
VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSE

Kedves kivitelező vállalkozó Partnerünk! 

Jelen mellékletünk társszerkesztőjének Ratskó Istvánt, 
a Ratskó-Bau Kft. tulajdonosát kértük fel. A Ratskó-Bau 
Kft. egyike azon kivitelező partnereinknek, akik már több 
évtizede Mapei termékekkel dolgoznak a hazai építőipari 
piacon. A cég sikeresen állta a 2008-ban kezdődő vál-
ság nehézségeit, és családi vállalkozásként eljutott arra 
a fejlődési szintre, amikor az újabb generáció sikeresen 
lép be a céges folyamatokba. Mit hoz ez a generáció? 
Hogyan lehet felkészülni arra, hogy ha eljön az ideje a 
növekedésnek, bővülésnek, azt egy családi vállalkozás 
keretein belül eredményesen és hatékonyan végre is le-
hessen hajtani? Ratskó István, többek között, ezekben a 
témákban osztotta meg velünk tapasztalatát.

Ezen felül beszélünk még arról, hogyan lehet kivédeni 
a nehéz gazdasági helyzet hatásait a cégben, hogyan 
érhető el a munkatársak és a megrendelők elégedettsé-
gét is szolgáló működés, illetve hogyan lehet szert tenni 
folyamatos megrendelésekre. Szó lesz a vállalkozók és 

megrendelők bizalomtel-
jes kapcsolatáról, valamint 
arról, hogy hogyan érhető el 
a pontosság, precizitás, meg-
bízhatóság egy többfős vállal-
kozás irányítása során. Milyen 
praktikái lehetnek a folyamatos 
fejlődésnek, s hogyan is teheti 
meg egy családi vállalkozás, hogy 
ne adjon alább a család legfontosabb 
értékeiből, amelyekre a sikeres gyer-
meknevelés is alapozható. Mi a titka a 
kevesebb stressznek, s hogyan lehet, 
ha nem is fiatalabbnak lenni a valós ko-
runknál, mégis szerencsésen fiatalítani a 
vállalkozásunkat.

zösen és nyíltan beszéljük át, ezzel rendszeresen 
alapot teremtünk a közös munkához, folyamatok-
hoz.

Szükség volt-e jogi szabályozásra Önök kö-
zött, a vezető családtagok között a cégen 
belül?
R. I.: Egyelőre ilyesmire nem volt szükség. Termé-
szetesen a fiúk majd önálló családdal fognak ren-
delkezni, testvérpárként lesznek a cégben. Ameny-
nyiben szükség lesz jogi vagy más szabályokra, 
megállapodásokra azért, mert a család bővülése 
miatt esetleg felhígul a tulajdonosi, vezetői kör, 
ennek megoldása már az ő dolguk lesz. Egyelőre 
a családi összetartozás, a közös értékek és célok 
abszolút jól működtetik a vállalkozást is, igaz, hogy 
a működésünket, az együttműködésünket egy tuda-
tos folyamatba helyeztük.

Család és vállalkozás. Szülők, gyerekek, 
munkatársak. Okoz-e ez a kettőség nehéz-
ségeket?
R. I.: Nem nehézséget jelent, hanem feladatokat. 
Szerencsések vagyunk, de a szerencsét leszámítva, 
szerintem a pozitív minta lehet egy több generációs 
együttműködés alapja. A fiaink teljes és hatalmas 
háttértámogatással tanulhatnak meg a gyakorlatban 
rengeteg dolgot. Óriási lehetőség van a kezükben. 
De azt is képviseljük feléjük, hogy ez a szabadság és 
lehetőség nagyon nagy felelősséggel is jár. Hiszen 
minden lépés, amit megtesznek, a cégért van, ezen 
keresztül saját magukért, de minden rossz döntés 
és annak következményei is az ő életükre lesznek 
közvetlen hatással.
Nagyon fontos alapját jelenti családi vállalkozásunk 
működésének a közös értékrend, ami abban az 
értelemben individuális, hogy kifejezetten a mi csa-
ládunkra jellemző, s elsősorban mi, szülők terem-
tettük meg. 

R.K.: Természetesen nem 
egyszerű dolog a családtagokkal dolgozni, különö-
sen, hogy már két generáció is jelen van a vállal-
kozásban. Szükség volt rá, hogy kiforrjon a családi 
közös munka, s ebben a folyamatban a heti családi 
megbeszélés óriási fontosságú. A másik fontos 
dolog, ami miatt jól tudunk együtt működni, hogy 
mindenkinek igen jó a humorérzéke. A humor útján 
nagyon sok mindent el tudunk egymásnak monda-
ni. Eleinte sok mindent nagyon szigorúan csináltunk, 
sok bírálatot mondtunk ki a fiúk felé, és kevesebb 
dicséretet. Ezt végül ők maguk tették szóvá, hogy 
jó, jó, de mi az, amit jól csinálunk, azt is mondjá-
tok el. Tudtunk változtatni. Természetesen mi is, az 
idősebb generáció is, megkapjuk a kritikát a fiúktól, 
s ezt el is fogadjuk. A humor, a közös értékek és 
a változásra való képesség azonban segített és 
segít abban, hogy a családi és a munkatársi 
kapcsolatokat harmonizáljuk. Mindehhez ren-
geteg önismeretre is szükség van, illetve az 
ebben való fejlődésre. Fontos, hogy reálisan 
lássuk önmagunkat, és akkor másokat is, 
egymást is tisztábban ítéljük meg. A leg-
fontosabb a családon belüli őszinteség, a 
közös értékek, amelyek a családon túl 
a vállalkozást is meghatározzák. Ezt 
megtapasztaljuk közösen, a gyerekek 
is, sőt a munkatársaink is. Felelőssé-
get kell tudnunk vállalni saját ma-
gunkért, a családért, s ezen túl a 
vállalkozásért.

TUDATOS ÉPÍTÉSI 
VÁLLALKOZÓ

MELLÉKLET ÉPÍTÉSI KIS- 
ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓKNAK

A cikket a Ratskó-Bau Kft. 
referencia fotóival illusztráltuk.
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VÁLLALKOZÁS VEZETÉSE  VÁLLALKOZÁS 

Vágyak és örömök a kivitelező vállalkozások-
ban
Mit szeret, mire vágyik, milyen nehézségekkel 
szembesül ma egy építőipari, a kivitelezésben mű-
ködő kis- vagy középvállalkozó? Partnereinket kér-
deztük meg ezekben a témákban.
A válaszokból kiderült, hogy a kivitelezők többsége 
alkotni szeret, szép és jó munkát kiadni a kezéből. 
Az egyik legnagyobb siker a számukra, ha a meg-
rendelő arcán elégedettséget, örömöt látnak az el-
végzett munka miatt.
Kivitelező partnereink többsége keresi a kihíváso-
kat, és szereti az építésre jellemző változatossá-
got, az újdonságokat, amelyekkel találkozik, az új 
kapcsolatokat, helyzeteket, amelyek egy-egy friss 
megrendelés után adódnak. Sok kivitelező számára 
kiemelkedően fontos, hogy a munkájával emberek-
nek segíthet, legyenek azok munkatársak az építés 
során, vagy a későbbi lakók, az épület felhasználói.
Partnereink nagy része problémák helyett kiszámít-
hatóságra, biztonságos munkavégzésre és folya-
matokra vágyik. Mindenekfelett több fizetőképes 
megrendelőre, valamint olyan saját vállalkozásra, 
amelyikben képzett szakemberek, munkatársak 
vannak és jó hangulatú, összetartó kollektíva dol-
gozik.
S persze rengeteg vállalkozó, vezető keresi a módját 
annak, hogy gondosabb tervezéssel, jobb szerve-
zéssel, fejlettebb kapcsolattartással, tanulással, 
hogyan és mit tegyen vállalkozása sikeréért, akár 
nehéz helyzetben is.

A vállalkozók nehézségei
Magától értetődő, hogy a másoknak segíteni vágyó, 
alkotni szerető ember rosszul tűri az érdektelensé-
get, a silány munkát, a rossz anyaghasználatot. Sok 
bosszúságot jelent, ha megrendelővel nem tud a 
vállalkozó szót érteni. Ha a megrendelő például előre 

Tapasztaltuk-e, milyen kellemetlen, amikor egy 
vezető csak arra figyel, hogy a cége és az általa 
vezetett emberek minél gyorsabban elérjék az 
ő számára fontos eredményt? Láttunk-e már 
olyan főnököt, akitől a munkatársai tartottak, 
féltek? Aki elégedetlenségének ordítozással 
adott hangot, és leginkább munkatársai hibáin 
lovagolt?  Ezek a nagyon erős minták többé-ke-
vésbé mindenkiben élnek, de tudatos figyelem-
mel változtatni tudunk rajtuk.
Hogyan bánjunk munkatársainkkal? Hogyan 
teremtsünk jó hangulatú munkahelyi légkört? 
Elérhetjük-e, hogy a munkatársak akkor is ki-
válóan és lelkiismeretesen dolgozzanak, amikor 
éppen nem vagyunk jelen?

A hatékony vezetés néhány ismérve:
•	 Gondolkodjunk hosszabb távon. Ne egy 

hét alatt akarjunk kétheti munkát elvégez-
ni és gyorsan pénzt keresni. Bízzunk ab-
ban, hogy kitartó, jó minőségű munkával 
a cég sikeres lesz.

•	 Tanítsuk, képezzük munkatársainkat, ál-
lítsunk eléjük mintát saját munkánkkal. A 
közös munkavégzés, vagy a gyártók kép-
zésein való részvétel kitűnő lehetőség a 
munkatársak számára, hogy megtanulják 
mindazt, amit elvárunk tőlük.

•	 Legyünk munkatársaink iránt nagy figye-
lemmel, támogassuk őket saját céljaikban.

•	 Meggyőződésünket, jövőképünket, ér-
tékeinket, amelyeket a vállalkozásban 
szeretnénk megvalósítani, osszuk meg a 
dolgozókkal.

•	 Egy adott munkakör betöltéséhez rögzít-
sük a munkatársakkal a betartandó sza-
bályokat és az elérendő célokat. Utasítá-
sainkat adjuk ki pontosan és részletesen.

megveszi a kevésbé jó minőségű termé-
ket, amellyel aztán az építőnek kénytelen-
kelletlen dolgoznia kell, s természetesen 
magas minőséget produkálnia.
Az építés soha nem magányos feladat, rengeteg 
emberrel lép egy kivitelező kapcsolatba, s találkozik 
jó szándékkal, együttműködéssel, de ugyanakkor 
gáncsoskodással is, félreértésekkel, és érdekel-
lentétekkel. Mindez fokozott stresszel jár, és akkor 
még nem is beszéltünk a minőség és az ár folyto-
nos egymásnak feszüléséről, a hatalmas kompro-
misszumokról, amelyeket olykor meg kell kötni. A 
vállalkozások vezetőit sokrétű feladatok terhelik, 
melyeket jó szervezéssel és tudatos időbeosztással 
lehet csak rendezetten teljesíteni. 
Sokakat még mindig aggaszt a kifizetési bizony-
talanság, a kurtára rövidült határidők, az ár és a 
minőség alacsony szinten tartásának kényszere, 
az emberi kapcsolatok nem megfelelő minősége, a 
hazai gazdasági helyzet bizonytalanságai.

Ki tehet a legtöbbet értünk
A legtöbben mégis tudatában vannak annak, hogy 
a jobb és több megrendelő megszerzéséért mi ma-
gunk tehetünk a legtöbbet, az emberi és munka-
kapcsolatainkat is mi magunk alakíthatjuk, az idő-
beosztás, a szervezés, a koordináció, az emberek 
vezetése, s egyáltalán a vezetői szerepkör pedig sok 
tanulással és gyakorlással javítható, tökéletesíthe-
tő. A megfelelő munkahelyi körülményekért pedig 
senki más nem tehet többet, mint maga a 
vállalkozó tulajdonos.

•	 Ne fukarkodjunk a dicsé-
rettel, a hibák kijavítását 
azonban kérjük határozot-
tan, és támogassuk ebben a 
munkatársakat.

•	 Tudatosítsuk munkaköreinket, 
szerepeinket, és a velük járó 
feladatokat.

•	 A hatékony időkezelés végett, 
feladataink elvégzésére készítsünk 
heti és napi tervet.

•	 Teendőinket igazítsuk az ismert ha-
táridők és a rendszeresen ismétlődő 
tevékenységeink köré.

MIT TUDTUNK MEG 
PARTNEREINKTŐL?

MENNYIRE TUDATOS VEZETŐ ÖN? 
MILYEN MINTÁT KÖVET?

Ratskó István gondolatai a  párhuzamos projektek vezetéséről

Az időbeosztás, a szervezés tanulható
Az egyes projektek koordinálása során a legfontosabb a tudatos vezetői maga-
tartás. Ennek egyik alapja a racionális időbeosztás, amit tervezni kell. Csak így 
lehet egyszerre több embert, vagy akár több projektet koordinálni. Én mindig 
elkészítem a heti tervemet, amiben minden nap órára be van osztva. Termé-
szetesen ez egy terv, amit rugalmasan kezelek, szükség esetén átszervezem 
úgy, hogy a folyamat hatékony maradjon. A tudatos tervezés, időkezelés elen-
gedhetetlen, és tanulható.
 
A koordináció hozadéka a biztonság, a naprakészség és a rugalmasság
A projekteken koordinálni kell a munkát, az embereket, mindenképp foglal-
kozni kell az ott dolgozó munkatársakkal. Ha ezt nem tesszük, a munkavégzés 
hatékonysága sokat romolhat. A vezetői koordináció segíti a munkatársakat is, 
és a megrendelő is látja, hogy fontos nekünk a munka. Továbbá így a meg-
rendelővel, vagy annak kapcsolattartójával, létrejön egy hosszútávon működő, 
bizalomteljes kapcsolat. Építésvezetőként egy kivitelezésen olyan informáci-
ókhoz jutunk hozzá, amelyeket csak a napi folyamatok során tudhatunk meg. 
A napi jelenlét, a kapcsolattartás motorikusan segíti a vállalkozást. Hiszen így 
nem csúszik a folyamatba félreértett információ, váratlan kérdés, olyan hirte-
len feladat, amiről esetleg csak későn értesülünk. A munka kézben tartható, 
ami az üzleti szakmában, szerintem nagyon fontos.
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Hogyan vészelte át a Ratskó-Bau Kft. a vál-
ság időszakát?
R. I.: A válság idején, különösen eleinte, voltak 
kételyeim, nem tudtam biztosan, hogy hogyan 
tovább. Néha nem láttam, hogy mikor milyen ál-
lomáshoz érünk. Mégis épp ebben az időszakban 
érkezett a cég két jelentős állomáshoz, hiszen 
belépett a vállalkozásba a két fiam.

Ez nehezítette, vagy könnyítette a működést?
R. I.: Az idősebb fiam, Ratskó Viktor, épp a válság 
kezdete előtt lépett be, ami, ha az állomás képet 
szövöm tovább, elég szerencsétlen időzítés volt, 
hiszen ő jött, mint egy sebes vonat, a vállalkozá-
sunk pedig épp lassult a válság következtében. 
Nagy kérdés volt, hogyan mutatok neki pozitív 
képet. Azt mondtam, hogy ki kell tartanunk, mert 
a vonat nem állhat meg. Célul tűztük ki, hogy a 
válság ellenére mindenképp életben tartjuk a cé-
get, bár tapasztaltuk, hogy sok kárvallottja van 

a visszaesésnek, visszaestek a 
megrendelések, az árak, s még 

jónak volt mondható, ha a meg-
termelt javak éppen elegendőek 

voltak a felmerülő költségekre.
R. K.: A  pénzforgalmunk alaku-

lását nem volt nehéz követnünk a 
válság idején sem, mivel még a cég 

alapítás után közvetlenül célul tűz-
tem ki egy olyan rendszer felállítását 

a vállalkozás gazdasági, pénzügyi és 
adminisztratív területeinek követésére 

és irányítására, ami könnyen áttekinthető 
és kezelhető. A velünk dolgozó fiainknak is 

azt igyekszem átadni, hogy olyan rendszert 
alakítsanak ki, amit pontosan és könnyedén 

átlátnak. 

A nehéz szakasz átvészeléséhez tehát ki-
tartásra volt szükség?
R. I.: Arra is. A szakembereinkben, a fizikai dol-
gozóinkban is kellett tartanunk a pozitív képet, a 
bizalmat abban, hogy bár most nem lesz több a 
fizetés, de el tudjuk érni, hogy megmaradjunk, s 
hogy ők se veszítsék el a munkájukat. A pozitív 
kép fenntartása válság idején nem volt könnyű 
feladat, hiszen bízni kellett a jövőben, miközben 
körülöttünk minden romlott. De ki kellet tarta-
nunk. Örömmel mondhatom, hogy nálunk a fizikai 
dolgozók létszáma megmaradt, és ma már szinte 
presztízs értéke van annak, ha valaki hozzánk 
jöhet dolgozni. A tavalyi fellendülés során még 
bővíteni is tudtunk, felvettünk négy főt.

A kitartáson kívül volt-e szükség konkrét 
lépésekre?
R. K.: A cég működését nem fogtuk vissza, vi-
szont jóval szorosabb kontroll alatt tartottuk a 
bevételeket és a költségeket. A már említett 
áttekinthetőség a cégen belül lehetőséget adott 
a kreatív és rugalmas folyamatkezelésre akkor 
is, amikor nehezebben folytak be a pénzek és a 
határidők tartása a munkák kifizetésében nehéz-
kesebb volt. Az átláthatóságnak köszönhetően 
pontosan látszott, hogy melyek azok a dolgok, 
amelyeken csökkenteni lehet és kell. Így például a 
különböző marketing és reklám tevékenységeket 
visszaszorítottuk, de az alkalmazottak ellátásából 
nem engedtünk.
R. I.: A fő vezérelvünk nem is a csökkentés 
volt, hanem a működés hatásfokának növelése. 
Dolgozni akartunk, termelni. Amikor lecsökkent 
a megrendelői állomány, mi új megrendelése-
ket kerestünk a piacon, s eközben fejlesztettük 
magunkat, a kivitelezői csapatot, a hatékonysá-

gunkat. Úgy gondolom, hogy a 
hatékonyság mindig jól megté-

rülő befektetés. Amikor Ratskó 
Ákos, a fiatalabbik fiam, úgy négy 

éve dolgozni kezdett a vállalkozá-
sunkban, én már biztosan láttam, hogy 

előbb-utóbb pozitív irányba fog fordulni 
a piaci folyamat. Ákos maga is úgy élte 

meg, hogy az ő belépése húzóerőt jelentett 
a vállalkozás számára.

Milyen eredménye lett ennek a stratégiá-
nak?
R. I.. Leszűkült ugyan a büdzsénk és a tartalék 
állományaink lecsökkentek, de nem voltak likvi-
ditási problémáink. Hozadéka pedig az volt, hogy 
kialakult egy olyan megrendelői körünk, akikkel 
stabilan, megbízhatóan dolgozhattunk együtt, s 
nem maradtak kifizetetlen számláink. Szerencsé-
re mi, egészen korán, még a cég korai működése 
idején kitapasztaltuk, milyen belefutni abba, hogy 
a munkát nem fizetik ki, így a válság idején erre 

vonatkozóan már tapasztaltak voltunk.
A cég és folyamatainak átláthatósága segíti 
például az éves, vagy a hosszabb távú ter-
vezést?
R. K.: A tervezhetőség hosszabb távon szinte 
mindig lehetetlen, és nem csak a válság idején. 
Egy kis és közepes burkoló cég nehezen tud 
konkrétan tervezni, mert annyira előre nem lát-
hatóak a megrendelések. Leggyakrabban akkor 
kérnek tőlünk konkrét árajánlatot, amikor egy 
adott projekt lassan a burkolási feladatoknál tart. 
Így az árajánlatra, tárgyalásokra, műszaki egyez-
tetésekre, szerződéskötésre alig néhány nap áll 
rendelkezésre a munka megkezdése előtt.
R. I: Ha hosszú távon nem is, de rövid és közép-
távon segíti a tervezést a kiépített kapcsolatrend-
szerünk, illetve az alakuló beruházási trendek 
figyelése. 2014 például lassú fejlődési folyamatot 
mutatott, s reméljük, hogy idén ez tovább gyorsul. 
Ezt arra is alapozom, hogy ez idáig minden évben 
sikerült növelni a bevételünket.

Ötletek piaci nehézségek megoldására
1.	 Szerezzünk több munkát. Keressünk új kapcsolatokat, új megrendelőket. Hogyan? Például a régi megrendelőkön keresztül úgy, 

hogy kérdezzük meg őket, van-e az ismeretségi körükben olyan, akinek szüksége van minőségi építésre. Kérjük meg őket, hogy 
ajánljanak minket. Vagy keressünk fel ingatlan kereskedőket, ajánljuk fel a munkánkat, s kérjük meg őket is, hogy ajánlják szol-
gáltatásainkat az épület tulajdonosoknak.

2.	 Kommunikáljunk sokkat többet a piacunkkal. Szerezzünk több munkát honlap készítésével. Jelenítsük meg a holnapon referencia 
munkáinkat, megrendelőink ajánlásait, s minden olyan dolgot, amivel elmondhatjuk, miért érdemes velünk elvégeztetni a munkát. 
Hívjuk fel partnereinket, és népszerűsítsük körükben honlapunkat.

3.	 A megrendelői véleményekkel, pozitív visszajelzésekkel készítsünk szórólapot. Jelenítsük meg rajta szolgáltatásainkat és szórjuk 
szét, szórassuk szét embereinkkel lakóhelyünk környékén a postaládákba.

4.	 Törődjünk többet a meglévő partnereinkkel. Keressük őket, kérdezzük meg, hogy tudunk-e valamiben segíteni, kedveskedjünk 
apróbb ajándékokkal, üdvözlőlapokkal. Vagy egyszerűen csak kérdezzünk rá, hogy mi újság náluk.

5.	 A kulcs a keményebb termelés. Végezzünk még jobb és még pontosabb munkát, ne hibázzunk. Amennyiben mégis reklamáció 
érkezik hozzánk, azt késlekedés, ellenvetés és kötözködés nélkül kezeljük.

6.	 Figyeljünk oda minden olyan költségre, amire nincs szükség a termelés és a munkaszerzés érdekében. Ne ilyenkor vásároljunk 
például új gépkocsit, számítógépet vagy irodai felszerelést.

7.	 A vállalkozások együttműködése hatékonyság növelő lehetőség. Ha ez számunkra is előnyös, keressük az összefogás, összedol-
gozás lehetőségeit más vállalkozókkal, kivitelező csapatokkal.

8.	 A több lábon állást egy kivitelező cég is meg tudja valósítani. Bővítsük szakmai területünket, ismereteinket, vagy amennyiben van 
rá módunk, kapcsoljuk kivitelező profilunkat más, kiegészítő tevékenységgel, mint a gyártás, vagy a kereskedés.

SZEMBENÉZÉS A PIACI 
NEHÉZSÉGEKKEL
Interjú Ratskó Istvánnal és Ratskó Klárával, a Ratskó-Bau Kft. tulajdonosaival
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A partnerkapcsolat abban nem sokban külön-
bözik egy barátságtól, vagy egy párkapcsolattól, 
hogy ennek során is a másik emberre kell fi-
gyelnünk, s meg kell ismernünk a partner 
problémáit, azt, ami neki számít, ami neki 
fontos. Amikor pedig igazán figyelünk a másikra, 
mindent megteszünk, hogy kényelmesen és jól 
érezze magát. Apró figyelmességeken, sokszor 
csak a természetes udvariasságon múlik ez, s 
múlhat ezen akár a sikeres üzlet is.
Ahogy mi a Mapei-nél, úgy nagyon sok partne-
rünk is vallja, hogy minden tudást, amivel rendel-
kezik, szívesen megoszt másokkal. Miért? Mert 
az adás a kapcsolatépítés egyik legfontosabb 
pillére. Mit adhatunk? Bármit, amink van, jóked-
vet, tanácsot, információt, tudást, kapcsolatot. 
Figyeljük meg, hogy semmi, amit odaadunk nem 
elveszett dolog a számunkra, s akár az adott 
kapcsolatban, akár egy sokadikban, de meg fog 
térülni.
Természetesen akkor igaz ez, ha nem hagyunk 
fel kapcsolataink építésével és alakításával. Erre 
egy kivitelező számára, véleményünk szerint, a 
legjobb lehetőség a munka során nyílik. Gyakran 
egy látszólag kevés nyereséget nyújtó megren-
delés is hozhat újabbat, jobbat, ha a munkánkat 
segítőkészséggel és jó minőségben végezzük, s 
ha közben valóban odafigyelünk megrendelőnkre, 
munkatársainkra is.

Mi a teendő, ha már rendelkezünk jól műkö-
dő kapcsolatokkal?
Maradjunk bennük! 
A rendszeres figyelem a partnerek felé, az érdek-
lődés, hogy szükségük van-e valamire, az apró 
figyelmességek ünnepek alkalmával, vagy akár a 
hétköznapokon. olyan gesztusok, amelyek élet-

ben tartják a kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy 
ne akkor keressük partnereinket, amikor mi ké-
rünk valamit, hanem keressük az alkalmat arra, 
hogy mi nyújtsunk nekik szükséges dolgokat. 
Talán a legfontosabb tanácsot hagytuk a 
végére. Számos fórumon, tanfolyamon 
elhangzik ma már, mint a kapcsolatok 
legnagyobb lehetősége, és ha rosszul 
kezeljük, a legnagyobb akadálya:
Ne ítélkezzünk! Ne legyenek előíté-
leteink, feltételezéseink a partner-
rel kapcsolatban. Lépjünk vissza 
magunkban mindig egy pozitív 
területre, és onnan figyeljünk a 
másikra, esélyt adva az őszin-
te kapcsolatnak, az egyességnek, ami 
minden jó megbeszélés sikeres eredménye.

Hogyan kezdett a Ratskó-Bau Kft.?
R. I.: Az alakulást követő másfél évben nem ismer-
tek minket a piacon. Aztán hirtelen, rohamszerűen 
mindenki megtalált minket, és a legtöbben arra 
hivatkoztak, hogy már dolgoztak velünk. Kezdetben 
nagyon nehéz volt, nem voltunk tőkeerősek, és refe-
renciákkal sem rendelkeztünk. Nagy erőfeszítéssel, 
összeszorított foggal dolgoztunk. Bíztunk abban, 
hogy fokozatosan egyre komolyabb megrendelé-
seket kapunk. Ez idő alatt, mivel családi vállalkozás 
voltunk, a feleségemmel egymást támogattuk, de 
már a kezdettől volt egy szakmunkás csapatunk. 
A csapatunkat fokozatosan fejlesztettük a piaci 
igényeknek megfelelően. 2000-ben lépett be a vál-
lalkozásba a nagyobbik fiam, Viktor. Az ő belépése 
mennyiségi változást hozott, megnövekedett a telje-
sítőképességünk. Amikor néhány évre rá a kisebbik 
fiam, Ákos is belépett, az ő kapacitásával is kibővül-
tünk. Mivel már hárman vittük a műszaki vezetést a 
cégben, még szélesebb körű és több munkát tud-
tunk vállalni. Még a bővülés előtt megcsináltattuk 
minőségbiztosítási rendszerünket és akkreditáltuk a 
céget, ami a mennyiségi változás előtt minőségi fej-
lődést hozott. Természetesen a feleségem által vitt 
területeket is ennek megfelelően erősítettük.
R. K.: Az én feladatom a vállalkozás működésé-
vel összefüggő gazdasági és számviteli rendszer 
stratégiai működtetése a mindenkori, hatályos jog-
szabályok szerint. Hozzám tartozik még az anyag 
és eszközhasználat tervezése, finanszírozása, az 
adatszolgáltatási kötelezettségek elvégzése, a be-
szállítással kapcsolatos feladatok ellátása. Tehát 
biztosítom a hátteret a családtagok és a burkoló 
szakemberek zavartalan munkavégzéséhez.

A cég növekedésével milyen szervezeti vál-
tozások jártak?
R. I.: A fiaim belépése elsősorban az én 
munkámban jelentett kiegészülést, tehát 
a műszaki vezetésben. Egy idő után, bár 
az én vezetésem alatt, de a projekteket 
önállóan kezdték vinni a fiúk. Ezt koor-
dinálni kellett, ki kellett alakítani egy 
új működést, szerkezetet. Mindhár-
man, sőt Klári a feleségem is, több 
poszt feladatait végezzük. Én a 
magam és a két fiú folyamatait 
fogom össze és koordinálom. 
Mivel a családtagok között így 
munkatársi kapcsolat jött létre, egyfajta 
irányítási és számonkérési rendszert vezettünk 
be. Ennek pillére a heti megbeszélés, ahol min-
den cégtag beszámol a rábízott projektekről, a 
feladatok haladásáról, a készültség fokáról, a 
pillanatnyi költségvetési állapotról az adott pro-
jekten. Azt az elvet valljuk, hogy egy családi 
vállalkozásban minden probléma, minden nehéz-
ség, feladat és pozitívum egyformán hat minden-
kire, tehát mindenkire tartozik. A megbeszélésen 
közös célokat alakítunk ki, megvitatjuk az ötle-
teinket, nyitottan figyelünk egymásra, egymás 
problémáira. A megbeszéléseink alapozzák meg 
a közös munkát, s azt is, hogy bármikor képesek 
vagyunk segíteni egymásnak, ki tudjuk egymást 
egészíteni. A céges folyamatok mind a négyünk 
számára teljességgel átláthatóak maradnak. Mi-
vel családi vállalkozás vagyunk, fontosnak tartom 
ezt a szerveződést, a közös alapon zajló munkát, 
folyamatokat.
R. K.: A vállalkozásunk fontos alapja, hogy a 
célokat mindig közösen jelöljük ki, a feladatokat, 
az aktuális helyzetet, a megoldásokat mindig kö-

:	)

„A partnerek kezelése, szerintem sikereink egyik legfontosabb titkát jelenti. A 
cég alapításától kezdve mi teljesen végigviszünk minden kapcsolati folyamatot. 
A megrendelőkkel nem ér véget a kapcsolattartás akkor, amikor elvégezzük a 
munkát. A kivitelezés után ugyanis következik a karbantartás, illetve esetleg 
a javítások is. Ha mindezt vállaljuk, a megrendelő megbízik majd bennünk, és 
legközelebb hozzánk fordul. A megbízhatóság minden kapcsolat alapja. Óriási 
előny, ha a megrendelő tudja, hogy valóban számíthat ránk.
A munkakapcsolat sem más, mint emberi kapcsolat. S bár a partnerek sokszor 
ellenérdekeltek, vagy látszólag ellenérdekeltek, úgy gondolom, hogy ezt nem 
szabad negatívan felfogni, mert az vezet az egyességhez, ha empatikusan viszo-
nyulunk egymáshoz. A negatív hozzáállás emberileg lerontja a kapcsolatot, holott 
éppen az a cél, hogy jó kollegiális kapcsolat jöjjön létre megrendelő és kivitelező 
között. Ha pozitívan állunk hozzá a másikhoz, nem ellenfélnek, hanem partner-
nek tekintjük egymást, akkor találjuk meg a mindkét félnek előnyös egyensúlyt. 
Az építkezés helyszínén is gyakran vannak kollégák, más cégek dolgozói, kép-
viselői. Velük is mindig kifejezetten jó kapcsolatot alakítunk ki. Egy munkát ter-
mészetesen úgy is teljesíteni lehet, hogy egy szót sem szólunk egymáshoz, de 
úgy is, hogy ha nem is kötünk feltétlenül barátságokat, de nagyon jó munkatársi 
viszonyt alakítunk ki.” – Ratskó István, Ratskó-Bau Kft.

HOGYAN ALAKÍTSUNK KI, ÉS ŐRIZZÜNK 
MEG HOSSZÚ TÁVON EREDMÉNYESEN 
MŰKÖDŐ KAPCSOLATOKAT?

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSE
Interjú a Ratskó Istvánnal és Ratskó Klárával, a Ratskó-Bau Kft. tulajdonosaival

Tipp a Ratskó-Bau Kft. 
vezetőjétől:

A cég növekedésének titka: 
Amennyiben árbevétel növe-

kedésről beszélünk, ennek 
első mozzanata, a kitartó napi 

munka, a termelés. Ilyenkor 
az ember nem az eredményre, 

hanem a munkára figyel. 
Az eredmény megjön. A 

kis megrendelés után jön a 
nagyobb, s minél nagyobb 
szerephez jutunk a piacon, 

annál nagyobb elismerésben 
lesz részünk.


