizalom, az 

elkötelezettség, a családi összhang, másrészt az üzleti hatékonyság forrásait. A Dudits család 

tulajdonos/vezetőit arra kértem interjúnk során, hogy értékeljék az alábbi családi és üzleti 

célok relevanciáját és az adott családi/üzleti dimenzióban elért eredményeket.  

47. táblázat: Célok/Eredmények a családi és az üzleti alrendszerekben 

Dimenziók 
Célok jelentősége Teljesítmény 

 Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas 

 

 

 

 

 

ÜZLET 

Árbevétel növelése   X  X  

Piacrészesedés növelése  X   X  

Jövedelmezőség javítása   X  X  

ROE  X   X  

ROA  X   X  

ROS   X X   

Tőkeakkumuláció   X   X 

Létszám növekedése X    X  

Élőmunka 

termelékenység növelése 
  

X 

 
 X  

Fluktuáció csökkenése   X  X  

 

 

 

CSALÁD 

Családi harmónia   X   X 

Család jólétének 

biztosítása 

  
X   X 

A család humán 

tőkéjének növelése  

  
X  X  

Az utódok felkészítése   X   X 

A családi hírnév 

erősítése 

  
X   X 

………..        

Forrás: saját kutatás  
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A családi és üzleti jellegű célkitűzések kapcsán a legfontosabb célként az alábbiakat 

említették a tulajdonosok az interjú során: 

„A legfontosabb, hogy azt a hitelállományt, amivel gazdálkodunk, azt törleszteni tudjuk, ez egy 

nagyon fontos cél. Fontos szempont a család jóléte, nem elsősorban anyagi jólétre, vagy nem csak 

erre gondolok, hanem fontos a családon belüli harmónia, elégedettség a körülményekkel, hogy 

mindenki jól érezze magát a bőrében, elégedett legyen az állapotával, hogy ezt tudjuk biztosítani, 

hogy ebben a cégben tudjuk ezt biztosítani, a munkakörülményekben, fizetésben, egyéb juttatásban, 

bármiben. Hétről hétre kell azon gondolkodni, hogy olyan céget építsünk tovább, amiből a 

generációváltás elérkezésekor ki tudjunk szállni. Cél, hogy olyan gyerekeket neveljünk, hogy akik ha 

akarják, választhassák ezt, és persze nem csak mi, hanem mindhárman erre törekszünk, hogy a 

gyerekek (összesen 8 gyerek van) itt megtalálhassák azt a feladatkört, amit szívesen ellátnak, és 

tegyék a dolgukat a cégért. Mi pedig háttérbe tudjunk vonulni.” 

A célok és teljesítmények értékelése alapján segítségül hívtam a Carlock-Ward modell 

továbbfejlesztett változataként értelmezett Sharma (2004) teljesítménymátrixát, amely 

lehetőséget nyújt a családi vállalkozások tulajdonosainak és vezetőinek, hogy átgondolják a 

családi és üzleti teljesítménycélok jelentőségét, és értékeljék a két alrendszer (család és 

üzlet) vonatkozásában elért teljesítményeket, s mindezen keresztül egyfajta értékelését adják 

a fennálló helyzetnek. A Sharma-féle teljesítménymátrixot, annak négy negyedét a 

legfontosabb jellemzőkkel a 45. ábra rögzíti. A mélyinterjú során arra kértük az 

ügyvezető/tulajdonost, hogy helyezze el a 2×2-es mátrixban a családi vállalkozást. A 3. 

negyedben helyezte el, azzal a megjegyzéssel, hogy szeretnének a közeljövőben mindent 

mozgósítani annak érdekében, hogy elmozduljanak az első negyed felé. 

45. ábra: Sharma-féle teljesítménymátrix 

 

Forrás: Sharma, 2004, p. 7. 

1. negyed
+ teljesítmény az üzleti dimenzióban

+ teljesítmény a családi dimenzióban

FB
Magas pénzügyi & emocionális vagyon

2. negyed
+ teljesítmény az üzleti dimenzióban

- teljesítmény a családi dimenzióban

fB
Magas pénzügyi & alacsony emocionális vagyon

3. negyed
- teljesítmény az üzleti dimenzióban

+ teljesítmény a családi dimenzióban

Fb
Alacsony pénzügyi & nagy emocionális vagyon

4. negyed
+ teljesítmény az üzleti dimenzióban

- teljesítmény a családi dimenzióban

fb
Alacsony pénzügyi & alacsony emocionális vagyon

Sharma-féle

teljesítménymátrix
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Olson-féle „Circumplex-modell” 

Az ún. Circumplex-modell (Olson, 2000) egyike azon törekvéseknek, amelyek a családi 

rendszerek heterogenitásának és dinamikai különbözőségeinek okaira kerestek 

magyarázatot. A modell középpontjában – a családias viselkedésmód sok-sok tényezője 

közül – két fő tényező áll: az alkalmazkodóképesség és a kohézió, más néven 

összetartozás/összetartás, azaz azon érzelmi kötődés, amellyel a családtagok egymáshoz 

kapcsolódnak.  

A kohézió dimenzióban az alábbi négy szintet különböztetik meg az eredeti szerzők: 

 Kötődés-mentes család – extrém eltávolodás 

 Szeparálódó család 

 Összekapcsolódó család 

 Behálózott család – extrém függőség 

Az alkalmazkodóképesség, illetve a változásokhoz való rugalmas hozzáállás kapcsán a 

vezetés, a család az alábbi dimenziókban működhet: 

 Merev család és extrém stabilitással bíró tekintélyelvű vezetés 

 Strukturált családi és vállalati alrendszer 

 Rugalmas vezetés 

 Kaotikus család – vezetés hiánya, drámai szerepváltozások, kiszámíthatatlanság 

A Circumplex modell 4×4-es mátrixba rendezve definiálja a két vizsgált dimenzió szerinti 

16 családi vállalkozási fázist, az alábbiak szerint (Michael-Tsabari –  Lavee, 2012): 

 A négy középső cella a kiegyensúlyozott családok optimális működésének egyes 

eseteit képezi le, azokét, amelyek sikeresebbek a válságkezelésben, a változások 

menedzselésében. 

 A modell a négy különböző sarkaiban azokat a működésképtelen családi 

vállalkozásokat találjuk, ahol a változások menedzselése, a krízishelyzet kezelése 

elképzelhetetlen. 

 A fennmaradó nyolc cella az ún. középkategóriás családi vállalkozások helyét jelölik 

ki, amelyek képesek ugyan a változások menedzselésére, azonban a családi 

vállalkozásban szükség van valamiféle beavatkozásra, ami a családi alrendszer 

vérkeringését újra beindíthatja.  

Valamennyi családi vállalkozás számára hasznos lenne, ha megkeresné, hogy jelenleg hol 

helyezkedik el a család a „circumplex” modellben. Ha a család nem megfelelő helyzetben 
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található, érdemes lehet javaslatokat kidolgozni arra vonatkozóan, hogyan mozdulhat el a 

vállalkozás a sikeres családi működtetés irányába. A vizsgált családi vállalkozás a Rugalmas 

vezetés / Összekapcsolódó család dimenzióba sorolta magát, ezt tükrözik az alábbi – interjú 

során elhangzott mondatok is:  

„Édesapámmal a vállalkozás alapítójával folytatott beszélgetések egyenesen adták az irányt, hogy 

egyszer nekem, és ki is mondta alapítóként, hogy egyszer te leszel a vezető. Ezt nagyon nagy csalódás 

lenne elkönyvelni, hogy egy sikertelen vezető vagyok, aki nem tudja jól vezetni a céget, aki 

tevékenységével fenyegeti a működést, de nem eltávolítható, nem megkerülhető, mert ott van, és úgy 

hívják, ahogy. Azzal nincs gond, ha valaki nem alkalmas, akkor van baj, ha ezt nem ismeri fel, mert 

akkor kell másik alkalmas embert hozni, ha van, akkor a családból, ha nincs, akkor kívülről… 

A vállalkozás szempontjából a kedvenc mondatom Darwin-hoz kapcsolódva az, hogy nem a 

legerősebb és nem a legokosabb, hanem az él túl, amelyik a legjobban alkalmazkodik, és nekünk is 

ebben a megváltozott feltételrendszerben az a feladatunk, hogy alkalmazkodjunk, és akkor tovább 

tudjuk örökíteni a mi gyerekeinknek, akik el tudják dönteni, hogy akarják-e folytatni és hogyan 

szeretnék vezetni a vállalkozást. 

A tágabb család segítőként vesz részt a vállalkozásban, legyen szó földmérésről, biztosítási ügyekről, 

fordításról, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni. A tágabb család és a cég kölcsönös 

együttműködése jó, kölcsönösen támogatva a másikat sikeresebbek lehetünk, mint ha közömbösek 

lennénk” 

 

Termék/Piac kiaknázás/felderítés-mátrix 

Bergfeld és Weber (2011) a családi vállalkozások innovációs tevékenységének elemzése 

kapcsán definiálta az innovációs tevékenység szintjeit az alábbiak szerint: 

 Inkrementális innováció - a jelenlegi piacokon a piacrészesedés növelésére 

koncentrálva, tökéletesítve a termékek és szolgáltatások jellemzőit, javítva a 

hatékonyságot kihasználják a jelenlegi piacokat és az ott megszerzett szakértelmet. 

Előnye az ezt jellemző alacsony fokú bizonytalanság. 

 Progresszív innováció – a szomszédos iparágakra kiterjedő vagy a meglévő paletta 

kismértékű módosításával, új technológiákkal új piacokat nyit, és indít el kapcsolódó 

termék vonalakat. Megnyilvánulhat a jól ismert termékek új piacokon való 

megjelenítéseként. A legalább 3 generációs ún. dinasztikus cégek esetében ezt 

találták leggyakoribb innovációs stratégiaként  

 Radikális innováció – teljesen új technológiák és új piacok felé történő nyitás. Az 

ilyen újításokat magas piaci és technikai bizonytalanság jellemzi. A magas 
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kockázatvállalási hajlandósággal bíró családi vállalkozásoknál jelenik meg, ahol az 

ilyen úttörő, kockázatos, felfedező irányokat követik, amelyek célja, hogy hosszú 

távú értékteremtésre berendezkedjenek, amikor már az inkrementális és progresszív 

technológiai előnyök már elapadnak. 

A 2012-ben bekövetkezett generációváltás óta a Dudits családi vállalkozás működése is 

jelentős, stratégiai léptékű változásokon ment keresztül. Az új generáció a tevékenységi kör 

felülvizsgálatát, jelentős fejlesztések beindítását határozta el, emellett a marketingstratégia 

több elemén (pl. brandig, kommunikációs stratégia, termék- és szolgáltatásmix) is 

változtattak (46. ábra). 

46. ábra: A Dudits családi vállalkozás stratégiai megújulásának mérföldkövei 

 
Forrás: saját kutatás 

 

Az elemző keretrendszeren túl – avagy Összegzés – a familiness, mint sikertényező ereje 

a Dudits Hotels működtetésében 

A 2016. március 4-én Győrben lefolytatott mélyinterjú egyik markáns egységét képezték 

azok a kérdések, amelyek a családi jelenlétből adódó előnyökkel, hátrányokkal, valamint az 

elméleti bevezetőben ismertetett Family Capital modell 11 dimenziójával kapcsolatban 

kérték ki a Dudits családi vállalkozás második generációs tulajdonosai álláspontját.  

•Felújítás (épület-korszerűsítés, új belső design, szobák 
felújítása, légkondicionálás)

•Bővítés (Rosa Spa)
Révész Hotel 

•Külső-belső átalakítás, bővítés 

•90-es évek stílusjegyeinek megszűntetése
Sobori Dudits Kastély

•Márta Villa (Révfülöp) értékesítése

•La Mamma Pizzéria (Szany) eladása 
Tevékenységi kör szűkítése, 

koncentrálása 

•Nálunk jó! szlogen tartalmának erősítése  

•Dudits márka megteremtése
Brand kialakítása

•Vadászat/lőoktatás – lőoktató terep kialakítása

•„Sobori Dudits Birtok” – mintagazdaság létrehozása

•Erőteljes  minőség orientáció, a korábbi mennyiségi 
helyett 

•Professzionális menedzsment (szálloda-igazgató)

Új stratégiai irányok
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A családi jelenlét fontosságával, valamint a családi részvétel versus alacsonyabb 

ügynökköltségek relációval kapcsolatban egyértelmű és határozott álláspontot képviselnek 

az utódok: 

„Az tud jól működni, amire személyes ráhatásunk van, ahol a személyes munkánkkal és varázsunkkal 

ott tudunk hatni, akkor ezek nagyon jól tudnak működni, alacsonyabb élőmunka ráfordítással, hiszen 

mi a családtagok odaadóbban és hatékonyabban tudunk dolgozni, mint a munkavállalók többsége. 

Ettől lesz ez a vállalkozás családi. Az a vállalkozás nem családi, ahol a családnak nincs döntő szerepe 

a mindennapi dolgokban.”  

A családi és a vállalati értékek összesimulásával elérhető, „családias” szervezeti kultúrában, 

munkavállalói lojalitásban és a kvázi rokoni viszonyokban, az alapító és családja által vallott 

értékek közös vállalati értékrendben manifesztálódó versenyelőnyről az alábbiak szerinti 

véleményt képvisel a cég vezetése: 

„… az emberekkel való megfelelő bánásmód, a megfelelő közös hangnem megtalálása, az empátia 

(…) és a két nyelv ismerete a legfontosabb dolog, amit megtanultunk édesapánktól. Édesapánk és 

édesanyánk korábbi áldozatvállalása adja annak a kvázi kötelezettségünknek az alapját, hogy nekünk 

ezt tovább kell csinálni, mert az ő áldozatvállalásuk különben teljesen hiábavaló lenne. Ha mi 

haszonélvezőként, az előnyök élvezőjeként szeretnénk hátradőlni, és nem tennénk hozzá azt, amitől 

ez egy hatékony, a vendégek által szeretett, kedvelt vállalkozás lehetne, pont az a személyiség, ami 

egy családi vállalkozáshoz kell, egy családnak az összetétele, az emberek maguk, akkor nem lenne 

sikeres a mi történetünk. Azt oda kell tenni, ott kell lenni reggel, ott kell lenni este, be kell jönni 

éjszaka, ha arról van szó, mert a vendég elvárja. Pont ettől családi ez a vállalkozás.” 

A rugalmas, vállalkozó szemléletű vállalatvezetés jelentőségéről, a családi hírnév és a 

családi márka erősítéséről a következőképpen beszélt az ügyvezető:  

„A mi generációnknak a feladata egy minőségi javítás igazodva a mai kor elvárásaihoz és a jelenlegi 

piaci igényekhez, a fogyasztói igényekhez. A mai kor igényeihez igazodva egy birtokot szeretnénk 

létrehozni, ahol van egy kastélyépület és a hozzá kapcsolódó mezőgazdasági területeken – kvázi egy 

mintagazdálkodást folytatva – tudjuk erősíteni a márkát, mert nekünk ma már feladatunk, hogy egy 

márkát építsünk. Célunk, hogy ugyanúgy tudjunk eladni egy bögrét, sapkát, pólót, meg egyéb olyan 

hozzáadott értékű termékeket, amikre ma vevők az emberek, amelyek emellett egészségesek, mondjuk 

például ételek, lekvárok, gyógynövények, amelyek mind egy márkát erősítenek, ami rögzül az 

emberek fejében. Hogy azért szeressenek Soborra, a Dudits Birtokra elmenni, mert van egy jó 

érzésük, benyomásuk, tapasztalatuk a márkával kapcsolatosan.” 

Az interjú során többször említésre kerültek a keresztényi gyökerek, valamint a vadászat, 

mint családi hagyomány. Sajtóelemzés során – amely a társadalmi felelősségvállalással 

kapcsolatos vállalkozási aktivitás megismerésére irányult – a következő CSR típusú 
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kezdeményezéseket találtam a Dudits család kapcsán, amelyek a győri társadalmi-gazdasági 

életbe való beágyazódás letéteményei: Győr-Újvárosban álló Rác-templom felújítása és a 

templomi ikonosztáz restaurálása (Kisalföld, 2000); a Szent Cirill és Method Alapítvány 

alapítójaként a győr-újvárosi anya- és csecsemőotthon létrehozása és adománygyűjtő 

jótékonysági bálok szervezése (Kisalföld, 2006); a megyei vadásztársaság részére 

jótékonysági rendezvények, például Afrika-turné megtartása (Kisalföld, 2003); Szeretet 

Napok keretében ételosztás a dévai árvák megsegítésére (Kisalföld, 2010); kitüntetés a 

vadász-kultúra ápolásáért (Nimród, 2017). 

Mitev (2015, p. 129) szerint „az esettanulmány módszer a hatékony információszerzés és –

sűrítés művészete, mely a jelenségek magasabb szintű megértését teszi lehetővé. A 

kutatónak tehát úgy kell működnie, mint egy jó nyomozónak, aki képes a szétszórt 

információk kreatív gyűjtésére és generálására. Az így halmozódó kirakós elemeket a 

nyomozó rakja össze a tudás és a megértés magasabb szintjét elérve.” A mélyinterjú 

összeállítása során igyekeztem feltárni a családi alrendszerre jellemző sajátos belső 

működési mechanizmusok („családi kód”) és a vállalkozási tevékenység szimbiózisából 

adódó szövevényes összefüggésrendszer mibenlétét, és feltérképezni egy konkrét családi 

vállalkozásról szóló esettanulmány keretei között azokat a sajátos értéktényezőket, amelyek 

megkülönböztetik a családi befolyás alatt álló vállalkozásokat az ún. „család kinn”, tehát a 

családi befolyást elutasító/nélkülöző cégektől. A feltárt familiness irodalom és a családi 

vállalkozásokról szóló esettanulmányok elemző eszközrendszere alkalmazása kapcsán 

megerősítést nyert az az előfeltevés, hogy a családi vállalkozásokkal kapcsolatos elméleti 

munka joggal hangsúlyozza a családi vállalkozások sajátos karakterisztikáját, amely tartós 

versenyelőny forrásként, immateriális erőforrásként ezen gazdálkodói kör jövőjét, a 

generációváltásuk sikerességét befolyásolhatja.  
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3. KÖVETKEZTETÉSEK, ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

3.1. A KUTATÁSI EREDMÉNYEKBŐL LEVONHATÓ 

KÖVETKEZTETÉSEK 

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 átadása, átörökítése, fejlesztése vagy egyszerűen csak a 

konzerválása a küszöbön álló tömeges 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 a kutatási folyamatba. Jelen kutatás az alábbi 

vonatkozásaiban jelent új és újszerű elemeket a hazai családi vállalkozáskutatásban, és az 

alábbi dimenziókban próbálta 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 teljesítményfókuszú vizsgálata szintén kutatási résként 

kínálkozott a kutatási irány kijelölése során; 

 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; 

 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 
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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. 

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 48. táblázatban foglaltam össze: 

48. táblázat: Hipotézisek tesztelésének 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.  

Részben 

elfogadva 

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

teljeskörűen és objektíven. 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 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 és a felelősség megosztása és a feladatok delegálása 

terén mutatnak 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. 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 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 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.  

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 értékpreferenciák és a szervezeti irányultságban nem térnek el 

szignifikánsan. 
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A mintában szereplő alapítói fázisban lévő és multigenerációs családi vállalkozások belső 

működési jellemzőik összevetése során megállapítást nyert, hogy pénzügyi-gazdasági 

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. 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. 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. 

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 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 

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 
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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. 

T3. A mintában szereplő családi vállalkozások az alkalmazott döntéstámogató 

eszközhasználat intenzitása terén nem térnek el a nem családi vállalkozásoktól. 

Eszerint a professzionalizáció azon megközelítésben, amely a stratégiai és az operatív 

döntéstámogató eszközök használatát veszi górcső alá, nem mutat szignifikáns eltérést a 

tulajdonosi szerkezet függvényében. Meglepő mindenesetre az az eredmény, amely szerint 

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 vállalatvezetés a professzionális vezetés irányába történő elmozdulás 

jellemző.  

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

alkalmaz családi vállalatkormányzási megoldást. Az alkalmazott megoldások száma 

kapcsán a családi vállalkozás generációs 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 
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és az üzleti értékek, valamint a stratégiai orientáció és az innováció-orientáció és proaktivitás 

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

professzionalizáció kapcsán – képes a szervezeti irányultságát és értékpreferenciáit 

tudatosan befolyásolni, az a teljesítménycélok elérésének egyik mérföldköve lehet. 

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. 

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

emocionális vagyon mértékével. 

A családi vállalkozások megkülönböztető versenyelőnyének tekintett és titulált familiness, 

illetve F-faktor és a szocio-emocionális vagyon, amely egyfajta családi kód, lemásolhatatlan, 

egyedi, utánozhatatlan eleme a családi cégek működési modelljének, 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 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.  

A 14 családi vállalkozással készített mélyinterjú 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.  
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A családi vállalkozások elméleti teljesítménymodelljeiből kiindulva saját kutatási modell 

(47. ábra) kidolgozására vállalkoztam, amely azzal, hogy a szocio-emocionális 

vagyonelemeket és a professzonalizációt is a növekedéssel, a jövedelmezőséggel 

összefüggésben kezeli, nemzetközi vonatkozásában is újszerűnek minősül.  

47. ábra: A családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői 

 

Forrás: Saját kutatás 

 

3.3. A JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK 

A családi vállalkozások fogalmára igazi kavalkád jellemző, és a családi vállalkozásokkal 

kapcsolatos kutatási irányok is meglehetősen attraktív és ígéretes szegmensei a 

vállalkozáskutatásnak, főképp itt Közép-Kelet-Európában, a sajátos történelmi és kulturális 

viszonyrendszerben. Az egyik általam preferált kutatási irány a nemzetköziesedés 

vizsgálata, a másik szívügyem a családi vállalkozások és a controlling összefüggésrendszere, 

a harmadik érdeklődésemnek mindenképpen kitett témakör a családi vállalkozások és a 

regionális tudomány metszéspontjai.  
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3.3.1. A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZIESEDÉSE  

A családi vállalkozások nemzetköziesedése viszonylag új kutatási terület, a vonatkozó első 

emblematikus cikk, melyet a leggyakrabban idéznek 1991-ben született Gallo és Sveen 

munkája nyomán “Internationalizing the family business: facilitating and restraining forces” 

címmel. A családi cégek nemzetköziesedését jellemzően három aspektusból próbálják 

megvilágítani. Egyrészt magát a jelenséget, mint folyamatot vizsgálják (Gallo et al., 2004), 

másrészt azokat a kulcsfontosságú elemeket kutatják, amelyek erre hatást gyakorolnak 

(Gallo- Sveen, 1991; Gallo-Garcia-Pont, 1996), harmadrészt azokat az egyéni ráhatásokat 

elemzik, amelyek a folyamat sikerességében meghatározóak (Zahra, 2003). A családi 

vállalkozások nemzetközi tevékenységét néhány szerző párhuzamba állította a nem családi 

cégek nemzetközi jelenlétének intenzitásával, és egyértelműsítették a családi vállalkozások 

hátrányát e téren, amelynek okai a családi cégek merevebb viselkedésében, a networking 

tevékenységre való nyitottság hiányában, a családi vállalkozásokra jellemző alacsonyabb 

növekedési ütemben keresendőek (Gallo et al, 2004). Egy, a finn KKV szektorra koncentráló 

tanulmány azonban pontosan a családi cégek intenzívebb nemzetközi tevékenységét tárta fel 

a nem családi tulajdonban lévő cégekéhez képest (Centeno-Caffarena – Bocatto, 2006). A 

családi vállalkozások nemzetköziesedése azonban létező jelenség, melynek a folyamatát 

befolyásoló tényezőkkel foglalkozó szakirodalom megkülönbözteti a külső és a belső 

tényezőket. A külső tényezők között elsődleges az iparági környezet és maga az ágazat, 

amelyben a vállalkozás tevékenykedik, az iparágra vonatkozó szabályozás, a külföldi 

beszállítókkal való kapcsolat, azaz az import tevékenység, illetve az iparágban szerveződött 

stratégiai szövetségekben való részvétel. A belső tényezők között említhető a stratégiai 

tervezés, amely két vonatkozásban képes hajtóerőként fellépni a nemzetközivé válás 

folyamatában. Egyrészt a növekedési stratégiák oldaláról, amely egyrészt megteremti a 

növekedés strukturális és kulturális feltételeit, másrészt a marketing- és termelési stratégiák 

oldaláról, amely a nemzetköziesedést az árrugalmasság, az intenzív kommunikáció és a 

termékdiverzifikáció vonatkozásában segíti elő (Cabrera-Suarez – Olivares-Mesa, 2005). A 

családi részvétel és a familiness a családi vállalkozás nemzetközivé válását jelentősen 

befolyásolja, ugyanakkor egymásnak feszülő álláspontok vannak abban, hogy ez pozitív 

vagy negatív-e. Zahra (2003) szerint pozitív és szignifikáns a kapcsolat a nemzetközivé válás 

és a családi tulajdon, illetve családi bevonódás között. A nemzetköziesedés befolyásoló 

tényezőit a 49. táblázat mutatja be. 
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49. táblázat: A nemzetköziesedés folyamatát gátló és támogató tényezők 

A családi vállalkozások nemzetközivé válásának korlátozó tényezői: 

 külső szakértő vezetővel szembeni ellenállás, 

 nehézségek a nemzetközi tevékenységért felelős vezető felvételénél,  

 a családi kontroll elvesztésétől való félelem és  

 a gyengén fejlett információs és ellenőrzési rendszerek.  

(Gallo-Sveen, 1991) 

A családi cégek nemzetköziesedése ellen ható tényezők: 

 helyi piacra koncentráló stratégia 

 pénzügyi források hiánya 

 a családtagok és a vezetés nemzetköziesedéssel szembeni negatív attitűdje 

 családon belüli hatalmi harcok 

 stratégiai szövetségek iránti érdeklődés hiánya  

A családi cégek nemzetközivé válását segítő tényezők: 

 kilátás arra, hogy a nemzetközi tevékenység munkalehetőséget teremt a család többi 

tagjának 

 családtagok élnek külföldön 

 hosszú távú orientáció 

 gyors döntéshozatal 

 nyitottság más családi cégekkel való szövetségre (Gallo – Garcia-Pont (1996) 

Ha a családi vállalkozás az első vagy a második generáció irányítása alatt nem nyit a 

nemzetköziesedés irányába, akkor kicsi a valószínűsége, hogy a harmadik generáció során erre sor 

kerül. (Okoroafo, 1999) 

Az intézményi befektetők és a kapcsolt vállalkozások jelenléte, valamint a felsővezetők kockázattal 

szembeni magatartása a családi vállalkozásokban növeli a nemzetközi tevékenység kiterjedtségét. 

(George et al, 2005) 

A generációváltás növeli a nemzetközivé válás esélyét; a családi vállalkozások nemzetközivé 

válásának azonban kisebb a valószínűsége, mint a nem családi vállalkozásoké. (Fernandez – Nieto, 

2006) 

Az Uppsala modell szerint a legtöbb kis- és közepes családi vállalkozás nemzetközivé válik, sőt ez 

a folyamat a cég globális vállalatként való újjászületését eredményezi, például generációváltáshoz 

kapcsolódóan. A családi vállalkozás nemzetköziesedését három fő tényező befolyásolja: a 

nemzetköziesedés iránti elköteleződés mértéke, a pénzügyi erőforrások nagyságrendje, valamint 

hajlandóság arra, hogy azokat felhasználják a nemzetközivé váláshoz szükséges képességek 

fejlesztésére. (Graves – Thomas, 2008) 

Forrás: saját készítés a szerzők munkái alapján 

Jelen kutatás egyik továbbviteli lehetőségeként tekintek az exportteljesítmény és ezen 

keresztül a nemzetköziesedés vizsgálatára, mely a családi vállalkozások növekedésének 

egyik forrása, így érdekes kutatási irány lehet az erre ható családi vállalati tényezők kutatása, 

azonosítása hazai mintán.  
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3.3.2. A MENEDZSMENT KONTROLL SZEREPE A CSALÁDI 

VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSÉBEN 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00012 projekt kapcsán, a Budapest LAB Családi vállalkozás 

kutatócsoportja tagjaként – a Kontrolling modul felelőseként – az alábbi kutatási kérdések 

tudományos igényű válaszain dolgozom a továbbiakban, mintegy folytatva a doktori 

értekezéssel elindított kutatási folyamatot: 

RQ1. Melyek a professzionalizáció és azon belül a menedzsment kontroll/vezetői 

számvitel téma családi vállalkozás orientációval bíró fókuszterületei a nemzetközi 

szakirodalomban és a kutatásokban?  

RQ2. Milyen sajátosságokkal kell rendelkeznie egy családi vállalkozásokra optimalizált 

kontrolling rendszernek?  

RQ3. Melyek a családi vállalkozások kontrolling rendszerének bevezetése és a sikeres 

működtetése kapcsán megfogalmazható sikerkritériumok? 

RQ4. Hogyan járul hozzá a kontrolling rendszer a családi vállalkozások generációkon 

átívelő működtetéséhez, a sikeres utódlási folyamathoz, a növekedéshez és az 

innovativitáshoz? 

RQ5. Melyek a funkcionális kontrolling részterületek családi vállalkozás specifikus 

kérdéskörei, módszerei, indikátorai, stb? (HR controlling, pénzügyi controlling, marketing 

controlling, tudáscontrolling) 

RQ6. Hogyan lehet összekapcsolni a tudásmenedzsment és a stratégiai/operatív controlling 

bevezetését, működtetését? Vannak-e erre jó gyakorlatok hazánkban? A tacit és az implicit 

tudás összegyűjtése, fejlesztése, a tudáshelyzet felmérése hogyan támogatja és támogathatja 

a családi stratégia megvalósítását? Hogyan kapcsolható össze a családi vállalkozásokban 

zajló professzionalizációval, elsősorban az utódok képzése kapcsán? 

RQ7. Azonosíthatóak-e a családi vállalkozások életciklusaihoz (családi, vállalati, iparági - 

növekedési vonatkozásban) kötődően az azon szakaszhoz kapcsolódó sajátos családi és 

gazdasági célokból következő kontrolling fókuszterületek, témakörök, tudáscontrolling 

feladatok?   

RQ8. Milyen tipikus vezetői dilemmák, problémák, kérdések hívják életre a kontrolling 

rendszer/funkció iránti igényt a családi vállalkozások életében?  
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A kutatási kérdések kapcsán kijelölésre kerültek a kutatási módszerek (kvalitatív kutatás: 

mini fókuszcsoportos interjú, félig strukturált mélyinterjú, világkávézó), a résztvevőkkel 

elkezdődött a kapcsolatfelvétel, a mini-fókuszcsoport 3 fuvarozó – szállítmányozó 

tevékenységi körrel bíró családi vállalkozás bevonásával 2017. október 31-én lezajlott, így 

a kutatás jövője elkezdődött. 
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 Hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

 Építőipar 

 Kereskedelem, gépjárműjavítás 

 Szállítás, raktározás 

 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

 Információ, kommunikáció 

 Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

 Ingatlanügyletek 

 Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

 Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 

Oktatás 

Egészségügyi szolgáltatás 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 

Egyéb szolgáltatás 

 

10. Kik alkotják a cég tulajdonosi körét? Több választ is megjelölhet! 

 egy vagy több család tagjai 

 hazai (független) magánszemélyek    

 hazai szakmai befektetők    

 hazai pénzügyi befektetők   

 külföldi magánszemélyek  

 külföldi befektetők  

 

11. Mekkora jelenleg a családi tulajdonhányad mértéke a vállalkozásban? _____________% 

 

12. A jelenlegi tulajdonosok milyen módon szereztek tulajdonrészt a vállalkozásban? 

 Alapítóként. 

 Megvásárolták a céget egy független féltől. 

 Megvásárolták a céget egy családtagtól. 

 Öröklés útján szerezték a tulajdont. 

 Nem tudom. 

 

13. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül valamelyik igaz-e az adott vállalkozásra? 

 

Egy család kezében van legalább a tulajdonhányad 50 %-a. 

Több család kezében van legalább a tulajdonhányad 50 %-a . 

A családtagok egy csoportja gyakorolja a vállalkozás feletti kontrollt. 

A család legalább egy tagja részt vesz a cég menedzsmentjében, illetve az 

ügyvezetésben. 

A családból legalább két fő részt vesz a cég működtetésében vezetőként, 

tanácsadóként, alkalmazottként, stb. 

 

http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
http://hbi.hu/teaor.php
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Családi menedzsment  

14. Kérem, válaszolja meg az alábbi kérdéseket! 

 Igen Nem Nem 

tudom 

Volt-e a vállalkozásnál az elmúlt 10 évben vezetőváltás?    

Volt-e az elmúlt 10 évben tulajdonosváltás?    

Volt-e az elmúlt 10 évben generációváltás, azaz családon belüli átadás?    

Zajlik-e jelenleg vezetői szerepátadás a szervezetben?    

Zajlik-e tulajdonátadás a szervezetben?    

Zajlik-e családon belüli generációváltás?    

A következő 5-10 évben aktuális lesz-e az 

utódlás/generációváltás/vezetőváltás? 

   

Rendelkezik-e a vállalkozás írásos utódlási tervvel?    

Tervezik-e utódlási terv összeállítását?    

 
15. A lezajlott generációváltással kapcsolatos stratégiát illetően, kérem, jelölje meg, milyen 

eredménnyel zárult a generációváltás/utódlás? Egy választ jelölhet be!   

1. A vezetés és tulajdonjog is családon belül maradt. 

2. A családi tulajdon megmaradt, de külső, professzionális vezető látja el a cég vezetési 

feladatait. 

3. A családi tulajdon megmaradt, és a vállalaton belül kinevelt, nem családtag vezető irányítja 

a céget. 

4. Az alapító eladta a vállalkozást a tulajdonostársnak. 

5. Az alapító eladta a vállalkozást valamely alkalmazottnak. 

6. Az alapító eladta a vállalkozást egy külső félnek, aki nem családtag és nem korábbi 

alkalmazott, cégtárs stb. 

7. Nem volt a vállalkozás életében generációváltás. 

 

16. A folyamatban lévő generációváltás/vezetőváltás kapcsán jelölje meg, melyik kimenetel 

jellemző a vállalkozásra? Egy választ jelölhet meg!  

 

1. A vezetés és tulajdonjog is családon belül kívánják tartani. 

2. A családi tulajdon megmarad, de vállalaton kívülről érkező, professzionális vezető látja el a 

cég vezetési feladatait. 

3. A családi tulajdon megmarad, és a vállalaton belül kinevelt, nem családtag vezető irányítja 

a céget. 

4. Az alapító eladja a vállalkozást a tulajdonostársnak. 

5. Az alapító eladja a vállalkozást valamely alkalmazottnak. 

6. Az alapító eladja a vállalkozást egy külső félnek, aki nem családtag és nem korábbi 

alkalmazott, cégtárs stb. 

7. Az alapító megszűnteti a céget. 

8. Jelenleg még nincs erre vonatkozóan megfogalmazott, határozott elképzelés a cégnél. 

9. Nem tudom.  

10. Nincs folyamatban generációváltás, illetve vezetőváltás. 

 

17. Mely generációk jelennek meg jelenleg a tulajdonok között? (Több választ is megjelölhet!) 

1. Alapító, azaz az 1. generáció 

2. 2. generáció (alapító gyermekei) 

3. 3. generáció (alapító unokái) 

4. 4. vagy további generáció 

 



219 

 

18. Ki(k) látnak el jelenleg ügyvezetési feladatokat? (Több választ is megjelölhet!) 

1. Alapító generáció 

2. 2. generáció 

3. 3. generáció 

4. 4. vagy további generáció 

5. vállalkozáson belül kinevelt, nem családtag alkalmazott 

6. vállalkozáson kívülről érkező, professzionális menedzser  

 

19. Mely családi vállalkozás-típusba sorolná a vállalkozást? (Egy választ jelöljön meg!) 

 1. anya-apa típusú családi vállalkozás 

 2. testvérek szövetsége 

 3. unokatestvéri konzorcium 

 4. többgenerációs családi vállalkozás 

 5. egyéb:……………………………………….. 

 

20. Mennyire ért egyet a következő állításokkal?  

Válaszaiban használja fel a következő skálát:  
 

1-egyáltalán nem ért egyet   7 – teljes mértékben egyetért 
 

A családtagok segítenek menedzselni a változási folyamatokat és támogatják az új stratégiai 

irányokat. 

A család részt vesz a vállalat fejlesztési stratégiájának kidolgozásában. 

A családi vállalkozás több beruházási projektet is menedzsel egyszerre. 

A családi vállalkozás a versenytársakénál kockázatosabb beruházási projekteket is véghezvisz/vitt. 

A családi vállalkozáson belül családi harmónia és egység jellemző. 

A családi vállalkozásban a különböző generációk között gyakoriak a cél és érdekkonfliktusok.  

A családtagok általában újszerű ötleteket keresnek. 

 

21. Mennyire ért egyet az alábbi, családi jelenlétből adódó erőforrások fontosságával a 

vállalkozás működésében?  
Értékelje 1-től 7-ig terjedő skálán, ha 1-egyáltalán nem ért egyet és  7- teljes mértékben egyetért 

 

A vállalkozásműködtetésében fontos(ak)… 

a hosszú távon át érvényesülő, generációkon átívelő hatások, hagyományok, amelyek az alapító 

személyéhez kötődnek. 

a család által vallott értékek, erkölcsi minták és etikus magatartás. 

a család részéről tanúsított elhivatottság következtében az alkalmazottakban kialakult mély 

elköteleződés. 

a családi vállalkozás generációkon átívelő működtetése, azaz egyfajta hosszú távú orientáció. 

a kockázatkerülő magatartás a családi vagyon megőrzése iránti elkötelezettségből adódóan. 

az ügyfelekkel, beszállítókkal, alkalmazottakkal kialakított bizalmi kapcsolat. 

a gondoskodó, paternalista vezetési stílus, ahol az alkalmazottak kvázi családtagnak tekintik 

magukat. 

a rugalmasság, kedvezőtlen környezeti feltételek közepette gyors reagálás. 

az erőteljes társadalomtudat, amely a helyi társadalom és közösség életében való őszinte 

részvétel formájában testesül meg. 
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22. Kérem, válassza ki, hogy a felsorolt személyek milyen szerepet töltenek be a vállalkozásban! 

 Ügyvezető Tulajdonos Alkalmazott Szakterületi/ 

funkcionális 

vezető 

Nem lát el ilyen 

funkciót a 

vállalkozásban 

Alapító/többségi 

tulajdonos 

     

Alapító 

házastársa 

     

Alapító 

 gyerekei 

     

Alapító 

 unokái 

     

Alapító 

 testvérei 

     

Alapító 

 szülei 

     

 

23. Az utódok részvételének formáját illetően kérem, döntse el az alábbi állítások igazak-e a 

vállalkozás esetében! 

 Igen Nem 

Az alapító leszármazottai közül az elsőszülött tulajdonos a cégben.   

Az alapító leszármazottai közül az elsőszülött ügyvezető a cégben.   

Az alapító leszármazottai közül az elsőszülött funkcionális vezető a cégben.   

Az alapító leszármazottai közül az elsőszülött nem vesz részt a cégben.   

A leszármazottak közül a másod-, harmad szülött gyermekek tulajdonosi szerepet 

töltenek be. 
  

A leszármazottak közül a másod-, harmad szülött gyermekek ügyvezetői szerepet 

töltenek be. 
  

A leszármazottak közül a másod-, harmad szülött gyermekek funkcionális 

(szakterületi) vezetők a cégben. 
  

Az alapító összes leszármazottja részt vesz a cég működtetésében.   

A leszármazottak házastársai is közreműködnek a cégben.   

 

 

24. A családi célokkal kapcsolatban értékelje az alábbi táblázatban feltüntetett célkitűzések 

relevanciáját, jelentőségét a vállalkozás számára!  

Válaszaiban az alábbi skálát használja:  

1-egyáltalán nem jelentős, 2 – nem jelentős, 3 – inkább nem jelentős, 4 inkább jelentős, 5 – kissé 

fontos, 6 – fontos, 7- nagyon jelentős 

Családi harmónia fenntartása  

Család jólétének biztosítása 

A család humán tőkéjének növelése (családtagok képzése, továbbképzése) 

A következő generációk felkészítése az utódlásra (tudásátadás) 

A család hírnevének, társadalmi elismertségének, megbecsülésének erősítése 

 

25. Az alábbiak közül melyik családi vállalatkormányzási formáról hallott, illetve melyik 

jellemző a vállalkozásra? 
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Családi vállalatkormányzási formák Hallott már 

erről? 

Alkalmazza az adott 

formát a vállalkozás? 

Igen Nem Igen Nem 

informális családi meeting     

formális családi meeting     

családi elvonulás     

családi fórum     

családi protokoll     

családi iroda     

családi tanács     

családi alapítvány     

családi alkotmány     

formális családi kommunikációs rendszer     
 

Professzionalizmus   
 

26. Az alábbiak közül mely értékek, mennyire jellemzőek a szervezetre?  

Értékelje 1-től 7-ig terjedő skálán, ha 1-egyáltalán nem jelentős, 2 – nem jelentős, 3 – inkább nem 

jelentős, 4 inkább jelentős, 5 – kissé fontos, 6 – fontos, 7- nagyon jelentős 

Etikai értékek (becsületesség, igazságosság, méltányosság) 

Személyes értékek (hűség, szerénység) 

Érzelmi értékek (együttérzés, nagylelkűség) 

Nyilvános értékek (jó állampolgári/adózói magatartás, közösségi részvétel) 

Lokális aktivitás, mint érték (helyi közügyekben, társadalmi-közéleti tevékenység) 

Gazdasági értékek (pénzügyi felelősség, takarékosság) 

Pénzügyi értékek (anyagi jólét, függetlenség) 

Munkahelyi értékek (erőfeszítés, pontosság, szakmai kiválóság, kompetencia) 

Üzleti értékek (profit, menedzsment, vezetés) 

Fizikai és rekreációs értékek (egészség, mozgás, munka-magánélet egyensúlya) 

Oktatási értékek (önfejlesztés, képzés, akadémiai tevékenység) 

Mecénási értékek (mások segítése idő és pénz befektetésekkel) 

Kulturális értékek (zene, képzőművészet, utazás) 

Relációs értékek (család, barátok, munkatársak) 

 

27. Az üzleti célokkal kapcsolatban értékelje az alábbi táblázatban feltüntetett célkitűzések 

relevanciáját, jelentőségét a vállalkozás számára!  

Válaszaiban az alábbi skálát használja: 1-egyáltalán nem jelentős, 2 – nem jelentős, 3 – inkább nem 

jelentős, 4 inkább jelentős, 5 – kissé fontos, 6 – fontos, 7- nagyon jelentős 

Árbevétel növelése 

Piacrészesedés növelése 

Jövedelmezőség javítása  

Tőkeakkumuláció  

Alkalmazotti létszám növekedése 

Társadalmi felelősségvállalás 

Élőmunka termelékenység növelése 

Felelősség megosztása (feladatok delegálása) 

Versenyképes üzleti modell továbbfejlesztése 

Innováció  

 

28. Kérem, adja meg, hogy az alábbi menedzsment rendszerek/tevékenységek jellemzőek-e a 

vállalkozásra, rendelkezik-e velük a vállalkozás?  
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 Igen Nem Nem 

tudom 

Stratégiai és üzleti tervezési tevékenység (írásos tervek készítése)     

Kontrolling tevékenység    

Belső ellenőrzés    

Vezetői számvitel    

Vállalatirányítási rendszer, vezetői döntéstámogató vagy üzleti 

intelligencia rendszer alkalmazása 

   

Vállalatkormányzási rendszer (igazgatótanács, családi tanács, stb.)    

Képzési programok a vezetők képességeinek fejlesztése érdekében    

Külső tanácsadók, szakértői szolgáltatások igénybevétele    

Oktatási intézményekkel való együttműködés (innováció, 

tudásmegosztás, stb.) 

   

Felelős vállalatirányítási szempontok (etikai, környezeti) megjelenése a 

vezetésben (pl. társadalmi felelősségvállalási stratégia, CSR)  

   

 

29. Alkalmazzák-e az alábbi stratégiai vezetői számviteli módszereket a vállalkozásnál? 

Stratégiai módszerek 
Igen Nem Nem 

tudom 

Életciklus költségszámítás    

Értékelemzés    

Minőség költség számítás    

Célköltség számítás    

Értéklánc-elemzés    

Benchmarking    

Integrált teljesítmény menedzsment (Balanced Scorecard)    

Stratégiai költségmenedzsment    

Stratégiai árazás    

Márkaérték számítás    

Vevőjövedelmezőség elemzése    

BCG mátrix (portfolió-elemzés)    

SWOT-analízis    

Stratégiai tervezés    

Versenytárselemzés    

 

30. Alkalmazzák-e az alábbi operatív vezetői döntéstámogató eljárásokat a vállalkozásnál? 
Operatív módszerek Igen Nem Nem 

tudom 

Teljesköltség-számítás    

Részköltség-számítás    

Fedezet-elemzés    

Kaizen-költségszámítás    

Tevékenység alapú költségszámítás (Activity Based Costing)    

Idővezérelt ABC (Time Driven ABC)    

Folyamatköltség-számítás (Process costing)    

Jobcosting    

Terv-tény eltéréselemzés     

Forecasting (előrejelzések készítése)    

Éves kerettervezés (budgeting)    

Cash-flow tervezés, likviditástervezés    

Optimum-számítások    

31. Milyen típusú szervezetekkel folytat szakmai, tudományos, civil együttműködést a 

vállalkozás? 
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1. alap- és középfokú oktatási intézmények (szakképzés) 

2. felsőfokú oktatási intézmények 

3. szakmai szervezetek 

4. klaszterek 

5. stratégiai partnervállalatok 

6. kutatóintézetek 

7. kulturális- és sportegyesületek, szervezetek 

8. civil társadalom szereplői 

egyéb:…………………………………………………………………… 

Nemzetköziesedés 
 

32. A nemzetköziesedés kapcsán jellemzőek-e a vállalkozásra az alábbiak? 

 Igen Nem 

Import-beszerzés   

Export-értékesítés   

Külföldi értékesítő leányvállalatok működetése (kereskedelmi iroda, 

konszignációs raktárak, szolgáltató és értékesítő leányvállalatok) 
  

Licenc-értékesítés, franchise rendszer, alvállalkozói, bedolgozói szerződés    

Külföldi termelő leányvállalat létrehozása   

  

33. Mely relációkban jelenik meg az exporttevékenység?  

 

1 EU 

2 Európai országok (nem EU tagok) 

3 Közel-Kelet 

4 Kína 

5 Oroszország 

6 USA, Kanada 

7 Közép- és Dél-Amerika 

8 Afrika 

9 Ausztrália 

10 Egyéb országok:--------------------------------- 

 

34. Mióta folytat nemzetközi tevékenységet?  

 

 

35. Hogyan alakult az elmúlt 3 évben? A válaszaihoz használja az alábbi skálát: 

csökkent         stagnált    növekedett 

-10         + 10 

 

 

36. Az árbevétel növekedés éves átlagos mértéke az elmúlt három évben: 

o 10 % alatti 

o 10 % és 20 % közötti 

o 20 % feletti  

 

Innováció 
 

 

a foglalkoztatottak létszáma 

a vállalkozás árbevétele 

a vállalkozás piacrészesedése 

a vállalkozás mérlegfőösszege 
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37. Kérem, értékelje az alábbi dimenziók szerint a vállalkozást! Mennyire ért egyet a következő 

állításokkal?  

Válaszaiban használja fel a következő skálát: 

1 – egyáltalán nem ért egyet   2 – nem ért egyet 3 – inkább nem ért egyet 

4 – egyet is ért, meg nem is 5 – inkább egyetért  6 – egyetért   

7 – teljes mértékben egyetért  

A vállalkozásnál nagyon hangsúlyos a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység. 

Az elmúlt 5 évben kifejlesztettek új terméket és/vagy szolgáltatást.  

A cég törekszik egyedi, új folyamatok és termelési módszerek alkalmazására.  

A vállalkozás vezetésére jellemzőek a magas kockázatú projektek.  

A vezetés jellemzően a korábbi teljesítményeket jelentősen túlszárnyaló célok kitűzésére 

törekszik. 

A cég kockázatos működést folytat annak érdekében, hogy maximalizálja a lehetőségek 

kihasználásával járó előnyöket. 

A cég „kezdeményező” szerepet tölt be az adott iparágban, amelyekre a versenytársak többnyire 

csak reagálnak. 

A cég „élenjáró” új termékek / szolgáltatások, menedzsment technikák, működési technológiák 

stb. bevezetésében. 

A cég agresszíven, élénken versenyez. 

A vezetés a stratégiai döntéshozatal során több lehetőséget mérlegelve választ a követendő 

lépéseket illetően.  

A döntéshozatal során a pénzügyi és a nem pénzügyi, valamint a rövid és hosszú távú 

szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. 

A vezetés rendelkezik azzal a képességgel, hogy megvalósítson változási folyamatokat vagy új 

stratégiai irányokat. 

 

38. Rendelkezik-e a vállalkozás az alábbi stratégiai dokumentumokkal?  

 igen nem 
nem 

tudom 

a. 1-3 évre szóló részletes üzleti tervvel     

b. innovációs stratégiával    

c. telephely-fejlesztési stratégiával    

d. környezetvédelmi stratégiával    

e. társadalmi felelősségvállalásra irányuló stratégiával     
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39. Az elmúlt három évben (2012-től 2015-ig tartó időszakban) a vállalkozás vezetett-e be: 

 Igen Nem Nem 

tudom 

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékeket, árukat    

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett szolgáltatásokat    

Az áruk vagy szolgáltatások előállítására szolgáló új vagy jelentősen 

továbbfejlesztett módszereket 
  

 

Új vagy jelentősen továbbfejlesztett logisztikai, szállítási vagy elosztási 

módszereket az alapanyagok, áruk vagy szolgáltatások körében 
  

 

A folyamatok támogatására szolgáló új vagy jelentősen továbbfejlesztett 

tevékenységeket (például karbantartási rendszerek, beszerzési, műveleteket) 
  

 

A munka vagy eljárások szervezésére irányuló új üzleti gyakorlatokat (pl. 

ellátási lánc-menedzsment, üzleti folyamatok újraszervezése, karcsúsított 

termelés, minőségmenedzsment, stb.) 

  

 

Új munkaszervezési és döntési módszereket (pl. csapatmunka, decentralizáció, 

kapcsolódó képzés/ átképzés stb.) 
  

 

Más vállalatokkal vagy állami szervezetekkel tartott kapcsolatok szervezésének 

új módszereit (szövetségek, partnerségek, kiszervezés vagy alvállalkozók) 
  

 

Új piacok megcélozása érdekében jelentős változtatásokat a termék vagy 

szolgáltatás formatervében vagy csomagolásában  
  

 

Új médiát vagy technikát a termék reklámozására (pl. adott eszköz első 

alkalommal történő alkalmazása, új márkaimázs kialakítása, hűségkártyák 

bevezetése stb.) 

  

 

Új módszereket, illetve csatornákat a termékterjesztésben vagy értékesítésben 

(pl. franchise-rendszer, vagy forgalmazási engedélyek első alkalommal történő 

alkalmazása, közvetlen értékesítés, kizárólagos forgalmazás, új elképzelések a 

termék megjelenítésére stb.) 

  

 

Új módszereket az áruk vagy szolgáltatások árképzésében 

(pl. kedvezményrendszer stb.) 
  

 

 

Köszönöm szépen, hogy megtisztelt és válaszaival segítette a doktori kutatásaimat! 

Természetesen adatait bizalmasan kezelem!  
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: STATISZTIKAI SZÁMÍTÁSOK  
H1/a hipotézis: 

Variancia-homogenitás tesztelése - értékdimenziók 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Etikai értékek ,929 1 126 ,337 

Személyes értékek 5,072 1 126 ,026 

Érzelmi értékek 5,509 1 125 ,120 

Közösségi értékek 3,873 1 125 ,051 

Lokális értékek ,001 1 125 ,970 

Gazdasági értékek 2,298 1 125 ,132 

Pénzügyi értékek 4,713 1 123 ,132 

Munkahelyi értékek ,450 1 126 ,503 

Üzleti értékek 15,838 1 125 ,000 

Fizikai és rekreációs ,160 1 124 ,689 

Oktatási értékek 1,004 1 125 ,318 

Mecénási értékek 2,637 1 125 ,107 

Kulturális értékek ,677 1 125 ,412 

Relációs értékek ,529 1 125 ,468 

 

Variancia-analízis (tulajdonosi szerkezet – értékek) 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Lokális értékek Between Groups 21,862 1 21,862 7,317 ,008 

Within Groups 373,492 125 2,988   

Total 395,354 126    

Pénzügyi értékek Between Groups 8,856 1 8,856 6,642 ,011 

Within Groups 163,992 123 1,333   

Total 172,848 124    

Mecénási értékek Between Groups 32,767 1 32,767 11,873 ,001 

Within Groups 344,981 125 2,760   

Total 377,748 126    

Kulturális értékek Between Groups 41,208 1 41,208 13,671 ,000 

Within Groups 376,777 125 3,014   

Total 417,984 126    

Relációs értékek Between Groups 18,978 1 18,978 6,949 ,009 

Within Groups 341,384 125 2,731   

Total 360,362 126    

Etikai értékek Between Groups ,863 1 ,863 ,397 ,530 

Within Groups 273,567 126 2,171   

Total 274,430 127    

Személyes értékek Between Groups 5,191 1 5,191 2,518 ,115 

Within Groups 259,739 126 2,061   

Total 264,930 127    

Érzelmi értékek Between Groups 9,596 1 9,596 4,953 ,028 

Within Groups 242,167 125 1,937   

Total 251,764 126    

Közösségi értékek Between Groups 1,217 1 1,217 ,707 ,402 

Within Groups 215,145 125 1,721   

Total 216,362 126    

Gazdasági értékek Between Groups 1,693 1 1,693 ,952 ,331 

Within Groups 222,307 125 1,778   

Total 224,000 126    

Munkahelyi értékek Between Groups ,225 1 ,225 ,116 ,734 

Within Groups 244,767 126 1,943   

Total 244,992 127    

Üzleti értékek Between Groups 3,096 1 3,096 1,713 ,193 

Within Groups 225,896 125 1,807   

Total 228,992 126    

Fizikai és rekreációs Between Groups 4,064 1 4,064 1,441 ,232 

Within Groups 349,650 124 2,820   

Total 353,714 125    

Oktatási értékek Between Groups 3,106 1 3,106 1,205 ,274 

Within Groups 322,107 125 2,577   

Total 325,213 126    
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Leíró statisztika – Üzleti célok 

Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Árbevétel növelése családi vállalkozás 99 6,1212 1,05243 ,10577 5,9113 6,3311 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 23 6,0435 1,29609 ,27025 5,4830 6,6039 2,00 7,00 

Total 122 6,1066 1,09701 ,09932 5,9099 6,3032 1,00 7,00 

Piacrészesedés növelése családi vállalkozás 98 5,7245 1,27450 ,12874 5,4690 5,9800 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 5,3333 1,52277 ,31083 4,6903 5,9763 2,00 7,00 

Total 122 5,6475 1,32940 ,12036 5,4093 5,8858 1,00 7,00 

Jövedelmezőség javítása családi vállalkozás 99 6,2929 ,95032 ,09551 6,1034 6,4825 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 6,1667 1,27404 ,26006 5,6287 6,7046 2,00 7,00 

Total 123 6,2683 1,01685 ,09169 6,0868 6,4498 1,00 7,00 

Tőkeakkumuláció  családi vállalkozás 98 5,5918 1,39096 ,14051 5,3130 5,8707 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 5,0833 1,71735 ,35055 4,3582 5,8085 2,00 7,00 

Total 122 5,4918 1,46725 ,13284 5,2288 5,7548 1,00 7,00 

Alkalmazotti létszám 
növekedése 

családi vállalkozás 99 4,2525 1,54750 ,15553 3,9439 4,5612 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 4,1250 1,45400 ,29680 3,5110 4,7390 1,00 6,00 

Total 123 4,2276 1,52473 ,13748 3,9555 4,4998 1,00 7,00 

Társadalmi 
felelősségvállalás 

családi vállalkozás 99 4,6364 1,60009 ,16082 4,3172 4,9555 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 4,3750 1,43898 ,29373 3,7674 4,9826 2,00 7,00 

Total 123 4,5854 1,56774 ,14136 4,3055 4,8652 1,00 7,00 

Élőmunka 
termelékenység növelése 

családi vállalkozás 98 5,0612 1,64233 ,16590 4,7320 5,3905 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 5,7917 1,28466 ,26223 5,2492 6,3341 3,00 7,00 

Total 122 5,2049 1,60030 ,14488 4,9181 5,4918 1,00 7,00 

Felelősség megosztása 

(feladatok delegálása) 

családi vállalkozás 99 5,2525 1,40221 ,14093 4,9729 5,5322 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 5,8333 ,81650 ,16667 5,4886 6,1781 4,00 7,00 

Total 123 5,3659 1,32608 ,11957 5,1292 5,6026 1,00 7,00 

Versenyképes üzleti 

modell továbbfejlesztése 

családi vállalkozás 99 5,5859 1,62261 ,16308 5,2622 5,9095 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 6,0417 1,12208 ,22904 5,5679 6,5155 3,00 7,00 

Total 123 5,6748 1,54440 ,13925 5,3991 5,9505 1,00 7,00 

Innováció családi vállalkozás 99 5,6061 1,55720 ,15650 5,2955 5,9166 1,00 7,00 

nem családi vállalkozás 24 5,5417 1,53167 ,31265 4,8949 6,1884 2,00 7,00 

Total 123 5,5935 1,54621 ,13942 5,3175 5,8695 1,00 7,00 

 

 
Variancia-homogenitás tesztelés – üzleti célok 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Árbevétel növelése ,359 1 120 ,550 

Piacrészesedés növelése 1,749 1 120 ,189 

Jövedelmezőség javítása 1,158 1 121 ,284 

Tőkeakkumuláció (adott évi nyereség visszaforgatása a vállalkozásba, azaz a saját 

tőke növelése) 

4,240 1 120 ,042 

Alkalmazotti létszám növekedése ,545 1 121 ,462 

Társadalmi felelősségvállalás ,921 1 121 ,339 

Élőmunka termelékenység növelése 1,615 1 120 ,206 

Felelősség megosztása (feladatok delegálása) 7,978 1 121 ,006 

Versenyképes üzleti modell továbbfejlesztése 5,443 1 121 ,021 

Innováció ,181 1 121 ,671 
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Variancia-analízis (tulajdonosi szerkezet – üzleti célok) 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Árbevétel növelése Between Groups ,113 1 ,113 ,093 ,761 

Within Groups 145,502 120 1,213   

Total 145,615 121    

Piacrészesedés növelése Between Groups 2,950 1 2,950 1,678 ,198 

Within Groups 210,895 120 1,757   

Total 213,844 121    

Jövedelmezőség javítása Between Groups ,308 1 ,308 ,296 ,587 

Within Groups 125,838 121 1,040   

Total 126,146 122    

Tőkeakkumuláció  Between Groups 4,985 1 4,985 2,341 ,129 

Within Groups 255,507 120 2,129   

Total 260,492 121    

Alkalmazotti létszám növekedése Between Groups ,314 1 ,314 ,134 ,715 

Within Groups 283,312 121 2,341   

Total 283,626 122    

Társadalmi felelősségvállalás Between Groups 1,320 1 1,320 ,535 ,466 

Within Groups 298,534 121 2,467   

Total 299,854 122    

Élőmunka termelékenység 

növelése 

Between Groups 10,286 1 10,286 4,120 ,045 

Within Groups 299,591 120 2,497   

Total 309,877 121    

Felelősség megosztása (feladatok 

delegálása) 

Between Groups 6,516 1 6,516 3,790 ,054 

Within Groups 208,020 121 1,719   

Total 214,537 122    

Versenyképes üzleti modell 

továbbfejlesztése 

Between Groups 4,013 1 4,013 1,692 ,196 

Within Groups 286,979 121 2,372   

Total 290,992 122    

Innováció Between Groups ,080 1 ,080 ,033 ,856 

Within Groups 291,595 121 2,410   

Total 291,675 122    

 
Leíró statisztika –Nyitottság (együttműködések) 

KOOP_Intenz   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

családi vállalkozás 127 ,6693 ,23554 ,02090 ,6279 ,7107 ,00 1,00  
nem családi vállalkozás 68 ,7588 ,29434 ,03569 ,6876 ,8301 ,00 1,00  
Total 195 ,7005 ,26035 ,01864 ,6637 ,7373 ,00 1,00  
Model Fixed Effects   ,25748 ,01844 ,6641 ,7369    

Random Effects    ,04603 ,1156 1,2854   ,00326 

 
 

 Variancia-analízis 
Tulajdonosi szerkezet 

vs. KOOP_Intenz 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,355 1 ,355 5,355 ,022 

Within Groups 12,795 193 ,066   
Total 13,150 194    

 



Faktor-analízis – magyarázott variancia-hányad 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative  

% Total 
% of  

Variance 
Cumulative  

% 

1 6,006 46,200   6,006 46,200 46,200 3,450 26,539 26,539 

2 1,925 14,811 61,011 1,925 14,811 61,011 3,001 23,087 49,625 

3 1,044 8,030 69,041 1,044 8,030 69,041 2,524 19,416 69,041 

4 ,861 6,626 75,667       

5 ,615 4,732 80,399       

6 ,577 4,438 84,836       

7 ,452 3,479 88,316       

8 ,390 3,000 91,316       

9 ,325 2,503 93,819       

10 ,251 1,927 95,746       

11 ,225 1,729 97,475       

12 ,184 1,416 98,892       

13 ,144 1,108 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 
Variancia-analízis (ANOVA): Tulajdonosi háttér - Domináns orientáció 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

REGR factor score   

Innováció orientáció és 

proaktivitás 

Between Groups 1,765 1 1,765 1,778 ,185 

Within Groups 105,235 106 ,993   
Total 107,000 107    

REGR factor score  

Stratégia-orientáció 

Between Groups 4,256 1 4,256 4,390 ,039 

Within Groups 102,744 106 ,969   
Total 107,000 107    

REGR factor score    

Kockázatvállalási 

hajlandóság 

Between Groups ,698 1 ,698 ,696 ,406 

Within Groups 106,302 106 1,003   
Total 107,000 107    

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

REGR factor score   

Innováció orientáció és proaktivitás 

6,697 1 106 ,011 

REGR factor score  Stratégia-orientáció ,940 1 106 ,334 

REGR factor score    

Kockázatvállalási hajlandóság 

3,059 1 106 ,083 

 

 

 

 

 



Variancia-analízis: Családi menedzment generációs szerkezete - értékek 

                                                                      Sum of squares 

df Meansquare F Sig. 

Etikai értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 4,451 3 1,484 ,681 ,565 

Linearity ,035 1 ,035 ,016 ,900 

Deviation from 

Linearity 

4,416 2 2,208 1,014 ,366 

Within Groups 269,979 124 2,177   

Total 274,430 127    

Személyes értékek * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 6,049 3 2,016 ,966 ,411 

Linearity 1,834 1 1,834 ,878 ,350 

Deviation from 

Linearity 

4,215 2 2,107 1,009 ,367 

Within Groups 258,881 124 2,088   

Total 264,930 127    

Érzelmi értékek   * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 15,156 3 5,052 2,626 ,053 

Linearity 8,763 1 8,763 4,555 ,035 

Deviation from 

Linearity 

6,393 2 3,197 1,662 ,194 

Within Groups 236,608 123 1,924   

Total 251,764 126    

Közösségi értékek * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 3,529 3 1,176 ,680 ,566 

Linearity 1,956 1 1,956 1,130 ,290 

Deviation from 

Linearity 

1,573 2 ,787 ,455 ,636 

Within Groups 212,833 123 1,730   

Total 216,362 126    

Lokális értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 28,088 3 9,363 3,136 ,028 

Linearity 27,288 1 27,288 9,139 ,003 

Deviation from 

Linearity 

,800 2 ,400 ,134 ,875 

Within Groups 367,266 123 2,986   

Total 395,354 126    

Gazdasági értékek * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 3,657 3 1,219 ,681 ,566 

Linearity 1,531 1 1,531 ,854 ,357 

Deviation from 

Linearity 

2,127 2 1,063 ,594 ,554 

Within Groups 220,343 123 1,791   

Total 224,000 126    

Pénzügyi értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 13,866 3 4,622 3,518 ,017 

Linearity 12,181 1 12,181 9,271 ,003 

Deviation from 

Linearity 

1,684 2 ,842 ,641 ,529 

Within Groups 158,982 121 1,314   

Total 172,848 124    

Munkahelyi értékek * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) ,650 3 ,217 ,110 ,954 

Linearity ,306 1 ,306 ,156 ,694 

Deviation from 

Linearity 

,343 2 ,172 ,087 ,917 

Within Groups 244,342 124 1,971   

Total 244,992 127    

Üzleti értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 4,437 3 1,479 ,810 ,491 

Linearity ,614 1 ,614 ,336 ,563 

Deviation from 

Linearity 

3,823 2 1,912 1,047 ,354 

Within Groups 224,555 123 1,826   

Total 228,992 126    

Fizikai és rekreációs * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 8,185 3 2,728 ,963 ,412 

Linearity 7,531 1 7,531 2,659 ,106 

Deviation from 

Linearity 

,654 2 ,327 ,115 ,891 

Within Groups 345,530 122 2,832   

Total 353,714 125    

Oktatási értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 17,043 3 5,681 2,267 ,084 

Linearity 8,691 1 8,691 3,469 ,065 

Deviation from 

Linearity 

8,352 2 4,176 1,667 ,193 

Within Groups 308,170 123 2,505   

Total 325,213 126    

Mecénási értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 35,923 3 11,974 4,309 ,006 

Linearity 32,205 1 32,205 11,589 ,001 

Deviation from 

Linearity 

3,718 2 1,859 ,669 ,514 

Within Groups 341,825 123 2,779   

Total 377,748 126    

Kulturális értékek * 

CSV menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 53,144 3 17,715 5,972 ,001 

Linearity 47,996 1 47,996 16,181 ,000 

Deviation from 

Linearity 

5,147 2 2,574 ,868 ,422 

Within Groups 364,841 123 2,966   

Total 417,984 126    

Relációs értékek * CSV 

menedzsment 

Between 

Groups 

(Combined) 32,271 3 10,757 4,033 ,009 

Linearity 31,936 1 31,936 11,973 ,001 

Deviation from 

Linearity 

,335 2 ,167 ,063 ,939 
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H1/b. hipotézis   
     Leíró statisztika – értékek/családi menedzsment N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

Etikai értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0652 1,58328 ,23344 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,4571 1,14642 ,19378 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 6,4211 1,30451 ,29928 2,00 7,00 

Total 100 6,2700 1,39157 ,13916 1,00 7,00 

Személyes értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0652 1,45147 ,21401 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,1143 1,13167 ,19129 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 6,3158 1,24956 ,28667 2,00 7,00 

Total 100 6,1300 1,30000 ,13000 1,00 7,00 

Érzelmi értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 5,7826 1,50426 ,22179 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,0857 ,85307 ,14420 4,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 5,4211 1,42657 ,32728 2,00 7,00 

Total 100 5,8200 1,30562 ,13056 1,00 7,00 

Közösségi értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0000 1,29957 ,19161 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,1143 ,96319 ,16281 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 5,6842 1,41628 ,32492 2,00 7,00 

Total 100 5,9800 1,21423 ,12142 1,00 7,00 

Lokális értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 5,1522 1,68612 ,24860 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 4,9143 1,54104 ,26048 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 4,4737 2,11787 ,48587 1,00 7,00 

Total 100 4,9400 1,72808 ,17281 1,00 7,00 

Gazdasági értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0217 1,39027 ,20498 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,2286 ,97274 ,16442 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 5,8421 1,30227 ,29876 3,00 7,00 

Total 100 6,0600 1,23763 ,12376 1,00 7,00 

Pénzügyi értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 45 6,1556 1,20521 ,17966 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 6,1429 ,80961 ,13685 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 5,5789 ,96124 ,22052 4,00 7,00 

Total 99 6,0404 1,04900 ,10543 1,00 7,00 

Munkahelyi értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0870 1,44262 ,21270 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 5,9429 1,21129 ,20475 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 6,0526 1,50826 ,34602 1,00 7,00 

Total 100 6,0300 1,36667 ,13667 1,00 7,00 

Üzleti értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 6,0000 1,41421 ,20851 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 34 6,0882 1,02596 ,17595 4,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 6,3158 ,67104 ,15395 5,00 7,00 

Total 99 6,0909 1,17013 ,11760 1,00 7,00 

Fizikai és 
rekreációs 

alapító által menedzselt családi vállalkozás 45 5,2889 1,74020 ,25941 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 5,1714 1,44478 ,24421 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 4,7368 1,88096 ,43152 1,00 7,00 

Total 99 5,1414 1,66605 ,16744 1,00 7,00 

Oktatási értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 5,5435 1,53053 ,22566 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 4,7143 1,58247 ,26749 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 5,0526 1,47097 ,33746 2,00 7,00 

Total 100 5,1600 1,56812 ,15681 1,00 7,00 

Mecénási értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 4,9348 1,48177 ,21848 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 4,6857 1,67633 ,28335 1,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 4,4737 1,74383 ,40006 1,00 7,00 

Total 100 4,7600 1,59621 ,15962 1,00 7,00 

Kulturális értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 4,5435 1,79761 ,26504 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 3,8286 1,68882 ,28546 1,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 3,8947 1,82254 ,41812 1,00 6,00 

Total 100 4,1700 1,78124 ,17812 1,00 7,00 

Relációs értékek alapító által menedzselt családi vállalkozás 46 5,5000 1,55991 ,23000 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 35 4,9429 1,57074 ,26550 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított családi 
vállalkozás 

19 4,5789 1,77375 ,40693 1,00 7,00 

Total 100 5,1300 1,63086 ,16309 1,00 7,00 
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Variancia-homogenitás tesztelése 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Etikai értékek ,957 2 97 ,388 

Személyes értékek ,189 2 97 ,828 

Érzelmi értékek 3,456 2 97 ,035 

Közösségi értékek 1,828 2 97 ,166 

Lokális értékek 3,677 2 97 ,229 

Gazdasági értékek ,454 2 97 ,637 

Pénzügyi értékek 1,722 2 96 ,184 

Munkahelyi értékek ,167 2 97 ,847 

Üzleti értékek ,455 2 96 ,636 

Fizikai és rekreációs 1,178 2 96 ,312 

Oktatási értékek ,999 2 97 ,372 

Mecénási értékek ,478 2 97 ,622 

Kulturális értékek ,154 2 97 ,857 

Relációs értékek ,580 2 97 ,562 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Etikai értékek Between Groups 3,588 2 1,794 ,925 ,400 

Within Groups 188,122 97 1,939   

Total 191,710 99    

Személyes értékek Between Groups ,858 2 ,429 ,250 ,779 

Within Groups 166,452 97 1,716   

Total 167,310 99    

Érzelmi értékek Between Groups 5,559 2 2,780 1,652 ,197 

Within Groups 163,201 97 1,682   

Total 168,760 99    

Közösségi értékek Between Groups 2,312 2 1,156 ,781 ,461 

Within Groups 143,648 97 1,481   

Total 145,960 99    

Lokális értékek Between Groups 6,226 2 3,113 1,043 ,356 

Within Groups 289,414 97 2,984   

Total 295,640 99    

Gazdasági értékek Between Groups 1,964 2 ,982 ,636 ,531 

Within Groups 149,676 97 1,543   

Total 151,640 99    

Pénzügyi értékek Between Groups 5,010 2 2,505 2,339 ,102 

Within Groups 102,828 96 1,071   

Total 107,838 98    

Munkahelyi értékek Between Groups ,425 2 ,212 ,112 ,894 

Within Groups 184,485 97 1,902   

Total 184,910 99    

Üzleti értékek Between Groups 1,341 2 ,671 ,485 ,617 

Within Groups 132,841 96 1,384   

Total 134,182 98    

Fizikai és rekreációs Between Groups 4,120 2 2,060 ,738 ,481 

Within Groups 267,900 96 2,791   

Total 272,020 98    

Oktatási értékek Between Groups 13,937 2 6,968 2,945 ,057 

Within Groups 229,503 97 2,366   

Total 243,440 99    

Mecénási értékek Between Groups 3,156 2 1,578 ,615 ,543 

Within Groups 249,084 97 2,568   

Total 252,240 99    

Kulturális értékek Between Groups 11,936 2 5,968 1,916 ,153 

Within Groups 302,174 97 3,115   

Total 314,110 99    

Relációs értékek Between Groups 13,293 2 6,646 2,579 ,081 

Within Groups 250,017 97 2,577   

Total 263,310 99    
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Descriptives 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Árbevétel növelése alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 6,0652 1,16241 ,17139 5,7200 6,4104 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 6,2571 ,91853 ,15526 5,9416 6,5727 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 6,0000 1,02899 ,24254 5,4883 6,5117 4,00 7,00 

Total 99 6,1212 1,05243 ,10577 5,9113 6,3311 1,00 7,00 

Piacrészesedés 
növelése 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

45 5,6000 1,40454 ,20938 5,1780 6,0220 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 5,8000 1,25558 ,21223 5,3687 6,2313 3,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 5,8889 ,96338 ,22707 5,4098 6,3680 4,00 7,00 

Total 98 5,7245 1,27450 ,12874 5,4690 5,9800 1,00 7,00 

Jövedelmezőség 
javítása 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 6,1739 1,08124 ,15942 5,8528 6,4950 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 6,3714 ,80753 ,13650 6,0940 6,6488 5,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 6,4444 ,85559 ,20166 6,0190 6,8699 4,00 7,00 

Total 99 6,2929 ,95032 ,09551 6,1034 6,4825 1,00 7,00 

Tőkeakkumuláció  alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

45 5,8000 1,30732 ,19488 5,4072 6,1928 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 5,7429 1,33599 ,22582 5,2839 6,2018 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 4,7778 1,47750 ,34825 4,0430 5,5125 1,00 7,00 

Total 98 5,5918 1,39096 ,14051 5,3130 5,8707 1,00 7,00 

Alkalmazotti 
létszám 
növekedése 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 4,2391 1,81579 ,26772 3,6999 4,7784 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 4,3429 1,30481 ,22055 3,8946 4,7911 1,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 4,1111 1,27827 ,30129 3,4754 4,7468 1,00 6,00 

Total 99 4,2525 1,54750 ,15553 3,9439 4,5612 1,00 7,00 

Társadalmi 
felelősségvállalás 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 4,7174 1,74691 ,25757 4,1986 5,2362 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 4,5429 1,35783 ,22951 4,0764 5,0093 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 4,6111 1,71974 ,40535 3,7559 5,4663 1,00 7,00 

Total 99 4,6364 1,60009 ,16082 4,3172 4,9555 1,00 7,00 

Élőmunka 
termelékenység 
növelése 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

45 5,0000 1,74512 ,26015 4,4757 5,5243 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 4,9714 1,59937 ,27034 4,4220 5,5208 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 5,3889 1,50054 ,35368 4,6427 6,1351 3,00 7,00 

Total 98 5,0612 1,64233 ,16590 4,7320 5,3905 1,00 7,00 

Felelősség 
megosztása 
(feladatok 
delegálása) 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 5,3478 1,36979 ,20196 4,9410 5,7546 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 5,0000 1,57181 ,26568 4,4601 5,5399 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 5,5000 1,09813 ,25883 4,9539 6,0461 3,00 7,00 

Total 99 5,2525 1,40221 ,14093 4,9729 5,5322 1,00 7,00 

Versenyképes 
üzleti modell 
továbbfejlesztése 

alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 5,6739 1,63373 ,24088 5,1888 6,1591 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 5,4000 1,64853 ,27865 4,8337 5,9663 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 5,7222 1,60167 ,37752 4,9257 6,5187 2,00 7,00 

Total 99 5,5859 1,62261 ,16308 5,2622 5,9095 1,00 7,00 

Innováció alapító által menedzselt családi 
vállalkozás 

46 5,5217 1,61574 ,23823 5,0419 6,0016 1,00 7,00 

többgeneráció által menedzselt 
vállalkozás 

35 5,8000 1,45117 ,24529 5,3015 6,2985 2,00 7,00 

professzionális vezető által irányított 
családi vállalkozás 

18 5,4444 1,65288 ,38959 4,6225 6,2664 1,00 7,00 

Total 99 5,6061 1,55720 ,15650 5,2955 5,9166 1,00 7,00 
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Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Árbevétel növelése ,545 2 96 ,582 

Piacrészesedés növelése 1,009 2 95 ,368 

Jövedelmezőség javítása ,108 2 96 ,898 

Tőkeakkumuláció  ,427 2 95 ,654 

Alkalmazotti létszám 

növekedése 

5,371 2 96 ,006 

Társadalmi felelősségvállalás 1,385 2 96 ,255 

Élőmunka termelékenység 

növelése 

,131 2 95 ,878 

Felelősség megosztása 

(feladatok delegálása) 

2,012 2 96 ,139 

Versenyképes üzleti modell 

továbbfejlesztése 

,415 2 96 ,662 

Innováció ,000 2 96 1,000 

 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Árbevétel növelése Between Groups 1,055 2 ,528 ,471 ,626 

Within Groups 107,490 96 1,120   

Total 108,545 98    

Piacrészesedés növelése Between Groups 1,383 2 ,692 ,421 ,658 

Within Groups 156,178 95 1,644   

Total 157,561 97    

Jövedelmezőség javítása Between Groups 1,280 2 ,640 ,705 ,497 

Within Groups 87,225 96 ,909   

Total 88,505 98    

Tőkeakkumuláció  Between Groups 14,677 2 7,338 4,030 ,021 

Within Groups 172,997 95 1,821   

Total 187,673 97    

Alkalmazotti létszám 

növekedése 

Between Groups ,654 2 ,327 ,134 ,875 

Within Groups 234,033 96 2,438   

Total 234,687 98    

Társadalmi felelősségvállalás Between Groups ,620 2 ,310 ,119 ,888 

Within Groups 250,290 96 2,607   

Total 250,909 98    

Élőmunka termelékenység 
növelése 

Between Groups 2,383 2 1,192 ,437 ,647 

Within Groups 259,249 95 2,729   

Total 261,633 97    

Felelősség megosztása 
(feladatok delegálása) 

Between Groups 3,752 2 1,876 ,953 ,389 

Within Groups 188,935 96 1,968   

Total 192,687 98    

Versenyképes üzleti modell 
továbbfejlesztése 

Between Groups 1,900 2 ,950 ,356 ,701 

Within Groups 256,120 96 2,668   

Total 258,020 98    

Innováció Between Groups 2,114 2 1,057 ,431 ,651 

Within Groups 235,523 96 2,453   

Total 237,636 98    

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Innováció-orientáció és proaktivitás 2,936 2 124 ,057 

Stratégiai irányultság 1,324 2 124 ,270 

Kockázatvállalási hajlandóság ,703 2 124 ,497 
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ANOVA-tábla: Családi menedzsment – vállalkozói orientáció 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Innováció-orientáció és 

proaktivitás  

Between Groups ,092 2 ,046 ,072 ,930 

Within Groups 78,965 124 ,637   

Total 79,057 126    

Stratégiai irányultság Between Groups ,337 2 ,169 ,241 ,786 

Within Groups 86,759 124 ,700   

Total 87,096 126    

Kockázatvállalási 

hajlandóság 

Between Groups ,432 2 ,216 ,305 ,738 

Within Groups 87,851 124 ,708   

Total 88,283 126    

 

Means-plot: tulajdonosi háttér - együtműködés 

 
 
Leíró statisztika: családi menedzsment - együttműködés 

Descriptives 
KOOP_Intenz   

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

alapító által menedzselt családi 

vállalkozás 

64 ,7156 ,21323 ,02665 ,6624 ,7689 ,00 1,00 
 

többgeneráció által menedzselt 

vállalkozás 

39 ,6564 ,24687 ,03953 ,5764 ,7364 ,20 1,00 
 

professzionális vezető által 

irányított családi vállalkozás 

24 ,5667 ,24789 ,05060 ,4620 ,6713 ,00 1,00 
 

Total 127 ,6693 ,23554 ,02090 ,6279 ,7107 ,00 1,00  

Model Fixed Effects   ,23060 ,02046 ,6288 ,7098    

Random 

Effects 
   

,04293 ,4846 ,8540 
  

,00371 

 
Test of Homogeneity of Variances 

KOOP_Intenz   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,006 2 124 ,369 
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ANOVA-tábla: családi menedzsment-nyitottság 
KOOP_Intenz   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,397 2 ,198 3,730 ,027 

Within Groups 6,594 124 ,053   

Total 6,990 126    

 
 

H2. hipotézis 

SEW dimenziók azonosítása faktoranalízis segítségével  

Faktor-modell- magyarázott variancia-hányad 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 10,876 45,318 45,318 10,876 45,318 45,318 5,006 20,858 20,858 

2 2,013 8,389 53,707 2,013 8,389 53,707 4,014 16,727 37,585 

3 1,722 7,174 60,881 1,722 7,174 60,881 3,966 16,526 54,111 

4 1,410 5,873 66,754 1,410 5,873 66,754 2,229 9,286 63,397 

5 1,025 4,271 71,025 1,025 4,271 71,025 1,831 7,629 71,025 

6 ,999 4,164 75,189       

7 ,761 3,172 78,361       

8 ,597 2,486 80,847       

9 ,559 2,328 83,175       

10 ,515 2,146 85,322       

11 ,467 1,944 87,266       

12 ,435 1,814 89,079       

13 ,373 1,552 90,632       

14 ,335 1,398 92,030       

15 ,304 1,265 93,294       

16 ,260 1,082 94,376       

17 ,244 1,018 95,394       

18 ,231 ,964 96,358       

19 ,214 ,891 97,249       

20 ,169 ,703 97,952       

21 ,148 ,618 98,570       

22 ,142 ,594 99,163       

23 ,107 ,446 99,610       

24 ,094 ,390 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Faktor-modell tesztelése: 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,899 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1610,199 

df 276 

Sig. ,000 
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Scree-plot: 

 
Variancia-analízis feltételeinek tesztelése: 

1.) Csúcsosság, ferdeség 

Statistics 

 

Intern szociális 

kötődés 

Extern szociális 

kötődés 

Családi érzelmi 

kötődés Családi stratégia 

Alapító öröksége 

(családi értékek) 

N Valid 78 78 78 78 78 

Missing 25 25 25 25 25 

Skewness -1,647 -1,107 -1,425 -,971 -,688 

Std. Error of Skewness ,272 ,272 ,272 ,272 ,272 

Kurtosis 4,234 2,790 2,487 ,345 ,912 

Std. Error of Kurtosis ,538 ,538 ,538 ,538 ,538 

 
2.)Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Intern szociális kötődés 1,954 1 76 ,166 

Extern szociális kötődés ,237 1 76 ,628 

Családi érzelmi kötődés 5,124 1 76 ,256 

Családi stratégia 11,297 1 76 ,101 

Alapító öröksége (családi értékek) 6,517 1 76 ,113 

 

Variancia-analízis: ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Intern szociális kötődés Between Groups 1,562 1 1,562 1,574 ,213 

Within Groups 75,420 76 ,992   

Total 76,982 77    

Extern szociális kötődés Between Groups 1,791 1 1,791 2,201 ,142 

Within Groups 61,848 76 ,814   

Total 63,639 77    

Családi érzelmi kötődés Between Groups 5,024 1 5,024 5,584 ,021 

Within Groups 68,375 76 ,900   

Total 73,399 77    

Családi stratégia Between Groups 3,837 1 3,837 3,813 ,045 

Within Groups 76,476 76 1,006   

Total 80,312 77    

Alapító öröksége (családi értékek) Between Groups 4,559 1 4,559 4,976 ,029 

Within Groups 69,629 76 ,916   

Total 74,188 77    
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H3a. hipotézis  

Leíró statisztika: Döntéstámogató eszközök 

Descriptives 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Min Max 

Between- 
Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Operatív_

döntést 

családi vállalkozás 74 3,3919 2,70371 ,31430 2,7655 4,0183 ,00 9,00  

nem családi vállalkozás 39 2,5641 3,17718 ,50876 1,5342 3,5940 ,00 9,00  

Total 113 3,1062 2,88890 ,27177 2,5677 3,6447 ,00 9,00  

Model Fixed 

Effects 
  

2,87459 ,27042 2,5703 3,6420 
   

Random 

Effects 
   

,41500 -2,1669 8,3792 
  

,18084 

Stratégiai

_döntést 

családi vállalkozás 74 3,1486 3,05063 ,35463 2,4419 3,8554 ,00 12,00  

nem családi vállalkozás 39 2,5385 3,16100 ,50616 1,5138 3,5631 ,00 9,00  

Total 113 2,9381 3,08881 ,29057 2,3623 3,5138 ,00 12,00  

Model Fixed 

Effects 
  

3,08886 ,29058 2,3623 3,5138 
   

Random 

Effects 
   

,29058a -,7541a 6,6302a 
  

-,00062 

a. Warning: Between-component variance is negative. It was replaced by 0.0 in computing this random effects measure. 

 

Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Operatív_döntést 4,379 1 111 ,089 

Stratégiai_döntést ,524 1 111 ,471 

 
ANOVA – családi és nem családi vállalkozások (25 fő vagy afeletti) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Operatív_döntést Between Groups 17,501 1 17,501 2,118 ,148 

Within Groups 917,225 111 8,263   

Total 934,726 112    

Stratégiai_döntést Between Groups 9,509 1 9,509 ,997 ,320 

Within Groups 1059,057 111 9,541   

Total 1068,566 112    

 
Descriptives – DTR eszközök 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound Upper Bound 

családi vállalkozás 74 6,5405 5,52997 ,64285 5,2594 7,8217 ,00 20,00  

nem családi 
vállalkozás 

39 5,1026 6,26937 1,00390 3,0703 7,1349 ,00 17,00 
 

Total 113 6,0442 5,80854 ,54642 4,9616 7,1269 ,00 20,00  

Model Fixed 

Effects 
  

5,79373 ,54503 4,9642 7,1243 
   

Random 

Effects 
   

,70957 -2,9717 15,0602 
  

,37673 

 
Test of Homogeneity of Variances DTReszközök 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3,468 1 111 ,065 

 

 
ANOVA 

DTReszközök   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 52,811 1 52,811 1,573 ,212 

Within Groups 3725,968 111 33,567   

Total 3778,779 112    
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Robust Tests of Equality of Means 
DTReszközök   

 Statistica df1 df2 Sig. 

Welch 1,455 1 69,472 ,232 

Brown-Forsythe 1,455 1 69,472 ,232 

a. Asymptotically F distributed. 

 

H3/b. hipotézis: Családi menedzsment - profeszionalizáció 

Case Processing Summary 
 

CSV menedzsment 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Stratégiai_döntést alapító által menedzselt családi vállalkozás 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

professzionális vezető által irányított családi 

vállalkozás 

21 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 

nem családi vállalkozás 39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 

Operatív_döntést alapító által menedzselt családi vállalkozás 25 100,0% 0 0,0% 25 100,0% 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás 28 100,0% 0 0,0% 28 100,0% 

professzionális vezető által irányított családi 

vállalkozás 

21 100,0% 0 0,0% 21 100,0% 

nem családi vállalkozás 39 100,0% 0 0,0% 39 100,0% 

 

 

Tests of Normality 
 

CSV menedzsment 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Stratégiai_döntést alapító által menedzselt családi vállalkozás ,339 25 ,000 ,754 25 ,000 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás ,172 28 ,034 ,936 28 ,086 

professzionális vezető által irányított családi 

vállalkozás 

,150 21 ,200* ,901 21 ,036 

nem családi vállalkozás ,327 39 ,000 ,764 39 ,000 

Operatív_döntést alapító által menedzselt családi vállalkozás ,257 25 ,000 ,791 25 ,000 

többgeneráció által menedzselt vállalkozás ,127 28 ,200* ,960 28 ,341 

professzionális vezető által irányított családi 

vállalkozás 

,190 21 ,046 ,861 21 ,007 

nem családi vállalkozás ,354 39 ,000 ,753 39 ,000 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Stratégiai_döntést Based on Mean ,666 3 109 ,575 

Based on Median ,261 3 109 ,853 

Based on Median and with 

adjusted df 

,261 3 85,515 ,853 

Based on trimmed mean ,581 3 109 ,629 

Operatív_döntést Based on Mean 2,808 3 109 ,043 

Based on Median ,305 3 109 ,822 

Based on Median and with 

adjusted df 

,305 3 80,338 ,822 

Based on trimmed mean 2,478 3 109 ,065 
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Descriptives 
 CSV menedzsment Statistic Std. Error 

Stratégiai_döntést alapító által 

menedzselt családi 
vállalkozás 

Mean 2,2000 ,58595 

Median 1,0000  

Variance 8,583  

Std. Deviation 2,92973  

Minimum ,00  

Maximum 9,00  

többgeneráció által 

menedzselt 
vállalkozás 

Mean 4,0714 ,59967 

Median 4,0000  

Variance 10,069  

Std. Deviation 3,17313  

Minimum ,00  

Maximum 12,00  

professzionális 

vezető által 
irányított családi 

vállalkozás 

Mean 3,0476 ,60740 

Median 3,0000  

Variance 7,748  

Std. Deviation 2,78345  

Minimum ,00  

Maximum 10,00  

nem családi 

vállalkozás 

Mean 2,5385 ,50616 

Median ,0000  

Variance 9,992  

Std. Deviation 3,16100  

Minimum ,00  

Maximum 9,00  

Operatív_döntést alapító által 

menedzselt családi 
vállalkozás 

Mean 2,4800 ,57480 

Median 1,0000  

Variance 8,260  

Std. Deviation 2,87402  

Minimum ,00  

Maximum 8,00  

többgeneráció által 

menedzselt 
vállalkozás 

Mean 3,8214 ,47990 

Median 3,5000  

Variance 6,448  

Std. Deviation 2,53937  

Minimum ,00  

Maximum 9,00  

professzionális 
vezető által 

irányított családi 

vállalkozás 

Mean 3,9048 ,55594 

Median 5,0000  

Variance 6,490  

Std. Deviation 2,54764  

Minimum ,00  

Maximum 7,00  

nem családi 
vállalkozás 

Mean 2,5641 ,50876 

Median ,0000  

Variance 10,094  

Std. Deviation 3,17718  

Minimum ,00  

Maximum 9,00  

H4/a. hipotézis: 
Descriptives – DTR eszközök 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Min Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound Upper Bound 

alapító által menedzselt 

családi vállalkozás 

25 4,6800 5,64742 1,12948 2,3489 7,0111 ,00 16,00 
 

többgeneráció által 

menedzselt vállalkozás 

28 7,8929 5,49976 1,03936 5,7603 10,0254 ,00 20,00 
 

Total 53 6,3774 5,74867 ,78964 4,7928 7,9619 ,00 20,00  

Model Fixed Effects   5,56973 ,76506 4,8414 7,9133    

Random Effects    1,60783 -14,0521 26,8068   3,98682 
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Test of Homogeneity of Variances 
DTReszközök   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,304 1 51 ,584 

 
ANOVA 

DTReszközök   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 136,334 1 136,334 4,395 ,041 

Within Groups 1582,119 51 31,022   
Total 1718,453 52    

 

 

H4/b. hipotézis: 

 

Descriptives 
FAMGOV_SZUM 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Between- 

Component 

Variance 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

alapító által menedzselt 

családi vállalkozás 

56 1,7679 1,88767 ,25225 1,2623 2,2734 ,00 7,00 
 

többgeneráció által 

menedzselt vállalkozás 

35 2,1714 1,82282 ,30811 1,5453 2,7976 ,00 6,00 
 

Total 91 1,9231 1,86328 ,19532 1,5350 2,3111 ,00 7,00  
Model Fixed 

Effects 
  

1,86317 ,19531 1,5350 2,3112 
   

Random 

Effects    
,19645 -,5731 4,4193 

  
,00085 

 
Test of Homogeneity of Variances 

FAMGOV_SZUM 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,081 1 89 ,777 

 
ANOVA 

FAMGOV_SZUM 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,508 1 3,508 1,011 ,317 

Within Groups 308,954 89 3,471   
Total 312,462 90    
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H4/a. hipotézis 

Korrelációs mátrix: Domináns orientáció vs. jövedelmezőség 

Correlations 

 

REGR factor 
score 

Innov_orientáció 

REGR factor 
score 

Strat_orientáció    
REGR factor score 

Kockázat_orientáció    Zscore ROE 

Zscore: ROE Pearson Correlation -,159 ,147 ,340** 1 

Sig. (2-tailed) ,164 ,199 ,002  

Sum of Squares and 
Cross-products 

-12,207 12,170 31,025 108,000 

Covariance -,159 ,158 ,403 1,000 

N 78 78 78 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Korrelációs mátrix: Domináns orientáció vs. innovációs teljesítmény  

Correlations 

 

REGR factor 
score  

Innov_orientáció   

REGR factor 
score  

Strat_orientáció   
REGR factor score  

Kockázat_orientáció   

Zscore: 
Innovációs 
teljesítmény 

REGR factor score   
Innov_orientáció  

Pearson Correlation 1 ,000 ,000 ,505** 

Sig. (2-tailed)  1,000 1,000 ,000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

107,000 ,000 ,000 53,623 

Covariance 1,000 ,000 ,000 ,501 

N 108 108 108 108 

REGR factor score 
Strat_orientáció    

Pearson Correlation ,000 1 ,000 ,238* 

Sig. (2-tailed) 1,000  1,000 ,013 

Sum of Squares and 
Cross-products 

,000 107,000 ,000 25,283 

Covariance ,000 1,000 ,000 ,236 

N 108 108 108 108 

REGR factor  
Kockázat_orientáció 

Pearson Correlation ,000 ,000 1 ,126 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000  ,195 

Sum of Squares and 
Cross-products 

,000 ,000 107,000 13,345 

Covariance ,000 ,000 1,000 ,125 

N 108 108 108 108 

      
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Korrelációs mátrix: Domináns orientáció vs. növekedési indikátorok 

Correlations 

 

REGR factor 
score    

Innov_orientáció 

REGR factor 
score   

Strat_orientáció  

REGR 
factor score 
Kockázat_ 
orientáció    

Zscore:  
Átl_növ_sumeszköz 

Zscore:  
Átl_növ_árbevétel 

REGR factor score    
Innov_orientáció 

Pearson 
Correlation 

1 ,000 ,000 -,208 -,149 

Sig. (2-tailed)  1,000 1,000 ,067 ,196 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

107,000 ,000 ,000 -14,109 -9,663 

Covariance 1,000 ,000 ,000 -,183 -,127 

N 108 108 108 78 77 

REGR factor score   
Strat_orientáció  

Pearson 
Correlation 

,000 1 ,000 ,287* -,037 

Sig. (2-tailed) 1,000  1,000 ,011 ,747 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

,000 107,000 ,000 21,002 -2,719 

Covariance ,000 1,000 ,000 ,273 -,036 

N 108 108 108 78 77 

REGR 
Kockázat_orientáció 
factor score    

Pearson 
Correlation 

,000 ,000 1 ,061 -,096 

Sig. (2-tailed) 1,000 1,000  ,596 ,407 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

,000 ,000 107,000 4,912 -7,294 

Covariance ,000 ,000 1,000 ,064 -,096 

N 108 108 108 78 77 

Zscore:  
Átl_növ_sumeszköz 

Pearson 
Correlation 

-,208 ,287* ,061 1 ,332** 

Sig. (2-tailed) ,067 ,011 ,596  ,000 

Sum of Squares 
and Cross-
products 

-14,109 21,002 4,912 108,000 35,709 

Covariance -,183 ,273 ,064 1,000 ,334 

N 78 78 78 109 108 

Zscore:  
Átl_növ_árbevétel 

Pearson 
Correlation 

-,149 -,037 -,096 ,332** 1 

Sig. (2-tailed) ,196 ,747 ,407 ,000  

Sum of Squares 
and Cross-
products 

-9,663 -2,719 -7,294 35,709 107,000 

Covariance -,127 -,036 -,096 ,334 1,000 

N 77 77 77 108 108 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



Korrelációs mátrix: SEW fakorok vs. innovációs teljesítmény  

  
Etikai 

értékek 
Személyes 

értékek 
Érzelmi 
értékek 

Közösségi 
értékek 

Lokális 
értékek 

Gazdasági 
értékek 

Pénzügyi 
értékek 

Munkahelyi 
értékek 

Üzleti 
értékek 

Fizikai és 
rekreációs 

Oktatási 
értékek 

Mecénási 
értékek 

Kulturális 
értékek 

Relációs 
értékek 

Zscore:  

Átl_növ_ 

sumeszköz 

Pearson 

Correlation 

0,149 0,157 0,174 ,220* 0,161 0,040 0,141 0,145 -0,024 0,076 0,175 0,130 ,280** 0,153 

Sig. (2-tailed) 0,165 0,144 0,104 0,039 0,135 0,710 0,194 0,179 0,822 0,484 0,103 0,226 0,008 0,154 

N 88 88 88 88 88 88 87 88 87 88 88 88 88 88 

Zscore:  

Átl_növ_ 

árbevétel 

Pearson 

Correlation 

0,165 0,152 0,181 ,272* 0,100 0,004 0,025 0,181 0,133 0,200 0,058 0,046 0,109 0,133 

Sig. (2-tailed) 0,127 0,160 0,094 0,011 0,356 0,969 0,819 0,093 0,223 0,064 0,596 0,672 0,315 0,220 

N 87 87 87 87 87 87 86 87 86 87 87 87 87 87 

Zscore:  

Innovációs 

teljesítmény 

Pearson 

Correlation 

0,096 0,107 0,200 0,187 0,185 0,089 0,138 0,058 ,212* 0,152 0,158 ,252* ,215* 0,099 

Sig. (2-tailed) 0,371 0,319 0,060 0,079 0,083 0,406 0,200 0,586 0,048 0,157 0,138 0,017 0,043 0,354 

N 89 89 89 89 89 89 88 89 88 88 89 89 89 89 

 
Korrelációs mátrix: családi vállalkozás értékorientációja vs. jövedelmezősége  

Correlations 

  
Etikai 

értékek 
Személyes 

értékek 
Érzelmi 
értékek 

Közösségi 
értékek 

Lokális 
értékek 

Gazdasági 
értékek 

Pénzügyi 
értékek 

Munkahelyi 
értékek 

Üzleti 
értékek 

Fizikai és 
rekreációs 

Oktatási 
értékek 

Mecénási 
értékek 

Kulturális 
értékek 

Relációs 
értékek 

Zscore:  

ROA_2015 

Pearson 

Correlation 

0,021 0,059 0,117 ,253* 0,152 0,106 0,086 0,122 0,120 0,111 0,199 0,079 0,146 0,194 

Sig. (2-
tailed) 

0,847 0,583 0,279 0,018 0,157 0,324 0,426 0,259 0,266 0,303 0,063 0,466 0,175 0,071 

N 88 88 88 88 88 88 87 88 87 88 88 88 88 88 

Zscore:  

ROI_2015 

Pearson 

Correlation 

0,008 0,052 0,109 ,256* 0,138 0,104 0,092 0,115 0,115 0,102 0,183 0,058 0,142 0,188 

Sig. (2-
tailed) 

0,937 0,631 0,311 0,016 0,198 0,335 0,394 0,287 0,290 0,342 0,087 0,592 0,187 0,079 

N 88 88 88 88 88 88 87 88 87 88 88 88 88 88 

Zscore:  

ROE_2015 

Pearson 

Correlation 

0,000 0,090 0,187 0,057 0,090 0,165 0,189 0,151 0,172 0,068 0,079 0,036 -0,032 0,092 

Sig. (2-

tailed) 

0,997 0,405 0,082 0,596 0,404 0,124 0,079 0,161 0,112 0,526 0,464 0,738 0,767 0,394 

N 88 88 88 88 88 88 87 88 87 88 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



H4/b. hipotézis 

 
Korrelációs mátrix: SEW fakorok vs. innovációs teljesítmény  

Correlations 

 

Zscore:  
PROF_ 
szerv 

Zscore:  
FAMGOV_ 

SZUM 

Zscore 
DTR 

eszközök 

Zscore:  
ROA 

_2015 

Zscore:  
ROI_ 
2015 

Zscore:  
ROE_ 
2015 

Zscore:  
PROF_szerv 

Pearson 
Correlation 

1 ,254** ,787** ,062 ,053 ,086 

Sig. (2-tailed)  ,007 ,000 ,525 ,583 ,371 

N 127 112 127 109 109 109 

Zscore:  
FAMGOV_SZUM 

Pearson 
Correlation 

,254** 1 ,328** ,088 ,073 ,152 

Sig. (2-tailed) ,007  ,000 ,390 ,475 ,137 

N 112 112 112 97 97 97 

Zscore 
(DTR 
eszközök) 

Pearson 
Correlation 

,787** ,328** 1 -,023 -,029 ,127 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,810 ,765 ,188 

N 127 112 127 109 109 109 

Zscore:  ROA_2015 Pearson 
Correlation 

,062 ,088 -,023 1 ,994** ,416** 

Sig. (2-tailed) ,525 ,390 ,810  ,000 ,000 

N 109 97 109 109 109 109 

Zscore:  ROI_2015 Pearson 
Correlation 

,053 ,073 -,029 ,994** 1 ,404** 

Sig. (2-tailed) ,583 ,475 ,765 ,000  ,000 

N 109 97 109 109 109 109 

Zscore:  ROE_2015 Pearson 
Correlation 

,086 ,152 ,127 ,416** ,404** 1 

Sig. (2-tailed) ,371 ,137 ,188 ,000 ,000  

N 109 97 109 109 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Korrelációs mátrix: Professzionalizáció vs. növekedési indikátorok 

 

Correlations 

 

Zscore:  
PROF 

szerv 

Zscore:  
FAMGOV_ 

SZUM 
Zscore 

DTReszközök 

Zscore:  
Átl_növ_ 

sumeszköz 

Zscore:  
Átl_növ_ 
árbevétel 

Zscore:   
PROF_ 
szerv 

Pearson 
Correlation 

1 ,254** ,787** -,094 -,080 

Sig. (2-tailed)  ,007 ,000 ,328 ,408 

N 127 112 127 109 108 

Zscore:  FAMGOV_ 
SZUM 

Pearson 
Correlation 

,254** 1 ,328** -,064 -,027 

Sig. (2-tailed) ,007  ,000 ,534 ,795 

N 112 112 112 97 96 

Zscore 
DTReszközök 

Pearson 
Correlation 

,787** ,328** 1 -,131 -,142 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,175 ,142 

N 127 112 127 109 108 

Zscore:  
Átl_növ_sum_ 
eszköz 

Pearson 
Correlation 

-,094 -,064 -,131 1 ,332** 

Sig. (2-tailed) ,328 ,534 ,175  ,000 

N 109 97 109 109 108 

Zscore:   
Átl_növ_ 
árbevétel 

Pearson 
Correlation 

-,080 -,027 -,142 ,332** 1 

Sig. (2-tailed) ,408 ,795 ,142 ,000  

N 108 96 108 108 108 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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H4/c. hipotézis: 

 
Korrelációs mátrix: SEW fakorok vs. jövedelmezőségi mutatók 

Correlations 

 
Zscore:  

ROA_2015 
Zscore:  

ROI_2015 
Zscore:  

ROE_2015 

Intern 
szociális 
kötődés 

Extern 
szociális 
kötődés 

Családi 
érzelmi 
kötődés 

Családi 
stratégia 

Alapító 
öröksége 
(családi 
értékek) 

Zscore:  
ROA_2015 

Pearson 
Correlation 

1 ,994** ,416** ,053 ,247* ,112 -,040 -,198 

Sig. (2-
tailed) 

 
,000 ,000 ,629 ,023 ,310 ,721 ,071 

N 109 109 109 84 84 84 84 84 

Zscore:  
ROI_2015 

Pearson 
Correlation 

,994** 1 ,404** ,054 ,232* ,113 -,049 -,209 

Sig. (2-
tailed) 

,000 
 

,000 ,628 ,033 ,306 ,661 ,057 

N 109 109 109 84 84 84 84 84 

Zscore:  
ROE_2015 

Pearson 
Correlation 

,416** ,404** 1 ,035 ,154 ,043 ,067 -,078 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 
 

,752 ,163 ,696 ,544 ,478 

N 109 109 109 84 84 84 84 84 

          
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 
 
 
 

Korrelációs mátrix: SEW fakorok vs. innovációs teljesítmény  
Correlations 

 

Intern 
szociális 
kötődés 

Extern szociális 
kötődés 

Családi 
érzelmi 
kötődés 

Családi 
stratégia 

Alapító 
öröksége 
(családi 
értékek) 

Zscore:  
Innovációs 

teljesítmény 

Zscore:  
Innovációs 
teljesítmény 

Pearson 
Correlation 

,068 ,119 ,046 ,053 ,057 1 

Sig. (2-
tailed) 

,537 ,279 ,676 ,630 ,604 
 

N 85 85 85 85 85 89 

 
 
Korrelációs mátrix: SEW fakorok vs. növekedési indikátorok 

Correlations 

 

Intern 
szociális 
kötődés 

Extern 
szociális 
kötődés 

Családi 
érzelmi 
kötődés 

Családi 
stratégia 

Alapító 
öröksége 
(családi 
értékek) 

Zscore:  
Átl_növ_ 

sumeszköz 
Zscore:  Átl_növ_ 

árbevétel 

Zscore 
Átl_növ_sumeszköz 

Pearson 
Correlation 

,140 ,130 ,261*
 -,118 -,151 1 ,332** 

Sig. (2-
tailed) 

,202 ,238 ,016 ,283 ,171 
 

,000 

N 84 84 84 84 84 109 108 

Zscore:  
Átl_növ_árbevétel 

Pearson 
Correlation 

,190 ,151 ,099 -,054 -,292**
 ,332** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,085 ,172 ,373 ,625 ,007 ,000 
 

N 83 83 83 83 83 108 108 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK - MÉLYINTERJÚ 

VÁZLAT 

I. Interjúalany rövid bemutatkozása 
1. Ki Ön?  

2. Mely vállalatnál és milyen pozíciót tölt be?  

3. Életkora, legmagasabb iskolai végzettsége? 

4. Mióta dolgozik a cégben? Mióta tölt be vezető pozíciót? 

  

II. „Bemelegítő rész” (warming) 

1. Mi jut eszébe akkor, ha meghallja azt a kifejezést, hogy családi vállalkozás? A családi 

vállalkozásoknak megítélése szerint miért van különleges szerepe a gazdaság működésében? 

Melyek Ön szerint a családi és a nem családi vállalkozások közötti fő különbségek? 

2. Ön szerint Magyarországon melyek a családi vállalkozásokat érintő legfontosabb kihívások, 

problémák? 

 

III. Kutatási kérdések - Fókuszpontok 

1. Családi vállalkozás bemutatása 

a. Kérem, hogy röviden foglalja össze az alapítás körülményeit, motivációit!  A vállalkozói 

hajlandósággal kapcsolatos családi hagyományokat?  

b. Hogyan rajzolná fel a családi vállalkozás genogrammját? 

c. Melyek voltak a legfontosabb mérföldkövek, amelyek a cégtörténetet jellemezték? Melyek 

voltak a működés során adódó esetleges krízishelyzetek, és hogyan sikerült ezeket a kríziseket 

kezelni? 
 

2. Családi erőforrások/SEW 

a. Milyen előnyök és hátrányok származtak a vállalkozás családi jellegből? 

b. Ön szerint fontos-e a vállalati identitás és a családi értékek közötti összhang? Miben 

nyilvánul ez meg? Melyek az Önök által képviselt legfőbb értékek és hogyan képzeli el a 

vállalkozás célpiramisát?  

c. A családi vállalkozás két alrendszer, az üzlet és a család szimbiotikus együttműködése. Ezzel 

kapcsolatban kérem, értékelje az alábbi üzleti és családi célokat, valamint ezek teljesülését!  

Dimenziók 
Célok jelentősége Teljesítmény 

 Alacsony Közepes Magas Alacsony Közepes Magas 

 

 

 

 

 

ÜZLET 

Árbevétel növelése       

Piacrészesedés növelése       

Jövedelmezőség 

javítása 
      

ROE       

Tőkeakkumuláció       

Létszám növekedése       

Élőmunka 

termelékenység 

növelése 

      

……………………….       

 

 

 

CSALÁD 

Családi harmónia       

Család jólétének 

biztosítása 

  
    

A család humán 

tőkéjének növelése 

(tapasztalat, képzés) 

  

    

A következő 

generációk felkészítése 

  
    

A családi hírnév 

erősítése 
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3. Generációs összetétel  

a. Hogyan jellemezné a családi cégüket a tulajdonviszonyok szempontjából?  

b. Mikor történt generációváltás (vezetői szerepátadás)?/Mikorra tervezik a 

generációváltást? 

c. Milyen stratégiai, kulturális és jogi vonatkozásait emelné ki a 

generációváltás(ok)nak? 

d. Milyen felkészülési folyamat előzte/előzi meg a generációváltást (tervezés, családi 

alkotmány, stb.)? 

e. A családi vállalkozásnál hogyan alakulnak jelenleg a létszámok a következő 

kategóriákban: 

 tulajdonrésszel bíró, cégben közreműködő (alkalmazott) 

családtagok 

 családtagok (tulajdon és vállalati szerepkör nélkül) 

 nem családtag tulajdonosok 

 nem családtag, tulajdonrésszel nem rendelkező alkalmazottak 

 családtagok, akik tulajdonrésszel bírnak, de nem dolgoznak a 

cégben 

 tulajdonrésszel rendelkező alkalmazottak, akik nem családtagok 

 tulajdonrésszel nem bíró, cégben közreműködő családtagok 

 

4. Professzionalizáció 

a. Létezik-e Önöknél valamilyen formális érdekegyeztetési/döntéshozatali fórum, 

családi vállalatkormányzási rendszer? 

b. Hogyan és milyen irányban zajlik az utódok képzése, felkészítése a cégbe való 

bekapcsolódásra? 

c. Külső szakértők, nem családtag menedzserek alkalmazásával kapcsolatos 

tapasztalatai, álláspontja? 

d. Milyen területen számít az utódokra professzionalizációt illetően? 

 

5. A növekedés és az innováció mozgatórugói 

a. Melyek a versenyképességük motorjai?  

b. Milyen a családi részvételből adódó erőforrások szerepe a növekedésben? Melyik 

3 segítette leginkább! 

c. Hogyan jellemezné a céget nyitottság szempontjából? (oktatási intézmények, 

érdekszövetségek, klaszterek, partnerek, családi vállalkozásokat tömörítő 

szervezetek) – Ön szerint ez segíti a céget a teljesítménycélok elérésében? 

d. Ön szerint melyek a hosszú távú családi működés főbb endogén tényezői? 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: SZAKÉRTŐI INTERJÚK KÉRDÉSEI 

 

I. Családi szakjogász 

 

1. Mélyinterjú alanyának rövid bemutatkozása, kapcsolódása a témához 

2. Több érdekszövetség zászlójára tűzte a családi vállalkozás, mint önálló jogi kategória 

megteremtését. Önnek mi az álláspontja ezzel? 

3. Melyek a családi vállalkozásokkal kapcsolatban felmerülő legnagyobb jogi dilemmák, 

problémák?  

4. Melyek az utódlástervezés hazai jó gyakorlatai? 

5. A családi alkotmány milyen szerepet tölthet be ebben a folyamatban?  

6. Miként segítheti a családi vagyon szétaprózódását a családu alapítvány?  

7. Ön szerint mi lenne az állam szerepe az utódlási folyamat menedzselésében? 

 

 

II. Bizalmi vagyonkezelési specialista 

 

1. Mióta van napirendben a téma Magyarországon? Melyek a bizalmi vagyonkezelés 

intézményét Magyarországon és Európában életre hívó gazdasági tendenciák, igények?  

2. A családi vállalkozások generációváltása forró témának számít a hazai 

vállalkozáskutatásban. Ön szerint a bizalmi vagyonkezelés milyen módon segítheti a 

családi vállalkozások generációs átadással küzdő szegmensét?  

3. Az utódlás mely szakaszába kell bekapcsolódnia a bizalmi vagyonkezelőnek? Felfogható 

egy gap-menedzsmentként, amely a generációk közötti szakaszéd áthidalására szolgál? 

4. Vannak konkrét esetek, amelyekről szívesen mesélne? (hazai és nemzetközi példa) 

5. Kik lehetnek a konstrukció célcsoportjai?  

6. Miben más vagy több, mint egy interim menedzsment, egy professzionális menedzsment 

által történő vállalat-irányítás, egy családi magánalapítványban való vagyontartás – 

milyen kockázatai, illetve járulékos hasznai lehetnek a fentiekhez képest? 

7. Kik a konstrukció érintettjei (szereplői) és a szereplők jogai, kötelezettségei, és hogyan 

kellene az intézmény iránti bizalmat erősíteni hazánkban? Melyek a garanciák arra, hogy 

a kedvezményezett javára történik a vagyonkezelés? Mi a hazai tapasztalat? Mekkora a 

vagyonkezelői „piac”, és a vagyonrendelői piac? 

 

 

III. Interim menedzsment szakértő 

 

1. Kérek szépen Öntől egy bemutatkozást! Mi jut eszébe akkor, ha meghallja a kifejezést, 

hogy családi vállalkozás?  

2. Melyek az Önök által nyújtott szolgáltatások közül azok, amelyek iránt Ön szerint a 

jövőben növekvő igény lesz a családi vállalkozások körében? 

3. Ön szerint mennyire nyitottak a külső professzionalizáció egyes formáira a hazai családi 

vállalkozások? 

4. Milyen módon járulnak hozzá a generációkon átívelő családi vállalati működéshez? 

5. Melyek Ön szerint a támogató és a gátló tényezői az interim menedzserek igénybe 

vételének? 
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6. Felrajzolható-e a genotipusa az ilyen szolgáltatások iránt nyitott családi vállalkozásnak? 

Függ-e ez vállalatmérettől, tulajdonosi személyiségjellemzőktől, ágazattól, vállalati 

kultúrától? 

7. Milyen mértékben kapcsolódik ez a tevékenység a belső professzionalizáció egyes 

elemeire? 

8. Mesélne nekem konkrét eseteket, ahol családi vállalkozásnál közreműködtek? 
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5. MELLÉKLET: A MÉLYINTERJÚ-ALANYOK  

Családi vállalkozás Mélyinterjú alanya Életkora Iskolai végzettsége Betöltött 

pozíció 

BIO-TEXTIMA KFT. Vörös Gyula 60 év textilmérnök ügyvezető 

BORSODI MŰHELY 

KFT. 

Horváthné Borsodi 

Mónika 
n.a. gépészmérnök ügyvezető 

D-PROFIL KFT. Ifj. Dénes László n.a. közgazdász pénzügyi vezető 

DUDITS KFT. Dr. Dudits Gábor 36 év jogász ügyvezető 

FERZOL KFT. 

Bíró Zoltán 

Bíró Boglárka 

Bíró Zsuzsanna 

52 év 

28 év 

24 év 

középfokú 

közgazdász 

közgazdász 

ügyvezető 

 

FUNKCIO KFT. 

(DARNÓHÚS) 
Dr. Kovács Péter n.a. 

erdészmérnök 

jogász 

alkalmazott 

(tulajdonosi 

képviselő) 

GIMEX-HIDRAULIKA 

KFT. 
Görcs Annamária 34 év 

üzleti kommunikáció 

(BA) 
ügyvezető 

HIRSCHLER-GLAS 

KFT. 
Hirschler Judit n.a közgazdász ügyvezető 

LAKICS KFT. Ifj. Lakics László 32 év 
gépészmérnök 

műszaki menedzser 

üzemeltetési 

vezető 

LEIER HUNGÁRIA 

KFT. 
Matthias Ebner 26 év közgazdász 

tulajdonosi 

képviselő 

OÁZIS KFT. Boross Dávid 36 év közgazdász ügyvezető 

RICHLIK-TRANS KFT. 
Richlik Gábor 

Richlik István 

57 év 

58 év 

középfokú 

középfokú 

ügyvezető 

ügyvezető 

TRANSINTERTOP 

KFT. 

Selmeczi Attila 

Selmeczi Fruzsina 
n.a. 

középfokú 

logisztikai menedzser 

ügyvezető 

alkalmazott 

TRÉLOG KFT. Skultéti József 50 éves gépészmérnök ügyvezető 

 

Forrás: saját gyűjtés 
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6. MELLÉKLET: A KVALITATÍV MINTÁBAN SZEREPLŐ CSALÁDI 

VÁLLALKOZÁSOK DÍJAI, ELISMERÉSEI 

Családi vállalkozás Díjak, elismerések 

BIO-TEXTIMA KFT. 
 Magyar Termék Nagydíj 

 Interior Innovation Award 

 Budapesti Nemzetközi Vásár Nagydíj 

BORSODI MŰHELY KFT.  A hónap kis- és középvállalkozása díj (NGM) 

 Üzleti innovációs díj 

D-PROFIL KFT.  n/a. 

DUDITS KFT.  n/a. 

FERZOL KFT. 

 Díj a Sikeres Vállalkozásokért (NGM) 

 AAA+ Pénzügyileg stabil vállalkozás 

 Business Superbrands 

 Figyelő feltörekvő 200 

FUNKCIO KFT. 

(DARNÓHÚS)  Magyar Termék Nagydíj 

GIMEX-HIDRAULIKA KFT.  Business Superbrands 

 „Web-Oszkárdíj” 

HIRSCHLER-GLAS KFT.  AAA+ Pénzügyileg stabil vállalkozás 

LAKICS KFT. 

 Az év üzletembere (Lakics László, alapító) 

 Életműdíj (Pécs-Baranyai Kereskedelmi kamara – Lakics 

László, alapító) 

 Figyelő feltörekvő 200 

LEIER HUNGÁRIA KFT. 

 Superbrands 

 Business Superbrands 

 Etrepreneur of the Year (EY) 

 Az év ipari vállalkozás – Presztízsdíj 

OÁZIS KFT. 

 Hortus Hungaricus Díjak 

 MAKERT Kiváló Áruda 

 Üzlet és Siker Minősített Vállalkozás 

 Floralia Díj 

 Suberbrands 

 Gutmann Bank Award - Best Family Business 

Governance in CEE 

 Az év vállalkozója (VOSZ – Boross István, alapító) 

 Példakép díj (Boross Dávid, 2. generáció) 

RICHLIK-TRANS KFT.  Figyelő Feltörekvő 200 

TRANSINTERTOP KFT.  Figyelő Feltörekvő 200 

TRÉLOG KFT.  Figyelő Feltörekvő 200 

Forrás: saját gyűjtés 


