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A Familiaritas Zrt-vel, Floidl Csaba 
vezérigazgatóval és Eszter András 
projektigazgatóval beszélgettünk 
 arról, hogyan lehet egy vállalkozás 
generációváltását a legzökkenő- 
mentesebben végig vinni. 2016-ban 
kezdték meg cégutódlási tanácsadói 
tevékenységüket, mennyire nyitottak 
a visszavonulni szándékozó cégveze-
tők az önök bevonására?

E.A.: Mostanában erőteljesebben le-
het találkozni a generációváltás témá-
jával, egyes előrejelzések szerint csak a 
cégek egyharmada lesz képes fennma-
radni. A rendszerváltás környékén ala-
pított cégek most értek abba a fázisba, 

amikor érintetté váltak. Egy családi vál-
lalkozásnál mindig a kommunikáció a 
legfontosabb, ezt be kell indítani a csa-
ládtagok között, itt kezdődik a mi fel-
adatunk. Elsőként meg kell tudnunk, 
hogy mit akarnak a szülők és mit a gye-
rekek, mert ez a kettő sokszor nincs át-
fedésben egymással. Egy külső tanács-
adótól mindenki szívesebben fogad el 
tanácsot, az a leglényegesebb szerepünk, 
hogy tisztázzunk helyzeteket, szerepe-
ket, és közös platformra hozzuk az ér-
dekelteket. Hiába van szó üzletről, a be-
szélgetések során előjönnek az érzel-
mek, feltépődnek sebek, mivel a család-
ban az érzelmek dominálnak leginkább.

Milyen problémákkal találkoznak 
egy generációváltás előtt álló családi 
vállalkozásnál?

E.A.: Sok lehetőségük van ma a fi-
ataloknak, ez pozitív, hiszen, ha vala-
ki előbb tapasztalatokat gyűjt, és utána 
tér vissza a családi vállalkozáshoz, job-
ban fogja tudni vinni az üzletet, viszont 
fennáll a veszély, hogy más területen ta-
lálja meg a számítását. Mi mindig azt 
tanácsoljuk az ügyfeleinknek, hogy mi-
nél előbb legyenek meg a közös tervek. 
Fontos, hogy vállalkozásból vállalat-
tá kell tudni válni egy olyan cégkultúrá-
val, ahol a feladatok és a felelősségi kö-
rök ki vannak osztva. Az időzítés is szá-
mít, egy ötvenes éveiben járó vezetőnek 
már most foglalkozni kell a generáció-
váltás kérdésével.

Melyik szektorból kerülnek ki legin-
kább az ügyfeleik?

F.CS.: Országos lefedettséggel dol-
gozunk, vannak megbízóink kereske-
delmi, élelmiszeripari, mezőgazdasá-
gi szektorból de az autóipari beszállítók 
is megkeresnek minket. Sokféle eset-
tel találkozunk, nagyobb cégeknél tipi-
kus eset, hogy a meglévő menedzsment 
tagjai úgy érzik, méltánytalanul hát-
térbe kerülnek a cégvezetést átvevő fi-
atalokkal szemben, így megvan a ve-
szélye az értékes vezetők elvándorlásá-
nak. Egy vállalkozásra rengeteg kocká-
zat leselkedik belülről is. Véleményem 
szerint ezek közül a kezeletlen utód-
lás a legveszélyesebb. Ez a probléma 
szektorsemleges. A vállalkozásból vál-
lalattá fejlődést támogatja a tőzsdei be-
vezetési programunk is, amellyel tavaly 
bővítettük portfóliónkat. A legfonto-
sabb, hogy a generációváltás témájával 
időben foglalkozni kell, és be kell épül-
nie a vállalkozások élettervébe, stratégi-
ájába is. (X)
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A generációváltás problémájával 
időben foglalkozni kell

110 EZER CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁS

1

A szolgáltatásaink igénybe vétele lehet 
konzultáció vagy tanácsadás, annak 
függvényében, hogy tényszerű 
információkat kíván szerezni egy adott 
kérdéskörre vonatkozóan vagy a cégével 
kapcsolatos problémafeltárás, átvilágítás és 
végül megoldáskeresés a találkozó célja.

CÉGVEZETŐK 
PÓTLÁSA

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK7

www.familiaritas.hu

2 MINTA HIÁNYA34

66

Mit adjak át: a cégvezetést, a tulajdont is?
Kinek adjam át: Családtag(ok)nak, menedzsmentnek?
Alkalmas-e a kiszemelt átvevő a cégvezetésre?
Mikor adjam át? Mik a jelek, hogy itt az idő? 
Mit fogok csinálni utána? 
Benn maradjak-e cégben tanácsadónak?
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MI KELL A SIKERES ÁTADÁSHOZ?
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TIPIKUS HELYZETEK

Amit a generációváltásról 
tudni érdemes

A legnagyobb problémát manapság a 
kiöregedő cégvezetői nemzedék 
pótlása és a cég további sikeres 
működésének biztosítása jelenti.

Bizalom az utód(ok)
felé tervszerű

neveléssel előkészítve.
Erő és elhatározás a 

kezdő lépshez.

Mikor adom át?
Kinek? Hogyan?

Mit fogok csinálni
utána? Mi lesz, ha
nem szólhatok bele?

A vállalkozás átörökítésére a 
magyar cégeknek nincsenek másolható 
mintáik.

Ma Magyarországon 110 ezer olyan 
cég működik, ahol a tulajdonosok
és ügyvezetők között apai, anyai vagy
testvéri kapcsolat van.

Vészhelyzet

Nincs alkalmas
utód

Van lehetséges
utód / idő 
az átadásra

Amikor váratlanul és 
hirtelen kell valakinek 
átvenni
a kormányrudat.

Nincs átvételre
alkalmas utód
a láthatáron.

Ez az ideális helyzet
okozza a legnagyobb
fejtörést a
vállalkozásoknak.

A magyarországi családi vállalkozásoknál  
a kiöregedő cégvezetői nemzedék pótlása  
az egyik legizgalmasabb feladat.     K&K


