
Hitelgarancia
IRÁNY 

A BANK! 
BÍZZON 

MAGÁBAN!
ÁLMODJON,
TERVEZZEN!

SEGÍTÜNK...

INGYENES

Pihenjen január 1. 
és június 30. között 

az Accent Hotels 
magyarországi szállodáiban 

10% kedvezménnyel. 
Használja a garantiqa01 

promóciós kódot. 
Részletek a weboldalon: 

AccentHotels.com

KEDVEZMÉNY
10%

AZ MFB CSOPORT TAGJA | www.garantiqa.hu

LEGYEN KÉPBEN ÖN IS!
Nézze meg tájékoztató videóinkat!
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Családban 
marad  

Értéket teremtenek, őriznek 

és adnak tovább a családi 

cégek tagjai. De vajon 

hogyan készülnek fel 

az utódlásra?A vég 
csak a kezdet   

A családi vállalkozások ge-

nerációváltása üzleti és érzelmi 

szempontból is összetett folyamat. 

Olyannyira nehéz, hogy a vállalko-

zások 80 százaléka nem éli túl a 

változást. 

Hogyan adjuk át 
a stafétabotot a fiatalabb 
generációnak? 

Öt jó tanács, hogy minél flottabbul, 

kiszámíthatóbban és fájdalommen-

tesebben bonyolódjon le a 

családi vállalkozás veze-

tésének átadás-

átvétele.
Minden apa álma

A családon belüli sikeres 

utódlásnak számos előnye van: 

a család számára megmarad az, 

amit az előd felépített, sőt 

épülni, gyarapodni tud. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások hiteleire államilag támogatott konstrukció ke-

retében garanciát vállaló társaság már 2020-ban is kiugró mértékű növekedést 

ért el, és az idei év első kilenc hónapjának számai is impozánsak. A szakember 

szerint a gazdaság újraindításában fontos szerepet kapnak a Széchenyi Prog-

ramban elérhető konstrukciók, amelyekhez szintén a Garantiqa biztosítja a ke-

zességvállalást. A kezesség igénylése ma már kizárólag digitális csatornákon 

történik, emellett a Garantiqa már dolgozik a zöldhitelekhez kapcsolódó kezes-

ségvállalási konstrukciókon is. FOLYTATÁS A 3. OLDALON

MAGYARORSZÁG Bár a koronavírus-járvány sokkolta a 
gazdaságot, egyben rávilágított arra, hogy kulcsfon-
tosságú lehet egy vállalkozás számára a hitelhez való 
hozzájutás és az ehhez kapcsolódó intézményi kezes-
ségvállalás. [GARANTIQA]

HASZNÁLJA 

A GARANTIQA DIREKTET! 

Kezességvállalási 
szándéknyilatkozat 
percek alatt, 
már 
mobilról 
is.

2. OLDAL

ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL A KKV-K SIKERESSÉGÉÉRTÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL A KKV-K SIKERESSÉGÉÉRT

AZ ERŐS BÁSTYAAZ ERŐS BÁSTYA
INTERJÚ DR. BÚZA ÉVÁVAL, 

A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL 

CÉLZOTTAN 

ÉS SIKERESEN 

Széchenyi Kártya 
Program GO! 
konstrukciók 
állami kezes-
ségvállalás-
sal.

2. OLDAL

A JÓ CSAPAT, AZ ÉRTÉKGAZDAG 
CÉGKULTÚRA ÉS A RENGETEG, 
KITARTÓ MUNKA
BESZÉLGETÉS ZSIDAI ROYJAL, 
AKI EZEK JEGYÉBEN 
VETTE ÁT ÉS GYARAPÍTJA TOVÁBB 
A CSALÁDI CÉGET

A Zsidai család ismert vendéglős dinasztia: a 

’80-as évektől kiemelkedő és meghatározó 

szereplője a magyar gasztronómiának. 

Zsidai Roy a fiatalabb generációt képviseli, 

aki tizenöt éve dolgozik aktívan a családi 

vállalkozásban, és építi tovább a sok 

büszkeségre és elismerésre okot adó 

birodalmat. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

A HITEL, 

AMI MEGÉRI! 

SZKP GO! mindenre tud 
megoldást  

5. OLDAL

KÜLÖNSZÁMKIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI LAPJA | II. SZÁM 

megoldást  

 OLDAL

ÉS SIKERESEN

Széchenyi Kártya
Program GO! 
konstrukciók 
állami kezes-
égvállalás-
al.
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MINDENNAPOK | VELÜNK TÖRTÉNT

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! a napi működési 
költségek biztosításához, a Széchenyi Likviditási Hitel GO!
a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhi-
tel-beszerzésekhez, a Széchenyi Beruházási Hitel GO! a 
beruházások finanszírozásához, a Széchenyi Turisztikai 
Kártya GO! a turisztikai szektorban működő vállalko-
zások részére az újraindításhoz nyújt segítséget, az 
Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! Plusz pedig 
az agrárszektor vállalkozói által használható széles 
körű beruházási hitelcélok megvalósítására.

KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

PERCEK ALATT, MÁR MOBILRÓL IS

KEZEDBEN A JÖVŐ!
MAGYARORSZÁG A Garantiqa Direkt lehető-
séget nyújt arra, hogy a kkv-k garanciaképes-
ségüket és annak összeghatárát egy egyszerű 
webes felületen és immáron mobiltelefonos 
applikáción keresztül rendkívül gyorsan, per-
cek alatt lekérdezhessék. [GARANTIQA]

A nemrégiben elkészült mo-

biltelefonos applikáció és a 

Garantiqa Direkt ügyfélportál 

szolgáltatás lényege, hogy a vál-

lalkozások közvetlenül – tehát 

saját bankjuk vagy a Garantiqa 

Hitelgarancia Zrt. további sze-

mélyes közreműködése nélkül – 

az alkalmazás felületén keresztül 

szándéknyilatkozatot igényelhet-

nek, amit le is tölthetnek a saját 

eszközükre. Ezt követően a vál-

lalkozások már a szándéknyilat-

kozat birtokában kereshetik meg 

finanszírozó bankjukat.

Fontos tudni, hogy a Garan-

tiqa Direkt szolgáltatás segít-

ségével lekérdezett garancia-

képesség, illetve a letölthető 

szándéknyilatkozat nem jelent 

automatikus hitelképességet a 

vállalkozás számára; a végleges 

kezességvállalás nem jön létre 

automatikusan, mivel a kezes-

ségvállalásnak lehetnek olyan 

feltételei, amelyek előzetesen 

nem ellenőrizhetők.

Emellett a finanszírozó bank 

is dönthet úgy, hogy nem tartja 

hitelképesnek a vállalkozást, és 

az érvényes kezességvállalási 

szándéknyilatkozat ellenére sem 

nyújt finanszírozást a vállalkozás 

számára. Ebben az esetben a 

vállalkozás természetesen másik 

hitelintézetet is felkereshet a hi-

teligényével.

A Garantiqához kizárólag a 

finanszírozó hitelintézet nyújthat-

ja be a hitelügylethez kapcsoló-

dó kezességvállalási kérelmet. 

Ezért fontos, hogy a vállalkozás 

a Garantiqa Direkt ügyfélportá-

lon vagy az applikáció segítsé-

gével letöltött kezességvállalási 

szándéknyilatkozattal, követke-

ző lépésként, valamelyik hazai 

kereskedelmi bankhoz forduljon. 

A szándéknyilatkozat segítheti, 

meggyorsíthatja a hitel odaíté-

lését. A hitelfelvétel és az ahhoz 

kapcsolódó készfizető kezes-

ségvállalás igénylésének további 

teendőiről, feltételeiről az ügyfél 

az általa választott hitelintézet 

ügyintézőjétől tud teljes körű tá-

jékoztatást kérni.
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l GO!

O! a 
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SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM GO! 

HITELKONSTRUKCIÓK ÁLLAMI KEZESSÉGVÁLLALÁSSAL

SZÁMOLJ VELÜK!
MAGYARORSZÁG A hazai kis- és középvállal-
kozások segítése érdekében az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium szakmai támogatása 
mellett már nyár közepe óta igényelhető több új, 
speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő 
Széchenyi Kártya konstrukció. A Széchenyi Kár-
tya Program GO! hiteleihez az MFB Csoporthoz 
tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfi zető 
kezességvállalása is kapcsolódik. [GARANTIQA]

– A Széchenyi Kártya Program 

GO! hitelei célzott módon bizto-

sítják a vállalati működés fenntar-

tásához, fejlődéséhez szükséges 

forrásokat. A konstrukciók lehe-

tővé teszik a vállalkozások beru-

házási elképzeléseinek megvaló-

sítását, segítik a cégek likviditási 

helyzetének stabilizálását, és se-

gítenek a pandémia utáni normál 

üzletmenet visszaállításában, a 

működés újraindításában – mond-

ta el lapunknak dr. Nagy Róbert, a 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezér-

igazgató-helyettese.

A Széchenyi Kártya Program 

GO! új hitelei 1 milliótól akár 1 mil-

liárd forint hitelösszegig, a teljes fu-

tamidő alatt fix kamattal, gyorsan, a 

lehető legrövidebb hozzáféréssel és 

a vállalkozók igényeit és helyzetét 

alapul véve kialakított igénylési felté-

telek szerint érhetők el. A forgóesz-

közhitel tőketörlesztésére akár 9 

havi, míg a beruházási hitelekre 

akár 24 havi türelmi idő biztosítása 

is elképzelhető, miközben a legtöbb 

konstrukcióban akár ingatlanfede-

zet nélkül igényelhetők a források.

Dr. Nagy Róbert kiemelte: a 

konstrukciók többségéhez a Ga-

rantiqa Hitelgarancia Zrt. állami 

hátterű, kedvezményes intézményi 

kezességvállalása kapcsolódik. Az 

intézményi kezességvállalás kife-

jezetten azt a célt szolgálja, hogy 

azon hazai kkv-k is forráshoz tud-

janak jutni, akik e nélkül nem, vagy 

esetleg csak kedvezőtlenebb fel-

tételekkel tudnánk hitelt kapni. Így 

a programnak fontos szerepe van 

koronavírus-járvány következtében 

kibontakozott válság hatásainak 

tompításában, a gazdaság újrain-

dításához szükséges finanszírozá-

si források rendelkezésre állásának 

biztosításában. A kitűzött cél sike-

rességét mutatja, hogy a program 

keretében 2020-tól idén szeptem-

ber 30-áig 1100 

milliárd forint 

hitelhez vállalt 

kezességet a 

Garantiqa.

MELY VÁLLALKOZÁSOK NEM TUDNAK SZÁNDÉKNYILATKOZAT LEKÉRDEZNI?

• Amelyeknek jelenleg élő kezességük van.
• Kérjük, hogy ebben az esetben konzultáljon finanszírozó bankjával!
• Amely vállalkozásnak egy éven belül elutasított garanciaügylete volt.
• Kérjük, hogy ebben az esetben konzultáljon finanszírozó a bankjával!
• Amely vállalkozásnak nincs, vagy nem elérhető a 

mérlegbeszámolója.
• Azon vállalkozások, amelyeknek van érvényes (3 hónapnál nem 

régebbi) szándéknyilatkozata.

A Garantiqa Direkt szolgáltatás kizárólag kkv-k számára elérhető, nem 
tudják igénybe venni a társasházak, a társulatok, a szövetkezetek, az 
önkormányzatok, az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, az ősterme-
lők, a családi vállalkozások, az ügyvédi irodák, valamint az egyéb gaz-
dálkodó természetes személyek.

A Garantiqa 
Direkt ügyfélportál 
a Garantiqa honlapján 
(https://garantiqa.hu/
indul-a-garantiqa-di-
rekt/) érhető el, és a 
kormányzati Ügyfélka-
pu, valamint a vállalat 
nevében történő eljárás 
jogosultságát ellenőrző 
KAÜ rendszerekbe való 
belépést követően lehet 
használni. A mobiltele-
fonos applikáció pedig 
az Apple Store (iOS) és 
a Google Play (Android) 
áruházakból tölthető le.

NCIA KIS  ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI LAPJA

RTÉNT

dr. Nagy Róbert

A Széchenyi Kártya 
Program GO! 
hitelkonstrukciói ország-
szerte – a Széchenyi 
Kártya Program eddigi 
hiteleihez hasonlóan – a 
területi kereskedelmi és 
iparkamarák, a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos 
Szövetsége és a KAVOSZ 
Zrt. regisztráló irodáiban 
igényelhetők.
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A koronavírus-járvány 
megjelenése miatt ko-
rábban soha nem látott 
helyzetbe kerültek a vál-
lalkozások, és a bizony-
talanság még mára sem 
múlt el, igaz már láthatók 
kedvező jelek is. Mindez 
hullámzó teljesítményhez 
vezetett a pénzügyi, fi-
nanszírozási szektorban. 
A Garantiqát hogyan érin-
tette mindez?

– A Garantiqa helyzete speci-

ális a piacon, hiszen elsősorban 

az a feladatunk, hogy garanciát, 

kezességvállalást biztosítsunk a 

vállalkozásoknak, köztük azok-

nak, amelyek különböző okok-

ból nem biztos, 

hogy átmennének 

egy-egy bank hi-

telszűrőjén. Vagyis 

nem jutnának hoz-

zá a fejlődésükhöz 

szükséges forrás-

hoz. Alapesetben 

ezért a Garantiqa 

tulajdonképpen a 

kaput nyitja meg a 

mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozások 

előtt a finanszírozás, ezáltal a 

növekedésük felé. A koronaví-

rus-járvány okozta sokk némi-

képp megváltoztatta az eddigi 

logikát. Arról van szó, hogy nem 

elsősorban a folyamatos növe-

kedéshez szükséges hitelek-

hez, hanem előbb a túléléshez 

szükséges napi likviditáshoz, 

aztán pedig az újrainduláshoz 

nélkülözhetetlen kölcsönök fel-

vételéhez biztosítottuk a kezes-

ségvállalási konstrukcióinkat. 

A pandémia miatt sok vállalko-

zásnak egyik napról a másik-

ra elapadt a bevétele, hirtelen 

megszűnt a kereslet a termékei, 

szolgáltatásai iránt részben a 

járványügyi korlátozások, rész-

ben pedig a járvány okozta bi-

zonytalanság miatt. A következő 

lépés pedig az volt – amikor ta-

valy először bekövetkezett némi 

enyhülés –, hogy a vállalkozá-

sok újraindítását célzó krízishite-

lekhez nyújtottunk garanciát.

– Ez mit jelent?
– Rengeteg vállalkozás igé-

nyelt hitelt ahhoz, hogy újból 

megkezdhesse a működést a 

hirtelen leállás után, és ehhez 

különböző kezességvállalási 

konstrukciókat dolgozott ki tár-

saságunk. Ezek biztosították, 

hogy a vállalkozások pótolják a 

forrásokat, és újból elinduljanak 

a fejlődés útján. A garanciaválla-

lás kulcsszerepet kapott, hiszen 

a válsághelyzetben 

a kockázatválla-

lás, a pénzintéze-

ti oldalról érthe-

tő módon, még 

szigorúbbá vált. 

Egyébként nagyon 

beszédesek a szá-

mok, és jól leírják 

a változó trende-

ket. A Garantiqa 

kezességvállalási 

portfóliója a 2017-

es 500 milliárdos szintről a tár-

saság középtávú stratégiájának 

megfelelően lendületesen bő-

vült, 2019-ig több mint 200 milli-

árd forinttal. Majd a már említett 

krízishitelek iránti kereslet ered-

ményeként, a Garantiqa Krízis 

Garanciaprogramnak köszön-

hetően 2020-ban 512 milliárdos 

bővülés történt, amivel bőven 

átléptük az 1000 milliárdos szin-

tet. A kiemelkedő tavalyi év után 

az idei is kifejezetten erősnek 

mondható: az év első kilenc hó-

napjában az állomány 478 milli-

árd forinttal gyarapodott. Mind-

ezek az eredmények felülmúlják 

a terveinkben szereplő számo-

kat. A Garantiqa az év első há-

romnegyed évében már 2200 

milliárdos hitelállományra vállal 

garanciát, a Krízis Garanciap-

rogramban 1328 milliárd forintra 

rúg a garantált hitelek összege. 

Összesen 46 ezer vállalkozás 

63 ezer hitelügyletét biztosítjuk, 

vagyis minden harmadik kkv-hi-

tel mögött ott állunk.

– Mely vállalatok igény-
lik leginkább a garan-
tiqás megoldásokat?

– Szinte minden vállalatmé-

retre vannak kezességvállalási 

konstrukcióink, a legnagyob-

baktól a legkisebbekig, de azt 

tudni kell, hogy nálunk elsősor-

ban a mikro-, kis- és középvál-

lalkozások vannak a fókuszban. 

Ahogy mondtam, a kkv-szektor 

hiteleinek harmada mögött ott 

áll a Garantiqa, egészen ponto-

san az arány az idén közel 35 

százalékra nőtt, szemben a jár-

vány előtti 20 százalék vagy az 

alatti részesedéssel. Az összes 

Garantiqa-konstrukció több 

mint 80 százaléka mikro- és 

kisvállalkozások hiteleihez kap-

csolódik. A fennmaradó ré-

szen osztoznak a közepes 

és nagyobb társaságok. 

Összességében az lát-

szik, hogy a járvány 

miatt felértékelőd-

tek a garancia-

konstrukciók. Már 

a pandémiát 

megelőzően is 

előkelő helyen 

álltunk európai 

összevetésben, 

helyzetünket pedig 

a világjárvány alatt is meg-

szilárdítottuk.

– Vagyis?
– Hazánkban a hitelga-

rancia-állomány GDP-hez 

viszonyított aránya 3,3 szá-

zalékot tett ki 2020 év vé-

gén, és ezzel dobogós helyen 

vagyunk Európában. Ennél csak 

Franciaország és Portugália ért 

el jobb eredményt, 6,7 és 4,9 

százalékos aránnyal. Görögor-

szágban pedig velünk egyező-

en szintén 3,3 százalék volt a 

mutató. A magyar eredmény vi-

szont bőven meghaladja példá-

ul Ausztria vagy épp Lengyelor-

szág 1,2 százalékos szintjét.

– A Garantiqa Krízis 
Garanciaprogram te-
hát felfutást hozott. Mi-
re lehet számítani a kö-

vetkező időszakban? 
Lesznek továbbra is ked-
vezményes konstrukciók 
a vállalkozások számára?

– A napokban dőlt el, hogy 

az Európai Unió döntéshozói 

meghosszabbítják a válságke-

zelésben nyújtható állami tá-

mogatások határidejét, így a 

mi programunk is tovább foly-

tatódhat, nem zárul le az év 

végén. További nagyon jó hír 

és kedvező fejlemény, hogy az 

év közepén elindultak a gazda-

ság újraindulását, a vállalkozá-

sok hosszú távú tartós fejlődé-

séhez finanszírozást biztosító 

Széchenyi Kártya Program 

GO! konstrukciók. (Lásd cik-

künket a 2. oldalon!) 

– Manapság a zöld-
pénzügyek is egyre na-
gyobb szerepet kapnak. 
A Garantiqának milyen 
zöldtervei vannak?

– Kiemelten fontos területnek 

tartjuk a fenntarthatósági szem-

pontok érvényesülését a vállala-

tok, vállalkozások pénzügyeiben 

is. Mi ebben a folyamatban úgy 

veszünk részt, hogy elsősor-

ban a pénzintézeti oldalon 

megjelenő zöldfinanszírozá-

si programokhoz megfele-

lő garanciakonstrukciókkal, a 

vállalkozások számára kedve-

zőbb és vonzóbb kondíciók-

kal csatlakozunk. Azt biztosan 

megígérjük, hogy a kezesség-

vállalás nem lehet és nem is 

lesz akadálya annak, hogy a 

pénzügyek is zöldüljenek.

„MÁR A PANDÉMIÁT MEGELŐZŐEN IS ELŐKELŐ HELYEN ÁLLTUNK EURÓPAI ÖSSZEVETÉSBEN, 

HELYZETÜNKET PEDIG A VILÁGJÁRVÁNY ELLENÉRE IS MEGSZILÁRDÍTOTTUK.”

DR. BÚZA ÉVA, A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA

A GAZDASÁG BÁSTYÁJA

     Kiemelten fontos 

     területnek tartjuk 

a fenntarthatósági szem-

pontok érvényesülését a 

vállalatok, vállalkozások 

pénzügyeiben is.

kezességvállalási 

nk, a legnagyob-

kisebbekig, de azt 

gy nálunk elsősor-

, kis- és középvál-

annak a fókuszban. 

dtam, a kkv-szektor 

rmada mögött ott 

qa, egészen ponto-

y az idén közel 35 

őtt, szemben a jár-

0 százalék vagy az 

edéssel. Az összes 

onstrukció több 

zaléka mikro- és

sok hiteleihez kap-

ennmaradó ré-

nak a közepes 

társaságok. 

ben az lát-

járvány 

kelőd-

ia-

. Már 

is 

en 

pai 

en, 

pedig 

y alatt is meg-

.

?
ban a hitelga-

ány GDP-hez 

ránya 3,3 szá-

i 2020 év vé-

hát felfutást hozott. Mi-
re lehet számítani a kö-

ság újra

sok hos

séhez f

Széche

GO! ko

künket

– M
pénzü
gyobb
A Gara
zöldte

– Kie

tartjuk a

pontok

tok, vál

is. Mi e

veszü

ban 

meg

si pr

lő ga

vállal

zőbb

kal csa

megígé

vállalás

lesz aka

pénzüg

    

    

a fennt

pontok

vállalat

pénzüg

Hazánkban a 
hitelgarancia-ál-
lomány GDP-hez 
viszonyított ará-
nya 3,3 százalé-
kot tett ki 2020 
év végén, és 
ezzel dobogós 
helyen vagyunk 
Európában.

DR. BÚZA ÉVA: 
A Garantiqa 
tulajdonképpen 
a kaput nyitja 
meg a mikro-, 
kis- és középvál-
lalkozások előtt 
a finanszírozás, 
ezáltal a növe-
kedésük felé.
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A HITELKONSTRUKCIÓK, AMELYEK SEGÍTENEK BERUHÁZNI, LIKVIDITÁST 

STABILIZÁLNI ÉS VISSZAÁLLÍTANI A NORMÁL ÜZLETMENETET

MINDEN HELYZETRE 
MEGOLDÁS AZ SZKP GO!

– Milyen hiteltermékeket 
kínál a Széchenyi Kártya 
Program GO!?

– Összesen már hét különálló 

terméket vonultat fel a Széche-

nyi Kártya Program GO!, (SZKP 

GO!). A Széchenyi Folyószámla-

hitel GO! a napi működési költ-

ségek biztosítására alkalmas. 

Szabad felhasználású, fix 0,1 

százalékos évi kamattal érhe-

tő el. A hitelösszeg 1 millió és 

100 millió forint között igényel-

hető állami kamat-, kezelési költ-

ség- és kezességi díjtámoga-

tással egybekötve. A Széchenyi 

Turisztikai Kártya GO! a turiszti-

kai szektorban működő vállal-

kozások részére az újraindítás-

hoz nyújt segítséget. Ugyancsak 

szabad felhasználású, de már fix 

0 százalékos kamattal jelentkező 

folyószámlahitel, amelynek ösz-

szege 1 milliótól 250 millió forintig 

terjedhet. A kiemelt mértékű ál-

lami támogatás révén a vállalko-

zások kamat, kezelési költség és 

bírálati díj megfizetése nélkül jut-

hatnak hozzá.

A Széchenyi Likviditási Hitel 

GO! szabad felhasználású for-

góeszközhitel, fixen 0,2 szá-

zalékos éves kamattal, számla 

nélküli finanszírozással. Igénybe 

vehető a vállalkozás működésé-

hez kapcsolódó kiadások fede-

zésére, sőt a hitel a vállalkozás 

fennálló hiteltartozásának kivál-

tásra is fordítható. A hitelösszeg 

ezúttal is 1–250 millió forint. A 

Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

kamatozása évi fix 0,5 százalék. 

Széles körben felhasználható be-

ruházási hitelcélokra, illetve az 

ezekhez kapcsolódó forgóesz-

köz beszerzésére. Az igénylés 

minimuma legalább 1 millió, ma-

ximuma 1 milliárd forint. Az Ag-

rár Széchenyi Beruházási Hitel 

GO! – amely az agrárszektor vál-

lalkozóit támogatja a széles kö-

rű beruházási hitelcélok megva-

lósításában – ugyancsak fix évi 

0,5 százalék kamattal érhető el 1 

milliótól 1 milliárd forintig.

A Széchenyi Lízing GO! egy 

évi fix 0,5 százalékos kamattal 

elérhető lízingkonstrukció. Fel-

használható agrárcélú és nem 

agárcélú lízingügyletek, így pél-

dául új vagy használt személy-

gépjármű, haszongépjármű, gép, 

berendezés, immateriális javak 

és ingatlan finanszírozására is. 

A finanszírozott összeg mérté-

ke 1 millió és 1 milliárd forint kö-

zött alakulhat. Fontos, hogy akár 

kezdő vállalkozások is igényel-

hetik, és már online is. A Szé-

chenyi Mikrohitel GO! szintén fix 

0,5 százalék éves kamatozású, 

beruházási típusú hitel. Az 1–50 

milliós keretösszeg agrár- és 

nem agrárberuházási célok fi-

nanszírozására egyaránt felhasz-

nálható.

– Hogyan lehetne össze-
foglalni: alapvetően mi az 
SZKP GO! célja?

– Ezek a hitelek célzott mó-

don biztosítják a vállalati műkö-

dés fenntartásához, fejlődéséhez 

szükséges forrásokat. A konst-

rukciók lehetővé teszik a vállal-

kozások beruházási elképzelé-

seinek megvalósítását, segítik a 

cégek likviditási helyzetének sta-

bilizálását és a pandémia utáni 

normál üzletmenet visszaállítá-

sát, újraindítását. Az SZKP GO! 

összes termékéről elmondható, 

hogy gyorsan, a lehető legrövi-

debb hozzáféréssel, vállalkozó-

barát igénylési folyamat során, a 

forgóeszközhitel tőketörlesztésére 

akár 9, míg a beruházási hitelekre 

akár 24 havi türelmi idő biztosítá-

sa mellett, a legtöbb konstrukci-

óban akár ingatlanfedezet nélkül 

igényelhetők. Ez az a hitel, amit 

szerintem akkor is érdemes fel-

venni, ha korábban nem volt ilyen 

szándék!

– Milyen szerepet játszik 
mindebben a Garantiqa?

– A hitelek többségéhez a Ga-

rantiqa Hitelgarancia Zrt. állami 

hátterű, kedvezményes intézmé-

nyi kezességvállalása kapcso-

lódik. Mindez kife-

jezetten azt a célt 

szolgálja, hogy azon 

hazai kkv-k is for-

ráshoz tudjanak 

jutni, akik e nélkül 

nem, vagy eset-

leg csak kedvezőt-

lenebb feltételekkel 

tudnának hitelt kap-

ni. Ha úgy tetszik, 

a Garantiqa az al-

fája és ómegája a 

projektnek, amely 

közelebb hozza az 

egymással egyébként jellemző-

en nehéz viszonyt ápoló vállal-

kozásokat és bankokat. Húsz 

éve a Széchenyi Kártya Program 

ugyanezzel a demjáni gondolattal 

indult útjára.

– Az SZKP GO! 2021. júli-
usi startja óta hány igény-
lés érkezett be, mekkora 
összegben?

– Mintegy 16 ezer kérelmet 

fogadtunk be csaknem 600 mil-

liárd forint értékben. Ebből több 

mint hétezer esetben már szer-

ződtünk, ez 181 milliárd forintot is 

meghaladó összeg.

– Mely hiteltermékek bi-
zonyultak eddig a legnép-
szerűbbeknek?

– A likviditási célúak továbbra 

is elöl vannak, de egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak a beruházá-

si hitelek is. Ezt jól mutatja, hogy 

míg az előző évben az igénylések 

mindössze 8 százaléka érintett va-

lamilyen beruházási tervet, ugyan-

ez az idén már 38 százalék. A lí-

zing pedig valósággal berobbant.

Szeretném hangsúlyozni, hogy 

az SZKP GO! gyakorlatilag min-

den hitelcélra alkalmas, ami léte-

zik: legyen az hitelkiváltás, gene-

rációváltás, üzletrész-, ingóság-, 

ingatlanvásárlás, vagy példá-

ul vagyonvédelmi kutyák, lovak 

beszerzése. Nem is tudok olyat 

elképzelni, amire ne lehetne be-

vonni a programot. Nem véletlen, 

hogy a megkeresések 50 száza-

lék fölötti arányban új ügyfelektől 

érkeznek.

– Milyen feltételeknek 
kell megfelelni a vállalkozói 
oldalon?

– Terméktől függő, de az 

SZKP GO! alapvetően magyar-

országi székhelyű, több konst-

rukció esetében akár működési 

múlt nélküli nano-, mikrocégeket 

és kkv-kat céloz. A vállalkozás-

nak nem lehet a KHR-ben nega-

tív információként is látható lejárt 

tartozása (leszámítva, ha ez a fi-

zetési moratórium alatt álló ügy-

letekkel kapcsolatos). A cég nem 

állhat végrehajtás alatt sem, és 

köztartozástól mentesnek kell len-

nie (kivéve, ha ezt a NAV rendelte 

el, és rendelkezés-

re áll részletfizetési 

megállapodásra vo-

natkozó határozat).

– Hol érhetők 
el a hitelek, és 
meddig?

– Az újraindítá-

si konstrukciók – a 

Széchenyi Kártya 

Program eddigi hi-

teleihez hasonlóan 

– a területi keres-

kedelmi és iparka-

marák, a Vállalkozók és Munkál-

tatók Országos Szövetsége és a 

KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban 

igényelhetők, országszerte több 

mint száz helyen. Az irodák pon-

tos listája a KAVOSZ honlapján, 

az Irodakeresőben érhetők el. 

Nincs konkrét keretösszeg meg-

határozva – a program folyama-

tosan működik a meghatározott 

keretfeltételek mentén. A Széche-

nyi Újraindítási Hitelek esetében 

átmeneti támogatási jogcímen je-

lenleg 2022. június 30-ig nyújtha-

tó támogatás.

MAGYARORSZÁG Állami kamat-, kezelési költ-
ség- és kezességi díjtámogatás, vagy akár ezek 
teljes körű elengedése mellett igényelhetők a 
Széchenyi Kártya Program GO! új konstrukciói. 
A Programot koordináló KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója, Krisán László arra mutatott rá a 
lapunknak adott interjújában, hogy a GO! konst-
rukciók gyakorlatilag minden hitelcélra alkalma-
sak lehetnek. [GARANTIQA]

Terméktől 
függő, de az 
SZKP GO! alap-
vetően magyar-
országi szék-
helyű, több 
konstrukció 
esetében akár 
működési múlt 
nélküli nano-, 
mikrocégeket és 
kkv-kat céloz.

            KRISÁN LÁSZLÓ: 

            A Széchenyi Újrain-

dítási Hitelek célzott módon 

       biztosítják a vállalati   

       működés fenntar-                               

                   tásához, fejlődé-

                     séhez szüksé-

                     ges forrásokat.

            KRISÁN LÁSZLÓ: 

            A Széchenyi Újrain-

dítási Hitelek célzott módon 

       biztosítják a vállalati   

       működés fenntar-                               

                 tásához, fejlődé-

                séhez szüksé-

                 ges forrásokat.
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GENERÁCIÓVÁLTÁS  | CSALÁDBAN MARAD

ÉRTÉKET TEREMTENEK, ŐRIZNEK ÉS ADNAK TOVÁBB A CSALÁDI CÉGEK TAGJAI

TENYÉRBŐL TENYÉRBE
MAGYARORSZÁG A 
nagy hírnevű dinaszti-
ákhoz köthető családi 
vállalkozásoknak világ-
szerte az a célja, hogy 
fenntarthatóan, a mai 
ideáknak megfelelve, de 
szokásaikhoz, normáik-
hoz, elveikhez ragasz-
kodva, versenyképes-
ségük megtartásával 
fejlődjenek. Hazánkban 
ezen cégeknek a nagy 
része éppen az öröklés 
szakaszában tart, míg 
Európában általános-
ságban elmondható, 
hogy manapság már 
minimum a harmadik 
generáció veszi át a 
stafétát. [GARANTIQA]

A családi dinasztiák szociális, gaz-

daság- és kultúrtörténeti szem-

pontból is jelentős szerepet játsza-

nak, hiszen azokat az értékeket 

szeretnék megőrizni, amelyeket 

hosszú éveken keresztül és gene-

rációkon át hoztak létre – áll a Si-

keres nemzetközi és hazai családi 

vállalkozások című tanulmányban.

MI JELLEMZŐ A CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSOKRA?
A Debreceni Egyetem Vállalatgaz-

daságtani Tanszékének munka-

társai, dr. Tobak Júlia, prof. dr. 

Nábrádi András és dr. Nagy Ad-

rián Szilárd ebben a kutatásokon 

alapuló munkában rávilágít arra is, 

hogy ezek a cégek Európa ver-

senyképességéhez meghatáro-

zó mértékben hozzájárulnak, és a 

magánszektorban jelentős szerepet 

töltenek be: a munkalehetőségek 

nagy részét ők biztosítják, rugalma-

sak és gyorsan alkalmazkodnak a 

gazdasági-szociális környezet válto-

zásaihoz, valamint fontos jellemző-

jük még, hogy sajáttőke-arányuk je-

lentősen meghaladja a nem családi 

tulajdonú vállalkozásokéit.

Arról sem szabad megfeled-

keznünk, hogy a családi fenntar-

tás alatt működő cégek jelentősen 

elősegítik az adott ország gaz-

dasági stabilitását. Egyes uniós 

tagállamokban valamennyi vállal-

kozás összesített árbevételének 

számottevő részét termelik meg, 

hozzájárulva ezzel a munkahe-

lyek fenntartásához és teremtésé-

hez, a növekedéshez és az ország 

gazdasági sikereihez. Jellemzően 

transznacionális tevékenységet vé-

geznek, jelentős részük nemzet-

közi vonatkozással is bír, és több 

tagállamban végzi a tevékenysé-

gét. Nagy fokú integritásról és ér-

tékekről tesznek tanúbizonyságot, 

általában fontosnak tartják a tudá-

sátadást, de a sikeresség legfonto-

sabb összetevője a kutatók szerint 

az, hogy ragaszkodnak a családi 

hagyományokhoz és a vállalkozás 

feletti ellenőrzés megőrzéséhez.

MI TÖRTÉNIK ITTHON?
A Magyarországon működő, rend-

szerváltozás táján alakult családi 

vállalkozások jelen pillanatban ép-

pen a generációváltás korát élik, 

amikor az alapító tudást, tapasz-

talatot és vagyont ad át utódjának.

A tanulmány szerzői hangsú-

lyozzák, hogy hazánkban a csalá-

di vállalkozások öröklési kérdése 

egy új, feltárandó terület, hiszen 

csupán egy generációnyi idő telt 

el alapításuk óta. Ezzel szemben 

Európa többi országában általá-

ban már minimum a harmadik ge-

neráció tevékenykedik...

A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK NÉGYÖTÖDE NEM ÉLI TÚL AZ UTÓDLÁSI FOLYAMATOT

A VÉG CSAK A KEZDET
MAGYARORSZÁG A családi vállalkozások 
generációváltása üzleti és érzelmi szempont-
ból is egyaránt összetett folyamat. Olyannyira 
nehéz és buktatókkal teli, hogy a vállalkozások 
80 százaléka nem éli túl a változást. [GARANTIQA]

– A hazai családi vállalkozások 

nagy része a rendszerváltáskor jött 

létre, és most, három évtized eltel-

tével érték el az alapítók a nyug-

díjas kort. Míg Nyugat-Európában 

több százéves hagyománya van 

a vállalkozói életformának, addig 

nekünk nincsenek mintáink arra, 

hogy hogyan kell jól csinálni a ge-

nerációváltást – véli Molnár Sza-

bolcs üzletfejlesztési tanácsadó.

Szomorú tény, hogy a vállal-

kozások 80 százaléka csőd-

be megy az átadást követő 

egy-két évben. A Generá-

ciók Partnere cég vezetője 

az okok között említi, hogy 

a szereplőknek nin-

csen tervük a folya-

matra, illetve azt is, 

hogy egyszerűen 

azért nem átadha-

tó, eladható a vállal-

kozás, mert szimbió-

zisban él alapítójával. 

A befektetőnek viszont 

önjáró vállalkozás kell, de ezt 

az állapotot elérni csak hosszú 

munkával és stratégiai gondolko-

dással lehet. Szakértőnk arra is 

rávilágított, hogy a tulajdonosi és 

ügyvezetői szerep elválasztha-

tó. Ehhez azonban először 

úgy kell átalakítani a vál-

lalkozást, hogy az minél 

inkább transzparens, 

szabályozott legyen.

Azonkívül, hogy a 

sikeres vezetőváltás-

hoz átadhatóvá kell 

tenni a céget és 

tisztázni kell a 

jogi, öröklé-

si és adózási 

aspektuso-

kat, az ér-

zelmi szál-

ról sem szabad megfeledkezni. 

A cégalapító számára ugyan-

is a váltás egyfajta gyászfolya-

mat, amit fel kell tudnia dolgozni. 

Éppen ezért van a Generációk 

Partnere szakértői csapatában 

terapeuta is, aki segít a család-

tagoknak ebben az érzelmekkel, 

sokszor frusztrációkkal teli hely-

zetben.

– Ügyfeleink többsége akkor 

keres meg minket, amikor már 

nagy a baj – folytatta a tanács-

adó. A halogatás, az utódlás 

elbagatellizálása a legnagyobb 

hiba. A vállalkozóknak mielőbb 

tudatosan foglalkozniuk kell a té-

mával, mert nem csak a vagyon 

sorsa a tét – hívja fel a figyelmet 

a szakember.

A 10 LEGISMERTEBB MAGYAR CSALÁDI VÁLLALKOZÁS:
Cégnév Család Iparág Generáció

Zwack Unicum Likőrgyár Nyrt. Zwack és Underberg Likőripar 5

Béres Gyógyszergyár Zrt. Béres Gyógyszeripar 2

Szamos Marcipán Kft. Szamos Élelmiszeripar 3

Detki Keksz Kft. Koósa és Pavlova Élelmiszeripar 2

Soós Tészta Kft. Soós Élelmiszeripar 2

Mogyi Kft. Kenyeres Élelmiszeripar 1

BioTech USA Kft. Lévai Élelmiszeripar 2

Oázis Boross Kereskedelem 2

Master Good Csoport Bárány Élelmiszeripar 2

Brendon Gyermekáruházak Kft. Gacsályi Kereskedelem 2

SAJÁT ÖSSZEÁLLÍTÁS (FORBES, FBN-H ALAPJÁN)

GARANTIQA]
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ügyvezetői szerep e

tó. Ehhez azonb

úgy kell átalak

lalkozást, hog

inkább trans

szabályozott

Azonkívül,

sikeres veze

hoz átad

tenni a

tisztá

jog
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Molnár Szabolcs

Ma Magyarországon kö-

rülbelül 200 ezer családi 

vállalkozás működik, ami 

700 ezer embernek ad 

munkát. Ebből 80 ezer 

vállalkozás különösen 

érintett az utódlásban, 

mert a tulajdonos életko-

ra 60 év fölött van.

dr. Tobak 
Júlia

prof. dr. 
Nábrádi András

dr. Nagy Adrián 
Szilárd

Családi kör

Egymásra hangolva
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GENERÁCIÓVÁLTÁS  | CSALÁDBAN MARAD

AZ IDEÁLIS SZITUÁCIÓ, AMIKOR A GYERMEK 

VESZI ÁT A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSÉT

FIAM, BÍZOM BENNED!
MAGYARORSZÁG A családi vállalkozás továb-
börökítésének számtalan buktatója van, ezért 
fordulhat elő, hogy mind külföldön, mind hazánk-
ban minden jó szándék ellenére sokszor nem jár 
sikerrel. Rengeteg dologra oda kell fi gyelni az 
utódláskor, a legfontosabbakra most Veisz Ákos 
tanácsadó hívja fel a fi gyelmet. [GARANTIQA]

– Kutatásaink és a hazai vállalko-

zásokkal készített mélyinterjúink 

alapján kiderül, hogy a családon 

belüli utódlás sikeréhez egyér-

telműen hozzájárul, hogy legyen 

egy alkalmas és felkészült utód. 

Sokan már fiatalon bevonják 

utódjukat a vállalat életébe, aki 

szépen a ranglétrán felfelé ha-

ladva tanulja meg a működést 

– osztotta meg velünk tapasz-

talatait Veisz Ákos. „Mások már 

tanulmányuk megválasztásával 

tudatosan készültek a vállalat át-

vételére” – folytatta a szakember, 

aki generációváltással kapcsola-

tos tanácsadással segíti a hazai 

vállalkozásokat a Danube Capital 

vezérigazgatójaként.

Hozzátette, nagyon fontos a 

motiváció is. Megfigyelték pél-

dául, hogy az utódjelöltek kivétel 

nélkül büszkék voltak arra, amit 

édesapjuk felépített, és konkrét 

elképzeléseik voltak a társaság 

jövőjével kapcsolatban; mindegyi-

kük tervei között szerepelt, hogy 

majd ő is továbbadja idővel a vál-

lalkozást saját gyermekének.

Sikertényező még a bátorítás, 

a biztatás és a felhatalmazás az 

alapító szülő részéről: a gyermek 

vezetői pozíciót tölt be a vállalko-

zásban saját döntési, felelősségi 

körrel, az alapító pedig különbö-

ző projekteken, feladatokon ke-

resztül győződik meg arról, hogy 

jó kezekben lesz a vállalkozás 

irányítása. Mindennek az alap-

ja a bizalom, amelynek megtar-

tásán folyamatosan és tudato-

san kell dolgozni. Hagyni kell az 

utódot, hogy komoly döntéseket 

is meghozzon, és nem szabad 

megkérdőjelezni azt, amit csinál.

– Sokat kell kommunikálnia 

az alapítónak az utóddal, meg-

felelő légkört kell kialakítani a 

konfliktusok átbeszélésére, illet-

ve lényeges, hogy a legfonto-

sabb partnerek felé is egyértel-

műsítsék: van a vállalkozásnak 

jövője, jövőképe, az alapító bízik 

az utódjában, feltétlen támoga-

tását élvezi – vázolta fel a fő lé-

péseket Veisz Ákos.

A családon belüli sikeres 

utódlásnak számos előnye van: 

a család számára megmarad az, 

amit az előd felépített, sőt épülni, 

gyarapodni tud; az üzletfelek jól 

tudják, a családi vállalat tulajdo-

nosai sokkal elkötelezettebbek a 

vállalat iránt, fontosak számuk-

ra a stabil, kölcsönös bizalomra 

épülő, hosszú távú partneri kap-

csolatok; a munkavállalók szinte 

családtagnak számítanak, ezt a 

fajta lojalitást pedig meghálálja 

egy családi vállalat.

További hasznos információk: 
www.ekkv.hu honlap ingyenes e-learning tananyagának 

„Közvetlen vezetés átadása” fejezete.

HOGYAN ADJUK ÁT A STAFÉTABOTOT 

A FIATALABB GENERÁCIÓ KÉPVISELŐINEK?

UTÓDLÁSI KISOKOS

MAGYARORSZÁG

Mire érdemes oda-
fi gyelnie a rangidős 
vezetőnek, hogy minél 
„fájdalommentesebb” 
legyen az átadás-át-
vétel, és milyen tu-
dással kellene fel-
vértezni az utódját? 
Ezekre a kérdésekre 
segít megtalálni a 
válaszokat Kulcsár 
Krisztina üzleti coach.
[GARANTIQA]

Minden ember életében eljön 

az a pont, amikor nyugdíjba vo-

nul, egy lépéssel hátrébb lép, és 

megadja a lehetőséget a fiatalabb 

generáció számára, hogy folytas-

sa a megkezdett munkát. Talán a 

legnehezebb kérdés ilyenkor az, 

hogy hogyan tovább? Kezdetét 

veszi egy hosszú és kihívást je-

lentő lelki folyamat, ami közben el 

kell engednünk a régi életet, és fel 

kell vérteznünk utódunkat minden 

olyan tudással, amire szüksége 

lehet a sikeres folytatáshoz.

– Két út létezik: vagy család-

tag „örökli” a cégvezetést, vagy 

egy olyan barát, ismerős, munka-

társ, akiben maximálisan megbí-

zunk. Minden apa álma, hogy a 

gyereke vigye tovább a csalá-

di vállalkozást, és szerencsés, 

ha ez így is történik – vallja Kul-

csár Krisztina üzleti coach, majd 

hozzáteszi: vannak olyan esetek, 

amikor erre viszont nincs lehető-

ség, mert a gyermek más karri-

ert képzel el magának, ilyenkor 

viszont érdemes időben „önmű-

ködővé” tenni a céget.

Ez a szakember szerint nem 

jelent mást, minthogy tulajdonos-

ként, egyfajta „felügyelőként” to-

vábbra is a vállalkozásban marad 

az egykori cégvezető, és hagyja, 

hogy akár az utód a saját maga 

elképzelése szerint beletanuljon, 

vagy akár egy új partner vigye 

tovább napi szinten az ügyeket.

– A legideálisabb helyzet per-

sze az, ha az utánpótlás egyben 

vér szerinti utódunk is, aki azért 

a legalkalmasabb erre a feladat-

ra, mert eddig is a cég oszlo-

pos tagja volt, magáénak érzi a 

családi értékeket, lojális, érti az 

üzletmenetet, ismeri a vállalkozó-

kat, a konkurenciát – mondja a 

szakember.

Mindennek az alapja pedig a 

családi alkotmány, amelyben le-

fektetjük, kinek milyen részese-

dése, tulajdonjoga van a vállal-

kozásban, mert a jövőben ez az 

okirat lesz a sorvezető, a minden-

ki által elfogadott keretrendszer.

Kulcsár Krisztina arra is rá-

világított, hogy a családi vállal-

kozások esetében a generáci-

óváltás általában kényes téma, 

hiszen a cégvezető életének 

egyik fő művéről van szó, és ezt 

a „kincset” szeretné jó kezekben 

tudni, ráadásul az átadásban 

teljes mértékben involválódik ér-

zelmileg.

Veisz Ákos

Kulcsár 
Krisztina

Vállvetve a közös sikerekért

A SIKERES UTÓDLÁS 
KULCSAI A SZAKEMBER 
SZERINT:

1.  Nyílt és egyenes 
kommunikáció

2. A bizalom 
megtartása

3.  Értékmegőrzés, az 
értékek elfogadása

4. Strukturált gondolkodás: 
a folyamatot nézzük, 
és ne ragadjunk meg a 
feladat szintjén!

5.  Reális célok, elvárások 
felállítása
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MAGYARORSZÁG A Zsidai család ismert ven-
déglős dinasztia: a ’80-as évektől kiemelkedő 
és meghatározó szereplője a magyar gasztro-
nómiának. A lapunk által meginterjúvolt Zsidai 
Roy a fi atalabb generációt képviseli, aki tizenöt 
éve dolgozik aktívan a családi vállalkozásban, 
és építi tovább a sok büszkeségre és elismerés-
re okot adó birodalmat. [GARANTIQA]

– A legtöbb gasztrodinasz-
tia sarja szinte már az 
anyatejjel szívja magába a 
szakmát. Nálatok is ez a 
helyzet? Hogyan lettél egy-
szer csak meghatározó fo-
gaskerék a rendszerben?

– A szüleim 39 éve alapították 

a Pierrot-t, és a mai napig aktívan 

részt vesznek a cégügyekben, bár 

tény, hogy mostanában már egy 

kicsit kevesebbet. A szüleimnek 

a vendéglátás az életük, ahogyan 

az amerikai keresztapámnak is az 

volt, akinek annyi mindent köszön-

hetünk. Gyerekkorom óta étter-

mekben és szállodákban nőttem 

fel, de a szüleim részéről soha-

sem volt elvárás, hogy vendéglá-

tással foglalkozzam. Dolgoztam a 

Pierrot-ban és az amerikai Hyatt-

nél is, több helyen éltem és tevé-

kenykedtem a világban. Mielőtt 

2006-ban csatlakoztam a családi 

vállalkozásunkhoz, multinacioná-

lis cégeknél szereztem tapasztala-

tokat, közgazdasági tanulmánya-

im pedig profi üzleti szemléletet 

adtak nekem. A Boston Consul-

ting Groupnál a munkám mellett 

több tucat startupötletet dolgoz-

tam ki, amikor a munkatársaimmal 

együtt rájöttünk arra, hogy a leg-

kézenfekvőbb vállalkozásötlet ott 

hever az asztalon: a saját családi 

cég, amely ekkor már a harma-

dik évtizedét élte. Megszületett az 

elhatározás, hogy az én másfajta 

látásmódommal, gazdasági tudá-

sommal és a külföldön elsajátított 

rendszerszemléletemmel tovább 

építsem a családi vállalkozást.

– Ma már 15 éve dolgozol 
a gasztronómiában, tapasz-
talt szakembernek számí-

tasz. Hogy látod: minek kö-
szönhetitek a sikereiteket?

– A kezdetek kezdetén, a ’80-

as, ’90-es években nem volt any-

nyira divatos iparág a gasztronó-

mia és a turizmus, mint manapság. 

A szüleim a nyugati tapasztalataik 

és az akkori kor lehetőségeit kima-

xolva építették fel a céget, közben 

mindvégig folyamatosan fejlesz-

tettek, és a belső hajtóerőnek, az 

alkotási vágynak köszönhetően 

hittek abban, amit csinálnak. 1982 

óta – amikor az első éttermünket, 

a Pierrot-t megnyitottuk – dinami-

kusan fejlődünk, 2006 óta pedig 

intenzívebb lett a folyamat: amióta 

én is része vagyok a csapatnak, 

elkezdtünk bővülni, további étter-

meket nyitni. Feleségem, Lídia – 

hozzám hasonlóan – közgazdász, 

őt a hotelek világa érdekli, ezért ő 

a budai Várban lévő két boutique 

hotelünk revenue managere. Négy 

kisgyermekemet pedig intenzíven 

készítjük fel az utódlásra; célunk, 

hogy érezzék az iparág rezdülése-

it. De a legfontosabb szerepe a si-

kerben a csapatunknak van, akik-

kel átvészeltük a 2008-as válságot 

és a Covid-járványt is, és akik 

szívvel-lélekkel azon vannak, hogy 

a vendégeink csodás élményben 

részesüljenek. A sikerhez elenged-

hetetlen a jó csapat, az értékgaz-

dag cégkultúra, emellett pedig már 

„csupán” rengeteg munkára és ki-

tartásra van szükség.

– Kihívást jelentő felada-
tok mindig vannak, ilyen 
például a mostani járvány-
helyzet is. Hogyan küzdöt-
tetek meg ezzel, hogyan 
próbáljátok meg „túlélni” 
ezt az időszakot?

– A cégcsoportnál részben ar-

ra használtuk fel a pandémiát, 

hogy a séfjeinkkel kidolgozzuk azt 

a módszert, hogy miként lehet az 

éttermi ételt a lehető legegysze-

rűbben, minél élvezetesebb formá-

ban a fogyasztók otthoni asztalára 

varázsolni. A hozzávalók vákuum-

csomagolásban érkeznek, „alkat-

részekre” szedve, egyszerű főzési, 

melegítési instrukciókkal, hogy ott-

hon szinte ugyanazt a minőséget 

produkálják, amit az étteremben 

kapnának, ráadásul kedvezőbb 

áron. A „Zsidai Home” szol-

gáltatás rendkívül népsze-

rű, és azt gondolom, hogy 

a pandémia után is életké-

pes lesz. Emellett egy régi 

nagy álmom is megvaló-

sult, végre volt időnk kidol-

gozni egy saját fagylaltmárkát, 

amellyel Zuki néven találkozott a 

közönség a nyáron.

– És milyen egyéb ter-
veitek vannak a jövőre 
nézve?

– Az első és legfonto-

sabb, hogy újra tudjuk nyit-

ni a besétáló vendégeknek 

a még zárva tartó étterme-

inket, a Pierrot-t, a Pest-Bu-

da Vendéglőt és a Balta-

zárt. A Pierrot a háború 

utáni Budapest első ma-

gánkávéházaként nyitott 

meg, és azóta sohasem 

volt bezárva. Lelkileg na-

gyon megviselte a 

családot, hogy most 

mégis be kellett zár-

nunk, de a fine di-

ning éttermek ese-

tében sajnos ez nem volt egyedi. 

A budai Várban nem volt elég 

vendég az újranyitáshoz, de egye-

lőre ezt a szakemberhiány miatt 

sem tudjuk még megtenni. Már 

elkezdtük toborozni a kollégákat, 

és bízom benne, hogy minél ha-

marabb sikerül megnyitnunk.

– Szerinted – hozzád ha-
sonlóan – a gyermekeid is 
kedvet éreznek majd ah-
hoz, hogy átvegyék a sta-
fétát?

– Négy gyermekem van, így 

nagyon bízom abban, hogy vala-

ki csatlakozik majd a céghez, de 

szigorúan csak azután, ha már 

máshol dolgoztak és tapaszta-

latot szereztek. Van egy másik 

lehetőség is, hogy csak tulajdo-

nosként vesznek majd részt a 

cég életében, ez is fontos fela-

dat, nem egyszerű jól csinálni, 

ezt is tanulni kell. Egyébként elég 

jó esélyt látok arra, hogy csatla-

koznak majd a céghez, elvégre 

négyen vannak, egyvalakit csak 

érdekel majd annyira a munkánk, 

hogy belevágjon. Mind a négyen 

szeretik az éttermeinket, és tu-

datos az a folyamat is, ami 

során az éttermi és szállo-

daipart tanítjuk, magyaráz-

zuk nekik. Ebbe sok ener-

giát fektetünk – reméljük, 

kedvet kapnak 

majd hozzá.
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A ZSIDAI CSALÁD 
CÉGTÖRTÉNETÉNEK 
MÉRFÖLDKÖVEI

Pierrot (1982)

21 - A Magyar Vendéglő (2008)

Pest-Buda Vendéglő (2011)

Spíler Original (2012)

ÉS Bisztró (2013)

Baltazár Grill & Hotel (2013)

Spíler Shanghai (2014)

Pest-Buda Terasz (2014)

ÉS Deli (2015)

Opera Café (2015)

Jamie’s Italian Buda Castle (2016)

Pest-Buda Hotel (2016)

Jamie’s Italian Vienna Downtown, 
Bécs (2017; eladva: 2020)

Jamie Oliver’s Pizzeria (2017)

El Paseo del Mar, Marbella, 
Spanyolország (2018)

Spíler Buda (2018)

Zsidai Home (2020)

Zuki (2021)

Jamie Oliver’s Diner (2021)

ZSIDAI ROY SZERINT A BELSŐ HAJTÓERŐ ÉS AZ ALKOTÁSI 

VÁGY ELENGEDHETETLEN A SIKERHEZ

„REMÉLJÜK, 
KEDVET KAPNAK 
MAJD HOZZÁ”

„Gyerekkorom óta 
éttermekben 

és szállodákban 
nőttem fel”


