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A kutatás elméleti háttere

Azok a vállalkozások, amelyeket a rendszerváltás időszakában hozták létre, lassan beleérnek az utódlás
időszakába, azaz az alapító vállalkozóknak el kell gondolkodniuk, hogyan tovább. Ezt lehet kevésbé
tudatosan, okosabb esetben előre felkészülten, átgondoltan, kellő időt, energiát, pénzt tervezve
megoldani. Számos forrás (pl. Forbes 2014 április) bizonyítja a magyar családi vállalkozások
életképességét, piacra termettségét, sőt a dinasztiák születését (pl. Forbes 2014 augusztus). Azonban a
szakirodalmi források arra is felhívják a figyelmet, hogy a generációváltás mindig egyfajta mérföldkő, a
harmadik generációt a vállalkozásoknak már csak 30% éli túl (Csákné, 2010). Mindez indokolja, hogy
megvizsgáljuk, vajon mi vár a jövőben a vállalkozásokra.
A kutatás célja

Ward (2001) által kidolgozott, az előd és az utód család vagy vállalkozás orientációt mérő és az utód
céljainak beazonosító kérdőívre alapozva, azt kiegészítve a kutatás célja, hogy választ kapjon a következő
kérdésekre:
-

Kikből fog állni a következő generáció (dinasztia vagy külsős vagy vegyes kormányzás)? Kik
akarnak vezetők lenni és kiket akarnak a vezetők utódnak?

-

Milyen kompetenciákra és milyen kompetencia formálásra (tanítás-tanulás) helyezik a hangsúlyt a
vállalkozások?

-

Hogyan értékelik a vezetők és a fiatalok egymás tudását, ezekből mit tartanak meg és mit, hogyan
változtatnának a vállalkozás működtetésében?

-

Hogyan tervezik meg az utódlás folyamatát?

Mit, milyen lépéseken keresztül adnának át az

elődök és az utódok? Mennyi időt szánnak erre? Hogyan mérnék és értékelnék a folyamatot?
-

Hogyan biztosítanák az információ és tudás biztonságát az átmenet során és után?

-

Hogyan jelenik meg – ha megjelenik - a vállalkozások marketingjében a vezetőváltás?

-

Mindezekben milyen teret nyer az etikus szemlélet és magatartás?
A kutatás módszertana

1. Szekunder források feldolgozása
2. Primer kutatáshoz kvantitatív mérőeszközök kidolgozása
3. Eredmények értékelése, disszemináció
A kutatás várható eredményei

A családi vállalkozások komplex vizsgálatával képet kaphatunk a változásmenedzselés, tervezés,
tudatosság, együttműködés és erőforrások, gondoskodó vezetés, a működés biztonságának és a
vállalkozásról való kép alakítás (marketing) témákról.

Közelebb juthatunk annak megértéséhez, hogy

miért maradhatnak vagy válhatnak egyes családi vállalkozások sikeresek, mások nem, szakmai kamarák és
inkubátorházak, vagy akár a szakpolitikák formálóinak is – amennyiben fogadókészek rá - iránymutatással
szolgálhat. Ily módon feltárjuk az erősségeket és gyengeségeket, amelyek alapján cselekvési tervek,
ajánlások fogalmazhatók meg és irányvonalak jelölhetők ki a többségében mikro-, kis- és közepes
vállalkozásnak számító családi vállalkozások számára a működésük, fenntarthatóságuk biztosabbá
tételéhez.
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Az eredmények megosztásának tervezett módja

Az eredmények tanulmányok, publikációk, konferencia előadások TDK pályamunkák keretében kerülnek
megosztásra. Felhasználhatóak továbbá a témához kapcsolódó, a résztvevők által oktatott tantárgyak
keretében, valamint a Budapesti Kereskedelmi Kamara vállalkozói oktatása során.
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