
Családi vállalatok:
megújulás, értékmegőrzés 
és a jövő megteremtése 



Bevezető

A családi vállalkozások iránti 
érdeklődésem kamaszkoromig nyúlik 
vissza. Nyaranta remek lehetőséget 
biztosított a zsebpénzem kiegészítésére, 
hogy besegíthettem szüleim 
vállalkozásaiba, továbbá családunk 
barátainak cégeinél is kaptam időnként 
feladatot. Utólag döbbentem rá, hogy 
mennyire értékes gyakorlatra tettem 
szert már a húszas éveimre annak 
köszönhetően, hogy számos különböző 
szervezetbe nyertem betekintést. Ennyi 
év távlatából ki emlékszik már arra, 
hogy mire ment el a zsebpénz, azonban 
számos élményem és máig érvényes 
tapasztalatom van ezekből az időkből.  

Úgy emlékszem vissza a kilencvenes 
évekre, hogy a cégvezetők 
kizárólag a saját ítélőképességükre 
támaszkodhattak.  Nem állt 
rendelkezésükre iránytű.  A barátok és a 
hasonló cipőben járók sem tudtak többet 

a vállalatirányításról és a cégvezetésről.  
Ma szerencsére teljesen más helyzetben 
vagyunk.  Sokat tanulhatunk a már 
előttünk járóktól, legyen szó külföldi, 
vagy helyi vállalatokról.  A felgyülemlett 
tudás és tapasztalat már egy jó ideje 
elérhető és folyamatosan bővül az Egon 
Zehnder Family Business szegmensének 
köszönhetően is.

Idén arra vállalkoztunk, hogy a mai 
szemmel legértékesebb írásokat és 
történeteket aktualizáljuk, valamint 
magyar nyelven is elérhetővé tegyük.  
Ezzel szeretnénk támpontot nyújtani a 
már sikeresen működő helyi cégeknek 
és családoknak, továbbá kedvet csinálni 
olyan érdeklődő olvasóknak, akik esetleg 
most gondolkodnak egy hasonló úton 
elindulni.

Oszabó Orsolya

Egon Zehnder 
senior tanácsadó 
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Előszó

Tulajdonos családtagként a családi 
vállalatban dolgozni a legjobb dolog 
a világon!  Vagy a legrosszabb, ez 
rajtunk múlik.  Cégvezetőként magam is 
megtapasztaltam ennek magasságait és 
mélységeit, a Felelős Családi Vállalatok 
Egyesületének (FBN-H) tagjaként és 
elnökeként pedig testközelből ismerem 
rengeteg hazai és nemzetközi családi 
vállalat történetét.  A Family Business 
Network (FBN) lehetőséget teremtett 
arra, hogy megismerjük több ezer 
családi vállalat generációváltással, 
cégvezetéssel, vagyonkezeléssel és 
családmenedzsmenttel kapcsolatos 
tapasztalatait. 

Miért olyan fontos ez?  Mivel nincs két 
egyforma cég és család, nagyon nehéz 
volna általánosan használható képleteket 
gyártani.  Vannak azonban egyetemesen 
alkalmazható szabályok, illetve a nagy 
számokból – ne felejtsük el, ezernyi 
családi vállalat sokszor évszázados 
múltját kutathatjuk – kijönnek olyan 
értékelhető adatok, amelyekre mi is 
építkezhetünk.  Az esettanulmányok 
szereplői valós személyek valós 
történetekkel, amelyekből tanulhatunk, 
elvonatkoztatva attól, hogy az eset egy 
másik országban, vagy másik iparágban 
történt.  A sikeres esetek többségében 
ugyanis nem szűken értelmezett 

gazdasági, sokkal inkább emberi 
döntések születnek, figyelembe véve a 
családtagok egyéni és a család egészének 
érdekeit.

A többgenerációs családi vagyonok 
elvesztésének okaként 15%-ban a rossz 
gazdasági döntéseket jelölik meg, 
negyedét az újabb átvevő generációk 
helytelen felkészítése okozza, és az 
esetek több mint kétharmadában a 
családtagok közötti együttműködés – 
vagy inkább annak hiánya – a kiváltó 
ok.  Azok a családok sikeresek hosszú 
távon, amelyeknek tagjai képesek az 
egyéni érdekeiket hátrébb helyezni, akik 
nyitottak a stratégiai változtatásokra, 
ahol tiszták a határok, ismertek a családi 
és a vállalatirányítási szabályok.

Mindez tanulható, megismerhető.  
Óriási felelőtlenség volna kihagyni ezt a 
lehetőséget!

Boross Dávid

Felelős Családi Vállalatok Egyesülete 
elnök

Oázis Kertészet 
ügyvezető igazgató
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az erős családi vállalatok ismérvei
a család jelentőségének megőrzése

Claudio Fernández-Aráoz  |  Sonny Iqbal  |  Jörg Ritter  |  René Sadowski 



A családi vállalatok gazdaságban betöltött szerepét 
számos kutatás megerősítette.  Azt is tudjuk, hogy 
sikerük kulcsa négy tényezőben rejlik:

• Korszerű vállalatirányítási elveket követnek.

• Nagy hangsúlyt helyeznek mind a családtagok, 
mind pedig a „külső” tehetségek azonosítására és 
fejlesztésére.

• Az utódlást szisztematikusan és fegyelmezetten 
közelítik meg.

• Képesek megőrizni a család jelentőségét.

Az elmúlt évtizedben komolyan foglalkoztunk mind 
a négy sikertényezővel, azonban a legnehezebben 
megragadhatónak a család szerepe tűnt.  Eredetileg azt 
gondoltuk, hogy ezt úgy lehet leginkább megőrizni, ha 
legalább egy, vagy akár két-három családtag is jelentős 
szerepet vállal a cég életében.  A téma azonban ennél 
összetettebbnek bizonyult.  Hogy alaposan a mélyére 
ássunk, a Family Business Network Internationallel 
(FBNI) egy célzott felmérést indítottunk bő három éve, 
kizárólag a család fajsúlyának részletes megértését 
állítva annak középpontjába.  28 sikeres családi 
vállalattól 50 vezetővel beszéltünk személyesen, majd a 
világ minden tájáról további 4000 FBNI-tag töltötte ki a 
kérdőívünket.  Az eredmények hat összetevőt tártak fel, 
amelyek közül mindegyik hozzájárul a család erejének 
sikeres fenntartásához.

1. Értékrend
Mindenekelőtt elengedhetetlen, hogy a család kiforrott 
értékrendszerrel rendelkezzen, amely a családtagokat 
összeköti, illetve az üzleti szereplőkkel és közösséggel 
való kapcsolatok alapjául szolgál.  Ez biztosítja a 

szervezet erkölcsi bázisát, amely iránytűként szolgál 
olyankor, amikor nehéz döntéseket kell meghozni, 
illetve kihívásokkal kerülünk szembe.  Arról nem is 
beszélve, hogy ez jelentősen megkülönböztetheti a 
céget a versenytársaitól, komoly előnyt biztosítva a 
vállalatnak.

2. Jövőkép
Egy körülhatárolt és következetesen kommunikált 
jövőkép a cég minden tevékenységét képes 
összehangolni.  A jelen üzleti környezetben 
különösen fontos a hosszú távú vízió, amikor a 
kiszámíthatatlanság és komplexitás nehézzé teszi a 
tervezést.  A hosszú távú gondolkodás és a tiszta célok 
azonban segítenek a prioritásokat felállítani és az üzleti 
környezet útvesztőjében eligazodni.

3. Jelenlét
A család és családtagok üzletmenetben és 
döntéshozatalban való részvételét fontos 
meghatározni, és ennek megfelelően megszervezni az 
információáramlást.  Fontos, hogy a saját feladatköre 
ellátásához mindenki rendelkezzen a szükséges 
információval és az üzletben pozitív jelenléttel bírjon.

4. Összetartás és interakció
A családnak demonstrálnia kell, hogy tagjai 
összetartanak, egymást tisztelik, támogatják, és 
kölcsönösen megértik.  Ennek feltétele, hogy a 
kényes témák és az új ötletek megvitatására legyen 
lehetőségük.  Tapasztalatunk szerint a család 
alkalmazkodó- és megújulási képességét a megfelelő 
kommunikáció nagymértékben meghatározza.

5. Megfelelő családi irányítás
A sikeres vállalatok esetében a család előre lefektetett 
és bizonyítottan hatékony elvek mentén hozza meg 
döntéseit.  A döntési jogkörök pontos meghatározása 
és következetes betartása a konfliktusok elkerülésének 
leghatékonyabb módja, de a professzionális 
működéshez is elkerülhetetlen.  Ez pedig egyértelműen 
meghatározza, hogy a legjobb szakemberek vonzónak 
találják-e vállalkozásunkat.

6. Vezetési elvek és szerepkörök
Végül, de nem utolsósorban fontos ismérv, hogy 
egy sikeres vállalatban a szerepköröket és a vezetési 
irányelveket lefektetik, és ezek egyértelműek mindenki 
számára, legyen az teljes munkaidőben dolgozó 
kolléga, vagy igazgatósági tag, esetleg más formában 
közreműködő döntéshozó.

A fenti hat tényező és egy-egy vállalat pénzügyi sikere 
között erős összefüggést találtunk.  Fontos azonban 
hozzátenni, hogy a nagy, félmilliárd dollár feletti éves 
árbevétellel rendelkező, családi tulajdonban lévő 
cégek esetében is közel 40 százalékuk legalább három 
tényezőn alulteljesít a hatból.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy egészségesen 
és fenntarthatóan működjünk és fejlődjünk tovább?  
Mindenekelőtt érdemes alaposan megvizsgálnunk, 
hogy hol áll ma vállalatunk a hat dimenzió mentén, 
és ott, ahol kiigazítás szükséges, megtenni a 
szükséges lépéseket a cég megerősítésére.  Például 
az értékrendszer kikristályosításához az értékek 
feltárása, megnevezése, integrálása és az üzleti 
stratégiához kapcsolása az út.  A jövőkép megerősítése 
lehetséges a szervezeti célok és egyéni célkitűzések 
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újragondolásával, ezeknek a hosszú távú vízió tükrében 
való újradefiniálásával.  Jó példa erre a Henkel, 
Németország legnagyobb, a tőzsdén is jelenlévő, de 
többségében 100 családtag tulajdonában lévő cége.  
Az 1876-ban alapított vállalat ma 20 milliárd eurós 
árbevételt és 53 ezer munkavállalót tudhat magáénak.  
A 100 családtag rendkívül jól szervezetten működik, 
és egységes álláspontot képvisel a cég jövőjével, 
valamint a családnak a cég életében betöltött szerepével 
kapcsolatban.

Ha az összetartásra gondolunk, a megfelelő 
információcserén van a hangsúly.  A rendszeres formális 
találkozások, a hatékony információmegosztás és a 
professzionális konfliktuskezelés kiépíthető minden 
vállalatnál.  A dán LEGO-nál, amely ma a harmadik 
generáció irányítása alatt áll (5,16 milliárd euró 
árbevétel és 16 ezer munkavállaló), a családtagok 
„felosztották” egymás között az üzleti területeket.  Egy 
ilyen alapokon nyugvó működéshez persze egymás 
tisztelete és támogatása szükséges, valamint folyamatos 
törekvés arra, hogy közös elképzelések mentén 
működjön a cégcsoport.

A megfelelő szintű jelenlét és befolyás kialakításánál 
fontos képviselni, hogy nemcsak az érdeklődés, hanem 
a hozzáértés is nélkülözhetetlen.  Jó gyakorlat, ha 
ugyanazok az elvárások érvényesülnek a család tagjaira, 
mint a nem családtagokra, ha előmenetelről van szó.  
A vállalatirányítási elvek kialakításakor pedig az adott 
iparág jellemzőit is fontos figyelembe venni, és az adott 
szegmensben legsikeresebb cégek legjobb gyakorlatait 
ismerni, illetve adaptálni.  A vezetési irányelvek 
sajátossága, hogy folyamatosan, a korszellemmel 
együtt alakulnak.  Bár mindig vannak divatirányzatok, 
amelyek gyorsan lecsengenek, a vezetési megközelítés 

proaktív, de kritikus felülvizsgálata és kiigazítása 
elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez.  
Gondoljunk csak arra, hogy mennyire más vezetési 
stílust várnak el a huszonéves kollégák a náluk 
idősebb, más környezetben szocializálódott társaikhoz 
képest.  India legnagyobb FMCG-cége, a Dabur, öt 
generációt élt eddig meg 1884-es alapítása óta, és a piaci 
kapitalizációja 10 milliárd dollár.  Az alapító család 
igazgatóságában egyensúlyban vannak a családtagok 
és a független igazgatók, és a cég volt az első indiai 
szervezet, amely a tulajdonosi és vezetői feladatköröket 
szétválasztotta 1998-ban.  A családi alkotmány, amely 
ma az együttműködés irányelveit tartalmazza, tisztán 
meghatározza a családtagok szerepét és jogkörét.  Bár 
sokan a család tagjai közül ma is tulajdonosok, csak 
kevesen vesznek részt a cég irányításában.

Jól tudjuk, hogy a legtöbb családi vállalkozás nem 
éri meg a harmadik generációt.  Vannak azonban 
sikertörténetek, és sokan ennél jóval tovább is 
képesek virágozni.  Mit tesznek ők másként?  A válasz 
a fentiekben rejlik: közös bennük, hogy mind a hat 
szempontban élen járnak.

Források:
https://hbr.org/2019/06/6-traits-of-strong-family-businesses
https://hbr.org/2015/04/leadership-lessons-from-great-family-businesses
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a családi vállalkozások legkényesebb  
kérdéseinek kezelése

Sonny Iqbal  |  Jennifer Pendergast  |  German Herrera 



Bármely igazgatótanácsban való részvétel nehéz feladat, 
de egy családi tulajdonban lévő vállalkozásban ez még 
nehezebb.  A tőzsdén jegyzett vállalatokkal ellentétben 
– ahol a tulajdonosi tőke növelésén van a hangsúly – a 
családi vállalkozások igazgatóságai kénytelenek több, 
akár egymásnak ellentmondó érdek mentén eljárni, 
például azonos részesedéssel, de ellenkező pénzügyi 
ütemtervvel rendelkező társtulajdonosok esetén.  
Mivel a családi vállalkozáson belül az interperszonális 
dinamika gyakran összetett, az olyan kritikus kérdések 
megvitatása, mint az utódlás, a kompenzáció kérdése 
vagy a vezetőség teljesítménye, gyakran kényelmetlen, 
zavaros és érzelmileg telített helyzetet teremt.  Nem 
szokatlan, hogy a családi vezetők meghátrálnak e témák 
hallatán, ugyanerre késztetve a független igazgatósági 
tagokat is.

Ha elfogadjuk, hogy tabuk – vagyis konfliktusos 
területek, amelyeket az igazgatóság próbál elkerülni – 
létezhetnek, ártunk az üzletnek.  Több évtizedes, családi 
vállalkozásokkal folytatott munkánk során azt láttuk, 
hogy az efféle elmismásolás nem válik be, ráadásul 
komolyan aláássa az igazgatótanács hatékonyságát, 
ahogyan ez egy globális infrastruktura-szolgáltató 
vállalatnál is történt.  Egy frusztrált igazgató szerint „az 
igazgatóság lényegében eseteket kezel ahelyett, hogy 
folyamatokat és szabályokat alakítana ki”.

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a családi 
vállalkozások igazgatóságai szembesülnek, hogy 
megtanuljanak ezeken a kellemetlen helyzeteken 
konstruktív módon túljutni. Ez világosan 
megmutatkozott azokban az interjúkban, amelyeket 
2019. elején hat ország néhány nagyobb vállalatának 
19 külsős és családi igazgatójával folytattunk.  A 

beszélgetések felfedték a leggyakoribb tabutémákat, 
valamint az ezek kezelése során alkalmazott 
megközelítési módokat. Külön hangsúlyt kapott 
továbbá, hogy „az interperszonális készségek és a 
felmerülő kérdések kezeléséhez szükséges bátorság az, 
amit az igazgatóságnak birtokolnia kell.”  

Vezérigazgatói utódlás
A vezérigazgató utódjának kiválasztása rendkívül 
kényes téma lehet egy családi vállalkozásban. A 
jelenlegi, családból származó vezetőnek ellenére 
lehet a gondolat, hogy leváltsák, ráadásul hangot 
is adhat ennek.  Egy dél-ázsiai, tőzsdén jegyzett cég 
vezérigazgatója szerint: „Amíg a cégben többségi 
részesedéssel rendelkezem, az igazgatótanács «az 
én tanácsom» és konfliktusok idején mellettem áll...  
Ezt a céget kemény munkával és saját verítékemmel 
építettem.  Ameddig én aktív vagyok, még a fiaim is 
alárendeltek maradnak, és azt teszik, amit én akarok.”

Ha azonban az igazgatótanács nem vállalja fel az 
utódlás kérdésében rá háruló feladatokat, az a 
vállalkozást veszélyeztető döntésekhez vezethet.  
Következzenek most beszélgetőpartnereink tanácsai 
arról, hogyan ösztönözzük a nyílt és őszinte vitákat e 
témában!

Bizalomépítés. Az igazgatótanács számára 
elengedhetetlen a kölcsönös bizalom a cég vezetőségén 
belül – beleértve a család- és nem családtagokat – 
csakúgy, mint a részvényesek szélesebb csoportja 
iránt. Ugyanakkor a bizalom kialakítása valószínűleg 
tovább tart, mint egy átlagos vállalatnál, mivel a direkt 
megközelítés ebben az esetben gyakorta nem működik.  

Az igazgatóknak meg kell tanulniuk türelmesen 
hallgatni és empatikusan kezelni a családon belüli 
viszonyokat, a tagok egóját és félelmeit.  „Egy családi 
tanácsban meg kell fontolnom, hogy hogyan adom át a 
mondandómat”, fogalmaz egy indiai igazgató. „Nem az 
a fontos, hogy mit mondok – az a fontos, hogy az egyes 
családtagok hogyan értelmezik azt.”

Egy amerikai vállalkozásban az igazgatók – mind 
a család képviselői, mind a független tagok – 
egyetértettek abban, hogy egy kívülálló töltse be 
a vezérigazgatói posztot.  Ezzel párhuzamosan 
azonban több érintett elvárását is számításba 
kellett venniük: a tulajdonosok mellett egy fiatal és 
feltörekvő családtagot, valamint további, a posztra 
érett nem családtag vezetőket.  Mivel először került 
merült fel annak a lehetősége, hogy nem családtag 
kerül a cég vezérigazgatói székébe, a tulajdonosok 
biztosak akartak lenni abban, hogy a helyes döntést 
hozzák meg.  Ehhez szüksége volt minden felmerülő 
jelölt elfogulatlan, külsős értékelésére, amit több 
igazgatósági tag is szorgalmazott.  Mások azt javasolták, 
hogy a családtagra különleges figyelmet fordítsanak, 
míg mások egyszerűen annyit akartak, hogy a fiatal 
családtag is érezze úgy, hogy része a folyamatnak.  
Olyan hangok is voltak, amelyek egyszerűen csak a 
cégnek legelőnyösebb döntést várták. Az igazgatóság 
mindegyik szempontot igyekezett figyelembe venni, 
így az utódlási folyamat megtervezése ugyan hosszabb 
és kevésbé hatékony lett, de elősegítette a bizalom 
elmélyítését.

Egy másik társaság igazgatói egyedülálló, de hatékony 
bizalomépítő taktikával álltak elő.  Olyan üdülőhelyre 
szerveztek közös pihenést, ahol a család nagyobbik 
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részének volt háza – ezzel lehetővé téve, hogy jobban 
megismerkedjenek a többi igazgatósági taggal és 
kapcsolatokat építsenek a családtagokkal az üléstermen 
kívül is.  Amikor később a cégnél problémák merültek 
fel, a tagok már személyes síkon is ismerték egymást, 
melynek következtében képesek voltak egyértelműen 
kommunikálni a családdal.

Független értékelés. Elengedhetetlen, hogy a 
kiválasztási folyamatban elkerüljük az elfogultságnak 
még a látszatát is.  Ha nem így teszünk, előfordulhat, 
hogy a cég nem a legmegfelelőbb jelöltet lépteti 
elő, valamint az is, hogy az újonnan kinevezett 
vezérigazgató protekció lévén pozícióba került, gyenge 
vezető színében tűnik majd fel.  Tény ugyanakkor, hogy 
nehéz személyesen érintettként objektívnek maradni.  
Akár egy HR-vezetőt is érhet az a vád, hogy nem pusztán 
a szakmaiság, hanem a család mozgatja a szálakat, főleg 
akkor, ha ő maga is egy családtag vezetőnek jelent.

Azért, hogy elfogulatlan képet kapjanak a piacon 
fellelhető tehetségek köréről, egyes cégek az igazgatók 
egy részét bízzák meg az utódlás kezelésével, kihagyva 
a folyamatból azon kollégáikat, akik szoros családi 
kapcsolatban állnak a lehetséges jelöltekkel.  Más 
vállalkozások a családtag vezetők hivatalos értékelését 
saját HR-osztályuk helyett külsős cégre bízzák, amelyek 
ráadásul az egyik független igazgatójuknak tartoznak 
beszámolási kötelezettséggel. 

Átláthatóság. Meglehet, hogy amiben a családi 
vállalkozás a leginkább különbözik a nem családi 
vállalkozástól, az a kommunikáció mértéke.  Egy családi 
vállalkozásban az utódlási folyamat minden lépését 
gondosan meg kell indokolni, hogy mindenki úgy 
érezze, hogy az igényeit figyelembe vették.

A következő generáció  
tehetségeinek fejlesztése
Újabb kihívást jelent, hogy a potencionális vezetők 
következő körét úgy állítsuk össze, hogy elegendő időt 
szánjunk arra is, hogy a beletanuljanak az üzletbe, 
és megszerezzék az annak irányításához szükséges 
készségeket.

Ha nem szisztematikusan foglalkozunk ezzel, sok 
minden félresikerülhet.  Vizsgáljuk meg például 
az egyik dél-amerikai cég helyzetét.  Esetükben a 
problémát nem az okozta, hogy a következő generáció 
is részt akart volna vállalni az üzletben – éppen az 
ellenkezője történt.  Mikor két, harmadik generációs 
családtagnak vezetői pozíciót ajánlottak, elutasították 
azt, ezzel örökösök nélkül hagyva a vállalkozást.  
„Inkább pénzforrásként tekintenek a cégre, semmint 
családi örökségként, amit fejleszteni kell” – mondta 
nekünk egy igazgató.

Következzen most néhány tanács arra vonatkozóan, 
hogyan készítsük fel a fiatal családtagokat a 
vállalkozásban betöltendő szerepükre!

Fektessük le a szabályokat még azelőtt, hogy szükség 
lenne rájuk. A következő generáció szerepvállalásával 
kapcsolatos megbeszélések sokkal egyszerűbbé válnak, 
ha a szerepvállalás ösztönzése helyett elméleti, általános 
beszélgetéseket kezdeményezünk. Tapasztalataink 
szerint a legjobb, ha szabályokat állítunk fel arra 
vonatkozóan, mikor és hogyan lépjen be a következő 
generáció a vállalkozásba.  Ügyeljünk arra, hogy 
előítéletek helyett a képességeken legyen a hangsúly, 
és hogy a fiatal rokonok tisztában legyenek az 
elvárásokkal még azelőtt, hogy elég idősek lennének 
magához a szerepvállaláshoz.

Egy olasz cég igazgatótanácsa már akkor kidolgozott 
egy formális tehetséggondozási tervet, amikor az 
alapítók a 40-es, 50-es éveikben jártak, a következő 
generáció pedig még fiatal gyermekkorban volt.  
Maga a terv szándékosan általános, „jövőbe tekintő” 
hangvétellel készült.  A cég emellett felállított egy 
családi tanácsot, azzal a céllal, hogy zavartalan 
kommunikációt biztosítsanak az igazgatótanács és a 
család között, továbbá azért, hogy természetes módon 
vonják be a következő generációt a cég életébe.  

Más cégek középiskolai, illetve egyetemei éveik 
alatt kezdik bevonni a fiatal családtagokat a 
megbeszélésekbe, hogy ezzel betekintést nyújtsanak a 
vállalat működésébe.

A családok gyakran tekintik feladatuknak a családtagok 
foglalkoztatására vonatkozó szabályzat kidolgozását.  
Ebben például megkövetelhetik, hogy a meghatározott 
számú évet a családi vállalkozáson kívül töltsön 
el valaki, vagy akár azt is megtilthatják, hogy egy-
egy családtag kedvéért új pozíció jöhessen létre a 
vállalkozásban.  Azonban fontos arra ügyelni, hogy 
ezeket a szabályokat kövessék is.  Az igazgatók feladata 
ennek biztosításán túl az, hogy mérlegeljék, mely 
szabályok nem szolgálják megfelelően az üzlet, vagy a 
család érdekeit. 

A szabályok törvénybe iktatása. Számos vállalkozás a 
következő generációs tehetségfejlesztési folyamatokat 
hivatalosan a családi alkotmányban, vagy szabályzatban 
rögzíti.  Ezekben az üzleti víziókat, az értékeket 
és a döntéshozatali megközelítést is részletezik.  
Idetartozhat például az a téma, hogy a házastársaknak 
van-e döntési jogkörük, és az, hogy ki örökölje a 
részvényeket, ha egy elhunyt családtagnak nincsen 
közvetlen örököse. 
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Az alapszabályok kidolgozása nehéz és gyakran 
feszültségekkel terhelt feladat.  Ha ez túlságosan 
ijesztőnek tűnne, jó alternatíva lehet – egy latin-
amerikai cég példáját követve – egy külsős és családtag 
vezetőkből álló bizottság létrehozása, amely a 
családtagok fejlődését vizsgálja.  Az említett vállalkozás 
esetében a bizottság olyan programot dolgozott ki, 
amelynek keretében a 40 év alatti rokonokat legfeljebb 
két évre leányvállalatok igazgatójává nevezték ki.  
Ebben a időszakban az érintett családtag számára 
világossá vált, hogy ő maga szívesen vállal-e továbbra is 
részt a családi üzletben, az igazgatók számára pedig az, 
hogy a családtag mennyire alkalmas a feladatra.

Kompenzáció
Az igazgatóknak gyakorta okoz fejtörést a családtagok 
fizetésének kérdése.  Mennyit kellene keresniük a külsős 
vezetőkhöz képest?  Mindenki számára egyértelmű, 
hogy a külsős vezetőket úgy kell fizetniük, mint 
ahogy azt a nagy, tőzsdén jegyzett cégek tennék?  
Védve vagyunk az elfogultság és protekció legapróbb 
gyanújával szemben is?

Egy multimilliárdos amerikai vállalkozásban a béke 
megőrzésének érdekében a különböző szerepet betöltő 
testvérek ugyanakkora fizetést kaptak.  A helyzet 
akkor eszkalálódott, amikor a következő generáció is 
munkát kért – és hasonló fizetést várt.  Míg a családok 
gyakran tekintik a tisztességes fizetést az egyenlő 
fizetéssel azonosnak, ez nem minden esetben van így.  
Főképp akkor nem, amikor már a következő generáció 
is csatlakozik a vállalathoz.  Fontos, hogy megtörjük 
ezt a paradigmát, mind az elvárások kezelése, mind 

a családon kívüli tehetségek vonzásának érdekében.  
Érdemes lehet ezért egy független igazgatókból álló 
kompenzációs bizottságot létrehozni, amely külső 
piaci támpontok segítségével egy objektív, adatokkal 
alátámasztott fizetési szabályzatot tud kidolgozni.

Alulteljesítő családtag vezetők
Noha ez az egyik legkényesebb probléma, amivel 
számolni kell, vannak módok ennek megelőzésére 
is. Ideális esetben a családtagok nem családtag 
felettesnek riportálnak, ami lehetővé teszi, hogy a 
vezetők őszinte értékelést adjanak.  A családtagokat 
felügyelő nem-családtagokra érzékeny feladat hárul, 
így tehát világos iránymutatást kell kapniuk arról, 
hogy hogyan támogassák és értékeljék a családtagokat.  
Ahogyan azonban a családi vezetők lépdelnek felfelé 
a ranglétrán, az említett felállás kényelmetlenné 
válhat.  Egy ponton hasznos lehet az igazgatósági tagok 
egy része által végzett további felügyelet.  Ezenfelül 
minden családi vezető mellé érdemes kinevezni 
egy coachot vagy mentort.  Gyakran egy tapasztalt 
független igazgató kiváló mentora lehet egy szenior 
családi vezetőnek, és ez segíti a többi igazgatósági tag 
bevonását a teljesítményértékelés folyamatába.

Mint minden alulteljesítő vezetőt, a családtagokat 
is olyan fejlesztési programba érdemes bevonnunk, 
amellyel megadjuk számukra a fejlődés esélyét.  
Amennyiben ez nem bizonyul elegendőnek, akkor 
másik, a képességeiknek megfelelő pozíciót vagy a 
visszavonulás lehetőségét kell felkínálnunk.  A cég 
kultúráját veszélyeztetjük azzal, ha az ilyen vezetőt 
akkor is pozícióban tartjuk, amikor már mindenki 

számára világossá vált, hogy a munkáját nem megfelelő 
minőségben végzi.  Rendkívül fontos azonban, hogy 
távozásukat diszkréten kezeljük, és tekintélyük a 
család előtt ne csorbuljon.  Ha pedig teljesítményük 
felülvizsgálatát kezdeményezzük, ezt az információt 
bizalmasan kell kezelnünk, amelyet a szélesebb 
családdal megosztani nem szabad. 

Az alulteljesítő családi vezérigazgató kérdésének 
kezelése különösen nehéz.  A családi vállalkozások 
ezzel a kérdéssel akkor szembesülhetnek, ha nem 
fordítanak elegendő figyelmet vezérigazgatójuk 
értékelésére és nem adnak egyértelmű visszajelzéseket.  
Ha pedig az ilyen vezérigazgatót el is kell távolítani, 
az igazgatók kényelmetlenül érezhetik magukat egy 
rokonnal szemben.  Tapasztalataink szerint egy dolog 
biztosan segíthet ilyen helyzetekben: a legszeniorabb 
független igazgatósági tag kezdeményezzen egy 
olyan „hosszú távú” utódlási folyamatot, amely 
a vezérigazgató profilja és az elvárt teljesítmény 
egyértelmű meghatározásával kezdődik.  Ezt követően 
az igazgatótanács javasolhatja a jelenlegi vezérigazgató 
teljesítményének összehasonlítását a most 
meghatározott elméleti leírással, hogy azonosítsák 
a fennálló hiányosságokat és a fejlesztésre szoruló 
területeket, valamint számszerűsítsék a jelenlegi 
vezérigazgató megtartásának költségeit.  Ez a módszer 
deperszonalizálja a pozícióban lévő vezérigazgató 
értékelését és segít megérteni a jelenlegi helyzet 
fenntartásának hátrányait.  A család – az előjogával élve 
– végül dönthet úgy is, hogy megtartja a vezérigazgatót, 
de az igazgatótanács a fent leírt folyamattal már teljesíti 
azon kötelezettségét, hogy alternatívákkal szolgáljon.
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Kérdések felvetése
Olyan kultúra megteremtésével, amelyben a kérdések 
felvetését nemcsak ösztönözzük, hanem el is várjuk, 
segíteni tudjuk a család vállalkozások igazgatósági 
tagjait abban, hogy kényes helyzetekben is 
helytálljanak.  Még ha cselekedni nem is mindig tudnak, 
az általuk felvetett kérdések a családot a helyes lépés 
megtételére sarkallhatják. 

Célszerű azonban kideríteni, hogy melyek a megosztó 
kérdések.  Egy amerikai vállalatnál az igazgatótanács 
független tagot delegált az éves családi tanács ülésére 
kifejezetten azért, hogy ebbe betekintést nyerjenek.  
Az igazgatósági tag megkérdezte a családot: „Mi az, 
ami «szent tehénnek» számít?  Milyen témákat lehet 
megvitatni és mit kellene elkerülnünk?”

Az ilyen információk segítenek az igazgatóknak 
megérteni azt, hogy mihez nyúljanak óvatosabban 
– de ne kerüljenek el örökké.  Egy igazgató szerint 
ugyanilyen fontos, hogy „meghalljuk azt is, amit nem 
mondanak ki.  Fontos olvasni a sorok között – tényleg 
időt kell erre szánni.  A család nem egyetlen hangból áll, 
hanem többől.” 

Végső soron a családi vállalkozás igazgatói tagsága 
több szempont figyelembevételét kívánja meg, mint a 
más testületekben való tagság, valamint sokkal több 
finomságot és türelmet is igényel.  Ez egy kihívás, 
amely ugyanakkor sokszorosan megtérül.  Ezek a 
vállalatok gyakran a helyi, vagy nemzeti gazdaság 
fontos alkotóelemei, amelyek a megfelelő támogatással 
képesek generációkon átívelve is virágozni.
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családi cégek és irányításuk...
…ma és holnap

Sir Adrian Cadbury 2000-es írásának aktualizált változata



A családi cégeknek törekedniük kell arra, hogy olyan 
jól irányítsák és menedzseljék őket, mint legjobb 
versenytársaikat. Ezen professzionális megközelítésre 
a családi cégeknek talán még nagyobb szüksége van, 
mint a nem családi alapon szerveződőknek. Sajátos 
jellegükből fakadó erősségeikre támaszkodva, logikus 
szervezeti és irányítási struktúrák létrehozásával kell 
felkészülniük a jövőre és a folyamatos növekedésre.

A családi cégek sajátos természete

Erősségek

A családi cégek olyan megkülönböztető jegyeket 
hordoznak, amelyek komoly versenyelőnyt 
biztosíthatnak számukra. Hosszú távú nézőpontjuk 
alapja, hogy a jövő generációinak építik a vállalkozást, 
és a legtöbb családi cég alapértékei világos identitást 
biztosítanak az egyre személytelenebbé váló  
üzleti világban.

Kockázatok

Az ilyen cégek azonban kockázatot is hordoznak, 
nevezetesen a családon belüli nézeteltérések miatt, 
különösen a cégben aktívan dolgozó és az abban 
csupán részvényesként megjelenő családtagok között.

A növekedés következményei

A családi cég növekedésével megváltozik a tulajdonos és 
az irányító szerepe, fokozódik az összetettség. Az egyre 
kiterjedtebb, többgenerációs család mellett a családhoz 
nem tartozó vezetők növekvő száma formálisabb 
rendszert igényel. 

Szervezeti szükségszerűségek
Három kérdéskör válik egyre fontosabbá.

Toborzás és előléptetés

A családhoz tartozó, illetve külső vezetők toborzása 
és karriermenedzsmentje nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy a cég magáénak tudhassa a hosszú távú sikerhez 
szükséges kiemelkedő vezetőket. A „nyitott ajtó” elvnek, 
amely a cégben dolgozni akaró családtagok számára 
megteremti a lehetőséget a csatlakozásra, feltétlenül 
ki kell egészülnie egy a teljesítményen alapuló 
előléptetési rendszerrel mind a családtagok, mind a 
nem családtagok számára.

Méltányosság

A pénzügyi és nem pénzügyi juttatások rendszerének 
méltányossága és átláthatósága különösen a 
családon belül bizonyul lényeges eszköznek a vélt 
igazságtalanságokat övező feszültségek elkerülésére.

Szervezeti felépítés

A legfontosabb, hogy szükségessé válik a szerepkörök 
és pozíciók határainak meghúzása, valamint a napi 
irányítás és a stratégiai iránymutatás szétválasztása.

Vállalatirányítási struktúrák
A sikeres családi cégeknek szükségük van a stratégiai 
üzleti kérdésekkel foglalkozó testület létrehozására. 
A családot be kell vonni és tájékoztatni kell, lehetőleg 
külön e célt szolgáló csatornák, például a családi  
tanács útján.

Előnyök

Az igazgatóság kialakítása lehetővé teszi, hogy a  
cég egyértelmű hatásköröket állítson fel az 
üzlet különböző területein. Biztosítja a céget 
megkülönböztető elvek és értékek stabilitását és 
folytonosságát, valamint a napi operatív ügyek és 
a stratégiai kérdések szükséges különválasztását is 
megoldja. Ennek köszönhetően a stratégiai kérdések 
megfelelően és objektíven kezelhetők.

Külső igazgatók

Az igazgatótanács a külső igazgatók bevonásával teheti 
lehetővé az új ötletek beszivárgását és a tapasztalatok 
szélesebb körének megismerését. Az ilyen tagok több 
fronton nyújtanak segítséget, egyszerre segítenek a 
vitatott belső kérdések megoldásában, biztosítják a 
családhoz tartozó és kívülálló vezető tisztségviselők 
egyenlő bánásmódját, és külső szempontokat hoznak a 
stratégiai gondolkodásba.

Következtetésképpen a családi cégek hosszú 
fennmaradásának és sikerének biztosításában 
kulcsfontosságú hajtóerőt képviselnek az eredményes 
igazgatótanácsok, a logikus szervezeti felépítés, 
valamint a méltányos és átlátható toborzási és 
előléptetési politika.
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A családi cégek sajátos természete

„A családi tulajdonban lévő vállalkozásoknál minden a jó 
vállalatirányításon múlik. A megfelelő vállalatirányítási 
gyakorlatot követő cégek nagyobb valószínűséggel 
végeznek stratégiai tervezést és utódlástervezést. Általában 
gyorsabban növekednek és tovább élnek.”1

John L. Ward professzor

A családi cégek világszerte az üzleti élet alapegységei, 
gazdasági és társadalmi fontosságukat egyre szélesebb 
körben ismerik el. Nemzetközi viszonylatban ez az 
üzleti szervezetek uralkodó formája. Dominanciájuk 
egyik mérőszáma a családi vállalkozások bejegyzett 
társaságokhoz viszonyított aránya. Becslések szerint 
ez az Egyesült Királyságban mért 75 százaléktól az 
Indiában, Latin-Amerikában, valamint a Közel- és Távol-
Keleten tapasztalt több mint 95 százalékig terjed. Emiatt 
a családi cégek kormányzásának módja – azaz, hogy 
miként irányítják és ellenőrzik őket – létfontosságú 
abból a szempontból, hogy milyen mértékben járulnak 
hozzá a nemzetgazdaság és tulajdonosaik sikeréhez.

Az egyszerűség kedvéért családi cégnek tekintem az 
összes olyan vállalkozást, amely egy vagy több család 
tulajdonában, irányítása alatt, vagy jelentős befolyása 
alatt áll. Ez utóbbi akkor fordul elő, ha a cég vezetéséért 
felelős személy kinevezésében a családé a végső szó. A 
családi cégekről érdemes nemzetközi vonatkozásban 
is beszélni, mivel hasonló lehetőségek és problémák 
állnak előttük, és e hasonlóságok többet nyomnak 
a latban, mint a köztük lévő nemzeti-kulturális 
különbségek.

Létfontosságú azonnal felismerni, hogy egy családi 
cég irányítása sok szempontból összetettebb, mint egy 
családi kötelékekkel át nem szőtt cég irányítása. Az 
üzleti kapcsolaton kívül ugyanis a családi viszonyokat is 
kezelni kell.

„Egy kis családi vállalkozás különleges tulajdonságai 
közül a leginkább kiemelkedő, hogy sajátos üzleti stílust 
képvisel, a hús-vér érintettség egy formáját, amelyben az 
üzleti tevékenységet, a döntéshozatalt, a célok kitűzését 
óhatatlanul bonyolítják a személyes kapcsolatok.”2

Philip Clarke

Erősségek – jövőkép és értékrend

Pontosan ez a családi cégekben meglévő „hús-vér 
érintettség” az, ami megkülönbözteti őket a másfajta 
üzleti szervezetektől, és egyben a versenyelőny 
forrása lehet. A családi cég versenyelőnye a család 
azon elkötelezettségében rejlik, hogy nyereséges 
vállalkozást építsen. A vállalkozás indulásakor a család 
e közös célját minden családtag fel tudja vállalni. 
Mivel a család a tulajdonosa és irányítója is a cégnek, 
a döntéshozatal egyértelműen zajlik, hiszen nincsen 
szükség a tulajdonosok és a vezetőség érdekeinek külön 
vizsgálatára. Ugyanebből az okból a cég minimális 
rezsiköltséggel, a család saját erőforrásaira építve 
működtethető. Természetes, hogy az alapító jogkörét 
kezdettől elfogadják, és – feltéve, hogy az alapító 
hozzáértő – a cégnek minden esélye megvan arra, hogy 
felvirágozzon.

Hosszú távú kilátások

Az üzleti siker létfontosságú a családi cégek 
fennmaradásához, azonban ezek nem csak erre 
kínálnak lehetőséget. Általában a családi érdeket 
folytonosságában tekintik, ezért hajlamosak döntéseik 
meghozatala során a hosszú távú szempontokat 
érvényesíteni. Munkatársaik számára ez a legjobb 
garancia arra, hogy a jövőt nem áldozzák fel a jelen 
kedvéért. A sikeres családi cégek üzletpolitikája 
mögött a következő gondolat húzódik meg: a jövő 
generációinak építik az üzletet.

A jövőbe mutató építkezés eredménye a cég jó 
hírnevének figyelemmel kísérése, a munkavállalók 
és a közösség érdekeinek szem előtt tartása. Ha 
a cég az évek során úgy látja, hogy hű maradt az 
alapokhoz és megmaradt a szakterületén, észszerű 
gondot fordítania a munkavállalóival, beszállítóival, 
vevőivel és szomszédaival fennálló viszonyaira, 
mert számíthat ezek tartós fennállására. A családi 
cégek összességében ilyen okok miatt élvezhetnek jó 
hírnevet munkáltatóként, és számos úttörő fejlesztést 
honosítottak meg a foglalkoztatási feltételek területén.

Világos identitás a személytelen világban

A családi cégek a személytelen világban világos 
identitást tudnak képviselni. A családi cégek emberi 
léptéket követnek, aki náluk dolgozik, tudja, kinek 
dolgozik. Ezért nem meglepő, hogy a családi cégek 
gyakran a munkavállalók teljes családjának lojalitását 
elnyerik, és gyakran családi hagyománnyá válik az adott 
cégnél dolgozni.
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#1 A Cadbury esete
A családi cégek fejlődési szakaszainak vizsgálata során 
hasznosnak bizonyulhat annak a cégnek a tapasztalatait 
megvizsgálni, amelyben munkás éveimet töltöttem. 
A Cadbury céget dédapám, John Cadbury alapította. 
Birmingham központjában nyitott szatócsboltot 1824-ben, 
és teát, kávét, kakaót, komlót és mustárt árult. 1831-ben 
úgy döntött, hogy a kakaógyártásra és -forgalmazásra 
összpontosít, így a boltot átadta Richard Cadbury Barrownak, 
az unokaöccsének. A bolt aztán családi szatócsüzletté nőtte ki 
magát Barrow’s Stores néven, amely Birminghamben egészen 
addig virágzott, míg az 1960-as években tulajdonost  
nem váltott. 

John Cadbury 1831-től 1861-ig volt a Cadbury cég tulajdonosa 
és vezetője, majd Richard és George fiai vették át az üzletet. 
Így a legegyszerűbb üzleti struktúra – a tulajdonos-vezető – 
ekkor a következő legegyszerűbbnek – a társulásnak – adta 
át a helyet. A két testvér irányítása alatt a cég gyorsan nőtt, 
különösen, miután 1879-ben zöldmezős beruházás kereteiben 
új gyárat építettek Bournville-ben. 1899-ben Richard Cadbury 
elhunyt, a cég ekkor már 3000 alkalmazottal működött. 
Ekkor döntés született a vállalkozás átalakításáról, így jött 
létre a Cadbury Brothers Limited zártkörű részvénytársaság, 
és működtetésére igazgatótanácsot hoztak létre. Az 
igazgatótanács elnöke nagyapám, George Cadbury volt, tagjai 
pedig az ő két idősebb fia, Richard két idősebb fia, továbbá 
a cég titkára, aki ugyancsak a család tagja volt. A következő 
struktúraváltás a Cadbury és a Fry 1919-es összeolvadásával 
következett be. A XIX. században a J.S. Fry & Sons, egy 1728 óta 
létező cég, saját ágazatának vezető társasága volt. A Cadbury 
a XX. század elején vásárolta meg, és addigra a Fry család már 
inkább közvetetten vett részt a cég vezetésében.

A két cég összeolvadása és a Fry család tagjainak távolléte 
azt jelentette, hogy a Cadbury család azon tagjainak száma, 
akik egyszerre voltak vezető tisztségviselők és részvényesek, 
elmaradt a Cadbury és a Fry család olyan tagjainak számától, 
akik csupán részvényesek voltak és az összevont vállalkozás 
vezetésében nem vállaltak szerepet. Ekkor vált szemponttá, 
hogy a céget vezető családtagok – akiknek a beruházás és a 

növekedés volt a célja – más szemszögből látta a dolgokat, 
mint azok a családtagok, akik pusztán tulajdonosok voltak, 
és elsősorban az osztalék mértékével, illetve tulajdonrészük 
tőkeértékével foglalkoztak. Ebben a helyzetben 
elkerülhetetlenül vitatémává vált, hogy nyitott piac hiányában 
a cég részvényeit milyen áron lehet átruházni.

A generációváltások során a tulajdonjog két család közötti 
szétszóródása (nagyapámnak és testvérének együttesen 
tizenkilenc gyermeke volt), a családon kívüli érdekeltséggel 
rendelkező családi részvényesek növekvő aránya, valamint 
az adókörnyezet végül ellenállhatatlanná tette a gondolatot, 
hogy a részvényekre nyilvános ajánlatokat kérjenek. Így 
1962-ben a cég tőzsdére került, tulajdonjogi szempontból 
megszűnt családi cégnek lenni, bár az igazgatóság zöme 
továbbra is családtagokból állt és a család a részvények több 
mint felével rendelkezett. Ezt követően a családi részvényesek 
már nyílt piacon tudták értékesíteni részvényeiket, és az 
igazgatótanács tagjainak a korábbiakhoz képest jóval 
szélesebb körben kellett a részvényesek általános  
érdekeit figyelembe venni.

Az igazgatóságba először 1943-ban neveztek ki nem családtag 
igazgatót, de amikor 1958-ban bekerültem én is, a cég 
lényegében még mindig a család tulajdonában és irányítása 
alatt állt, az összes igazgató végrehajtó felelősségi kört viselt a 
vállalkozásban. A vállalkozás struktúrájának  
következő változtatására 1969-ben került sor, amikor 
a Cadbury és a Schweppes 50-50 százalékos arányban 
összeolvadt, majd ezt követően 2010-ben a Kraft (jelenleg 
Mondelez) megvásárolta – az addigra már újra privát 
tulajdonban lévő – Cadburyt.

A Cadbury életében strukturális változást hozó erők – 
mint például a növekedés, a családi utódlás, halálesetek, 
adóváltozások és összeolvadások – minden tartósan fennálló 
családi céget érintenek. Ráadásul a családi cégek zöme úgy 
szeretné megtalálni a folytonos növekedés lehetőségét, hogy 
közben megtartja a család érdekeltségét.
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Kockázatok – családi feszültségek
A családi cégek sokat nyújthatnak a közösségnek, 
ugyanakkor a családtagok viszonyait próbára tevő 
sajátos problémák is felmerülhetnek, amelyek a cég 
piaci versenyképességét is befolyásolhatják.

A munka és a család összemosódása

A problémák két forrásból származnak. Az egyik  
a családi elköteleződés másik oldala. Az elköteleződés 
abból fakad, hogy a család üzleti és családi életét egy 
egységnek tekinti. A családi viszonyok nem különülnek 
el a munkahelyi viszonyoktól, nem lehet az egyikből 
megpihenni a másikban. Akik más tulajdonosnak 
dolgoznak, hazatéréskor maguk mögött hagyhatják  
a munkával járó frusztrációt, vagy az otthoni  
problémák elől az irodába menekülhetnek. Ha a család 
maga a cég, a családtagok nem tudják így kiereszteni 
a gőzt. A nehézségek egyik lehetséges forrása tehát 
az, hogy a családi cégben a személyes kapcsolatok 
rendkívül fontosak, és a résztvevők nem tudnak 
eltávolodni és az üzleti ügyeket a családi kérdésektől 
elkülönültnek tekinteni.

Növekedés

További nehézségeket jelenthet a cég növekedése és  
az idők változása. A cégalapítók és közvetlen családjuk 
képes lehet sikeresen kezelni a belső viszonyrendszert, 
mert az üzleti hierarchia gyakran megfelel a családon 
belülinek. Ez az egyenes viszonyrendszer azonban nem 
feltétlenül marad fenn akkor, amikor bekerül a cégbe a 
már kibővült család második generációja. A cég családi 
cégként történő fennmaradása attól függ, hogyan lehet 
a viszonyrendszert a bővülő család körében  
is fenntartani.

Hatalommegosztás

Ugyanilyen fontos, hogy a növekvő családi cég 
kénytelen lesz a családi körön kívüli vezetőket bevonni. 
Ehhez a családtagok és a „külsős” kollégák közötti 
viszonyokat is kezelni kell. A hatalom megosztása, 
amire a családhoz nem tartozó vezetők befogadásához 
szükség van, az egyik legnehezebben kezelhető 
kérdéskör a családi cégeknél.

Növekedés – minták és következmények
A családi cégek mindenféle formát és méretet 
ölthetnek, és mindenféle sikert és kudarcot 
megtapasztalhatnak. Amely cégek nem tudnak szintet 
lépni, vagy az alapító halálával megszűnnek, nem érik 
el az igazgatótanács létrehozásának és az igazgatók 
kinevezésének stádiumát. Vannak olyanok is, amelyek 
szándékosan döntenek úgy, hogy nem növekednek, 
és inkább megtartják az eredeti szervezeti formát. Az 
olyan családi cégeknél felmerülő kérdésekre kívánok 
most összpontosítani, amelyeknek a növekedéshez 
formalizálni szükséges a struktúráikat, de ezt a családi 
elkötelezettséget megőrző és a cég üzleti sikerét 
előmozdító módon kívánják megoldani.

A tulajdonos/vezető evolúciója

A családi cégtől függő családtagok közötti viszonyokat 
az idő múlása és a cég növekedése próbára teszi mind 
a munkalehetőség,  mind a jövedelem szempontjából. 
A növekedés egyik hozadéka az, hogy a tulajdonjog 
jobban szétterül a családban, és nő a családon kívüli 
vezetők aránya a családtag vezetőkéhez képest. Ennek 
eredményeképpen a család már nem azonosul olyan 
szorosan a vállalkozással. A cég irányításában továbbra 
is részt vevő családtagoknak nő a mozgástere, és több 

külsőssel tudják megbeszélni a cég ügyeit. A növekedés 
is feszültséghez vezet a családban, mivel a családtagok 
érdeklődése általában szétágazó. Különösen így van 
ez a vállalkozás irányításában aktívan részt vállaló 
családtagok és a többi családtag viszonylatában.

A céget irányítók úgy érezhetik, a többi családtag 
azért élvezheti a megszokottá vált életszínvonalat, 
mert ők megdolgoznak ezért. Úgy látják, ők végzik 
a munkát és viselik a felelősséget, a rokonok pedig 
élvezik ennek gyümölcsét, és szabadon kritizálhatják 
az irányítók erőfeszítéseit. A tulajdonnal rendelkező, 
de a vezetésben részt nem vállaló családtagokban 
viszont felmerülhet, hogy saját részvényesi érdekeiket 
alárendelik a céget irányító családtagok érdekeinek.

A családi cégek számára az egyik legnehezebb 
átmenet a tulajdonos-cégvezető szakaszból 
átlépni abba a szakaszba, amelyben a tulajdonlás 
már részben elkülönül az irányítástól. A cégben 
nem dolgozó tulajdonosoktól ez a tulajdonosi 
szerepkör elfogadását igényli, ami nem mindig megy 
könnyen. A tulajdonosoknak van beleszólása az 
igazgatóválasztásba, de amint ez megtörtént, hagyni 
kell, hogy a választott tisztségviselők irányítsák a 
cég életét, akár családtagok, akár nem. A családtag 
részvényesek számára gyakran nehéz elfogadni, 
hogy nem szólhatnak bele a még mindig sajátjuknak 
tekintett cég napi irányításába.

A családi cégen belüli hierarchia a családtagok 
közötti viszonyrendszerből idővel lényegében üzleti 
viszonyrendszerré alakul át. Ha a család csak a saját 
vállalkozását ismeri, a családtagoknak nehéz megítélni, 
milyen egy független felek közti üzleti kapcsolat, pláne 
azt felismerni, hogy mikor válik szükségessé ilyen 
kapcsolatot kialakítani.
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Az egykor egységes családi irányító csoport a cég 
növekedésével három táborra oszlik:

• családtag tulajdonosok,

• családtag tulajdonosok és cégvezetők, illetve

• nem családtag vezetők.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes tulajdonos-
cégvezetők úgy tekinthetnek magukra, hogy közvetlen 
tulajdonosi és vezetői felelősségeik mellett még a 
részvényes rokonok felé is vagyonkezelői felelősséggel 
tartoznak. Az ilyen új viszonyok megfelelő kezeléséhez 
minden érintett szereplőnek világosan kell látnia saját – 
és mindenki más – felelősségi és döntési körét. 

 Szervezeti követelmények
Ha a családi cég sikeresen kívánja kezelni a 
növekedéssel járó következményeket, három  
szervezeti feltétellel kell foglalkoznia. Tudnia kell,  
hogy miként szerezze és tartsa meg a vállalkozás 
számára legjobb embereket; képesnek kell lennie a 
bizalom és átláthatóság kultúrájának kialakítására; 
valamint tudnia kell logikus és hatékony szervezeti 
felépítést meghatározni.

Toborzás és előléptetés
A családi cég toborzási és előléptetési politikája 
létfontosságú a hosszú távú siker szempontjából. 
A családi kötelékekkel nem rendelkező cégeknél a 
részvényesek és a vezetők között alapvetően nem 
kódolt a nézeteltérés a vezetői utánpótlásról. Mindkét 
csoport a legjobbakat akarja a vezető posztokon látni. 
A családi cégnek is ez az elsődleges célja, ám ezenkívül 
másodlagos célként felmerülhet a családi érdek 
fenntartása a cégvezetésben, és a család különböző 

ágai közötti egyensúly megteremtése. Családi 
vállalkozásoknál különösen kritikus kérdés, hogy a jó 
képességű „külső” vezetőket miként vegyék fel és tegyék 
számukra vonzóvá a maradást.

A családi cégek toborzási és képzési gyakorlatában két 
általános felvetésnek van relevanciája. Az első, hogy a 
családi cégek általában jobban becsülik a gyakorlati 
tapasztalatot, mint a formális képzést. A családtagok 
gyakorlati értelemben gyakran jól képzettek, mivel 
az üzletben nőttek fel és a cég által folytatott összes 
tevékenységet végigjárták. Azonban pont ez a mély 
gyakorlati háttér teheti őket szkeptikussá az oktatás 
és szakképzés előnyeivel szemben, illetve általában az 
olyan kollégák képességeit illetően, akik nem osztoznak 
hasonlóan szerteágazó tapasztalatban.

A második felvetés, hogy a vezetők toborzási és 
képzési igényei állandók, a családon belüli toborzás 
azonban generációnként zajlik mindaddig, amíg van 
választási lehetőség a családtagok köréből. Ennek 
eredményeképpen a családi vezetők és igazgatók sokkal 
fiatalabban kerülhetnek kinevezésre, mint egy nem 
családi cég esetében. Nehéz azonban összehangolni 
a nem családtag vezetők három-öt évente esedékes 
előmeneteli rendjét azzal a ciklikussággal, ami a 
generációk közti huszonöt éves eltérésen alapul. A 
családi cég egyik erőssége, hogy stratégiai távlatát 
a generációkhoz igazítja, de ugyanez az időtáv 
megnehezíti a vezetők életpályájának tervezését.

Családi kinevezések

A családi cég jövője függ attól, hogy mennyire képes 
a megfelelő családtagokat kiválasztani és előléptetni, 
és ugyanennyire attól is, hogy mennyire tud családon 
kívüli vezetőknek vonzó lehetőségeket kínálni. 

A családi kinevezések problémája meglehetősen 
egyértelmű: a család nehezebben jut közös álláspontra 
a belső (mármint családtag) és a külső személyek 
megítélésében. A családnak esetleg a családi 
hierarchiától jelentősen eltérő üzleti hierarchiával kell 
megbirkóznia. Az utóbbi szűkebb értelemben az üzleti 
kompetenciát jelenti, míg az előbbi figyelembe veszi 
a szenioritást és számos más szempontot. A családi 
viszonyok átfedése miatt a családtag munkavállalók 
nehezen tudják elválasztani családtagként 
fennálló viszonyaikat a róluk vezetőként szerzett 
tapasztalatoktól.

Értékelés

A családi belépők képességeinek megítélését bonyolítja, 
amikor az idősebb generáció mond ítéletet egy 
fiatalabbról. A fiatalokat bizonyos mértékig a szüleik 
alapján ítélik meg, ami viszont a kívülről felvettek 
esetében fel sem merül. Emellett számítani lehet 
a generációk közti szokásos feszültségek: modern 
módszerek kontra bevett gyakorlatok, képesítés kontra 
tapasztalat, új irányok kontra ragaszkodás az alap 
üzleti tevékenységhez, és így tovább. Sosem könnyű 
fiatalabbakat kinevezni idősebbek fölé, és a családon 
belül ez különösen igaz. A legtöbbet kihozni abból, 
amit a család két generációja tud kínálni a vállalkozás 
számára – szinte kizárólag családi cégeknél felmerülő 
téma.

A gyakorlatban két elkülönülő politika alkalmazható a 
családtagok cégbe történő bevonására.

• Szelektív – Ezen cégek csak azokat a családtagokat 
vonják be az üzletbe, akikről azt gondolják,  
hogy nagy valószínűséggel vezető pozíciókba 
fognak jutni.
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• Nyitott ajtó – Ezen cégek bárkit bevesznek 
a családból, aki kész keményen dolgozni, 
feltéve, hogy elfogadja, hogy nincs garancia az 
előléptetésre.

Bármelyik esetről is legyen szó, előnyös, ha a jövendő 
családtag munkavállalókat arra ösztönzi a környezet, 
hogy a cégbe történő belépés előtt fejlesszék magukat, 
mind tanulás, mind más cégeknél szerzett  
tapasztalatok révén.

A nyitott ajtó

Nézetem szerint a nyitott ajtó politikája üzleti és 
családi szempontból egyaránt figyelemre érdemes. 
Elsősorban azért, mert veszélyes ítéletet mondani 
arról, hogy a pályája kezdetén valakiben megvannak-e 
a vezető munkakörhöz mondjuk majd huszonöt év 
múlva szükséges, a jelenlegitől kétségkívül jócskán 
eltérő üzleti környezetben releváns képességek. Az 
ilyen megközelítést alkalmazó cégek valószínűleg pár 
jó családtagot elutasítanak és pár olyan családtagot 
is kineveznek, aki végül nem nő fel a feladathoz, vagy 
eleve nem lett volna szabad az adott posztra állítani. A 
család szemszögéből nézve a cégnél lelkesen jelentkező 
családtag elutasítása óhatatlanul komoly terhet ró a 
családi viszonyokra.

Míg a nyitott ajtó politikája miatt egyes családtagok 
nem kimondottan szenior pozíciókban végzik, az 
előléptetés hiánya közel sem olyan drasztikus, mint 
a családtagok elutasítása már felvételkor. Könnyebb 
azt indokolni, hogy egyesek miért nem jutottak olyan 
messzire, amennyire szerintük vagy rokonaik szerint 
jutniuk kellett volna, mint azt, hogy eleve miért 
nem engedték őket a cég közelébe. Az előrehaladás 
a szakmai teljesítményhez tud kapcsolódni, ami 

objektívebb érvelési alapként szolgál, mint a felvételi 
tesztek és interjúk. Ráadásul van annak is kézzelfogható 
előnye, ha egyes családtagok nem csúcspozíciókat 
töltenek be, és egyben cáfolata tud lenni annak, hogy a 
családnév szakértelemtől függetlenül zöld utat jelent az 
előléptetéshez.

Kívülállók bevonása

A családi cégnek azonban nemcsak a családon belülről 
kell a megfelelő személyeket kineveznie, hanem 
megfelelő kaliberű nem családtag vezetők számára is 
vonzónak kell lennie. A cél az, hogy a cég a növekedése 
során egyenlő lehetőségeket biztosítson mindenkinek: 
családtagok és családon kívüliek részére egyaránt. 
E cél elérése érdekében a vállalat akár még többet is 
követelhet a családtagoktól, mint a külsősöktől.

A családi cég egyik kritériuma, hogy a család érdeke 
tükröződik a cég vezetésében. A családi cégeknek 
azonban nemcsak a családi kapcsolatokat kell 
fenntartaniuk, hanem üzletileg is sikeresen kell 
működniük. Ehhez pedig a családon kívülről is kell 
munkatársakat felvenniük. A családi vállalkozás 
fejlődése során tehát lényeges lépés a kimagasló 
képességű nem családtag vezetők bevonása a 
szervezetbe.

Belépési korlátok

Az, hogy a családtag vezetők sajátjukként gondolnak 
a cégre, erőteljes motivációt biztosít számukra, 
ugyanakkor a belépést fontolgató tehetséges külsősök 
számára elrettentő is lehet. Milyen fenntartásai 
lehetnek a menedzsereknek egy családi cégbe történő 
betagozódással kapcsolatban, és hogyan lehet  
ezeket orvosolni?

#2 A családi termés
Paradox módon minél kevésbé fontosak 
egyes kialakult családbeli előnyök, annál több 
bajt okozhatnak. Egyszer részese voltam egy 
családi cégben egy zöldségeskert terményeiről 
folytatott vitának. A család otthona, üzeme 
és kertje egyazon telephelyen volt, a kertet az 
ugyanott élő családtagok kedvéért működtették. 
Amikor sor került e látszólag szerény előny 
számszerűsítésére, világossá vált, hogy egyes 
családtagok irreálisan gazdaságtalan áron 
jutottak innen friss gyümölcshöz és zöldséghez, 
teljesen figyelmen kívül hagyva az érintett 
földterület értékét. Az előnyt élvezők azonban 
minden változtatási szándékot a fennálló rend 
elleni támadásként, és a családi cég végeként 
értelmeztek. Végül a konyhakert sorsát sikerült 
megnyugtatóan rendezni. Ám minél hamarabb 
szabályozásra kerülnek a család és a cég közti 
viszonyok, annál kevesebb időt kell később 
ezeknek a rendezésére szentelni, és elejét 
vehetjük gazdasági jelentőségükkel aránytalan 
nagyságú konfliktusoknak.
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• Az első ilyen, hogy a csúcspozíciók közül sok a 
családtagok kiváltsága, ez pedig korlátozza az 
előrelépési lehetőségeket.

• A következő, hogy valószínűleg nem válhatnak 
részvényessé a vezető beosztás mellett, szemben a 
családtag vezetőkkel, legalábbis mindaddig, míg a 
cég családi kézben van.

Mindkét fenntartás valós korlátot szabhat, azonban 
mindkettőt viszonylag objektívan felmérhetik a családi 
tulajdonú vállalkozáshoz csatlakozást fontolgatók.

Nehezebb annak az érzésnek a felmérése, hogy sosem 
fognak olyan státusznak örvendeni, mint a családtag 
vezetők, akármennyire is rátermettnek bizonyulnak. 
Lényegében a hatalom a család kezében marad, 
annak tagjai azzal tetszés szerint élhetnek, vagy 
visszaélhetnek. Ha a cégben általánosságban felmerül, 
hogy kinek a kezében is van a tényleges befolyás, a nem 
családtag vezetők tekintélye csorbulhat.

Ha egy családi cég a megfelelő kaliberű külső vezetőt 
akarja felvenni, tisztában kell lennie ezekkel a 
fenntartásokkal. Elengedhetetlen felismerni azt, hogy 
ha jó képességű külső munkatársakat szeretne egy cég 
magához vonzani, a versenytársaknál keményebben 
kell próbálkoznia. Csak akkor járhat sikerrel, ha 
ellensúlyozni tudja azokat a vélt hátrányokat, amiket a 
külsősök a családi cégekkel kapcsolatban gondolnak.

Esélyegyenlőség

A következő lépés, hogy a családi cég bizonyíthatóan 
egyenlő mérce mentén képezze és léptesse elő a 
családhoz tartozó és a családon kívüli vezetőket. A 
gyakorlatban ez azt is jelentheti, hogy a csúcspozícióra 
áhítozó családtagoknak még keményebben kell 

bizonyítaniuk, mint családon kívüli riválisaiknak. Végül 
is az előléptetésből kihagyott külsős vezető könnyebben 
talál másik állást, mint egy családtag. A minden 
tekintetben egyenlő bánásmód – azaz egyenlő súllyal 
tekintetbe venni a külsős vezetők nézeteit, valamint 
gondoskodni arról, hogy a döntéshozatalban a családi 
kapcsolatok ne ássák alá a professzionális folyamatokat 
– meglehetős önfegyelmet követel. Viszont ha ezt az 
önfegyelmet gyakorolni képes a vállalat, a külsősök 
karrierlehetőségei elvileg nemigen térnek el a más 
vállalatoknál található előmeneteli lehetőségektől.

A család hatalmának kérdése továbbra is felmerül. A 
család ezt a témát saját akaratából nem tudja félretenni, 
mert nem csak percepció függvénye, hanem valós 
kérdés. A családnak azt kell mutatnia, hogy befolyását 
a vállalkozás előnyére használja, nem a családon 
kívüli vezetők erőfeszítéseinek hátráltatására. Ha 
a család foglalkozik a cég jövőjével, biztosítja a cél 
folytonosságát, ezzel pedig lehetővé teszi a vezetők 
számára, hogy hosszú távú céljaikat stabil keretek 
között tudják megvalósítani.

A kívülről érkezők annak bizonyítékát keresik, 
hogy érdemes a családi cégnél dolgozniuk. Elemzik 
a cég innovációs történetét, azt, hogy mindenkit 
arra ösztönöznek-e, hogy képességeiből kihozza 
a maximumot, és hogy nem pártolják-e a hivatali 
politizálást – ezek a sikeres családi cégek jellemzői. 
A családi cégek által kínált előnyök főleg ezen 
vállalkozások jellegéből adódnak és abban a 
képességben rejlenek, hogy kellemes munkahelyi 
környezetet tudnak biztosítani. Ahhoz, hogy sikeresen 
magukhoz vonzzák és megtartsák a jó képességű 
kívülállókat, a családi cégeknek tudatosan ki kell 
aknázniuk a normáikból és értékrendjükből származó 
erősségeket.

#3 Vezetőség kontra 
stratégia
Amikor a Cadbury társasághoz kerültem, 
az egyes igazgatók feladatköre nagyrészt 
történelmi okokra volt visszavezethető. A 
feladatok igazgatók közötti látszólagos 
összevissza felosztását elfogadták és értették 
azok, akik ebben nőttek fel.  A felelősségi körök 
ilyenfajta megosztása azonban nemigen látszott 
észszerűnek a munkavállalók újabb generációja 
számára, a vezetők szemében pedig késedelmek 
és zűrzavar forrása volt. Például, ha egy adott 
funkció felelőssége több igazgató között oszlott 
meg, az ahhoz kapcsolódó kérdésekben csak az 
igazgatótanács tudott döntést hozni.

Ugyanígy az akkoriban hetente ülésező 
igazgatótanács inkább vezetői bizottságként 
működött a gyakorlatban, mint valódi 
igazgatótanácsként. Gyanítom, hogy ez sok 
családi cégnél hasonlóan van. Annak, ha a 
cég élén nem a cégpolitikát formáló, hanem 
valójában vezetői bizottságként működő 
igazgatótanács áll, az egyik következménye 
az, hogy a stratégiai kérdéseket elnyomják az 
azonnali figyelmet és döntést igénylő ügyek.

20



A méltányosság észlelése
Családtagok és családon kívüliek számára  
egyaránt lényeges, hogy a pénzbeli és egyéb  
juttatások méltányosan és átláthatóan kerüljenek 
elosztásra, továbbá áttekinthetően és precízen  
legyenek elszámolva.

Pénzügyi megtérülés

A családtagok számára felmerül a kérdés, hogy 
hozzájárulásukat miként kompenzálják. Abban az 
esetben, ha a céget még mindig az eredeti családi kör 
vezeti, a cég bevétele a család jövedelme. Nincs igény a 
tőkemegtérülés elkülönítésére az elvégzett munkáért 
járó javadalmazástól. A családtagok az alapító által 
helyénvalónak tartott javadalmazásban részesülnek, 
ami lehet természetbeni vagy történhet készpénz 
formájában.

Amint a cég tulajdonosi körében aktív szerepet nem 
vállaló családtagok is megjelennek, lényegessé válik, 
hogy világosan elkülönüljön a

• tulajdonlásból származó megtérülés és

• a cég vezetéséért számított kompenzáció.

Ennek hiányában a családi kapcsolatokban feszültség 
jelenhet meg. A pusztán tulajdonosok valószínűleg 
amiatt aggódnak, hogy a vezetők túl sokat vesznek ki 
a cégből, míg a családtag vezetők úgy érezhetik, hogy 
hozzájárulásukat nem becsülik meg eléggé.

Még ha a közvetlenül érintett családtagok értik és el is 
fogadják a fizetés és az osztalék közötti különbséget, 
házastársaik erről másként vélekedhetnek. A családi kör 
bővülésével a középpont és a periféria közötti távolság 

nő, és nagyobb valószínűséggel kérdőjeleződik meg a 
hozam felosztásának méltányos volta.

Egyéb előnyök

Abban az esetben, ha a család és a cég ugyanaz, nem 
lényeges a család által természetben kapott előnyök, 
mint például a kedvezmények, közlekedési juttatások, 
a cég létesítményeinek használata, stb. költségként 
kezelése és ellenőrzése.  Az ilyen előnyök azonban vita 
tárgyává válhatnak, ha egyes családtagok számára 
hozzáférhetők, mások számára pedig nem.

A családi cégben a kapcsolatok kezelésének lényege a 
méltányosság fogalmában rejlik. A családban könnyen 
megjelenhetnek törésvonalak és viszályok, ha felmerül 
a gyanú, hogy egyes családtagok mások rovására 
jutnak előnyökhöz, vagy egyesek hozzájárulását nem 
ismerik el kellőképpen. A kihívás az, hogy miként lehet 
elkülöníteni a családi döntéseket az üzleti döntésektől, 
és hogy az erre való törekvés mindenki számára látható 
is legyen. Itt válik felbecsülhetetlenné a független,  
külső tanács.

A struktúra formalizálása
Ha a családi cég sikeresen kívánja kezelni a növekedést, 
struktúráját igazítania szükséges. Kezdetben a 
jelentős döntéseket a család valószínűleg egységesen, 
az alapító vezérletével hozza; a feladatokat pedig 
azok felmerülésekor osztják ki. A cég bővülésével 
ennél formálisabb szervezeti mintákra van szükség 
a zűrzavar, az átfedések és a figyelmet igénylő ügyek 
elsikkadásának elkerüléséért.

Szerepkörök meghatározása

Amikor nem családtag vezetők kinevezésére kerül sor, 
különösen fontossá válik a munkakörök és a velük járó 
felelősségi körök egyértelmű meghatározása. Az előző 
fejezetre visszautalva, ha a munkakörök kialakítása 
nem ésszerű, a jutalmazásnak nincs objektív alapja. Ez 
azonban nem kizárólag arról szól, hogy egyértelmű 
legyen, hogy ki mit csinál, bár ez a létfontosságú első 
szempont. Ugyanilyen fontos azonban a felelősségi 
köröket üzleti szempontból logikus módon elosztani.

Az egyértelmű szervezeti felépítés és egy, a cég napi 
ügyvezetésétől eltávolodó, kizárólag stratégiáról 
gondolkodó igazgatótanács hiánya valószínűleg 
problémákat fog okozni a családban. A cég 
működtetésében részt nem vevő családi tulajdonosok 
eléggé távol vannak ahhoz, hogy külső szemmel 
tekintsenek a vállalkozásra. Kérdésként vethetik fel, 
hogy a cég valóban olyan hatékonyan működik-e, 
mintha még formálisabban lenne szervezve. Azt 
is megkérdőjelezhetik, hogy az igazgatótanács 
megfelelően kezeli-e a jövőt érintő alapvető kérdéseket, 
például a tevékenység diverzifikálását, a felvásárlások 
és fúziók kérdését, a cég szövetségeseinek kilétét, vagy 
akár a vállalat lehetséges eladását.

Az eredményes igazgatótanács – amely inkább a 
cégpolitikára, semmint az irányításra összpontosít – és 
a logikus vezetési struktúra a növekvő cégben a családi 
lojalitás megőrzésének és a cég hosszú távú sikerének 
zálogai.

Vállalatirányítási struktúrák
Ha a családi cég túlnő azon a ponton, amikor az irányító 
családtagok és a tulajdonon osztozó családtagok 

21



identitása még szorosan kapcsolódik, mindenképp 
érdemes világosan és mindenki által elfogadott módon 
szétválasztani a cég irányítását a család érdekeinek 
képviseletétől.

Családi tanács – a párbeszéd előmozdítása
Észszerű a cégben érdekeltséggel rendelkező összes 
családtagot arra ösztökélni, hogy rendszeresen 
találkozzanak a családi és üzleti ügyek megvitatására. 
Az ilyen összejövetelek kezdetben lehetnek 
informálisak, azonban mind a család, mind a cég 
számára egyaránt előnyös, ha idővel valamilyen 
formálisabb családi tanács vagy gyűlés keretein belül 
teszik ezt. Ennek során el kell dönteni, kik lehetnek 
tagok – például bevonják-e a házasság révén bekerült, 
részvényekkel nem rendelkező családtagokat – és 
hasznos az is, ha valakit, például a családi tanács 
elnökét, a család szószólójaként megválasztanak.

A családi részvényeseket természetesen lehet bármely 
más részvényessel egyenrangúan is kezelni, azaz az 
éves közgyűlésen ugyanúgy feltehetik a kérdéseiket és 
kifejthetik nézeteiket. Ez azonban gyengíti a család és 
a cég közti köteléket, vagyis azt, ami megkülönbözteti 
a családi vállalkozást az egyéb vállalkozási formáktól, 
és egyben a cég egyik erősségének forrása. Emellett 
nem aknázza ki teljesen a családi fórum kínálta 
előnyöket sem. A családi fórum a család és a cég közti 
kommunikáció bevált csatornája. A családtagok egymás 
között megvitathatják a kérdéseket, és egyeztetett 
nézeteiket az elnök személyén keresztül kifejezésre 
juttathatják. Ennek fejében a fórumon a családi vállalat 
vezetői is ismertethetik a cég terveit, irányelveit 
és fejlődését. Ez lehetővé teszi a vállalkozásban 

részt nem vevő családtagok számára a vezetők 
gondolkodásmódjának megismerését, és lehetőséget 
kínál arra is, hogy a vezetők elnyerjék a családtagok 
támogatását a cég stratégiájának megvalósításához. 
Ugyanakkor a családi tanács léte világossá teszi, hogy az 
a család és a cég közti kapcsolódás elfogadott fóruma, 
nem pedig az egyes családtagok külön-külön kérései. 
Ha a fórum nevében szóló egyáltalán nem vesz részt a 
cég irányításában, teljesen megvalósul a család ügyeire 
és a cég ügyeire vonatkozó felelősség egyértelmű 
szétválasztása.

Az alapító értékek őrzői

A vállalkozásban részt nem vevő családi 
tulajdonosokkal folytatott párbeszéd a cég számára 
is előnyt jelent, méghozzá a vállalkozás jellege és 
értékrendje miatt. A családi cégeknek egyedi, általában 
az alapító értékrendjét tükröző karaktere van. A 
vállalkozás működtetésében részt nem vállaló családi 
részvényesek fontos szerepet töltenek be ezen értékrend 
őrzőjeként. A családi vállalkozás vezető tisztségviselői 
óhatatlanul kénytelenek annak működésében 
változtatásokat eszközölni a versenyelőny megtartása 
érdekében. A vállalkozáson kívüli családtagok a cég 
eredeti filozófiájával konzisztens módon tudnak ebben 
segítséget nyújtani. Azok a családtagok, akik szeretnék, 
ha nézeteik nagy súllyal esnének a latba, kötelesek 
venni a fáradságot, hogy megértsék a vezetői döntések 
mögött húzódó okokat és megfelelően kezeljék az 
átadott információt. A család nézetei a legfontosabb 
kinevezések során megint csak fontosak ahhoz, hogy 
a cégvezetésben ténylegesen résztvevők élvezhessék a 
szélesebb család támogatását.

Döntéshozatali jogkör

Létfontosságú, hogy egyértelmű legyen, hogy ki hozza a 
döntéseket: kizárólag a vállalkozás működéséért felelős 
vezetők legyenek erre jogosultak. A tágabb család saját 
fóruma révén persze észszerű tanácsokkal segítheti a 
vezetőket feladatuk ellátásában. Ez a viszony nagyban 
múlik azon, hogy a vezetők (a titoktartás határain 
belül) folyamatosan tájékoztassák a családot és készek 
legyenek meghallgatni a család nézeteit, a család pedig 
megfelelő szakmai alázattal lássa el tanácsadó szerepét.

Az igazgatótanács értéke
Azoknak a családi cégeknek, amelyek túlnőttek azon 
a ponton, amikor az alapító vagy a szűkebb család 
eredményesen tud irányítani, az igazgatótanács 
létrehozását javaslom. Ez az eszköze a családi 
kapcsolatokon alapuló szervezettől az elsősorban üzleti 
kapcsolatokon alapuló szervezet felé haladásnak. A 
családi cég felépítése a korai időszakban valószínűleg 
informális, továbbá inkább historikus állapotokat 
tükröz, semmint a jelen szükségleteire adna választ. 
Amint a cég túllépi azt a mérföldkövet, ahol még a 
jogkörök az alapítóknál vannak, szükségessé válik 
a felelősségi körök és a döntéshozatali folyamatok 
újragondolása. Már nem megoldás arra osztani a 
feladatot, akinek éppen ideje van annak elvégzésére.

Egyértelmű hatáskörök

Az igazgatótanács létrehozása nemcsak a logikus 
szervezeti struktúra, hanem az egyértelmű hatás- 
és felelősségi körök alapjait is megteremti. Ez 
az igazgatótanáccsal kezdődik, mert annak kell 
meghatároznia, milyen döntéseket tart fenn magának. 
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#4 Formális igazgatótanács
A Cadbury családi vállalatnál akkor vezették be 
a formális igazgatótanácsot, amikor a céget 1861 
és 1899 között vezető két fivér egyike meghalt. 
Nagyapám felismerte, hogy a cég vezetésébe be 
kell vonni a család következő generációját, és a 
cég jövendő irányítására és ellenőrzésére stabil 
szervezetet kell kialakítani. Az igazgatósági 
struktúra kevésbé függött az egyénektől, mint 
a korábbi kétszemélyes társulás, és hatásköre 
volt olyan kérdésekben döntést hozni, mint az 
utódlás és a családtagok cégbe történő felvétele. 
Az igazgatótanács hatásköre abból fakadt, 
hogy formális szervezet volt egyértelműen 
meghatározott felelősségi körökkel, és emellett 
testületi jelleggel bírt, azaz döntései nem egyéni, 
hanem közös, csapatdöntések voltak.

Bár az első öttagú igazgatótanács az elnöki 
pozíciót betöltő nagyapám mellett a következő 
generáció négy tagjából állt – ebből kettő a fia 
volt –, rendelkezett szabályzattal, rendszeresen 
ülésezett és jegyzőkönyvet vezetett az ülésekről 
(1899-től egészen az 1969-es összeolvadásig 
megvan a Cadbury igazgatótanácsának 
összes jegyzőkönyve). Az igazgatóknak pedig 
egyéni felelősségkörei voltak. Egyértelmű 
volt tehát, hogy kinél volt az egyes döntések 
hatásköre, a döntések pedig megfelelően 
feljegyzésre kerültek. Bár inkább működött 
ügyvezetőségként, mint modern értelemben 
vett igazgatótanácsként, ez a tény nem vesz el 
a dolog jelentőségéből. Rendszert hozott a cég 
működésébe, biztosította, hogy a felmerülő 
kérdéseket kezeljék, ahelyett, hogy félretennék, 
és gondoskodott a vállalkozás jövőbeni 
folytonosságáról.

Ezt követően lefekteti, hogy miként kell a vezető 
tisztségviselőkre ruházott jogköröket gyakorolni. A 
szervezeti struktúra és rend bevezetését nem úgy kell 
tekinteni, mint bürokratikusabb szabályok ráerőltetését 
a családra és a vállalatra, így gyengítve a múltban 
jól működő informális családi megállapodásokat és 
elnyomva a kreativitást. A mindenki által elfogadott 
és megértett döntéshozatali struktúra a félreértések, a 
lobbizás és az időpazarlás elkerülésére szolgál.

Stabilitás és folytonosság

Az igazgatóság a stabilitás és folytonosság 
megőrzésének eszköze is. Az informális családi 
kapcsolatokon alapuló szervezet a családon 
belüli váratlan összezördülések vagy veszteségek 
kockázatának teszi ki magát. Az igazgatótanács a 
helyzetéből adódóan jobban tudja kezelni a rendszert 
érő behatásokat és jobban képes alkalmazkodni 
az üzleti környezet állandó változásához, mint egy 
hierarchikusabb szervezet. A folytonosságot egyrészt 
azzal biztosítja, hogy a következő generációt a 
megfelelő időben bevonja az igazgatóság munkájába, 
másrészt pedig iránymutatással szolgál neki a cég 
hitvallásának és irányelveinek megfogalmazása révén.

A működő igazgatótanács nagy előnye, hogy a 
családot érintő nehéz kérdésekkel nagyobb eséllyel fog 
megbirkózni.  Egy lazább szervezeti formában nagyobb 
valószínűséggel kerülnek halogatásra az érzékeny 
témák. Ilyen kérdések lehetnek például az idősebb 
családi vezetők, különösen maga a cégvezető nyugdíjba 
vonulása, a családon belüli utódlás, nem családtag 
igazgatósági tagok kinevezése, vagy az a döntés, hogy 
a cég tőzsdére lépjen-e. Ezek történetesen mind olyan 

kérdések, amelyek rendezésekor felbecsülhetetlen 
értékű lehet a tapasztalt, nem családtagokból álló, 
külsős igazgatók tanácsa – amely önmagában is egy 
külön fejezetet érdemel.

Az igazgatótanács értékével kapcsolatos két utolsó 
felvetés a stratégiához és az elnök intézményéhez 
kapcsolódik.

Stratégia

A növekedési fázisban lévő vállalkozásokat vezető 
családtagok valószínűleg teljes idejüket a cég 
napi irányításával töltik. Nehezen találnak időt és 
lehetőséget a vállalkozás hosszabb távú jövőjének 
fontolgatására és megtervezésére. Az igazgatótanács 
egyik kulcsfontosságú feladata éppen az, hogy 
meghatározza a cég törekvéseit, célkitűzéseit és ezek 
elérésének módját. Az igazgatótanács ugyanakkor 
csak akkor tud megfelelően foglalkozni az ilyen 
stratégiai kérdésekkel, ha tudatában van annak, hogy 
elsődlegesen ez a szerepe, nem pedig az üzlet napi 
irányítása. Az igazgatótanácsnak azokra a feladatokra 
kell koncentrálnia, amelyeket kizárólag ő tud elvégezni, 
mint például a cég stratégiájának meghatározása és 
a jövőbe vezető irány kijelölése. Ehhez egyértelműen 
szét kell választani az irányítást – ami az igazgatótanács 
feladata – a vezetéstől,  ami a menedzsment feladata. 
Ha ez a különbségtétel nem egyértelmű a cég minden 
területén, az kavarodáshoz vezet a döntési jogkört, 
valamint a döntésért számon kérhető személyeket 
illetően. Hasonlóképpen, ha az igazgatótanács nem 
stratégiai funkciójára összpontosít, hajlamos az 
alapértelmezés szerinti működésre.
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#5 Áttérés a havi ülésezésre
Amikor csatlakoztam a Cadbury 
igazgatótanácsához, nem szenteltünk elég időt 
a stratégiának, aminek egyik oka a hetenkénti 
ülésezés volt. A heti találkozókon nagy 
valószínűséggel a vállalkozás működtetését 
érintő sürgető kérdések dominálnak. Az 
igazgatótanács csak a Cadbury és a Schweppes 
összeolvadásával szentelte magát az irányítás 
valódi feladatának, amikor is áttértünk a havi 
ülésezésre, és az igazgatótanácsba külső, nem 
ügyvezető tagok is bekerültek.

Az elnök szerepe

Az, ahogy egy igazgatótanács működik, nemcsak 
szerepkörének meghatározásától, hanem az elnökétől 
is függ. Az elnök felel az igazgatótanácsi ülések 
napirendjéért és levezetéséért. Az elnök felel továbbá 
annak biztosításáért is, hogy az igazgatók a döntések 
megalapozott meghozatalához minden szükséges 
információval rendelkezzenek. Az elnökön áll, hogy 
biztosítsa, hogy minden igazgató hangot adhasson 
nézeteinek, hiszen mindannyian egyenlő jogi 
felelősséggel rendelkeznek az üzlet irányításában. Az 
elnök feladata továbbá kezdeményezni azt is, hogy az 
igazgatótanács tagjai valamilyen módon felmérjék a 
testület eredményességét. Minden társaságnál fontos 
döntés, kit választ az igazgatótanács elnöknek, és 
különösen igaz ez a családi cégekben, ahol az elnöki 
kvalitásoknak előnyt kell élvezniük a szenioritással 
szemben.

A külső igazgatók értéke
A napi ügyvitelben nem érintett, úgynevezett non-
executive igazgatók különleges értéket képviselnek 
a családi cégekben. A céget vezető igazgatótanács 
egyik előnye, hogy ideális módot biztosít a 
független külső nézőpontok becsatornázásához a 
cég testületeibe. Az információ megosztása – ami 
egyben hatalom is – olyan lépés, amit a családi cégek 
nem feltétlenül szívesen tesznek meg. A cégeknek 
lehetnek professzionális tanácsadói, ami egy 
speciális, szigorúan bizalmas viszony. Tanácsadókat 
jellemzően konkrét problémák vagy kérdéskörök 
megoldására vonnak be a cégek. A külső konzultánsok 
felbérlése  jelzi a kívülállók döntéshozatalba történő 
bevonására való hajlandóságot, ami fontos lépcső 

lehet a családi cég fejlődésében. A tanácsadó és a 
külső igazgatósági tag közötti különbség azonban 
elsősorban a folytonosságban és az elköteleződésben 
rejlik. A tanácsadók konkrét megbízás alapján 
dolgoznak, bemutatják megállapításaikat, de azok 
megvalósításában vagy részt vesznek, vagy nem. A 
cég iránti elkötelezettségük a vállalt megbízásra 
korlátozódik.

Kívülálló igazgatósági tag kinevezése azonban a 
vállalatirányítás felelősségének megosztását jelenti, 
méghozzá olyasvalakivel, aki sem a családnak nem 
tagja, sem a cég ügyvezetésében nem vesz részt. Az 
ilyen kívülálló betekinthet a cég könyveibe, és teljes 
mértékben megismerheti annak pénzügyi helyzetét. 
Ez jelentős problémát okozhat a család azon tagjainak, 
akik nem érintettek a cég vezetésében, és így nem 
férnek hozzá ezekhez az adatokhoz. Ennek ellenére 
a cég számára jelentős előnyökkel jár, ha tapasztalt 
kívülállókat vonnak be az igazgatótanácsba.  Ezen 
előnyök a következők.

Vitatott kérdések

Objektív tanáccsal szolgálhatnak a közvetlenül 
a családhoz kapcsolódó, érzékeny és megosztó 
kérdésekben, mint a kinevezések, az utódlás és a 
nyugdíjazás. Megfelelően pozicionáltak ahhoz, 
hogy tanácsot adjanak arról, hogy hogyan lehet 
a cég érdekeit a legjobban egyensúlyba hozni a 
vállalkozásban részt nem vevő családi részvényesekével, 
például az osztalék- és befektetési politika, az 
összeolvadások, a szövetségek, a felvásárlási 
ajánlatok és a tőzsdérelépés kérdéseiben. Segítenek 
az „urambátyámrendszernek” vagy, egyes családtag 
vezetők önérdekérvényesítésének elhárításában, 
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továbbá fel lehet őket kérni a családtag igazgatósági 
tagok javadalmazásának objektív alapokon nyugvó 
kialakítására. A kompetens kívülálló igazgatók 
tanácsai nem pusztán azért értékesek, mert más 
üzleti helyzetekben szerzett tapasztalatokra 
támaszkodnak, hanem azért is, mert a család összes 
tagjának biztosítékot jelentenek arra, hogy a döntések 
– amelyekkel vagy egyetértenek, vagy nem – nem 
kizárólag a rokonok döntései.

Egyenlő bánásmód

Biztosíthatják, hogy az összes – akár családtag, akár 
kívülálló – igazgató szenioritástól függetlenül egyenlő 
elbánásban részesül az igazgatótanácsi üléseken. Ez 
főleg olyan felsővezetőkre, igazgatókra nézve fontos, 
akik nem családtagok. Nem egyszerűen arról van 
szó, hogy nézeteiket a családtag igazgatók figyelmen 
kívül hagyhatják és a megosztó kérdések megvitatása 
során túl könnyen beadják a derekukat a család 
tagjaival szemben. Úgy is vélhetik, hogy a család dolga 
kimondani a végső szót olyan pénzügyi kérdésekben, 
mint a marzs vagy a profit, az osztalék, a befektetések, 
mivel elsősorban a család pénze forog kockán.

Stratégiai gondolkodás

Tapasztalatom szerint a kívülálló igazgatók a 
legnagyobb értéket a stratégiai iránymutatáshoz teszik 
hozzá. Mivel egész karrieremet egy cégnél töltöttem, 
nagyon is tudatában voltam annak, hogy üzleti 
gondolkodásomat korlátozza a családi történelem és 
tapasztalat. A cég és az iparág ismerete egyértelműen a 
jövőre irányuló stratégia megalkotásának létfontosságú 
eleme, de ugyanilyen fontos szélesebb körben tekinteni 
a jövő kínálta lehetőségekre.

Az igazgatótanács a kívülálló igazgatókban a 
független gondolkodást és ítéletalkotást, a releváns 
tapasztalatot, és a cég, valamint annak jövője iránti 
elkötelezettséget keresi. A független gondolkodás segít 
az érdekellentétek feloldásában, továbbá a bizalmat 
elnyerni az igazgatótanács döntései és lépései iránt. 
Az elkötelezettség pedig azt jelenti, hogy képesek 
megfelelő időt szentelni igazgatói feladataiknak.

Tanácsadó testületek

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen mértékben vehetnek 
igénybe a családi cégek tanácsadó testületeket 
a szükséges külső tanácsadás megszerzésére 
anélkül, hogy külsős tagokat hoznának magába az 
igazgatótanácsba. A tanácsadó testületek egyértelműen 
hasznos szerepet játszhatnak, és észszerű első 
lépésnek bizonyulhat igénybevételük. A tanácsadó 
testületek dolga a tanácsadás, nem pedig az irányítás és 
ellenőrzés. Ezért kissé távolabb állnak a döntéshozatali 
folyamattól. Ez megnehezítheti a legrátermettebb 
jelöltek felvételét, és egyértelműen megnehezíti, 
hogy egy tisztán tanácsadói szerepben lelkesek és 
érdeklődők maradjanak. A tanács, amelyet aztán 
vagy megfogadnak, vagy nem, nem ugyanazt a célt 
szolgálja a cégek életében, mint a kívülálló igazgatósági 
tagok bevonása, akik a családtag kollégáikkal azonos 
felelősséget viselnek a cég jövőjéért.

Konklúzió

A siker kulcsai

A családi cégeknek törekedniük kell arra, hogy 
legkiemelkedőbb versenytársaikhoz hasonlóan 
jól kormányzottak legyenek. A professzionális 

#6 A megfelelő  
kérdések feltevése
A Cadbury Schweppesnél a kívülálló igazgatók 
fő hozzájárulása a megfelelő kérdések 
megfogalmazása volt. A kérdések néha 
kényelmetlenek voltak – például, hogy a 
vállalkozás egyes részeit nem kellene-e eladni, 
hogy a megtartandó területek forrásait bővíteni 
lehessen –, amelyeket nem biztos, hogy mi, a 
vállalkozáson belül dolgozók feltettünk volna. 
A választ a menedzsmentnek kellett megadnia, 
de a belsős és külsős tagok közötti párbeszéd 
eredményeként merészebb és végső soron 
sikeresebb stratégia született, mintha mindezt a 
cég és lehetőségeinek külső szemszögből történő 
értékelése nélkül alkottuk volna meg.
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üzleti hozzáállásra a családi cégeknél még talán 
nagyobb szükség is van, mint a nem családi alapon 
szerveződőknél, így a család összes tagjának vennie 
kell a fáradságot, hogy megismerje a cég jövőbeli 
sikerében betöltendő szerepét. Mivel a családi cégekben 
a családi viszonyokat nehéz szétválasztani az üzleti 
kapcsolatoktól, különösen életbevágó a szerepkörök 
pontos tisztázása.

Mit tehetnek a családi cégek túlélési és sikerességi 
esélyeik növelése érdekében, amikor már túljutottak az 
alapítók általi tulajdonlás és vezetés szakaszán? Négy 
alapvető követelmény van.

Egyértelmű szerepkörök

Először is át kell gondolniuk a család és a vállalkozások 
közti jelenlegi és jövőbeni kapcsolatot. Ennek 
olyan világos és mindenki által értett struktúrához 
kell vezetnie, amely a cég irányítását elválasztja a 
család ügyeitől. A családtag vezetők és a kizárólag 
tulajdonosok egyaránt felelősséggel tartoznak 
egymásnak. A kinevezésüket követően mindössze a 
végrehajtó vezetőknek van felhatalmazása döntést 
hozni, ugyanakkor elszámolással tartoznak a 
vállalkozásban tulajdonnal rendelkezők felé. A család 
és a cég közötti kapcsolódásoknak mindkét irányban 
működniük kell, de kommunikációs csatornaként, és 
nem utasításként.

A család összes tagjának vennie kell a fáradságot, hogy 
megértse a cég fenntartható sikerében betöltendő 
szerepét. A nem vezető családtag részvényesek 
felelőssége, hogy kompetens igazgatókat nevezzenek ki, 
akik nevükben majd vezetik a céget – és aztán hagyják, 
hogy azok végezzék a munkájukat. A tulajdonos-
vezetőknek fel kell ismerniük, hogy kettős minőségben 
vannak jelen, és gondoskodniuk kell arról, hogy a 

döntéseket megfelelő minőségükben eljárva  
hozzák meg.

A tőzsdén jegyzett társaságok részvényesei nem várják 
el, hogy részt vehessenek annak a cégnek a napi 
vezetésében, amelybe befektettek. Nem számítanak 
arra sem, hogy a cég létesítményeit személyes céljaikra 
igénybe vegyék. A családi tulajdonosok pontosan 
ugyanebben a helyzetben vannak, ám előfordulhat, 
hogy nem könnyen korlátozzák magukat a részvényes 
szerepére. Ennek egyik oka, hogy a családi részvényesek 
és igazgatók között a kapcsolat akár napi szintű is 
lehet, szemben a közgyűlések évi egyszeri ritmusával. 
A családi cégekben pontosan azért életbevágó a 
szerepkörök tisztázása, mert a családi viszonyokat 
nehéz szétválasztani az üzleti kapcsolatoktól.

Eredményes igazgatótanács

Másodszor, a családi cég hosszú távú sikerét leginkább 
az biztosítja, ha hatékony igazgatótanács irányítja: 
egy kompetens, független gondolkodású, kívülálló 
igazgatókat is magába foglaló igazgatótanács, 
melynek tagjai külső ismereteket és tapasztalatokat 
hoznak magukkal. A családi cégeknek a lehető legjobb 
független tanácsra van szükségük, amivel kiegészíthetik 
a család szakértelméből és elkötelezettségéből fakadó 
erősségeiket.

Az ilyen igazgatótanács első feladata tisztázni, mik a cég 
céljai. Ez minden vállalkozás vezetésének létfontosságú 
aspektusa, ám családi cégnél különösen fontos, mert ha 
annak tagjai eltérően látják a vállalkozás célját, ezzel 
félreértéseknek és egyet nem értésnek ágyaznak meg. 
Ha az igazgatóság pontosan körülírva meghatározza az 
üzleti célkitűzéseket, a tulajdonosok és vezetők tudják, 
mire számíthatnak.

Logikus szervezeti felépítés

A következő lépésben a cég struktúráját a célokhoz kell 
igazítani, hogy a szervezeti felépítés logikus legyen. 
Az irányítási láncnak és a döntéshozatali folyamatnak 
világosnak kell lennie. Megfelelően meg kell határozni 
a munkaköröket és hozzá kell rendelni a felelősségeket, 
míg a feladatok kiosztását a cégen belül és kívül is 
ismertté kell tenni. Ez segít elkerülni a családon belüli 
vitákat arról, hogy hogyan vezetik a céget és hogyan 
osztják meg a felelősségeket.

Esélyegyenlőség

Végül a cég toborzási és előléptetési politikáját írásba 
kell foglalni és be kell tartani. A családtagok számára 
magától értetődően fontosak ezen irányelvek, ám 
ugyanilyen fontosak azon családon kívül álló személyek 
számára, akik azt fontolgatják, belépjenek-e a céghez. 
Nem könnyű a korábban kizárólag családi cég tagjai 
számára elfogadni, hogy felső szinten szükséges külső 
vezetőket kell bevonni és őket egyenlőként kezelni.

„Az igazgatóság munkája a lendület, a mozgás, a fejlődés 
és az irány megteremtéséről szól. Ha az igazgatótanács 
nem vezeti céltudatosan a céget a jövőbe, akkor ki fogja? 
Az üzleti életben azért tűnik el sok híres név, mert az 
igazgatótanácsoknak nem sikerül a céget a mából a 
holnapba átvezetni.”3

John Harvey-Jones

26



Milyen célokat állítson maga elé a családi cég 
igazgatótanácsa? Az igazgatótanács végső feladatát az 
Imperial Chemical Industries volt vezetője, John Harvey-
Jones nagyszerűen foglalta össze.

Az ilyen átalakulás megvalósítása kihívás a 
sikeres jövő megteremtésén fáradozó családi 
cégek igazgatótanácsainak. Komparatív előnyük 
a család elkötelezettségéből fakad. Az idő ezt az 
elkötelezettséget a családi kör bővülésével, valamint a 
tulajdonosok és a vezetőség fokozódó szétválasztásával 
teszi próbára. A családi cég folytonosságának 
fenntartását legjobban az észszerű vállalatirányítási 
struktúra garantálja. E tanulmány célja arra 
bátorítani a családi igazgatótanácsokat, hogy osszák 
meg tapasztalataikat, és határozzák meg, milyen 
vállalatirányítási forma felel meg legjobban az adott 
körülményeknek, elismerve a világszerte működő 
családi cégek óriási gazdasági-szociális potenciálját.
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független igazgatósági  
tagok bevonása

Sonny Iqbal  |  Richard Stark



Ahogy a kis családi vállalkozások komplex 
vállalatokká fejlődnek, sokan intuitívan is arra 
jutnak, hogy ezzel a folyamattal párhuzamosan 
szükséges nem családon belüli tagokat is bevonni a 
vezetőségbe. A külső vezetők kiegészítik a vállalat 
működését az általuk ismert, bevált gyakorlatokkal, 
illetve új perspektívát és tapasztalatot hoznak. 
Mindez lehetővé teszi a családi vállalkozás számára, 
hogy növekedjen és versenyképes maradjon a nem 
családi vállalkozásokkal szemben is.

A családok azonban gyakran vonakodva lépnek 
meg ilyen jellegű változtatásokat, nem is sejtve, 
hogy ezzel meggátolják, hogy az igazgatótanács 
olyan valódi stratégiai forrássá válhasson, amilyen 
ideális esetben lehetne. Azon független igazgatók, 
akik már láttak érettebb cégeket, segíthetnek a 
vállalkozást a következő szintre emelni, bővíthetik a 
vállalat szakmai hálózatát, és alapvető objektivitást 
biztosíthatnak az igazgatósági döntésekben.

A vonakodás eredete
Dacára annak, hogy a gondosan kiválasztott, független 
igazgatósági tagok bevonásának szemmel látható 
előnyei vannak, sok családi vállalkozás vonakodik 
ettől. A független igazgatósági tagokra gyakran úgy 
tekintenek, mint akik potenciálisan alááshatják a 
családi befolyást mind az igazgatótanácsban, mind 
a vállalat vezetésében – azt a befolyást, amit a családi 
tulajdonosok féltve őriznek. Ez a félelem azonban 
gyakran alaptalan, hiszen a tulajdonosok rendelkeznek 
a legtöbb részesedéssel, és így ők azok, akik dönthetnek 
az igazgatósági tagok személyéről is. 

Ahogy a családtagok is másképp viselkednek külsősök 
jelenléte esetén, ugyanúgy sok családtag számára 
kényelmetlen lehet a megnövekedett formalitás, amit a 
független igazgatósági tag jelenléte okoz a tanácsban. 
Pedig pont ez lenne a lényeg: a független tagok jelenléte 
emeli az igazgatótanács szakmai színvonalát, és így 
arra fókuszálva, hogy valóban objektív felügyeletet 
nyújtsanak, a családtagok is kénytelenek félretenni 
személyes indíttatásukat. Továbbá ne feledjük, hogy ez a 
professzionalizmus kétirányú: a független igazgatósági 
tagokat ugyanazok a titoktartási szabályok kötelezik, 
amelyek a nem családi vállalkozások igazgatósági 
ülésein is érvényben vannak. Ami az igazgatósági 
teremben történik, az ott is marad – külsős tagok 
jelenlétében is. 

Néhány tulajdonos család – tévesen – azt gondolja, 
hogy míg egy erős igazgatóság fontos a nem családi 
vállalkozások esetén, az kevésbé lényeges egy családi 
vállalkozásnál. Ennek a nézetnek történelmi gyökerei 
vannak: az igazgatótanács intézménye eredetileg 
azért jött létre, mert csekély volt vagy nem is létezett 
átfedés a társaság irányítói és tulajdonosai között. 
Amíg családtagok vannak vezérigazgató szerepkörben 
csakúgy, mint a végrehajtó testület számos pontján 
(ami a legérettebb családi vállalkozások kivételével 
általában jellemző), addig a menedzsment és a 
részvényesek között nem történt szétválasztás.  Az 
„ügynökségi költség” (agency cost) így nem okoz 
különösebb problémát. A tulajdonos család könnyen 
úgy tekinthet az igazgatótanácsra, mint ami alig több 
egy törvényi és megfelelési követelménynél, és aminek 
feltöltésére családtagok és a közeli tanácsadók teljesen 
megfelelőek. 

Igaz, hogy a családi vállalkozás igazgatóságának 
gyakran kevés úgynevezett ügynökségi költséget 
kell ellensúlyoznia, de vannak egyéb szakmai okok a 
független igazgatósági tagok bevonására. Egy ilyen 
testület nagyobb biztosíték a befektetők és a pénzügyi 
intézmények számára ahhoz, hogy az üzlet megfelelő 
felügyelettel rendelkezik, és ezáltal növeli a tőkéhez 
való hozzáférést. Egy ilyen igazgatótanács átfogóbb 
tanácsadással tud szolgálni, és mentorálhatja az 
ügyvezető igazgatót is. A független igazgatósági 
tagok ezenkívül értékes szerepmodellek és források 
lehetnek a család következő generációja számára, és 
így pozitív hatással lehetnek a családi döntéshozatal 
stílusára az igazgatótanácson túl is. Mégis talán a 
legfontosabb az, hogy a független igazgatósági tagok 
jelenléte különösen sokat segít a sikeres tervezésben, 
a kockázatmenedzsmentben, a kompenzációs politika 
kialakításában és a konfliktusok objektív kezelésében. 

Ahhoz, hogy maximalizálják cégük élettartamát, egy 
családi alkotmány létrehozása mellett a független 
igazgatósági tagok bevonása a legfontosabb lépés 
a családi vállalkozások életében. Ezért gyakori 
az, hogy a független igazgatósági tagok csak az 
első generációváltással egyi dőben kerülnek be az 
igazgatótanácsokba. Az első generációváltás nemcsak 
sikeres tervezést igényel, hanem általában együtt jár a 
bevont családtagok megnövekedett számával és így az 
ellentétes prioritások megjelenésének esélyével. Ezért 
a vállalat sebezhető ebben az időszakban, amely során 
még a szeptikusok is beláthatják az objektív felügyelet 
értékét. 
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Az alapok lefektetése
Mielőtt a családi vállalkozás független igazgatósági 
tagokat vonna be, fontos az igazgatótanács jelenlegi 
állapotának értékelése és azon területek azonosítása, 
ahol a vezetés megerősítésre szorul. Ennek hiánya az új 
tagok kurdarcát okozhatja, ami frusztráló élmény lehet 
mindenki számára. Az alábbiakban felsorolunk három 
területet, amelyekre érdemes különösen figyelni.

Összetétel
Kezdjünk a jelenlegi igazgatótanács értékelésével! A 
tagoknak vajon megvannak a szükséges képességei 
és tapasztalatai, hogy tanáccsal szolgáljanak a 
kulcsfontosságú stratégiai kérdésekben, vagy az 
igazgatótanács léte legfőképp a tulajdonosi család 
érdekeinek védelmét szolgálja?

Engedjük, hogy az igazgatótanács hiányosságai 
mutassanak irányt a független tagok keresésében. 
Természetesen az valószerűtlen, hogy minden eddigi 
hiányosság pótolható egy emberrel – de még egyszer 
hangsúlyozzuk, a családi vállalkozásoknak idővel 
fontolóra kell venniük további független igazgatósági 
tagok felvételét. Nehéz megfelelő kvalitású, független 
igazgatósági tagokat vonzani, ha a pozíció csupán 
névleges. Két vagy három független igazgatósági tag 
bevonása ezzel szemben már azt jelzi, hogy a független 
perspektívát értékelik a cégen belül, és befolyással lehet 
a folyamatokra.

Nincs általános szabály, de megfigyelhető, hogy az 
átalakulás végén több független igazgatósági taggal is 
rendelkeznek a családi vállalkozások.

Kultúra
A független igazgatósági tagok nem lehetnek 
hatékonyak, amennyiben nincsen ugyanolyan 
lehetőségük az informális beszélgetésekre és 
ugyanolyan hozzáférésük a kulcsinformációkhoz, 
mint a családtagoknak. Az igazgatótanács vezetőjének 
kell biztosítania, hogy a testület bizalommal és 
nyitottsággal működjön. A független igazgatósági 
tagoktól elvárt, hogy a családtagoktól különböző 
perspektívát nyújtsanak – ez az ő hozzáadott értékük, 
de ez egyben azt is jelenti, hogy több időt kell szánni a 
megbeszélésekre és konszenzusra kell törekedni a viták 
során. A független igazgatósági tagok integrációját 
egy alapos felkészítő folyamattal célszerű biztosítani, 
amelynek része az is, hogy az új tag egy szenior vezető 
mentoráltjaként kap útmutatást és tanácsot. 

Folyamat
A független igazgatósági tagok bevonása kritikus lépés 
a tanács professzionalizmusának biztosításához, de ezt 
szükséges a vezetés más aspektusaira is kiterjeszteni. 
A bizottságoknak erős és tapasztalt vezetőkkel, 
valamint világos és egyértelmű alapszabályokkal 
kell rendelkezniük. Mechanizmusokra van szükség 
a fennálló kockázatok értékelésére, a múltbeli 
döntések felülvizsgálatára, és arra, hogy a hosszabb 
távú kérdések (mint például a stratégiai tervezés, 
az igazgatóságitanács hatékonysága, valamint az 
ügyvezetői és az igazgatósági utódlások) ne kerüljenek 
le a napirendről. 

Nem kétséges, hogy a független tagok bekerülése 
a vállalatba kihívást jelent – a család a saját 
komfortzónájából kilépve egy magasabb fokozatba 
kénytelen kapcsolni. És pontosan ezen okból eredően 
a független tagok bevonása a lehető legjobb döntés, 
amelyet egy családi cégvezetés meghozhat.
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családi történetek 



Az 1940-es évek Németországában két rendkívül 
eltérő, úttörő személyiség alapított egy céget, amely 
aztán a világ vezető gyártójává vált a gyógyászati 
technológiai termékek terén. Az egyik alapító 
kiváló kutató és újító, a másik ügyes hálózatépítő 
volt. Erősségeiket egyesítve igazi vállalkozási 
sikertörténetet kovácsoltak – egy ötletből 300 
millió márkás forgalmat bonyolító világszínvonalú 
társaságot formáltak.

A szendergő óriás
A társaság évtizedeken át folyamatosan nőtt, termelt, 
értékesített, gyorsan és ambiciózusan terjeszkedett. 
Az 1980-as évek közepére azonban beköszöntött az 
önelégültség korszaka. Bár az úttörő társaságok egy 
ideig ellavírozhatnak a kezdeti innováció utórezgésein, 
mindig megmarad a kihívás, hogy megőrizzék korábbi 
sikereiket a jövőben is. A fokozódó verseny és a növekvő 
számú innovatív termék miatt a társaság veszíteni 
kezdett versenyelőnyéből. A nem megfelelő vezetés 
és a marketingtapasztalat hiánya a komplex, gyorsan 
változó ágazatban elkezdett komoly problémákat 
okozni. Egyre fontosabbá vált, hogy új vezetői- és 
szervezeti struktúra jelenjen meg.

Ezen a ponton a társaság újraértékelte az 
igazgatótanács célját és működését. Az első tagi 
igazgatótanács létrehozását követően a családtagok a 
következőképpen definiálták újra az igazgatótanács 
szerepét:

• a vezetői és műszaki know-how fejlesztése,

• közvetítés a család és a vezetés között, és

• a tervezett vagy befejezett fejlesztések ellenőrzése  
és felügyelete.

Az 1990-es elejéig az igazgatótanácsban csak 
családtagok vagy volt vállalati vezetők kaptak 
helyet. Negyedéves üléseik mindig csak a felszínt 
kapargatták. A társaság komolyabb problémáival 
nem foglalkoztak. Nagy változásra volt szükség, hogy 
a szendergő társaságot felrázzák, és ehhez olyan 
elnökre volt szükség, aki fel tudott lépni pártatlanul 
és cselekvésorientáltan. Intelligensnek kellett lennie 
a problémák felismeréséhez, és elég erősnek, hogy 
megvalósítsa azok megoldását. Az igazgatótanácsnak 
túl kellett lépnie azon, hogy pusztán új célokat 
fogalmazzon meg. Tudnia kellett ellenőrizni és mérni 
azok elérését is.

Új ötletek, új lendület
A család arra jutott, hogy csak egy kívülálló bevonásával 
tudják e célokat elérni, azzal a feltétellel, hogy 
személyes hatáskörük lesz arra, hogy az elkerülhetetlen 
kívülálló szerepvállalásukból adódó negatív megítélést 
legyőzzék. A társaság a gyógyszeriparra szakosodott 
ismert stratégiai tanácsadó cégtől vett fel egy 
dinamikus, 37 éves vezető cégtársat. Az egyik család 
ismerte már, szakértelme pedig hamar elnyerte a másik 
csoport tiszteletét és bizalmát is.

Szerepe az volt, hogy jelentős változtatást valósítson 
meg az árfolyam menedzsmentjében, valamint vezesse 
a stratégiai irányváltást és a szervezet átalakítását. 
1994-ben a társaság megtette az első jelentős lépést a 
változás felé, és az új munkatárs hatása egyértelműen 
megmutatkozott az eredményekben, amit minden 
érintett megerősített. Ezek között szerepelt:

• kompetens ügyvezető igazgatók megléte,

• jelentős stratégiai pályakorrekció,

Csipkerózsika felébred
Németország
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• kiváló irányváltás,

• az összes kitűzött cél elérése,

• hatékony utógondozás és

• új üzleti irányok.

Az igazgatótanács vezetőjének pártatlan, „kívülálló” 
pozíciója erőt és lendületet adott ahhoz, hogy 
egyértelműen meghatározzák, végrehajtsák és kövessék 
az összes stratégiai prioritást. Az igazgatótanácsot 
kompetens és rendkívül értékes csoporttá alakította. 
Új ötleteket és újításokat vezettek be a társaságnál, 
olyan koncepciókat, amelyekkel a szakértelem vagy a 
tapasztalat hiánya miatt a belső vezetők sosem tudtak 
volna előállni. Az igazgatóság pártatlanabbá vált a 
családi tulajdonnal szemben, és a cég újra sikeres 
pályára állítására összpontosított.

Megmenekült sorsától
E változásokat csak úgy lehetett elérni, hogy hagyták 
az igazgatótanács elnökét új társasági struktúrákat 
meghatározni, valamint megvalósítani anélkül, hogy 
felmerülő családi problémák vagy a „hagyományőrzők” 
ebben megakadályozták volna. Az igazgatóság a 
pártatlan értékelés és elemzés színterévé vált és 
bizalmat élvezett. Emellett abban a helyzetben volt, 
hogy a céljai valóra váltásához szükséges nyomást 
gyakoroljon akár olyan nehéz döntések során is, mint 
egy felsővezető menesztése. Az újjáélesztett igazgatóság 
révén a társaság modern szervezetté alakult, a 
nyereségességet növelő és a céget az új évszázadra 
felkészítő kereskedelmi és termelési koncepciókkal.

A társaság sok évtizedes fennállása során különféle 
stádiumokat élt meg az újítástól és növekedéstől 
a stagnáló megelégedésig. Sorsa valószínűleg a 
tönkremenés vagy az eladás lett volna. A család éles eszű 
döntése azonban – ami sok családi cég megközelítésével 
ellentétes– megmentette a céget ettől a sorstól a 
vérfrissítés és a külső szakértelem bevonása révén.
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Portugália legtöbbet eladott rozéja
A Sogrape Vinhos de Portugal 1942-ben jött létre Észak-
Portugáliában. Fernando Van Zeller Guedes rendkívül 
eredeti és könnyen felismerhető palackot tervezett egy 
teljesen újfajta borhoz – a Mateus Roséhoz. A bor óriási 
népszerűsége hamar piacvezetővé tette, illetve ez lett 
a Sogrape által a következő 50 év során előállított és 
exportált számos bor és gazdag választék előfutára.

A Mateus Rosét a 2000-es évekre 130 országban 
forgalmazták, ezzel Portugália legtöbbet exportált 
bora lett. Ez a társaság alapítójának elkötelezettségéből 
és karizmájából fakadt, és abból a mélyen gyökerező 
meggyőződéséből, hogy nagyszerű borok csak nagy 
szenvedéllyel készíthetők. Fernando Van Zeller Guedes 
ezt a szenvedélyt átörökítette Fernando fiára is, aki 
rendkívül büszkén és örömmel tekint a család borainak 
minőségére.

A Sogrape egyértelmű stratégiai döntést hozott, hogy 
a helyi bort helyben állítja elő, így boraikat kizárólag 
portugál szőlőfajtákból, Portugáliában készítik. Ez 
a megközelítés különböztette meg a céget a többi 
portugál bortermelőtől.

A cég és a márka fejlesztése
Fernando Guedes, az igazgatótanács jelenlegi 
elnöke, már fiatal korától apja mellől követte az üzlet 
vezetését, és 1952-ben lett a vezetőség tagja.  Azóta 
apja álmát valóra váltotta, hiszen az évek során a 
Sogrape nemzetközileg elismert minőségi borok széles 
portfólióját vitte piacra.

Az évek alatt a Sogrape több különböző stratégiai 
fázison esett át:

1942 –1986: A kereslet kielégítése, a rozérobbanás

Az első szakaszt a Mateus Rosé sikere fémjelezte, 
amelyet röviddel bevezetése után világszerte 
forgalmazni kezdtek. Ez idő alatt alapvetően a 
marketingbefektetések által generált kereslet 
kielégítésével foglalkozott a cég.

1987–1992: Márkaépítés

A következő fontos szakaszt a Mateus márkára 
való összpontosítás jellemezte, a kulcspiacok 
meghatározásával, a márka újrapozicionálásával és 
globális kommunikációs megközelítés kidolgozásával. 
Külső stratégiai tanácsadók tanulmányait és 
ajánlásait követve a Sogrape diverzifikálni kezdte 
alaptevékenységét, felvásárolta az A.A.Ferreirát, a 
vezető portugál portói gyártót, és a borágazaton kívül is 
befektetéseket eszközölt. Ebben a fázisban csatlakozott 
a céghez a harmadik generáció, Fernando Guedes 
három fia, Salvador, Manuel és Fernando, akik különféle 
funkciókat töltöttek be.

1993–1996: A márka kiterjesztése

A kilencvenes években kezdődött meg a Mateus 
márka hangsúlyos kiterjesztése, egy fehér és egy 
vörös Mateus Signature bor bevezetésével. Az elnök, 
Fernando Guedes, erős személyes vonással ruházta fel 
a Sograpét, mivel a borral kapcsolatos szenvedélyének 
hangot adva rendszeresen megjelent a kommunikációs 
kampányokban.

1996–1999 : Átalakítás és bővítés

Miután a csoportot három alholdingra osztotta (bor, 
ingatlan és szolgáltatások), a Sogrape megvásárolta 

Nagy szenvedély nagy borai 
Portugália
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a Bacardi-Martinitől a Forrester & Cia. portóit készítő 
társaságot is, amely leginkább Offley márkájáról ismert.  
A Guedes család a Bacardi-Martini mellett továbbra is a 
Sogrape Csoport főrészvényese.

A borra összpontosító stratégia részeként a Sogrape 
1998-ban megszerezte a Finca Flichmant, az egyik 
legnagyobb argentin borászatot is. Salvador és Manuel 
Guedes a portugál borüzletág irányításában vállalt 
szerepet, míg Fernando Argentínába költözött.

2000–2006: Generációváltás

2000-ben Fernando Guedes nyugdíjba vonult, és a 
vezetést a legidősebb fiának adta át. Az új generáció 
irányítása alatt a cég a Sandeman akvizíciójával és a 
Pernod Rucgarddal kötött stratégiai partnerséggel 
erősítette pozícióját.

2007–: A fejlődés folytatása

A további fejlődésnek köszönhetően ma már 18 birtok, 
15 pincészetre és 9 palackozóüzem szolgálja ki a vevők 
igényeit. A további fejlődésben nemcsak Salvador da 
Cuncha Guedesnek, hanem testvéreinek is nagy szerepe 
volt, 2010-ben kitüntették az „Év Európai Termelője” 
- a neves American Wine Enthusiast Magazine által 
odaítélt díjjal, amelyet sokan a boripar Oscarának 
tartanak.

A csoport jelenlegi forgalma mintegy 160 
millió dollár, 600 alkalmazottal működnek.
Az igazgatótanács megnyitása külsős tagok számára

A nyolcvanas évek vége felé a tartós növekedés és 
bővülés, a vállalkozás diverzifikálása és a család 
harmadik generációjának megjelenése ráébresztette 
az igazgatótanács elnökét, hogy ahhoz, hogy a cég 
új korszakba léphessen, kívülről kell tapasztalt 
szakembereket toboroznia. Egy vezetőségi tagot, 
valamint négy fiatal marketingszakembert vett fel, 
így az igazgatóság öttagúra bővült (az újonnan felvett 
igazgatóra és a négy, egyben kisebbségi részvényes 
családtagra). Néhány év múlva, 1995-ben, amikor az 
értékesítési- és marketingigazgató visszavonult, a 
társaságon kívülről neveztek ki egy új tagot. Az elnök 
olyasvalakit keresett, aki nemzetközi színtéren szerzett 
tapasztalatot és felsővezetőként már bizonyított.

Egy leheletnyi friss levegő
Az új igazgató friss levegőt hozott az igazgatótanácsba. 
Rendkívül dinamikus személyiségével diplomatikusan, 
de határozott meggyőződéssel segítette az 
igazgatótanácsot, hogy a legfontosabb prioritásokra és 
döntésekre összpontosítson. Az egyik igazgatótanácsi 
tag a következőképpen foglalta össze, hogy mivel járult 
hozzá a fejlődéshez az új igazgató:

• arra késztette az igazgatótanácsot, hogy feladataira 
koncentráljon,

• más döntéshozatali ritmust vezetett be,

• új ötleteivel, koncepcióival kihívást adott a többi 
tagnak,

• támogatta a többi tag által javasolt lépéseket, 
bizalmat ébresztett irányukba,

• a kívülről érkező szemszögét tudta képviselni, és

• mindig elérhető volt informális eszmecserére.

1987–1992 között az eleinte havonta ülésező 
igazgatótanács kis, sikeres családi vállalkozásból 
Portugália egyik legbüszkébben bemutatott társaságává 
alakította a Sograpét.

35



Nagy hozzáadott értéket képviselő stretch 
szövetek
A DOGI Csoportot 1954-ben alapította Josep Domenech 
Spanyolországban. Az 1998-as tőzsdére lépést követően 
is ő maradt a társaság többségi részvényese 50,1 
százalékos tulajdonrésszel. A Barcelona tartományban 
székelő DOGI üzleti alaptevékenységében, a 
fehérneműkhöz, fürdőruhákhoz és sportruházathoz 
használható, nagy hozzáadott értékű stretch szövetek 
gyártásában és értékesítésében piacvezető szerepet tölt 
be Európában. A csoport vevői közé tartoznak olyan 
vezető fehérnemű- és fürdőruhagyártók, mint a Vanity 
Fair, a Sara Lee és a Warnaco.

Reakció a recesszióra
A kilencvenes évek elejéig a társaság sikere a gyártási 
szakértelmen és a hazai piacon elért növekedésen 
alapult. A vezetés rendkívül személyes jellegű volt. 
1992-ben azonban a társaság megszenvedte a spanyol 
gazdasági recesszió és az Európai Közösségbe történő 
belépés kettős nyomását, ami különösen az olasz 
gyártók részéről hozott új és erőteljes versenytársakat.

Erre válaszképpen, és a társaság pénzügyi alapjainak 
biztosítása érdekében, Josep Domenech a társaság 
alaptőkéjének egy részét eladta a MERCAPITAL spanyol 
befektetési banknak. A részvényesek képviseletére 
igazgatótanácsot hoztak létre, bár annak nem voltak 
független tagjai. A vezetés szakszerűbbé tétele és az 
európai piacon történő terjeszkedés érdekében új 
stratégiát dolgoztak ki.

1993 közepén Richard Rechter csatlakozott a 
társasághoz vezérigazgatói minőségben, hogy 
levezényelje az új stratégia megvalósítását. Az organikus 
növekedést a nagyobb értékű szövetek irányába történő 
elmozdulás jelentette, valamint több felvásárlásra is 
sor került. Jelentős kultúraváltás indult el: a társaság 
meglévő termékorientációját a piaci fókusz váltotta 
fel. Minden területen nagy léptékű változtatási és 
átszervezési programok indultak.

A társaság legkiválóbbjaiból professzionálisabb 
megközelítéssel működő új vezetőség jött létre. 
Vevőorientáltabbá váltak a logisztikai, ipari és 
kereskedelmi folyamatok, illetve a szolgáltatások és 
termékek minősége is nagyban javult. Több, magasan 
képzett és nemzetközi tapasztalattal rendelkező 
szakember csatlakozott a céghez, hogy megerősítsék 
az óriási értékesítési növekedés (évi 30%) által 
meggyengített területeket.

Nyilvános részvénykibocsátás
A vállalkozás növekedésével, a társaság európai 
piaci helyzetének javulásával és a pozitív eredmény 
visszaállásával 1996-ban Josep Domenech úgy 
döntött, visszavásárolja a MERCAPITAL részvényeit. 
A következő évben a társaság felkészült a nyilvános 
részvénykibocsátásra. Az igazgatótanácsot két 
független igazgató bevonásával újraszervezték. Bár 
ez az értékpapírpiac formai követelményeinek való 
megfelelés érdekében történt, Domenech és Rechter úgy 
vélte, a független igazgatók megerősítik az igazgatóság 
felügyeleti szerepét, és irányítási kérdésekben is 
tanáccsal szolgálhatnak.

A tehetség további 
tehetségeket vonz   
Spanyolország
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Idővel a DOGI értékesítése 20 milliárd pezetára (100 
millió dollár), nyeresége 1,3 milliárd pezetára (6,5 millió 
dollár) rúgott. A nyilvános részvénykibocsátás sikeres 
volt, a részvényárfolyam emelkedett, és a társaság 
megcélozta az ázsiai és amerikai piacokat.

Domenech és Rechter véleménye szerint a külső 
igazgatók előnyei a következők:

• A társaság látókörét szélesítő perspektívát, 
diverzitást hoztak.

• Ha az igazgatótanácsban mindenki ugyanazt 
gondolja, akkor nemigen történik érdemi 
eszmecsere.

• A problémák megközelítésére eltérő módszert 
alkalmaznak.

• A külső vélemény rendkívül értékesnek bizonyult a 
felvásárlási döntések érvényesítése során.

• A vállalkozást érintő kérdésekben hozzáférést 
biztosít más döntéshozókhoz, és megfelelően 
befolyásolja őket.

• És ami még ezeknél is fontosabb, azt az üzenetet 
küldi a pénzpiacoknak, hogy a társaság stratégiai 
és vezetői döntései komolyak, így elkötelezettséget 
mutat.

Richard Rechter megfogalmazásában: „A tehetség 
további független tehetséget vonz, ami döntő 
befolyással lehet a növekedésre és a sikerre vágyó 
társaságok felemelkedésére.” 

A DOGI ma a Grupo DOGI tagjaként a textilértéklánc 
különböző területeire szakosodott textilcsoport tagja 
a Ritex és a QTT mellett. 2014 óta áll a Sherpa Capital 
tulajdonában.

37



A 2007-es év jelentős fordulópont volt a délkelet-
németországi Knauf számára. Olyan kihívással 
szembesültek, amellyel családi vállalkozások ezrei 
találják magukat szembe minden évben: miképpen 
oldják meg az utódlás kérdését? 

A Knauf 40 éven keresztül Nikolaus és Baldwin 
Knauf, az alapító Alfons és Karl fiainak kezében 
volt. Ők együtt alakították át a regionális céget 
egy gipszalapú építőanyagokat és rendszereket 
szállító nemzetközi vállalattá. Az évek során a 
bevétel megsokszorozódott, amely ma meghaladja 
a 6 milliárd eurót, és világszerte 26 ezer embert 
foglalkoztatnak. 

A vállalat növekedése során a Knauf is szembesült 
azzal a kihívással, amellyel évente több ezer családi 
vállalkozás néz szembe: az utódlási kérdésével. 
Nikolaus és Baldwin Kanuf a hetvenes éveikben 
jártak, amikor úgy döntöttek, hogy visszavonulnak 
a vállalat operatív irányításától. Megfelelő utóduk 
azonban nem volt: gyermekeik nem álltak készen 
átvenni a helyüket, a vállalatnak pedig nem volt 
tapasztalata kívülről érkező személyek felsővezető 
pozícióba történő kinevezésében. Az unokatestvérek 
ezért egy lépcsőzetes utódlási folyamat bevezetése 
mellett döntöttek, amellyel olyan változást 
indítottak el, amely az egész vállalatot áthatotta. 
Kihasználva az adódó lehetőséget, a Knauf ekkor 
professzionalizálta a vállalat teljes vezető rétegét, 
ami kulturális szemléletváltáshoz és a cég szervezeti 
felépítésének újragondolásához is vezetett.

A Knauf családnak mindig is az volt a vágya, hogy a 
vállalat vezetését a család fiatalabb tagjainak adja át. 
1932-es megalapítása óta családi kézben volt a cég, 

és személyes, közvetlen vezetési stílus jellemezte. Ez 
a stílus rendkívül pozitív eredményeket idézett elő, 
így az érintettek többsége nem látott okot arra, hogy 
eltérjenek ettől a családi hagyománytól. Nikolaus és 
Baldwin Knauf maga is a belső öröklést szorgalmazta, 
így néhány évvel korábban egyes családtagokat már 
olyan pozícióba helyeztek, amely a felsővezetői szerepre 
készítette fel őket. 

Ennek ellenére a két unokatestvérnek jó oka volt arra, 
hogy más utat válasszanak, legalábbis egyelőre. Tudták, 
hogy utódaiknak rendkívül magabiztos vezetőknek 
kell lenniük. A Knauf határozott célt tűzött ki maga 
elé: a további rendkívül jövedelmező terjeszkedést. 
A globális verseny hevesebb volt, mint valaha, a 
növekedés lehetősége pedig kisebb. Így a vállalat 
sikeres vezetéséhez tapasztalt és előrelátó vezetőkre 
volt szükség. Mivel ezzel a profillal a fiatalabb generáció 
2007-ben még nem rendelkezett, a két ügyvezető úgy 
döntött, hogy egy várhatóan nehézségekkel kísért, 
de szükséges utat választ: a cég élére külsős vezető 
felvételét javasolták.

Mélyreható megbeszéléseket követően a személyügyi 
kérdésekért felelős bizottság szavazásra bocsátotta 
a kérdést, melynek következtében szabaddá vált 
az út egy új, külsős cégvezető számára. A második 
leköszönő ügyvezető helyére pedig a vállalatban hosszú 
ideje tevékenykedő pénzügyi igazgató, Hans-Peter 
Ingenillem került erre az átmeneti időszakra, aki mély 
gyökereket eresztett addigra a Csoporton belül. A két 
új, nem családtag ügyvezető teljes felelősséget kapott 
a Knauf Csoport működésében mindaddig, amíg a 
családtagok következő generációja készen nem áll a  
cég irányítására. 

Ne sürgessük a  
következő generációt  
Németország
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A család döntése, mellyel ideiglenesen külsős 
vezetők kezébe adta a végrehajtó hatalmat, nem 
volt könnyű, végül azonban belátták, hogy a fiatal 
nemzedék tagjainak időre van szükségük ahhoz, 
hogy bizonyítsanak, mielőtt még átveszik a vállalat 
irányítását. Az előzetes megbeszélések feltárták azt 
is, hogy bárki is örökli a felsővezetői pozíciót, számos 
fenntartással kell majd megküzdenie ahhoz, hogy 
szilárdan tudja vezetni a vállalatot.

Új arcok
Amikor elérkezett az idő, hogy  Hans-Peter Ingenillem 
mellé a másik ügyvezetőt megtalálja a Knauf, 
egyértelművé vált, hogy önmagában az nem lesz elég, 
hogy az új vezető képes legyen teljes körű felelősséget 
vállalni a cégcsoportért.  Az új igazgatónak arra 
is alkalmasnak kell lennie, hogy egy család uralta 
komplex tulajdonosi és felügyeleti struktúrában vezetői 
pozícióját fenn tudja tartani. 

A strukturált kiválasztási folyamatot követően a 
Knauf Manfred Grundkét választotta a posztra, aki a 
Bosch Rexrothnak, a hidraulikus rendszereket gyártó 
cégnek a vezetője volt. Grundke személyében olyan 
jelöltet találtak, aki kezdettől fogva nagy jelentőséget 
tulajdonított a Knauf kulturális sajátosságai 
megismerésének. Az új cégvezető tisztában volt 
azzal, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a 
változásra való ösztönzés és a meglévő struktúrák, 
illetve folyamatok tiszteletben tartása között, ha azt 
szeretné, hogy elfogadja őt a vállalat. A szervezeten 
belül számos, különböző pozíciót betöltő személlyel 
folytatott megbeszélést a mérnök végzettségű Grundke, 
hogy megismerje a Knaufot. 2008. augusztus elején 

pozícióba lépve már gyorsan áttekintést kapott a 
tulajdonos családon belül meglévő hálózatokra és 
viszonyrendszerekre. A megismerési folyamatban 
Grundkét a kezdetektől támogatták elődei, valamint 
cégvezető társa, Hans-Peter Ingenillem is. 

Mint a legtöbb családi vállalkozásban, a sikeres 
integráció érdekében a Knauf külsős vezetőinek is 
szakirányú és vezetési képességek repertoárját kell 
demonstrálniuk a kulturális sajátosságok iránti 
érzékenységük mellett. 

A csoport magas szintű specializációja és hosszú távú 
perspektívája miatt számos vezető akár 10 évnél tovább 
is ugyanabban a pozícióban maradt, gyakran átmeneti 
rotáció nélkül. Ezalatt végig szem előtt tartották 
területük sikerességét és kiválóságát. Minden egyes 
kollégától elvárta a cég,  hogy hajlandóak legyenek a 
„Knauf család” részévé válni, illetve a szakterületeik 
iránti elköteleződést.  Ha szükséges, álljanak készen 
arra, hogy egy adott területet sajátjukként vezessenek 
akár több éven keresztül. A további sikertényezők, 
amelyek segítenek szilárd szerepet kialakítani a 
Knaufon belül, a józan gondolkodásmód, valamint a 
szerénység. 

Manfred Grundke külsős vezetőként történt sikeres 
integrációja forradalmian új helyzetet teremtett a  
Knauf számára. 

A cég vezetőinek értékelését kezdetben 
szkepticizmussal kezelték a családtagok. 
A vezetők értékelésének kérdése a Knaufnál akkor került 
szóba, amikor Hans-Peter Ingenillem 2009-ben, közel 
két évtized után nyugdíjba vonult, és utódjának kérdése 

aktuálissá vált. A szóba jöhető legerősebb jelöltek közül 
a Knauf egy olyan vezetőt választott, aki működésük 
speciális területén szakmailag kiemelkedően képzett 
volt. Az új vezető azonban hamarosan összeütközésbe 
került a Knaufon belül már meglévő struktúrákkal, 
mert nem szánt elég időt arra, hogy megismerje a 
vállalaton belüli formális és informális hálózatokat, 
és ezáltal elnyerje támogatásukat a szükségesnek 
ítélt változásokhoz. A helyzetet tovább rontotta a 
tény, hogy kinevezése előtt a céggel nem állapodtak 
meg a vállalatban betöltendő pontos szerepéről 
és feladatairól. Jelentős problémákhoz vezetett a 
mindennapokban, hogy az új vezető a működésének 
fókuszát másként értelmezte, mint a vállalat irányítói 
testületei. Végül a Knauf és Hans-Peter Ingenillem 
utódja néhány hónap után úgy döntöttek, hogy külön 
utakon folytatják. 

Minőségi értékelés
A kellemetlen élmény ellenére a második ügyvezető 
megtalálása sikeresen megtörtént. 2013. január 26-án 
Alexander Knaufot nevezték ki a Knauf Csoport élén.  A 
személyügyi kérdésekért felelős bizottság véleménye 
szerint Baldwin Knauf fia erre a pontra felkészült arra, 
hogy felelősséget vállaljon a Knauf Gips KG ügyvezető 
igazgatójaként. 38 éves volt, üzleti végzettségét a 
Passaui Egyetemen, valamint Londonban szerezte, 
melyek után egyebek mellett a United States Gypsum 
Corporationnél, illetve a Roland Berger Strategy 
Consultantsnél szerzett munkatapasztalatot. 2004-ben 
csatlakozott a Knauf vezetői csapatához az Egyesült 
Királyságért és az északi régióért felelős menedzserként, 
majd ezt követően lett felelőse a cégcsoport rendkívül 
összetett, évi egymilliárd Eurót meghaladó bevételt 
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hozó törzsrégiójának, azaz Németországnak  
és Svájcnak.

Alexander Knauf alkalmasságát a felsővezető pozícióra 
körültekintően megvizsgálta a cég: kinevezése előtt 
ő is résztvevője volt annak az értékelési folyamatnak, 
amelyet a csoport 2012-ben indított a teljes vezetés 
bevonásával.  Ezt a folyamatot 2006-ban a cég Partneri 
Tanácsának még egyik nem rokon tagja javasolta 
először, majd Manfred Grundke vetette fel legközelebb 
ezt az ötletet, mert a Knaufhoz történő csatlakozása 
előtt saját bőrén tapasztalta, hogy mennyire értékes a 
tehetségek szisztematikus fejlesztési lehetőségeinek 
megértése. A Knaufhoz történt 2008-as csatlakozásakor 
azonban azzal szembesült, hogy a tehetséggondozás 
gyakorlatilag ismeretlen terület a szervezetben. 
Az általános visszacsatolást célzó megbeszélések 
ugyanannyira ritkák voltak, mint a munkavállalók 
stratégiai fejlesztése. Ráadásul soha nem történt még 
objektív vezetői értékelés. 

Grundke meg volt győződve arról, hogy ezen a téren 
változások szükségesek ahhoz, hogy méltányos 
stratégiai vezetési és utódlási tervek kialakítása 
lehetséges legyen, különös tekintettel a cégben zajló 
demográfiai változásokra. Grundke a különböző 
irányító testületekben terjesztette elő a Knauf 
teljes vezetői csoportát lefedő, kompetenciaalapú 
értékelés ötletét. Az indítvány célja az volt, hogy 
megbízható és összehasonlítható képet kapjanak az 
egyes menedzserek tényleges képességeiről. Grundke 
reménye az is volt, hogy a folyamat rámutat a változás 
szükségességére, továbbá azonosítja a tehetséges 
jövőbeli vezetőket, akiket ezután célzott módon  
lehet támogatni.

A tulajdonos családdal történt megbeszélések során 
Grundke szkepticizmussal találkozott. Sok részvényes 
a külső értékelést a bizalmatlanság jelének tekintette, 
és nem látták annak nyilvánvaló előnyeit. Mások a 
félreértés veszélyét látták benne: az alkalmazottak az 
átvilágítást úgy értelmezhetik, hogy ezzal a Knauf az 
olyan alapvető kötelességeit, mint a kollégák fejlesztése, 
átruházza egy harmadik félre. 

Ezzel szemben a Knauf más tagjai támogatták a 
szervezeti felülvizsgálatot, különösképpen a Partneri 
Tanács egyik külső tagja. Míg kezdetben maga is 
szkeptikus volt ebben a témában, saját vállalkozásában 
megtapasztalta egy külsőleg irányított értékelési 
folyamat jelentőségét. Egy vezérigazgató barátja 
érvelése szerint „ha változtatni akarsz, kezdd a saját 
embereid objektív áttekintésével”. Most a Knauf Partneri 
Testületének nagyra becsült tagjaként ugyanezt 
javasolta a tulajdonos családnak. A változás mellett 
letett hangsúlyos voksa arra ösztönözte a család számos 
tagját, hogy a független felülvizsgálattal megbékélve 
végül az értékelés mellett szavazzanak.

A generációváltás tervezése
A családi tulajdonban lévő vállalatok többsége nem 
készül fel megfelelően a felsővezetésben esedékes 
generációváltásra. Különösen az alapító nemzedék 
tagjai ódzkodnak attól, hogy időben megtervezzék 
visszavonulásukat. És ha esetleg mégis megteszik, akkor 
általában azt feltételezik, hogy utódjuk a család tagjai 
közül fog kikerülni – gyakran anélkül, hogy alaposan 
mérlegelnék, hogy utódaik valóban alkalmasak-e a 
feladatra. Külső, esetleg alkalmasabb jelölteket gyakran 
figyelembe sem vesznek. Ez kifogásolható gyakorlat, 

ugyanis a családi jelöltek csaknem felénél komoly 
hiányosságok mutatkoznak.  

A „kultúrsokk” elkerülése
Mikor külsős személy csatlakozik egy családi 
vállalkozáshoz, kezdetben gyakran él át sokkot. 

Egy általunk folytatott kutatás rámutatott, hogy az 
első külsősként érkező felsővezetők 60%-a tapasztal 
problémákat. A legtöbb esetben ezek a problémák olyan 
súlyosak, hogy a vállalatnak új vezető után kell néznie. 
A kívülről érkező jelöltek sikeres integrációjához 
számos tényezőt kell figyelembe venni. Egyrészről 
a jelöltnek és a vállalatnak meg kell állapodnia az 
új vezető vállalaton belül betöltendő szerepéről és 
felelősségköréről. Másrészről érdemes fáradságot nem 
kímélve azon dolgozni, hogy integrációja a lehető 
legegyszerűbben menjen. Hogyan lehetséges mindez?

Mielőtt a Knauf Csoport a felsővezetés értékelése mellett 
döntött volna, már komolyan fontolóra vették azon 
értékek meghatározását, amelyek elősegítetik a vállalat 
fejlődését, és amelyeknek a következő három évtized 
során dominálniuk kell a működésüket. A vezetők fiatal 
generációja aktívan részt vett ebben a folyamatban, és 
négy vállalati értéket fogalmazott meg: emberiesség, 
partnerség, elkötelezettség és vállalkozói szellem. Ezek 
az értékek alapozták meg a vezetőség átvilágításának 
folyamatát. Ebből a négy értékből a vállalat nyolc 
kompetenciát határozott meg, amelyek alapján 
értékelhette a vállalat vezetőségét. 

A Knauf Group a személyügyi bizottsággal együtt a 
teljes vezetői gárda értékelése mellett döntött.  Azáltal, 
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hogy bevonták a folyamatba a két ügyvezetőt is, üzenet 
is volt: „Ez az intézkedés a vezetés legfelső szintjétől 
a vezetés legfiatalabb szintjéig terjed. Minden egyes 
menedzser aláveti magát ennek a folyamatnak.”

A döntés a vállalat 155 vezetőjének felmérését 
eredményezte, amelynek során a vállalat történetében 
először minden vezetőt ugyanazon kritériumrendszer 
mentén értékeltek. Annak ellenére, hogy már az 
értékelés megkezdése előtt intenzív kommunikáció 
zajlott az érintettekkel, néhányan mégsem értették, 
hogy a vállalat kiemelkedő eredményei mellett 
miért érzi a felsővezetés a széles körű felmérés 
szükségét.  Egyes családtagok és alkalmazottak 
nyíltan szkeptikusak voltak a tanácsadókkal folytatott 
találkozásuk során. A felsővezetés, a HR-kérdésekért 
felelős bizottság és a szeniorabb vezetők segítségével 
azonban sikerült eloszlatni aggodalmaikat, és 
növekedett a folyamatban való részvételi hajlandóság. 
Ezek az erőfeszítések végül meghozták a kívánt 
eredményt, mivel végül szinte minden menedzser 
nyitottnak és professzionálisnak bizonyult az interjúk 
és a referenciabeszélgetések során.

A következmények
2013. nyarán, körülbelül öt hónappal az értékelési 
folyamat megkezdése után, a Knauf megkapta az Egon 
Zehnder végső beszámolóját a vezetői felülvizsgálatról. 
Részletes adatok váltak elérhetővé a vállalat számára 
a teljes menedzsment felépítéséről, a két ügyvezetőtől 
kezdve a kilenc igazgatón át az egyes regionális és 
központi funkciókig. 

Az összefoglaló olyan megállapításokat is tartalmazott, 
amelyekre senki sem számított, beleértve például a 
tényt, hogy a Knauf által 2007. óta kinevezett vezetők 
több, mint 30%-át külsőleg toborozták. Ez egy átlag 
feletti érték, amely soha nem vált tudatossá a társaság 
számára, mivel működése erősen decentralizált. A 
családi vállalkozások vezetőinek átlagosan 15–20%-át 
toborozzák külsőleg, a Knaufnál tapasztalható magas 
szintet részben terjeszkedésének gyors üteme okozta. 

Az egyéni kompetenciák áttekintése szintén 
sokatmondó eredményt adott. Míg a funkcionális 
és a szakmai kompetenciák szempontjából a Knauf 
vezető csapata ugyanolyan jó helyzetben volt, 
mint marketingtudás szempontjából, intervenció 
szükségessége mutatkozott a vezetői és fejlesztési 
kompetenciák terén, ahol túl kevés vezető érte el a 
kívánt szintet.

A felülvizsgálati eredményekre való tekintettel a 
Knauf felsővezetése változásokat ítélt szükségesnek 
a vállalatban. Alexander Knauf és Manfred Grundke 
úgy döntött, hogy a tehetséggondozást, mint 
témát, az egész csoportra vonatkozólag bevezetik. 
Kialakítottak egy új, Stratégiai HR-Fejlesztési funkciót, 
így a vállalat történetében először egy kis részleg 
globális felelősséget kapott a vezetők és alkalmazottak 
fejlesztésének kérdéskörében. 

A Knauf komoly kihívásokkal néz szembe a 
tehetséggondozás terén. Egyrészt a vállalatnak fel kell 
készítenie a fiatalabb családtagokat a jövőbeli vezető 
pozíciókra, valamint segíteni őket, hogy tényleges 
tehetségükkel és ambícióikkal összhangban tudjanak 

dolgozni. Ezentúl célzott eszközökre van szükség a 
tehetségek azonosításához és a jövőbeni feladatukra 
történő szisztematikus felkészítésükhöz. 

Konkrét intézkedésként bevezettek egy sztenderdizált, 
kompetenciaalapú munkavállalói párbeszédfolyamatot, 
amelyet rendszeres időközönként, a vállalat minden 
területén megtartanak. Középtávon a Knauf arra 
törekszik, hogy visszatérjen ahhoz a tradícióhoz, 
hogy a vezetői állásokat belülről töltse be. Ez azonban 
azt feltételezi, hogy a belsős jelöltek végzettsége és 
kompetenciaprofilja legalább olyan jó, mint a külsős 
jelölteké. Új menedzsereket csak akkor terveznek 
kívülről felvenni, ha a vállalatnál nincs meg az adott 
tudás a konkrét pozícióhoz. 

További intézkedéseket is elindított a Knauf. A 
vakolatok, illetve szigetelőanyagok gyártója bővítette az 
alkalmazottak számára elérhető szakmai továbbképzési 
lehetőségek körét.

A vezetők értékelése a vállalat gondolkodásmódjának 
megújulásához is vezetett. Komoly sikereinek és 
ambiciózus céljainak fényében a Knauf Csoport 
nemzetközi szakmai tevékenysége mellett 
kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazottait 
mindenkor a legértékesebb „eszközének” tekintse, és 
fejlessze őket.

Az erőteljes növekedését követően a vállalat szervezeti 
struktúrájának is alkalmazkodnia kellett a megváltozott 
működés által megkívánt mértékben. A decentralizált 
struktúráknak fontos volt megmaradniuk, de a további 
növekedés érdekében a Knauf az egyes régiókban 
erősítette a vállalkozói gondolkodást és cselekvést.  
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Ehhez olyan struktúrákra volt szükség, amelyek 
magas szintű átláthatóságot biztosítanak az egyes 
egységekben annak érdekében, hogy az irányító 
testületek optimálisan vezessék a  
komplex cégcsoportot. 

Következtetés
Innováció, értékek fenntartása és a jövő formálása – 
tekintettel az elmúlt évek változásaira, ezek az értékek 
relevánsabbak, mint valaha a Knaufnál. 

A generációváltás sikerének egyik fő oka kétségtelenül 
az volt, hogy teret engedtek a fokozatos átmenetnek. 
Az idősebb ügyvezetők időben történő és fokozatos 
visszavonulása az új felsővezetőknek elegendő 
mozgásteret biztosított pozíciójukban anélkül, 
hogy magukra maradtak volna. A vezető testületek, 
beleértve a tulajdonos családtagokat, valamint a kitűnő 
külsős tanácsadókat, konstruktív felügyeleti szerepet 
játszottak az átörökítésben. 

Az összegzés azonban nem lenne teljes, ha nem 
jegyeznénk meg, hogy az ilyen változási folyamatokat 
mindig konfliktusok kísérik. Időnként, különösen a 
teljes vezetőtestület értékelése során, az alkalmazottak 
és a tulajdonos család tagjai heves vitákat is folytattak. 
Ugyanakkor éppen az ellentmondások indították el 
azt a változást, amelyet végül a Knauf tagjainak döntő 
többsége támogatott. A végső konszenzus kétségtelenül 
kulcsszerepet játszott abban, hogy a Knauf ma jobb 
helyzetből tekinthet a jövőbe, mint fennállása  
során bármikor.
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Gyenge lábakon  
álló utódlástervezés

German Herrera  |  Julie Kalt  |  Jennifer Pendergast 



Egy multimilliárdos, családi tulajdonban álló 
vállalat befolyásos elnök-alapítója hirtelen 
megbetegszik. A nem családtag vezérigazgató (CEO) 
utódjának felvesz egy operatív igazgatót (COO), 
noha az igazgatótanács megosztott a kérdésben. A 
pénzügyi teljesítmény visszaesik, az igazgatótanács 
aggódik, ezért a cégnek további lehetséges 
vezérigazgató-jelöltek után kell néznie, bár a 
család és az igazgatótanács nem ért egyet. Eközben 
az igazgatótanács új elnöke egy tapasztalatlan 
családtag lesz, és – hogy még bonyolultabb legyen 
a helyzet –, a cég egyik fő részvényese, aki egyaránt 
tagja a családnak és az igazgatótanácsnak, arra 
számít, hogy a tapasztalatlan családtag lesz az új 
vezérigazgató.

Még ha a fenti történet ritkaságnak tűnik is, valójában 
nem az. Különösképpen nem egy családi tulajdonban 
levő cégben, ahol egy új vezető megtalálása számtalan 
nehézségbe ütközhet. Az alapító halandósága, 
a nézet, mely szerint a vezérigazgató és a márka 
elválaszthatatlanok, valamint a családtagok esetleges 
szerepéhez fűződő feltételezések mind-mind 
összefonódnak, ezzel a túlterhelt cégvezetőt az utódlás 
kérdésének halogatására, vagy egyenesen figyelmen 
kívül hagyására késztetve.

Az efféle halogatás azonban romboló 
következményekkel járhat. Egy PwC által készített 
felmérés szerint a családi vállalkozásoknak csupán 16 
százaléka rendelkezik kidolgozott utódlási tervvel. Mi 
több, a családi vállalatokat gyakran 20 vagy akár annál 
is több évig ugyanaz a személy irányítja – szemben a 

többi piaci cégnél tapasztalt átlag 5 évvel -, ezzel pedig 
a tervezés még inkább háttérbe szorul, esetenként 
egészen addig a pontig, amikor egy váratlan esemény az 
utódlást már halaszthatatlanná teszi.

Miért szorul az utódlás tervezése háttérbe?
Egyik oka annak, hogy a vezérigazgatók kerülik az 
utódlás témáját, az az, hogy ez a saját halandóságukra 
emlékezteti őket. Mivel egyben tulajdonosok is, 
sokszor a kormánynál maradnak azután is, hogy valódi 
meghatározó erőt jelentenének a cég életében. Mi 
több, gyakorta az igazgatótanács és a többi tulajdonos 
is tétovázik, hogy az ikonikus vezetőt lemondásra 
késztessék, ezzel pedig az utódlást addig késleltetik, 
míg az egy váratlan esemény miatt elkerülhetetlen  
nem lesz.

A cikkünk bevezetőjében már említett vállalat ilyen 
vészhelyzetben találta magát. Míg néhányan úgy 
gondolták, hogy készen áll a terv – vagyis az operatív 
igazgató veszi át a vezérigazgatói pozíciót –, az 
igazgatótanács egyhangú támogatása nélkül ez inkább 
volt javaslat, semmint stratégia. Az igazgatótanács új 
elnöke – felismervén, hogy támogatásra van szüksége 
– úgy döntött, bennünket kér fel, hogy értékeljük a 
vezérigazgató-jelölteket, mi pedig úgy láttuk, hogy a 
legjobb jelölt valójában a nem támogatott operatív 
igazgató. Alapos felmérésünk és értékelésünk 
eredményét azonban a többségi részvényes nem 
fogadta el. Elmondtuk, amennyiben a mi pénzünk lenne 
a tét, kutatásaink értelmében az operatív igazgatót 
emelnénk vezérigazgatói pozícióba, ám hozzátettük azt 

is: „Nem a mi pénzünk forog kockán, hanem az Öné. Ha 
kétségei vannak, ne nevezze ki az operatív igazgatót.”

Egy családi vállalkozásban a vezérigazgatóval szemben 
támasztott elvárások összetettek: a kompetenciák és 
készségek fontosak, de a kulturális illeszkedés és a 
bizalom ugyanilyen jelentőséggel bír. A mi esetünben 
a fő részvényes nem bízott az operatív igazgatóban, 
még ha papíron megfelelő jelölt is volt. Az adott belső 
dinamikák mellett pedig kívülről jött vezető aligha 
tudott volna sikeres munkát végezni. Az ezt követő 
kiterjedt belsős tehetségfeltárás eredményeként a cég 
egy másik üzletágában azonosítottunk egy igen ígéretes 
vezérigazgató-jelöltet. Ez a jelölt nem volt egyértelmű 
választás, sohasem vezetett releváns üzletágat, de a 
megfelelő támogatással képesnek tűnt a sikerre.

Amint azt a fentiek is mutatják, a család és a 
cégvezetés nem értett egyet az utódlástervezésben – 
a döntéshozataltól egészen a folyamat irányításáig 
sok volt a kérdőjel. Ebben is megmutatkozik, hogy a 
családi vállalkozások miért kerülik az utódlás témáját: 
mindez elkerülhetetlenül nehéz beszélgetésekhez 
vezet. Miképpen adhatja az igazgatótanács vagy éppen 
a CEO az adott esetben vér szerinti utód tudtára, 
hogy nem alkalmas a pozícióra? A legtöbb esetben a 
felsővezetés, az igazgatótanács és a család is tisztán látja 
a hiányosságokat, de a személyes érzelmek gátolják 
ezek kifejezésre juttatását. Ezen a ponton válik egy 
tanácsadó hasznossá: nehéz kérdések esetén is objektív 
hallgatóságként és mediátorként tudjuk segíteni a 
felek közötti kommunikációt. A példaként említett 
multimilliárdos vállalat megértette, hogy a megfelelő 
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CEO kiválasztása létkérdés, és belső korlátain túllépve 
szélesítette a lehetséges jelöltek körét ahelyett, hogy 
csupán belső aspektusok alapján hozott volna döntést.

Az egyoldalú tervezés veszélyei
A tervezés egyoldalú megközelítése elidegenítheti 
az érdekelt feleket, és tönkreteheti a közösen 
teremtett értékeket. Vegyük a következő példát: egy 
harmadik generációs CEO a saját fiát szánja utódául. 
Az unokatestvérei, akik ugyancsak tulajdonosok és 
tagjai az igazgatótanácsnak, úgy vélik, a fiú a jövőben 
alkalmas lehet a pozícióra, de még nem áll rá készen. 
A képet tovább árnyalja az is, hogy az iparág nehéz 
helyzetben van, a cég pénzügyileg alulteljesít, a 
tulajdonosok aggodalma egy felkészületlen vezetővel 
szemben pedig egyre csak nő. Eközben a CEO nemcsak 
lemondással fenyeget, ha a fiát 10 évre félreállítják, 
hanem – saját fiát is elhallgattatva – akadályozza, hogy 
az igazgatótanács párbeszédet kezdeményezzen az 
utódlás kérdéséről. A tulajdonosok mindezek után 
részvényeik eladását fontolgatják, mivel úgy érzik, nincs 
befolyásuk a cég jövőjére.

Nyomás alatt némely családi vállalkozás CEO-ja 
előállhat egy – a saját prioritásai alapján (pl. az örökség 
továbbvitele, külsős jelölt felvétele, stb.) megalkotott 
– tervvel, a tulajdonosoktól ennek feltétel nélküli 
elfogadását várva. Ha azonban a tervet nem közösen 
alkotják, lehetőséget sem teremtenek a kérdéses pontok 
megvitatására. Például abban az esetben, amikor a 
CEO olyan vér szerinti utódot választ vezetőül, aki nem 
áll készen a szerepre, az igazgatótanács követelheti 
egy fejlesztési terv kidolgozását, vagy akár újabb 
tagok felvételét is az utód hiányos készségeinek és 
képességeinek kiegészítéséül.

A halogatás ára
Az utolsó pillanatban utódot keresni drága mulatság – 
nem pusztán anyagilag, érzelmileg is. Egy egymilliárd 
dolláros vállalat CEO-ja elérte a nyugdíjkorhatárt, és 
mivel úgy érezte, nem becsülik meg eléggé, arra készült, 
hogy visszavonul. A helyettesi posztot betöltő családtag 
nemcsak vágyott a CEO szerepére, de úgy érezte, jog 
szerint az őt illeti meg. Ezzel szemben sem a pozícióban 
lévő CEO, sem az igazgatótanács nem tartotta őt 
alkalmasnak a szerepre, ezért felvettek egy külsős COO-t 
azzal a céllal, hogy ő megfelelő támogatással majd CEO-
vá lépjen elő.

Ahogy közeledett a nyugdíjba vonulás időpontja, 
napvilágra került néhány probléma.  Egy 
tehetségelemzés amellett, hogy megerősítette, hogy a 
helyettes nem alkalmas a CEO-pozícióra, az újonnan 
érkező COO-val kapcsolatban is kérdéseket vetett fel. 
A helyzet végül a helyettes és a COO távozásával és egy 
külsős tag felvételével zárult.

Mivel az utódlás szükségességét egy váratlan probléma 
vetette fel, kevés CEO-jelölt állt készenlétben. 
Amennyiben a cég néhány évvel hamarabb felkészül, 
most lehetett volna egy idővel alkalmassá váló COO-
juk, vagy éppen a helyettes is készen állhatott volna a 
szerepre egy fejlesztési terv után. Az érintett vállalkozás 
számára végül a fenti történet annyiban is drágának 
bizonyult, hogy két magas rangú vezető is távozott, 
akiket pótolniuk kellett.

Érzelmek viharában
Ha családi vállalkozásokról beszélünk, néhány 
vezérelvet érdemes szem előtt tartanunk.

• Lépjünk azelőtt, hogy az halaszthatatlanná 
válna. Ahogyan azt példáink is mutatják, a legtöbb 
vállalatnál nem áll készenlétben egy-egy tökéletes 
jelölt. Megfelelő tervezéssel a belső jelölteknek 
esélyt adhatunk a fejlődésre, a külső jelölteket 
pedig integrálhatjuk és felkészíthetjük egy 
magasabb pozícióra, egyben arra is lehetőséget 
nyújtva, hogy kiépíthessék a bizalmat a családi 
vállalkozáson belül. A belső jelölt esetében már 
maga a tény, hogy minden szükséges lépést 
megtettünk, bizalmat ébreszt.

• Legyen egyértelmű, hogy mi fontos a család és 
a vállalkozás számára. Tekintettel az összetett 
dinamikára, fontos megteremteni azt a légkört, 
amelyben mindenki hallathatja a hangját, és amely 
elősegíti a nyílt párbeszédet a cég jövőjéről. Mi 
az, ami fontos a család számára: a folytonosság, a 
hosszú távú foglalkoztatás, a környezettudatosság 
vagy a társadalmi hatás? Mennyire fontos az, hogy 
családtag legyen a cég vezetője? És ha fontos, a CEO 
vagy az igazgatótanács elnökének székét foglalja 
el? Fontos az is, hogy támogassuk a következő 
generáció belépését a cégbe? Az elvárások 
tisztázásával láthatóvá válnak a lehetőségek mellett 
azok következményei is, ezek ismeretében pedig 
megindulhat a párbeszéd az érintett felek között. 

Például: ha fontos, hogy a CEO a családtagok 
közül kerüljön ki, világossá válik, hogy milyen 
irányba kell a cégnek továbblépni. Még ha az adott 
pillanatban kellemetlen beszélgetéseket jelentsen 
is, a közös párbeszéd hosszú távon megerősíti a 
család egységét.
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• Határozzuk meg az utódlási folyamatban részt 
vevők körét és jogait. A tulajdonosi csoport, a 
jelenlegi CEO és az igazgatótanács szerepének 
közös meghatározásával nemcsak szerepet kap a 
család a kiválasztási folyamatban, hanem egyúttal 
világos helyzetet is teremtünk a döntési folyamat 
során. A megfelelő (és a leginkább képzett) felek 
hozzák meg a legfontosabb döntést, vagyis azt, 
hogy kire bízzák a családi vállalkozás jövőjét.

• Aktívan kommunikáljuk a tulajdonosoknak 
az utódlástervezés állását. Ha a család tisztában 
van a folyamat menetével, időbeli keretével és az 
igazgatótanács szerepével, az növeli abba vetett 
hitüket, hogy a kiválasztás professzionális módon 
zajlik azzal a céllal, hogy a legalkalmasabb vezetőt 
találják meg a vállalkozás élére. Noha a jelöltek 
értékelését nem helyes a család elé tárni, a tudat, 
hogy a folyamat objektíven és igazságosan zajlott, 
növeli az eredmények elfogadásának esélyét is.

A családi vállalkozások utódlástervezése nehéz folyamat 
– érzelmek kavalkádja és szervezeti változások együttese 
kapcsolódik hozzá. A proaktív tervezés csökkentheti a 
folyamattal járó stresszt, többrétű tehetségkutatást tesz 
lehetővé, valamint a döntési folyamatban való részvétel 
mellett biztosítja a család számára vállalkozásuk 
generációkon átívelő fennmaradását is.
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A családi cégek legújabb kihívása:
a hűtlen fiatal generáció

Sonny Iqbal



Négy lehetséges forgatókönyv létezik arra vonatkozóan, 
amikor egy családi cég a család tagjai közül választ 
és nevel utódot.  Az első lehetőség az, amikor az utód 
családtag lelkes és készen áll a feladatra.  A második 
esetben a családtag már a cég átvétele előtt szeretne 
értékes tapasztalatot szerezni a piacon, és majd csak 
később átvenni a kormányrudat.  A harmadik lehetőség 
tényleg egy lehetőség: tudva, hogy a családi céghez 
bármikor csatlakozhat, nem sürgeti semmi, és járja a 
saját útját.  A negyedik viszont az, amikor a kiszemelt 
utód kevéssé érdeklődik a cég iránt, és egyáltalán nem 
gondolkodik annak továbbvitelén.

A családi cégek vezetői egyre gyakrabban szembesülnek 
azzal, hogy az ezredforduló után született és 
potenciálisan a vállalkozás későbbi vezetésére 
predesztinált családtagok a negyedik kategóriába 
esnek, azaz karrierjüket nem a családi cégen belül 
képzelik el.  Ez talán azok számára a leginkább 
meghökkentő, akik egész életüket ugyanazon cég 
építésére és gyarapítására tették fel.

Ennek a ma már nem ritka jelenségnek a hátterében 
három tényezőt érdemes említeni.  Az első azokhoz a 
prioritásokhoz és általános értékekhez kapcsolódik, 
melyeket az ezredforuló után születettek hordoznak.  
Ők a meritokráciában hisznek, így gyakran 
régimódinak és indokolatlannak tartják az üzlet 
öröklésének családi formáját.  Sokkal inkább arra 

törekszenek, hogy megteremtsék saját identitásukat, 
és a saját maguk által elért eredmények alapján vívják 
ki a tiszteletet.  Ez általában együtt jár azzal is, hogy 
lázadnak az olyan munkakörnyezet ellen, ahol a 
család és az öröklés dinamikája nem engedi őket olyan 
ütemben előre haladni, amilyenben ők ezt jónak látnák, 
vagy amilyet a kortársaiknál tapasztalnak.

A második tényező a hozzáférhetőség.  A családi 
cégek második és harmadik generációi sokkal több 
karrierlehetőséggel bírnak, mint az első generációk. 
A színvonalas oktatás már a család anyagi helyzetéből 
adódóan is elérhető számukra, arról nem is beszélve, 
hogy egy padban ülnek a jövő sebészeivel, mérnökeivel 
és innovátoraival.  Ha vonzó akar lenni a következő 
generáció számára, a családi cégnek versenybe kell 
szállnia a piacon található minden más, akár vonzóbb 
karrierlehetőséggel.

 A harmadik tényező az oktatási- és ehhez szorosan 
kapcsolódó társadalmi hálóból ered.  A következő 
generációk sokkal tájékozottabbak, és ezáltal 
kritikusabban értékelik a cég helyzetét és működését.  
Felismerik, hogy megfelelően innovatív és „jövőálló”-e 
a cég.  Ha a változást és megújulást szükségesnek 
érzik, nem dőlnek be az üres ígéreteknek, hanem 
felhatalmazást akarnak ahhoz, hogy a céget saját 
víziójuk mentén alakítsák át.

A felvázolt tények egyértelműen rámutatnak arra, 
hogy a családi cégek nem számíthatnak többé az 
automatikus utódlásra.  Nekik is versenyezniük kell 
a fiatal tehetségekért – még a családon belül is.  Az 
ezredfordulós generációk a családi cégen belüli 
karrierlehetőséget már nem tekintik kiváltságnak, sőt, 
túl nagy felelősségnek gondolják, vagy olyan tehernek, 
ahol őrizni kell az intézményesített hagyományokat, 
az ügyfeleket, a beszállítókat, az alkalmazottakat és a 
tágabb közösséget.  

Pozitívumként lehet említeni viszont, hogy az 
ezredfordulós generációk világlátásukkal és 
gondolkodásmódjukkal motorjai lehetnek azoknak a 
családi cégeknek, amelyek követni kívánják az új kor 
kihívásait és alkalmazkodni szeretnének a trendekhez. 
Az ilyen vezetők toborzása és megtartása kétségkívül 
sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, de azok a 
vállalkozások, akik időt és energiát nem sajnálva erre 
is odafigyelnek, sokkal előnyösebb helyzetben lesznek 
saját örökségük megőrzésében és cégbirodalmuk 
építésében.
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Nagyvállalati, multinacionális és tőzsdei ügyfeleinken 
túlmenően számos privát, valamint családi tulajdonban 
lévő vállalat választott bennünket partneréül, olyan 
témákban, mint igazgatótanácsuk kialakítása, 
működtetése vagy fejlesztése; cégvezetőik kiválasztása, 
értékelése, képzése; utódlástervezés; továbbá 
szervezetük felkészítése a növekedésre, a nemzetközi 
terjeszkedésre, vagy általában a jövőre.

Csak az elmúlt 5 évben több, mint 3000 megbízást 
teljesíthettünk családi tulajdonban lévő vállalatoknak 
az alábbi területeken.

Family GravityTM: saját fejlesztésű módszertanunk 6 
dimenzió mentén értékeli a családi vállalkozásokat és 
támogatja az ezek mentén történő fejlődést.

Családon kívülről érkező kollégák kezelése: tehetségek 
azonosítása és értékelése a családi vállalkozásokat 
megkülönböztető egyedi jellemvonások 
figyelembevételével, és gyorsított integrálás.

Utódgenerációk fejlesztése: vezetői potenciál 
azonosítása, feladatkörök definiálása, az új generáció 
fejlesztése.

Vállalatirányítási struktúrák fejlesztése: irányítási 
struktúrák tervezése és bevezetése, független 
igazgatósági tagok azonosítása és keresése, továbbá 
integrálása; az igazgatósági munka hatékonyságának 
áttekintése.

Érték- és kompetenciaalapú teljesítményértékelési 
rendszerek: a szervezet, a vezetők és a kompenzáció 
értékelése, kulturális felmérések és átalakítások.

Büszkék vagyunk, hogy munkánkkal sikeres egyéni 
történetekhez és vállalatokhoz, s ezek által egy jobb 
világhoz járulhatunk hozzá.

Family Business AdvisoryEgon Zehnder
Az Egon Zehnder a világ első számú vezetési 
tanácsadó cége.  Kizárólag egy cél vezérel 
bennünket: emberek, csapatok, szervezetek, 
valamint a világ transzformációja – kiemelkedő 
vezetőkön keresztül.

Szolgáltatásaink lefedik az egyéni-, csapat-, és 
szervezetfejlesztéstől kezdve a kultúraváltáson 
és a vállalatirányítás átalakításán át a vezetők 
kiválasztásáig az értékelés és fejlesztés teljes 
spektrumát.    

68 nemzetközi irodánkban 500 tanácsadó dolgozik 
szoros együttműködésben.  Minden kollégánk 
felsővezető, vagy szenior tanácsadó háttérrel 
rendelkezik.  Ezt a gazdag kollektív tapasztalatot 
állítjuk minden helyi ügyfelünk szolgálatába.

Az Egon Zehnder a nyolcvanas évek óta 
tevékenykedik a közép- és kelet-európai régióban, 
magyarországi irodáját 1992-ben nyitotta meg.  
A délkelet-európai piacokért felelős irodaként 
valamennyi szolgáltatási területen a cégünkre 
globálisan jellemző, módszertanilag szigorúan 
megalapozott, kidolgozott és bizonyítottan bevált 
megközelítéseket alkalmazunk.
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Számos magán-, valamint családi 
tulajdonban lévő vállalat választott 
bennünket partneréül a nemzetközi 
színtéren: minden kihívásra létezik 
megoldásunk

68 nemzetközi irodánkban 
500 tanácsadó dolgozik szoros 
együttműködésben az alapítónk 
által lefektetett „One Firm” 
modell szerint.  Minden kollégánk 
felsővezetői, vagy szenior tanácsadó 
háttérrel rendelkezik.  Ezt a 
gazdag kollektív tapasztalatot 
állítjuk együttesen minden helyi és 
regionális ügyfelünk szolgálatába 
1992 óta Budapesten is.
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Strohmayer János a budapesti 
iroda vezetője.  Nem mindennapi 
tapasztalattal rendelkezik pénzügyi 
intézmények támogatásában.  
Évtizedes és számos piacot átfogó 
tanácsadói hátterére építve segíti 
ügyfeleit utódlástervezésben, 
vezetőértékelésben, valamint 
számos egyéb, a vezetőséget és az 
igazgatóságot érintő kérdésekben.  
A bankszektoron túl János számos 
más iparágban is dolgozik a régióban.  
Korábban János a CIB Bank Chief 
Transformation Officer pozícióját 
töltötte be, ezt megelőzően pedig 
a McKinsey & Co. magyarországi 
ügyvezető partnere volt. 

Oszabó Orsolya kiemelt tevékenységi 
területe – és szenvedélye – a régiós 
cégek vezető- és szervezetfejlesztése, 
legyen szó akár tőzsdén jegyzett, 
akár magán-/családi tulajdonban 
álló, kockázati tőke hátterű, vagy 
újonnan alapított cégről.  Ügyfelei 
közé számos sikeres magyar 
cég tartozik, amelyeket itthon és 
nemzetközi terjeszkedésükben 
is támogat felsővezetői toborzás, 
valamint vezető- és tehetségfejlesztés 
terén. Az Egon Zehnderhez történő 
2006-os csatlakozása óta Orsolya 
számos globális projektben vett részt, 
többek között cégek összeolvadását 
követő integrációs programokban, 
képzésekben, valamint számtalan 
európai és globális felsővezetői 
keresésben. 

Kiss Kálmán különböző iparágakban 
dolgozik, elsősorban a szoftver-, 
IT-szolgáltatások, és energia-
munkacsoportok tagja.  Az Egon 
Zehnderhez történő csatlakozása 
előtt Kálmán az Accedo svéd 
szoftverfejlesztő cégnél dolgozott 
a magyarországi leányvállalat 
ügyvezetőjeként és az európai 
régió Delivery vezetőjeként.  Ezt 
megelőzően az Erste Bank 
Stratégiai Menedzsment Osztályát 
vezette és az Erste Nyugdíjalap 
Felügyelőbizottságának tagja volt.  
Korábban a Boston Consulting Group 
tanácsadójaként Kálmán távközlési és 
energiaipari ügyfeleket szolgált ki a 
közép- és kelet-európai térségben. 


	Az erős családi vállalatok ismérvei, a család jelentőségének megőrzése			5
Claudio Fernández-Aráoz, Sonny Iqbal, Jörg Ritter, René Sadowski 
	A családi vállalkozások legkényesebb kérdéseinek kezelése				8
Sonny Iqbal, Jennifer Pendergast, German Herrera
	Családi cégek és irányításuk: ma és holnap						13
Sir Adrian Cadbury 	
	Független igazgatósági tagok bevonása							28
Sonny Iqbal, Richard Stark
	Családi történetek									31
	Csipkerózsika felébred, Németország							32
	Nagy szenvedély nagy borai, Portugália							34
	A tehetség további tehetségeket vonz, Spanyolország					36
	Ne sürgessük a következő generációt, Németország					38
	Gyenge lábakon álló utódlástervezés							43
German Herrera, Julie Kalt, Jennifer Pendergast
	A családi cégek legújabb kihívása: a hűtlen fiatal generáció				47
Sonny Iqbal

