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segítőtársakra. Esetemben sem volt ez másképpen. Az első nagyon fontos segítséget 

tanszékvezetőmtől dr. Veres Zoltántól kaptam, aki erőteljesen ösztönzött a fokozat megszerzésére, 

és aki a dolgozat elkészítése során is lehetőséget biztosított konzultációra. 

 

A professzionális szolgáltatások marketingjével először gyakorló marketing vezetőként kezdtem el 

foglalkozni. Az első találkozástól máig 15 év telt el, és érdeklődésem e szakmai terület iránt csak 

fokozódott. Sokat köszönhetek azoknak a kollégáknak, akikkel az Ernst& Young és a 

PriceWaterhouseCoopers magyarországi és nemzetközi csapatában együtt dolgozhattam, illetve 

azoknak a tapasztalatoknak, amelyeket e két cég nemzetközi hálózatában szerezhettem. 

 

A jelenlegi disszertációmhoz sok szakmai segítséget, bíztatást kaptam konzulensemtől dr. Piskóti 

Istvántól a Miskolci Egyetem Marketing Tanszékének vezetőjétől, és sok pozitív impulzus ért a 

vizsgákra való készülés, illetve a vizsgák során is. 

 

A disszertáció nem születhetett volna meg, ha gyakorló tanácsadó szakemberek nem álltak volna 

készséggel rendelkezésemre, szakmai kérdések megvitatására, tapasztalatcserére. Köszönetet 

mondok az alábbiakban megnevezett segítőimnek: dr. Bartucz Sarolta (HitesyBartuczHollai), 

Bohnné Keleti Katalin (Argumentum), Czakó Borbála (Ernst&Young), Csanádi Péter (MCS), 

Dintsér Andrea (KPMG), Elek Mónika (AAM), dr. Galambos Péter (Metrum), dr.Gonda György 

(VTMSZ), Karsai Erika (Ernst& Young), Knapp József (Consultatio) dr. Kornai Gábor (AAM), dr. 

Könczöl Erzsébet (BKE), Krämer Tamás (Consact), Kuti Géza (Synovate), Majdik Zoltán ( 

Freshfields Bruckhaus Deringer), dr. Poór József (Mercer), Serényi Iván (Audit Service) Simon 

Attila (Marketcom), dr. Strausz Gábor (Straketing), dr. SzabóTamás (Szabó, Kővári, Tercsák és 

Társai Ügyvédi Iroda), dr. Szennyessy Judit (MÜTF), Terták Ádám (Ernst&Young, jelenleg 

ITDH). 

Hasonlóképpen köszönet azoknak a vállalati szakembereknek, akik a kérdőívek kitöltésével 

segítették munkámat, és kollégáimnak Nyárádi Józsefnének és Szántó Szilviának, akik 

segítségemre voltak a kapcsolatok kialakításában, illetve Gergely Andreának, aki módszertani 

tanácsokkal látott el. 
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1. BEVEZETÉS 

 

1. 1. Előzmények, témaválasztás indoklása 

 

Jóllehet a „kiválasztottak” inkább tudatosan választják meg a számukra izgalmas szakmai, kutatási 

területet, esetemben ez fordítva történt, a téma talált meg engem. Nem is lehetett ez másként, 

hiszen a tanácsadási szakmával akkor találkoztam, amikor a tanácsadó cégek először megjelentek 

Magyarországon.  

 

Úgy is mondhatnánk jó időben voltam, jó helyen, amikor a magyar gazdaság legizgalmasabb 

periódusában, 1988-ban egy nagy nemzetközi könyvvizsgáló cég éppen megalakuló 

magyarországi irodájában kezdtem el dolgozni, mint tanácsadó. A kezdetek után azt a lehetőséget 

kaptam, hogy a tanácsadás marketingtevékenységét építsem ki, és ez a terület máig is leköti 

szakmai érdeklődésemet. Nem szorul magyarázatra, hogy a jelzett időben milyen nagy kihívások, 

új, izgalmas feladatok jellemezték a magyar gazdaságot, és ezzel összefüggésben a tanácsadó 

cégek tevékenységét. Csak emlékeztetőül idézem fel, hogy az időre tehető a Törvény a Gazdasági 

Társaságokról (1988), Az Átalakulási Törvény (1989), a Törvény a Külföldiek Befektetéséről 

(1989), az Állami Vagyonügynökség létrehozása (1990), a Tőzsde megnyitása (1990), a 

Számviteli Törvény (1992), hogy csak a legfontosabbakat említsem. Az évtized elején zajlott 

először az előprivatizáció, majd az aktív és a spontán privatizáció. Ezekben a folyamatokban a 

tanácsadók igen aktívan vettek részt mind a törvények előkészítésében, az intézményi háttér 

megteremtésében, mind a vállalatok tanácsadójaként.    

 

A nemzetközi tanácsadó cégek egy bizonyos vállalati kultúrát hoztak magukkal, beleértve a 

vezetés és marketing területét. Számomra, aki korábban a magyar vállalatok versenyképességével 

és marketingjével foglalkoztam, már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a professzionális tanácsadók 

marketingje a termelő vállalatokétól nagyban különbözik. A későbbiekben a marketing eszköztár 

széles tárházával ismerkedhettem meg, és adaptálhattam azt a magyar piacra. 

 

Az elmúlt néhány évben, amikor már oktatói tevékenységet és saját tanácsadói tevékenységet 

végeztem, továbbra is foglalkoztam a tanácsadói marketinggel, e témában oktattam és publikáltam 

is. A BGF Külkereskedelmi Karán kidolgoztam a marketing tanácsadás tematikáját, amely tárgyat 

2002-től oktatok. Az International Study Center tárgy pályázatára a professzionális szolgáltatások 

marketingjével neveztem, ahol sikeres pályázat után a tárgyat második éve angol nyelven oktatom. 
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Annál is inkább vonzott e kutatási terület, mert érzékelhetően nagy változások következtek be a 

tanácsadói piacon, ami természetesen a marketingre is hatással volt.  

 

Az előbbi előzmények hatására disszertációm témájául a professzionális szolgáltatásokat, és azok 

marketingjét választottam. Kutatásaimhoz a tanácsadóknál eltöltött csaknem egy évtized, majdan 

saját tanácsadói tapasztalataim jelentették a kiindulást. A tanácsadásban leginkább a gazdaság 

fejlődése és a tanácsadás irányvonala közötti igen szoros kapcsolat, összefüggés fogott meg. Az 

izgatott, hogy miként képes a tanácsadó hozzájárulni a vállalkozások versenyképességéhez, végső 

soron a gazdaság fejlődéséhez, illetve más oldalról a gazdaság fejlődésének tendenciái hogyan 

változtatják meg a tanácsadási iparág tevékenységét. Ennek az érdeklődésnek tudható be például, 

hogy az utóbbi években kiemelten is foglalkoztam a kis-és középvállalkozásokkal, mint új 

tanácsadói célcsoporttal.  

 

Gyakorlati munkám során több vonatkozásban is tapasztaltam a professzionális tanácsadó cégek 

működésének, vezetésének sajátosságait. Mint marketing szakembernek, érdeklődésem 

középpontjában természetesen a tanácsadó cégek marketing tevékenysége állt. Munkám során sok 

nehézséggel is szembe kellett néznem, meg kellett vívnom a napi csatákat a marketing 

létjogosultságának elfogadtatása érdekében. Talán meglepő, de még a nagy nemzetközi 

tanácsadóknál is komoly problémát jelentett a marketing elfogadtatása a partnerekkel. Tudom, és a 

kutatás is rávilágított, hogy e téren nagy a változás, de még ma sem lehetünk elégedettek.  

 

Disszertációmmal a tanácsadás három területéről törekszem egy olyan összefoglalást adni, amely 

ebben a struktúrában talán hiánypótlónak is mondható, hiszen ilyen komplex megközelítésben 

magyar nyelven nem születtek publikációk.  

 

Kutatásom fő vonalát a professzionális tanácsadás marketingje jelenti, de ahhoz, hogy e speciális 

szolgáltatás marketing sajátosságait megfogalmazzam, a leghatékonyabb marketing módszereket 

meghatározzam, szükséges volt maguknak a tanácsadási területeknek, így 

• a könyvvizsgálatnak, 

• a jogi tanácsadásnak és 

• a vezetési tanácsadásnak   

az alapos elemzése is. 

 



 9 

Dolgozatomat ezért a következő struktúrában építettem fel: 

• Elsőként a professzionalizmussal, a professzionális szolgáltatások általános sajátosságaival 

foglalkozom, majd 

• végigkísérem azok történeti fejlődését, elemzem az egyes tanácsadói szolgáltatások sajátos 

piacait, azok jellemzőit és tendenciáit. 

• A nemzetközi és a hazai szakirodalom feldolgozása, valamint saját tanácsadói 

tapasztalatom alapján meghatározom a szakma kulcskérdéseit, megfogalmazom kutatási 

hipotéziseimet.  

• Disszertációm további fejezeteiben a hipotéziseim igazolására folytatott empirikus 

kutatások eredményeit ismertetem, majd 

• egyrészt a kutatási eredmények, másrészt a szakmai tapasztalataim alapján összefoglalom a 

tanácsadói marketing sajátosságait, kidolgozom a tanácsadási marketing koncepcióját.  

    

1. 2. A kutatás módszertana 

 

Disszertációm témája, illetve annak problémafelvetései több tudományterület, így a stratégiai 

menedzsment, a szervezeti viselkedés, a marketing témakörébe tartozhatnak, én elsősorban a 

marketing diszciplina alapvetése, koncepciója szempontjából közelítem a témát. 

 

A dolgozat alapgondolata, hogy a professzionális szolgáltatások nagyon sok tekintetben eltérnek a 

klasszikus szolgáltatási területektől, ezért mind a marketingstratégia kialakításában, mind a 

megvalósításban más megközelítésre van szükség. Dolgozatom legfőbb célja, hogy megértessem a 

professzionális szolgáltatások sajátosságait, és arra építve határozzam meg a tanácsadás 

marketingjének koncepcióját, hatékony eszközrendszerét, figyelembe véve a magyar tanácsadási 

piac sajátosságait. 

 

Disszertációmban elsődlegesen az általam végzett primer kutatásokra támaszkodom. Az empirikus 

kutatásokkal egyrészt az általam felállított hipotéziseket kívánom igazolni, másrészt a témában új 

ismereteket kívánok szerezni. A primer kutatás módszertanát a disszertáció 4. fejezetében 

részletesen ismertetem. 

 

Az előbbiek mellett a szekunder kutatások nagy segítséget nyújtottak a vizsgált téma feltárásához. 

Mivel a professzionális szolgáltatások kutatása nemzetközileg jóval gazdagabb, mint hazánkban, 
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elsősorban azokra támaszkodtam. Egyebek között a FEACO1 által a vezetési tanácsadás területén 

végzett felméréseket, és a Kennedy Insititute2 kutatásait használtam fel. 

 

Az utóbbi időben a magyar vezetési tanácsadási piacról is készültek felmérések, egyrészt a BKIK3, 

másrészt a VTMSZ4 megbízásából. A könyvvizsgálati szakmára, illetve a jogi tanácsadásra 

vonatkozó kutatások nem kerültek látókörömbe, de számos tanácsadói belső felmérésbe, 

elemzésbe betekintést nyertem.   

 

Disszertációm elkészítéséhez felhasználtam több éves hazai- és nemzetközi sajtófigyelésem 

eredményeit, valamint a multinacionális tanácsadók nemzetközi tréningjeinek, képzéseinek 

anyagát is.     

 

                                                 
1 FEACO - A vezetési tanácsadók európai szervezete 
2  www.globalconsultinggeographicmarkets.consultingcentral.com 
3 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából 2004. márciusában a Marketcom piackutató cég végzett  
   felmérést a tanácsadói szolgáltatásokról 
4 A Vezetési tanácsadók Magyarországi Szövetségének 2002. évi felmérése, Marketing Centrum 
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2. A PROFESSZIONALIZMUS KÖVETELMÉNYE, A PROFESSZIONÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOSSÁGAI 

 

Mielőtt a mélyebb elemzés tárgyául választott három tanácsadási terület sajátosságaira rátérek, 

foglalkozni kívánok a professzionalizmussal, és a professzionális szolgáltatásokkal általában. 

Azért tartom különösen fontosnak a fogalmi tisztázást, és a főbb sajátosságoknak a rögzítését, mert 

úgy gondolom, hogy az elősegíti a vizsgált szolgáltatási területek jobb megértését. Ha 

tevékenységünkben professzionalizmusra törekszünk, akkor fontos, hogy az elkötelezettség, a 

minőség és az etika legyenek a legfőbb értékeink. A professzionális szolgáltatások néhány olyan 

általános érvényű jellemzővel rendelkeznek – például a tudásintenzív jelleg, vagy a személyes 

megítélés, önállóság magas foka – amelyeknek jelentős kihatása van a vizsgált területek 

menedzsmentjére és marketingjére. 

 

2. 1. A professzionalizmus követelménye, a professzionális szolgáltatások értelmezése 

 

2. 1. 1. A professzionalizmus koncepciója  

 

Mivel témaválasztásom a professzionális szolgáltatások területére esik, ezért szükségesnek tartom 

a professzionális kifejezés értelmezését. Különösen azért tekintem ezt fontosnak, mivel 

megítélésem szerint az utóbbi években a professzionalizmus túl gyakorivá vált a közbeszédben. 

Ennek bizonyítására álljon itt néhány számadat arra vonatkozóan, hogy pl. a Google kereső 

programban az egyes kulcsszavakat hány találat jellemzi: professionalism- 3.920.000, professional 

180.000.000, professzionális (magyar kereső) 3.410.  

 

Ha áttekintjük az előfordulásokat, és megvizsgáljuk az említés kontextusát, akkor lényegében két 

csoportba sorolhatjuk a szó jelentését: 

• Hivatásszerűen űzött foglalatosság; életpályaként űz, amatőr-profi ellentétpár, adott 

foglalkozású, gyakorlott szakember (profi), hozzáértő. Például a gésa jelentése 

professzionális szórakoztató. 

• Magas minőségű termék; magas technológiai színvonal, magas szakmai színvonalú termék, 

magas szakmai szinten végzett tevékenység. Például professzionális stúdiótechnika, 

professzionális világítástechnika, professzionális megoldás stb.       
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Az angol Webster értelmező szótár szerint a professional olyan személyt jelent, aki bizonyos 

foglalkozást gyakorol, illetve, aki nagy szakértelemmel végez valamit.5  

 

Az American Heritage Dictionary6a következõk szerint határozza meg a professzionális szót: 

• Valamely hivatást gyakorló személy, különösen tanult hivatás esetén. 

• Adott foglalkozásból élő szakember; pl. egy professzionális személyt alkalmaz a ház 

felújítására. 

• Gyakorlott szakember, szakértő, profi. 

 

A profess eredete egyébként vallási jellegű, azokat nevezték így, akik Isten hitüket hangoztatták, 

és létüket a vallásnak és az ige hirdetésének szentelték.7 A tizenhetedik század végére a szó 

jelentése inkább világivá vált, azokat nevezték professzionálisoknak, akiknek megvolt a 

minősítésük arra, hogy egy hivatást gyakoroljanak. A jog, az orvostudomány és a mérnöki 

tevékenység szakmává váltak, mivel azokhoz hivatásos tudás kellett.  Mai definíció szerint a 

profession a személyek azon csoportja, akik tanaikat másoknak oktatják. Olyan emberek csoportja, 

akik az emberi értékek szempontjából kimagaslóan elismert szolgáltatásokat nyújtanak, mint 

például oktatás, egészségügy, stb. A szakma által nyújtott szolgáltatásokat az egyéni igényekhez 

kell illeszteni, olyan tudásra, tréningre, képességekre van szükség, amelyekkel a laikusok nem 

rendelkeznek. 

 

A magyar Idegen szavak és kifejezések szótárában8 a professzionális hivatásost jelent, a 

professzionista pedig valamely szakma, foglalkozási ág hivatásos művelőjét.  

 

A professzionalizmust különböző szakmák különbözőképpen határozzák meg: 

 

A jogászok mindig kiemelt státusszal rendelkeztek az amerikaiak szívében, mert a közvélemény 

úgy gondolta, hogy a jogi pálya küldetése nagyobb, mint a puszta joggyakorlat. A Függetlenségi 

Nyilatkozat aláíróinak többsége maga is jogász volt. Alexis de Tocqueville a tizenkilencedik 

század elején a sokat idézett „Democracy in America” című művében azt mondta, hogy „Ha 

megkérdeznének hova helyezem az amerikai arisztokráciát, habozás nélkül azt válaszolnám, nem a 

                                                 
5 Webster’s New World Dictionary, Third College Edition, 1988 
6 The American Heritage Dictionary, Fourth Edition, American Heritage Dictionaries 
7 Webster’s Ninth Collegiate Dictionary, Unabridged, 1988 Merriam-Webster Inc. 
8 Bakos Péter: Idegen szavak és kifejezések szótára, Kossuth Kiadó, Budapest, 1979 
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gazdagok közé, akiknek nincs közös köteléke, hanem a bírói és ügyvédi kamarához.”9 Manapság 

azonban elég sok probléma vetődik fel a professzionalizmus tekintetében, az ügyvédi kamarák 

állásfoglalásai, a jogi publikációk, tanulmányok sora veti fel a professzionalizmus javításának 

szükségességét. Különböző megnevezésekkel 10 amerikai államban állítottak fel bizottságokat, 

amelyeket azután továbbiak követtek. Feladatuk annak meghatározása, hogyan lehet a 

professzionalizmus eszményét a gyakorlatba átültetni. „A professzionalizmus integritást, 

udvariasságot, becsületességet, szolgálatkészséget jelent a legmagasabb etikai normák szerint. A 

professzionalizmus erősíti a tiszteletet és a bizalmat a jogászok és a közvélemény között, segíti a 

viták hatékony megoldását, egyszerűsíti a tranzakciókat, a joggyakorlatot élvezhetőbbé és 

megnyugtatóbbá teszi” – fogalmaz az Oregon Ügyvédi Kamara. 10  

 

Korábban a könyvelők, könyvszakértők is a legjobban becsült szakmák közé tartoztak, de 

manapság az etikai problémák miatt – lásd Enron botrány, ami végső soron a világelső Arthur 

Andersen Nemzetközi Könyvszakértő cég megszűnéséhez vezetett – a közvélemény más 

megvilágításban látja ezeket a szakmákat is.     

 

Az orvosi professzionalizmust Paul Starr11 három jellemzőben fogalmazza meg: 

• a tudományos tudás, technikai ügyesség, ami képessé teszi az orvosokat a diagnózisra és a 

kezelésre, 

• a morális komponens, ami a beteg elsőbbségét jelenti, végezetül  

• a kollegiális felelősség.                                                                                                     

 

Kerry Galloway, kanadai jazz zenész kétféleképpen fogalmazza meg a professzionalizmust. Az 

egyik jelentése számára, hogy a megélhetését zenével keresi. A másik, az előbbinél sokkal 

komplexebb; az etikai kódex pontos betartása, tisztelet a szakma iránt, a korábbinál mindig jobb 

felkészülés, megfelelő felszerelés, viselkedési, öltözködési normák, a személyes gondok otthon 

hagyása.12   

 

 

 

                                                 
  
9 de Tocqueville, A: Az amerikai demokrácia www.tocqueville.org (Famous passages) 

10 Stetson Law-Oregon Bar Statement of Professionalism, www.law.stetson.edu/excellence/litethics/orbar.htm 
11 Starr, P.: The social Transformation of American Medicine New York: Basic Books; 1982 
12 Galloway, K.: www.activebass.com, 4/17/2000 
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Gaylen Duncan, az ITAC elnök-vezérigazgatója szerint a technológiában a professzionalizmusnak 

4 alappillére van: 

• tudás, 

• gyorsaság (rugalmasság és sebesség), 

• innováció (a mai éles versenyben ez lehet az egyetlen megkülönböztető a versenyben) 

• vezetés (a tudásalapú társadalomban a munkák projektek köré szerveződnek, a vezetési 

képesség igen fontos kvalitás) 13 

    

Végezetül egy magyar példa a professzionalizmus koncepciójára: „… a professzionális kifejezés 

azt jelenti, hogy a munkát magas szakmai színvonal, hozzáértés és etikus viselkedés jellemzi. A 

professzionális szónak kétféle jelentése van: hozzáértéssel fordít, vagy fordítással keresi a 

kenyerét. Szándékosan választottuk az első jelentést, hogy ne keltsünk zavart, és hogy egyetlen 

kontár se mondhassa: „Engem megfizetnek azért, amit teszek, tehát professzionális fordító 

vagyok.”14 

 

2. 1. 2. Szakma – foglalkozás 

 

A szociológusok az 1950-es, 1960-as években kezdték tanulmányozni a foglalkozás és a szakma 

közötti különbségeket. A professzionalizmust a szakmák és a tagjaik által birtokolt strukturális és 

magatartási jellemzők alapján különböztették meg a foglalkozástól. 

 

Strukturális jellemzőnek a társadalmi presztízst és a tagok szocializálódását tekintették. 

 

Magatartási jellemzőként az alábbiakat határozták meg: 

• professzionális szervezetek használata fő referenciaként,  

• hit a társadalom részére nyújtott szolgáltatásokban, 

• hit az önszabályozásban, 

• elkötelezettség a szakma iránt, 

• autonómia; szakmai döntés külső befolyás nélkül. 

 

A magatartási professzionalizmus kifejlődését az a cél hívta életre, hogy kapcsolatot teremtsen a 

professzionális magatartás és a professzionalizmus strukturális és viselkedési jellemzői között. Ez 
                                                 
13 The four pillars of professionalism in technology, www.itac.ca/client  
14 Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete Minőségi szabvány, www.mfe.hu 
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tulajdonképpen egy olyan magatartást jelent, amely professzionális feladatok teljesítésének 

optimális eredményét teszi lehetővé. A professzionális magatartás olyan jellemzőket foglal 

magában, mint a megbízhatóság, a függőség, a bizalom, a felelősségteljes kommunikáció, az etikus 

viselkedés, az elvárásokat meghaladó teljesítmények iránti vágyak teljesítése, mások igényeinek 

előbbre helyezése.  

 

Messzemenően egyetértek dr. T. Thirmoorthyval, aki a „Professzionalizmus koncepciója” című 

előadásában hangsúlyozta, hogy a professzionális státus nem immanens velejárója egy 

végzettségnek, ahhoz a társadalom bizalma is szükséges.15 A közvéleménynek azt kell gondolnia a 

professzionális szakemberről, hogy az megbízható, amihez meg kell felelnie a társadalom által 

támasztott követelményeknek. Ez más szóval azt jelenti, hogy ezt a címkét nem saját magunknak 

adjuk, hanem ezt mások mondhatják rólunk. Ugyanezt az álláspontot képviseli David H. Maister 

is, aki a professzionalizmust mindenek előtt attitűdnek és nem kompetenciák összességének 

tartja.16 Egy igazi professzionális egy olyan technikai szakember, aki törődik a dolgokkal, az 

ügyfelekkel. Magam is sok olyan könyvszakértővel, egyéb tanácsadóval találkoztam, aki szakmai 

tudását, kvalifikációit illetően az első vonalba tartozott, mégsem gondoltam úgy rájuk, mint 

professzionális tanácsadókra. A problémát az jelenti, hogy a magatartási, viselkedési jellemzők 

olyan adottságok, amelyek eleve predesztinálnak embereket arra, hogy professzionálisoknak 

tekintsék őket. Ez már a munkatársak kiválasztásnál fontos szempont kellene, hogy legyen. Nem 

mondhatjuk, hogy képzéssel, tréninggel ez az alaphozzáállás nem javítható, de a megléte 

elengedhetetlen. Az a baj – ez derül ki a tanácsadó cégek humán erőforrás politikájából, a 

tanulmányozott felvételi rendszerekből is –, hogy a kiválasztás alapját elsősorban a megszerzett 

tudás, ismeretek és a kvalifikációk jelentik, holott az ismeretek jobban fejleszthetőek, mint az 

attitűdök, amelyek pedig nagyon fontosak, hiszen a bizalom szerepe e területen kimagasló.  

 

 A bizalom kérdésénél érdemes egy kicsit elidőznünk, hiszen ez az egyik legfontosabb attribútuma 

a professzionális szolgáltatásoknak, mégpedig olyan jellemző, ami a professzionális szolgáltatások 

marketingjére a legnagyobb befolyással van. Francis Fukuyama a „Bizalom” című művében arra 

kereste a választ, hogy milyen rejtett mechanizmusoktól függ egy nemzetgazdaság sikeressége, 

miért van az, hogy azonos politikai rendszer mellett az egyik ország gazdasági csodákra képes, 

                                                 
15 Thirmoorthy, T.: Characteristics of Professions and Concept of Professionalism,  
     www.sma.org.sg/cmep/professionalism 
16 Maister, D.H.: True Professionalism, New York, Touchstone 1997 
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míg a másik ország a legnagyobb nehézségekkel küzd.17 Rendkívül izgalmas könyvének egyik 

következtetése, hogy a nemzeti jólétet és versenyképességet a társadalomban meglévő bizalom 

szintje határozza meg. A bizalom a szabályszerű, becsületes és együttműködésre kész viselkedés 

elvárása egy közösségen belül, a közös normák alapján, e közösség más tagjai részről. A 

társadalmi tőke bizonyos képesség, amely a társadalomban vagy annak egyes részeiben élő 

bizalomból származik. Fukuyama kimutatja, hogy a társadalmi tőke nem egyenletesen oszlik meg 

az országok között, és a társulási formák kedveltsége is eltérő. A társadalmi tőke és a gazdasági 

struktúra között szoros összefüggés van, ahol a bizalom szintje alacsony, az állam szerepe 

nagyobb. Megítélésem szerint Fukuyama egy másik olyan kérdésre is rávilágított, ami a 

professzionális szolgáltatások szempontjából fontos lehet. Álláspontja szerint, az emberekben 

meglévő elismerés vágya nagyobb, mint a racionális jólét-maximalizálás vágya. Az elismerés 

vágya igen erős a professzionálisokban, Bente R. Lowendahl például a tanácsadókkal folytatott 

interjúira alapozva azt állítja, hogy a tanácsadók elsődleges célja az ügyfelek segítése, a munka 

élvezete és a profit csak másodlagos.18 Megállapításával csak részben tudok egyetérteni. A kis-és 

közepes tanácsadók körében folytatott vizsgálataimban én is az övéhez hasonló következtetésekre 

jutottam, a multinacionális cégeknél viszont egyértelműen azt tapasztaltam, hogy a profit a 

meghatározó, amely a tanácsadók magatartását is meghatározza, és az egyéb motivációk, mint 

például az ügyfelek segítése csak e célkitűzéssel összhangban juthatnak kifejezésre. Ez 

természetesen nem jelenti azt, hogy a „vérbeli” tanácsadók munkájának ne az ügyfél 

problémájának hatékony megoldása, a tanácsadói munka élvezete lenne a fő vezérelve. Ehhez a 

gondolathoz kapcsolódik David H. Maister is, aki a szenvedély erejéről beszél. Meggyőződése, 

hogy a professzionális siker egy fontos tényezője a lelkesedés és szenvedély.19 Minden esetre, már 

itt le kívánom szögezni, hogy a professzionális szolgáltatások bizalmi jellege olyan fontos tényező, 

amelyet a vezetési, stratégiai, marketingdöntéseknél figyelembe kell venni.  

 

Az alábbiakban azokat a jellemzőket összegzem, amelyek a feltételeit jelentik annak, hogy egy 

foglalkozási csoportot professzionális szakmának tekintsünk. 

 

 

 

                                                 
17 Fukuyama, F.: A bizalom, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1997 
18 Lowendahl, B. R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business Shool Press, 2000,   
     p. 44 
19 Maister, D. H.: True Professionalism, New York, Touchstone, 1997,  p. 31 
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2. 1. 2. 1. Speciális technikai tudás és készségek/szakértelem  

 

A szakmába való belépéshez hosszú tanulásra, képzésre van szükség, a szakma erősen kontrollálja 

a belépés kritériumait. A megkövetelt tudás erősen specializált, sokszor elméleti jellegű. Jelentős 

tudás szerezhető továbbá több éves szakmai gyakorlaton keresztül.  

 

Szakmai szervezetek sokszor előírják, hogy egy hivatás gyakorlásához vagy egy szervezeti 

tagsághoz milyen végzettségre és szakmai tapasztalatra van szükség. Az okleveles könyvvizsgálói 

képesítés megszerzésének alapfeltétele, hogy 

• a jelölt olyan, egyetemen vagy főiskolán szerzett végzettséggel rendelkezzék, ahol 

pénzügyi vagy számviteli-elemzési, vagy ellenőrzési ismeretekből vizsgát tett,  

• legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlatot igazoljon, 

• büntetlen előéletű legyen,  

• mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezzen. 

Az okleveles könyvvizsgálói képesítést a jelölt fenti feltételeknek az igazolása esetén, a szóbeli és 

írásbeli vizsgák sikeres letételével szerezheti meg. Könyvvizsgálói tevékenységet kizárólag a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) tagja és a kamarai nyilvántartásba 

bejegyzett könyvvizsgálói társaság végezhet.20  

A speciális tudás miatt a más szakmába tartozók nem tudják megítélni, hogy egy munka jó-e vagy 

sem, így az ellenőrzés alacsonyabb és a szakmai szervezetek technikailag függetlenek. Ezt azért is 

fontos kiemelni, mert ebből következik, hogy nagyfokú bizalomra van szükség a professzionálisok 

iránt, a szabályozásnak garantálnia kell, hogy a társadalom javát szolgálják. Egy jó példa a 

szakmai kontrollra és a bizalom kialakulásának elősegítésére, ahogyan a Magyar Marketing 

Szövetség Szakértői Minősítő Bizottsága a szakmai múlt, tudományos, oktatói tevékenység, 

publikációk alapján elbírálja, hogy kiket ismer el a Szövetség regisztrált marketing szakértőjének. 

A fentiekben bemutatott példák jól illusztrálják az egyik magatartási jellemzőt, nevezetesen, hogy 

a szervezeti tagságot komoly referenciaként használják a professzionálisok. 

                                                 
20 www. budapest.mkvk.hu 
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2. 1. 2. 2. Felhatalmazás 

A társadalom felhatalmazza a professzionálisokat a tudásanyag menedzselésére, azzal az 

elvárással, hogy a társadalom érdekét szolgálják. A szakma kizárólagos jogokkal rendelkezik a 

tudásanyag gyakorlatára, szabályozására, ugyanakkor elvárásként fogalmazódik meg vele szemben 

a vezető szerep, a probléma definiálása és a válaszadás az adott szakértői területen belül. Ezt 

tükrözi az 1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói 

tevékenységről alábbiakban idézett része: „Az Országgyűlés elismeri a könyvvizsgálók jogát olyan 

szakmai önkormányzathoz, amely lehetővé teszi, hogy tagjai a maguk által választott testületek és 

tisztségviselők útján – a törvények által meghatározott keretek között – önállóan intézzék szakmai 

ügyeiket, meghatározzák, és a közérdekkel összhangban képviseljék szakmai, etikai, gazdasági 

érdekeiket, és így hozzájáruljanak a nemzetgazdaság fejlődéséhez. A professzionális 

szakembernek elsősorban az ügyfél érdekeit kell szolgálnia, de a társadalmi igényeket és érdekeket 

figyelembe kell venni.”  

2. 1. 2. 3.  Szakmai függetlenség 

A szakmai szervezet a politikától és a gazdasági szférától relatíve függetlenül ellenőrzi és szervezi 

a képzést és a munkát.  

2. 1. 2. 4.  Szakmai szabályozás, etikai szabályok 

 

Kenneth J. Arrow, Nobel-díjas amerikai közgazdász erőteljesen érvelt az etikai intézményrendszer 

mellett, mert az segíti a gazdaság hatékony működését, továbbá fontos az üzleti szereplők közötti 

bizalom megteremtése szempontjából is.21 Az etikai intézmények közül a kódexek a 

legelterjedtebbek, amelyek a magatartási szabályokra adnak eligazítást. 

 

A kormányok az etikai és jogi felelősséget delegálják a szakmáknak, ezáltal lehetséges az 

önszabályozás, másfelől ily módon ösztönzik az egyéni felelősségvállalást és a szakmai 

büszkeséget is. Az önszabályozás keretein belül a könyvvizsgálói szakma törekszik olyan 

előírások, szabályok alkalmazására, amelyek csökkentik a szakmai kockázatot és védik az 

érdekeiket. A szakmák az általános szabályozáson kívül saját technikai és etikai kódot dolgoznak 

ki. 

 

                                                 
21 Arrow, K. J.: The Economic Implications of Learning by Doing, Review Of Economic Studies 1962/29   
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A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége úgy fogalmaz, hogy az Etikai Kódex egyrészt a 

tanácsadók és ügyfeleik közötti viszonyra, másrészt a tanácsadók egymáshoz való viszonyára, a 

piaci verseny nem kívánatos jelenségeire terjed ki. A Kódex 14 pontban határozza meg a 

tanácsadókkal szembeni elvárásokat.22  

 

Az alábbiakban a Kódex által szabályozott legfontosabb területeket emelem ki: 

 

• A tanácsadó az ügyfelének érdekeit mindenkor a maga érdekei elé helyezi: csak olyan 

ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint az 

ügyfél tartós érdekeit szolgálják.  

• A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű 

elvégzéséhez az alapvető felkészültsége megvan. 

• A tanácsadó nem vállal közreműködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi 

befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki.  

• A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására jutott – 

információt szigorú titoktartással kezel. 

• A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvégzendő 

feladat alapos ismeretén alapul. 

• A tanácsadó nem csábítja el, és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit. 

• A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják és 

közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara etikai kódexében általános és magatartási szabályokat 

fogalmaznak meg.23  

 

A könyvvizsgáló munkáját 

• az esküje 

• a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi 

LV. törvény (Kktv.), 

• a kamara alapszabálya, 

                                                 
22 www.vtmsz.hu   
23 Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat, 2004. május 
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• a kamara által közreadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, valamint 

módszertani elvek és szabályok (a továbbiakban: Standardok), 

• a számviteli törvény, a gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.), valamint mindazok a 

jogszabályok, amelyek a könyvvizsgálóra, a könyvvizsgálatra vonatkozóan szabályokat 

írnak elő, 

• a kamara etikai szabályzatában előírtak, valamint 

• a tőle elvárható (megfelelő) szakmai és morális normák 

határozzák meg.  

 

A magatartási szabályok az előbbi általános szabályozókon túl a függetlenség, az 

összeférhetetlenség, az ügyféllel szembeni magatartás, a titoktartás és a más könyvvizsgálókkal 

való kapcsolattartás kérdéseit tartalmazzák.  

 

Általánosan megfogalmazott követelmény a hivatásokkal szemben, hogy a nyújtott 

szolgáltatásoknak kiválónak, de legalább átlag felettinek kell lenniük. Ez az elvárás többet jelent 

tehát, mint csupán az etikai kódexek betartását, feltételezi a folytonos továbbképzést, tanulást 

(lifelong learning) is. Az előbbieken túl fontos megemlíteni az egyének – szakemberek – 

autonómiáját a szervezeten belül valamint, hogy a szolgáltatás fejében a szakértőket díjazás illeti 

meg. Végezetül a professzionálisoknak van egyfajta közszolgáltatói kötelezettsége is, ami azt a 

követelményt jelenti, hogy járuljanak hozzá szakmai tudásukkal a szakmai szervezetek, 

közösségek tevékenységeihez. 

   

2. 1. 3. A professzionális szolgáltatások értelmezése 

 

Az első megválaszolandó kérdés, hogy mit tekintünk professzionális szolgáltatásnak. A választ 

megadhatjuk úgy, hogy olyan szolgáltatásokat, amelyeket professzionálisok végeznek. Ekkor 

azonban meg kell határoznunk, hogy kik is ők. Természetesen meghatározhatóak 

alaptulajdonságok, jellemzők, amelyek elvárásként fogalmazódnak meg a professzionálisokkal 

szemben.  

 

Az általános magatartási elvárások az alábbiak: 

• nem tekinti magát alkalmazottnak, hanem a team tagjának, 

• elfogadja, hogy a díjazása a felelősség és nem óradíj alapján történik, 
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• teljes felelősséget vállal saját tevékenységéért, döntéseiért, 

• törekszik a folyamatos képzésre, 

• igyekszik hozzájárulni a szakma fejlődéséhez, 

• lojális a teamhez, esetleges panaszait hivatalos úton kezeli, 

• bizalmasan kezeli az információkat.  

 

Egyetértek Lowendahllal, aki szerint, ha pontos választ akarunk adni arra, hogy kiket tekinthetünk 

professzionálisoknak, akkor célravezetőbb úgy válaszolni, hogy azokat, akik bizonyos szakmákba 

tartoznak.24 Véleménye szerint a munkatársak szakmai szervezetbe tartozása előnyös a cégeknek, 

hiszen így könnyebben és gyorsabban képesek szakmai hírnevüket felépíteni. Előbbi megállapítás 

gyakorlati alátámasztására jó példának tartom a jogi tanácsadó irodákat, amelyeknél a tagok 

ügyvédi kamarai tagsága egyértelmű előny, hiszen az ügyfeleknek ez abban az esetben is garanciát 

jelent, ha egy újonnan alakult cégről van szó. Egy szakma léte már önmagában bizonyos 

kvalifikációt és a szakmai normákhoz való elkötelezettséget jelent. Másfelől egy szakma egy sor 

olyan szakmai és etikai normával rendelkezik, amelyet adott cég felhasználhat, adaptálhat. Itt 

visszautalok a szakma - foglalkozás témakörben elemzettekre, hiszen az előbbi kérdésre úgy 

tudunk választ adni, ha tisztázzuk, mit tekintünk szakmának. A szakma jellemzőit ott részletesen 

meghatároztuk, e helyütt csak a legfontosabb jellemzőket idézem fel: 

• tudásanyag, magas képzettség, 

• a tudás alkalmazása, tapasztalatok felhasználása az ügyfelek szolgálatára, 

• etikai normákon alapuló, önszabályozó szakmai szervezetet alkotnak a tagok. 

 

Az előbbiek miatt magas képzettségű szakemberek csoportjai küzdenek azért, hogy a 

foglalkozásukat szakmának ismertessék el. A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége 

például nem tekinthető szakmai szervezetnek, mert nincs felhatalmazva a tanácsadók 

működésének engedélyezésére, nincs joga a szolgáltatások ellenőrzésére, az etikai kód 

betartatására. Ebből a szempontból a vezetési tanácsadók hátrányban vannak, hiszen nincs egy 

olyan szakmai szervezet, amelyhez tartozásuk automatikus garanciát biztosítana az ügyfelek 

számára. A VTMSZ nem ad ki működési bizonyítványt, de a bejegyzett vezetési tanácsadó 

(Certified Management Consultant- CMC) cím megszerzése és használata segíti a tanácsadók 

szakmai hitelességét, és bizonyos minőségi garanciát jelent az ügyfeleknek. Jelenleg mintegy 

százan rendelkeznek a bizonyos szakmai rangot is adó igazolt menedzser konzultánsi minősítéssel. 
                                                 
24 Lowendahl, B. R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business Shool Press, 2000, 

p. 19 
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Természetesen egyes tanácsadók azért még nyújthatnak professzionális szolgáltatásokat, mert a 

szakma az előbbiek szerint nincs elismerve.   

 

Előbbi gondolatmenetből következik, hogy fogalmi meghatározásként célravezetőbb a 

professzionális szolgáltatásokról, mint egy sajátos szolgáltatásformáról beszélni, mintsem a 

professzionális személyéről.  

 

Professzionális szolgáltatásokon általánosságban olyan szolgáltatásokat értünk, amelyek 

• tudásintenzívek, magasan képzett szakemberek nyújtják, 

• erősen ügyfélre szabottak, 

• nagy az önállóság és a személyes megítélés szerepe, 

• interaktív kapcsolatot követel ügyfél és megbízó között, 

• megfelel a szakmai normák, etikai kódexek követelményeinek. 

 

Ha fenti kritériumokat végiggondoljuk, akkor egy sor szolgáltatást sorolhatunk ebbe a körbe, 

egyebek között 

• a jogi, 

• a könyszakértői, 

• a vezetési tanácsadói, 

• a mérnök tanácsadói, 

• a befektetői,  

• az építészeti, 

• az orvosi, 

• a biztosítási, 

• a kutatói és 

• a marketing  

szolgáltatásokat is.  

 

A fentiekben rögzített sajátosságoknak mindegyik előbb jelzett hivatás megfelel. A legfontosabb 

közös jellemzőjüknek azt tartom, hogy szellemi foglalkozások, az értékalkotás szinte kizárólag az 

emberi tudáson, szakértelmen alapul, a megfogható erőforrások szerepe elhanyagolható. Ez 

utóbbiban persze már jelentős eltérések vannak, az építészeti vagy orvosi szolgáltatás sokkal 

erőteljesebben támaszkodik megfogható erőforrásokra, mint a vezetési tanácsadás.   
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2. 1. 4. Kihívások a professzionális szolgáltatók számára 

 

Van néhány negatív tartalmú jelenség, amivel a professzionális szolgáltatóknak meg kell 

küzdeniük.  

 

Ezek közül a legfontosabb a közvélemény bizalmatlansága. Tudomásul kell venni, hogy a bizalom 

törékeny, a megőrzése érdekében mindent meg kell tenni. A szakma iránti bizalom fenntartása az 

önszabályozás előfeltétele. Ennek bizonyítéka, hogy a bizalom megingása vezetett az Enron ügy 

kapcsán az új, szigorúbb szabályozáshoz, egyebek között a Sarbanes- Oxley25 törvény 

megalkotásához, amely a vállalatirányítást és a könyvvizsgálati előírásokat radikálisan szigorította. 

 

A másik dolog, amit a professzionális szolgáltatóknak le kell győzniük, hogy könnyen rájuk 

ragasztják az elitista jelzőt. Általában az elitistákat úgy határozzák meg, mint, akik az emberi érték 

szempontjából jobbnak tartják magukat másoknál, ez az oka, hogy nem örvendenek nagy 

népszerűségnek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a professzionális szolgáltatók kifejezésre 

juttassák, hogy ők magukról nem így gondolkoznak, hanem úgy ítélik meg, hogy egy adott 

területen nyújtanak elsőrangú szolgáltatásokat. Itt jegyezném meg, hogy ebben szerepe lehet az 

oktatási intézményeknek, illetve maguknak a professzionális cégeknek is, vagyis nem kell a 

diákokban azt a képzetet kelteni, hogy ők kimagaslóak és egy speciális elitet képeznek. Inkább arra 

kell módot találni, hogy megtanítsák őket az ügyfélkapcsolatokra, arra, hogyan kell másokkal 

együttdolgozni, együttműködni.  

 

Végezetül egy további támadási felület, hogy a szakmák bizonyos értelemben monopóliumoknak 

tekinthetők, hiszen adott szolgáltatást csak egy bizonyos kör tud nyújtani. A monopóliumok iránti 

ellenszenvből következően a közvélemény hajlamos arra következtetni, hogy az autonómia, az 

önszabályozás miatt a professzionálisok nem a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtják, 

és, hogy a szakemberek a monopolhelyzet miatt kimagaslóan magas jövedelmekhez jutnak. Ezzel 

szemben a valóság az, hogy a szakemberek díjazása a tudással, és a vállalt felelősséggel van 

összefüggésben.      

 

                                                 
25 An Overview of the Sarbanes - Oxley Act of 2002, Ernst& Young, 2002. Sept.  
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A professzionalizmus vizsgálata kapcsán nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy vannak, akik 

kételyeiket fejezik ki a professzionalizmus iránti növekvő elvárással. John Fudjack26 például 

kétségbe vonja a professzionalizmus mindenek feletti kívánalmát, és azt is megkérdőjelezi, hogy a 

professzionalizmus alternatívája az amatőrizmus. Úgy ítéli meg, hogy a szervezetekben és 

intézményekben uralkodó kultúra erősen elfogult egy racionális, empirikus megközelítés mellett, 

ami mindenképpen a professzionalizmust részesíti előnyben. Meglátásom szerint Fudjack 

valójában nem a professzionalizmus elvárását kérdőjelezi meg, hanem a professzionalizmus merev 

szakmai feltételeit, képzési kritériumait kívánja tágítani. Véleményem szerint a speciális szaktudás, 

képzettség követelménye nem lazítható, de bizonyos tanácsadói területeken az egyéb készségekre 

és a szakmai gyakorlatra, tapasztalatokra nagyobb hangsúlyt kell helyezni.    

 

2. 2. A professzionális szolgáltatások sajátosságai 

 

Ennek a pontnak a célja, hogy feldolgozza a professzionális szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

szakirodalmat, lényegében elméleti hátteret nyújtson a disszertáció empirikus kutatásaihoz.  

A professzionális szolgáltatások általános sajátosságaival tehát e helyütt, a választott 3 tanácsadási 

terület – könyvszakértés, vezetési tanácsadás, jogi tanácsadás – vezetési és stratégiai kérdéseivel, 

pedig a dolgozat egy későbbi fejezetében foglalkozom. 

 

A professzionális szolgáltatások marketingjének nemzetközi szakirodalma igen széles, bár ha 

összevetjük a fogyasztói marketing könyvtárnyi irodalmával, akkor szűkösnek mondható. A 

professzionális szolgáltatások közül a könyvszakértés, a vezetési tanácsadás és a jogi tanácsadás 

marketing kérdéseivel sok szerző foglalkozik, néhányan közülük meghatározó szaktekintélynek 

minősülnek. A nemzetközi szakirodalomra az a jellemző, hogy igen széles a professzionális 

szolgáltatások teljes spektrumára – könyvszakértés, vezetési tanácsadás, jogi tanácsadás, mérnöki 

tanácsadás, építészet, orvosi tevékenység stb. – vonatkozó irodalom, amely a professzionális 

szolgáltatásokra általánosan érvényes vezetési és marketing sajátosságokkal foglalkozik, amellett 

igen jelentős az egyes professzionális szolgáltatási tevékenységeket tárgyául választó irodalom is. 

Az elméleti megközelítéseken túl százával jelennek meg publikációk általában a professzionális 

szolgáltatások marketing gyakorlatáról és az egyes professzionális területek speciális marketing 

kérdéseiről is. Előbbi állítás illusztrálására szolgálhat az Amazon online könyvesboltjának 

kínálata, amelyben 2774 könyvet találunk a professzionális szolgáltatások kereső alatt.  

                                                 
26 Fudjack, J.: The pitfalls of professonalism: Science, Art, and the Enneagram, Enneagram Monthly, 1995. Nov. 
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A magyar szakirodalomban a professzionális szolgáltatások elméleti kérdéseivel kapcsolatos 

irodalom szinte teljesen hiányzik, egyedül a vezetési tanácsadás témakörben jelennek meg 

komolyabb publikációk, de ezen a területen is egyértelműen szűkös a kínálat.   

 

A professzionális szolgáltatások nemzetközi marketing szakirodalmának tanulmányozása alapján 

elmondható, hogy a publikációk témái az alábbiak köré csoportosíthatóak: 

• A professzionális szolgáltatások szolgáltatási sajátosságai (iparági sajátosságok, 

megkülönböztető jellemzők) 

• Stratégiai menedzsment (stratégiai vezetés, erőforrások, hierarchia, partnership27, 

jövedelmezőség) 

• Tanácsadói típusok, a tanácsadókkal szemben támasztott követelmények 

• Ügyfél, döntési folyamat 

• Ügyfélkapcsolatok, ügyfélelégedettség (ügyfélkapcsolatok, tudásalapú ügyfélkapcsolatok, 

az értékteremtés, a szolgáltatás minősége) 

• A marketing eszközrendszer (marketing a gyakorlatban)  

  

A hazai tanácsadási irodalom elsősorban a vezetési tanácsadással foglalkozik, a könyvvizsgálat, 

jogi tanácsadás sokkal elhanyagoltabb terület. A szakirodalomban elsősorban a tanácsadási piac 

tendenciáit, a vezetési tanácsadás általános vezetési, működési kérdéseit elemző publikációkkal 

találkozunk, – amelyek a nemzetközi irodalom által tárgyalt témák egy részét érintik – a 

marketingkérdéseket csak kevesen, és érintőlegesen vizsgálják. Ugyanakkor az előbbiek mellett 

van néhány sajátosan hazai téma, egyebek mellett a kis-és középvállalkozások tanácsadás iránti 

igénye, illetve az Európai Unióhoz kapcsolódó tanácsadás.  

 

A hazai szakirodalommal kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy a gazdasági szaksajtó 

hosszú ideig csaknem egyenrangú szerepet töltött be a szakmai publikációkéval, mára viszont a 

szaksajtó érdeklődésnek homlokteréből kikerültek a professzionális szolgáltatások, ugyanakkor a 

korábbiakhoz képest valamivel nőtt a szakmai publikációk száma.   

 

 

 

 

                                                 
27 A tanácsadó cégek többségében az irányítás a résztulajdonosok, más néven partnerek kezében van. 
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2. 2. 1. Szolgáltatási sajátosságok 

 

A professzionális szolgáltatásokkal foglalkozó irodalomból az derül ki, hogy a szakemberek 

véleménye szerint a különböző professzionális szolgáltatások jobban különböznek egyéb 

területektől – ipari, tömegfogyasztási szektor – mint egymástól. Bár első hallásra egy 

könyvszakértőnek idegen lehet, hogy szolgáltatása hasonló jellemzőkkel bír, mint mondjuk az 

építész tevékenység, vagy a mérnöki tanácsadás, ha jobban belegondol, ráébred, hogy a kérdések, 

amelyekkel naponta szembesülnek sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint az ipari, fogyasztási 

területekhez. Ez abból adódik, hogy a professzionális szolgáltatások mindegyike rendelkezik a 

szolgáltatási sajátosságokkal.  

 

A szolgáltatási sajátosságok meghatározására a marketing szakemberek körében az ún. HIPI elv az 

általánosan elfogadott és használt módszer – bár az ipari szolgáltatásoknál ezt tovább 

fejlesztették28 –, amely azt fejezi ki, hogy a szolgáltatások a fizikai termékektől elsődlegesen négy 

tulajdonság szempontjából különböznek, ezek a változékonyság, a nem fizikai természet, a nem 

tárolható jelleg és az elválaszthatatlanság.29   

 

A megfoghatatlanság minden professzionális szolgáltatás esetében érvényes, aki például egy házat 

terveztet, csak akkor látja az eredményt, ha a tranzakció megvalósult, ugyanígy egy vállalat, amely 

az üzleti folyamatait kívánja hatékonyabbá tenni, csak a megbízás megadása, a projekt elvégzése 

után bizonyosodhat meg a szolgáltatásról, és annak eredményességéről. Ugyanez érvényes az 

orvosi szolgáltatásra is, hiszen csak a szolgáltatás igénybe vétele után derül ki pontosan, hogy mi is 

a szolgáltatás. A nem fizikai természet a tanácsadás legfontosabb tulajdonsága. Éppen amiatt, hogy 

a tanácsadás nem tapasztalati termék, a megbízók számára jelentős kockázati tényezőt jelent az, 

hogy lényegében csak a tanácsadás folyamatában érzékelik pontosan a szolgáltatást. Más oldalról 

nem feledkezhetünk meg a tanácsadó kockázatáról sem, hiszen a tanácsadás nem fizikai természete 

számára is hasonló kockázati következményekkel járhat. Sok esetben a tanácsadó is bizonyos 

kockázatot vállal, mert a tanácsadási munka számára sem megfogható, tapasztalható, és sokszor a 

tanácsadás folyamatában új szempontok merülnek fel, amelyek az outputot befolyásolják. 

  
Az elválaszthatatlanság problematikájának lényege a szolgáltatásoknál, hogy azokat előbb 

értékesítik, mint „megtermelik” és „fogyasztják”. A professzionális szolgáltatásoknál ennek két 

                                                 
28 Jackson, R.W.- Cooper, Ph..D: Unique aspects of  Marketing Industrial Services, Industrial Marketing  
     Management, 1988/6   
29 Zeithaml, V.A- Bitner, M.J.: Services marketing , New York, McGraw-Hill, 1996 
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értelmezésével is találkozhatunk. Egyfelől – Philip Kotler és szerzőtársai30 – a szolgáltatásnak a 

szolgáltatótól való elválaszthatatlanságát értik alatta, vagyis azt, hogy a szolgáltatást magát a 

szolgáltatón keresztül érzékeli az ügyfél. Más szerző31ezt úgy fogalmazza meg, hogy a szolgáltatás 

és a fogyasztás egy időben történik. Ez azt jelenti például, hogy aki találkozik egy informatikai 

tanácsadóval, az a szolgáltatás színvonalát a tanácsadón keresztül ítéli meg, illetve attól nem tud 

elvonatkoztatni. A tanácsadási folyamat, a tanácsadói munka hierarchizáltsága és team munka 

jellege alkalmas e probléma kiszűrésére.   

 
A változékonyság a professzionális szolgáltatások mindegyikére jellemző, hiszen a szolgáltatás 

nagyban függ a szolgáltató személyétől – gondoljunk csak egy orvosra, vagy vezetési tanácsadóra 

– de nagyban függ a szolgáltatást igénybe vevőtől is, mennyire tartja be az orvosi javaslatokat, 

mennyire adta meg a megfelelő információkat, mennyire képes az adaptációra. A változékonyság a 

tanácsadásnál minden szolgáltatástípusnál jobban érvényesül, ugyanis a tanácsadásban a humán 

tényező dominál, mivel a tanácsadási szolgáltatást emberek nyújtják és veszik igénybe, a 

szolgáltatás fizikai tartalma, pedig általában igen csekély. Érthető tehát, hogy a tanácsadás 

szereplőinek személyisége, attitűdje, képessége meghatározó egy adott tanácsadási szolgáltatás 

minőségében. 

 

Bár a tanácsadói munka alapja nyilvánvalóan a szakmai tudás, ismeret, ami ilyen értelemben 

azonosnak tekinthető, nem közömbös a munkatárs személye. A gyakorlat azt igazolja, hogy azonos 

üzleti problémát különböző munkatársak eltérően közelítenek meg. Éppen ezért tapasztalható, 

hogy a tanácsadó cégek igen nagy erőfeszítéseket tesznek a munkatársak kiválasztása és 

folyamatos képzése területén. Mindez elősegíti, hogy a jó képességű, nagy szaktudású 

szakemberek szemlélete is közelítsen, és végső soron egy azonos cégkultúrát közvetítsenek. 

 

A tárolhatatlanság, mint szolgáltatási ismérv szintén érvényes a professzionális szolgáltatásokra – 

az USA-ban például vannak orvosok, akik éppen ezért felszámolnak bizonyos díjat, ha a 

bejelentett páciens nem jelenik meg a rendelésen –. Egy fontos aspektusa a tárolhatatlanságnak az, 

ami a kereslet ingadozásához kapcsolódik. A tárolhatatlanság ugyanis leginkább erősen ingadozó 

kereslet mellett jelent problémát. Éppúgy igaz ez az építész tevékenységére, mint az orvosi 

szolgáltatások egy részére. A szolgáltatás nem tárolható természete a tanácsadásnál is érvényesül, 

vagyis a rendelkezésre álló kapacitást ki kell használni, ellenkező esetben elvész. Ebből a 

                                                 
30 Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, P.N.: Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002 
31 Veres Zoltán: Szolgáltatásmarketing, Budapest,  Műszaki Könyvkiadó,  2001, p. 39 
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szempontból a tanácsadás esetén van némi „játéktér”, egyrészt bizonyos tevékenységeket – 

oktatás, továbbképzés, adminisztráció – át lehet csoportosítani az alacsonyabb 

kapacitáskihasználtság idejére, másrészt bővíteni lehet a kapacitást külső tanácsadók 

igénybevételével. 

 

A Ch. H. Lovelock32 által megfogalmazott szolgáltatásmarketing sajátosságok mellett Kotler két 

további sajátosságra hívja fel a figyelmet.33 Az egyik, hogy az elégedettség kritériumai 

különböznek, csak akkor derül ki, hogy elégedett-e az ügyfél, ha már megkapta a 

szolgáltatásterméket. A másik, hogy az ügyfél részt vesz a szolgáltatási folyamatban, azaz végső 

ítéletét sok tényező alapján hozza meg. Ezért a szolgáltatónak nagyon ügyelnie kell az egész 

folyamat menedzselésére annak érdekében, hogy mindig konzisztens üzenetet küldjön a 

minőségről.  

 

2. 2. 2. Iparági sajátosságok 

 

A professzionális szolgáltatások iparági sajátosságait sokan vizsgálják, többen többféle jellemzőt 

emelnek ki, de abban minden szerző megegyezik, hogy két olyan sajátosság van, ami a 

professzionális szolgáltatók menedzsmentjét sajátos feladatok elé állítja. Ezek pedig, a vevőre 

szabottság és a kölcsönhatás.  

 

Maister34 szerint a vevőre szabottság következtében az ipari szektorban vagy a tömegfogyasztási 

szektorban alkalmazott vezetési elvek és megközelítések, mint például a sztenderdizáció vagy az 

ellenőrzés nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazhatóak a professzionális szolgáltatásoknál. Ehhez 

Lowendahl35 hozzáteszi, hogy a lineáris termelési folyamat hiányában olyan széles körben 

elfogadott modell, mint az értéklánc nem alkalmazható.  Ugyanígy a piacrészesedésre, 

piacnövekedésre építő portfoliómátrix- módszereket sem tartja alkalmas vezetési eszköznek a 

tanácsadóknál, amelyeknél egy-egy projekt elnyerése, vagy kifutása a cég méretét, rangsorban 

elfoglalt helyét jelentősen megváltoztatja. Ez utóbbi megállapításával nem értek egyet, mivel a 

gyakorlatban a kapacitások folyamatos lekötése a jellemző, a kieső nagy projektek helyét több 

kisebb megbízás is kitöltheti. Nem jellemző, hogy a tanácsadó cégek piaci részaránya egyik évről a 

                                                 
32 Lovelock, Ch. H.: Services marketing, Prentice-Hall International Editions, 1991 
33 Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, T.N.: Marketing Professional Service, Prentice Hall Press, 2002, pp. 46-50 
34 Maister, D.H.: Managing the professional service firm, N.Y., Free Press, 1993.p. XV-XVI 
35 Lowendahl, B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business School Press, 2000,  
     p. 30 
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másikra jelentősen változna. Ennek bizonyítására elegendő az évről évre megjelenő tanácsadói 

rangsorokat tanulmányozni, e rangsorok meglehetős kiegyensúlyozottságot mutatnak. 

 

A vevőreszabottság minőségmenedzsmentre gyakorolt hatását emeli ki Lovendahl, amikor a 

professzionális szolgáltatások három alapvető sajátosságát határozza meg36: 

• magasan képzett egyének, 

• sajátos ügyfélkiszolgálás, 

• szubjektív minőség. 

 

A minőségmenedzsment arra a paradoxonra hívja fel a figyelmet, miszerint az észlelt minőség 

nagyon függ attól, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg az ügyfél, és ez minél kevésbé világos, 

annál nehezebb az elvárásoknak megfelelni. A másik tényező, ami komplikálja a 

minőségmenedzsmentet, hogy a megbízó cégen belül többen kerülnek kapcsolatba a tanácsadóval, 

és az elvárásaik sok esetben nagyon különböznek egymástól. Nem ritka az olyan eset, amikor egy 

professzionális szolgáltató azért nem vállal el egy megbízást, mert a cégen belüli „politika”, 

„manőverezés” láthatóan nem teszi lehetővé a hatékony tanácsadást.   

 

A professzionális szolgáltatások másik sajátossága, az ügyféllel való erős kölcsönhatás, ami a 

minőség értelmezését teszi sajátossá. Az ügyfélkapcsolatok nagyon gondos menedzselésére van 

szükség, ami speciális készségeket is megkövetel a vezetőktől. Szinte minden publikációban 

találkozunk azzal a megállapítással, hogy a professzionális szolgáltatások a szolgáltató és az ügyfél 

közötti szoros kapcsolat nélkül nem nyújthatók. Az ügyfél részt vesz a probléma 

meghatározásában, a megoldási módszer kiválasztásában és sokszor a megoldásban is. Meg kell 

állapítani, hogy e tekintetben a professzionális szolgáltatások között nagy különbségek vannak, 

míg egy auditornak az egész folyamatban szüksége van a kapcsolatra, a tervező az ajánlat 

elfogadása után egyedül dolgozik a projekten. A vezetési tanácsadásban végig szoros a 

kölcsönhatás az ügyfél és a megbízó között. Minél folyamat-orientáltabb a szolgáltatás, annál 

nagyobb a kölcsönhatás. 

 

Az áttekintett irodalom alapján kimondhatjuk, hogy minél inkább hasonló a szolgáltatás egy 

korábbihoz, amit az adott cégnek nyújtott egy szolgáltató, annál kisebb a bizonytalanság mindkét 

fél részéről. Minél magasabb szintű az innováció, annál nehezebb mindkét félnek előre látni a 
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minőséget. Ugyanígy az információ- asszimetria, a tudáskülönbség is erőteljesen befolyásolja a 

kölcsönhatást. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a tudáskülönbség, annál szorosabb kapcsolatra 

van szükség, sőt a szolgáltató részéről még pedagógiai érzékre is.    

 

2. 2. 3. A stratégiai vezetés, az alkalmazható stratégiák és a globalizáció sajátosságai 

 

2. 2. 3. 1. Stratégiai vezetés 

 

A stratégiai vezetés  

• a szervezet egészének hosszú távú fejlődésével, alapvető céljainak teljesülésével 

kapcsolatos, 

• keretet szab a szervezeten belül az alsó szinteken hozott, rövid távú, funkcionális vezetői 

döntéseknek, 

• eligazít a környezetből érkező, a szervezet létét befolyásoló kihívásokra adandó válaszokat 

illetően,  

• a versenytársakkal szembeni előny megőrzésén és növelésén keresztül 

• a tulajdonosok, és a szervezet egyéb érdekcsoportjai elvárásainak teljesítését szolgálja.37 

  

A stratégiai menedzsment lényegében a stratégiai elemzésből, a stratégiai döntésből és a stratégia 

végrehajtásából áll. A stratégiai vezetés jelentősége hosszú ideig nem volt elfogadott a 

professzionális szolgáltatóknál. Még egy-két évtizede is az volt jellemző, hogy a professzionális 

szolgáltatók olyan alapvető stratégiai kérdésekkel, mint célcsoport meghatározás vagy a növekedés 

tényezői nem foglalkoztak.38  

 

Véleményem szerint ennek egyik oka az volt, hogy a professzionális szolgáltatók az ügyfelek 

elégedettségére törekedtek, és azt gondolták, hogy az elégedett vevő automatikusan hűséges a 

szolgáltatóhoz. Másfelől, a professzionális szolgáltatások piacán uralkodó konjunktúra is ebbe az 

irányba hatott. A tanácsadók nem voltak a piac által kényszerítve, hogy tudatos ügyfélkiválasztást 

alkalmazzanak. Maister39megállapítása szerint a professzionális szolgáltatások vevőreszabottsága 

eleve nagyobb szabadságfokot, kevesebb hierarchiát igényel. Az ő véleménye szerint azáltal, hogy 

a szolgáltatások zöme a „művészettől” a „tudomány” irányába mozdul el, és jól meghatározott 
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38 Mintzberg,H.&Waters, JH.A.: „Of strategies, Deliberate and Emergent” Strategic Management Journal  1985/6 
39 Maister, ED.H.: Managing the professional service firm, N.Y., Free Press 1993. pp. 291-292 
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folyamatok kialakításával több junior munkatárs vonható be, a szervezetek kevésbé organikussá 

válnak. Ha előbbi kijelentést jobban átgondoljuk, némi ellentmondást fedezhetünk fel, hiszen 

minél specializáltabb egy tanácsadó cég, annál magasabb fokú szervezettséggel találkozunk, ami 

természetesen nem feltétlenül jelent merev, vertikálisan kötött szervezeti-vezetési megoldásokat.  

Manapság a specializáció időszakában a partnerek már jobban egymásra utaltak, szükséges a 

koordináció és a leadership, szükségessé válik a stratégiai menedzsment. Hollis Hatfield Weishar 

szerint40 a jogi cégek korábban úgy működtek, mint egy ernyő az egyéni ügyvédek felett. 

Mindegyik jogász a saját ügyeit vitte, nem volt egy közös irány, vízió. Mára ez részben a cégek 

növekedésével, részben a verseny következtében megváltozott.   

 

Troy Waugh szerint41 a vízió realitás a jövőben, amit megfelelő stratégiával támogatni kell. Egy 

erős márka megfelelő stratégiai eszköz lehet a vízió megvalósításához.  Maister  könyvében42 egy 

további kérdést is boncolgat, nevezetesen, hogy a cég vezetésének mi a szerepe a stratégiában. 

Véleménye szerint a professzionális cégek e tekintetben különböznek az iparvállalatoktól. Az 

utóbbiak esetében, ha egy döntés megszületett a CEO rendelkezik olyan hatalommal és 

hatáskörrel, hogy az meg is valósuljon. A professzionális szolgáltatóknál más a helyzet, a 

partnerek autonómiája, a területek különbözősége miatt csak az alulról felfelé történő 

stratégiaalkotás működhet. Másképpen fogalmazva, a menedzsment feladata nem az, hogy a 

partnerek számára stratégiát fejlesszen ki, hanem, hogy gondoskodjon arról, hogy a partnerek 

rendelkezzenek stratégiával. A professzionális cégek menedzsmentjének feladata a stratégiai 

folyamatban kettős: megfelelő politikát kell kialakítania a játékszabályokra (cégpolitika) és a 

költségekre (cégszintű beruházások) vonatkozóan.  

 

A professzionális szolgáltatóknál kétségtelenül nehezebb a stratégia készítése, mivel az egyes 

ügyféligények nagyban befolyásolják a tevékenységet, ugyanígy nehézséget jelent, hogy nem 

látható előre, hogy milyen projekteket nyer el egy cég. Mintzberg szerint43 előbbiek ellenére fontos 

a stratégia, annak érdekében, hogy egy igen decentralizált és nem rutin jellegű struktúrában a 

tevékenységeket koordinálja. A részletes tervek hiányában egyfajta megegyezést biztosít a célokat, 

prioritásokat illetően, és mintát ad a stratégiai döntésekhez. A tanácsadó szakma működésének 
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ismeretében egyetérthetünk Mintzberg azzal a megállapításával is, hogy egy professzionális 

szolgáltató cég ugyanakkor sohasem tudja biztosan, hogy mi lesz a következő lépés.  

 

A porteri alapstratégiák44– költségvezető, megkülönböztető és koncentráló – a professzionális 

szolgáltatások esetében nehezen alkalmazhatóak, mivel a szolgáltatás jellege nagyon eltér a 

lineáris termelési folyamatokétól. H. Itami szerint45a stratégiát a cég erőforrásaira kell alapozni.  

 

2. 2. 3. 2. Erőforrások 

 

Itami46az erőforrás alapú stratégiai folyamaton belül három alapvető stratégiai folyamatot határoz 

meg, a hagyományos ansoffi termék/piac stratégiát, az operatív stratégiát a cégen belül és az 

erőforrás felhalmozást. 

 

A professzionális szolgáltatók tudásintenzív cégek, ahol a fő erőforrások nem megfoghatóak. Ezek 

az erőforrások alapvetően négy kategóriába sorolhatók: 

• emberi tőke (munkatársak készségei, képességei), 

• strukturális tőke (rendszerek, folyamatok, eljárások, szervezeti kultúra, szabadalom), 

• kapcsolati tőke (kapcsolat ügyfelekkel, beszállítókkal, irányító szervekkel, szövetséges 

partnerekkel) és 

• bizalmi tőke (image, hírnév). 

 

Az erőforrások menedzselése elsősorban a fentiek menedzselését jelenti. A stratégiával 

foglalkozók mindegyike kiemeli az emberi erőforrás meghatározó szerepét. Márpedig a humán 

erőforrás menedzselése nagyban különbözik a tőke, vagy a vagyonelemek menedzselésétől, 

ugyanis „olyan erőforrást jelentenek, amelyek saját döntéseket hoznak”.47  

 
Barney48 tárgyi, szervezeti és humán erőforrásokat különböztet meg, míg Penrose49 az 

erőforrásokat föld, munka, tőke és berendezés kategóriákba sorolja. A professzionális tanácsadás 

természete szempontjából Lowendahl megközelítését fogadom el, aki négy erőforráskategóriát 
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különböztet meg; pénzügyi, megfogható (berendezések, épületek), nem megfogható vagy 

információ alapú (kompetencia, márkaérték, hírnév) és emberi erőforrásokat.  A nem megfogható, 

vagy információalapú erőforrásokon belül a kompetencia vet fel néhány érdekes kérdést. A 

kompetencia ugyanis értelmezhető a szervezet és az egyén szintjén is, tovább pontosítva a 

szervezet szintjén csoport-és vezetői kompetenciáról is gondolkodhatunk. Egyéni kompetenciák a 

szaktudás, készségek, képességek, rátermettség, a szervezeti kompetenciák közé tartoznak az 

adatbázisokban, egyéb formákban az ügyfelekre, versenytársakra vonatkozóan megtestesülő tudás, 

a működéssel kapcsolatos eljárások, módszerek, valamint a vállalati kultúrában megtestesülő 

normák, értékek. Természetesen a szervezeti és egyéni kompetenciák hatnak egymásra. A vezetői 

kompetenciák elősegítik az emberi erőforrás mobilizálását, a teamek működtetését, a 

kulcsemberek lojalitását. A nem megfogható erőforrásokon belül nagyon fontosak még a hírnév és 

az ügyféllojalitás is.  

 

Mélyen egyetértek az áttekintett irodalom alapján egyértelműen kirajzolódó nézettel, miszerint az 

egyik legfontosabb stratégiai vezetési kérdés az erőforrások tulajdona és ellenőrzése. Ezzel 

összefüggésben nagyon fontos elem a szervezeti és egyéni kontrol az erőforrások felett. 

Nyilvánvaló, hogy az erős egyéni kontroll kockázatos lehet a cégnek, mert abban az esetben erős a 

függősége a munkatársaktól.  Törekednie kell, hogy a szakembereit minél inkább a céghez kösse, 

és csökkentse annak valószínűségét, hogy elhagyják a céget. Egy másik lehetséges stratégia, hogy 

a tanácsadó cég által kontrollált erőforrásokat, beleértve az ügyfélkapcsolatokat növelik. A cél 

annak biztosítása, hogy az ügyfél jobban kötődjön a céghez, mint az alkalmazottakhoz. Ha 

körülnézünk a professzionális szolgáltatások piacán, rengeteg példát találunk arra, hogy 

kulcsfigurák távozása esetén is relatíve gyorsan képesek visszatérni a korábbi működéshez. Erre 

magyar tanácsadó cégnél is volt példa. A BIG 450 cégeinek komoly versenyelőnyt jelent a cég 

erőforrások feletti erős kontrollja, másképpen fogalmazva a cég szintű kompetenciáik igen erősek. 

 

2. 2. 3. 3. Stratégiák  

   

Mintzberg megállapítása szerint51 a professzionális szolgáltatóknál a stratégiát inkább formálja 

implicite az, hogy milyen döntéseket hoznak, mint egy formalizált tudatos stratégia. Nézete szerint 

a cégek stratégiája úgy alakul, ahogyan változnak a projektek. Ezzel az állásponttal sokan nem 

                                                 
50 BIG4 cégnek nevezi a szakma a négy legnagyobb nemzetközi könyvszakértő tanácsadót, melyek: Ernst&Young,  
     KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche 
51 Mintzberg, H.: Patterns in strategy formation, Management Science,1978/24, pp. 934-948 
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értenek egyet. Véleményem szerint előbbi álláspont különösen megkérdőjelezhető a nagyobb 

cégeknél, amelyeknél tudatos stratégiaépítés van. Maister52éppen azt emeli ki, hogy tapasztalata 

szerint a professzionális tanácsadók analitikus törekvése következtében – a stratégiai tervezés 

klasszikus lépései – minden professzionális szolgáltató ugyanazt a célcsoportot határozza meg, és 

ugyanazokat a kulcsszolgáltatásokat nyújtja. Ő inkább a kreatív stratégiákat preferálja, vagyis 

olyan módszereket tanácsol keresni, amelyekkel a versenytársak legyőzhetők. A professzionális 

területeken rendszerint az a célravezető, ha cégszinten bizonyos prioritásokat, kompetenciákat 

határoznak meg, ami a célcsoportokra is kiterjed. A prioritások kijelölése konszenzusos módon 

történik. A stratégia a fő prioritásokat határozza meg, és elegendő teret ad az egyéni döntésekhez. 

A stratégia főként a vízió, a célok és a prioritások meghatározását jelenti. Le kell szögezni, hogy a 

gyakorlatban nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy a hálózat az erőforrások mennyire laza 

vagy szoros koordinációját jelenti. Ez természetesen a globális BIG 4 cégeinél és a nemzetközi 

hálózattal rendelkező cégeknél merül fel.  

  

A tanácsadás irodalmában több parciális stratégiával találkozunk. A feldolgozott irodalomban 

találkozunk mind a klasszikusnak számító, először a Boston Consulting Group53által kifejlesztett, 

portfolió mátrix megközelítésre épülő, mind a növekedési lehetőségeket kereső Ansoff54mátrixa 

által javasolt stratégiákkal.  

 

Kotler és szerzőtársai55a jogi irodák példáján mutatják be a szolgáltatás portfolió hatását a 

pénzáramlásra. Vizsgálatukban egy jogi tanácsadó iroda házassági ügyekkel foglalkozó divíziója a 

fejőstehén, adózási területe a kérdőjel és ingatlan divíziója a döglött kutya pozíciót foglalta el.  Ha 

a tanácsadó nem rendelkezik elég sztár, illetve fejőstehén szolgáltatással, akkor növekedési 

lehetőségek után kell néznie.  

 

A professzionális szolgáltatók zöme növekedési stratégiát céloz meg. Ez természetesen nem jelenti 

azt, hogy minden szolgáltatási területen növekedésre törekednek. Éppen az erős gazdasági 

determináltság miatt, a gazdaság súlypontjainak változásával jelentős változások tapasztalhatóak a 

szolgáltatási profilokon belül; egyes szolgáltatástípusok előtérbe kerülnek, mások háttérbe 

                                                 
52 Maister, D.H.: Managing the professional service firm, N.Y.,Free Press, 1993, pp. 223-224 
53 Headly,B.: Strategy and the Business Portfolio, Long Range Planning, 1977. No.1, pp. 9-15 
54 Ansoff, A.I.:Strategies for Diversification, Harvard Business Review, July 17, 1978, p. 92  
55 Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, T. N. : Marketing Professional Service, Prentice Hall Press, 2002, p. 145 
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szorulnak. Mint ahogyan Poór József56 fogalmaz, „…a korábbi évtizedek növekedésének 

elmúltával igen sok tanácsadó kényszerült üzletágak átalakítására, illetve megszüntetésére.”   

 

Összességében azonban szinte minden professzionális szolgáltató növekedést tervez.  A 

professzionális területen az üzlet két fő forrását a meglévő ügyfelek és az új ügyfelek jelentik. 

Növekedés úgy is elérhető, hogy a meglévő ügyfelektől több megbízást szereznek, számukra más 

szolgáltatásokat is értékesítenek.57  

 

A növekedési lehetőségek vizsgálatánál a szerzők általában az ansoffi modellt követik, a piaci 

behatolást, a piacfejlesztést, a termékfejlesztést és a diverzifikációt elemzik.  

 

A piaci behatolás a professzionális szolgáltatásoknál azt jelenti, hogy egyfelől igyekeznek új 

célcsoportokat találni, másfelől a meglévő ügyfélkörnek több szolgáltatást eladni. Ez nagyobb 

szervezeteknél az ún. kereszteladások (cross selling) gyakorlatát jellemzi. A tanácsadóknál ennek 

az alapja, hogy egy adott projekt során megismerik a vállalat tevékenységét, működését, és igen 

gyakran szembesülnek további gazdálkodási, működési, vagy egyéb problémákkal. Ez sokszor 

nem az adott tanácsadó tevékenységi profiljába tartozik, de a cégen belül felhívhatja más 

tanácsadók figyelmét egy potenciális munkára. Korábban ezt tartották a növekedés legfontosabb 

tényezőjének, mára különböző összeférhetetlenségi kérdések miatt sokat veszített jelentőségéből. 

Egyebek között a Sarbanes- Oxley törvény megakadályozza, hogy a tőzsdei cégeknél ugyanaz a 

tanácsadó végezzen könyvszakértői és vezetési tanácsadási munkát. Ez tehát a keresztértékesítés 

ellen hat. Az egy más kérdés, hogy, mint ahogyan azt Maister58 helyesen megállapítja, a partneri 

autonómia miatt a keresztértékesítés soha nem működött megfelelően, a partnerek saját 

ügyfeleikhez ragaszkodnak, féltik meglévő ügyfélkapcsolataikat. Ennek az is az oka, hogy 

bizonyos megbízásoknak generalisták, más témában specialisták tudnak eleget tenni. Azért nem 

ajánlják tehát ügyfeleiket más szolgáltatási területnek, mert nem akarják kockáztatni, hogy a másik 

terület tanácsadójával esetlegesen kialakuló jó kapcsolat következtében elveszítsék ügyfelüket. Ez 

a hozzáállás elsősorban a BIG 4-ra és a jogi tanácsadókra jellemző.  

 

A piacfejlesztés bevett gyakorlat a szakmában, ami elsősorban a nemzetköziesedésben nyilvánul 

meg, de az országon belüli terjeszkedés, irodanyitás is jellemző. A professzionális 

                                                 
56 Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Budapest,Akadémiai Kiadó, 2005, p. 90 
57 Forsyth, P.: Marketing Professional Services, Kogan Page ,1996, p. 6 
58 Maister, D.H.: True Professionalism, New York,Touchstone, 2000, pp. 179-184   
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szolgáltatásoknál egyébként a globalizáció egyértelműen a kereslet által motivált. Egyetértek 

Maisterrel59, aki a hálózati kérdéseket vizsgálva leszögezi, hogy a nemzetközi ügyfelek a 

professzionális szolgáltatóktól konzisztens szolgáltatásokat várnak el, és ők maguk is centralizált 

döntési rendszert alakítottak ki a szolgáltatókkal szemben. Mindezek mellett az azért 

megkérdőjelezhető, hogy a globalizáció a professzionális szolgáltatók mindegyikének olyan 

hathatós eszköz, mint más iparágakban. A globalizációra éppen az iparági sajátosságok miatt 

érdemes külön pontban kitérni. 

 

A szolgáltatások fejlesztése a professzionális területen folyamatos, az elvárásokkal, igényekkel 

összhangban újabb szolgáltatásokat, módszereket fejlesztenek ki. Ezt elősegíti a tudomány, a 

technológia fejlődése. 

 

Az utóbbi években a diverzifikáció is előtérbe került. Nagy tanácsadó cégek például felvásárolnak 

kisebb, más profilú cégeket, a tapasztalatok szerint számukra különösen az e-business volt vonzó. 

A különböző fúziók, egyesülések is a növekedés tényezői lehetnek, mivel általuk a cégek új 

piacokat szerezhetnek. Az utóbbi időben a jogi tanácsadás területén figyelhető meg a legtöbb 

fúzió, de ez a vezetési tanácsadóknál, a könyvszakértőknél is elterjedt módja a növekedésnek. Nem 

hagyhatjuk ugyanakkor figyelmen kívül azt a tapasztalati tényt, hogy a különböző vállalati 

kultúrával, hagyományokkal rendelkező cégek integrációja hosszú és költséges folyamat, ezért 

rövidtávon, pénzügyileg nem feltétlenül eredményes.  

 

Kotler és szerzőtársai60 az ansoffi modell adaptálásában a szolgáltatásfejlesztési dimenziót a 

módosított szolgáltatásokkal, a piaci dimenziót a földrajzi dimenzióval bővítik. A szolgáltatás 

módosítása azt jelenti, hogy meglévő szolgáltatásokat jelentősen módosítanak, amellyel a 

potenciális ügyfélkör bővítése és magasabb díj elérése is lehetővé válhat. A földrajzi terjeszkedés 

új irodák nyitását jelentheti, vagy több régió elérését az utazási költségvetés növelésével.    

 

Az előbbi parciális stratégiákhoz hasonlóan a klasszikus porteri alapstratégiákat  – költségvezető-, 

megkülönböztető-, koncentráló szerep –  is értelmezik a szerzők, egységes álláspontra jutva a 

tekintetben, hogy mindegyikre találhatóak sikeres példák. 

  

                                                 
59 Maister, D.H.: Managing the professional Service Firm, New York,Free Press, 1997, pp. 332-334 
60 Kotler, Ph. - Hayes, Th.-Bloom, T. N. : Marketing Professional Service, Prentice Hall Press, 2002, p. 147 
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A stratégiai megközelítések közül Lowendahl61 koncepcióját tartom igazán alkalmasnak a 

tanácsadók számára, mivel az emberi erőforrásra, a tanácsadó-ügyfél kapcsolatra építi. 

Alapvetően háromféle versenystratégia megkülönböztetését javasolja aszerint, hogy a cégek mely 

típusú erőforrásokat részesítik előnyben, és az erőforrásokat ki kontrollálja. A versenystratégiák 

természetesen létezhetnek egymás mellett is egy cégen belül, hiszen különböző szolgáltatási 

területeken más-más stratégia lehet hatékony.  

 

A három versenystratégia 

• az ügyfélkapcsolat alapú, 

• a megoldás- vagy eredményalapú és 

• a problémamegoldó vagy kreativitáson alapuló. 

 

Az ügyfélkapcsolat alapú stratégia a cég képességét hangsúlyozza az ügyféligények kielégítésére. 

A célcsoportokra fókuszálnak, a növekedés alapja az ügyfélkapcsolatok kiépítése, fejlesztése. Az e 

stratégiát követő cégek fő erőforrásuknak a hírnevet és a kapcsolatokat tekintik, elsődleges szerepe 

az egyéni kompetenciáknak van. A teljesítményt az ügyfélelégedettségen és az ügyfélmegtartáson 

mérik.  

 

A megoldás alapú stratégiával rendelkező cégek egy alapszolgáltatási profilra építik 

tevékenységüket, és a növekedést új piacokon, új ügyfeleken keresztül biztosítják a meglévő 

szolgáltatásokkal. Az értékesítésben szinte kizárólag a felső vezetésnek van szerepe, ebből 

következően a cégen belüli autoritásuk meghatározó. E stratégia esetében a szervezeti 

kompetenciáknak van igazán jelentősége, a szervezeti hierarchia ezeknél a cégeknél erősebb. 

 

A problémamegoldó stratégia innovatív jellegű, az egyéni kompetenciákon, kreativitáson alapul, 

ezért a legnagyobb tekintéllyel a legjobb szakemberek rendelkeznek. A szervezetre a nagy fokú 

rugalmasság a jellemző, a professzionális szakemberek nagy önállósággal, döntési szabadsággal 

rendelkeznek.  

     

Poór József, aki több évtizedes tanácsadói múlttal rendelkezik a hazai piacon, a szolgáltatások köre 

és a megbízó mérete szerint két alapstratégiát figyelt meg: 

                                                 
61 Lowendahl, B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business Shool Press, 2000, 

pp. 117-124 
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• „Mindenkinek mindent” stratégia: ennek egyik formája, amikor a tanácsadás minden 

ágában, azonos színvonalon, áron kínálja a cég a szolgáltatásait a különböző ügyfeleknek, a 

másik módja, amikor a niche62 cégek egy vagy több hasonló tudásalapon nyugvó 

szolgáltatásaikat kínálják minden ügyfélnek. 

• „Mindenkinek mindent egy bizonyos értékhatár felett vagy alatt” stratégia; ez az ún. 

butikfilozófia, amikor a tanácsadás minden ágában kínálják szolgáltatásaikat, de csak 

bizonyos méretnagyság feletti cégeknek, illetve ennek egy formája, amikor nagy 

nemzetközi niche cégek szolgáltatásukat csak meghatározott méret feletti ügyfeleknek 

kínálják.63 

 

A stratégiához szorosan kapcsolódik az irányítás kérdése is. A professzionális szolgáltatók 

általában szembesülnek azzal a feszültséggel, amit az autark és a demokratikus vezetés közötti 

harc jelent. Korábban, amikor e szolgáltatások piaca igen dinamikus növekedést mutatott, nem volt 

szükség centralizált irányításra. Ahogyan a professzionális cégek növekedtek, egyre jobban 

látszott, hogy a konszenzusos döntéshozatal már nem hatékony. A professzionális szolgáltatók 

közös problémájaként azt szokták említeni, hogy a professzionálisok vezethetetlenek, vagyis nem 

szeretik, ha mások beleszólhatnak, felülbírálhatják döntéseiket. Ennek alapvető oka egyébként a 

fordított erőviszonyokban keresendő, azaz abban, hogy az értékteremtő erőforrások felett az 

ellenőrzést a professzionális és nem a tulajdonos gyakorolja, persze gyakori, hogy a tulajdonosok 

egyben professzionálisok is. Ez esetben a szervezeti célok és az egyéni célok egybeesnek.  

 

Ahogyan a cégek nőnek, a partnerek delegálják a felelősséget a senior munkatársaknak, akik 

vezetői döntéseket hoznak anélkül, hogy azok partner szintre kerülnének. Általában az ügyvezető 

partner „egyenlő” a partnerek között, és addig tarthatja meg a pozícióját, amíg a partnerek 

elégedettek vele. Lényegében egy sajátos helyzetről van szó, mégpedig ahogyan egy BIG4 cég 

vezetője fogalmazott, „az ügyvezető partner a partnerek főnöke, a partnerek pedig az ügyvezető 

partner főnökei.” A feladat nehézsége miatt eleve nem könnyű a megfelelő személyt megtalálni, 

ugyanakkor a professzionálisok nem is igen törekednek ilyen pozícióra. Ennek egyértelmű oka, 

hogy míg a tradicionális hierarchiákban a vezetői képességeket magasabb presztízzsel és 

jövedelemmel jutalmazzák, addig a professzionális cégek vezetői, mivel szakmai fejlődésre nincs 

idejük, előbb-utóbb professzionálisan alacsonyabb presztízzsel rendelkeznek, és amellett, mivel a 

                                                 
62 A szakirodalom niche cégeknek az egyes szolgáltatási területekre szakosodott, kisebb piaci réseket megcélzó     
     vállalkozásokat nevezi. 
63 Poór József: Stratégiai és marketingorientációk a professzionális menedzsment tanácsadó cégek irányításában,  
    Marketing Menedzsment 2004/2. 
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díjazás alapja a kiszámlázható idő, relatíve kevesebb jövedelemmel is rendelkeznek. E témához 

kapcsolódóan kívánom megjegyezni, hogy e szervezeteken belül egyértelműen a kiszámlázható 

ügyfélmunka jár presztízzsel, így hatalommal és presztízzsel más vezetők nemigen rendelkeznek. 

Erre a kérdésre majd a professzionális szolgáltatások marketingjénél kívánok visszatérni.  

 

Az előbbiek mellett a vezetési gondok másik oka, hogy ezt a pályát eleve olyanok választják, 

akiknek erős az igénye az önállóságra. Ezt Maister szerint64 tovább erősíti, hogy különösen a 

tanácsadók nap, mint nap szakértői szerepet játszanak, vagyis az ügyfél szemében szinte 

mindentudónak és mindenhatónak kell látszaniuk, az elvárt bizalom érdekében. Ez egy olyan 

önbizalmat ad nekik, ami miatt nehezen kezelhetők. 

 

Bár ma is igen eltérő irányítási rendszerek működnek, a nagyobb cégeknél ma már kialakultak az 

irányítási normák. A vállalati modellhez hasonlóan az Igazgatóság hozza a hosszú távú döntéseket, 

a napi ügyvezetést pedig az ügyvezető partner látja el. Az ügyvezető nem feltétlenül a 

legkiemelkedőbb szakember, a legfontosabb elvárás vele szemben, hogy alkalmas legyen a 

konszenzusok megteremtésére és a problémák, konfliktusok megoldására. Mivel nem igazán 

egyszerű egy megfelelő ügyvezetőt találni, a kijelölés általában nem rotációs alapon működik, 

hanem, akit megválasztanak, hosszú évekig betölti ezt a pozíciót. Ha a magyarországi tanácsadó 

cégeket vizsgáljuk, a legtöbbjénél – Price WaterhouseCoopers&Lybrand – csaknem egy évtizedig, 

vagy még tovább is – Ernst&Young – ugyanaz a személy töltötte be e posztot. A kisebb cégek 

ügyvezetését a tulajdonos látja.   

 

2. 2. 3. 4. Globalizáció 

 

A globalizáció kérdéseivel mások mellett Michael Porter foglalkozott.65 Porter szerint a globális 

piacokon az értékteremtés oly módon nő, hogy ott végzik a tevékenységeket, ahol annak 

legalacsonyabb a költsége, és az értékteremtés a legnagyobb, természetesen figyelembe véve a 

szállítási és koordinációs költségeket. Egy nemzetközi versenyben lévő cégnek döntenie kell arról, 

hogyan ossza el a különböző tevékenységeket az értékláncban az országok között. Az ún 

downstream tevékenységeket – kimenő logisztika, marketing, értékesítés, szolgáltatás – amelyek a 

vevőhöz kötődnek, a vevőkhöz közel helyezik el, míg az ún. upstream tevékenységeket – bemenő 

logisztika, működés, támogató tevékenységek – leválaszthatják a fogyasztótól. A professzionális 

                                                 
64 Maister, D.H.: Managing the professional service firm, N.Y.,Free Press.,1993, p. 290-291 
65 Porter, M.E.: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY, Free Press, 1985 
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szolgáltató cégek esetében nem úgy történik az értékalkotás, hogy az inputot az érték növelésével 

outputtá alakítják, hanem három fő folyamatban: az ígéret eladása, az ígért megoldás szállítása és a 

tanulási folyamat. Ami ebből érdekes, hogy az értékteremtés az eladással, illetve az értékteremtési 

képességről való meggyőzéssel kezdődik. Ennek következtében az upstream, downstream sokat 

veszít az eredeti jelentéséből, és egyedül a tanulási folyamat választható el az ügyféltől.  

 

Stabell és Fjeldstad66 az értékteremtő tevékenységek egy alternatív modelljét, az ún. értéküzletet 

(value shop) vezetik be, amely öt olyan tevékenységet tartalmaz, amely eltér a porteri értéklánc 

tevékenység elemeitől. Ezek a tevékenységek a probléma meghatározás/ akvízició, a probléma 

megoldás és alternatívák kidolgozása, a megoldás kiválasztása, a végrehajtás, és az 

ellenőrzés/értékelés. A folyamat első fázisa az ígéret eladása, nyilvánvalóan minél innovatívabb a 

szolgáltatás, és minél nagyobb a tudáskülönbség, annál komplexebb a folyamat. A hitelesség a cég 

és a munkatársak referenciáitól függ. Ebben a fázisban a professzionális szolgáltatások egy 

részénél – építész, könyvszakértői, marketing tanácsadási – jelentős a tenderezés, pályáztatás 

szerepe. A végrehajtás hagyományosan nem tartozott a professzionális szolgáltatások 

feladatkörébe, az inkább csak tanácsadói szerepre korlátozódott. Manapság az ügyfélelvárások 

miatt egyre gyakoribb, hogy a tanácsadók a megvalósításban is részt vesznek, de legalábbis 

komolyabb szerepet vállalnak abban a fázisban is. 

 

 Az értékalkotás fő eleme a megfelelő modell és módszer kiválasztása, az új modellek és 

módszerek kifejlesztése, a megfelelő szakemberek mobilizálása és a további eszközök – szoftver, 

komputer, printer stb.– előteremtése. A „technológia” kifejlesztése, az új tudás, jobb adatbázis 

generálása melléktermékek és nem tartoznak a támogató tevékenységek közé. Sok cég elkezdett 

többet invesztálni a technológiába, elsősorban az adatbázis fejlesztésbe, karbantartásba. Ezek 

Porternél az upstream tevékenységeknek felelnek meg, amelyek olyan háttér (back office) 

tevékenységek, amelyek nem számlázhatóak ki közvetlenül az ügyfeleknek, csak, mint az általános 

költségek része jelennek meg. Minél több szakértői időt allokálnak ilyen back-office 

tevékenységekre a professzionális szolgáltatók, annál jobban megváltozik a cég karaktere, és annál 

hasonlóbbak lesznek a termelő cégekhez.  

Az értékalkotás folyamatának tudatában érdemes átgondolni, hogy a globalizáció miért előnyös a 

professzionális szolgáltatóknak. A globális verseny a termelő cégeknél azt jelenti, hogy a globális 

                                                 
66 Stabell, C.& Fjeldstad, O.: Configuring value for competitive advantage: on chains, shops and networks, Strategic  
     Management Journal, 1998, pp. 413-437 
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gyártó a helyi versenytársakhoz képest költséghatékonyabb lehet, vagy magasabb minőséget 

kínálhat. Az upstream tevékenységek centralizációja segítségével mindenképpen a gazdaságosság 

növelésére törekednek. 

A professzionális cégek helyzete az előbbitől különbözik, a tevékenységek zöme downstream, és 

az ügyféllel szoros kölcsönhatásban történik, rendszerint az ügyfél telephelyén. Annak eldöntése, 

hogy a professzionális szolgáltató telephelye hol legyen, a projektől függ. Ad hoc mérnöki 

projekteknél például nem érdemes helyi irodát létrehozni, míg ismétlődő és folyamatos 

szolgáltatásoknál, mint például könyvszakértés, jogi tanácsadás az a költséghatékonyabb 

megoldás. A professzionális szolgáltatóknál a nemzetköziesedés, globalizáció nem feltétlenül 

igényel tehát infrastruktúrát, mérnöki tanácsadás, tervezési, építészeti tanácsadás például hazai 

infrastruktúrára támaszkodva is megoldható. Ezzel összefüggésben jegyzem meg, hogy ezért nem 

feltétlenül szükséges több telephely egy országon belül. A munka rendszerint az ügyfélnél történik, 

így a BIG 4 sem hozott létre területi irodákat, elegendő a munkatársak fizikai jelenlétének 

megoldása – utazás, szállodai elhelyezés. A koordinációra akkor van igazán szükség, ha nagyobb 

projektnél többféle tudásra, információra van szükség. Bevált gyakorlat, hogy globális teamek 

dolgoznak együtt egy projekten. Tapasztalataim szerint minél fejlettebbek a helyi irodák, minél 

hatékonyabban működtetik a tudásbázist, annál kevésbé van szükség nemzetközi részvételre egy 

helyi munkában. 

A professzionális szolgáltatók akkor is versenyelőnyt élvezhetnek, ha gazdaságossági előnyökkel 

nem rendelkeznek. Ennek okai az értékláncban keresendők. Először is a hiteles ígéret értékesítése 

a globális jelenlét mellett könnyebb, mert referenciaként globális referenciákat használhatnak. A 

BIG 4 esetében például egyértelmű előny, hogy bármely lokális pályázatnál támaszkodhatnak más 

országok referenciáira is, sőt az ajánlatba azokat a külföldi tanácsadókat is bevonhatják, akik a 

legjobb reputációval rendelkeznek adott témában. Különösen a nagy privatizációs projekteknél a 

Magyarországon tevékenykedő nemzetközi tanácsadó cégek erőteljesen támaszkodtak a 

nemzetközi hálózat referenciáira, sőt a nemzetközileg meglévő tudásbázisra is építhettek. Ez óriási 

versenyelőnyt jelentett számukra, anélkül, hogy alacsonyabb díjat alkalmaztak volna. Más oldalról 

a költségeik sem voltak alacsonyabbak, éppen a magas hálózati költségek, az ún „fly in” 

munkatársak67 költségei miatt. Az is lehetséges, hogy egy olyan helyi piacon, amely nem 

nyereséges, versenyelőnyt érjen el egy cég a tanulási folyamat által, amit más piacokon 

                                                 
67 Fly in munkatársaknak azokat nevezi a szakma, akik a nemzetközi hálózatból speciális szaktudás és referencia  
     birtokában vesznek részt más országok lokális projektjeiben. Ez a multinacionális cégek nagy pályázatainál,     
     tendereinél a legjellemzőbb.  
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hasznosíthat. A tudásközpont hasznosítása független a helyi piacpotenciáltól, hiszen az egész 

világról elérhető. Előbbiek felismerése az oka, hogy manapság a nemzetközi tanácsadók marketing 

tevékenységének középpontjában a tudásbázisok kialakítása és menedzselése áll. 

2. 2. 4. Tanácsadók típusai 

A tanácsadás klasszikus irodalma alapvetően két tanácsadói szerepkört különböztet meg. A 

szakértői szerepkörben a tanácsadó tárgyi ismeretével, speciális területre vonatkozó szakértelmével 

segít az ügyfélnek: a tanácsadó információkat szerez be, új rendszereket tervez, javaslatokat 

fogalmaz meg, maga dolgozza ki a megoldásokat, majd elfogadtatja azokat a vállalat 

munkatársaival. A folyamat tanácsadó arra törekszik, hogy segítsen a szervezetnek saját 

problémáit megoldani. Ő maga a módszereket adja át, de nem javasol megoldásokat. Azzal 

mindenki egyetért, hogy tiszta formában egyik sem működik, rendszerint kiegészítik egymást. A 

két alapforma mellett Milan Kubr68 ténymegállapító, változatokat kidolgozó, a 

problémamegoldásban együttműködő, oktató, technikai szakértő és pártfogó szerepeket is 

megkülönböztet.  

Schein69 kategorizálása közel áll Kubr megközelítéséhez, ő háromféle tanácsadói típust 

különböztet meg. A tanácsadók egyik csoportját szakértő tanácsadóknak nevezi, ők főleg képzés-

tréning, illetve tudástranszfer formájában adják át tapasztalataikat az ügyfélnek. Az orvos-páciens 

típusú tanácsadók ügyfélkapcsolatai szorosak, elsősorban a tanácsadó diagnosztikai képességei 

kerülnek előtérbe. Végezetül a folyamat tanácsadók elsődleges feladata az ügyfél 

problémamegoldásának elősegítése, a cégnél felhalmozódott tudás integrálása, mozgósítása.  

Schwann- Seipel70 négy típusát különbözteti meg a tanácsadóknak; az auditor típusút, aki a 

megbízónál meglévő rendszereket véleményezi, a szakértő típusút, aki kész megoldási 

módszerekkel segíti az ügyfelet, a szervezetfejlesztő tanácsadót, aki a szervezeti kérdéseket állítja 

a középpontba, a szervezeti változásokra tesz javaslatot, végezetül a szisztematikus tanácsadót, aki 

a saját maga által kidolgozott rendszer alapján tesz javaslatot az ügyfél rendszerének 

optimalizálására.    

Mások a nyújtott szolgáltatások szempontjából vizsgálják a tanácsadói munkát, miszerint 

generalistákat és specialistákat különböztetnek meg. A generalisták azok, akik több területtel 

                                                 
68 Kubr, M.: Vezetési tanácsadás, Genf, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, 1986 
69 Schein, E.H.: Organisational culture and leadership, San Francisco, Jossey-Bass, 1985  
70 Schwan, K.-Seipel,K.: Erfolgreich beraten. Grundlagen der Unternehmensberatung, München,  Beck, 1999 
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foglalkoznak és erősségük a folyamatok koordinációja, integrációja. A specialisták egy adott 

szakterületben mélyülnek el, speciális ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek egy szakmai 

területen vagy akár egy ágazatban. A professzionális szakmában a specializáció irányába való 

elmozdulás figyelhető meg. Az ügyfelek igénye is ezt diktálja, egyre jellemzőbb, hogy igen 

speciális szakértelmet kívánó témákban fordulnak tanácsadóhoz.  

Más vélemény szerint a szakértők specialisták, a tanácsadók generalisták, akik tudásmélységgel- és 

szélességgel rendelkeznek. A tanácsadók három különböző területen koncentrálnak a tanulásra. 

Először is az alaptudásukat próbálják finomítani, javítani, másodszor az ügyfeleikről próbálnak 

mélyebb tudást szerezni, harmadsorban személyes tanulás jellemzi őket, vagyis egyéb, számukra 

érdekes területeken képzik magukat. Mindez együtt eredményezi, hogy egy szélesebb perspektívát 

tudnak ügyfeleiknek kínálni. Sobel bevezeti a mély generalista és a márkázott szakértő fogalmát.71 

A hosszú távú ügyfélkapcsolatokat kiépítő tanácsadók zöme az ő megközelítésében mély 

generalista, aki egy-két területen nagy tudásmélységgel, széles tudásbázissal rendelkezik, és alapos 

ismeretei vannak az ügyfelekről, az iparágakról, a környezetről. Nem csupán adatokkal és 

információkkal látja el az ügyfelet, hanem az ügyfél bizalmas tanácsadójává válik. Ezzel szemben 

a márkázott szakértő egy bizonyos szakterületbe ássa bele magát, tudását sok csatornán terjeszti. 

Az előbbiek az ügyfelek egy csoportjával tanácsadói ügyfélkapcsolatot fejlesztenek ki, az utóbbiak 

nagyon sok kapcsolattal rendelkeznek, de azok egy-egy tranzakcióra koncentrálódnak. A szakértők 

szolgáltatása inkább tömegfogyasztási cikknek, mint szolgáltatásnak tekinthető. Természetesen 

előfordulhat, hogy egy tanácsadó mindkét sajátossággal rendelkezik, illetve egyik kapcsolatában 

az egyik, másikban a másik típus dominálhat. A tapasztalatok szerint a kapcsolat-orientált 

tanácsadó cégeknél inkább generalistákat, a specialistáknál pedig inkább márkázott szakértőket 

részesítenek előnyben.  

Figyelemre méltó, és a gyakorlatra könnyen adaptálható a tanácsadói típusoknak a szolgáltatás 

vevőreszabottsága és a kapcsolat jellege szerinti kategorizálása. Eszerint 

• ápolónő, 

• patikus, 

• pszichoterapeuta és 

• agysebész  

                                                 
71 Sobel, A.: Making Rain, John Wiley&Sons, 2003, pp. 15-20 
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típusú tanácsadókat különböztetünk meg.72  

 

Az ápolónő típusú tanácsadásban sztenderdizált folyamatról van szó, ahol az ügyféllel való 

kapcsolat szoros. Az ügyfél igényli, hogy a tanácsadó segítségére legyen a teljes tanácsadási 

folyamatban, meg akarja érteni a tanácsadás módszerét, a döntési alternatívákat. A patikus jellegű 

tanácsadásra az a jellemző, hogy az ügyfelet csak a végeredmény érdekli, nem kíván aktívan részt 

venni a tanácsadási folyamatban. Azt várja el a tanácsadótól, hogy szigorú szakmai sztenderdek 

betartásával, minimális költségszinten oldja meg az adott üzleti problémát. Bizonyos ügyfelek 

aktív részvételt kívánnak a probléma megoldásban. Meg akarják érteni a problémát és a megoldási 

lehetőségeket. Az agysebész típusú tanácsadás, amikor az ügyfél igen speciális problémával 

rendelkezik, a legjobbnak tartott szakértőhöz fordul, de nem tart igényt arra, hogy a tanácsadó 

beavassa a probléma megoldásba, csak a végeredményre kíváncsi.    

 

1. ábra  A tanácsadók típusai a szolgáltatás vevőreszabottsága szerint73 

 

 

A tapasztalatok szerint mindegyik típusú tanácsadás lehet jövedelmező, mégis hosszabb távon az 

ápolói és az agysebészi típusú tanácsadás bizonyult a legjövedelmezőbbnek. Az ügyfelek igénye 

természetesen eltérő, és az egyes szolgáltatástípusok szerint vannak különbségek. Mindenképpen 

az a tendencia figyelhető meg, hogy az agysebészitől az ápolónői típusú tanácsadás irányában 

tolódik el a kereslet. Ennek egyik oka, hogy az ügyfelek igénylik a tudástranszfert, vagyis meg 
                                                 
72 David H. Meister: True Professionalism, New York, Free Press, Simon& Schuster, 1997, pp. 115-133  
73 Maister, D:H.: True professionalism, New York, Touchstone, 2000., p. 129 
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akarják ismerni a tanácsadás módszereit, másrészt jelentősége van a tanulási folyamatnak is, az 

ügyfelek hasznosítják a korábbi tanácsadások eredményeit is. 

 

Tulajdonképpen a tanácsadói típust nem a szakmák eltérő karaktere határozza meg, hanem az, 

hogy milyen piaci szegmenst szolgál ki. Nyilván, ha egy ügyfélnek egyszerű jogi tanácsra van 

szüksége, akkor nem jó, ha egy agysebész típusú tanácsadót kap, egyrészt mert drága, másrészt ő 

minden problémát úgy közelít meg, mint egy agysebész. Természetesen az előbbi példa fordítottja 

is fennállhat, vagyis az sem helyes, ha egy kreativitást és komplex problémamegoldó képességet, 

követelő projektet egy patikusi jellemzőkkel bíró tanácsadó gondjaira bíznak.  

 
A fentieken kívül még különbséget kell tennünk a belső és külső tanácsadók között. A dolgozat a 

külső tanácsadással foglalkozik, de meg kell jegyeznünk, hogy a nagy vállalatoknál érezhető egy 

olyan tendencia, hogy a cégen belül tanácsadói apparátust építenek ki. Különösen jellemző ez a 

német gazdaságban, ahol a vállalatok előszeretettel alkalmaznak belső tanácsadókat. A pforzheimi 

egyetem posztgraduális tanácsadói képzéséről kikerülő végzett hallgatók egy része olyan 

vállalatokhoz kerül belső tanácsadónak, mint a Siemens, Bosch, Daimler Chrysler. 

 

2. 2. 5. A tanácsadók kiválasztása, a döntési folyamat 

 

A professzionális szolgáltatások iránti kereslet időről időre változik. Ennek egyik oka a potenciális 

ügyfelek motivációiban keresendő. A vállalkozások általában azért fordulnak professzionális 

tanácsadókhoz, mert üzleti problémáik megoldásához külső segítségre van szükségük. Ennek az 

igénynek számos oka lehet. Az egyes okok, motivációk prioritása a gazdaság fejlettsége és a 

vállalati kultúra függvényében változik, de a tanácsadói megbízások mögött rejlő okok alapvetően 

hasonlóak, és az alábbiak szerint csoportosíthatóak: 

• Időhiány - valamely feladat túlmegy a napi operatív feladatokon és a meglévő kapacitással 

nem képesek a problémát megoldani, 

• Szakértelem hiánya - sok esetben olyan természetű a probléma, amit belső erőforrásból 

azért nem tudnak megoldani, mert nincs megfelelő szaktudással rendelkező munkatárs. 

Minél speciálisabb a probléma, annál gyakoribb, hogy külső szakemberre van szükség. 

Gazdaságossági szempontból közelítve, speciális feladatokra nem érdemes teljes 

munkaidőben foglalkoztatni egy alkalmazottat, hiszen adott feladat csak egyszer, vagy igen 

ritkán jelentkezik. Természetesen azért sem, mert a munkatárs számára sem motiváló, ha 

szaktudása nincs folyamatosan kihasználva. 
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• Outsourcing - manapság a vállalkozások egyre gyakrabban gondolják, hogy a gazdasági 

kihívásokra, a versenyelőny megteremtésére az outsourcing a megfelelő válasz. Az 

outsourcing74 azt jelenti, hogy egy szervezet a már meglévő, korábban házon belül ellátott 

valamely olyan tevékenység ellátását, amely nem tartozik a cég fő tevékenységi körébe, és 

így általában nem jövedelemtermelő, egy külső, az adott területre szakosodott, 

vállalkozásra bízza. Az outsourcing eredményeként egy piaci alapokon működő kapcsolat 

jön létre. Oly módon kerül a vállalaton kívülre a tevékenység, hogy a kiszervező 

(továbbiakban ügyfél) teljeskörűen átadja a folyamat feletti ellenőrzést a külső 

szolgáltatónak.75 Az előbbi meghatározásból következik, hogy tanácsadói megbízásnak 

minősül, ha például a korábban a vállalaton belül végzett informatikai tevékenységet, vagy 

a cég teljes jogi vagy marketing tevékenységét külső szolgáltatónak adják át. Az európai 

vezetési tanácsadók szövetsége (FEACO) öt vezetési tanácsadói szolgáltatást különböztet 

meg76, azok egyike az outsourcing. Felfogásom szerint az outsourcing az esetek 

többségében már nem rendelkezik a professzionális szolgáltatási sajátosságokkal, ezért 

nem tekintem tanácsadói tevékenységnek. Hasonló állásponton vannak egyebek mellett a 

német, svéd tanácsadó szervezetek is.77  

• Objektivitás - a mai gazdasági életben igen nagy befektetésekkel, tőkeigénnyel járó 

döntéseket kell hozni, amelyek a cég fejlődését hosszú távon meghatározzák. A cég vezetői 

ilyenkor azért alkalmaznak külső tanácsadót, mert megerősítésre van szükségük, fontos, 

hogy e nagy horderejű döntések objektívek legyenek és a szubjektivitást, az egyéni 

motivációkat a minimális szintre csökkentsék.  

• Jogi előírások - sokszor bizonyos szabályozás ösztönzi a vállalatokat arra, hogy 

tanácsadóval dolgozzanak. Például a vállalatátalakítások, a privatizáció, a felszámolások, a 

felvásárlások szigorú jogi eljárásokhoz, szabályokhoz vannak kötve, amelyeknél előírás a 

tanácsadó igénybe vétele. Marketing szempontból nyilván egész más itt a feladat, mint egy 

olyan tevékenységnél, amely esetében a vezetéstől függ, hogy azt belső erőből vagy külső 

segítséggel látják el.  

• Kockázatáthárítás- nem egyedi eset az sem, hogy a tanácsadó foglalkoztatásának igazi célja 

az, hogy bizonyos kockázatot a cég áthárítson. Egy új számlarend, vagy ügyviteli rend 

külső tanácsadó általi kialakításánál például kiszűrhető a kockázat, a felelősség áthárítható.               

 
                                                 
74 Huba Őrs: Outsourcing, avagy győzzön a jobb, Vezetéstudomány 1999/3, pp.17-24 
75 Bögel György: Veled és nélküled Outsourcing az informatikában, CEO Magazin, 2002/2, pp. 22-26 
76 Survey of the European Management Consultancy Market, FEACO 2003, p. 8 
77 Survey of the European Management Consultancy Market, FEACO 2003, p. 17, p. 25 



 47 

A szolgáltatók szempontjából nem közömbös, hogy milyen indíttatású az alkalmazásuk, ezért 

számos kutatás irányul erre. Rob Tonge saját vizsgálatai alapján78 a speciális jártasságot és tudás 

iránti igényt emeli ki, mint elsődleges motivációt. Egy 2001. évi magyar kérdőíves felmérés79 BAZ 

megyében vizsgálta az üzleti tanácsadási tevékenységet, és szintén arra a megállapításra jutott, 

hogy a megbízók elsősorban a speciális tudás és a tapasztalat miatt fordulnak tanácsadóhoz. 

Felmérésük eredményei szerint a tanácsadó alkalmazása melletti fontosabb érvek még a vállalat 

kis mérete, illetve a vállalat stabilitásának megőrzése. Ez utóbbi alatt azt kell érteni, hogy az erős 

verseny miatt a piaci pozíció megőrzéséhez komoly lépéseket kell tenni, amelyeket a tanácsadókra 

bíznak. A MarcetCom 2004. évi felmérési eredményei szerint80 a költségtakarékosság áll az első 

helyen a motivációk között, azt követi a belső szakértelem hiánya. 

 

Az alkalmazott marketingeszközök megválasztásához, a marketingkommunikációhoz jó kiindulási 

alapot, hátteret adnak az előbbi információk. 

 

A szakirodalom által vizsgált másik izgalmas kérdés, hogy hogyan történik a tanácsadó 

kiválasztása, mely szempontok játszanak szerepet a kiválasztásban, illetve milyen a döntési 

folyamat, kik a szereplői. A professzionális tanácsadásban különösen fontos a döntési 

mechanizmusok ismerete, mivel nem megfogható szolgáltatások értékesítéséről van szó. A B2B 

szolgáltatásoknál, így a professzionális szolgáltatásoknál is, a döntési folyamat elemei a probléma 

felmerülése, megfogalmazása, az információk keresése, ajánlatok bekérése, a döntés, vásárlás és 

végül az értékelés.81 Egyetértek Meister megállapításával82, miszerint a döntési folyamatban 

kiemelkedő szerepük van a kapcsolatoknak, segíthetik, hogy a tanácsadótól ajánlatot kérjenek, de a 

nyeréshez nem feltétlenül elegendőek.  A kapcsolatok mellett a marketingeszközök hatékony 

alkalmazása eredményezheti, hogy egy professzionális szolgáltató szóba jöjjön egy 

ajánlatkérésnél. A nagy multinacionális cégek úgy fogalmaznak, hogy ők akarnak az első választás 

lenni, vagyis elérni, hogy egy üzleti probléma felvetődésénél automatikusan rájuk gondoljanak.  

 

                                                 
78 Tonge, R.: A sikeres tanácsadó kézikönyve, Budapest,Popper kommunikációs Ügynökség, 1999 
79 Pelczné Gáll Ildikó- Szadai Ágnes: Az  üzleti tanácsadási tevékenység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében  
     I.Vezetéstudomány 2003/6, pp. 46-52 
80 A Budapesti Kerskedelmi és Iparkamara megbízásából 2004 márciusában a Marcetcom piackutató cég végzett  
     felmérést a tanácsadói szolgáltatásokról. 
81 Kotler, Ph.-Hayes, T.- Bloom, P.N.: Marketing Professinal Services, Prentice Hall Press, 2002, pp. 216-221 
82 Maister, D.H.: Managing the Professional Service Firm, NY.,Free Press, 1993, pp. 133-135 
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A professzionális tanácsadásról való döntéseknél soha nem egyetlen személy döntéséről van szó, 

ezért nagyon fontos a döntéshozók azonosítása. Érvényesnek tekinthető a Webster-Wind modell83, 

mely szerint a döntést a beszerzési központ hozza, amely minden olyan szervezeti tagot magába 

foglal, aki a vásárlási döntésben az alábbi szerepek bármelyikét betölti:  

• kezdeményezők 

• felhasználók 

• befolyásolók 

• döntéshozók 

• jóváhagyók 

• beszerzők 

• ajtonállók. 

 

A professzionális szolgáltatások vásárlási döntéseiben különböző szerzők különböző szerepeket 

különböztetnek meg. Egy BIG 4 cég vezetője a gyakorlatban lényegében négy szerep 

megkülönböztetését tartja fontosnak; a felhasználó, a technikai szakértő, a befolyásoló és a végső 

döntést hozó (vásárló). A szerepek ismerete rendkívül fontos, mivel különböző elvárások, döntési 

szempontok kapcsolódnak hozzájuk, amelyek ismerete hatékonyabb kommunikációra ad 

lehetőséget.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Egy másik publikációban84 a döntéshozót, a felhasználót, a külső befolyásolót és a gyilkost 

különbözteti meg a szerző. Megítélése szerint a felhasználó az, akinek nagy szerepe van az ajánlat 

elutasításában és kisebb az elfogadásában, a döntéshozó minden szereplő javaslatát meghallgatja, 

majd a végső döntést ő hozza meg. A külsősök között üzleti és családi kapcsolatok is szerepelnek, 

akiknek mind a nem, mind az igen döntésre lehet ráhatásuk. Troy szerint minden cégnél van egy 

nagy hatáskörrel rendelkező személy, aki megölheti a projektet. Rendszerint kidolgozott 

sztenderdjei alapján dönt egy potenciális tanácsadó alkalmasságáról. A tanácsadók számára ezért 

létkérdés e személy, és az általa fontosnak tartott döntési szempontok feltárása. A döntésben 

résztvevők magatartására környezeti, szervezeti, személyes és egyéni tényezők egyaránt hatnak. A 

gazdasági környezet hatásának szerepe kiemelkedő, recessziós időszakban például a cégek 

nehezen szánják rá magukat arra, hogy új tanácsadóval kezdjenek dolgozni. A döntésekben a 

személyes tulajdonságoknak is meghatározó szerepe van, a különböző személyiségtípusok 

                                                 
83 Webster, F.- Wind, Y.: Organizational Buying Behaviour,  New York, Englewood Cliffs,  1972 
84 Waugh, T.: 101 Marketing strategies, John Wiley& Sons, 2004, pp. 52-54 
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ismerete lehetővé teszi a döntéshozók szempontjából legelőnyösebb kommunikációt, egyúttal segít 

abban, hogy a döntéshozók személyiségének leginkább megfelelő munkatárs legyen a team tagja.  

 

A másik alapkérdés, hogy mit is kíván az ügyfél, milyen elvárásokat fogalmaznak meg a 

professzionális szolgáltatókkal szemben. A legáltalánosabb elvárás természetesen a szakmai 

kompetencia, amellett azonban egy sor egyéb elvárás is mutatkozik. A legalapvetőbb elvárások a 

tanácsadóval szemben a függetlenség, az objektivitás, a titoktartás, a morál.  

 

Érdekes megközelítés az abból való kiindulás85, hogy az üzleti életben a vezetők hosszabb távú 

kapcsolatokat olyan emberekkel hoznak szívesen létre, akik segítik üzleti céljaik elérését, és akiket 

kedvelnek. Ez nem jelenti azt, hogy csak olyanok állnak üzleti kapcsolatban, akik kedvelik 

egymást, de ahhoz, hogy ne csak egy eladó legyen valaki, hanem bekerüljön a cég belső körébe, a 

szimpátia, a kedveltség is szükséges. Mint tudjuk a tanácsadói szakmában, amely bizalmi üzletág, 

különösen fontos az ügyféllel való jó kapcsolat, ezért az előbbi kérdésfeltevés igen adekvát. Persze 

rögtön felvetődik az a kérdés is, hogy mitől függ, hogy egy ügyfél kedveli-e a tanácsadót. Többféle 

kutatás irányult arra, hogy nyerhetünk barátokat, hogyan lehet embereket befolyásolni, illetve 

milyen módszerei vannak a meggyőzésnek. E helyütt csak a tanácsadással kapcsolatban 

megfogalmazott nézeteket összegzem.  

 

Tanácsadói interjúkra alapozva Sobel azt állítja, hogy hat alapvető magatartási tényező van, ami a 

kedveltséget befolyásolja86 : 

• Hasonlóság: Általában a választást nagyban befolyásolják a hasonló tulajdonságok, közös 

jellemzők. Ma már közhelynek tűnhet, de közös érdeklődés – például golf –, vagy közös 

iskola vagy más közös élmény pozitívan hat a megítélésre. 

• Jártasság: Az emberek szeretik, ha a dolgok ismerősök számukra, ezért minél többször 

találkoznak egy tanácsadóval a pályázat során, annál valószínűbb, hogy őket választják. 

• Pozitív asszociáció: Az emberek olyan embereket, dolgokat kedvelnek, amelyhez pozitív 

asszociációval rendelkeznek. Ezért is előnyös, ha egy tanácsadó nagy presztízsű ügyfeleket 

tud magáénak. 

• Dicséret: Mindenki szereti, ha jót mondanak róla. Egy tanácsadótól is jó néven veszik, ha 

értékeli partnerét, a partner cégét. 

                                                 
85 Waugh, T.: 101 Marketing Strategies for Accounting, Law, Consulting, and Professional Services Firms, John  
     Wiley&Sons, 2004, pp. 207-208 
86  Sobel, A.: Making Rain, John Wiley&Sons, 2003, pp. 47-54 
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• Nyitottság: Fontos a nyíltságnak, az őszinteségnek és annak a demonstrálása, hogy készek 

vagyunk az információk, tudás megosztására. 

• Megegyezés, szinkron az ügyféllel. 

 

Anita Gaiser német gyakorló tanácsadó szerint87 a szakmai előfeltételek- speciális képzettség, 

általános tájékozottság, ismeretek, kommunikációs készség, magatartási normák, piacismeret- 

mellett az empátia, a strukturált gondolkodás, a vezetői mentalitás, a team munkára való 

alkalmasság a legfontosabb sikertényezők.   

 

Más szerző88 arra hívja fel a figyelmet, hogy a  siker feltétele az ügyfélre való odafigyelés. Az 

orvosokról szól az a régi mondás, hogy a betegség nagyon érdekli őket, de a beteg nem. A 

professzionális tanácsadónak bele kell élnie magát abba, mit érez egy döntéshozó. Véleménye 

szerint a potenciális ügyfél bizonytalan, személyes kockázatot érez, türelmetlen, szkeptikus, 

gyanakvó, aggódó. Nagyon leegyszerűsítve olyan tanácsadót akar, akiben megbízhat, amihez az 

kell, hogy meggyőződjön a felkészültségéről, új információkat, tudást kapjon, és lássa az 

elkötelezettséget az ügyfél segítésére.    

 

Philip Kotler és szerzőtársai89 az üzleti bibliaként aposztrofált könyvük ügyfélnek szentelt 

fejezetében szintén arra fókuszálnak, hogy milyen döntési mechanizmus jellemző a professzionális 

szolgáltatók ügyfeleire. Felhívják a figyelmet arra, hogy a szervezeti vásárlók egészen másképp 

döntenek, mint az egyéni ügyfelek. Gyakorlati útmutatót állítanak össze arra vonatkozóan, hogy 

milyen teendők szükségesek könyvszakértő, jogi tanácsadó vagy építész kiválasztásakor. Arra a 

konklúzióra jutnak, hogy bár a tevékenységek különbözőek, a potenciális ügyfelek hasonló 

megközelítést alkalmaznak, elsősorban a megbízhatóságra, a kommunikációs stílusra, a hosszú 

távú kapcsolat melletti elkötelezettségre és az értékteremtésre vonatkozó információkat keresik.  

Megállapításaik szerint az egyéni vásárlók esetében igen jellemző, hogy külső félt vonnak be a 

vásárlási folyamatba, sokszor a döntésbe is. A döntést a társadalmi, kulturális, személyes és 

pszichológiai jellemzők nagymértékben befolyásolják. 

 

                                                 
87 Raff, R.- Brauner, D.J.: Berufsziel Unternehmensberater, Verlag Wissenschaft&Praxis, 2004, pp. 49-58 
88 Maister, D.H.: Managing the Professional Service Firm, NY, Free Press, 1993, pp. 114-119 
89 Kotler, Ph.-Hayes, T.- Bloom, P.N.:Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002 
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A MarcetCom 2003. évi tanácsadói felmérése90 egyebek mellett vizsgálja, hogy melyek a 

tanácsadóválasztás kritériumai. A felmérési eredmények szerint az ügyfelek az ajánlott határidők, 

a korábbi tapasztalatok, a személyes benyomások, referenciák, az ajánlat tartalma, a díjak, az 

iparági tapasztalatok és az ismertség alapján döntenek. A BAZ megyei vizsgálat azt tárta fel91, 

hogy a vállalkozók szerint a tanácsadók kiválasztásánál a legfontosabb szempont a kínált 

szolgáltatás komplexitása, ezzel szemben a tanácsadók úgy ítélik meg, hogy a személyes kapcsolat 

áll az első helyen, ezt a vállalkozók a második leggyakoribb szempontként említették. 

 

Egy kaliforniai felmérés szerint92 a jogi tanácsadó kiválasztásánál a legfontosabb három választási 

kritérium az iparági ismeret, az adott jogi területen való elismertség és az általános 

professzionalizmus. 

 

Egy további, a tanácsadók kiválasztásához kapcsolódó kérdés a tanácsadó kiválasztásának módja. 

A különböző szolgáltatási területeken eltérő mechanizmusok alakultak ki, az audit területen a 

pályáztatási forma dominál, míg a vezetési tanácsadási és a jogi területen a tárgyalásos, személyes 

kapcsolaton alapuló választás a meghatározó. Egyes szakmai vélemények szerint a tanácsadási 

szolgáltatás olyan bizalmi tevékenység, amellyel a pályáztatási rendszer nem komform. E 

tekintetben a vélemények erősen megoszlanak. A MarcetCom megállapítása szerint93 a tárgyalásos 

kiválasztás a jellemző, mindössze a vállalkozások 8 %-a választja a pályáztatást, tendereztetést.  

 

2. 2. 6. Ügyfélelégedettség, tudásalapú ügyfélkapcsolatok, az értékteremtés 

 

2. 2. 6. 1. Ügyfélkapcsolatok építése 

 
Patrick Forsyth94 a módszeres ügyfélkapcsolat fejlesztést állítja a professzionális marketing 

középpontjába, azon belül is a hangsúlyt a meglévő ügyfélkapcsolatokra helyezi. Troy 

                                                 
90 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából 2004 márciusában a Marketcom piackutató cég végzett  
     felmérést a tanácsadói szolgáltatásokról 
91 Pelczné Gáll Ildikó- Szadai Ágnes: Az üzleti tanácsadási tevékenység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében I.  
     Vezetéstudomány, 2003/6, pp. 46-52 
92 Gaedeke,R.M.- Tootelian D.H.: Understanding how clients select and evaluate law firms, Journal of Professional  
     Marketing, Vol. 3(3/4), 1988 
93 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából 2004. márciusában a MarketCom piackutató cég végzett  
     felmérést a tanácsadói szolgáltatásokról 
94 Forsyth, P.: Marketing Professional Services, Kogan Page, 1993 



 52 

Waugh95gyakorlati stratégiákat ajánl az ügyfél igényeinek felkeltésére, a bizalom megszerzésére, a 

képességek demonstrálására.   

 

A téma egy más oldalról való közelítése, amikor azt vizsgálják, hogy melyek egy kiváló tanácsadó 

jellemzői. Számos kutató foglalkozik ezzel a kérdéssel96, alapvetően hasonló következtetésekre 

jutva. A jó tanácsadók önzetlen függetlenséget gyakorolnak, vagyis elkötelezettek az ügyfél iránt, 

de megőrzik függetlenségüket. Rendkívül fontos tanácsadói tulajdonság az empátia, a jó 

tanácsadók kérdeznek és odafigyelnek a válaszokra. A tanácsadók fontos jellemzője tudásuk 

szélessége és mélysége, vagyis, hogy széleskörű rálátásuk van a problémákra, és mély 

ismeretekkel is rendelkeznek. A szintetizáló képesség, a nagyobb perspektívába helyezés 

képessége nagyon fontos kritériuma annak, hogy valaki jó tanácsadó legyen. Az igazán jó 

tanácsadók abban segítik ügyfeleiket, hogy megakadályozzák, hogy rossz döntéseket hozzanak, 

saját ítéletüket tényekre és azon túl saját értékrendszerükre építik. Az előző tulajdonságokhoz 

hasonlóan a meggyőző erő is nagyon fontos, amelyben benne van a küldetés és a személyes 

értékek szerepe. Végül, de nem utolsósorban a jó tanácsadók személyes bizalmat építenek ki. 

   

Az előbbiekkel összefüggésben sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a döntéshozókat 

hogyan lehet elérni, és befolyásolni. A szakirodalom alapján97 egyértelmű, hogy az USÁ-ban igen 

széles körben és hatékonyan alkalmazzák az ún. hideg hívásokat, míg Európában ennek nincs 

igazán kultúrája. A hatékony eladás záloga, hogy a kapcsolat különböző fázisaiban más-más 

eladási technikát kell alkalmazni. 

 

A professzionális szolgáltatók a kapcsolatépítés alábbi fontosabb fázisait különböztetik meg 98: 

• kompetencia bemutatása 

• bizalom építése 

• a bizalom megszemélyesítése 

• külső kapcsolat kialakítása 

• üzleti barátság kialakulása 

 

                                                 
95 Waugh, T.: 101 Marketing Strategies for Accounting, Law, Consulting, and Professional Services Firms, John  
     Wiley&Sons, 2004 
96 Wooton, L.: Identifying characteristics of a good consultant, Business Communication Quarterly, 1995/4, pp. 60-65 
     Lewis, H.:Consultants& Advisors: A best practice guide to choosing, using, and getting good value, Kogan Page,  
     2004 
97 Goldner, P.S.:Red-Hot Cold Call Selling, American Management Association, 1995 
98 Price Waterhouse belső oktatási anyagok, 1997 
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Természetesen legalább ilyen fontosságot kell tulajdonítani a meglévő ügyfeleknek is. Egy nagyon 

érdekes jelenségre hívja fel Maister99 a figyelmet, amikor azt mondja, hogy a professzionális 

szolgáltatók relatíve nagyobb hangsúlyt fektetnek az új ügyfélszerzésre, mint a régiek 

megtartására. Ennek elsődleges okaként azt találta, hogy egy új projekt több örömet jelent, kicsit 

olyan, mint az új szerelem. Emellett általában az elismerés is nagyobb egy új ügyfél 

megszerzésénél, mint a meglévő ügyféltől kapott új munka esetében, hiszen utóbbit munkaköri 

kötelességnek tekintik. 

 

Az ügyfelek megtartásának eszköze a szoros kapcsolat kiépítése, amelynek alapkövei a bizalom, 

az ügyfél ismerete, a rendelkezésre állás és a technológia. Egy 2001. évi felmérésben100 516 

amerikai és kanadai professzionális szolgáltatót kérdeztek arról, hogy milyen stratégiákat és 

taktikákat használnak annak érdekében, hogy közel kerüljenek az ügyfeleikhez. A megkérdezett 

cégek mindössze egynegyede rendelkezett piackutatási költségvetéssel, pedig, akik rendelkeztek, 

azok ötször nagyobb arányban válaszolták, hogy hatékony szolgáltatásnyújtással kerültek közel az 

ügyfeleikhez, háromszor annyian, hogy a professzionális magatartásukon képesek voltak 

előnyösen változtatni, és így sikerült közel kerülni az ügyfelekhez. Az adatbányászat módszereit 

csupán a cégek negyede használta, és közülük a módszert nem használókhoz képest csaknem 

háromszor annyian állították, hogy hatékonyak az ügyfélkapcsolati stratégiák alkalmazásában, két 

és félszer nagyobb arányban pedig, hogy az innovációt hatékonyan alkalmazták az 

ügyfélkapcsolatokban. A felmérés szerint az alábbi technikák a legelterjedtebbek az 

ügyfélkapcsolatok fejlesztésében: 

• rugalmas módszerek alkalmazása, vevőre szabott módszerek, 

• szolgáltatási magatartás menedzselése tréningek, kommunikációs programok, szélesebb 

stratégiai vezetési felelősség, 

• ügyfélkapcsolat menedzsment; szoftveralkalmazások, ügyfélmegtartó tevékenységek, új 

technikák, mint intranet. 

 

Az új ügyfélszerzés egyik alapelvének tekinthető a Raspberry Jam Rule, ami azt jelenti, hogy 

minél szélesebbre kened, annál vékonyabb lesz, vagyis minél szélesebb réteget célzunk meg, annál 

                                                 
99 Maister,D.H.: Managing the Professional Service Firm, NY., Free Press, 1993. pp. 168-174 
100 Az idézett kutatási eredményeket a KPMG egyik 2002 évi belső üzletfejlesztési anyagában találtam forrás  
      megnevezése nélkül. 
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kisebb a hatás, ezért inkább egy jól megválasztott közönségre kell koncentrálni, mint egy nagyon 

széles potenciális ügyfélkörre.101    

 

2. 2. 6. 2. Tudásalapú ügyfélkapcsolatok 

 

Miután a tudásalapú társadalom és gazdaság a közbeszéd napi tárgyává vált, a legfontosabb 

gazdasági erőforrás a tudás lett, így logikusan a tudásalapú ügyfélkapcsolatok is egyre jobban 

előtérbe kerülnek. A tudás definiálásával egy sor filozófus, kutató foglalkozott. Michael Polányi 

úgy vélte, hogy a tudás vagy a tudás folyamata személyes, egyénhez kötődő.102 Polányi tacit és 

explicit tudást különböztet meg, az előbbi az, amiről nem is feltétlenül tudunk, az utóbbi az, 

amelyet olyan formába hozhatunk, ami kommunikálható. A kettő között létező konverziót 

vizsgálta Nonaka, Ikujino és Takeuchi.103 Megállapításuk szerint a tacit tudás mások számára 

szocializáció segítségével információvá tehető, amely úgy hasznosítható mások számára, hogy 

internalizálják és saját tudásuk részévé teszik. Quinn, Anderson és Finkelstein szerint104 egy 

szervezet intellektusa négy dologból tevődik össze: tudni valamit (know what), tudni hogyan 

(know how), tudni miért (know why) és törődni valamivel (care why). Liang105 az 

információfeldolgozás technikai modelljének egy elemeként azonosította a tudást. A tudás 

tulajdonképpen egy adott időben az információelemek kombinációja. Ebben a modellben a tudás 

és az információ nem ugyanaz, az információ az üzenethez kapcsolódik, a tudás viszont a 

résztvevő egyének értékeire, elkötelezettségére, vélekedésére épülő információfeldolgozásból 

fejlődik ki, szerveződik. Az információból akkor lesz tudás, amikor megértették és megtanulták a 

felhasználást.  

 

A tudástranszfer minden vállalkozásnál fontos, de különösen igaz ez a tanácsadó cégekre, mivel ez 

a sarokköve a nyújtott szolgáltatásoknak. A vállalati versenyelőny és a tudástranszfer kérdése 

szorosan összekapcsolódik. Tobin azt hangsúlyozta106, hogy a munkatársak tudása az, ami igazán 

megkülönbözteti a céget a versenytársaktól, a tanácsadó cégek esetében a hosszú távú siker 

egyértelműen a tanácsadók tudásától függ, mivel az alapján képesek az ügyfél üzleti problémáira 

                                                 
101 Weinberg, G.M.: The Secrets of Consulting, NY, Dorset House Publishing, 1985 
102 Polanyi, M.: The Tacit Dimension, Routledge& Kegan Paul, 1967 
103 Nonaka, Ikujino and Takeuchi, H.: The knowledge-creating company, Oxford University Press, p. 195  
104 Quinn,J.B., Anderson, P. and  Finkelstein, S.: Managing Professional Intellect : Making the Most of the Best,  
      Harvard Business Review, 1996/March-April 
105 Liang, T.: The Basic Entity Model: A Fundamental Theoretical Model of Information and Information Processing,  
       Information Processing and Management, 1994/5, pp. 647-661 
106 Tobin, D.R.: The Knowledge-Enabled Organization, Moving from Training to Learning to Meet Business Goals,  
      NY, AMACOM, 1998 
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megoldást adni. A tanácsadási módszerek az explicit tudás formái. Az információfeldolgozás és az 

információtechnológia fejlődése vezetett az ún. információs forradalomhoz, amelynek 

következtében ma információs túlterheltségről beszélhetünk. Szervezeti szempontból ez az 

információbőség problematikus, hiszen nehéz eldönteni, hogy mely információk biztosíthatják a 

legnagyobb előnyt, és hogyan kell azokat hasznosítani. Nyilvánvaló, hogy az információk 

feldolgozása, hasznosítása idő- és költségigényes, ezért a velük való hatékony gazdálkodás 

elengedhetetlen. A tudásmenedzsment alkalmas eszköz arra, hogy a tudást az információtól 

elválasszuk, és a vállalat részére hosszú távú versenyelőnyt biztosítsunk. 

 

A tudásmenedzsment négy kulcselemet ölel fel: a tudás előállítását, a tudás megjelenítését, a 

tudáshoz való hozzáférést és a tudástranszfert.  A professzionális szolgáltatók az elsők között 

alkalmazták a tudásmenedzsment elveit és gyakorlatát, mivel hamar rájöttek arra, hogy a 

legfontosabb erőforrásuk a tudás. Ha megnézzük a BIG 4-t vagy a nagy nemzetközi tanácsadó 

cégeket, mindenhol komoly belső tudásbázist találunk, amelyeket folyamatosan építettek fel, és 

amely biztosítja a tudás hasznosítását a cégen belül. A nagyobb jogi tanácsadó cégeknél is azt 

tapasztaljuk, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek a tudásbázis kiépítésére, esetükben elsősorban a 

különböző természetű jogi precedensek gyűjtéséről van szó. 

 

A professzionális szolgáltatók szervezetén belül kifejlesztett tudásbázis is végső soron az ügyfelek 

hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, de ettől külön választhatjuk a tudástranszfert az ügyfelek felé. 

A tudástranszfert egy igen figyelemre méltó kutatás vizsgálta tanácsadói panel módszerével.107 A 

kutatók az eredmények alapján azt állapították meg, hogy a tudásátadás leghatékonyabb módjának 

szempontjából fontos az explicit és tacit tudást megkülönböztetni. A dokumentációk, technológia 

az explicit tudás, a személyes kölcsönhatás, együttműködés a tacit tudás átvitelére alkalmasabbak. 

Az egyén és a szervezet szintjén is vannak olyan tényezők, amelyek segítik a tudástranszfert, 

illetve van, ami akadályozza. Az egyéni tényezőknél fontos, hogy az ügyfél és a tanácsadó is 

rendelkezzen kapacitással a közvetítésre, hogy motiváltak legyenek a tudás megosztásában. Fontos 

továbbá a közös referencia, korábbi tapasztalat, vagyis, hogy szót tudjanak érteni egymással. 

Probléma lehet, ha a tanácsadó úgy akar erőfölényt biztosítani magának a tanácsadók között vagy 

az ügyféllel szemben, hogy protekcionista módon visszatartja tudást. A tudástranszfer akkor lehet 

hatékony, ha azt a szervezet struktúrája, rendszerei is elősegítik. A vizsgálati eredmények szerint 

                                                 
107 Lahti, R.k.- Beyerlein, M.: Knowledge transfer and management consulting: A look at „The firm”,     
      Vezetéstudomány, 2000/7-8,  pp. 91-99  
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ennek legfontosabb eszközei a tudástranszferhez is kötődő teljesítményértékelés és ösztönzési 

rendszer lehetnek. 

 

Ross Dawson a szolgáltatásoknál kétféle típust különböztet meg.108 Az egyiket „fekete-doboz” – 

black-box – jellegű szolgáltatásnak nevezi, ami lényegében azt jelenti, hogy az ügyfél csak az 

eredményt, az üzleti megoldást kapja, a folyamat, ahogyan, ahhoz eljutnak, homályban marad. A 

tudástranszfer ezzel szemben egy másfajta megközelítést takar, növeli az ügyfél tudását, mert 

kölcsönhatás valósul meg, és az ügyfél betekintést nyer a folyamatba is, világos képet kap arról, 

hogyan, milyen módszerekkel születik meg az eredmény. Az így nyert tudás két módon hasznos az 

ügyfélnek, egyfelől jobb döntések meghozatalát teszi számára lehetővé, másfelől erősíti az ügyfél 

üzleti képességeit. 

 

A tudásmenedzsment térnyerésére jó példa az audit szolgáltatás, ahol mára egyre szorosabb az 

együttműködés az ügyfél és az auditor között, az értékteremtés eszköze a tudástranszfer. A 

tudástranszferrel történő értékteremtés már eleve szorosabb ügyfélkapcsolatot eredményez, a 

szoros ügyfélkapcsolat pedig serkenti a tudástranszfert. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

tudástranszfer jelentősége üzleti területenként különböző, szerepe ott jelentős, ahol fontos a 

megkülönböztetés, illetve, ahol az ügyfelek igénylik azt. A jogi tanácsadásra ez például kevésbé 

jellemző, mivel a megbízó rendszerint nem rendelkezik jogi képzettséggel, ezért általában csak a 

végeredmény érdekli. 

 

Számos publikáció109 foglalkozik azzal, hogy a tudáskülönbség hogyan alakul a professzionális 

szolgáltatók és az ügyfelek között. A tudáskülönbségből eredő probléma, hogy az ügyfél sokszor 

nem képes megítélni, hogy valóban jó szolgáltatást kap-e, nem tud különbséget tenni egy jó 

szakember és egy „kókler” között. Másfelől, ha probléma merül fel, arra hivatkozik, hogy nem volt 

képes megítélni a tevékenységet és vakon bízott a szakértőben. Ilyen és hasonló példákkal gyakran 

találkozunk, az utóbbira sok példát találunk a könyvszakértői szolgáltatásoknál.  

 

A professzionális szolgáltató szempontjából alapkérdés a tudásmenedzsment, vagyis, hogy milyen 

mértékben adja át tudását az ügyfélnek. E kérdésnek van egy emberi erőforrás aspektusa is, 

amelyet fontosnak tartok megemlíteni. Igen gyakran előfordul, hogy a hatékony tudástranszfer 

                                                 
108 Dawson, R.: Developing Knowledge-Based Client Relationships, Butterworth Heinemann, 2000 
109 Sjoholt, P.: Transfer of managerial knowledge by business related services, Paper preesented at RESER 11.,  
      International Conference „New Information Technology and Service Activities” The Graduate School of Business,  
      Grenoble, Frankrike 25-26 October , 2002. 
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érdekében a professzionális szolgáltató bizonyos időre az ügyfélhez telepíti munkatársát. Nem 

egyedi eset, hogy a professzionális szolgáltató és az ügyfél versenytársakká válnak az alkalmazotti 

piacon. A tudásmenedzsment tekintetében van egy stratégiai szempont is, mégpedig az, hogy a 

különböző ügyféltípusokkal szemben hogyan pozícionálja magát egy szolgáltató. Vannak 

professzionális szolgáltatók, amelyek olyan cégekre specializálódnak, ahol a belső szakértelem 

alacsony, mások olyanokra, ahol magasan kvalifikált alkalmazottak vannak, és amely cégek igen 

magas szintű szolgáltatást várnak el. A két típus természetesen különböző képességeket követel 

meg a szolgáltatótól, az utóbbiban igen szoros a szakmai kapcsolat, együttműködés. 

 

Az egymásnak ellentmondó tendenciák miatt a tanácsadó és a megbízó közötti tudáskülönbség 

megítélése nagyon nehéz, és területenként különböző. Az általánosan érvényes specializációval a 

tudáskülönbség növekedése jár együtt, hiszen a tanácsadók egy szűk területen igen mély tudással 

rendelkeznek. Más oldalról megfigyelhető, hogy a vállalati menedzsment képzettsége, tudása nő, a 

mai vállalati szakemberek is egyre magasabb szintű vezetési ismeretekkel rendelkeznek. Ezt 

erősíti, hogy sok tanácsadó vállalati felsővezetőként folytatja pályáját, ami szintén a 

tudáskülönbség csökkenését eredményezi. 

 

Az ügyfélkapcsolatoknál meg kell említenünk a szakma által kettős morális kockázatnak nevezett 

sajátosságot.110 Az interaktív kapcsolat ugyanis azzal a kettős kockázattal jár, hogy a tanácsadó 

vagy az ügyfél nem állít igazat. A professzionális szolgáltatónak vigyáznia kell, hogy az ügyfél 

valós adatokat szolgáltasson, hiszen ő felelősséggel tartozik a hatóságoknak is. A könyvszakértő 

cégek egy sor eljárást fejlesztettek ki erre, de ezek ellenére is sok bírósági esettel találkozhatunk 

világszerte.    

 

Az ügyféltől való visszacsatolás, az ügyfélelégedettség mérése fontos részét képezi a 

professzionális szolgáltatások menedzsmentjének. A legfontosabb szabály, hogy az 

ügyfélelégedettség egyenlő a szolgáltatás érzékelésével, amit az elvárások csökkentenek, vagyis ha 

egy ügyfél egy bizonyos szinten érzékeli a szolgáltatást, de valami mást vagy többet várt el, akkor 

elégedetlen lesz. Az orvosi szakmában van egy régi mondás, a sikernek három alapvető tényezője 

van; a rendelkezésre állás, az előzékenység és a képesség/tudás. Ez a megközelítés a többi 

professzionális területre is érvényes. A szemlélet alapja, hogy az emberek és szervezetek a dolgok 

                                                 
110 Lowendahl, B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business Shool Press, 2000,  
      p. 39 
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bizonytalansága, fontossága és kockázata miatt fordulnak professzionális szolgáltatókhoz, és 

függetlenül attól, hogy egészségről, jogi problémákról, vagy belső szervezeti kérdésekről van szó, 

azt várják el, hogy jó kezekben legyenek. A gond sokszor az, hogy a szolgáltatók kialakítanak 

mechanizmusokat arra, hogy minőségi munkát adjanak ki a kezükből – könyvszakértői hierarchia, 

munkaanyagok dokumentálása stb. – de magára a szolgáltatás minőségére kisebb hangsúlyt 

fektetnek. A professzionális szolgáltatók zöme ma már végez ügyfélelégedettség vizsgálatokat. A 

probléma akkor van, ha a vizsgálat eredményeit nem csatolják vissza a megfelelő szintre, és az 

eredmények alapján nem alakítanak ki egy cselekvési programot. Az ügyfélelégedettség vizsgálat 

akkor igazán hatékony, ha egy komplex TQM program részét képezi. A gyakorlati tapasztalatok 

azt mutatják, hogy az ügyfelek 90%-ban nem a munkával, hanem a szolgáltató-ügyfél kapcsolattal 

elégedetlenek. 

2. 2. 6. 3 Szolgáltatásminőség 

Nem vitatva a kapcsolatok jelentőségét, az ügyfélelégedettség fontos tényezőjéről, a szolgáltatások 

minőségéről sem szabad megfeledkezni. 

A szolgáltatási sajátosságokból és a professzionális szolgáltatások jellemzőiből következően ezen 

a területen a minőség menedzselése nehezebb feladat, mint a termelő ágazatokban. Itt ugyanis 

alapvetően embereket értékesítünk, a megfogható tárgyi elem nagyon kevés, bizonyos szolgáltatás 

típusoknál szinte elhanyagolható. A szolgáltatás minőségét nem minőségellenőr ítéli meg, hanem 

az ügyfél, aki sokkal szubjektívabb kritériumokat használ. Az, hogy az ügyfél hogyan érzékeli a 

minőséget, igen változó. Az ügyfél minőség érzékelése változhat, ha egy professzionális 

szolgáltató új szolgáltatástípusokat fejleszt ki. Sokszor azért változik meg egy szolgáltató 

megítélése, mert az ügyfél igényei, elvárásai változnak. Például egy cég a növekedéssel, a 

nemzetközi tevékenység beindításával gondolhatja úgy, hogy nemzetközi könyvszakértőre van 

szüksége a korábbi helyi auditor helyett. Végezetül, a versenytársak tevékenységének változása is 

hathat az ügyfélelvárásokra, például a plasztikai sebészetben, akik előnyös pénzügyi csomagot 

ajánlanak az ügyfeleknek, megkülönböztető előnyre tesznek szert a többiekkel szemben. 

 

Egy BIG 4 cég minőség menedzsmentjének középpontjában az a megközelítés áll, hogy az 

elvárásokat meghaladó teljesítményt az ügyfél magas minőségként érzékeli, és ez eredményezheti 

az ügyfél elkötelezettségét egy professzionális szolgáltató iránt. A megfelelő 

minőségmenedzsment feltétele a felső vezetés elkötelezettsége, magas sztenderdek felállítása, a 
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teljesítmény monitorozás megfelelő rendszerének kialakítása, a panaszok kezelése, a munkatársak 

elégedettsége. 

 

Amikor Kotler a professzionális szolgáltatások minőségét vizsgálja111, 5 olyan jellemzőt határoz 

meg, amely alapján az ügyfelek megítélik a minőséget. Az általa azonosított tényezők a 

megbízhatóság, a reagálóképesség, a bizalom, az empátia és a megfogható szolgáltatáselemek, 

mint környezet, felszereltség, munkatársak. Zeithaml, Berry és Parasuraman112 szintén hasonló 

dimenziókat találtak a minőség észlelésére. A bizalmat ők úgy fogalmazzák meg, mint a tudás és 

az előzékenység kombinációja. Vizsgálatukban megállapították, hogy a jogi tanácsadó - ügyfél 

kapcsolatban a bizalom szerepelt az első helyen. A probléma szerintük ott van, hogy, akiknek 

korábban nem volt tapasztalata egy professzionális tanácsadóval, értelemszerűen nem 

rendelkeznek bizalommal. Egy sor módszert említenek a bizalom elnyerésére, egyebek mellett a 

cég imázsának felhasználását, a hitelesség bizonyítását, orvosok például előszeretettel helyezik ki 

különböző végzettségüket, képesítésüket igazoló diplomáikat a rendelők falára. Egy nagy 

nemzetközi tanácsadó cég üzletfejlesztési irányelveiben is az előbbiekhez hasonló jellemzőket 

találunk, vagyis a hozzáférhetőséget, a kommunikációt, az udvariasságot, a hitelességet, a 

megbízhatóságot, a reagáló képességet, a biztonságot és a megfogható szolgáltatáselemeket emelik 

ki. 

 

Maister113 a minőségmenedzsment vezetési oldalát hangsúlyozza, elengedhetetlennek tart egy jól 

megtervezett rendszert, amely a munkatársakat kényszeríti arra, hogy a kitűzött minőségi célokat 

elérjék. Öt területen jelöl meg feladatokat, ezek a mérés, a vezetés, a módszerek, a jó ötletek 

megosztása, a tréning és a jutalmazás. Véleménye szerint csak e komplex rendszertől várható a 

szolgáltatás magas minőségének biztosítása. A mérés az ügyfélelégedettség vizsgálatokat jelenti, 

amelyek csak akkor érnek valamit, ha a menedzsment elkötelezett, és az eredmények tükrében 

megteszi a megfelelő lépéseket. Sok tanácsadónál jelentkezik a probléma, hogy a partnerek nem 

veszik jó néven az ügyfeleik esetleges negatív megnyilvánulásait, és nem is reagálnak rájuk. A 

tréningprogramok akkor hatékonyak, ha két részből állnak, tudástranszferből és 

készségfejlesztésből. 

                                                 
111 Kotler, Ph.-Hayes, T.- Bloom, P.N.: Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002 
112 Zeithaml, V.A.- Parasuraman, A.& Bery, L.L.: Delivering Quality Service; Balancing customer perceptions and  
      expectations, NY, Free Press, 1990 
113 Maister, D.H.: Managing the professional service firm, NY,Free Press, 1993 
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2. 2. 7. Marketing eszközrendszer - gyakorlati marketing 

 

A professzionális szolgáltatás marketing irodalmának egy tetemes része gyakorlati marketing 

tanácsokat, ötleteket fogalmaz meg a cégek részére. A marketingeszköztárra vonatkozó javaslatok 

szembetűnő különbségeket mutatnak a fogyasztási javak vagy ipari termékek piacán 

megszokottakkal szemben. A professzionális szolgáltatások marketingmixének meghatározásában 

a szerzők többsége a szolgáltatásmarketing sajátosságokból és a professzionális szolgáltatások 

sajátosságaiból indul ki. Bár a klasszikus 4P elemek sem hiányoznak az ajánlásokból, a 

publikációk zöme azokkal a módszerekkel foglalkozik, amelyek az ügyfélkapcsolatok kialakítását, 

építését, fejlesztését célozzák. A professzionális szolgáltatások marketing eszközrendszerének 

sajátossága, hogy hosszú távú szemléletet tükröz, nem egy-egy rövid távú akció, hanem 

konzisztens akciók sorozata áll a középpontban.  

 

Jo Ann Rosen könyvében114 a kisebb könyvszakértő cégeknek ad nagyon gyakorlati tanácsokat 

arra vonatkozóan, hogyan versenyezhetnek sikerrel a piacon. Két fő téma köré csoportosítja 

javaslatait: 

• hogyan alakítsa ki a cég a szervezetét, a belső folyamatokat annak érdekében, hogy 

megalapozza a hatékony marketingmunkát. Egyebek között a marketingtervezés, az 

adatbázisok, a kereszteladások szerepét taglalja.  

• hogyan kommunikáljon kifelé, milyen marketingeszközöket vegyen igénybe az ügyfelek 

meghódítása érdekében. Elsősorban a hálózatépítést, a prezentációkat, az előadásokat, a 

szemináriumokat ajánlja a könyvszakértő cégeknek. 

 

Rob Tonge115 is az eredményesen használható marketingmódszerekkel foglalkozik, ő a 

referenciákat, a meglévő kapcsolatok kihasználását, a hírleveleket tartja a legfontosabbaknak, 

illetve azt mondja, hogy a versenytársainkkal szembeni előny elérésének alapja a marketingterv 

elkészítése. 

 

Végső soron majd mindegyik szerző azokat a módszereket vizsgálja, amelyekkel az ügyféllojalitás 

hosszú távra biztosítható. Andrew Sobel116 az amerikai bennszülötteknél ismert esőcsinálókhoz 

                                                 
114 Rosen, J.A.: Marketing Made Easy for the Small Accounting Firms, John Wiley&Sons, 1995 
115 Tonge, R.: A sikeres tanácsadó kézikönyve, Budapest, Popper Kommunikációs Ügynökség, 1999 
116 Sobel, A.: Making Rain, John Wiley&Sons, 2003 
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hasonlítja azokat, akik képesek nagy üzleteket megszerezni, de hangsúlyozza, hogy egyfelől kevés 

ilyen született esőcsináló van, másrészt többségükre az a jellemző, hogy hosszabb távon nem 

szeretnek egy ügyféllel foglalkozni, inkább új és új üzletek után mennek. Manapság megfigyelhető 

ugyanakkor, hogy az ügyfelek már az első találkozástól kezdve hozzáadott értéket várnak el, amit 

az előbbi szemléletben nehéz biztosítani. Ezért Sobel azt ajánlja a cégeknek, hogy alkalmazzanak 

esőcsinálókat, ha lehetséges, de ő arra ajánl gyakorlati módszereket, hogyan tudja egy átlagos 

munkatárs napról napra folyamatosan a bizalmat építeni és az ügyféllojalitást hosszú távra 

megőrizni. Az ő megközelítésében a lojalitás a hozzáadott érték, a bizalom és az extra teljesítmény 

eredője.  

 

Egy másik szemlélet117 homlokterében az áll, hogy az ügyfél meghatározott döntési folyamaton 

halad, a kapcsolatépítésnek ezért ehhez a folyamathoz kell hozzásimulnia. Akkor lehet sikeres egy 

professzionális cég, ha a kapcsolatépítés olyan módszereit alkalmazza, amelyek a döntéshozatalt 

segítik. Troy konkrét gyakorlati módszereket és magatartási formákat ajánl a kapcsolatépítés egyes 

fázisaira.  

 

A módszertani ajánlásokban a kommunikáció különböző formái fontos szerepet játszanak. A 

bizalomépítés fontos eszközének tekintik az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel, stakeholderekkel 

való, elsősorban személyes kommunikációt. A verbális kommunikáció mellett az írott 

kommunikáció is fontos, az internet pedig új lehetőségeket teremtett az ügyfélkommunikációra. 

 

Az előbbiek mellett bizonyos professzionális területeken nagy jelentősége van az ajánlatoknak is. 

A nagy nemzetközi könyvszakértő cégek üzletfejlesztésért felelős teamjei igen tudatos ajánlattételi 

eljárásokat dolgoztak ki. Egy nagy nemzetközi könyvszakértő és tanácsadó cég gyakorlatában118 a 

pályázati folyamat két legfontosabb elemét a stratégiai és taktikai elemek alkotják. A stratégiai 

döntések a felső vezetés szintjén születnek, közöttük olyanok szerepelnek, hogy egyáltalán 

induljanak-e egy tenderen, milyen teamet állítsanak össze, milyen legyen a díjazás és milyen 

folyamat hatékony a nyeréshez. A taktikai elemek magára az ajánlatra, az ügyféllel való 

kapcsolatra, a versenytársakkal kapcsolatos reakcióra vonatkoznak, továbbá a team-en belüli 

koordinációt, a potenciális ügyféllel történő kommunikációt és a logisztikai kérdések 

menedzselését ölelik fel. 

                                                 
117 Waugh, T.: 101 Marketing Strategies for Accounting, Law, Consulting and Professional Services, John  
      Wiley&Sons, 2004 
118 PriceWaterhouseCoopers belső anyag, 1998 
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Egy másik nagy globális tanácsadónál119 a sikertényezők között az előbbieken túl a megbízó cégre 

vonatkozó átfogó kutatás kap kitüntetett szerepet. A marketing eszközrendszerben a 

professzionális szolgáltatások sajátosságaihoz illeszkedően az adatbázisok, tudásbázisok és a 

kutatás is megkülönböztetett szerephez jutnak. Mindezek szükségesek a megfelelő célcsoport 

meghatározásához. A nemzetközi cégek nagy energiát fordítanak a célcsoport meghatározására, az 

ún. targeting tevékenységre, e célból globális team-eket állítanak fel. E vállalatok több évre 

meghatározzák azt a kört, ahol ügyfeleket kívánnak szerezni. A globális cégek 

folyamatmenedzsmentjének egy kiemelt területe a targeting, amelyet különböző szektorokra 

végeznek el, egy globális cég nemzetközi target listáján több száz vállalat is szerepelhet, a lokális 

listákon nemzeti és nemzetközi cégek is megtalálhatóak. A targeting jelentősége az utóbbi időben 

megnőtt a tenderekkel szemben. Sokan vallják, hogy a tendereken való indulás kevésbé hatékony, 

lényegében nem kezdeményező, nagyon költséges és nem jövedelmező.   

                                                 
119 Az Ernst&Young marketingvezetőjével folytatott szakértői interjú alapján 
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3. ÁTTEKINTÉS A TANÁCSADÓI PIACRÓL 

 

A dolgozat e fejezetét arra szántam, hogy bemutassam mind a nemzetközi, mind a magyar 

tanácsadási piacot, annak fejlődését, jelenlegi állapotát és a várható tendenciákat. Ezek az 

ismeretek ugyanis jó kiindulást jelentenek majd a marketing és menedzsment kérdések 

tárgyalásához, különösképpen a professzionális szolgáltatások marketingmixének 

megfogalmazásához.  

 

Mivel a különböző professzionális szolgáltatások történeti fejlődése, jelenlegi helyzete és a 

piacukon kibontakozó trendek különböző sajátosságokat mutatnak, az általam vizsgált három 

területet, a könyvvizsgálatot, a jogi tanácsadást és a vezetési tanácsadást külön tekintem át. 

Tekintettel arra, hogy az egyes tanácsadói területek történeti kialakulása közvetlenül nem hozható 

összefüggésbe a tanácsadói marketinggel, és ilyen értelemben a dolgozat egységét megbontaná, a 

három vizsgált tanácsadói szolgáltatás történeti áttekintését a mellékletben mutatom be. (1. sz. 

melléklet) E helyütt a jelenlegi piacra és a kibontakozó tendenciákra koncentrálok, arra a 

marketing környezetre, amelyhez a tanácsadó cégeknek marketingjükben alkalmazkodniuk kell. 

 

3. 1. A könyvvizsgálói piac 

 

3. 1. 1. A könyvvizsgálati piac fejlődése, a jelenlegi piaci helyzet  

 

3. 1. 1. 1. Nemzetközi piacokon 

 

A könyvvizsgálat nemzetközi piacán az utóbbi években rendkívül nagy változások mentek végbe. 

A változások végeredménye, hogy ma az ún. BIG 4120 uralja a könyvszakértői piacot. A 

globalizáció felértékelte a globális cégek szerepét, mivel a nemzetköziesedéssel a vállalatok a nagy 

nemzetközi cégek szolgáltatásaira tartanak igényt. A piac méretét befolyásoló legfontosabb kérdés, 

hogy milyen árbevételi határhoz kötik a kötelező auditot. Ez országonként eltérő, az Egyesült 

Királyságban például napirenden van, hogy a jelenlegi 1 millió fontról 4,8 millió fontra emelik. 

Jelenleg mind az USA-ban, mind Európában az alapkérdés a könyvszakértői szakma hírnevének 

megszilárdítása. 

 

                                                 
120 BIG 4-nak a világ négy legnagyobb multinacionális könyvvizsgáló és tanácsadó cégét nevezik: Ernst&Young,  
      PriceWaterhouseCoopers, KPMG és Deloitte Touche 
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Utalni kell a 2002. évi Sarbanes-Oxley (SOX) törvényre, mivel a könyvszakértői piac, sőt 

általában a tanácsadói piac jelenlegi helyzetére ez bír a legnagyobb befolyással. A törvény az 

elmúlt évek nagy könyvszakértési, pénzügyi botrányaira – Enron, Worldcom, Adelphia, Global 

Hostings stb. – kívánt választ adni. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy már 2001-ben több 

vizsgálatot folytattak arra vonatkozóan, hogy az auditor cégek vezetési tanácsadási szolgáltatásai 

hogyan hatnak az auditorok függetlenségére. A Wall Street Journal 2001. áprilisában jelentette, 

hogy a Sprint 2,5 millió dollárt fizetett az Ernst&Youngnak audit díjként, míg további 63,8 millió 

dollárt egyéb tanácsadói szolgáltatásokért. Ugyanígy a GE a KPMG-nek az audit díjként kifizetett 

összeg négyszeresét fizette más tanácsadói szolgáltatásokért. A Stanford Business School 

könyvszakértői tanszékének csapata végzett átfogó vizsgálatot 4000 cég körében, és egyértelműen 

azt állapították meg, hogy a nem audit szolgáltatások rontják az auditorok függetlenségét, és 

alkalmat adnak a bevételek befolyásolására.  

 

A Sarbanes-Oxley törvény célja, hogy a részvénytársaságoknak nyújtott pénzügyi jelentések, a 

független audit és a könyvelési szolgáltatások minőségét és átláthatóságát javítsa. Intézményi 

kereteként létrehoztak egy felügyeletet (Public Company Accounting Oversight Board), amelynek 

feladata, hogy a sztenderdek kidolgozásával a részvénytársaságokat auditáló cégek függetlenségét 

erősítse, a vállalati felelősséget és a vállalati pénzügyi nyilvánosságot javítsa. A cél elérése 

érdekében a vállalati igazgatóságok audit bizottságának felelősségét kiterjesztették, megtiltották, 

hogy az amerikai tőzsdén jegyzett cégeknek az auditora vezetési tanácsadási vagy más 

professzionális szolgáltatásokat nyújtson, új képesítési követelményeket írtak elő az igazgatósági 

tagok és tisztségviselők számára, és az audit cégeket kötelezték, hogy tanúsítsák az új 

képviseleteket, valamint nagyon szigorú büntetőjogi és polgári büntető szankciókat szabtak ki a 

törvény rendelkezéseit megsértő vállalatokkal szemben.          

 

A rendelkezéseknek volt egy díjemelő hatása, mivel ahogyan Dennis Nally, a 

PriceWaterhouseCoopers amerikai elnöke mondta „az audit bizottságok több munkát követelnek 

tőlünk, több helyszínt kell felkeresnünk, különböző típusú kérdésekkel kell foglalkoznunk, ez 

magasabb audit díjakat jelent.121 ” A szakértők 15-25 % közötti audit díjemelést prognosztizáltak. 

A SOX törvény még egy következménnyel járt, egy pótlólagos üzleti, bevételi lehetőséget is jelent 

a könyvszakértő cégeknek, elsősorban a BIG 4-nak. A SOX szabályozáshoz kapcsolódó 

dokumentációk elkészítésében ugyanis azok, akik nem auditorai az adott cégnek, jelentős 

                                                 
121 PriceWaterhouseCoopers belső anyag, 2004 
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segítséget nyújtanak az érintett vállalatoknak. Ez jelenleg növekedési lehetőséget biztosít a piacon, 

illetve bizonyos mértékig kompenzálhatja az egyéb tanácsadási munkák megszűnéséből adódó 

jövedelem-kiesést. 

 

A szabályozás minden olyan európai céget is érint, amely az amerikai tőzsdén jegyzett.  

Az Unió Gazdasági- és Pénzügyminiszterek Tanácsa 2001. decemberi javaslata alapján 2005-től a 

tőzsdei társaságok konszolidált beszámolóikat a nemzetközi számviteli sztenderdek (IAS) szerint 

kell, hogy elkészítsék. (kivétel az US GAAP sztenderdeket használók 2007-ig). 

 

3. 1. 1. 2. Magyarországon 

 

Az okleveles könyvvizsgálói intézményrendszert az 1988. évi Gazdasági társaságokról szóló VI. 

törvény élesztette fel. A politikai, gazdasági rendszerváltással a számvitel, a könyvvizsgálat 

szerepe felértékelődött. 

  

A könyvvizsgálat szükségességét a 1989. évi Átalakulási Törvény, valamint az 1990. évi 

értékpapírokról szóló törvény is érintette. Mind a pénzintézetről és pénzintézeti tevékenységről 

szóló 1991. évi, mind a befektetési alapokról szóló 1991. évi törvény már kötelezően előírta a 

könyvvizsgálatot. 

 

A számviteli törvény változása szoros összefüggésben volt a külföldi befektetők, valamint a 

nemzetközi könyvszakértő cégek magyarországi megjelenésével. Az 1991. évi XVIII. Számviteli 

Törvény meghatározta a könyvvizsgálatra kötelezettek körét és közzétételi kötelezettséget. 1991-

től a mérleg valódiságát, megbízhatóságát, hitelességét a könyvvizsgálóknak kell igazolni. 1991-

ben a Könyvvizsgálók Egyesülete Magyar Könyvvizsgálói Kamarára változtatta a nevét. Az 1997. 

évi LV-ös, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 

törvénnyel visszaállt a könyvvizsgálat korábbi intézményrendszere. 

A 2002. évi Számviteli Törvény fő célja az EU számviteli irányelveivel való jobb összhang 

megteremtése volt. Megváltoztak a mérleg-és eredménykimutatás formái. Lényeges változás 

történt a valutás és devizás tételek értékelésénél, ahol az átszámítási árfolyamra a törvény 

különböző lehetőségeket kínált. Bizonyos feltételek mellett az üzleti év eltérhet a naptári évtől, így 

lehetőség van arra, hogy egyes vállalkozások az anyavállalat üzleti évéhez igazodva 

változtathassák meg a mérleg fordulónapját. A számviteli alapelveket érintő néhány pontosítás is 
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történt, az adótörvényekhez hasonlóan az értelmező rendelkezéseket, fogalmakat is definiálták a 

törvényben. Tovább erősödött az összhang a számviteli és adótörvények között, és érdemben 

változtak az alultőkésítettségre és kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó szabályok. 

Újabb módosításra került sor 2004. január elsejével. A törvény módosításának célja az EU-hoz 

történő csatlakozásból eredő jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, valamint azon 

kötelezettségé, amely szerint a nemzetközi számviteli standardokat (IAS/IFRS) 2005. január 1-

jétől minden tőzsdei cégnek alkalmaznia kell konszolidált beszámolójának összeállításakor. 

Magyarország számviteli előírásai és az IAS-ek közötti különbségek már nem jelentősek. 2005. 

január elsejétől a konszolidációt a magyarországi cégek is az IAS vagy az IFRS szerint végezhetik 

el, magyar auditálásra nincs szükség. 

A Sarbanes-Oxley törvénynek csak annyiban van közvetlen hatása a magyarországi auditorok 

tevékenységére, hogy érinti azokat a cégeket, amelyek globális, az USA tőzsdéjén jegyzett cégeket 

auditálnak. A szabályozás alá eső cégek auditja jelentős többletfeladat elé állítja az auditort, a 

dokumentációk, folyamatok auditálása igen idő- és munkaigényes.  Ugyanakkor az Enron- ügy 

mégis szolgált könyvvizsgálói tanulságokkal. Egyfelől a szakmai összeférhetetlenség és a 

függetlenség biztosítása érdekében a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, lépéseket tett a szabályozás 

terén, másfelől a konfliktushelyzet elkerülése érdekében az auditor cégek szétválasztották – vagy 

eladták – a könyvvizsgálatot és az üzleti tanácsadást.122 

Az audit szektor hazai versenyhelyzetét a porteri tényezők alapján az alábbiak szerint 

jellemezhetjük.  

A jelenlegi verseny értékelésénél a Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakértői becslésére 

támaszkodhatunk, melyek szerint ma Magyarországon 1300 könyvvizsgáló cég, 5000 

könyvszakértő működik. A BIG 4-nak nevezett 4 nagy multinacionális cég kb.200 

könyvszakértővel rendelkezik, és magáénak tudhatja a 10 milliárd Ft-ra becsült piac mintegy 80 

%-át. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a maradék piacon osztozik kb. 4.800 

könyvszakértő. A magyarországi nemzetközi vállalatok és a nagy magyar vállalatok zöme is szinte 

kizárólag a BIG  4-ral dolgoztat. 

 

Előbbi számadatok igen erős versenyre engednek következtetni, ahol a verseny nagyjából három 

elkülönült piacon zajlik. A BIG 4 egymással van versenyben a piacon, bár esetenként 

                                                 
122 Dr. Ferenczi András: Az Enron-ügy könyvvizsgálói tanulságai, Számvitel, adó, könyvvizsgálat 2002/2 
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versenyeznek a közepes könyvvizsgálókkal is a közepes méretű cégek auditjáért. A közepes- és kis 

könyvvizsgáló cégeket is érdemes külön választani. A közepes méretű cégek – BDO Kontroll, 

Mazars& Guerard, IB Grant Thornton, Consultatio, Metrum, Audit Service – a közepes méretű 

külföldi és magyar cégek piacán állnak éles versenyben egymással. Néhány esetben versenybe 

szállnak a nagy méretű cégek auditjáért is. A kis könyvszakértő cégek – amelyek az 1300 cég 

zömét teszik ki – egyértelműen a kisebb magyar vállalkozások könyvvizsgálatát végzik.  

 

Megítélésem szerint a verseny élességét több tényező növeli: 

• az audit fogyasztói cikké – commodity- vá – válása, azaz a könyvvizsgálat 

sztenderdizálásával kicsi a lehetőség a szolgáltatások tényleges megkülönböztetésére, 

• az iparág növekedési üteme lassul, 

• nagyjából azonos erejű versenytársak vannak mindhárom kategórián belül, így megvan a 

lehetősége, hogy egymással vetélkedjenek, aminek legerőteljesebb megnyilvánulása az 

árverseny. 

   

A három piacon nagyon eltérő üzleti, működési sajátosságokkal találkozunk, ami természetesen 

egészen más kérdéseket vet fel a marketing vonatkozásában is. 

 

A helyettesítés kérdése ezen a területen lényegében nem merül fel, hiszen a Számviteli Törvény 

szabályozza a könyvvizsgálatra kötelezettek és a könyvvizsgálat végzésére jogosultak körét. A 

helyettesítés az egyéb tanácsadói audit területen léphet fel. 

 

A piacra való belépés lehetőségét vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy a belépési korlát egyfelől 

magas, másfelől közepesnek mondható. A piacra belépni a meglévő erős verseny miatt eleve 

nehéz, ugyanakkor, mint más szellemi szolgáltatásoknál is, a tőkekövetelmények relatíve nem 

magasak. A professzionális szolgáltatásoknál megkövetelt magas szakmai sztenderdek, elvárások 

teljesítése kemény feladat, folyamatos képzésre, fejlesztésre van szükség. Bár a megkülönböztetés 

lehetősége általában véve korlátozott, az egyes részpiacokon a lojalitás eltérő. A BIG 4 piacán az 

anyavállalati nemzetközi elkötelezettségek, a vállalati image, a referenciák miatt a piac zárt. A 

közepes cégeknél szintén elég stabil vevőkört találunk, átlagosan 10-15%-os fluktuálást 

tapasztalhatunk. Az áttérési költségek ezen a piacon közepesnek mondhatóak, az áttérési 

költségeket az alacsonyabb ár kompenzálhatja. Összességében úgy gondolom, hogy az új belépők 

támadása leginkább a kis cégek piacán képzelhető el, a közepes méretű könyvvizsgálói piacon 

ettől nem kell tartani, a BIG 4 piacán pedig ez nyilvánvalóan nem is értelmezhető. Ha 
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megvizsgáljuk, hogy az elmúlt években milyen mozgás volt a piacon, akkor az is azt támasztja alá, 

hogy az új belépők támadása alacsony. A BBJ Listák Könyvében évek óta ugyanazokat a 

könyvvizsgáló cégeket találjuk az első 25 között. 

 

Az éles versenyből, a túlkínálatból, a szolgáltatás commodity jellegéből adódóan a vevők, az 

ügyfelek alkuereje ezen a piacon igen magas. A kép ennél mégis árnyaltabb, mert a szolgáltatás 

bizalmi jellegéből adódóan mégis erős a vevők kötődése a könyvvizsgálókhoz. Az erős 

alkupozíció megnyilvánulása, hogy az ügyfelek a sztenderd audit szolgáltatáson kívül az audit 

díjért – különösen a közepes cégektől – kiegészítő adózási-, gazdasági- és vezetési tanácsadói 

szolgáltatásokat is kapnak.  

 
 
3. 1. 2. Trendek, várható tendenciák  

 

3. 1. 2. 1. Nemzetközi piacokon 

 

A nemzetközi könyvszakértői piacon változás várható az európai szabályozásban, megváltozhat az 

auditra kötelezett vállalkozások köre, ami természetesen a könyvszakértői piac méretét is 

befolyásolhatja. Az auditorok felelőssége, megbízhatósága továbbra is központi kérdés marad. A 

nagyszámú peres ügyhöz kapcsolódik a biztosítás, feltételezhető, hogy a biztosítási díjak 

emelkedni fognak. A nemzetközi piacokon továbbra is a BIG 4 dominanciája prognosztizálható, a 

tőzsdén jegyzett vállalatokat szinte kizárólag ők auditálják. A vezetési tanácsadás lényegében 

kikerült a BIG 4 cégek szolgáltatási palettájáról, vezető részarányuk marad az audit, az adó és a 

vállalati pénzügyek területén. 

 

3. 1. 2. 2. Magyarországon 

 

Jelenleg 50 millió FT árbevétel felett kötelezettek a vállalkozások könyvvizsgálatra. A 

várakozások szerint néhány éven belül, de legkésőbb Magyarország Európai Monetáris Unióhoz 

való csatlakozása előtt az értékhatárt az európai normákhoz fogják igazítani, és azt 500 millió Ft-

ban fogják meghatározni. Ez azt jelenti, hogy a kis-és közepes vállalkozások – mint tudjuk a 

vállalkozások 98 %-a ebbe a kategóriába tartozik – nem lesznek kötelesek könyvvizsgálati 

szolgáltatásokat igénybe venni. Ez a változás az audit piac jelentős szűküléséhez fog vezetni, 
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mégpedig éppen abban a könyvvizsgálói körben, ahol a jelenlegi 5000 könyvvizsgáló zöme 

tevékenykedik.  

 

A nagy könyvvizsgáló cégek pozitív változásokra számíthatnak, hiszen a globalizációval egyre 

több nemzetközi cég lesz, amelyek az ő szolgáltatásaikat igénylik, másfelől a globalizáció további 

térhódításával a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő audit iránti igény is növekedni fog. 

 

3. 2. A vezetési tanácsadási piac123 

 

3. 2. 1. A vezetési tanácsadási piac fejlődése, a jelenlegi piaci helyzet 

 

3. 2. 1. 1. Nemzetközi piacokon 

 

A Kennedy Institute 3%-os növekedést becsülve, 2004-re 125 milliárd USD-ra jelzi előre a 

tanácsadási piacot. 124 

 

A 2003. évi vezetési tanácsadó piac 115 milliárd USD-ra tehető, amelyből az európai tanácsadók 

részesedése 47,5 milliárd euro.125 A tanácsadói iparban dolgozók létszáma világszerte 4-500.000, 

Európában 310.000 volt. A legfejlettebbek az angol (31,2%) és a német piacok (27,6%), ezeket 

követi a francia piac (11,8%). A 4. ábra adatai szerint jelenleg a szakma GDP-ből való részesedése 

Európában 0,42 %, amely az 1994.évi 0,12 %-hoz képest jelentős fejlődést mutat.    

 
2. ábra Management Consulting (MC) az európai GDP százalékában 1994-2003 között 

 
Forrás: FEACO 2004. 

                                                 
123 A vezetési tanácsadás történetét a www. Careers-in-business.com adatai alapján dolgoztam fel.  
124 globalconsultinggeographicmarkets.consultingcentral.com  
125 Survey of the European Management Consultancy Market, FEACO, 2003 
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A vezetési tanácsadási piac országok és régiók szerint, nagy különbségeket mutat, ez olvasható ki 

a 3. ábrából. 

 

3. ábra Az európai MC piac ország/régió szerint 

 
Forrás: FEACO 2004. 

 

Az elmúlt évekre az erős koncentráció volt jellemző, Európában a TOP 20 tanácsadó árbevétele 

adja az árbevétel több mint felét. A vezetési tanácsadás FEACO szerinti öt területét vizsgálva, 

jelentős változásokat tapasztalunk. Bár az információtechnológia még mindig az első helyen áll, 

ismét veszített jelentőségéből, ugyanígy a második legjelentősebb üzletág, a stratégiai tanácsadás 

szintén kisebb visszaesést mutat. Továbbra is jelentős a működési és a HR- tanácsadás szerepe, a 

legdinamikusabb fejlődés az outsourcing területén tapasztalható, aránya a teljes vezetési 

tanácsadási árbevételből 2000-ről 2003-ra megduplázódott. (4. ábra)  

 

A tanácsadási szolgáltatásokat az egyes iparágak különböző mértékben veszik igénybe, az ezen a 

területen mutatkozó változásokat az 5. ábra szemlélteti. Korábban a tanácsadás legjobb piaca a 

pénzintézeti szektor volt, mára ezt a kormányzati szektor világviszonylatban megelőzte. Az előbbi 

két ágazatot Európában az energia- és a telekommunikációs szektor tanácsadói kiadásai követik. A 

tanácsadási igényekre jellemző, hogy azok sokkal magasabbak, mint korábban, és megkövetelik az 

iparágak magas szintű ismeretét.  
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4. ábra Az európai MC piac összetétele kulcsszolgáltatások szerint 

 
Forrás: FEACO 2004. 

 

5. ábra Az európai MC piac összetétele az ipari kulcsszektorok szerint 

 

 
Forrás: FEACO 2004. 
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3. 2. 1. 2. Magyarországon 

 

A vezetési tanácsadási piac igen összetett, hiszen többféle tanácsadási területet, így 

• a stratégiai tanácsadást, 

• szervezetfejlesztési tanácsadást, 

• a pénzügyi tanácsadást, 

• az informatikai tanácsadást, a termelés- és működés tanácsadást, az üzleti folyamatok 

újratervezését,  

• az emberi erőforrás tanácsadást, 

• a minőségügyi tanácsadást és  

• a marketingtanácsadást öleli fel. 126 

  

A vezetési tanácsadás határterületeinek tekinthetőek még a mezőgazdasági, az EU, a 

kisvállalkozási, a tréning, a regionális és a mérnöki tanácsadás127 

 

A magyar vezetési tanácsadási piacon  

• a nagy nemzetközi könyvszakértő cégek vezetési tanácsadói, 

• nemzetközi vezetési tanácsadó cégek, 

• nagy magyar vezetési tanácsadó cégek és  

• kis hazai tanácsadó cégek, egyéni tanácsadók találhatók meg. 

 

A vezetési tanácsadó cégek forgalma Magyarországon 2003-ban mintegy 215 millió euró volt, 

valamivel kevesebb a 2002-es 220 millió eurónál. Magyarországon hozzávetőleg 300 cég 

foglalkozik fő tevékenységként vezetési tanácsadással, amely kb. 3500 főt foglalkoztat. 

 

A vezetési tanácsadási piacon jelentős változás – egyesek szerint paradigmaváltás – történt az 

elmúlt években, ami megnyilvánul a struktúra összetételében is. A piaci struktúra jelentős 

változását az okozta, hogy a könyvszakértői függetlenség biztosítása érdekében ugyanazon 

tanácsadó cég nem végezhet könyvvizsgálói és tanácsadói szolgáltatásokat egy vállalat részére. Az 

ennek való megfelelés érdekében az akkor még BIG 5 sorra megvált a vezetési tanácsadói 

üzletágától.  

                                                 
126 dr. Poór József és szerzői kollektívája: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Budapest,KJK Kerszöv, 2000. p. 35 
127 dr. Poór József és szerzői kollektívája: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Budapest,KJK Kerszöv,  2000 p. 36 
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A tanácsadói üzletág leválasztása elsőként az Andersen csoporton belül fogalmazódott meg 1997- 

ben, először Andersen Consulting néven jött létre az önálló vezetési tanácsadó cég, amely ma 

Accenture néven működik. 

 

2000-ben az Ernst&Young Magyarország Kft. a Procont Projektvezetési és a Controlling 

Tanácsadó Kft.-nek adta el tanácsadási üzletága egyes területeit. A döntés az üzletágon belül az 

informatikai, szervezetfejlesztési és a hatékonyságnövelési szolgáltatásokat érintette. A két cég 

közötti hosszú távú megállapodás értelmében az E&Y az értékesített szolgáltatási területeken nem 

fejleszt ki saját üzletágat és az ilyen jellegű projektekben (a már futó tenderek esetleges 

nyerteseként is) elsődlegesen a Proconttal működik együtt, illetve azt ajánlja üzleti partnereinek. 

 

A PriceWaterhouseCoopers Consulting cég Magyarországon 2002. novemberében egyesült az 

IBM-mel, és ezzel megalakult az IBM Business Consulting Services üzletága. Ügyfélkapcsolat 

kezelés, emberi erőforrás menedzsment, pénzügy-és költségmenedzsment, ellátási lánc 

menedzsment, alkalmazás innováció és stratégiaalkotás tartoznak a szolgáltatási körébe. 

 

A KPMG Consulting Kft. 2001. októberétől működik jogilag függetlenül. A cég teljes körű, 

átfogó, ugyanakkor a konkrét igényekhez alkalmazkodó megoldásokat kínál ügyfeleinek a 

stratégia kialakításától az informatikai rendszerek implementálásáig. A fő szolgáltatási területeken 

iparági szakcsoportok működnek, ezek közül is a pénzügyi, a telekommunikációs, a fogyasztási 

cikkeket és ipari termékeket gyártó szektorral, a közüzemi szolgáltatókkal, valamint a kormányzati 

szektorral foglalkozó szakcsoportok a legjelentősebbek.  

 

2002-ben a Deloitte is létrehozta saját tanácsadó cégét, Deloitte Consulting néven. 

 

Jelenleg a BIG 4 megmaradt vezetési tanácsadási területe korlátozott keretek között nyújt vezetési 

tanácsadást, bár különböző szolgáltatások mögé rejtve egy sor vezetési tanácsadási tevékenységgel 

találkozunk. A BIG 4-nál a következő klasszikus tanácsadási szolgáltatásokat találjuk: 

• pénzügyi tanácsadás; M&A, vagyonértékelés, részvényérték menedzsment, vállalatok 

újjászervezése, projektfinanszírozás, privatizáció, 

• tranzakciós szolgáltatások; átvilágítás cégvásárlás esetén, piaci átvilágítás, finanszírozás 

• kockázatkezelés; finanszírozás, befektetés 
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• HR szolgáltatások 

• EU- tanácsadás 

• logisztikai tanácsadás, CRM, internet értékesítés, 

• ingatlan tanácsadás 

 

A jelenlegi piaci verseny jellemzője, hogy ma már a vezetési tanácsadási piacon nem a BIG 4 a 

meghatározó. A legjelentősebb szereplők a KPMG Consulting, a Procont Holding, az IBM 

Business Consulting Services, az AAM Vezetési Informatikai Tanácsadó, az IFUA 

Horwath&Partners, a Czipin&Proudfoot, a Proware Informatikai Tanácsadó, a Stratis, a Roland 

Berger, a Synergia, a MCS. Bizonyos mértékű szakosodás mindegyik vezetési tanácsadónál 

megfigyelhető, vannak viszont olyan tanácsadók, amelyek csak egy-két tevékenységi körre 

szakosodtak.   

 

A vezetési tanácsadói piac árbevételi és létszám adatait nehéz megbecsülni, mivel a nagy stratégiai 

tanácsadó cégek – Boston Consulting Group, McKinsey –, az IBM, Deloitte Consulting nem 

hozzák nyilvánosságra adataikat. 

 

A Budapest Business Journal (BBJ) listáján128 szereplő 30 cégen kívül több száz kis tanácsadó cég, 

egyéni vállalkozó próbál megélni a piacon, specializált szolgáltatásokkal. A piac szétaprózottságát 

jelzi, hogy a cégek kb. 10 %-a tudhatja magáénak az árbevétel kevesebb, mint felét.  

 

A vezetési tanácsadási piacról általánosságban elmondható, hogy a belépési korlát alacsony, ami a 

piac felhígulását jelentette. Éppen ezért elengedhetetlenül szükségessé vált a kamara életre hívása. 

Jelenleg a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége törekszik a szakma minőségi 

színvonalának megőrzésére. Kialakították a CMC minősítési rendszert, és az Etikai Kódexben 

lefektették a tanácsadói működés normarendszerét. Sajnos, mindez nem elegendő, hiszen nincs 

felhatalmazás a szankcionálásra.  

 

A vevők alkuereje a tanácsadók nagy száma, az erős verseny, különösen az egyéni tanácsadók, 

kisebb cégek által alkalmazott alacsony árak miatt, igen nagy. A specializáció ellenére bármely 

tanácsadási témában számos versenytárs van. 

 

                                                 
128 BBJ Book of Lists, 2004 
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A helyettesítést itt lényegében úgy értelmezhetjük, ha a vállalatok saját erőből, vagy belső 

tanácsadó segítségével oldják meg vezetési problémáikat. Vannak ebbe az irányba és ezzel 

ellentétes irányba ható tényezők. Az üzleti problémák komplexitása, újabb és újabb vezetési 

problémák felmerülése, egyes tranzakciókhoz kapcsolódó vezetési feladatok megoldása a külső 

tanácsadók igénybe vétele irányába motiválja a vállalatokat. Az egyre képzettebb szakembergárda 

ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a korábban „házon belül” nem megoldható problémák cégen belül 

kerüljenek megoldásra. A hatékonysági kérdések előtérbe kerülése egyfelől csökkenti a 

tanácsadási piacot, másfelől az outsourcingon keresztül új piacokat nyit.   

 

3. 2. 2. Trendek, várható tendenciák  

 

3. 2. 2. 1. Nemzetközi piacokon 

 

A vezetési tanácsadás piacára 2006-ig évi 5 %-os növekedést prognosztizálnak.129 A növekedés 

motorjának, egyben a tanácsadói ipar mozgatórugójának az USA-t tekintik. Észak- Amerikát az 

Ázsia- Pacific- régió követi a növekedésben, a kínai és az indiai piac sok kicsi, de növekvő 

lehetőséget kínál a tanácsadóknak. Európa az átlag alatt teljesít, de nem szabad egységesen kezelni 

az európai piacot, mert országonként különböző tendenciákat mutat. Kelet-Közép-Európában és az 

angol piacon növekedést prognosztizálnak.  

 

Várható, hogy 2006-ra az egészségügyi szektor meg fogja előzni a kommunikáció/média szektort. 

Bár az 1990-es évek végén tapasztalt IT- boom a 2000-es évek elejére megtorpant, 2006-ra 

fellendülés várható. A stratégiai tanácsadás növekedési üteme ugyan lelassult, de ez az 

elkövetkező néhány év egyik legígéretesebb területének ígérkezik. 

 

3. 2. 2. 2. Magyarországon 

 

Talán ez az a terület, ahol a legnehezebb megbecsülni a piac alakulását. Amennyiben az 

outsourcing a korábbi ütemben növekedik, úgy növekedni fog a vezetési tanácsadás iránti igény. A 

nemzetköziesedés – magyar vállalatok külföldi piacokon – szintén valószínűsíti a tanácsadási 

szolgáltatások piacának bővülését. Várható, hogy a kis-és középvállalkozások – részben az uniós 

pályázati pénzekből – az erősödő verseny, a nyitottabb piac miatt mindinkább ráébrednek a 

                                                 
129 Consulting Industry Almanac 2005, Plunkett Research in  www. researchandmarkets.com 
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különböző vezetési, marketingmódszerek szükségességére. Az EU- belépéssel új tanácsadási 

igények jöttek létre mind a folyamattanácsadás, mind az egyéb tanácsadói szolgáltatások területén. 

A folyamattanácsadás ötletek generálását, projektek kidolgozását, pályázatok elkészítését jelenti. 

Az is látható, hogy e területen új szakmai csoportosulások, integrációk jönnek létre, a lokális 

tanácsadók szerepe felértékelődik. 

 

Egy másik tendencia, hogy a vállalatoknál egyre képzettebbek a felső-és középvezetők, ezért 

lehetséges, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem külső tanácsadásként vesznek igénybe, illetve 

valószínű, hogy csak specializált, magas szakmai színvonalú szolgáltatásokkal lehet hosszú  távon 

a piacon maradni.  

 

Összességében ma még nehéz megbecsülni, hogy a különböző tendenciák eredője végül is milyen 

lesz.        

 

3. 3. A jogi tanácsadási piac130 

 

3. 3. 1. A jogi tanácsadás fejlődése, a jelenlegi piaci helyzet 

 

3. 3. 1. 1. Nemzetközi piacokon 

 

Az ügyvédi irodákat sehol nem kötelezi törvény, hogy nyilvánosságra hozzák üzleti 

eredményeiket. Ám az elmúlt években a média részéről nagyobb nyomás nehezedett ezekre a 

cégekre, hogy fedjék fel a pénzügyi adatokat. A magazinok azt állítják, sikerült a cégek teljes éves 

beszámolóit megszerezni, a szakértők és az érintettek viszont szkeptikusak. A magazinok a cégben 

részes partnerekre vetített profitot tartják a legjobb mérőszámnak, amelynek segítségével össze 

tudják hasonlítani az egyes vállalatok teljesítményét. Az egy partnerre jutó profit óriási eltéréseket 

mutat: míg a legnagyobbaknál átlag 676 ezer font körül van, addig a közepes nagyságú cégeknél 

ennek mindössze egyharmada, mintegy 248 ezer font.131 

 

Jelenleg a nemzetközi jogi tanácsadási piacra az angol-szász dominancia a jellemző, az európai 

üzleti jogi piacon az amerikai és az angol jogi tanácsadók kb. egyharmados részaránnyal 

rendelkeznek. A hat legnagyobb brit jogi cég tudhatja magáénak a TOP 100 bevételeinek 40 

                                                 
130 A vezetési tanácsadás történetét a www. Careers-in-business.com adatai alapján dolgoztam fel.  
131 Világgazdaság, Menedzser Melléklet, 2004. szeptember 10. 
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százalékát. A brit TOP 50 díjbevétele 2003-ban 157,6 millió font volt, a díjak átlagos növekedése 

4,6 %, az átlagos profitnövekedés 6 %.132 Az Enron- eset óta jellemző a szakmára, hogy a cégek 

korlátolt felelősségű társasággá alakulnak, mert így védve érzik magukat a különböző kártérítési 

perektől. A Kft. forma előnye ugyanis, hogy a pénzügyi adatok közzététele kevésbé érdekes, mivel 

a profitok nyilvánosak. A brit cégek egynegyede már átalakult korlátolt felelősségű társasággá, 

további 50 %-a pedig tervezi azt.133  

 

Az amerikai piacon a növekedés egyfelől a megújult vállalati aktivitásnak, másfelől a 

vállalatirányítási reform hatásának tudható be. A TOP 50 USA jogi tanácsadó 2003. évi díjbevétele 

28,84 millió USD, (15,6mio font) volt.  Az amerikai piac dinamikus növekedést mutatott, az 

átlagos díjbevétel növekedés 10,3 %, az átlagos profit növekedés 10,2% volt. A peres ügyek 

maradtak továbbra is az egyik legerősebb területnek, emellett a tranzakciós ügyletekben is 

élénkülés volt tapasztalható. Az előbbiek mellett sok értékpapír peres ügy és csődeljárási ügy 

származott az előző recessziós ciklusból. Az amerikai irodák számára London jelenti az 

ugródeszkát a kontinens piacára, ahol a közös nyelv ellenére számos kulturális különbséggel kell 

megküzdeniük. 

 

A független európai jogi irodák a globális invázió ellenére jól prosperálnak. Az európai 

országokban nem egységes a kép, míg Skandináviában csak 12%, Németországban 40 % a 

nemzetközi cégek aránya. 

 

Az európai jogi tanácsadási piac egyik központi kérdése annak elérése, hogy az ügyfelek szélesebb 

felhatalmazást adjanak az érdekeikkel ellentétes cselekvésre. 

 

3. 3. 1. 2. Magyarországon 

 

A jogi tanácsadási területén a könyvvizsgálati piaccal szögesen ellentétes a jelenlegi piaci helyzet, 

a piacot a jogi tanácsadó irodák uralják, a BIG 4 csak a piac kis részét tudhatja magáénak. 

 

A piaci részarányokat igen nehéz számszerűsíteni, mivel ezen a piacon az árbevételeket teljesen 

bizalmasan kezelik. A BBJ Listák Könyve a jogi irodák adatait már évek óta nem is teszi közzé. 

Becslések szerint a BIG 4 piaci részesedése nem haladhatja meg a 10 %-ot. A nagyobb jogi irodák 

                                                 
132 Legal Week, 2005. február 8. 
133 Legal Week, 2003. május 8. 
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létszáma a százat is megközelíti, a közepesek 20-30 fős létszámúak. A magyarországi piacon a 

legjelentősebb nemzetközi jogi cégek a Köves Clifford Chance, a Linklaters, a Martonyi&Kajtár 

Baker&McKenzie, az Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer.   A nemzetközi jogi 

cégek dominanciája a kisebb magyar cégeknek csökkenő teret enged, néhányan azonban – Nagy és 

Trócsányi, Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori és Sándor, Szegedi, Szentiványi – erős jelenlétet 

vívtak ki a piacon. Az utóbbi időben bizonyos átcsoportosulások végbementek a magyar jogi 

irodák között. A nemzetközi irodák – a nagyok és a közepesek is – hasonló szolgáltatási 

portfolióval rendelkeznek.  

A legtöbb cégnek állandó külső jogi képviselője van, de emellett természetesen vannak egyedi 

megbízások is a speciális szakértelmet igénylő ügyekben.  

A nemzetközi ügyvédi irodák teljes körű kiszolgálásra törekednek, mivel a nagy ügyfelek általában 

pénzügyi, verseny-, adó- társasági és más üzleti jogi tanácsot is magában foglaló komplex jogi 

megoldásokat várnak. A cégek közötti jogvitákban a leggyakoribbak a különböző szerződések nem 

teljesítéséből fakadó kártérítési perek Gyakoriak továbbá a védjegyperek, illetve a szellemi 

alkotásokkal összefüggő egyéb jogviták. A nagyobb cégek többször fordulnak választott 

bírósághoz, ami azzal magyarázható, hogy itt első fokon jogerős döntést hoznak.  A piac igényei 

alapján az ügyvédek egy-egy szakterületre, illetve iparágra specializálódnak.  

A jogi tanácsadók véleménye szerint a piac összességében növekvő. Ennek különböző okai 

vannak, így 

• a Sarbanes-Oxley törvény, amely sok jogi feladatot jelent, pillanatnyilag elsősorban az 

USA-ban, de Európában is, főként a holland, a német és a francia piacokon. 

• egyes üzletágakban – különösen az ingatlanpiacon – érezhetően több a befektető a magyar 

piacon, melyekkel kapcsolatban több igény merül fel jogi munka iránt. 

• bár az EU-jogharmonizáció már megtörtént, bizonyos területeken az új EU- szabályozással, 

így például adatvédelemmel kapcsolatban több a jogi munka. 

• a szabályozás következtében audit és jogi szolgáltatások ugyanazon ügyfélnek nem – jogi 

szolgáltatás –, vagy csak külön engedélyekhez kötötten – adó szolgáltatás – nyújthatók. 

Ezért a BIG 4 jogi szolgáltatásai igen megcsappannak, a jogi munka áttevődik a független 

jogi irodákhoz.     
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Bátran állíthatjuk, hogy napjainkban a piac jelentős átstrukturálódása folyik, amelynek 

mozgatóereje a független auditori kritérium. Természetesen ez azokat a jogi irodákat érinti, 

amelyek nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégekkel dolgoztak együtt. 

 

A belépési korlát a bent lévő nagy múltú, magas presztízsű jogi irodák miatt elég magas, hiszen 

nehéz újként versenyképesnek lenni. A kialakult szakmai szövetségek, kapcsolatrendszerek elég 

stabilak, a piacon lévő jogi irodák image-e erős. Az audit területtől eltérően itt adaptált 

szolgáltatásokról van szó, ami lehetővé teszi a differenciálást. Egyes jogi szakmai területeken ki is 

alakult a specializáció, pl. M&A tranzakciókban a Linklaters, banki területen a Freschfields, 

Bruckhaus Deringer, a Clifford Chance számít kiemelkedőnek.    

 

A szakemberekkel folytatott interjúkból kiderült, hogy az ügyfelek alkuereje a verseny dacára itt 

sokkal kisebb. Ez főleg a specializációból következik, amihez hozzájárul e szolgáltatás még 

erősebb bizalmi jellege is. Az adaptált szolgáltatási jellegből következően a díjaknak itt kisebb a 

szerepe, nem igazán beszélhetünk árversenyről.  

 

A jogi irodák díjai igen széles skálán mozognak, megközelítik az uniós szintet. Az állandó jogi 

képviselők díja havi 3-400 ezer forintnál kezdődik, de akár a több milliót is elérheti. Az egyedi 

megbízások esetén hazánkban is egyre többen alkalmazzák az óradíjat, amely az angolszász 

világban alakult ki. Az óradíjak általában 20-25 ezer forintnál kezdődnek, ám a nagy, nemzetközi 

irodák általában ennek a 2-3-szorosát kérik. 

 

A helyettesítés lehetősége itt a belső jogi osztályok és a külső jogi tanácsadók vonatkozásában 

értelmezhető. A vállalkozások a tevékenységükhöz kapcsolódó sztenderd jogi munkákat általában 

saját szervezetükön belül oldják meg, az eseti, speciális szakértelmet kívánó jogi feladatokat pedig, 

külső tanácsadókra bízzák. Mivel a tranzakciók összetettsége, bonyolultsága nő, az egyes 

részterületekre specializálódott jogi tanácsadók iránti kereslet növekszik.   

 

3. 3. 2. Trendek, várható tendenciák  

 

3. 3. 2. 1. Nemzetközi piacokon 

 

A jogi tanácsadók egyöntetűen kedvezőnek látják a jogi tanácsadási piac tendenciáit. Charlie 

Jacobs, a Linklaters partnere 2004 októberében úgy fogalmazott, hogy „a piac határozottan jön 
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vissza, a dolgok sokkal jobban alakulnak, mint egy évvel ezelőtt.” 134 A Legal Week, amely 

negyedévente méri az üzleti bizalmat a vezető jogi cégek körében, hasonló eredményre jutott.. A 

megkérdezett vezető jogászok 90%-a azt várja, hogy cége díjbevétele nő, és csak 10%-a gondolja, 

hogy az változatlan marad. A megkérdezettek több mint fele kétszámjegyű növekedést vár 2005-

re. A két legfontosabb célpiac számukra a vállalatok pénzügyi területei és a bankok. 

 

A Legal Week egy másik érdekes felmérést is végzett 2005 októberében135, Európa független jogi 

irodái körében vizsgálta a piaci kilátásokat. A nemzetközi cégek erős előretörése ellenére 

növekedést prognosztizáltak, mind méretben, mind díjbevételben. Átlagosan 43%-os 

méretnövekedést jeleztek előre, országonként azonban már jelentősek az eltérések. A 

legpesszimistábbak a hollandok és a belgák (18%-os növekedés), a legoptimistábbak a franciák 

(78%-os növekedés) és az olaszok (60%-os növekedés). Mindezt a növekedést a jogi piac jelentős 

bővülése mellett képzelik el. A megkérdezett független jogászok szerint a nemzetközi cégek 

elsősorban a tőkepiaci műveletekhez kapcsolódó jogi munkákra koncentrálnak. A folyamatos 

tőkepiaci globalizáció mellett az angol és amerikai jog lett a közös valuta a határokon átívelő 

tranzakcióknál.  Mindez erőteljes sztenderdizációval is jár.  

 

A nemzetközi verseny az egész jogi tanácsadási iparágat érinti. Annak érdekében, hogy a független 

helyi irodák a nemzetközi cégekkel szemben versenyképesek maradjanak, egész vezetési 

rendszerüket és szerkezetüket adaptálniuk kell hozzájuk, növelni a specializációt, a partner/társ 

arányt. Erőteljesen súlyt helyeznek a szolgáltatásra, jellemző a munkafolyamatok 

sztenderdizációja. A jogi cégek erőteljes befektetéseket mutatnak a tudásmenedzsmentbe és az IT- 

rendszerekbe. Az a tendencia is megfigyelhető, hogy a független irodák is megjelennek más 

országok piacain.  

 

3. 3. 2. 2.  Magyarországon 

 

Mint már elemeztük, a jogi irodák piaca a könyvvizsgáló cégekre vonatkozó szigorú szabályozás 

következtében bővült. A globalizáció, a nemzetközi egyesülések, a felvásárlások, a tőkepiaci 

tranzakciók tovább növelik az e szolgáltatások iránti igényt. Az üzleti folyamatok komplexitása, 

bonyolultsága szintén kedvezően hat erre a tanácsadói szektorra. Az előrejelzések egyértelmű 

piacbővülést mutatnak. A jogi irodák – amelyek még nem váltak ki a könyvvizsgáló cégekből – 

                                                 
134 Legal Week, 07 October, 2004 
135 Legal Week, 08 February 2005 
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önállósulnak, a jogi tanácsadás jelentős része már áttevődött a BIG 4 piacról a jogi irodák piacára. 

Az adózásnál hasonló a helyzet, ott a vállalati audit bizottságoknak kell engedélyezniük az auditor 

által nyújtható adózási szolgáltatásokat. Ez pillanatnyilag még nyitott kérdés, de lehet olyan 

következménye, hogy inkább független irodáktól veszik majd igénybe e szolgáltatásokat is, már 

most megfigyelhető az adózási üzletág fejlesztése a jogi tanácsadóknál. 

További specializáció várható, főként a „butikirodáknál”, amelyek kifejezetten egyfajta 

szolgáltatásra vagy piaci szektorra szakosodnak. A nagy irodák cégen belül szakosodnak. Vannak 

úgynevezett „csúcsspecialisták” is, olyan ügyvédek, akik csak egy dologgal, például kizárólag 

derivatív ügyletekkel foglalkoznak. Ilyenek egyébként vannak a butikirodákban vagy az egyéni 

irodákban is.136  

Hazánkban is kezd kialakulni az úgynevezett "panel law firm" szisztéma, amikor egy nagy társaság 

kiválaszt 4-5 ügyvédi irodát, és elsősorban ezekkel dolgoztat. Minden ügyletre meghívja őket, 

folyamatosan tartja velük a kapcsolatot. Esetenként versenyezteti őket, illetve egy adott munkával 

azt az irodát bízza meg, amelyik azon a területen a legjobb, a legnagyobb tapasztalata van.  

A piac folyamatosan felszínre hoz új igényeket, új jogi megoldások válnak szükségessé, amilyen 

például egy-egy PPP-ügylet. Ezek egyfajta dinamizmust biztosítanak a piacnak. 

  

3. 4. Összegző megállapítások a három vizsgált tanácsadói területre 

 

A magyar tanácsadói piacról adott áttekintés egyfelől sok hasonlóságot, másfelől sok 

különbözőséget tárt fel a könyvvizsgálat, a vezetési tanácsadás és a jogi tanácsadás 

vonatkozásában, amelyeket a könnyebb áttekinthetőség kedvéért az alábbi 1. táblázatban foglalok 

össze. 

 

Mindhárom területet igen erős verseny jellemzi, jelenleg a legerősebb verseny talán a vezetési 

tanácsadás piacán érzékelhető, de a könyvvizsgálati piacon is erős és növekvő.  

 

A piacra való belépés egyik területen sem könnyű, mégis talán a vezetési tanácsadás piacán a 

legkönnyebb, ott mutatkozik a legkisebb szakmai- és tőkekorlát.  

                                                 
136 Budapest Business Journal, 2005. március 3. 
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A helyettesítés lehetősége a könyvvizsgálati piacon tulajdonképpen nem áll fenn, a jogi tanácsadás 

területén a vállalkozások saját jogi apparátust működtethetnek, de igen speciális szaktudást 

követelő nagyobb tranzakcióknál a helyettesítés lehetősége alacsony. A vezetési tanácsadás igen 

sokféle tevékenységet ölel fel, a helyettesítés lehetősége, vagyis, hogy saját erőből oldja meg a 

problémát a vállalkozás, szolgáltatási területenként eltérő. A minőségügyi tanácsadásban például 

jóval kisebb, mint az emberi erőforrás tanácsadásban. Összességében mégis kimondhatjuk, hogy a 

helyettesítés lehetősége a vezetési tanácsadásban a legnagyobb.  

 

A vevők alkupozíciója az erős verseny miatt minden tanácsadási területen erősnek mondható, a 

jogi tanácsadásban a specializáció magas foka miatt alacsonyabb, a vezetési tanácsadásban a piac 

szétaprózottsága miatt magasabb. A könyvvizsgálatban a vevők alkupozíciója magas, de a BIG 4 

piacán az anyavállalati meghatározottság miatt a vezetési tanácsadáshoz képest valamelyest 

alacsonyabb.  

 

A piac méretének alakulása szempontjából a jogi és a vezetési tanácsadási terület a legkedvezőbb.   

 

A nemzetközi cégek részvétele piaci részarány szempontjából leginkább a könyvvizsgálat 

területre, legkevésbé a vezetési tanácsadási területre jellemző.  

 

1. táblázat    A tanácsadói piacok sajátosságai 

 

Piaci jellemzők Könyvvizsgálat Vezetési tanácsadás Jogi tanácsadás 
P1 A jelenlegi verseny 
erőssége 

XXX XXXX XXX 

P2 A belépési korlát 
nehézsége 

XXX XX XXX 

P3 A helyettesítés 
lehetősége 

X XXX XX 

P4 A vevők alkupozíciója XXXX XXX X 
A piac méretének 
növekedése (kereslet) 

X XX XXX 

Nemzetközi cégek 
dominanciája 

XXXX X XXX 

 

A marketingmix kialakításánál fenti sajátosságokat figyelembe kell venni. 
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4. AZ EMPIRIKUS KUTATÁS  

 

A szakirodalmi források elemzése, a sajtófigyelés, a tanácsadó cégek belső anyagainak elemzése, 

továbbá saját szakmai tapasztalataim alapján megfogalmazódtak bennem azok a feltáratlan 

kérdések, amelyek megválaszolását a tanácsadási marketingkoncepció kidolgozásához 

elengedhetetlennek tartottam. 

 

A felszínre került legfontosabb problémakörök az alábbiakban foglalhatóak össze: 

• milyen vállalkozói magatartásra, attitűdre számíthatnak a tanácsadók, 

• milyen döntéshozatali mechanizmus kíséri a vállalkozói döntéseket,  

• melyek az ügyféllojalitást befolyásoló legfontosabb tényezők, 

• a tanácsadók stratégiája, üzletpolitikája, ügyfélkapcsolati munkája és 

marketingtevékenysége összhangban van-e az ügyfelek előbbi jellemzőivel. 

 

4. 1. Kutatási hipotézisek 

 

Kutatási hipotéziseimet az előbbi problémakörök mentén fogalmaztam meg. A hipotézisek 

felállítását nehezítette, hogy kutatásom során szembesülnöm kellett azzal, hogy a magyar 

szakirodalom  bizonyos témakörökben hiányos, ezért hipotézisemet elsősorban az általánosabb 

elméletekre és saját tapasztalataimra építettem.     

 

Az általam felállított előfeltevések az alábbiak: 

 

H1  

A magyar vállalatvezetők attitűdje a tanácsadás iránt jellemzően pozitív, már nem szükséges 

rossznak, hanem hasznos tevékenységnek tekintik a tanácsadást. 

 

H2 

A tanácsadókra az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia a jellemző, vagyis az ügyfélkapcsolati munkára 

koncentrálnak, és a siker mércéjének elsősorban az ügyfélmegtartást tekintik. 

 

H3  

A magyar tanácsadókra a pályázat- típusú ügyfélszerzés a jellemző. 
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H4  

A magyar vállalatvezetők tanácsadó igénybevételére vonatkozó döntésében a tudástranszfer 

elvárásának igen nagy a szerepe. 

 

H5  

Az ügyféllojalitás kialakulását nem csupán a teljesítményparaméterek segítik, a lojalitás 

kialakulásában a vezetői érdekeknek is nagy szerepe van. 

 

H6  

A kompetenciák és a döntéshozatali folyamat között szoros összefüggés mutatható ki. A 

kompetenciáknak fontos szerepe van a tanácsadó választásban.  

 

H7  

Professzionális marketingtevékenységről csak a BIG 4 tanácsadóknál beszélhetünk, a tanácsadók 

többi csoportjánál még csak a marketingtevékenység kezdeti csírái fedezhetők fel. A kis-és 

közepes professzionális tanácsadóknál a marketing nem integrálódott a szervezetbe, elsősorban a 

cég tulajdonosa, ügyvezetője lát el marketingfeladatokat. A tanácsadásban alkalmazott 

marketingeszköztár igen szűkös, szinte kizárólag a kommunikációra korlátozódik. 

 

4. 2. Kutatási módszertan  

 

Mint azt a bevezetőben jeleztem, kutatásom fő vonalát a primer kutatások jelentették. 

 

A tanácsadási sajátosságok, a tanácsadói piac jellemzőinek alapos feltárása érdekében többféle 

kutatási módszert alkalmaztam: 

• személyes mélyinterjúk tanácsadó cégek vezetőivel, 

• személyes mélyinterjúk tanácsadó cégek marketing vezetőivel, 

• személyes mélyinterjúk vállalati vezetőkkel, 

• on-line kis-és középvállalati megkérdezés, 

• írásbeli kérdőíves nagyvállalati megkérdezés. 
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Primer kutatásaim olyan tanácsadói és vállalati kört fednek le, hogy megítélésem szerint feltétlenül 

alkalmasak általános következtetések levonására, így a professzionális szolgáltatásmarketing 

elméletéhez és gyakorlatához való hozzájárulásra.    

 

4. 2. 1. A tanácsadói kutatás  

 

Személyes mélyinterjúkat folytattam 25 tanácsadó cég – 3 jogi iroda, 5 könyvszakértő cég és 17 

vezetési tanácsadó – vezetőjével, és ezen túl öt tanácsadó cég marketingvezetőjével. A 

mélyinterjúkra 2004 szeptembere és decembere között került sor. A mélyinterjúk során használt 

kérdéskatalógust a 2. melléklet tartalmazza. 

 

Az interjúkban vizsgált legfontosabb kérdések: 

• a tanácsadás vezetési sajátosságai, 

• a tanácsadási szolgáltatás jellemzői, 

• a versenyképesség tényezői, 

• az ügyfélkapcsolatok jellege, intenzitása, módja, 

• a marketingfelfogás és a gyakorlat. 

 

A tanácsadói körben a mélyinterjús módszert az adatok kvalitatív jellege és a mélyebb feltárás 

miatt választottam, továbbá a bizalmi jellegből adódóan is ezt láttam célravezetőnek. A különböző 

professzionális szolgáltatási területeken végzett primer vizsgálatok lehetővé tették az audit, a 

vezetési és a jogi tanácsadási területek közötti különbségek kimutatását, ami azért volt fontos, mert 

azokat a marketingben is figyelembe kell venni.  

 

E pont tárgyalásánál a 25 tanácsadó cég vezetőjével és 5 marketing vezetőjével folytatott 

mélyinterjúkra építek. A minta kiterjed a teljes tanácsadói piac minden típusára,  

• nagyságkategóriák, 

• szolgáltatási területek, 

• tulajdoni szerkezet és 

• vállalkozási forma szerint  

tükrözi a magyar tanácsadói piac összetételét. Mindez alkalmassá teszi a felmérést megalapozott 

következtetések levonására.  
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A VTMSZ becslése szerint a magyar vezetési tanácsadói piacon tevékenykedő 300 cég 10 %-a 

adja az ágazat árbevételének felét. Ebből a harminc cégből a felmérésben 8 tanácsadó vett részt, 

amely további 9 kisebb tanácsadó céggel egészült ki.  

 

Az audit piacon a Magyar Könyvvizsgálók Egyesülete adatai szerint csaknem 1300 nyilvántartásba 

vett társaság és több mint 5000 regisztrált magánszemély van. Szakértői becslések szerint a 

könyvvizsgálói árbevétel 80 %-át a BIG 4 cég adja, további 8 % pedig hat közepes méretű 

könyvvizsgálótól származik. A mintában szereplő öt audit cég kb. a piac egyharmadát fedi le( két 

BIG  4  és 3 közepes audit cég vett részt a vizsgálatban.) 

 

A jogi tanácsadás esetén az adatok titkossága miatt nehéz becslést készíteni, a mintában a 

piacvezető cég és két további közepes méretű cég szerepel.   

 

Kutatási megközelítésként feltáró kutatást alkalmaztam, mivel a tanácsadói szolgáltatások 

marketing természetére, a főbb összefüggések feltárására koncentráltam. A kutatás ebből 

következően alapvetően kvalitatív jellegű, de a számszerűsítés érdekében a mélyinterjúk során 

néhány kérdésben kvantitatív kutatási eszközt is alkalmaztam. A feltáró kutatás egyes eredményei 

a későbbiekben kvantitatív adatfelvétellel számszerűsíthetők.  

 

A mintában szereplő tanácsadó cégek szolgáltatási terület és nettó árbevétel szerinti összetételét a 

3. melléklet tartalmazza. 

 

4. 2. 2. A vállalati kutatás 

  

Primer kutatásom másik vonulatát a vállalati megkérdezések jelentették. 2005 februárjában 

személyes mélyinterjút készítettem 5 olyan a Top 200-ba tartozó vállalat vezetőjével, akik a 

tanácsadási kapcsolatért felelősek. A mélyinterjúk során elsősorban a vállalati motivációkra, a 

tanácsadás döntéshozatalt segítő szerepére, az elvárásokra és a lojalitás kérdéseire koncentráltam.  

 

Az előbbieken túl 2005. március 15. – április 15. között írásbeli kérdőíves megkérdezést végeztem 

további 20, TOP 200-ba tartozó vállalat vezetőivel általános tanácsadási kérdésekről, melynek 

során a legfontosabb vizsgálati kérdések az alábbiak voltak: 

• a tanácsadáshoz való viszonyuk (attitűdök, használat, elvárások), 

• a döntési mechanizmus, választási kritériumok, 
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• a tanácsadással való elégedettség, teljesítményértékelés, 

• a tanácsadói marketing hatása. 

 

Abból kiindulva, hogy a tanácsadói piac nagyon szétaprózott, a tanácsadók zömének a kis-és 

közepes vállalkozások jelentik a piacot, on-line kérdőíves megkérdezés módszerével 152 KKV 

vezetőjét is megkérdeztem az előbbi témákról. A kis-és középvállalkozások megkérdezése 2004. 

október 15.-31. között on-line megkérdezés segítségével történt, a mintavételi keretet egy 

marketing hírlevél regisztrált olvasói jelentették, ami egyben a felmérés bizonyos korlátját is 

jelenti, mivel a megkérdezettek a tanácsadás iránt már eleve az átlagosnál nagyobb érdeklődést 

mutatnak.137 Az alapsokaság 1900 vállalkozás, a visszaérkezett, értékelhető kérdőívek száma 152 

volt.  

 

A minta összetételét a 4. melléklet tartalmazza. 

 

A keresleti oldal bemutatásánál azt az elemzési módszert követem, hogy a 152 vállalkozás 

megkérdezésének eredményeit ismertetem, és az egyes kérdéseknél rendre kitérek arra, hogy a 

nagyvállalati körben az előbbiekhez képest milyen különbségek tapasztalhatóak. A nagyvállalati 

felmérésben részt vett vállalatok listáját az 5. melléklet, a KKV kérdőívet a 6. melléklet 

tartalmazza. 

 

4. 3. A kínálati oldal: A tanácsadói kutatás eredményei 

 

4. 3. 1. Stratégiai, vezetési kérdések 

 

4. 3. 1. 1. Professzionális sajátosságok 

 

Kutatásom egyik alapkérdése az volt, hogy miben különböznek a professzionális szolgáltatások a 

hagyományos termelő cégektől, illetve egyéb szolgáltatási területektől. Az empirikus vizsgálat 

eredményei az alábbiakban foglalhatóak össze. 

 

 

 

                                                 
137 A Marketing Commando kis-és középvállalkozásoknak szóló, kéthetente megjelenő hírlevele 
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Vezetési különbségek 

 

Az interjúk során minden partneremet megkérdeztem arról, hogy véleménye szerint különbözik-e a 

professzionális tanácsadó cég vezetése másokétól. Érdemes megjegyezni, hogy a megkérdezett 25 

interjúalany közül összesen egy olyan volt, aki korábban más típusú – termelő – céget vezetett 

volna. Ez arra a sajátosságra vezethető vissza, hogy Magyarországon a tanácsadók döntő többsége 

korábban hasonló szakmai területen, intézményeknél, vállalatoknál, kutatóintézeteknél, nem 

felsővezetői munkakörben dolgozott. A másik megfigyelhető sajátosság pedig, hogy sokan igen 

rövid szakmai tapasztalat után alapítanak tanácsadó céget, a megkérdezettek közül néhányan, 

különösen a marketing tanácsadói területen igen rövid szakmai előélet után hoztak létre tanácsadó 

vállalkozást. Ebből következően ők inkább a professzionális cégek vezetési sajátosságairól, mint a 

termelő vállalatoktól való különbségekről tudtak nyilatkozni. Vállalati tapasztalatokkal, vezetői 

gyakorlattal főként a pénzügyi tanácsadásra, vállalatirányításra, illetve az egyes szektorokra 

szakosodott cégek alapítói bírnak. 

 

Az előbbiek ellenére a professzionális szolgáltatások sajátosságairól meglehetősen egyöntetűen 

vélekednek a megkérdezett tanácsadó cégek vezetői. A professzionális szolgáltató és a 

termelővállalatok közti legfőbb különbséget az interjúalanyok egyöntetűen abban látják, hogy a 

tanácsadásban a vagyon szinte kizárólag az emberi erőforrás, ami este kisétál a cégből, és amit 

minden nap újra kell építeni. Ráadásul ez az erőforrás jellegében igen autonóm, ahogyan az egyik 

jogi tanácsadó cég vezetője nyilatkozott „…sok igen erős egyéniségű munkatársat kell vezetni.”  A 

tanácsadó cégek szervezete általában lapos, a meglévő hierarchia szakmai jellegű. Egy nemzetközi 

tanácsadó cég vezetője úgy fogalmazott, hogy „…az ügyvezető, így az én szerepem lényegében egy 

szolgáltatás a partnerek felé, a tanácsadóknál semmi esetre sem a hagyományos alá-

fölérendeltségi viszonyok érvényesek.” További sajátosságot jelent a partnership rendszer, amely a 

kutatásba bevont tanácsadók mindegyikére jellemző. A partnerek egyben vezetői szerepet is 

betöltenek, ami problémát jelenthet, mert a szakmai és vezetői kvalitások nagyon különbözhetnek. 

Nem véletlen, hogy a tanácsadó vezetők közül éppen az, aki korábban hagyományos vállalatoknál 

töltött be felsővezetői pozíciót, emelte ki a tulajdonosi és menedzseri érdek összehangolásának 

nehézségét, illetve úgy nyilatkozott, hogy „ Míg a hagyományos vezetésben a funkciók közötti 

problémák jól előreláthatóak és kezelhetőek, addig a tanácsadóknál nem, sok a szerepzavar, az 

abból adódó konfliktus. Ebben a struktúrában a sok partner miatt sokszor a döntés is elnehezül.”  
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Egy magyar vezetési tanácsadó cég vezetője úgy fogalmazott, hogy ”Az olyan kisebb 

tanácsadóknál, mint a mienk, ahol sok külső tanácsadóval dolgozunk, nehéz az erőforrás 

gazdálkodás. A piac nyomottsága miatt még a nagy tanácsadók is állandó alvállalkozói státuszba 

helyezik a fő állású tanácsadóikat, névjegy van, de fix jövedelem nincs”. 

 

Motiváltság 

 

Az emberi erőforrás vonatkozásában fontos kérdés a motiváció. A megkérdezettek egybehangzó 

véleménye, hogy a tanácsadók motiváltságát nehezebb biztosítani, mint egy hagyományos vállalat 

vezetőiét, számukra az anyagi tényezőkkel egyenrangú a munka színvonala, presztízse. Nehéz 

kérdés a jó szakemberek megtartása, mivel a tulajdonossá válás hosszú folyamat, nem belátható, 

ezért más motiváló erőket kell találni. Egy vezetési tanácsadó cég vezetője szerint „ A jó 

szakembereket nehéz megtartani, ha nem látják biztosítva a partnerré válást”. Több könyvszakértő 

és jogi tanácsadó is említette, hogy az előbbi ok miatt gyakori, hogy a tanácsadó elhagyja a pályát, 

és inkább vállalatnál folytatja karrierjét. A munkatársak karriertervezése igen fontos és komplex 

kérdés, amit minden interjúalany központi feladatának tekint.  

 

A nemzetközi cégeknél és a nagyobb méretű hazai tanácsadóknál is a humán erőforrás 

gazdálkodás egyik hangsúlyos eleme az éves teljesítményértékelés. Ennek során értékelik a 

tanácsadót, számba veszik az év során nyújtott teljesítményét, szakmai képességeinek és 

készségeinek fejlődését, a képzések, tréningek hatását. Emellett kijelölik azokat a területeket, ahol 

fejlődést várnak el, megállapodnak a szükséges módszerekben, képzésekben. Az évi értékelések 

során történik a tanácsadók előrelépése a szakmai hierarchiában, és annak meghatározása, hogy a 

következő lépcső eléréséhez milyen fejlődésre van szükség.      

 

Érdemes idézni egy hazai könyvvizsgáló cég vezetőjét, aki e témakörnél azt mondta, hogy ”A 

munkatársaink számára a korszerű tudás megszerzésének lehetősége jelent fontos motivációt. A 

rendszeres belső képzésünkön belső és külső előadók ismertetik a legújabb nemzetközi számviteli 

sztenderdeket, irányelveket, módszereket. Mi már 1996 óta állandó módszertani fejlesztést 

végzünk, a nálunk dolgozó könyvszakértők értékelik azt az elismertséget is, amit cégünk a 

módszertani kiadványával szerzett a könyvvizsgálók és a kisvállalkozások körében. Ugyanakkor 

meg kell említenem, hogy a gyakornokok képzésére fordított kiadások nem mindig térülnek meg, 

mert törekvéseink ellenére jobb ajánlat esetén sokszor 1-2 éven belül elhagyják a céget.” 
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Folyamatmenedzsment 

 

Végezetül az interjúalanyok azt is sajátosságként említették, hogy a tanácsadó cégeknél a 

folyamatmenedzsment szerepe kiemelkedő. Egybehangzóan ezt nyilatkozták a könyvszakértő 

cégek vezetői, akik hangsúlyozták a folyamatok rendkívül magas sztenderdizáltságát, és kiemelték, 

hogy a folyamatmenedzsmentre különösen nagy figyelmet fordítanak. A könyvvizsgálati munka a 

kidolgozott sztenderdekben foglalt ütemezés szerint történik, a folyamatok szabályozottak, ami 

mind a könyvvizsgáló, mind az ügyfél részére tervezhetőséget biztosít. A sztenderdek pontosan 

előírják a munkaprogramot, a szerződéstől az évközi auditon át a záró audit elkészítéséig. A 

vezetői mélyinterjúk szerint a nagyobb méretű vezetési tanácsadó cégeket is szabályozott 

folyamatok jellemzik. Az egyik közepes méretű könyvvizsgáló cég vezetője azt állította, „…hogy 

a BIG 4 cégeknél a sztenderdizáció olyan fokú, hogy a minőség kevésbé függ a könyvvizsgáló 

személyétől.”   

 

4. 3. 1. 2. Stratégiai vezetés 

 

Stratégiai terv 

 

A magyar tanácsadó cégek menedzsmentje a stratégiáját az emberi erőforrásaikra és a kapcsolati 

tőkéjükre építi, a strukturális tényezőknek kisebb a szerepe. A vizsgálatból megállapítható, hogy 

írásos stratégiai tervvel csak a két nagy nemzetközi könyvszakértő cég és két nagyobb hazai 

tanácsadó rendelkezik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tanácsadóknak egyáltalán nincs 

stratégiai elképzelésük. Az élesedő verseny és a különböző szolgáltatási területek egymásra 

utaltsága miatt a stratégiai vezetés fontossága egyértelműen nő. A jogi tanácsadás területén 

tapasztalható ez a legkevésbé, ott még mindig az „eat what you kill” szemlélet az általános, bár 

lassú elmozdulás itt is tapasztalható. E szemléletnek az okát a mélyinterjúk alapján elsősorban 

abban látom, hogy a jogi tanácsadók megbízásaiknak még mindig számottevő részét az anyacégtől, 

illetve a külföldi partnerirodáktól kapják, így még mindig kevésbé vannak kitéve a lokális piaci 

versenynek.  

 

Az a vizsgálat alapján egyértelműen megállapítható, hogy a specializáció, és az abból adódó 

egymásrautaltság még nem jelentkezik a magyar tanácsadóknál. Összességében ugyan megindult a 

specializáció a piacon, de ahogyan egy magyar vezetési tanácsadó cég vezetője mondta ”Egy-egy 

cégen belül még a generalisták dominálnak, a vállalkozások ugyanis még nemigen képesek 
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specialistákat eltartani.” Előbbi alól egyedül a jogi terület a kivétel. A három jogi tanácsadó cég 

vezetője igen erőteljes specializációról számolt be, ami összefügg azzal, hogy a vállalatok is 

rendelkeznek jogi osztályokkal – nagyobb vállalatoknál, cégeknél ez igen nagy létszámot jelent –, 

és azok képesek a konvencionális jogi feladatokat ellátni, így a jogi tanácsadókat éppen a speciális 

szakismeret miatt veszik igénybe. Az egyik jogi iroda vezetőjét idézve „Nagyon erősen 

specializálódott ügyvédi gárdával rendelkezünk, amit hosszabb távon is fontosnak tartunk, hiszen 

eleve ez a megkülönböztető előnyünk a piacon.”  

  

Kompetencia 

 

A stratégiai vezetés kérdései közé tartozik a kompetencia is. A tanácsadás tudásintenzív szellemi 

szolgáltatás, üzleti problémamegoldás, amelyben a kompetenciáknak, ha nem is kizárólagos, de 

nagy a szerepe. Az interjúalanyok egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a szolgáltatás értékesítésében 

éppen ezekről a kompetenciákról kell meggyőzni a potenciális ügyfeleket. Egy nagy magyar 

vezetési tanácsadó cég vezetőjének megfogalmazása szerint „Állandó kompetenciaküzdelem 

jellemző a piacra, nehéz meghatározni, hogy egyéni vagy szervezeti kompetenciák a fontosabbak, 

azt mondhatom, hogy specialistákat bizonyos problémák megoldásához könnyű találni.” A 

tanácsadók sikerében mind szervezeti, mind egyéni kompetenciák megnyilvánulnak. Fontos 

stratégiai kérdés, hogy melyikre hogyan kívánnak építeni, és milyen módon tervezik azokat 

fejleszteni, vagyis a kompetenciák marketing szempontból is jelentősek.  

 

A tanácsadói felmérés alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a szervezeti és egyéni 

kompetenciák különválasztása a kis méretű –1-5 fős – tanácsadó cégeknél nem igazán 

értelmezhető. Esetükben a tulajdonos menedzser kompetenciáján, kvalitásain keresztül ítélik meg a 

cég tevékenységét, az ő egyéni kompetenciái a meghatározóak, hiszen ő a tanácsadási munkában is 

aktívan részt vesz. Bár kétségtelenül vannak kisebb tanácsadó műhelyek, amelyek ismertségre 

tesznek szert, de az elsősorban egy személyhez, a tulajdonos menedzserhez köthető, részben az ő 

egyéni tanácsadói kompetenciái, részben a vezetői kompetenciáinak köszönhető. A vizsgálatból az 

is kiderült, hogy bizonyos csoportkompetenciák is létrejönnek, ami azt jelenti, ha egy jó team 

kovácsolódik össze, az a szinergikus hatást erősíti. 

 

A közepes és nagyobb cégeknél a szervezeti és egyéni kompetencia határozottan elválik 

egymástól, bár természetesen a kettő között van összefüggés, hiszen az egyéni kompetenciák 

erősítik a szervezeti kompetenciát, illetve a szervezeti kompetencia általában erős egyéni 
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kompetenciákkal jár együtt. A magas szervezeti kompetenciájú nemzetközi tanácsadók egész 

humán erőforrás politikája, beleértve a kiválasztást, a követelményrendszert, a képzést, a 

karrierlehetőségeket, indukálja a magas egyéni kompetenciákat is. Az interjúalanyok véleménye 

szerint a közepes és nagyobb hazai tanácsadóknál is az előbbiekhez hasonló tendenciák 

figyelhetők meg, de a méretből és a rövidebb piaci múltból adódóan még mindig domináns a 

tulajdonoshoz, vagy egy-két vezető tanácsadóhoz kötődő egyéni kompetencia. A kutatási 

eredmények azt tükrözik, hogy a kisebb és közepes cégeknél a szervezeti kompetencia gyengébb, 

ami azzal is együtt jár, hogy kisebb a lehetőség az egyéni kompetenciák feletti kontrollra. 

Megítélésem szerint ezért fordulhat elő könnyebben, hogy tanácsadók csoportja tömegesen hagy el 

egy céget, hiszen egyéni kompetenciájuk elegendő egy új cég alapításához.  

 

A kompetencia kapcsán egy más összefüggésre is fény derült, nevezetesen a specializáció és a 

kompetencia kapcsolatára. A specializált tudást igénylő tanácsadói szolgáltatásoknál az egyéni 

kompetenciák szerepe a tanácsadóválasztásban is döntő fontosságú. Ez leginkább a jogi 

tanácsadásra jellemző, ahol, ahogyan az egyik interjúalany fogalmazott „… egy-egy sztár jogász 

miatt választanak irodát.” A magyar jogi tanácsadók közül sokan szereztek maguknak olyan 

hírnevet, hogy az egyébként nagy szervezeti kompetenciájú nemzetközi cégeket – pl. Köves 

Clifford Chance – elhagyva képesek voltak az ügyfeleiket átvinni a következő, rendszerint szintén 

nagy szervezeti kompetenciával rendelkező tanácsadó céghez. A kutatás alapján azt állapíthatjuk 

meg, hogy a kompetenciák szerepe aszerint is különbözik, hogy milyen szolgáltatástípusról van 

szó, a szervezeti kompetenciák  inkább a commodity jellegű tanácsadásban – audit, IT 

alapszolgáltatások –, míg az egyéni kompetenciák az ügyfélre szabottabb, kreatívabb 

tanácsadásban – jogi tanácsadás és egyes vezetési tanácsadási területek – a fontosabbak.  

 

A kompetenciakérdéshez kapcsolódó megállapításokat a kutatás fontos elemének tartom, mivel 

annak ellenére, hogy a tanácsadási marketingben igen fontos a kompetenciák szerepe, a tanácsadás 

menedzsmentjében ez egy elhanyagolt kérdéskör. A kompetenciák és az ügyfelek döntési 

folyamata közötti összefüggésekre a vállalati kutatásnál még visszatérek.            
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4. 3. 1. 3. Stratégiák 

 

Általános stratégiák 

 

A vizsgált tanácsadó cégek mindegyike növekedési stratégiával rendelkezik, mind a piac-, mind a 

szolgáltatásfejlesztésre, mind a piaci behatolásra találunk példákat. Egy cég esetében is többféle 

stratégia figyelhető meg. Az ügyfélmegtartásra való törekvés szolgáltatásfejlesztéssel és piaci 

behatolással, az új ügyfélszerzés pedig piacfejlesztési stratégiával párosul. Bár mind a három 

tanácsadói területen az interjúalanyok mindegyike szerint az ügyfélmegtartásnak van prioritása, e 

törekvés a szolgáltatás jellegéből adódóan a könyvszakértő cégeknél a legerőteljesebb. Az egyik 

könyvvizsgáló iroda tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy „Kb. az ügyfelek 10%-a morzsolódik le 

évente és ugyancsak 10%-ra tehető az új ügyfelek száma. Az ügyfélállományt állandóan 

figyelemmel kísérem, és a lemorzsolódás okait vizsgálom. Tapasztalatom szerint az elveszített 

ügyfelek fele tönkremegy, egynegyede más cégekbe olvad, további egynegyedénél pedig, 

tulajdonosváltásnak tudható be az ügyfél elvesztése. Új ügyfelek általában ajánlással kerülnek 

hozzánk, vagy ha ügyfelek új céget vásárolnak.” A jogi-és vezetési tanácsadóknál az új 

ügyfélszerzés hangsúlyosabb, mint a könyvszakértői piacon.        

  

A tanácsadó cégek más vállalkozásokhoz hasonlóan stratégiájukat az erőforrásaik, piaci 

pozíciójuk, versenyhelyzetük alapján határozzák meg. A felmérés kitért a professzionális 

tanácsadó cégeknél megkülönböztethető  

• ügyfélkapcsolat-alapú, 

• üzleti megoldáson alapuló és 

• problémamegoldó típusú  

stratégiák vizsgálatára.  

 

A felmérés eredményeit a 2. táblázat mutatja. 
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2. táblázat A tanácsadók megoszlása alapstratégiáik szerint 

(Említések gyakorisága)* 

 

 Ügyfélkapcsolat-
alapú stratégia 

Üzleti megoldáson 
alapuló stratégia 

Problémamegoldó 
stratégia 

Könyvvizsgálók 4 2 - 
Vezetési 
tanácsadók 

12 2 5 

Jogi tanácsadók 2 - 2 
Összesen 18 4 7 
* Azok a tanácsadók, akik többfajta szolgáltatási profillal rendelkeznek, kétféle stratégiát is megneveztek.   
 

 

A tanácsadói megkérdezés egyértelműen az ügyfélkapcsolat- alapú stratégiák dominanciáját 

mutatja, a vizsgálatba bevont 25 tanácsadó cég közül 18 tanácsadóra ez a jellemző.  

 

A tanácsadók megkérdezése alapján kimutatható, hogy a stratégiák és kompetenciák között szoros 

az összefüggés. Az ügyfélkapcsolati stratégiák jellemzője, hogy erős egyéni kompetenciákra 

épülnek. A kisebb cégeknél a legfőbb stratégiai vagyon a professzionálisok hírneve, és szoros 

ügyfélkapcsolata. A növekedés alapja új ügyfélkapcsolatok kiépítése, amelyet a vezető tanácsadók 

tapasztalataira és kapcsolataira alapoznak. Az ügyfélkapcsolat-alapú stratégiát követő cégeknél a 

partnerek, senior tanácsadók sok időt töltenek az ügyfelekkel. A mélyinterjúk ugyanakkor azt 

jelzik, hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartás nem mindenütt felel meg e stratégiának, mivel az 

ügyfélkapcsolatokra a nemzetközi gyakorlathoz képest jóval kevesebb időt fordítanak. Ez szorosan 

összefügg azzal, hogy a tulajdonosi/ menedzseri/szakmai vonalak nincsenek szétválasztva, azaz a 

tulajdonos ügyvezetői szerepet is betölt, és fontos projekteket is vezet. Mivel a szervezet is kicsi, 

sok időt kell fordítani a belső folyamatok menedzselésére is, és összességében kevesebb idejük jut 

az ügyfélkapcsolatokra. 

   

Az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia további sajátossága, hogy a szervezet igen rugalmas. Ezt a 

magyar gyakorlat is alátámasztja, a vizsgálatba bevont ügyfélkapcsolat alapú stratégiát követők 

szervezete lapos, a kapcsolatok nem túl formalizáltak. 

 

A kutatás igazolni látszik Lovendahl megállapításait, vagyis, hogy az e stratégiát követők az 

ügyfélmegtartásra koncentrálnak. Az ügyfélmegtartó stratégiával rendelkező tanácsadók a siker 
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megítélésének egyetlen mércéjeként, vagy az első három legfontosabb értékmérője között 

említették az ügyfélmegtartást. 

 

A mintában szereplő két BIG 4 tanácsadó cég ügyfélkapcsolat- és üzleti megoldáson alapuló 

(output) stratégiát mond magáénak. Az ő elsődleges stratégiai erőforrásaik szervezeti jellegűek, 

nagy hangsúlyt fektetnek a módszerek fejlesztésére és a marketingtámogatásra. Ezeknél a cégeknél 

a tanácsadók szerepe az üzletfejlesztésben sokkal kisebb, a szervezet sokkal formálisabb, a felső 

vezetés nagyobb autoritással rendelkezik. A siker mércéjeként az árbevétel/profit, illetve a 

projekt/ügyfél presztízs szerepel. Ennél a stratégiánál nagyon fontos a kreatív tanácsadók 

megtartása, hiszen ők képesek az új módszerek, megoldások kifejlesztésére. Ennek pedig az a 

módja, hogy a menedzsment érdekes, motiváló megbízásokat szerezzen, mert ellenkező esetben 

elveszíthetik a tanácsadókat. Üzleti megoldáson alapuló stratégia a jellemző az olyan szolgáltatási 

területeken is, ahol ismétlődő felmérések eredményeinek publikálása jelenti a szolgáltatásterméket, 

például fizetési felmérések, fogyasztói bizalom vizsgálatok.  

 

A három jogi tanácsadó cég a jogi területtől függően ügyfélkapcsolati és problémamegoldó 

stratégiát is követ. Problémamegoldó stratégiával találkoztunk továbbá 5 olyan marketing 

tanácsadó cégnél is, amelyek főként kvalitatív kutatásokra alapozzák munkájukat.   

 

A kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok igazolni látszanak a H2 hipotézist, miszerint a magyar 

tanácsadók zömére az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia a jellemző. A tanácsadókkal folytatott 

mélyinterjúk is világosan jelezték, hogy mind ügyfélmunkájukban, mind növekedési 

módszereikben, mind szervezetükben az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia jegyeivel 

rendelkeznek. 

 

A szolgáltatások jellege 

 
A tanácsadói szolgáltatások egy része ismétlődő szolgáltatás, lényegében ugyanazt a feladatot 

jelenti, más része pedig, ad hoc jellegű, vagyis mindig újabb feladatok elé állítja a tanácsadót. A 

szolgáltatások e két típusának megkülönböztetése marketing szempontból igen fontos, hiszen 

eltérő ügyfélkapcsolat ápolásra, piacbefolyásolásra van szükség. A megkérdezett tanácsadókról a 

szolgáltatások jellege szerint ad képet a 3. táblázat. 
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3. táblázat A tanácsadói szolgáltatások jellegének megítélése 

(1= a kizárólag ismétlődő, 9 = kizárólag ad hoc típusú szolgáltatások nyújtása) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A megkérdezett 
cégek csoportjai pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

Könyvvizsgálók 3 1 1 - - - - - - 5  1,6* 
Vezetési 

tanácsadók 
1 1 3 1 3 - 5 2 1 17 5,4 

Jogi tanácsadók - 1 1 - - - - 1 - 3   4,3* 
Együttes minta 4 3 5 1 3 - 5 3 1 25 4,5 

* A *-gal jelzett esetekben az alacsony elemszám nyilvánvalóan nem alkalmas következtetések levonására, ennek 
ellenére mégis bemutatom az eredményeket, mivel igen egyértelmű tendenciákat jeleznek.  
 

 

A tanácsadó cégek különböznek aszerint, hogy ismétlődő vagy ad hoc szolgáltatást nyújtanak. A 

vizsgált 25 tanácsadó által adott besorolás szerint (1-9-es skálán, ahol az 1-es érték azt jelenti, 

hogy egyértelműen ismétlődő szolgáltatásokat nyújtanak, a 9-es érték, hogy egyértelműen ad hoc 

szolgáltatásokat nyújtanak) a válaszokban a három szolgáltatási terület szerint jelentős 

különbségek mutatkoznak. Az audit szolgáltatásokra egyértelműen az ismétlődő szolgáltatások a 

jellemzőek, míg a vezetési tanácsadásnál a kép sokkal differenciáltabb. Az értékek és az 

átlagpontok arra engednek következtetni, hogy a vezetési tanácsadás az a terület, ahol az ad hoc 

szolgáltatások jellemzőbbek. Az interjúkból kiderült, hogy különösen a sztenderdizált vezetési 

tanácsadások, mint például az éves fizetési felmérések, a benchmarking vizsgálatok és az 

ügyfélelégedettség vizsgálatok tartoznak az ismétlődő szolgáltatások körébe. Természetesen van 

összefüggés a szolgáltatás jellege és az ügyfélmegtartás között is, hiszen ismétlődő 

szolgáltatásokat ugyanazon ügyfélnek is nyújtanak a tanácsadók, míg az ad hoc szolgáltatás inkább 

más és más ügyfélnek történhet, bár lehet ad hoc jellegű szolgáltatás egy visszatérő ügyfél részére 

más- más témában. Az olyan tanácsadóknál, ahol különböző szolgáltatásprofilok vannak, 

szolgáltatásonként kell vizsgálni a kérdést. 

 

4. 3. 1. 4. Üzletpolitika 

 

Targeting, pályáztatás, személyes eladás 

 

A vezetési kérdések közé tartozik az üzletpolitika, vagyis, hogy milyen ügyfélkör kialakítására, 

hogyan, milyen módszerekkel törekednek a tanácsadó cégek. A tanácsadói mélyinterjúk 

egyértelműen azt mutatják, hogy a célzott piacválasztás még nem tekinthető meghatározónak. Ez 
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azt jelenti, hogy a magyar cégekre nem jellemző a BIG 4 targeting politikája, vagyis nem állítanak 

össze olyan listákat, amelyeken lévő cégeket bizonyos időtávon belül meg kívánnak szerezni, és a 

marketing erőforrásaikat tudatosan arra összpontosítják. Az egyik könyvvizsgáló tanácsadó cég 

vezetője úgy nyilatkozott, hogy „Eddig még nem igazán voltunk rákényszerítve a tudatos 

ügyfélmunkára, a kieső ügyfeleket az ajánlások pótolták.” Egy vezetési tanácsadó szerint viszont 

„Nagyon tudatos ügyfélszerzést folytatunk, az üzleti tervünk az árbevételi célokon túl tartalmazza a 

potenciális ügyfelek listáját is. Mi ketten tulajdonosok, és a két üzletágvezető foglalkozunk a 

személyes eladással.”  

 

A magyar tanácsadók üzletpolitikáját két szempont szerint lehet megkülönböztetni: 

• aktív/proaktív jelleg, 

• pályázat/tender vagy személyes kapcsolat alapú üzletszerzés. 

 

Az aktivitás szempontjából pozitív eredményeket mutat a felmérés, a tanácsadók az éles verseny 

miatt rá vannak kényszerítve arra, hogy komoly erőfeszítéseket tegyenek az ügyfelekért, ennek 

mértéke és az alkalmazott módszerek köre azonban eltérő. 

 

 A nemzetközi tanácsadó cégek előnyös helyzetben vannak, mivel a nemzetközi ajánlás szerepe 

cégenként ugyan különböző, de mindenképpen jelentősnek mondható. A megkérdezett nemzetközi 

jogi irodáknál például a megbízások legalább egynegyedének ez a forrása. A magyar tanácsadók 

ilyen ajánlásokkal nem rendelkeznek, vannak próbálkozások közvetített munkák szerzésére, a 

hazai audit cégek például igyekeznek különböző nemzetközi szakmai szervezetekhez – Nexisa, 

IGN – kapcsolódni, bár egyelőre e hálózatokon keresztül még nem túl magas az ügyfélszerzés 

aránya. Az előbbieken túlmenően az audit cégek törekednek stratégiai szövetségekre, elsősorban 

jogi irodákkal, könyvelő cégekkel. Mivel az audit cégek ügyfélmegtartása igen magas – 10% 

körüli az átlagos éves lemorzsolódás – a kieső ügyfelek pótlása ma még különösebb erőfeszítések 

nélkül is megoldható.  

 

A vezetési tanácsadók piacán függetlenül az ajánlások lehetőségétől a szolgáltatás jellegéből 

adódóan más a helyzet, itt az ügyfélmegtartás sokkal alacsonyabb, a vezetési projektek 1-2 év után 

kifutnak, állandóan szükséges az új ügyfélszerzés. Az új ügyfelek aránya változó, a kisebb 

cégeknél magasabb, a nagyobbaknál alacsonyabb. Az egyik nagy magyar vezetési tanácsadó cégre 

például az a jellemző, hogy átlagosan 3-4 évig képesek egy ügyfélnek dolgozni, az 

ügyfélmegtartásuk 80 % körüli. Egy másik, kisebb méretű magyar vezetési tanácsadónál az 
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ügyfélmegtartás már csak 60% körüli. Az általánosságban elmondható, hogy minden megkérdezett 

vezetési tanácsadónak van néhány visszatérő ügyfele, egy nagy magyar vezetési tanácsadó cég 

vezetőjének elmondása szerint „Működésünk 10 éve alatt 150 ügyfelünk volt, de lényegében 10-13 

ügyfél tartotta el a céget.” Ez megfelel a Pareto elvnek, sőt még annál is nagyobb, 10 % körüli 

ügyfél- koncentrációt jelez. Az ügyfelek „hasznosítása”(utilisation) természetesen a szolgáltatási 

portfoliótól, annak szélességétől is függ. 

 

A tanácsadók ügyfélszerzési módszerei különböznek, a személyes eladás és a pályázatokon, 

tendereken való részvétel szerepe eltérő. Az erre vonatkozó kutatási eredményeket a 4. táblázat 

tartalmazza. 

 

A BIG 4 audit piacán egyértelműen a pályáztatás a jellemző, ami egyértelműen következik a 

nemzetközi gyakorlatból. A közepes magyar könyvvizsgáló cégek többsége ugyan még mindig 

elzárkózik a tenderektől, személyes kapcsolatok útján, egyéni tárgyalásos módon jutnak 

ügyfelekhez, de vannak, amelyek az erősödő piaci nyomás miatt már indulnak a pályázatokon. A 

megkérdezett közepes könyvvizsgálók közül kettő jelezte, hogy üzletpolitikájában változás történt, 

és a korábbiakkal ellentétben nagyobb figyelmet fordítanak a pályázatokra.  

 

4. táblázat  A tanácsadók üzletpolitikájának jellemzője 

(1= a személyes eladás, 9 = pályázati úton történő ügyfélszerzés) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A megkérdezett 

cégek csoportjai pontot adó válaszadók száma 
Összes 

válaszoló 
Átlagos 

pontszám 
Könyvvizsgálók 1 1 1 - - 1 1 - - 5  3,8* 
Vezetési 
tanácsadók 

3 5 - 3 3 - - 3 - 17 2,7 

Jogi tanácsadók 1 - 1 1 - - - - - 3   2,7.* 
Együttes minta 5 6 2 4 3 1 1 3 - 25 3,6 
* A *-gal jelzett esetekben az alacsony elemszám nyilvánvalóan nem alkalmas következtetések levonására, ennek 
ellenére mégis bemutatom az eredményeket, mivel igen egyértelmű tendenciákat jeleznek.  
 

 

A vezetési tanácsadás piacán vegyes a kép. Két szemlélettel találkozhatunk, az egyik határozott 

álláspontja, hogy a vezetési tanácsadás egy erősen bizalomra épülő szakma, aminek a pályáztatási 

forma nem felel meg. Egy nagy vezetési tanácsadó tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy „ A 

tanácsadás olyan bizalmi munka, amellyel a beszerzési eljárás nem konform. Ugyanúgy bizalmi 

kérdés, mint egy orvos, vagy egy ügyvéd, ezért egyáltalán nem tekinthető tisztességtelennek, ha 
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személyes kapcsolatok alapján jönnek létre a megbízások.”. E nézet képviselői csak elvétve 

indulnak a pályázatokon, ügyfélszerzésüket elsősorban személyes kapcsolataikra alapozzák. A 

tanácsadók más része a pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, és él a pályázati 

lehetőségekkel. A vizsgálat kvalitatív eredményei szerint a vezetési tanácsadásban a pályáztatás 

növekvő tendenciát mutat, a tanácsadási munkák egyre nagyobb része így szerezhető meg. 

Egyértelműen így van ez az EU- projekteknél, az államigazgatási, közigazgatási megbízásoknál és 

a közbeszerzés hatálya alá eső munkáknál. Mivel előbbi projektek száma várhatóan nő, a 

pályáztatás előtérbe kerülése is valószínűsíthető.  

 

A jogi tanácsadásban a személyes kapcsolatok, a bizalom dominál, tenderekre csak nagyobb 

nemzetközi projekteknél kerül sor, különösen olyan nagy tranzakcióknál, amelyekben 

konzorciumok állnak össze. A jogi tanácsadók saját személyes kapcsolataik és a nemzetközi 

hálózatuk ajánlásai segítségével jutnak megbízásokhoz. 

 

A kutatási eredmények tehát azt a hipotézisemet (H3) miszerint a magyar tanácsadókra a 

pályázat típusú ügyfélszerzés a jellemző, nem támasztották alá. Kétségtelen tény, hogy sok 

területen – elsősorban a vezetési tanácsadás piacán – előtérbe kerül a pályáztatás, de összességében 

még mindig nagyobb a személyes, mint a pályázat alapú ügyfélszerzés. A hipotézis igazolásához, 

vagy elvetéséhez további, kvantitatív vizsgálati módszer alkalmazására van szükség.  

             

Az üzletpolitikára vonatkozóan összességében az állapítható meg, hogy a tanácsadók jelenleg 

elsősorban az ügyfélmegtartásra koncentrálnak, az új ügyfélszerzés vonatkozásában kialakult 

nézetek és törekvések szolgáltatási területenként eltérőek. A piac legelőször a vezetési tanácsadó 

cégeket ébresztette rá a hatékony üzletpolitika fontosságára, náluk tapasztalható leginkább az aktív 

piacpolitika, és ők azok, akik a pályázatokon mérik össze erejüket a versenytársaikkal.  

 

Az ügyfélszerzés kérdésénél meg kell említeni, hogy a multinacionális cégek Magyarországon is 

általában azokat a tanácsadókat veszik igénybe, amelyeket az anyacég. Ez rontja a versenyt, és 

óhatatlan előnyt biztosít a nemzetközi tanácsadók számára.   

 

A siker kritériumai 

 

A tanácsadók üzletpolitikáját is jellemzi, hogy milyen tényezőkön mérik a cég sikerét, ezt 

vizsgáljuk az 5. táblázat adatainak segítségével. 
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5. táblázat Az interjúalanyok véleménye a siker kritériumairól 

(Említések száma) 

 

 
Könyvvizsgálók 

n=5 
Vezetési tanácsadók 

n=17 
Jogi tanácsadók 

n=3 
Együttesen 

n=25 
Ügyfélmegtartás 4 11 1 16 
Árbevétel 4 10 1 15 
Projekt/ügyfél 
presztízs 

2 7 2 11 

Profit 3 4 3 10 
Új ügyfélszerzés 1 4 - 5 
Ügyfélszám 1 1 - 2 
 

 

 A megkérdezett vezetők a legfontosabb három értékmérőnek 

• az ügyfélmegtartást,  

• az árbevételt és 

• a projektek, illetve az ügyfelek presztízsét tekintik. 

 

Mind a könyvvizsgálók, mind a vezetési tanácsadók az ügyfélmegtartást említették az első helyen, 

mindkét típusnál az árbevétel a második legfontosabb szempont. A válaszokból úgy tűnik, hogy a 

jogi tanácsadók a többiekhez képest jobban profitorientáltak.   

 

A projektek, illetve ügyfelek presztízsét fontosnak tartja mind a három szolgáltatási területhez 

tartozó válaszadó. Ez igazolja azt a korábbi megállapításomat, hogy a professzionális tanácsadók 

attitűdjére az a jellemző, hogy nem kizárólag a pénzügyi szempontok fontosak, nem a profit 

maximalizálás az egyetlen cél, hanem a szakmai elhivatottság, a szakmai presztízs is fontos 

motiváló tényező. Másfelől azt a megállapításomat is erősíti, hogy a professzionális tanácsadásban 

az érdekes, motiváló projektek nagyon fontosak, ellenkező esetben nem lehetséges az ambiciózus 

tanácsadók megtartása.       

 

A tanácsadási szolgáltatás módja 

 

A tanácsadási szolgáltatások egyéni vagy team- alapú jelleg szerinti megkülönböztetése stratégiai 

és üzletpolitikai kérdésnek is tekinthető. Stratégiai, mert a megkülönböztetés, a versenyelőny 
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biztosításának eszköze is lehet, üzletpolitikai, mert szorosan összefügg azzal, hogy a cég milyen 

célpiacot céloz meg. A tanácsadói kutatás eredményeit a 6. táblázatban mutatjuk be.  

 

A szolgáltatások egyéni, vagy team- jellegét  

• a szolgáltatási típus és  

• a projekt mérete  

határozza meg. 

 

6. táblázat  A tanácsadói szolgáltatások módja 

(1= egyéni alapú,  9 = team alapú szolgáltatás) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A megkérdezett 
cégek csoportjai pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

Könyvvizsgálók - - 2 - - - - 1 2 5   4,4* 
Vezetési 
tanácsadók 

1 - 4 1 2 1 5 2 1 17 5,5 

Jogi tanácsadók - 1 2 - - - - - - 3   2,3* 
Együttes minta 1 1 8 1 2 1 5 3 3 25 5,3 
* A *-gal jelzett esetekben az alacsony elemszám nyilvánvalóan nem alkalmas következtetések levonására, ennek 
ellenére mégis bemutatom az eredményeket, mivel igen egyértelmű tendenciákat jeleznek.  
 

 

A felmérési eredményekből jól látszik, hogy a team munka legjobban a vezetési tanácsadókra, 

legkevésbé a jogi tanácsadókra jellemző. A vezetési tanácsadóknál egyértelműen kapcsolat van a 

cég mérete és a szolgáltatás módja között, a team munka a nagyobb tanácsadókra jellemző. 

 

A mélyinterjúk szerint a team-ek kialakítása fontos stratégiai kérdés a tanácsadóknál. A 

menedzsment minden tanácsadónál törekszik arra, hogy a team-ek viszonylagos stabilitást 

mutassanak. Ezt különösen fontosnak tartják a könyvvizsgálatban, mert a munka hatékonyságát a 

változó team-ek jelentősen rontják. Ennek ellenére ezt a törekvést sokszor nem sikerül 

megvalósítani, amit az ügyfelek kifogásolnak. A vezetési és a jogi tanácsadásban a feladatok és a 

kompetenciák függvényében a team-ek gyakrabban változnak.  

    

A szolgáltatások módját befolyásoló másik meghatározó tényező a megbízás nagysága viszont 

nagyban függ a megbízótól. Azok a tanácsadók, amelyek nagyvállalati ügyfélkört céloznak meg 

valószínűbb, hogy nagy projekteken dolgoznak, mint a kisvállalati ügyfélkörrel rendelkező 
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tanácsadók. E szerint a tanácsadó üzletpolitikájából következik, hogy egyéni, vagy team alapú 

szolgáltatásra van-e szükség. Mindez persze nem választható el a tanácsadó méretétől sem, 

általában ugyanis a nagyvállalatok a nagyobb tanácsadó cégek célcsoportját jelentik, vagyis 

kijelenthetjük, hogy az üzletpolitikát az adottságok eleve determinálják.  A BIG 4 ügyfélkörét 

egyértelműen a nagyvállalatok jelentik, amelyek sokkal komplexebb, nagyobb üzleti problémák 

megoldása elé állítják a tanácsadókat, hiszen olyan projektekről van szó, amelyeken nagyszámú 

tanácsadó, sokszor nemzetközi team-ek dolgoznak.  

  

4. 3. 2. A tanácsadók szervezete 

 

A tanácsadó cégek szervezete és a között, hogy a cég milyen fejlődési fázisban van, szoros az 

összefüggés. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a tanácsadó cégek életében három fejlődési 

szakasz különíthető el:  

• az alakulás időszaka,  

• egy kis méretű informális szervezet létrejötte, végül egy 

• formalizált struktúra kialakulása. 

 

A tanácsadó cégek alakulásuk után lényegében egyének összességének tekinthetők, ahol az 

alapító(k) közvetlen és kizárólagos irányításával folyik a munka. A cég méretének növekedésével 

párhuzamosan lép fel az igény a szervezésre, vezetésre, a tevékenységek koordinációjára. A 

tanácsadási szakmában eltöltött évek során azt tapasztaltam, hogy a növekedés sok nehézséggel jár 

a tanácsadóknak. A cég nagysága, szolgáltatási palettájának szélessége, ügyfélköre ugyan már 

szükségessé tenné egy formalizáltabb szervezet kialakítását, de még mindig a tulajdonos 

egyszemélyi vezetése a meghatározó. A szervezet fejlődésének egy lépcsője sokszor kimarad és a 

teljesen centrálisan, „zsebből irányított” cégből rögtön egy szakmailag erősen hierarchizált 

szervezet jön létre. Ezt a vizsgált tanácsadók egyértelműen példázzák, a közepes méretet elért 

könyvvizsgáló cégeknél érződik a feladatok delegálásának hiánya, a seniorok erőteljesebb 

bevonása a vezetésbe, illetve bizonyos funkciók – például marketing, HR – elkülönítése.  

 

 A kutatási eredmények alapján az állapítható meg, hogy a magyar közepes könyvvizsgáló cégek a 

fejlődés második szakaszában vannak, amikor a vezetés egy kézben van, de a senior tanácsadókkal 

már erőteljes a koordináció. A vezetési tanácsadó cégek ebből a szempontból már jobban 

szóródnak, vannak, amelyek még az első fázisban vannak, míg a legnagyobb méretű magyar 

vezetési tanácsadó szervezete erősen hierarchizált, a szervezetben öt szakmai szint van, a 
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tulajdonosi és menedzsment funkciók már elkülönülnek, a cég szervezetét egyértelműen a 

harmadik fejlődési szakaszba sorolhatók. Az interjúk alapján megállapítható, hogy a vizsgált 17 

vezetői tanácsadó közül 8 a második fejlődési szakaszban van, vagyis egy kisméretű informális 

szervezet jellemzi. A jogi tanácsadókra – a kulturális sajátosságokból adódóan – még mindig 

inkább az első fázis a jellemző, a nemzetközi jogi irodáknál már van elmozdulás, de még mindig 

jobban jellemezhetőek egyének „társulásának”, vagy informális koordinációjú, laza 

szervezeteknek, mint strukturált szervezeteknek.    

 

A vizsgált két ún. BIG 4 szervezete külön kategóriát igényel, hiszen erősen strukturált 

szervezetekről van szó, ahol szolgáltatási profilonként az üzleti egységek elkülönülnek, erős a 

szakmai hierarchia – junior, assistant, assistant manager, manager, senior manager, junior partner, 

partner – és erősen funkcionáltak a szervezetek. Ezek a cégek már hosszú ideje a harmadik 

fejlődési szakaszban vannak     

 

4. 3. 3. Ügyfélkör 

 

A tanácsadókkal folytatott interjúkból jó képet kapunk az ügyfelek jellemzőiről. A 

vizsgálatunkban szereplő tanácsadó cégek szolgáltatási profilonként különböző nagyságúak, ami 

az ügyfélkörüket is meghatározza. 

 

A könyvvizsgáló cégek között nemzetközi tanácsadók és magyar tulajdonú cégek is találhatóak. A 

nemzetközi audit cégek ügyfélkörébe a nemzetközi cégek magyarországi leányvállalatai és néhány 

nagy magyar, a TOP 200-ba tartozó cég – például az OTP, Paksi Atomerőmű – tartozik. A közepes 

magyar könyvvizsgálók ügyfélköre a tulajdont illetően vegyes, van, amelyikben a külföldi, és van 

amelyikben a magyar tulajdon a domináns. Az ügyfélkör a méretet tekintve egyértelműen 

különbözik a BIG 4 ügyfélkörétől, ők jellemzően a közepes méretű cégeket auditálják, a 

könyvvizsgálói interjúk szerint ügyfélállományukban a nagyvállalatok 10 % körüli arányt 

képviselnek. 

 

A magyar vezetési tanácsadók zöme az előbbiekkel ellentétben főleg a TOP 200 cégnek dolgozik, 

a nemzetközi háttérrel rendelkező vezetési tanácsadóknál a nemzetközi ügyfelek száma is jelentős. 

Ennek a jelenségnek az oka, hogy míg a könyvvizsgálat törvényileg előírt kötelezettség a közepes 

méretű cégeknek is, addig vezetési tanácsadási tevékenységet még ma is zömében nagyobb cégek 

vesznek igénybe. A kisebb vállalkozások elsősorban finanszírozási problémák miatt, másodsorban 
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szemléleti hiányosságok miatt még kisebb arányban fordulnak üzleti problémák esetén 

tanácsadókhoz.  

 

A jogi tanácsadó irodák ügyfélkörében a nemzetközi cégek dominálnak, azon belül jelentős arányt 

képviselnek az anyavállalat által közvetített külföldi ügyfelek, továbbá ügyfélkörükbe tartoznak 

nagy magyar vállalatok is. 

 

 A kis-és közepes tanácsadók ügyfélkörében a nagyvállalati megbízók aránya a tanácsadási 

szolgáltatások típusa szerint erősen különbözik. Míg az audit és a jogi szolgáltatásoknál 

egyértelmű a tendencia, hogy a nemzetközi cégek és a nagy magyar vállalatok is nemzetközi 

auditorokat választanak, illetve nemzetközi jogi irodákat vesznek igénybe, addig a vezetési 

tanácsadás piacán ilyesfajta differenciálódás nem tapasztalható.  Az ugyanakkor megállapítható, 

hogy a kisebb vezetési tanácsadó cégek, különösen a marketing tanácsadók erőteljesen fordulnak a 

KKV-k felé. 

 

A tanácsadók ügyfélkörével kapcsolatosan a kvalitatív kutatás által feltárt összefüggések alapján 

meg lehet fogalmazni hipotézist, helyességének igazolásához azonban kvantitatív adatfelvételre 

van szükség. 

 

A tanácsadó cégekkel folytatott beszélgetések szerint az audit igények stabilak, a vezetési 

tanácsadásban a projekt menedzsment, a CRM, az információtechnológia, a HR a legdinamikusabb 

üzletágak, a jogi tanácsadásban a tranzakciókhoz és az ingatlanügyletekhez, valamint az EU-hoz 

kapcsolódó megbízások a leggyakoribbak. 

 

4. 3. 4. A tanácsadó cégek marketingtevékenysége 

 

Kutatásom központi részét képezte a professzionális szolgáltatások marketingjének vizsgálata.  

 

A kérdéskört több megközelítésben, több oldalról is vizsgáltam. Meggyőződésem, hogy a 

marketingszemlélet megléte és a szervezetben betöltött szerepe között van összefüggés, ezért 

kutatásomban kitértem arra is, hogy a tanácsadó cégeknél milyen keretek között folyik a 

marketingtevékenység.  A vizsgálatba bevont 25 tanácsadó cég közül a két BIG 4 cégen kívül 

mindössze további háromnál van marketingért felelős munkatárs, közülük kettő nemzetközi jogi 

irodánál, egy magyar tulajdonú vezetési tanácsadó cégnél tevékenykedik. A magyar könyvvizsgáló 
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cégeknél, illetve a vezetési tanácsadóknál marketingtevékenységet az ügyvezető tulajdonosok 

folytatnak. A már korábban is jelzett tulajdonosi, menedzseri és szakmai vonalak szétválasztásának 

hiányában azonban az ügyvezetők marketingre fordítható ideje igen korlátozott. További korlát, 

hogy a tanácsadók ügyvezetői marketingképzettséggel,- szaktudással nem rendelkeznek, ezért az 

általuk folytatott marketingtevékenység messze nem mondható hatékonynak. Egy közepes méretű 

könyvvizsgáló iroda vezetője azt a marketing problémát vetette, fel, hogy „Abban a 

méretkategóriában, amelyben mi tevékenykedünk nagyon nehéz ismertséget elérni.”. Egy kis 

méretű vezetési tanácsadó cég tulajdonosa is úgy nyilatkozott, hogy „A mi méretkategóriánkban az 

ismertség növelése lenne a legfontosabb marketing feladat, de nem tudjuk, mely eszközök 

lehetnének hatékonyak.”. Még a legnagyobb magyar vezetési tanácsadó cég vezetője szerint is 

gondot jelent az ismertség növelése, „Cégünket lényegében a szakma, a kb. 140 ügyfelünk és a 

diákok ismerik.”. 

 

A korábbi években szerzett tapasztalataimhoz képest feltétlenül előrelépésnek érzem, hogy szinte 

kivétel nélkül minden tanácsadó cég vezetője úgy nyilatkozott, hogy szükségét érzi a 

marketingnek, és keresi a hatékony marketingeszközöket. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem 

lehetünk elégedettek, mert amennyiben a marketinget valóban nagyon fontosnak tartanák cégük 

szempontjából, akkor mindenképpen lenne a marketingért felelős személy a vállalkozásban. Egy 

marketingvezetővel rendelkező jogi iroda vezetőjének elmondása szerint „Elvi ellenállás nincs a 

marketinggel szemben, de időm nagy részét a partnerek, a menedzserek meggyőzése veszi el, 

leginkább akkor tudok sikereket elérni, ha egy jogterület visszaesik, és árbevételi kényszer alatt 

vannak a tanácsadók. A másik gond a marketingben, hogy a tranzakciók bizalmasak, ezért azokat 

nem lehet referenciaként felhasználni.”    

 

A marketingtevékenységet és az üzletfejlesztést sok tanácsadó szinonimaként használja, ami jelzi, 

hogy a tanácsadói marketingnek az üzletszerzésben nagy szerepet tulajdonítanak. Az egyik BIG 4 

cégnél már gondolkodnak egy értékesítési team felállításán, még nem dőlt el, hogy a marketing 

keretein belül, vagy szervezetileg attól elkülönülten.    

 

A megkérdezettek zöme ugyanakkor a professzionális tanácsadás marketingjét a 

marketingkommunikációra szűkíti le, elsősorban az ügyfelekkel és a sajtóval való kommunikációt 

tartják fontosnak.  A marketing feladatai között csupán néhányan említették a kutatás, az 

információszerzés, célcsoport meghatározás, ügyfélkapcsolat ápolás szerepét is. Láthatóan a 

marketingtevékenységeknek csak kis szeletét ismerik, illetve gondolják fontosnak a tanácsadók, 
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egy sor olyan fontos terület, mint a stratégia, a márka, az arculat, az ismertség csak egy-egy 

ügyvezető gondolataiban jelent meg. A megrajzolható marketing helyzetképet tovább rontja, hogy 

még az említett néhány marketingfunkciót sem látjuk megvalósulni a tanácsadó cégek zöménél. 

 

A BIG 4 tanácsadók marketingtevékenysége az előbbieknél tudatosabb, rendszeres tevékenységet 

jelent, ami minden esetben marketingstratégiára épül. A marketingtevékenységet széles 

értelemben, üzletfejlesztésként fogják fel, a partnerek, menedzserek lényegében a marketingesek 

belső ügyfélkörét jelentik. A BIG 4 cégek lokális marketingje szervesen illeszkedik a globális 

marketinghez, ahonnan sok támogatást is kapnak. A marketingtevékenység sikerének 

kulcskérdése, hogy mennyiben képesek a környezet és a partnerek közötti összekötő szerepet 

betölteni. Megítélésem szerint ez az egyik legkényesebb pontja a marketingnek, vagyis a belső 

támogatottság, a marketingvezető szerepe igen fontos abban, hogy a marketinget elfogadtassa a 

vezetőkkel, a munkatársakkal és biztosítani tudják az együttműködést. Bár jelentős az előrelépés 

ezen a területen, még ma is itt tapasztalható a legnagyobb probléma, a marketing presztízséért 

naponta kell „megharcolni”. A BIG 4 marketingtevékenységének három kulcsterülete van: 

• a stratégiai tervezés, 

• a piaci információk megszerzése, elemzése, adatbázisok kezelése, 

• a kommunikáció. 

 

A tudásmenedzsment – knowledge management –, ami a cégen belüli információk, referenciák, 

módszerek, kapcsolatok adatbázisának kialakítását, menedzselését jelenti, egyre inkább a 

marketing középpontjába kerül. A BIG 4 marketingtevékenységének homlokterében az áll, hogy a 

cég hírnevét, kompetenciáját, megbízhatóságát erősítse. Minden olyan marketingeszközt 

igyekeznek alkalmazni, ami a megkülönböztetésre alkalmas.    

 

A BIG 4 és a többi tanácsadó marketingtevékenysége között jelentős különbség van abban, hogy 

előbbiek nagy gondot fordítanak a célcsoport kiválasztásra, és a tudatos ügyfélépítésre, míg a 

magyar tanácsadók zöménél ilyen tudatos hosszú távú szemléletmód és gyakorlat hiányzik.  

 

Hozzá kell tenni, hogy a BIG 4 marketing költségvetése a magyar tanácsadókét nagyságrendekkel 

meghaladja, és támaszkodhatnak a hálózati erőforrásokra is.  

 

A tanácsadó cégek vezetőit megkérdeztük az egyes marketingeszközök jelentőségéről is, a 

megkérdezés eredményeit a 7. táblázat tartalmazza.  
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7. táblázat A tanácsadói marketingeszközök megítélése 
(7= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 
 

7 6 5 4 3 2 1 Tanácsadói 
marketingeszközök pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

Konferencián való 
részvétel 

7 6 9 1 2 - - 25 5,60 

Előadások tartása 4 6 9 5 1 - - 25 5,58 
Website 3 7 6 2 5 1 1 25 4,76 
Ügyfélrendezvény 2 3 8 6 5 1 - 25 4,52 
Szeminárium 6 9 4 4 2 - - 25 4,32 
Médiakapcsolatok 1 3 8 5 2 5 1 25 4,08 
Brosúra 4 3 6 4 5 3 2 25 4,04 
 

 

Az átlagpontok azt jelzik, hogy a tanácsadók azokat a marketingeszközöket tartják fontosnak, 

amelyek lehetővé teszik a kapcsolatok építését, a kompetenciák személyes demonstrálását, illetve 

hozzájárulnak a cégismertség növeléséhez. Meglepő, hogy az interjúalanyok a médiakapcsolatokat 

nem értékelik magasra, amiből joggal lehet arra is következtetni, hogy nem túl elégedettek a 

médiával. Ahogyan az a mélyinterjúkból is kiderült, a tanácsadók a szaksajtóban a korábbinál 

sokkal kevesebb figyelmet kapnak. Természetesen az értékelés másik oka, hogy nem tartják 

fontosanak azokat. Összességében vitába kell szállnunk ezzel a vélekedéssel, hiszen a média igen 

alkalmas eszköz az ismertség növelésére, amit egyébként problematikusnak jeleztek a vezetők. A 

kutatási eredmények azt mutatják, hogy a hagyományos brosúrák sokat veszítettek 

jelentőségükből, bár a 25 cég fele rendelkezik általános cégismertetővel, és a nagyobb cégek az 

egyes szolgáltatási területekről is készítenek ismertetőket, marketing szempontból nem értékelik 

azokat magasra. A kisebb cégek egyértelműen a website-ot részesítik előnyben, bár funkciója nem 

azonos a brosúrával, sokan úgy vélekednek, hogy a költséges cégismertetőt a website pótolhatja, 

részben talán ennek köszönhető igen magas értékelésük.        

                   

A tanácsadási vezetők marketingről alkotott véleményének mélyebb megvilágítására négy állítást 

fogalmaztunk meg a marketing tanácsadásbeli szerepéről. A megkérdezetteket arra kértük, hogy 

egy 9 fokozatú Likert skálán – ahol az 1-es az igaz, a 9-es a hamis – jelezzék egyetértésüket az 

állításokkal.(8. táblázat) 
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8. táblázat A megkérdezettek véleménye a marketing szerepével kapcsolatban 

megfogalmazott állításokról 

(1= igaz, 9 = hamis állítás) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A megkérdezett 
cégek 
csoportjai pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

1. állítás 1 3 6 - 3 1 3 1 1 19 4,42 

2. állítás - 2 7 - 5 - 5 - - 19 4,47 

3. állítás 1 2 1 - 4 - 5 3 3 19 4,57 

4. állítás 1 4 1 - 1 3 7 2 - 19 5,26 

 

1. állítás: A tanácsadásban a marketingnek nincs jelentős szerepe, a kapcsolatok a döntőek. 

2. állítás: A tanácsadásban a marketingnek nincs jelentős szerepe, a munka színvonala a 

meghatározó. 

3. állítás: A tanácsadásban a marketingnek csak operatív feladatai vannak, vagyis brosúrák 

készítése, hirdetések, események szervezése stb. 

4. állítás: A tanácsadásban a marketingnek nincs beleszólása stratégiai kérdésekbe. 

       

A kérdésre adott válaszok összességében azt jelzik, hogy a tanácsadók véleménye szerint 

területükön elsősorban a kapcsolatok és a munka színvonala a meghatározó. A mélyinterjúk is azt 

tükrözik, hogy a marketinget ugyan fontosnak tartják a cég sikere szempontjából, de elsődlegesen 

a megbízások teljesítésének színvonalában és a kapcsolatokban látják cégük sikerességének 

alapjait. A 4. állításban foglaltakra többen reagáltak úgy, hogy látnak szerepet a marketing számára 

a stratégiában, az interjúkban a célcsoport meghatározást és általában a marketing környezet 

elemzését emelték ki. 

   

A marketingvezetők és a cégvezetők véleménye több ponton eltér, ami arra utal, hogy 

marketingfelfogásuk különböző. A kis elemszám miatt a válaszokat nem érdemes számszerűsíteni, 

de figyelemre méltó, hogy mind a tanácsadóválasztási szempontok, mind az értékelési kritériumok, 

mind a marketingeszközök fontossága tekintetében különbségek mutatkoznak.  
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Az interjúkból egyértelműen kiderült, hogy azoknál a tanácsadóknál, ahol van marketingvezető, 

sokkal több tevékenységet sorolnak a marketinghez, mint a marketingvezetővel nem rendelkező 

cégeknél. A marketingkommunikáció klasszikus területein kívül- média, PR, hirdetések- a 

márkaépítést, a piackutatást, a targetinget, a CRM tevékenységet, az ajánlatkészítést, a 

tudásmenedzsmentet és az intranetet sorolták a marketing tevékenységek körébe.   

 

A kutatás a marketing szerepével kapcsolatosan megfogalmazott H7 hipotézisemet igazolni 

látszik, még akkor is, ha a kép az azokban megfogalmazottaknál némiképp árnyaltabb. Nem 

rögzítettük a marketing elutasítását, de a BIG 4 cégeket leszámítva még csak a marketing 

csírái fedezhetők fel a tanácsadóknál. A tanácsadói szektorban még nem jellemző képzett 

marketing szakemberek alkalmazása, általában ad hoc jellegű marketingtevékenységet 

foytatnak. A kis-és közepes professzionális tanácsadóknál a marketing nem integrálódott a 

szervezetbe, elsősorban a cég tulajdonosa, ügyvezetője lát el marketingfeladatokat. A 

tanácsadásban alkalmazott marketingeszköztár igen szűkös, szinte kizárólag a 

kommunikációra szorítkozik. 

 

 

4. 4. A keresleti oldal: Az ügyfelek 

 

4. 4. 1. Attitűdök, igénybevétel okai, formái 

 

4. 4. 1. 1.Attitűdök 

 

Egyértelműen megállapítható, hogy a tanácsadási szektor a szabad piacgazdaság kiépítésével 

párhuzamosan erősödött meg Magyarországon. Ma már gazdaságtörténeti tény, hogy a tanácsadás 

iránt kezdetben bizonyos ellenállás volt tapasztalható a vállalatok részéről, ami az évek során 

fokozatosan csökkent. Abban, hogy a magyar vállalatok körében csak nehezen tudott tért hódítani 

a tanácsadás, komoly szerepe volt a negatív attitűdöknek, a tervgazdaság időszakából származó 

korábbi rossz tapasztalatoknak. A tanácsadói marketingnek az elmúlt tizenöt évben kétségtelenül 

volt egy általános piacépítő szerepe is, a szakma jó hírnevének építése fontos eszköze volt a 

piacépítésnek. 

 

A vizsgálatba bevont vállalkozások vezetőit arra kértük, hogy a megadott válaszlehetőségek közül 

válasszák ki azokat, amelyek megállapításai a legközelebb állnak a véleményükhöz. A vállalati 
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megkérdezés szerint a vállalatok viszonya a tanácsadáshoz ma már jellemzően pozitívnak 

tekinthető.  

 

6. ábra  A tanácsadói tevékenység megítélése 

(n= 152) 
az egyes állításokkal egyetértők aránya 
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A fentieken kívül az egyéb említések között szerepelt, hogy nagyon költséges, de nem mindig 

hasznos, jó tapasztalatszerzési lehetőség, illetve növeli a vezető biztonságérzetét.   

A termelő és kereskedelmi vállalkozások, illetve az alkalmazotti viszonyban lévő ügyvezetők, 

marketingesek az átlaghoz képest nagyobb arányban jelezték, hogy a tanácsadást 

hatékonyságnövelő eszköznek tekintik. A tanácsadás megtérülő befektetésként való jellemzését a 

kereskedelmi, szolgáltató cégek választották az átlagosnál nagyobb arányban. Pozitívan 

értékelhetjük, hogy a megkérdezettek több mint 40 %-a befektetésként kezeli a tanácsadást, ami 

azt jelenti, úgy gondolkodnak, hogy a tanácsadási munka a megbízó számára pénzben kifejezhető 

haszonnal jár, amelyből a tanácsadói díj is kifizethető. 

A TOP 200 körbe tartozó vállalatok tanácsadással kapcsolatos attitűdje még pozitívabb, a 

kérdésről tizenöten nyilatkoztak, közülük tizenketten megtérülő beruházásnak, heten 
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hatékonyságnövelő eszköznek tartják a tanácsadást. E mögött az húzódik meg, hogy a 

nagyvállalatok már széleskörű tanácsadói kapcsolatokkal rendelkeznek, és megítélésüket a valós 

tapasztalataikra alapozzák, míg a kisebb vállalkozások sokszor saját tapasztalat hiányában, 

előítéletek, másoktól kapott információk alapján alkotnak véleményt. 

A felmérési eredményekből joggal lehet következtetni arra, hogy H1 hipotézisem, miszerint a 

magyar vállalatvezetők attitűdje a tanácsadás iránt jellemzően pozitív, vagyis már nem 

szükséges rossznak, hanem inkább hasznos tevékenységnek tekintik a tanácsadást, helytálló. 

A hipotézis elfogadásában a tanácsadói mélyinterjúk előbbiekkel egybehangzó eredményei 

megerősítettek. A tanácsadó cégek vezetői is úgy érzékelik, hogy szolgáltatásaikat a megbízók 

hasznosnak tartják, a jogi előírásoktól függetlenül is igénylik azokat.  

4. 4. 1. 2. Motiváció 

 

A tanácsadói marketing szempontjából fontos, hogy milyen céllal, milyen esetekben vesznek 

igénybe tanácsadót, vagyis mi a motivációja vállalkozásoknak. A válaszolók a megadott okokat 

fontosságuk szerint az 1-től 7-es skálán az alábbiak szerint értékelték. 

 

9. táblázat A vállalkozások motivációi tanácsadó igénybevételére 

(7= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 

 
7 6 5 4 3 2 1 Motivációk 
pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

Speciális 
szakértelem hiánya 

39 19 11 7 6 5 8 95 5,32 

Új ismeretek 
elsajátítása 

19 24 26 10 16 8 5 108 4,77 

Kockázatcsökkentés 7 19 18 23 11 17 4 99 4,20 
Hatékonysági okok 14 23 18 19 15 17 12 118 4,18 
Külső objektivitás 7 10 18 28 23 9 8 103 3,94 
Időhiány 9 12 15 15 11 25 13 100 3,62 
Törvényi előírás 20 8 6 7 15 16 46 1185 3,13 
 
 

A megkérdezés eredményei néhány fontos tényezőre hívják fel a figyelmet.  

 

A vállalatok nem törekszenek specialisták cégen belüli alkalmazására, az olyan speciális 

feladatokra, amelyek csak esetenként merülnek fel, tanácsadókat vesznek igénybe, saját szellemi 
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kapacitásokat nem építenek ki. Ez arra enged következtetni, hogy a tanácsadóknak érdemes 

speciális tudást kifejleszteniük, specializálódniuk, hiszen a speciális tudás iránti igény jelentős. 

 

A vállalati mélyinterjúk tapasztalatai is azt erősítik, hogy a specializáció igen fontos tényezője 

annak, hogy a vállalkozások tanácsadóhoz fordulnak. Sokan a folyó üzleti problémák kezelésére 

nem vesznek igénybe külső tanácsadót, hanem belső szakembereikkel kívánják azokat megoldani, 

speciális szakértelmet követelő témákban viszont tanácsadóhoz fordulnak. Erre egy konkrét példa 

egy nagy nemzetközi bank, amely komoly jogi szakértői csapattal rendelkezik, és csak nagy 

tranzakciókhoz vesznek igénybe jogi tanácsadást. 

 

A másik levonható következetés, hogy a tudástranszfer szerepe jelentős, a vállalkozások a 

tanácsadás igénybevételének második legfontosabb okaként jelölték meg az új ismeretek 

elsajátítását. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadóknak tudatosan törekedniük kell a hatékony 

tudásmenedzsmentre, a tudástranszferre, hiszen a vállalatok igénylik, hogy egy tanácsadás során 

ne csak az üzleti problémák oldódjanak meg, hanem, hogy új ismeretekhez is jussanak.  

 

A TOP 200 nagyvállalati megkérdezésben azt kértük a vezetőktől, hogy rangsorolják az egyes 

motiváló tényezőket, vagyis hogy milyen céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A rangsorban az 

első helyre a külső objektivitás, másodikra az új ismeretek szerzése került.  Az objektivitás 

fontosságát az indokolja, hogy a nagyvállalatoknál általában olyan döntések megalapozásáról van 

szó, amelyek a cég helyzetét hosszabb távon befolyásolják, ezért szükségük van a külső 

tanácsadók széles körű tapasztalataira, a külső szemre.   

 

A kis-és középvállalkozások körében végzett on-line felmérés, a TOP 200 vállalati körben 

végzett megkérdezés és a nagyvállalati mélyinterjúk eredményei is egybehangzóan azt a H4 

hipotézisben megfogalmazott állítást tükrözték vissza, hogy a magyar vállalatvezetők 

tudástranszfer iránti igénye fontos motiváció arra, hogy tanácsadói szolgáltatásokat 

vegyenek igénybe. 

 

4. 4. 1. 3. Az együttműködés 

 

Az online megkérdezés azt mutatja, hogy a vállalatok folyamatosan és projekt jelleggel is 

együttműködnek a tanácsadókkal, csaknem egyforma arányban említették a kettőt. A nagyvállalati 

interjúkból viszont az derült ki, hogy körükben inkább a folyamatos együttműködés jellemző a 
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tanácsadóval. Megfigyelhető az a tendencia, hogy a vállalatoknak van néhány kulcs tanácsadója, 

akikkel rendszerint együtt dolgoznak, és speciális témákban, projekt alapon más tanácsadókkal is 

együttműködnek. Különösen jellemző ez a jogi tanácsadásban, ahol egyértelműen kimutatható a  

3.3.2.2. pontban említett ún. „panel law firm” rendszer kialakulása. A TOP 200 cégre jellemző 

együttműködési forma nyilván annak is köszönhető, hogy a nagyvállalatok hosszabb tanácsadói 

kapcsolatokra tekintenek vissza, mint a kis-és közepes vállalkozások, saját korábbi tapasztalataikra 

is építhetnek a választásban.   

 

4. 4. 2. Döntéshozatali mechanizmus, választási szempontok 

 

Ha egy tanácsadó cég eredményes akar lenni a piacon, ismernie kell, hogy kik, és milyen 

szempontok alapján döntenek a tanácsadók kiválasztásáról. Nem kétséges, hogy minél szélesebb és 

megbízhatóbb ismeretekkel rendelkezik erről, annál eredményesebb lesz az ügyfélszerzésben. 

 

4. 4. 2. 1. A döntéshozó 

 
7. ábra A tanácsadó igénybevételéről történő döntéshozatal résztvevői 

(n =151) 
az egyes válaszokat említők aránya 
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A felmérésbe bevont kis-közepes vállalkozásokra az a legjellemzőbb, hogy egy személyben a 

tulajdonos dönt a tanácsadó igénybevételéről. A megkérdezettek több mint egyharmadánál a felső 
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vezetés vesz részt a döntésben, kisebb hányadánál pedig adott szakterület – például informatikai 

vezető, marketingvezető – dönt a tanácsadó igénybevételéről. 

 

Ebben természetesen az is tükröződik, hogy a kis-és közepes vállalatoknál a funkcionális 

hierarchia sokkal kisebb. Egyértelmű a tendencia, hogy a kisebb cégeknél a tulajdonos, a 

nagyobbaknál pedig, a felső vezetés a döntéshozó.  

 

Az előbbiekkel ellentétben a megkérdezett TOP 200 cégeknél, ahol a tulajdonosi és menedzseri 

feladatok elválnak, egyértelműen a felső vezetés döntésén alapul a tanácsadó kiválasztása, illetve 

öt esetben említették, hogy a kérdésben az adott szakterület vezetője hoz döntést. 

 

4. 4. 2. 2.  A tanácsadó kiválasztása 

 

A döntéshozatalhoz kapcsolódó kérdés, hogy milyen alapon választják ki azokat a tanácsadókat, 

akiket ajánlattételre meghívnak, vagy tárgyalásos alapon, közvetlenül megbíznak.  

 

8. ábra A tanácsadóválasztás módja 

n = (149) 
az egyes válaszokat említők aránya 
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A kutatási eredmények szerint a kis-és középvállalati körben leggyakrabban mások szakmai 

ajánlása alapján választanak tanácsadót (a válaszolók 64%-a), illetve jelentős a korábbi tanácsadói 

kapcsolatok szerepe is (49%). Ebben a vállalati körben a pályáztatás kevésbé jellemző, átlagosan a 

cégek 19%-a alkalmazza, a nagyobb árbevételű/létszámú és a külföldi tulajdonú cégek az 
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átlagosnál jóval nagyobb arányban. Az említések között szerepelt még a hirdetés és a kamarai, 

illetve egyéb szervezeti információ. 

 

A TOP 200 vállalati körben a tanácsadó kiválasztásának egyértelműen a pályáztatás a 

leggyakoribb módja, a második leggyakoribb említést a régi kapcsolatok alapján való megbízás 

kapta. 

 

4. 4. 2. 3. Választási kritériumok 

 

Az igen éles verseny miatt nagyon fontos a tanácsadók részére, hogy versenyelőnyöket építsenek 

ki versenytársaikkal szemben. A versenyelőnyök kialakításához ismerni kell a vezetők tanácsadó- 

választási szempontjait, azt, hogy a választásban az egyes szempontoknak milyen szerepet 

tulajdonítanak.  A versenyelőnyök kialakításában a fő szempont, hogy olyan előnyöket kínáljanak 

a potenciális ügyfeleknek, amelyek számukra fontosak, ezért kell tisztában lenniük vele, hogy az 

ügyfél oldaláról mi számít előnynek. A tanácsadói megkérdezésben az interjúalanyok egyöntetűen 

hangsúlyozták, hogy a szolgáltatás értékesítésében lényegében a kompetenciákról kell meggyőzni 

a potenciális ügyfeleket, mely kompetenciák lehetnek szervezeti és egyéni jellegűek. A 

megkülönböztetés lehetőségét a kompetenciákban mutatkozó különbségek adják. 

 

A tanácsadó kiválasztásában a cégek sok szempontot mérlegelnek, amelyek fontosságának 

megítélését – (7 = nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) – a következő ábra mutatja. 

 

9. ábra A tanácsadó kiválasztásának szempontjai 

(n= 150) 
(átlagos pontszámok) 
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A 10. táblázat betekintést nyújt az átlagpontok megoszlásába. 

 

10. táblázat A tanácsadó kiválasztásának szempontjai 

(7= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 
 

7 6 5 4 3 2 1 Kiválasztási 
szempontok pontot adó válaszadók száma 

Összes 
válaszoló 

Átlagos 
pontszám 

Ajánlat szakmai 
tartalma 

93 29 10 4 3 1 4 144 6,26 

Személyes 
benyomás, bizalom 

67 44 16 10 2 2 4 145 5,97 

Tanácsadó 
személye 

57 35 24 14 9 - 3 142 5,66 

Cég referencia 34 41 35 19 6 5 3 143 5,35 
Vállalási ár 28 38 36 29 5 3 3 142 5,24 
Vállalt határidő 30 35 36 25 7 6 5 144 5,09 
Cég imázsa 14 34 30 30 18 13 4 143 4,58 
 
 

A vizsgálatba bevont vállalkozások mérete szerint különbségként érzékelhető, hogy a nagyobb 

árbevételű/létszámú és a külföldi tulajdonú cégek vezetőit döntéseikben a tanácsadó cég imázsa és 

a vállalási ár az átlagosnál jobban befolyásolja. 

 

Érdemes összehasonlítani a tanácsadó választásának szempontjait a tanácsadói és a kétféle vállalati 

mintában, amihez a 11. táblázat nyújt segítséget.  

 

11. táblázat A tanácsadóválasztás szempontjainak értékelése 

(Átlagos pontszámok) 

(7= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 
 

 Tanácsadói minta 
n=25 

KKV minta 
n = 150 

Nagyvállalati minta 
n= 25 

Bizalom 6,5 6,0 6,0 
Cégreferencia 5,9 5,4 5,4 
Ajánlat szakmai tartalma 5,5 6,3 6,1 
Vállalási díj 5,3 5,2 5,7 
Cég imázs 4,8 4,6 4,6 
Tanácsadó személye 4,8 5,7 5,3 
Határidő 4,1 5,1 5,5 
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A fentiekből kiolvasható, hogy a tanácsadóválasztás vállalati szempontjai több esetben eltérnek 

attól, amit arról a tanácsadók gondolnak. A legfontosabb eltérések az alábbiak: 

• az ajánlat szakmai tartalmát mérettől függetlenül fontosabbnak tartják a vállalkozások, mint 

ahogyan azt a tanácsadók gondolják, 

• a cégreferencia az előbbivel szemben a vállalkozásoknak kevésbé fontos, mint ahogyan a 

tanácsadók vélik (ez a megállapítás – ahogyan az alábbiakban kifejtem – a nemzetközi 

cégekre nem igaz),  

• a tanácsadó személye sokkal nagyobb szerepet kap a választásban, mint ahogyan a 

tanácsadó cégek vezetői gondolják (különösen fontos a KKV-k esetében), 

• a vállalási határidő szintén nagyobb fontosságot kap a választásban, mint ahogyan azt a 

tanácsadók érzékelik. 

 

Előbbiekből következik, hogy az ajánlatok szakmai tartalmára, a team megfelelő kialakítására, 

illetve a tanácsadók kiválasztására nagyobb hangsúlyt célszerű fektetni, ugyanakkor a 

cégreferencia erejére kevésbé érdemes számítaniuk, hiszen annak fontossága a vállalatok számára 

egyáltalán nem olyan mértékű, mint ahogyan ők azt gondolják. 

  

Feltételezhető, hogy az ár és határidő szerepe a TOP 200 esetében azért hangsúlyosabb, mert 

nagyobb, hosszabb projektekről van szó, amelyek díjai is lényegesen magasabbak, és kifutásuk is 

hosszabb.    

 

Visszatérek a cégreferencia kérdésére a nagyvállalatoknál. Az írásbeli megkérdezésből – amelynek 

eredményeit a 11. táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, úgy tűnik a nagyvállalatok számára sem 

kiemelkedően fontos a cégreferencia. Megítélésem szerint – amit a mélyinterjúk is egyértelműen 

igazoltak – ez valójában nem így van, a fenti válaszoknak az oka, hogy a nagyvállalatok – külföldi 

tulajdonú vállalatok – általában nemzetközi tanácsadókkal működnek együtt, a potenciális 

tanácsadó körbe eleve csak bizonyos tanácsadók kerülhetnek be, éppen a cégreferenciák alapján. 

Ezért, mint választási kritérium ez fel sem vetődik náluk. A személyes interjúkban a vezetők 

elmondták, hogy rendszerint az anyavállalat preferenciái alapján döntenek a nemzetközi 

tanácsadók mellett, annak ellenére, hogy sok esetben elégedettek lennének a magyar tanácsadókkal 

is. A könyvszakértésnél példaként említették, hogy nagy hitelfinanszírozások esetében a bankok 

ragaszkodnak a nagy nemzetközi könyvszakértő cégek által auditált mérleghez, ezért nem 

választhatnak magyar könyvvizsgáló céget.   Ez egybevág az on-line megkérdezés eredményével 
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is, miszerint a vállalkozások mérete és cégreferenciák fontossága között összefüggés volt 

kimutatható. Ugyanezt mutatták a tanácsadói interjúk is.  

 

A tanácsadói interjúkból kiderült, hogy a választási szempontokban nincs markáns különbség a 

szolgáltatási területek között. Találkoztam olyan könyvszakértővel, aki úgy ítéli meg, hogy a 

döntésben az ajánlat szakmai tartalma meghatározó, és olyannal is, aki szerint egyáltalán nem 

elsőrendű szempont. Ugyanígy néhány vezetési tanácsadó szerint a cégimázsnak nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a megbízók, míg a megkérdezettek más csoportja szerint nincs számottevő 

jelentősége. 

 

A kutatás alapján határozott összefüggés állapítható meg a kompetenciák és a tanácsadás folyamata 

között is. A vállalati mélyinterjúk egyértelműen mutatják, hogy a tanácsadó- választás szakaszában 

egyértelműen a szervezeti kompetenciák dominálnak – imázs, referenciák, cégtörténet stb.–, míg a 

tanácsadási munkavégzés során az egyéni kompetenciák a meghatározóak. Ebből az következik, 

hogy az ügyfélmegtartásban – és ma ez a prioritás a magyar piacon – az egyéni kompetenciáknak 

van meghatározó jelentőségük. Kevésbé igaz ez a nagy nemzetközi tanácsadókra, mivel ott a 

tanácsadó- választásban a nemzetközi elkötelezettségek szerepe a döntő, így például a 

leányvállalatok még olyan esetben sem váltanak, amikor nem feltétlenül elégedettek az anyacég 

tanácsadójával. 

 

A kutatási eredmények alapján igazoltnak tekinthetjük, hogy a tanácsadói kompetenciák és 

a döntéshozatali folyamat között szoros az összefüggés. A kompetenciák hatnak a tanácsadók 

kiválasztására, lényegében a tanácsadók megkülönböztetésének eszközei. A kutatás 

kimutatta, hogy a kompetenciák hatása a tanácsadási munka folyamatában is meghatározó 

jelentőségű. (H6 hipotézis) 

 

4. 4. 3. Ügyfélelvárások, teljesítményértékelés, lojalitás 

 

A tanácsadókkal szembeni elvárásokra már abból is lehet némiképp következtetni, hogy milyen 

indokokat jelöltek meg a vállalkozások vezetői a tanácsadók igénybevételére. Csak emlékeztetőül, 

a speciális szakértelem hiánya, az új ismeretek iránti igény és a kockázatcsökkentés voltak a 

legfontosabbak. 

 



 119 

A tanácsadói kutatás kimutatta, hogy a tanácsadókra jellemző ügyfélkapcsolat- alapú stratégiának 

fontos eleme az ügyfélmegtartás. A vállalati felmérésből pedig kiderült, hogy mások szakmai 

ajánlása az első helyen szerepel a potenciális tanácsadók kiválasztásában, vagyis óriási a 

jelentősége az ügyfélajánlásoknak. Az ügyfélelégedettség, az elvégzett tanácsadói munka megbízó 

általi pozitív értékelése mind az ügyfélmegtartás, mind a szakmai ajánlás szempontjából kitüntetett 

jelentőséggel bír. 

 

Melyek tehát azok a szempontok, amelyek alapján egy megbízó minősít egy tanácsadót, ami 

alapján eldönti, hogy adott esetben kíván-e vele ismét együttműködni. Ennek tisztázása azért is 

fontos, mert lényegében ezek a tényezők járulnak hozzá az ügyféllojalitás kialakulásához.  

 

A következő táblázat segítségével hasonlítsuk ismét össze a tanácsadói és vállalati felmérések 

eredményeit! 

 

12. táblázat 

A tanácsadók teljesítményének megítélése 

(Átlagos helyezési szám) 

(6= nagyon fontos, 1 = egyáltalán nem fontos) 
 

Teljesítményparaméterek 
Tanácsadói minta 

n=25 
KKV minta 

n= 141 
Nagyvállalati 
minta n=25 

Problémamegoldás 1,71 1,48 1,60 
Együttműködés 2,63 2,33 3,55 
Elérhetőség 3,79 2,53 4,45 
Határidő 4,00 2,78 4,05 
Kommunikáció 4,00 2,54 4,45 
Hozzáadott érték 4,20 1,50 2,90 

 

 

A megkérdezett vállalkozások vezetői, a cég méretétől függetlenül elsősorban a problémamegoldás 

és a hozzáadott érték alapján ítélik meg a tanácsadók teljesítményét, előbbi szempontokat mindkét 

mintában az együttműködés követi. A többi szempont helyezési sorrendjében nincs jelentős 

különbség, bár az elérhetőséget a KKV-k, a határidőt a nagyvállalatok tartják fontosabbnak.   

 

A hozzáadott értéket úgy definiáltuk, hogy olyan tanácsadói szolgáltatások, amelyek a konkrét 

üzleti probléma megoldásán túl további előnyöket jelentenek az ügyfeleknek. Ezek az előnyök 
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megnyilvánulhatnak a vállalkozás üzleti és marketing célkitűzéseihez való hozzájárulásban 

teljesítménynövelés, költségmegtakarítás formájában. A tanácsadói szolgáltatás hozzáadott értékét 

jelenti maga a tudástranszfer, ami által az ügyfél jobban megérti az üzleti folyamatokat, ugyanígy 

hozzáadott érték lehet a megbízó üzleti kapcsolatainak fejlesztése is.  

 

A tanácsadók viszont úgy gondolják, hogy az ügyfelek elsősorban a problémamegoldás és az 

együttműködés alapján ítélik meg teljesítményüket, a harmadik helyre az elérhetőséget tették. A 

tanácsadó szolgáltatási területe és a cég mérete szerint nem mutatkoztak különbségek.  

 

A vállalati és tanácsadó vélemények között jelentős különbség a hozzáadott érték fontosságának 

megítélésében van, a tanácsadók nem érzékelik ennek szerepét. Szignifikáns az eltérés az 

elérhetőség és az együttműködés szerepének megítélésében és némi eltérés mutatkozik a 

kommunikáció szerepének a teljesítmény értékelésére gyakorolt hatásában is, a nagyvállalatok 

értékelési szempontrendszerében sokkal kisebb a kommunikáció szerepe, mint ahogyan azt a 

tanácsadók gondolják.  

 

A tanácsadóknak nyilvánvalóan érdemes a kutatási eredményeket figyelembe venni és 

szolgáltatásaikban az ügyfelek szempontjaihoz igazodni, hiszen, ha az ügyfél elégedetlen a 

tanácsadással, akkor a tanácsadóknak oly fontos ügyfélmegtartás sem lehetséges, és pozitív 

ajánlásokra sem számíthat a tanácsadó. 

 

A nagyvállalati mélyinterjúk egy további fontos szempontra is felhívták a figyelmet. A 

nagyvállalatok a tanácsadókat a rugalmasságuk alapján is megítélik. Fontos számukra, hogy 

például könyvszakértési szolgáltatásoknál ne csak a számviteli, hanem a vezetői gazdaságtani, 

üzleti szempontokat is figyelembe vegyék, ami egyfajta kreativitást igényel a tanácsadóktól. A 

szakmai rugalmasságon kívül az időbeli rugalmasság is fontos a vállalatoknak. A megbízók 

érdeke, hogy az üzleti tevékenységet ne csak a számviteli, hanem a valós tartalmuk alapján 

mutassák be a stakeholdereknek. Ugyanígy az is sokat számít a tanácsadó megítélésében, hogy 

milyen módszertant követnek, mennyire nagy az élőmunka igénye, hiszen az a díjazást is 

befolyásolja. Fontosnak tartják a kellő nagyvonalúságot is a tanácsadó részéről, a lényegre 

koncentráljon, ne vesszen el a részletekben. További elvárás, hogy a tanácsadók a gazdálkodás 

során felmerülő ad hoc kérdésekre tudjanak válaszolni. 
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A vállalati és a tanácsadói mélyinterjúk alapján az a következtetés vonható le, hogy a 

tanácsadóhoz való lojalitást több tényező alakítja. A vállalati vezetők elsősorban a 

teljesítményparaméterek alapján döntenek arról, hogy ismét igénybe vegyenek-e egy 

tanácsadót, megkülönböztetett jelentősége van a problémamegoldásnak és a hozzáadott 

értéknek. A teljesítményparamétereken túl a vezetői, üzleti érdekek szem előtt tartása is 

hatással van az ügyfelek tanácsadóhoz való kötődésére, a lojalitás kilakulására.  

 

4. 4. 4. Ügyféligények 

 

Megkérdeztük a vállalatokat, hogy az elmúlt két évben mely szolgáltatásokat vették igénybe, 

illetve hogyan látják, a jövőben melyekre lesz szükségük. Az eredményeket a 13. és 14. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

13. táblázat A tanácsadói szolgáltatások iránti jelenlegi és jövőbeli igények 

 

Említések gyakorisága a 
válaszadók %-ában Tanácsadói szolgáltatások 
Múlt Jövő 

Változás 
iránya 

Jogi tanácsadás 38 48 � 
Könyvvizsgálat 45 35 � 
Informatikai tanácsadás                              45 32 � 
Adózási tanácsadás 42 35 � 
Marketingtanácsadás 39 43 ���� 
Pénzügyi tanácsadás   30 26 � 
Stratégiai tanácsadás 20 28 � 
Minőségügyi tanácsadás 17 18 � 
Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) 3 15 � 
Szervezetfejlesztési tanácsadás 14 15 � 
HR tanácsadás 13 14 � 
Termelésirányítási, működési tanácsadás 7 7 � 
 

A vállalkozások ismérvei szerint néhány jellegzetességet lehet kiemelni: 

• könyvvizsgálatot a nagyobb vállalkozások és a külföldi tulajdonú cégek az átlagosnál 

nagyobb arányban vesznek igénybe, 

• stratégiai tanácsadás igénybevétele a termelővállalatokra volt a legjellemzőbb, 

• szervezetfejlesztési megbízásokat főként a szolgáltatási szektorban adtak, 

• marketingtanácsadást a kisebb cégek, a kereskedelmi, szolgáltatási szektorba tartozók és a 

magyar tulajdonban lévők vettek az átlagosnál nagyobb arányban igénybe,    
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• a jogi és az adózási tanácsadás iránt a kereskedelemben voltak a legnagyobbak az igények. 

 

Ami a várható igényeket illeti, a jogi tanácsadás, a stratégiai tanácsadás és az üzleti folyamatok 

újratervezése iránt jeleztek egyértelműen növekvő igényeket. Természetesen a jövőbeli igények a 

gazdasági változásokkal összhangban még módosulhatnak, minden esetre a vizsgálati 

eredményeket iránymutatóként kezelhetjük. 

 

A TOP 200 cég az elmúlt két évben egy sor tanácsadói szolgáltatást vett igénybe, a jövőre 

vonatkozóan azonban kevesen nyilatkoztak – 14. táblázat –, ezért az eredmények messze menő 

következtetések levonására nem alkalmasak.  

 

 

14. táblázat A tanácsadói szolgáltatások iránti nagyvállalati igények 

 

Az elmúlt 2 évben igénybe vett 
szolgáltatások 

Említések gyakorisága 

 
Könyvvizsgálat                                       22 

Jogi tanácsadás                                        19 

Informatikai tanácsadás                           14 

HR tanácsadás                                          14 

Adózás                                                      14 

Minőségügyi tanácsadás                           13 

Marketingtanácsadás                                12 

Szervezetfejlesztési tanácsadás                 4 

Pénzügyi tanácsadás                                  4 

Stratégiai tanácsadás                                  4 
Termelésirányítási, működési tanácsadás                            4 

BPR 3 
 

A kis-és közepes vállalkozások és a TOP 200 közötti különbségek elsősorban a különböző 

fejlettségi szintből, méretből adódnak. HR tanácsadásra például a kis-és közepes vállalkozásoknak 

kevésbé van szükségük, mint a nagyvállalatoknak, mert a létszámból adódóan eleve kisebb az 

igény az ilyen típusú szolgáltatásokra.  
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4. 4. 5. Kommunikációs csatornák 

 

4. 4. 5. 1. Az ügyfelek információforrásai 

 

A tanácsadó cégeknek igen fontos, hogy ismertek legyenek a piacon, hiszen csak abban az esetben 

van esélyük arra, hogy akár egy tenderre, akár egy ajánlattételre megbízást kapjanak. A tanácsadó 

cégek különböző marketing kommunikációs eszközöket használnak, amelyek hatékonysága a 

potenciális ügyfelek elérése szempontjából különböző.  

 

Annak érdekében, hogy információkat kapjunk az egyes eszközök hatékonyságáról, megkérdeztük 

a nagyvállalati vezetőket arról, hogy milyen forrásokból szerzik ismereteiket a tanácsadói piacról. 

A leggyakoribb információforrásnak a tanácsadókkal való korábbi kapcsolatokból (17 említés) és 

az egyéb szakmai kapcsolatokból származó információk (16 említés) bizonyulnak. Ez azt is jelenti, 

hogy két szempontból is nagy a jelentősége a tanácsadói munkával való elégedettségnek, egyfelől 

a későbbi megbízások azon alapulhatnak, másfelől jelentős a szájreklám szerepe, mások ajánlása is 

befolyásolhatja a tanácsadókról kialakuló képet. A szaksajtó és a hirdetés (16) valamint a website 

(6) szintén jelentős információforrás, de az előbbieknél kevésbé fontosak. A felmérési eredmények 

is igazolták azt a tapasztalatomat, hogy a hagyományos cégbrosúrák, a személyes bemutatkozó 

prezentációk ebben a szakmában nem igazán ajánlhatóak. 

 

Érdemes visszautalni a tanácsadói véleményekre, hiszen bizonyos eltérés az ő látásmódjukban és 

az ügyfelek véleményében itt is megmutatkozik. Nem vitatva a website-ok jelentőségét, látni kell, 

hogy azoknak az információs értéke még a vártnál alacsonyabb. Megjegyzem, valószínűsíthető, 

hogy a hierarchia alacsonyabb szintjén, a középvezetők körében más eredményeket kaptunk volna, 

a felsővezetők körében a website nem tartozik az elsődleges információforrások közé, míg az 

egyes szakterületek vezetői körében kedveltebbek. 

 

4. 4. 5. 2. Tanácsadói események 

 

A vállalati megkérdezések azt mutatják, hogy a vállalati vezetők részt vesznek a tanácsadók által 

szervezett marketing eseményeken, a megkérdezettek átlagosan 1,4 eseményt jeleztek, amelyen 

részt vettek.  
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10. ábra A tanácsadói szervezésű programok látogatottsága 

(n=126) 
az egyes válaszokat említők aránya 
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A tanácsadók által szervezett szemináriumokon a válaszolók csaknem fele (46%), konferenciákon 

és ügyfélrendezvényeken több mint harmada (36, 34%), sajtótájékoztatón egyötöde (20%) vett 

részt. Többen említették, hogy a tanácsadó által szervezett továbbképzésen, illetve személyes 

konzultáción vettek részt.  A tulajdonosok és a kisebb cégek a szemináriumokat, a külföldi cégek 

vezetői a konferenciákat, ügyfélrendezvényeket látogatják az átlagnál nagyobb arányban. A 

nagyvállalati mélyinterjúk is azt mutatják, hogy a tanácsadóknak érdemes marketing eseményeket 

rendezniük, mert az ügyfelek látogatják a rendezvényeket. Mivel a nagyvállalatok tanácsadói 

általában nemzetközi cégek, esetükben intenzívebb a kapcsolattartás az ügyfelekkel, több 

eseményt szerveznek számukra. 

 

A TOP 200 cég az előbbiekhez hasonló érdeklődést mutat a tanácsadói programok iránt. Ez 

mindenesetre azt jelzi, hogy a megfelelő marketingeszközök hatékonyak lehetnek, a 

vállalatvezetők részéről van fogadókészség a marketingkezdeményezésekre.  
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5. A TANÁCSADÁSI MARKETINGKONCEPCIÓ 

               

A korábbi fejezetekben a professzionális szolgáltatás sajátosságait, a professzionális szolgáltató 

cégek stratégiai és menedzsment kérdéseit elemeztem, továbbá vizsgáltam a magyarországi piac 

kínálati és keresleti tendenciáit. 

 

Az elemzésekben mind a szakirodalmi forrásokra, mind saját tapasztalataimra, mind a primer 

kutatásom eredményeire támaszkodtam. Mindezek alapján e fejezetben a professzionális 

szolgáltatások marketingjére vonatkozó javaslataimat kívánom megfogalmazni, illetve 

modellezem a professzionális szolgáltatások marketingjét. 

 

5. 1. A marketingdöntések megalapozása 

 

5. 1. 1. Információs bázis 

 

A marketingdöntések megalapozásához a professzionális szolgáltatóknak sokkal komplexebb 

információbázisra van szükségük, mint az egyéb vállalkozásoknak. Könnyen belátható, hogy ez 

így van, hiszen míg egy termelő vállalatnak „csupán” saját piacát, az arra ható makrotényezőket, a 

fogyasztókat és a versenytársakat kell ismerniük, addig egy tanácsadónak minden szektorra 

vonatkozóan rendelkeznie kell ezekkel az információkkal, mindamellett tisztában kell lennie a 

professzionális szakmát befolyásoló tényezőkkel, trendekkel, módszertani fejlesztésekkel is.  

 

Az alábbi felsorolás a szükséges információk körét mutatja: 

• a makrokörnyezet, a vállalkozások környezetét meghatározó tényezők és azok hatása,  

• a szektorális sajátosságok, kulcskérdések, 

• a tényezőkben várható változások, tendenciák, 

• a mikroökonómiai trendek, 

• a versenytársak tevékenysége, várható fejlődési trendek, 

• az ügyfelek igényei, elvárásai, 

• a szakmai infrastruktúrával kapcsolatos technológiai fejlődés trendjei, 

• a vállalkozásokkal és a professzionális szolgáltatókkal kapcsolatosan formálódó társadalmi 

elvárások. 
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A marketing információs rendszer (MIR) hagyományos négy eleme a cégen belüli adatok 

nyilvántartási rendszere, a marketing megfigyelési rendszer, a marketingkutatási rendszer és a 

marketing döntéstámogató rendszer. A marketing információs rendszert a professzionális 

szolgáltatásoknál a hatékony üzletfejlesztés fontos elemének kell tekinteni, és érdemesebb e 

megközelítésben felépíteni, függetlenül az információszerzés módjától, ezért a hagyományos 

struktúrát a következők szerint szükséges módosítani. 

 

• Ügyfél adatbázis:  

o céginformációk (méret, eredmények stb.),  

o ügyfél eredete (honnan? kinek az ajánlására?),  

o ügyfélnek nyújtott szolgáltatások,  

o szolgáltatási díj, 

o kapcsolatok köre (adott cégnél a kapcsolatok köre, mélysége, a kapcsolatért 

felelős), 

o marketingakciók (brosúrák, konferencián, szemináriumokon, ügyfélrendezvényeken 

való részvétel), 

o ügyfélelégedettség,  

o más tanácsadók szolgáltatásai. 

 

• Célcsoport (target) adatbázis: 

o megcélzott ügyfél főbb jellemzői (szektor, profil, teljesítmény, méret, fejlesztési 

tervek), 

o kapcsolat eredete, jellege, a kapcsolati személy jellemzői (pozíció, múlt, hobby, 

tagságok stb.), 

o marketingakciók (brosúrák, konferencián, szemináriumokon, ügyfélrendezvényeken 

való részvétel), 

o a jelenlegi tanácsadók és azok szolgáltatásai. 

   

Az adatbázisok levelezési listaként is hasznosíthatóak. 

 

• Versenytárs adatbázis 

o cégadatok, vezetők,  

o szolgáltatási kör, 

o fejlesztések,  
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o módszertanok,  

o ügyfélkör, 

o üzleti kapcsolatok. 

 

• Módszertanok, sztenderdek 

o A jogi tanácsadóknál komoly adatbázis található a különböző esetekre, szakmai 

megoldásokra, precedensekre. 

o A könyvvizsgálók szigorúan a kidolgozott módszertani sztenderdek alapján 

dolgoznak. 

 

• Referenciák 

o a cégreferenciák 

 

• Munkatársak  

o CV, referenciák, fénykép 

 

Az ügyfél- és a célügyfél adatbázishoz mind a cégen belüli belső adatnyilvántartásokból, mind 

marketing megfigyelésből, mind marketingkutatásból származhatnak információk.  

 

Belső adatnyilvántartásból az ügyfelek részére végzett szolgáltatásokról, a díjazásról, a fizetésről, 

a felelős partnerről, a marketingakciókról, az ügyfélelégedettségről szerezhetőek információk. 

Elemzések készíthetők a tendermeghívásokról, az eredményesség arányáról, az új ügyfelekről, az 

ügyfélmegtartásról, a keresztértékesítésről, a kiszámlázott díjakról stb. 

 

Marketing megfigyeléssel mind a meglévő, mind a megcélzott ügyfelekről, mind a 

versenytársakról hasznos információkat gyűjthetünk. Egyértelműen javasolható a tanácsadóknak a 

sajtófigyelés, mind ügyfelekre (célügyfelekre, szektorokra), mind a versenytársakra, akár saját 

erőből, akár külső cég megbízásával. Ajánlatos a kulcsszavakat jól megválogatni, hogy a keresés 

hatékony legyen. Sok információ gyűjthető be informális beszélgetésekből, amelyek fóruma lehet 

konferencia, szakmai tagság, ügyféltalálkozó, alumni – régi munkatársak– kapcsolat, találkozó 

stratégiai szövetségesekkel.    

 

Marketingkutatással elsősorban az ügyfelekről, potenciális ügyfelekről szerezhetünk 

információkat, de ily módon lehetséges a versenytársakról is ismereteket szerezni. Utóbbi külső 
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megbízással oldható meg, amihez megfelelő találékonyságra, kreativitásra van szükség, például 

egyetemisták bevonásával, vagy fiktív ajánlatkéréssel. 

 

A kutatási eredmények korrekt elemzése, az alkalmazott módszerek relevanciája természetesen a 

professzionális szolgáltatók marketing információs rendszerének is fontos eleme, de általános 

érvénye miatt erre külön nem térek ki.  

 

5. 1. 2. Marketingstratégiai tervezés 

 

Minden vonatkozó szakirodalom hangsúlyozza, hogy a mai változó gazdasági környezetben a 

vállalatok környezethez való alkalmazkodásához a stratégiai tervezés elengedhetetlen. A 

professzionális szolgáltatóknál sincs ez másképp. A tanácsadó cégek egy kiváltképpen erős 

versenyt mutató piacon tevékenykednek, ezért számukra igen fontos, hogy markánsan 

megkülönböztessék magukat a versenytársaiktól, valamiféle tartós versenyelőnyt alakítsanak ki. 

Végső soron ez a cél áll a marketingstratégia koncepciója mögött. Az általam közelebbről vizsgált 

mindhárom területen igen erős verseny mutatkozik, ezért mind a könyvvizsgálók, mind a vezetési 

tanácsadók, mind a jogi tanácsadók számára fontos egy hatékony marketingstratégia kialakítása, 

amely természetesen nem statikus, vagyis a környezeti változásokkal összhangban kell, hogy 

alakuljon.    

 

A vállalat stratégiai terve tartalmazza a cég küldetését, a célokat, vagyis, hogy hová akar eljutni, a 

marketingstratégia pedig azt hogy miként, milyen módszerekkel.  

 

Az alábbiakban a marketingstratégia kialakításának fő lépéseit mutatom be a professzionális 

szolgáltatóknál.. 

 

5. 1. 2. 1. Marketing környezetelemzés 

 

• a makrokörnyezet elemzése: azon társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti, politikai, 

jogi, tényezők elemzése, amelyek adott tanácsadóra, illetve a szolgáltatás iránti keresletre 

hatnak.  

• a mikrokörnyezet elemzése: a versenytársak tevékenységének elemzése (szolgáltatások, 

díjak, módszerek, erőforrások, célok stb.) az ügyfélelvárások, igények feltárása (milyen 

szolgáltatásokat igényelnek, elvárások, döntési mechanizmus, elégedettség stb.) 
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• a belső környezet elemzése: az erősségek és gyengeségek feltárása (erőforrások, 

adottságok, képességek, piaci pozíció, ügyfélbázis, szolgáltatási kör stb.) 

 

5. 1. 2. 2. A marketingcélok megfogalmazása 

 

Fontos, hogy a tanácsadók mindig mérhető marketingcélokat jelöljenek ki, ami lehet árbevétel, 

profit, de lehet az új ügyfelek számának, vagy az ügyfélmegtartás arányának a meghatározása, 

vagy a tendereken való sikeresség mérőszámának kijelölése (nyert tenderek aránya).  

• Kvalitatív 

o image 

o pozícionálás 

• Kvantitatív 

o ügyfélszám,  

o ügyfél struktúra, 

o kiszámlázott összeg 

o piaci részarány, 

o ügyfélmegtartási arány stb. 

 

5. 1. 2. 3. Stratégiai megközelítés 

 

11. ábra Honnan származik a tanácsadói bevétel? 
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A tanácsadói bevételek forrásai a meglévő és a potenciális ügyfelek, a meglévő ügyfelektől a 

meglévő megbízásokon túl újabb szolgáltatások nyújtásával juthatnak a tanácsadók további 

bevételhez. 

  

A stratégiai kérdéseket a disszertáció 2.2.3.3. pontjában a szakirodalmi feldolgozás során már 

tárgyaltuk. Számba vettük a különböző döntési feltételre építő stratégiákat, azokat a stratégiai 

megközelítéseket, amelyek a tanácsadásban használatosak. A dolgozat 4.3.1.3. pontjában 

bemutattuk, hogy a kutatás eredményei alapján milyen stratégiai megközelítések jellemzőek a 

magyar piacon.  

 

A marketingkoncepcióban túl kívánok lépni az ún. parciális stratégiákon, és egy integrált 

marketingstratégia alkalmazására teszek javaslatot. Az előbbi ismeretek és saját szakmai 

tapasztalataim birtokában a tanácsadó cégek marketingstratégiáit az alábbi stratégiai dimenziók 

mentén javasolom felépíteni. 

 

12. ábra Integrált tanácsadói marketingstratégiák dimenziói  
      

1 A stratégiai tervezés színtere:  cég, földrajzi terület, üzletág/szolgáltatás, 
célcsoport 

   

  

2 A növekedési alapstratégiák: piaci behatolás, piacfejlesztés, 
szolgáltatásfejlesztés, diverzifikáció 

   

  

3 Piaci cél: 
teljes piac, néhány szegmens, egy szegmens 

   

  

4 Stratégiai pozíció:  
Piacvezető, kihívó, követő, rés 

   

  

5 Hálózati pozíció:  
lokális, nemzetközi, globális 

   

  

6 Megkülönböztető előny (benefit):  minőség, márka, módszertan, kompetenciák, 
kommunikáció nyelve 

   

  

7 Piaci magatartás:  
proaktív, reaktív 

   

  

8 Erőforrások, kompetenciák:  ügyfélorientált, megoldás/eredményalapú, 
problémamegoldó/ kreativitáson alapuló   

      

 

1. A stratégiai tervezés színtere, azoknak a területeknek a meghatározását jelenti, amelyekre 

önálló stratégiákat alakítunk ki. A lehatárolás történhet földrajzi terület (pl. országok, 



 131 

régiók), szolgáltatási területek (pl. audit, vezetési tanácsadás, szervezetfejlesztés), 

célcsoport (pl. szektor, méret) szerint. 

Nagyobb, több profillal rendelkező tanácsadó cégek esetében nyilvánvalóan több szinten 

van szükség marketingstratégiára, mint egy kis-közepes méretű, relatíve homogén profillal 

rendelkező tanácsadónál. 

 

2. Növekedési alapstratégiai irányok     

A professzionális szolgáltatókra a növekedési stratégia a jellemző. Az Ansoff mátrixot a 

tanácsadókra adaptálva lényegében két módja van a növekedésnek: 

• Ügyfélkiaknázás, amikor a meglévő ügyfeleknek kívánnak több szolgáltatást eladni. Ez 

esetben piacfejlesztési vagy szolgáltatásfejlesztési stratégia alkalmazható. 

o Piacfejlesztés: hagyományos szolgáltatások régi ügyfeleknek intenzívebben. 

 Ezt segítheti a jobb ügyfélmegtartási arány, illetve bizonyos tanácsadási  

területeken – pl. fizetési felmérések, ügyfél- elégedettség vizsgálat – a 

szolgáltatások gyakoribb igénybe vételének ösztönzése. Ide sorolhatjuk a kereszt 

eladásokat is, vagyis meglévő ügyfeleknek más meglévő szolgáltatásainkat is meg 

próbáljuk értékesíteni. 

o Szolgáltatásfejlesztés: új szolgáltatások régi ügyfeleknek  

 

• Új ügyfélszerzés: a növekedés másik módja, eléréséhez szintén két stratégia alkalmazható. 

o Piacfejlesztés: ami rendszerint új piaci szegmensek bevonását jelenti, de lehetséges 

új piacok megcélzása is.  

o Diverzifikáció: új szolgáltatások kifejlesztése új piacok részére, ide sorolhatjuk 

azokat az eseteket, amikor egy ügyfél részére történik meg egy módszer 

kifejlesztése.  

 

3. A piaci cél alatt a piaclefedés mértékét értjük. A különböző erőforrásokkal rendelkező 

tanácsadó cégek számára különböző piaci cél lehet vonzó. A piac egészének meghódítása 

kockázatos feladat, és nyilvánvalóan csak nagy tanácsadó cégek számára lehet reális 

célkitűzés. A magyarországi kis-közepes tanácsadók számára az egy szegmensre 

koncentráló stratégia lehet kedvező. 

 

4. A stratégiai pozíció lényegében determinálja az egyéb stratégiai dimenziók megválasztását 

is. 
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5. A hálózati pozíció alatt azt kell érteni, hogy egy cégről, vagy egy nemzetközi cég egy 

lokális leányvállalatáról van szó. A nemzetközi cégek globális stratégiával rendelkeznek, 

amelyekre a lokális stratégiák épülnek. A nemzetközi hálózatok előnye, hogy a hálózat 

tagjai élvezik az anyacég erőforrásait. Ugyanígy előnyt jelent bármely cégcsoporthoz, akár 

stratégiai szövetséghez tartozás is. 

 

6. A megkülönböztető előnyök meghatározása kulcskérdése a marketingstratégiának. A 

pozícionálás, a versenystratégia a megkülönböztető előnyökre épül, az alkalmazott 

marketingeszközök a megkülönböztető előnyök kommunikálását tűzik célul. 

A tanácsadó cégek mindent elkövetnek a megkülönböztetés érdekében. A tanácsadásban 

leghatékonyabb megkülönböztető előnynek a márka, a módszertanok, a szervezeti és 

egyéni kompetenciák, az interaktív ügyfélkapcsolatok bizonyulnak. 

 

7. Piaci magatartás alatt azt értjük, hogy a tanácsadó aktív alakítója-e az eseményeknek, vagy 

adott piaci történésekre reagál. Nyilvánvalóan sikeresebb, ha a tanácsadó maga 

kezdeményez, mintha a versenytársak, ügyfelek lépéseire reagál. A kezdeményezés 

megadja a lehetőséget arra, hogy saját érdekeik szerint befolyásolni tudják a piacot. 

Példának hozhatjuk a public relationst, azon belül is a médiakapcsolatokat. Proaktív 

hozzáállással mi tudjuk irányítani a cégünkről való kommunikációt. 

 

8. Erőforrások prioritása és kontrollja szerint három stratégia különböztethető meg: 

ügyfélorientált, megoldás/eredményalapú, problémamegoldó/ kreativitáson alapuló. E 

stratégiákat a 2.2.3.3. pontban elemeztük. E helyütt csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy a 

három stratégiai lehetőség egy sor kulcsdimenzióban különbözik, így a stratégiai 

fókuszban, a hierarchia fokában, az ellenőrzés módjában, a sikertényezőkben és a 

szervezeti struktúrában.        

 

Az integrált marketingstratégia az előbbi dimenziók mentén történő stratégia meghatározását 

jelenti, vagyis egy olyan stratégiai arculatot kell a tanácsadóknak kialakítaniuk, amelyek az egyes 

dimenziókon belüli választásaikra épülnek. 
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5. 1. 2. 4.  A célcsoport meghatározása, pozícionálás 

 

A tanácsadók a B2B, azon belül is egy igen sajátos piacon tevékenykednek, ahol a célpiacok 

meghatározásában az alábbi szegmentációs változók használata célszerű:  

• a cégek mérete (létszám, árbevétel), 

• a tulajdonosi szerkezet, 

• a cég profilja (szektor), 

• a vásárlási döntési folyamat, 

• a vásárlói/döntési kritériumok. 

 

A szegmensek közötti választásban a tanácsadóknak saját adottságaikat, illetve az egyes 

szegmensek vonzerejét kell mérlegelniük. A magyar piacon a kisebb tanácsadók számára 

célszerűbbnek tűnik a kisebb méretű, magyar tulajdonú magánvállalkozásokat megcélozni. 

Nyilvánvalóan olyan szektorokat érdemes megcélozni, ahol van fizetőképes kereslet, másfelől, 

amelyeken a tanácsadók piacismerete magas, illetve referenciákkal rendelkeznek. A kisebb 

cégeknek az is tanácsolható, hogy fókuszált célpiac kijelölést (targeting) alkalmazzanak, vagyis 

kevesebb szegmenst célozzanak meg. 

 

Célszerű a tudatos targeting tevékenység, minden professzionális szolgáltatónak rendelkeznie kell 

egy rövidebb vagy hosszabb listával, azokról a szektorokról, és azon belül a cégekről, amelyeket 

ügyfelének szeretne tudni. A cégek kiválasztásában egyebek mellett szempont lehet a cégek 

presztízse, a növekedés dinamizmusa. 

 

A potenciális ügyfelek kiválasztásában, segítheti a tanácsadót, ha tudja, hogy egyes vállalatoknak 

milyen üzleti problémáik vannak. Ilyen jelzés például, ha egy cégnél tudvalevően nagy változások 

vannak, olyankor valószínűsíthető, hogy tanácsadóra van szükség. A potenciális ügyfelek 

kijelölésében a tanácsadó meglévő üzleti kapcsolatai sokat segíthetnek.  

 

A célcsoportok kiválasztása után fel kell építeni a megkülönböztető előnyöket. Ehhez 

természetesen nem kerülhető meg a versenytársak stratégiájának az elemzése, hiszen hozzájuk 

képest kell a céget pozícionálni. A megkülönböztetés ezen a területen igen nehéz, mivel a 

tanácsadók és versenytársaik rendszerint igen hasonló szolgáltatásokat nyújtanak. A 

pozícionálásban a fő szempont az ügyfelek elvárásainak figyelembe vétele, olyan tényezőkben 
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célszerű a megkülönböztetés, ami az ügyfelek számára fontos. Egy másik, hasonlóan fontos 

szempont a megkülönböztető előny kiépítésének költsége. 

 

A legkézenfekvőbb megkülönböztetési lehetőségek 

• a szolgáltatási profil (specializáció), 

• a módszertan, 

• a kimagasló szakértő, 

• a munka minősége, 

• a szolgáltatás színvonala, 

• a díjak, 

• a nyelv. 

   

Kisebb tanácsadó cégeknek a kisebb szervezetből eredő rugalmasság miatt javasolható a 

megkülönböztető előnynek a szolgáltatás színvonalában vagy a speciális szakismeretben, tudásban 

való kiépítése.  

 

5. 1. 2. 5. A marketingmix kialakítása 

 

Lényegében ez jelenti annak a marketing eszközrendszernek a kijelölését, amelyet a 

marketingcélok megvalósítása érdekében kívánunk használni, ahogyan az egyes célcsoportokat el 

kívánjuk érni. Ebben különböző stratégiák alkalmazhatóak, differenciált, differenciálatlan, illetve 

koncentrált marketing használhatók, azaz választható az a megoldás, hogy minden célcsoportot 

ugyanúgy (differenciálatlan), vagy mindegyiket más módszerekkel (differenciált) érjünk el, illetve 

koncentrálhatjuk erőfeszítéseinket egy, esetleg néhány célcsoportra.  (A marketingmix modellt az 

5.2. pontban részletesen bemutatom.) 

 

5. 1. 2. 6. A marketing akcióterv kialakítása 

 

Az akcióterv, a konkrét marketingakciók lépéseit öleli fel, határidők és felelősök megjelölésével. A 

tanácsadóknál különösen fontos a határidők és felelősök megnevezése, mivel nehéz elérni, hogy a 

munkatársak aktívan bekapcsolódjanak a marketingbe. El kell kerülni, hogy ún. 

„marketingosztály” marketing folyjék, vagyis a partnereket, menedzsereket is be kell vonni, ami 

mindig nehéz feladat, mivel szinte mindenütt a kiszámlázható órák élveznek prioritást.  
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5. 1. 2. 7. A költségvetés 

 

      A költségvetés a marketingterv igen fontos része. Az javasolható a tanácsadóknak, hogy 

mindenképpen határozzanak meg egy éves marketing költségvetést, aminek a keretein belül a 

prioritásoknak megfelelően történhet a tervezés.   

  

5. 2. A professzionális szolgáltatások marketingmixe 

 

A marketingmix hagyományos elemei a termékpolitika, az árpolitika, az értékesítéspolitika és a 

kommunikáció, amely a szolgáltatásmarketingben az emberi tényezővel, a tárgyi elemekkel és a 

szolgáltatási folyamattal egészül ki.138 Megjegyzem, a marketing szakma e tekintetben nem 

egységes, a nem angolszász marketing szakemberek a szolgáltatásokra is a 4P modellt tartják 

relevánsnak. Megítélésem szerint a professzionális szolgáltatások körére mind a 4P, mind a 7P 

értelmezhető, de a kulcskérdések, a stratégia prioritásai helyenként nehezen illeszthetőek be az 

előbbi struktúrákba. Ez a különbség meglátásom szerint elsősorban abból adódik, hogy a 

professzionális szolgáltatás során tudást adunk el, másodsorban abból a két meghatározó 

sajátosságból, amit az ügyfélreszabottság és a kölcsönhatás jelentenek.   

 

Előbbi megfontolások miatt a professzionális szolgáltatásokra az alábbi marketingmix modellt 

dolgoztam ki, amelyet 7C modellként szeretnék bevezetni: 

 

• Core activities (alapszolgáltatási kör) 

• Calculation of fees (díjpolitika) 

• Consultants (tanácsadók) 

• Clients (ügyfelek) 

• Competences (kompetenciák) 

• Communication (kommunikáció) 

• Co-ordination (koordináció) 

 

 

                                                 
138 Booms, B.H.- Bitner M.J.: Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, in: Donelly- 
      George (eds): Marketing of Services, American Marketing Association, Chicago, 1981 
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5. 2. 1. C1 Szolgáltatások (Core activities) 

 

5. 2. 1. 1. Alap-és kiegészítő szolgáltatások 

 

Az egyik legalapvetőbb stratégiai döntés a professzionális szolgáltatóknál, hogy milyen alap-és 

kiegészítő szolgáltatási kört alakítsanak ki, illetve, hogy azt milyen irányban fejlesszék. A 

szolgáltatások körének meghatározásánál a piaci igények az elsődlegesek. Jó piacismeret, a 

makrokörnyezet alapos ismerete szükséges, hiszen, ha ismertek a gazdaság fejlődési tendenciái, a 

vállalkozások környezetét befolyásoló tényezők alakulása, akkor megbízhatóbb döntést lehet hozni 

a szolgáltatások körére. Természetesen a szolgáltatási profil kialakításában az adottságok is 

nagyon fontosak, vagyis, hogy milyen típusú tudással, szakmai háttérrel rendelkeznek a 

tanácsadók. 

 

Felmerül a specializáció kérdése, vagyis, hogy bizonyos szolgáltatásfajták nyújtására, vagy minél 

komplexebb szolgáltatásokra legyenek képesek. Bár általánosságban úgy érzékelhető, hogy a 

specializáltság irányába érdemes elmozdulni, az egyes döntések a konkrét helyzeteken alapulnak. 

Mind a specializációra, mind a széles termékpalettára találunk sikeres példákat.  

 

Az alapszolgáltatások mellett a professzionális szolgáltatók is törekszenek kiegészítő 

szolgáltatások nyújtására, ami a megkülönböztetés jó eszköze lehet. Egy könyvvizsgáló például a 

sztenderd audit szolgáltatás mellett kiegészítő szolgáltatásként adótanácsadást nyújthat, vagy ad 

hoc felmerülő kérdésekben – bizonyos korlátok – között konzultatív lehetőséget biztosíthat. Végig 

kell gondolni, hogy az ügyfél számára milyen kiegészítő szolgáltatások előnyösek. 

   

A professzionális szolgáltatások természetét vizsgálva az alábbi megállapításokat tehetjük: 

• tagsági viszony jellegű, formális, szerződéses kapcsolat (a jogi tanácsadásnál vannak 

kivételek), 

• az a jellemző, hogy a tanácsadó keresi fel az ügyfelet, 

• Magyarországon a tanácsadók rendszerint egy telephellyel rendelkeznek 

(könyvelő/könyvszakértő cégek esetében vannak kivételek), 

• mind a folyamatos, mind az egyedi tranzakciók jellemzőek, 
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• a szolgáltatás nem kézzel fogható, az emberi szellemre és a nem kézzelfogható 

vagyontárgyakra irányul, 

• a szolgáltatás tapasztalati és bizalmi jellegű, 

• a tanácsadók szabadsága nagy, 

• a szolgáltatások ügyfélre szabottak, 

• szoros kapcsolat az ügyféllel, interakció. 

 

Az előbbiekből adódóan a szolgáltatások legfőbb összetevői: 

• a tanácsadó, aki a szolgáltatást nyújtja,  

• a minőség, amely a professzionális magabiztosságot jelenti, 

• a tanácsadási folyamat és 

• a márka értéke, ereje. 

 

5. 2. 1. 2. A tanácsadó, mint a szolgáltatás része 

 

A szolgáltatás a tanácsadótól nem elválasztható – úgy is fogalmazhatunk, hogy a tanácsadó része a 

szolgáltatásnak – ezért a kiválasztásnak kiemelkedő szerepet kell szánni. Itt utalok vissza a 

professzionalizmus kapcsán tett megállapításokra, kiemelve az attitűd szerepét, vagyis azt, hogy 

megfelelő attitűddel rendelkező emberek tudásszintje könnyebben emelhető, mint ahogyan a 

magas tudásszintűek attitűdje változtatható. A kiválasztáshoz kapcsolódóan meg kell jegyezni, 

hogy a tanácsadó cégen belül egy olyan környezetet kell kialakítani, ami alkalmas a megfelelő 

munkatársak befogadására és megtartására. 

 

A megfelelő kiválasztáson kívül a képzés az, ami fejleszti a termék fő összetevőjét, azaz a 

tanácsadót. A tréningeknek, képzéseknek a szakmai ismeretek bővítésén túl foglalkozniuk kell a 

minőség és a marketing kérdéseivel is. Fontos, hogy a hierarchia minden szintjén olyan tanácsadók 

legyenek, akik alkalmasak az ügyfélkapcsolatokra, mert abban az esetben, ha egy tanácsadó cégnél 

csak a partnerek képesek az ügyfelekkel való közvetlen együttműködésre, a díjak jelentősen 

nőnek, ami a cég versenyképességet erősen rontja. 

 

A tanácsadókra azért is nagy figyelmet kell fordítani, mert tapasztalható, hogy az ügyfelek sokszor 

nem a szolgáltatást, hanem a tanácsadót vásárolják meg. Ezt jelzik azok az ügyfélmozgások, 

amikor a tanácsadó a cégtől való távozásakor ügyfeleket visz el.    
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5. 2. 1. 3. A minőség 

 

A minőség igen nehéz kérdése a professzionális szolgáltatásoknak. Nehéz azért, mert az egyes 

ügyfelek és az egyes tanácsadók is mást tekintenek minőségnek. További problémát jelent a 

tanácsadók relatíve nagy személyes szabadsága, ami nehezíti a mérést. Egy másik sajátosság, hogy 

a szolgáltatás minősége magában foglalja az ügyfélkapcsolati munka minőségét és a szolgáltatás 

szakmai minőségét is. 

 

A magas minőség biztosítása mind az ügyfélmegtartás, mind az új ügyfélszerzés szempontjából 

fontos. A szolgáltatás erősen bizalmi jellege tovább erősíti az állandó magas minőség fontosságát, 

hiszen ellenkező esetben romlik az image, csökken a bizalom. A professzionális szolgáltatásoknál 

a minőség a megbízhatóságban is kifejeződésre jut. 

 

A képzéseken túl a szolgáltatási folyamatok megfelelő kialakítása, koordinálása segíthet az 

egyenletes magas minőség elérésében. A tanácsadóknál a szakmai hierarchia különböző szintjein 

megfelelő ellenőrzést kell kialakítani, a szakmai kontrollt minden esetben biztosítani kell. 

 

Az ügyfélelégedettség folyamatos monitorozása szintén fontos minőségmenedzsment eszköz. 

Természetesen ez csak akkor hatékony, ha az eredményeket visszacsatolják a tanácsadókhoz, és 

panaszok, elégedetlenség esetén intézkedési terv készül azok kiküszöbölésére.  

 

5. 2. 1. 4. A tanácsadási folyamat, a tudásmenedzsment 

 

Mint ahogyan a minőség kérdésénél már felmerült, a szolgáltatáspolitikában a folyamatoknak 

kiemelt jelentősége van. Ez alatt azt értem, hogy a tanácsadó hogyan kezeli az ügyfelet, hogyan 

működik együtt. E területen igen fontos a projekt megtervezése, fontos, hogy az ügyfél tisztában 

legyen a tanácsadási folyamattal, benne az ő szerepével. Az ügyfélnek tudnia kell, mikor milyen 

kötelezettségei vannak, például mikor, milyen adatokat kell szolgáltatnia a tanácsadónak, mikor 

kell személyesen részt vennie a munkában, mindez időben milyen terheket jelent a számára. 

Ismernie kell az egyes döntési pontokat, a munka ütemezését. Fontos, hogy az ügyfél idejét 

hatékonyan használjuk, feleslegesen az ügyfelet ne terheljük. Azért gondolom, hogy a 

folyamatoknak megkülönböztetett jelentőséget szükséges tulajdonítani, mert az ügyfél végül is e 

folyamatokon keresztül érzékeli a szolgáltatást, és a szolgáltatással való elégedettségét ez nagyban 

befolyásolja. 
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A szolgáltatási folyamat meghatározó eleme a menedzsment, ami a tanácsadó ajánlatának egy 

elemeként is értelmezhető. A tudástranszfer szintjének, mértékének megállapítása 

szolgáltatáspolitikai kérdés, amellyel tudatosan kell foglalkozni, mivel a megkülönböztetésnek, a 

versenynek fontos eszköze lehet. A tanácsadónak kell eldöntenie, hogy milyen mértékben és 

módszerekkel kívánja a tudást átadni a megbízónak.  

 

Az ügyfélelégedettség fontos mércéje a hozzáadott érték. A tanácsadási folyamatban átadott tudás 

több szempontból is értéket jelent a vállalkozásoknak. A tudás elsősorban a döntéshozatali 

képesség szempontjából fontos, szerepe például az ipari innovációs folyamatokban 

elengedhetetlen. Tudásra nagy szükség van a változások szervezeti folyamataiban és a termelési 

folyamatokban is, valamint nagyban segíti a vállalkozásokat a más cégekkel való kapcsolatok 

kialakításában. 

 

A vállalkozásoknak nagyon fontos, hogy külső tudással gazdagodjanak, a tudástranszfer célja 

számukra nem a tudás megvásárlása, hanem segítségével a kompetenciák kialakítása. Maga a 

tudástranszfer folyamata kapcsolati jellegű, és a kölcsönös egymásra hatás jellemzi. Magában kell 

foglalnia a folyamatszervezést, a tanácsadó által alkalmazott módszereket és az ügyfél készségét és 

kompetenciáit arra, hogy a problémákat megfogalmazza, és az új tudást feldolgozza és beépítse. 

 

A tudástranszfer folyamata különböző módon tervezhető. A sztenderdizált feladatoknál általában 

megfelelő a jelentések formájában történő tudásátadás, telefonkonferencia, intranet, video 

használható, de itt sem elhanyagolható az ügyfelek személyes felkeresése. Az ügyfélre szabott 

projekteknél nagyon szoros kapcsolatra van szükség, rendszerint a tanácsadó az ügyfélnél 

dolgozik, ezért gazdaságossági szempontból meggondolandó az ún. hotel rendszer kialakítása, 

vagyis a tanácsadók csak alkalmanként igényelnek irodai elhelyezést. A tanácsadó 

információbázisa online vagy intraneten keresztül elérhető.         

 

A tudástranszfer alapfeltétele a tudás, amely a tanácsadóknál halmozódik fel. Ez egyfelől a 

tanácsadók szakmai ismeretén, a használt, illetve kifejlesztett módszereken alapul, másfelől a 

tanácsadók az ügyfelektől szerzett információkat általánosítják és értelmezik más üzleti 

szituációkra. A tanácsadóknak éppen az egyik legnagyobb ereje, hogy az egyes üzleti kérdésekben 

széles iparági és vállalati tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyeket azután más helyzetekre 

adaptálnak. Természetesen a gyakorlatból való építkezés mellett fontosak a módszertani 

fejlesztések, amelyek lehetnek saját fejlesztések eredményei, származhatnak általános módszerek 
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adaptálásából, vagy bizonyos módszertanoknak a licenc vagy know-how formájában való 

megvásárlásából is. A nagy nemzetközi tanácsadó cégek nagy módszertani szakmai apparátussal 

rendelkeznek, a kisebb cégek számára az tűnik célszerűbbnek, hogy a szenior tanácsadók saját 

területükön, az ügyfél munkán kívül a módszertani fejlesztési kérdésekkel is foglalkozzanak. 

Egyes szolgáltatásoknál – például a könyvvizsgálat – a módszertani fejlesztéseken kívül a 

folyamatok fejlesztésére is gondolni kell.   

 

A tudástranszfer humán erőforrás kérdéseivel a tanácsadói részben foglalkozom. 

 

5. 2. 1. 5.  A márkázás  

 

A professzionális szolgáltatások természetéből következően a márkázásnak fontos szerepe van, 

mind az ügyfél megszerzésében, mind a megtartásában. Mivel az ügyfelek kockázata magas, a 

márka garanciát jelent a minőségre, megbízhatóságra. A márka tartalmilag kapcsolódhat a 

módszertanhoz, bizonyos szolgáltatások kimagasló voltához, az egész szolgáltatási folyamathoz, a 

tanácsadói kreativitáshoz. Más üzleti területekhez hasonlóan a márka formailag a logoban, a 

márkanévben, a designban testesül meg. Ezért minden tanácsadó cégnek javasolható, hogy 

törekedjen egységes arculat kialakítására, és annak következetes betartására. 

 

Az első fontos feladat a márkaismertség elérése. Nyilvánvaló, hogy az alacsony márkaismertség az 

üzletfejlesztés eredményességét gátolja, míg egy magas márkaismertség azt nagyban elősegíti. 

 

Természetesen nem elég az ismertség, az is fontos, hogy elismerjék a márkát, és emlékezzenek rá. 

Ez a professzionális szolgáltatóknál azért fontos, mert ellenkező esetben egy üzleti probléma 

felmerülésekor nem jut a potenciális megbízó eszébe az adott tanácsadó. A tanácsadók számára 

fontos a márkapreferencia megteremtése, vagyis, hogy bizonyos üzleti probléma felmerülésekor az 

ő márkájukat válasszák. A márka erejének azt tekinthetjük, hogy mennyire képes megtartani a régi 

ügyfeleket, illetve újakat vonzani. Másképpen fogalmazva a jó tanácsadói imázs az alapja a 

márkaismertségnek, a márka elismertsége – ami kedvező tapasztalatokon alapul – viszont az 

ügyféllojalitásban fejeződik ki. A két tényező egymásra hatása erős, és befolyással van a márka 

értékére is, hiszen a magas márkaelismertség, az erős márka teszi lehetővé a magasabb díjak 

elérését is.   
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Végezetül a szolgáltatáspolitikán belül érdemes a szolgáltatások életciklusával is foglalkozni. A 

szolgáltatásfajták – pl. humán erőforrás menedzsment – életciklusa hosszú, ezen belül az egyes 

szolgáltatási elemek – pl. felsővezető kiválasztás – életciklusa rövidebb, az egyes márkák 

életciklusa pedig a legrövidebb. Mindhárom életciklust szükséges vizsgálni, a leginkább mégis a 

szolgáltatási elemek és a márkák életciklusának elemzése ajánlható a tanácsadóknak.  

 

A bevezetés időszakában még egy sor dolgot kell megoldani; egyebek mellett még a szolgáltatás 

részletei sem véglegesen kidolgozottak. Ebben a szakaszban még sok feladat lehet a munkatársak 

felvételével és képzésével kapcsolatban. A költségek magasak, hiszen még szolgáltatásfejlesztési 

költségeink is vannak, és a bevezetés költségei magasak. Az új szolgáltatást meg kell ismertetni a 

piacon, ebben a fázisban javasolható a meglévő ügyfelek felé történő kommunikáció, akiknél a 

már meglévő lojalitásra, bizalomra lehet építeni, amit azután új ügyfélszerzésre is lehet használni. 

Új márkák bevezetésénél ajánlható az ingyenes tesztprojekt, amely során lehetőség van a 

szolgáltatás további fejlesztésére is, és ugyanakkor jó referenciákat jelenthet.  

 

A növekedés időszakában már nő a kiszámlázott órák száma, a szolgáltatás ismertsége nő, egyre 

több versenytárs jelenik meg a piacon, akikkel szemben meg kell őrizni a szolgáltatás növekedését. 

Törekedni kell a minőség javítására, esetleg kiegészítő szolgáltatások nyújtására. Belső képzéssel 

junior menedzsereket is alkalmassá kell tenni a feladatra, így növelve a gazdaságosságot, esetleg 

csökkenteni az árat. A marketingkommunikációt erősíteni kell, újabb célcsoportokat kell 

megcélozni. A szolgáltatásfejlesztésben a hozzáadott érték növelésére kell törekedni, a 

folyamatokat optimalizálni kell. 

 

Az érettség szakasza a leghosszabb, Magyarországon a professzionális szolgáltatások mindegyike 

ebbe a szakaszba vagy a növekedés szakaszába sorolható. Az érettséget az jellemzi, hogy a 

számlázás növekedése lassul, a verseny erősödik. A tanácsadók különböző lépéseket tehetnek; 

próbálkozhatnak a szolgáltatás továbbfejlesztésével, intenzívebb kommunikációval, valamiféle 

versenyelőny kiépítésével. Meglátásom szerint ma a könyvvizsgálati és az alap 

információtechnológiai szolgáltatások lehetnek az érettség szakaszában.  

 

Amikor – a hanyatlás szakaszában – a díjbevételek egy szolgáltatás iránt tartósan csökkenek, 

érdemes a tanácsadóknak elgondolkodni a szolgáltatás megszüntetésén. Erre azért van szükség, 

hogy az erőforrásokat hatékonyan használják, és azokra a szolgáltatásokra, amelyek iránt már 

csökkenő kereslet mutatkozik, nem érdemes erőforrásokat vesztegetni. Elsősorban a tanácsadói 
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időre kell gondolni, amit jövedelmezőbb szolgáltatásra kell fordítani. A 90-es évek felében például 

a vállalatátalakulási és privatizációs folyamatok miatti vagyonértékelésből nagy bevételei 

származtak a tanácsadóknak. A tömeges privatizációk befejeztével a tanácsadók ezeket a 

szolgáltatási területeket egymás után szüntették meg. (Természetesen ma is vannak ilyen típusú 

szolgáltatások, de nem, mint önálló tanácsadási területek.) Ha a szolgáltatást a tartós díjcsökkenés 

ellenére sem akarja beszüntetni a tanácsadó, javasolható, hogy csak a legerősebb szegmensre 

koncentráljon.  

 

5. 2. 2. C2 Díjpolitika (Calculation of fees) 

 

A professzionális szolgáltatások árának meghatározása több szempontból is sajátos. A 

sajátosságok egyik eredője, hogy nem megfogható szolgáltatásról van szó, és az ügyfelek – 

különösen az új ügyfelek – nincsenek tisztában a szolgáltatással, nem ismerik a tanácsadói árakat. 

Az ügyfelek ezért fokozottan hajlamosak a minőséget az ár alapján megítélni.  Problémát jelent, 

hogy a szolgáltatás jellege miatt nehéz a szolgáltatások árát összehasonlítani. 

 

Különösen a nem rutinszolgáltatásoknál, sokszor a tanácsadónak is nehézséget jelent a díj előzetes 

kalkulációja. El kell végezni a helyzetfeltárást, hogy meg lehessen határozni a tanácsadás pontos 

tartalmát, amely természetesen hat a díjakra. Egy további sajátosság, hogy az ügyfelekre a díjon 

kívül egyéb költség is hárul, hiszen rendszerint igen intenzív együttműködésre van szükség, ami 

nagyon időigényes. 

 

A tanácsadó cégek díjpolitikáját elsősorban a különböző árcélok befolyásolják. Egyes cégek profit 

maximalizásra törekszenek, mások a növekedésüket, vagy a piaci részarány növelését állítják 

előtérbe. A nemzetközi cégek és a kisebb hazai tanácsadó cégek között nagy különbségek vannak, 

míg az előbbiek a profit maximalizálására törekszenek, a kisebbek sokszor csupán a költségeik 

fedezésére és egy megfelelő életszínvonal elérésére fókuszálnak, mindezt egy versenyképes ár 

segítségével. 

 

A díjpolitika szolgáltatási területenként nagyban különbözik. A könyvvizsgálati területen, ahol a 

szolgáltatások sztenderdizáltak, rendkívül erős az árverseny, ami az árakat értelemszerűen leviszi. 

Ez az árverseny különösen erős a nemzetközi cégek között, de erős a nemzetközi és a lokális 

könyvvizsgálók között is. A vezetési tanácsadásban és a jogi tanácsadás legtöbb területén, ahol az 

ügyfélre szabott szolgáltatások dominálnak, az előbbihez képest kevésbé jellemző az agresszív 
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árverseny. A speciális tudást a piac megfizeti, de az árakat azoknál a szolgáltatásoknál is gondosan 

kell kialakítani. 

 

A tanácsadók háromféle díjkalkulációt alkalmazhatnak: 

• költségelvű,  

• vevőorientált és  

• versenytársakhoz igazodó árképzést. 

 

A költségelvű árképzés azt jelenti, hogy egy olyan díjat alakítanak ki, amely fedezi a költségeket és 

egy meghatározott profitot. Ennél a módszernél a cégek meghatározzák azt az évi óraszámot, amit 

ki kell számlázniuk a tanácsadóknak. Az óradíjakat, illetve napidíjakat meghatározzák a különböző 

tanácsadói szintekre. Természetesen a jövedelmezőség attól is függ, hogy milyen összetételű team-

eket állítanak fel. A jogi tanácsadóknál az óradíjak a jellemzőek. 

 

A vevőorientált árképzés az ügyfelet állítja a középpontba. A problémát az jelentheti, ha nincs 

információ az ügyfél elvárásokról, az árelfogadási hajlandóságról. Ennél az árképzésnél fontos az 

ár- értékarány, hiszen az ügyfél azon az alapon ítéli meg az árat, hogy milyen értéket tulajdonít a 

szolgáltatásnak, illetve annak mi a költsége. Az ügyfél által érzékelt értéket kell valamilyen módon 

növelni, amit a nyújtott előnyök és költségek kedvezőbb arányával lehet elérni. Ennél az 

árképzésnél jól kell ismerni az ügyfél igényeket, és igyekezni kell a költségeket csökkenteni. 

 

A versenytársakhoz igazodó árképzés feltétele a versenytársak árainak ismerete, ami nem mindig 

egyszerű. Az árinformációk beszerzése marketingfeladat, egyik módja a sikertelen pályázatokon 

megtudni, hogy a versenytársak milyen árakkal nyertek. A versenytárshoz igazodó áraknak a 

pályáztatások elterjedésével egyre nő a jelentősége, a tárgyalásos áraknál ugyanis nem a saját 

költségekből, vagy az ügyfélből indul ki a tanácsadó, hanem a versenytárs várható áraiból. Az árak 

kialakításánál a várt profit jelenti a kiindulást. Ez a módszer olyan nagyobb tanácsadóknak 

javasolható, akik gyakran vesznek részt pályázatokon.  

 

A díjak meghatározásában két szempontnak kell érvényesülnie; profitot elérése és az 

ügyfélelégedettség javulása. Ezért nemcsak az árképzés fontos, hanem a szolgáltatási árak 

kommunikálása az ügyfelek felé.  Erre számos forma alakult ki, a legfontosabbak az alábbiak: 
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• A fix összeg az ügyfél számára általában kedvezőbb, mert így nem érhetik meglepetések. A 

tanácsadónak talán jobb, mert az esetlegesen magas napi díjakat elrejti az ügyfél elől, 

másfelől bizonyos kockázatot jelent számára, abban az esetben, ha nem várt körülmények 

lépnek fel. 

• Idő-és költségalapú elszámolás: Az ügyfél számára bizonyos kockázatot jelent, mert nem 

tudja a végső megbízási díjat, probléma, hogy nehéz megítélni a valóban szükséges időt, 

így az ügyfélben bizalmatlanságot ébreszthet. A tanácsadó számára kedvező, mert biztos 

lehet abban, hogy költségeit a díj fedezi. 

• Teljesítmény alapú / sikerdíjas elszámolás: Általában kombináltan alkalmazzák, a fix 

költségek fedezésére megállapítanak egy díjat, a teljesítmény alapján a megtakarított 

összeg, vagy az elért többleteredmény bizonyos százaléka illeti meg a tanácsadót.    

• Tulajdoni részarányban való díjazás: Ez magas díjazású projekteknél lehetséges. 

• Feltételes díjazás: A jogi tanácsadás bizonyos területein előfordul, hogy az elért egyezség 

értékének százalékában határozzák meg a díjat. Ez elvileg egyszerű, érthető az ügyfél 

számára, ugyanakkor nem biztos, hogy az ügyfél érdekét szolgálja, mert lehet, hogy a 

tanácsadó megelégszik kisebb díjjal, ezért nem is törekszik a több munkára, a nagyobb 

eredményre. 

 

Abban, hogy milyen díjstruktúrát alkalmaz egy tanácsadó, szerepe van a vállalt kockázatoknak is. 

A kockázat megnyilvánulhat abban, hogy a költségek meghaladják a tervezettet, vagy az output 

nem felel meg a várakozásnak. A különböző díjkonstrukciók hatása a kockázatra különböző.  

 

A jogi tanácsadóknál az óradíjak esetében például az ügyfél viseli mindkettő kockázatát, míg a 

feltételes díjnál a költségkockázatot a tanácsadó, az eredménykockázatot a tanácsadó és az ügyfél 

közösen viseli.  

 

Mindenesetre arra kell ügyelni, hogy a díjpolitika az ügyfélkapcsolatot erősítse, és ne gyengítse, 

ezért minden olyan díjforma előnyös, ami elősegíti a kockázat hatékony allokációját a tanácsadó és 

az ügyfél között. Különösen fontos ez olyan tanácsadói szolgáltatásoknál, ahol folyamatos a 

kapcsolat az ügyféllel, ahol ismétlődő megbízásokról van szó.             

 



 145 

A tanácsadói díjak megállapításában a díjtaktikáknak is van szerepük, nagy volumenű megbízások 

esetében kedvezményeket, igen rövid határidejű vagy egészen speciális munkáknál prémium díjat 

állapíthatnak meg. 

 

5. 2. 3. C3 A tanácsadók (Consultants) 

 

A tanácsadói marketingmix elem igen összetett, az ezzel kapcsolatos marketingtevékenység az 

alábbiakat öleli fel: 

• a tanácsadók, mint emberi erőforrás, a belső marketing szerepe, 

• az ügyfelek részvétele a tanácsadásban, az aktív ügyfélpolitika, 

• a tanácsadók ügyfélkapcsolati munkája, a hatékony kapcsolatépítés, 

kapcsolatmenedzsment. 

 

5. 2. 3. 1. Az emberi erőforrás 

 

Mint ahogyan azt már korábban is hangsúlyoztam, a tanácsadó cég legfontosabb vagyona a 

tanácsadó, a tanácsadó cég ugyanis azt a szakértelmet, tudást adja el, ami a tanácsadókban testesül 

meg. Ezért a tanácsadó cégek marketingjének egyik központi eleme az emberi erőforrás. A belső 

marketingnek azt a célt kell szolgálnia, hogy a munkatársak megfelelő szakmai színvonalon 

legyenek képesek tevékenykedni, a motivációjuk biztosítva legyen, és a belső környezet alkalmas 

legyen a tanácsadók megtartására.  

 

A tanácsadók megszerzése, motiválása, képzése, megtartása a professzionális tanácsadók 

menedzsmentjének fontos kérdése. 

 

Visszautalnék a professzionalizmus alapkérdéseire, és az ott tett megállapításra, miszerint a 

tanácsadói attitűd megléte még fontosabb, mint a szakmai tudás, mivel ez utóbbi fejleszthető, míg 

az előző csak egy bizonyos mértékig. Ezért olyan fontos, hogy a tanácsadók kiválasztása 

szakszerűen, alaposan történjék. 

 

A tanácsadók kiválasztásánál figyelemmel kell lenni az olyan készségek meglétére, amely a 

tanácsadókkal szembeni elvárások teljesülését garantálják, egyebek között a függetlenség, az 

objektivitás, a korrektség, a megfelelő kommunikáció, a jó együttműködés, a kreativitás, a 

nyitottság az újabb és újabb kihívásokra. 
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Az előbbi tulajdonságok meglétét különböző tesztek és beszélgetések segítségével lehet 

kontrollálni. A szakmai kvalitások direktebb módon, tesztfeladattal, a szakmai háttér, a végzettség, 

a referenciák alapján mérhetők fel. Mivel a tanácsadásra a team- munka a jellemző, jó, ha a 

jelentkezőket a leendő munkatársaknak is bemutatjuk. Természetesen próbaidő alkalmazása is 

célszerű. 

 

A tanácsadási terület sokoldalúságából következően érdemes a kezdő tanácsadókat minden 

munkafázissal, illetve a különböző szakmai területekkel megismertetni. A tanácsadó cégeknél – 

különösen a nagy cégeknél – külön képzési programot dolgoznak ki a kezdő tanácsadók részére. 

Természetesen a team munka is segíti a képzést, mint ahogyan a jó szakmai irányítás, a coaching is 

elengedhetetlen.  

 

A tanácsadók megtartása kulcskérdés a cégeknél. Ennek egy igen fontos eszköze a motiváció, 

amelynek sok összetevője van, egyebek között a díjazás, a karriertervezés, a képzés. Kiemelném a 

jó munka, izgalmas feladat szerepét a motivációban. Ezért is fontos a tanácsadóknak az új ügyfél 

megszerzése, a szakmai kihívást jelentő presztízs munkák megnyerése.    

 

A tanácsadó a tudását adja el, amit viszont folyamatosan fejleszteni kell, különösen napjainkban, 

amikor a gazdasági kihívások és a rájuk adott válaszok felgyorsultak. A képzés házon belül és 

kívül is megoldható, általában mindkettő szükséges. A szakmai képzéseken kívül 

készségfejlesztésekre is szükség van. Ebben a szakmában a prezentációs készségek, a 

kommunikációs képességek, a team munka a legfontosabbak, amelyek fejlesztése elengedhetetlen. 

 

A tanácsadásban igen fontos a karriertervezés, a tanácsadók motiváltságának alapja, hogy ismerjék 

az előrelépés lehetőségeit. Tudni kell, hogy a partnerré válás korlátozott, ezért meg kell teremteni a 

nem partnerek számára is a motivációt, ami kapcsolódhat a szakmai hierarchiához, vagy a szakmai 

presztízshez, illetve lehet anyagi juttatás stb. A motiváció fontos, mert teljesítménynöveléssel jár, 

ami hozzájárul a cég sikeréhez, ami pedig a további motiváció alapját teremti meg. 

 

Az előbbiekben tárgyalt tényezők egyfelől vezetési kérdések, másfelől a belső marketing 

koncepcionális elemei. A marketing igen szoros együttműködésére van szükség a felső vezetéssel, 

a HR vezetéssel. A belső marketing az emberi erőforrás menedzsment, a szolgáltatás menedzsment 
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és a marketingmenedzsment funkciókon keresztül, azok folyamatos koordinációja mellett valósul 

meg. Természetesen kisebb cégeknél ez sokkal koncentráltabban jelentkezik. 

 

A marketing különböző eszközöket biztosíthat az előbbiekben vázoltak eléréséhez, amelyek célja a 

munkatársak informálása, motiválása, kötődésük kialakítása a tanácsadóhoz. Ennek kialakult 

formái: 

• vállalati belső hírlevelek: ezek nagyon alkalmasak az információk továbbítására és kötődés 

kialakítására is, 

• belső körlevelek, információk, vezetői üzenetek, információk, 

• „nyitott ajtó” politika, 

• tanácsadói szakmai értekezletek, 

• tanácsadói társadalmi, családi programok, 

• „casual Friday”: ami azt jelenti, hogy pénteki napon a szokásos üzleti megjelenés helyett 

casual az öltözködés, 

• havonta egy péntek esti sörparty, összejövetel, 

• sportrendezvények, 

• kirándulások. 

 

A felsorolt marketingeszközök alkalmasak arra, hogy a munkatársak tájékozottságát a céggel 

kapcsolatos ügyekről növelje, valamint egyértelműen segítse a munkatársak közötti jobb 

kapcsolatok kialakulását is, végső soron növelje a munkatársak kötődését, lojalitását a tanácsadó 

céghez.  

 

5. 2. 3. 2. Az aktív ügyfélpolitika 

 

A tanácsadás sajátossága, hogy az ügyfelek igen aktívan részt vesznek a szolgáltatásban. Ennek az 

együttműködésnek a szabályait a legtöbb esetben már a szerződésben is rögzítik, mert a tanácsadói 

munka az ügyfél együttműködésének hiányában meghiúsulhat. Törekedni kell arra, hogy az aktív 

részvételt a megbízó ne érezze tehernek, ne gondolja úgy, hogy a tanácsadó foglalkoztatása 

ellenére túl sok feladat hárul rá. Az aktív ügyfélpolitika menedzselése fontos feladat a tanácsadók 

számára.  
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5. 2. 3. 3. Az ügyfélkapcsolatok építése, kapcsolati marketing 

 

A tanácsadói munka sikerének alapkérdése a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok kiépítése és 

kezelése. A szoros ügyfélkapcsolat három fontos eleme: a bizalom, az ügyfélismeret és a 

rendelkezésre állás. 

 

 Az ügyfélkapcsolatok felépítése egy hosszú folyamat, amit tudatosan meg kell tervezni. A 

kapcsolatokban több fejlődési fázis különböztethető meg: 

1. fázis: A kompetenciák bizonyítása: ez lényegében a korrekt, határidőre történő teljesítést 

jelenti, a tanácsadási folyamatban az ügyfél folyamatos tájékoztatása, törekvés a 

visszacsatolásra. 

2. fázis: A bizalom megszerzése: Az elvárások teljesítése, a megértés erősítése, jelzés az 

ügyfélnek, hogy készen állunk minden kérdése megválaszolására. 

3. fázis: A személyes kapcsolat erősítése: Személyes háttér, tanulmányok, tapasztalatok 

megbeszélése. 

4. fázis: Személyes partneri viszony kialakítása: Lelkesedés, pozitív érzések kifejezése a 

kapcsolatban, hobbik, érdeklődés megosztása, a kapcsolati hálók egyeztetése, a jövőbeli 

feladatok felvetése. 

5. fázis: Üzleti és külső kapcsolatok: az ügyfél kapcsolati hálójába való becsatlakozás, az 

ügyfél intenzív információellátása. 

6. fázis: Végezetül egy ún. üzleti barátság alakul ki a tanácsadó és ügyfél között, ami 

kölcsönös toleranciában, egymás elismerésében, hosszabb távú elkötelezettségben, 

bizonyos szövetségben nyilvánul meg. 

 

Ebben a legmagasabb fejlettségi fázisban a kapcsolatot az alábbi sajátosságok jellemzik: 

• kölcsönhatás mélysége: nyíltabb érzelemnyilvánítás, nagyobb kockázatvállalás, 

információk megosztása, 

• kapcsolat szélessége: komplexebb információcsere, nem csupán a konkrét megbízáshoz 

kapcsolódó kérdések megvitatása, 

• egymásrautaltság: nagyobb részvétel a tanácsadó programjain, ritkább részvétel a 

konkurencia eseményein, a tanácsadó ügyfél specifikus programokat fejleszt ki,  
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• egymás jobb megértése, a másik reakciójának jobb előrelátása, 

• nyíltabb, őszintébb kommunikáció, 

• egymás kapcsolati hálózatának használata. 

 

Az első fázistól az utolsóig, sokszor évek telnek el. A kapcsolatok menedzselésében óvatosnak kell 

lenni, mert felmerülhetnek kényes kérdések, így például a tanácsadó lojalitása a tanácsadó céghez, 

illetve az ügyfélhez. Vigyázni kell, hogy a jó kapcsolat ellenére a tanácsadó függetlensége 

megmaradjon. Végezetül számolni kell azzal, hogy a kapcsolatba befektetett energia, idő személyi 

változások esetén kárba veszhet. 

 

A hierarchia különböző szintjein az ügyfélkapcsolatok mélysége különböző. Az ügyfélkapcsolatok 

építése elsősorban a partnerek kompetenciájába tartozik, de ügyfelekkel a hierarchia alacsonyabb 

szintjén is rendelkeznek a munkatársak. A junior szinteken az ügyfélkapcsolatok ápolása 

elsősorban az ügyfelek feladathoz kapcsolódó elvárásainak való megfelelést, egyebek között a 

határidők, az ígéretek betartását, a rendelkezésre állást, a jelentések elkészítését, a kívánt 

információk gyors szállítását jelentik.   

 

Az ügyfélkapcsolati marketingben a megbízó-ügyfél viszonyt ábrázolhatjuk egy létrán, ami 

mutatja a tanácsadó és ügyfél kapcsolatának fokozatos erősödését. 

 

13. ábra Az ügyfélkapcsolatok  
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Az ügyfélkapcsolatok egy speciális esete az ajánlattételhez kapcsolódó ügyfélkapcsolat, ami az 

ajánlati folyamat legfontosabb része. A potenciális ügyféllel történő első találkozás sok mindent 

eldönt, ezért alaposan fel kell rá készülni. Az sem közömbös, kik vesznek részt a megbeszélésen, 

feltétlenül ajánlható egy iparági specialista és egy marketing szakember részvétele. Az előbbi 

feladata az ügyféligények feltárása, az utóbbié a döntési folyamat feltérképezése és a megfelelő 

vállalati emberekkel a megbeszélések időzítése.  

 

A legfontosabb megválaszolandó kérdések: 

• milyen szolgáltatási igények vannak, 

• mi a motiváció, 

• kik a versenytársak, 

• melyek a kiválasztási, értékelési szempontok, 

• kik a döntéshozók, 

• melyek az elvárások? 

 

A tanácsadónak módjában áll a kiválasztási szempontokat olyan irányba befolyásolni, ami az 

erősségeinek jobban megfelel.  

 

5. 2. 4.  C4 Ügyfelek (Clients) 

 

Az ügyfeleket elsősorban azért szerepeltetem a marketing eszközök között, mert az ügyfél aktív 

részese a tanácsadási folyamatnak. Az 5. 2. 3. 2. pontban előbbi sajátosságnak a tanácsadóra háruló 

feladatát emeltem ki. E helyütt ismét kiemelem, hogy az ügyfél által szolgáltatott információk 

hiányában meghiúsulhat a tanácsadás, ugyanakkor azt kívánom hangsúlyozni, hogy az ügyfél aktív 

közreműködésének köszönhetően a tanácsadó is tanulhat az ügyféltől.  

 

Az ügyfelek marketing eszközként való felfogásomnak másik oka, hogy, egy tanácsadó cég 

ügyfelei egyben fontos marketingeszközként, referenciaként is hasznosíthatóak.  

 

Minthogy a tanácsadó cégek üzletpolitikájában az ügyfélmegtartásnak és az új ügyfélszerzésnek 

egyaránt fontos a szerepe, a két legfontosabb feladat 

• a potenciális ügyfelek tanácsadó választási döntési folyamatának és 

• az ügyfél- elégedettségnek, ügyfélelvárásoknak  
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az alapos ismerete és marketingeszközökkel való hatékony befolyásolása. 

 

 

5. 2. 4. 1. A döntési folyamat 

 

A vállalkozásokra a tanácsadói szolgáltatások vásárlásánál a B2B döntési folyamat alábbiak szerint 

módosított változata jellemző: 

1. az üzleti probléma felmerülése 

2. döntés arról, hogy belső erőből, vagy külső tanácsadóval oldják meg a problémát 

3. információkeresés a tanácsadókról 

4. ajánlatok kérése   

5. az ajánlatok értékelése 

6. tanácsadó kiválasztása, szerződéskötés 

7. a tanácsadói munka értékelése, visszacsatolás. 

 

 A döntéshozatalban különböző szerepeket vállalnak a tanácsadók. Véleményem szerint négy 

szerep megkülönböztetése fontos; a felhasználó, a technikai szakértő, a befolyásoló és a végső 

döntést hozó (vásárló). Rendszerint a felhasználó a kezdeményező, ha például egy kereskedelmi 

vezető úgy látja, hogy értékesítési problémák vannak, kezdeményezheti vezetési tanácsadó 

igénybevételét. Ebben az esetben a kereskedelmi igazgató, akihez több terület tartozik, és nagyobb 

kitekintéssel rendelkezik, betöltheti a technikai szakértő, a marketingvezető pedig, aki a tanácsadói 

piacról mélyebb ismeretekkel rendelkezik, a befolyásoló szerepet. A döntéshozatal a szervezeti 

hierarchiától függően történhet az igazgatóság, a felső vezetés vagy a szakterület hatáskörében. 

 

A vállalkozások a fenti döntéshozatali modell szerinti lépcsőfokokon haladnak, míg meghoznak 

egy döntést a tanácsadó kiválasztásáról. A tanácsadó cégek számára az a célszerű, ha ebbe a 

döntési folyamatba minél hamarabb képesek bekapcsolódni. Ugyanis, minél korábbi fázisban 

kapcsolódnak be, annál inkább képesek versenyelőny kiépítésére. Az előző pontban kifejtett 

kapcsolatfejlesztés azt eredményezheti, hogy már az igények kialakításában is részt vehet a 

tanácsadó, sőt lehetőséget teremt arra, hogy akár a versenyhelyzetet is elkerülheti.  

 

A tanácsadói aktív, illetve passzív magatartást a következőkben modellezhetjük.      
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14. ábra Tanácsadói magatartás a döntési folyamatban 

 

Végrehajtás

Az alternatívák 

értékelése

A szükséglet 

azonosítása

 

 

Néhány olyan jel, amely arra utal, hogy érdemes egy céget megcélozni: 

• szervezeti változások, 

• pénzügyi problémák, 

• személyi változások, 

• ismert üzleti problémák, 

• ismert gondok a jelenlegi tanácsadóval. 

 

Az előbbi információk birtokában, és természetesen akkor is, ha adott cégnél jó kapcsolataink 

vannak, érdemes egy proaktív attitűdöt tanúsítani és elébe menni az ügyfél igénynek. A rendszeres 

sajtófigyelés és az üzleti életben való aktív szerepvállalás – szervezeti tagságok – hozzásegíti a 

tanácsadókat a fenti információkhoz.  

 

 

 

 

Proaktív 
kezdeményezés  

Visszacsatolás az 
ügyféltől 

A passzív 
hozzáállás – 
keressen az 

ügyfél attitűd 
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5. 2. 4. 2. Ügyfélelégedettség 

 

A meglévő ügyfélkör vonatkozásában fontos azonosítani az esetleges problémákat, mielőtt késő 

lenne. Az elégedett ügyfél ugyanis lojális, ezért fontos az elégedettséggel foglalkozni.    

 

Ennek egyik módja az ügyfélelégedettség vizsgálat, amelyet évente tanácsos elvégezni, a cég 

méretétől függően minden ügyfél, vagy a kulcsügyfelek körében. Nagyobb ügyfélkörnél írásbeli 

megkérdezés segítségével, kevés számú ügyfél esetén, illetve a kulcsügyfeleknél a szóbeli 

megkérdezés hasznos. E vizsgálatoknál fontos az ügyfelek tanácsadóval szembeni általános, és az 

egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettségének vizsgálata is. A rendszeres 

ügyfélelégedettség vizsgálatokon túl a kockázatosnak tűnő ügyfelekkel érdemes külön is 

foglalkozni. Jelzés értékű lehet, ha az ügyfélnél jelentős változások vannak, ha érzékeljük, hogy az 

együttműködés nem harmonikus, ha egyre több tanácsadói megbízást adnak más cégeknek. 

 

A vállalati felmérések feltárták, hogy az ügyféllojalitásnak az elégedettségen kívül további 

tényezői vannak. A következő ábrán, (15. ábra) a lojalitásra ható tényezőket modellezem. 

 

15. ábra Ügyféllojalitás hatótényezői139 

 

 

 

 

                                                 
139 A 15. ábrán a tanácsadók teljesítményének megítélését mutató paramétereket a 12. táblázatban bemutatott  
       kutatási eredmények alapján ábrázolom.  
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Az ábra azokat a teljesítményparamétereket mutatja, amelyeket a primer kutatással sikerült 

feltárni, ezek 

• a problémamegoldó képesség, 

• a hozzáadott érték, 

• az együttműködés, 

• a vállalási határidő betartása 

• az elérhetőség, 

• a kommunikáció. 

 

A teljesítményparamétereken túl a lojalitást egyéb érdekeltségi tényezők befolyásolják, ami 

esetenként a teljesítményparamétereknél is fontosabbaknak bizonyulnak. A külföldi tulajdonú 

cégek esetében a lojalitás áttételen keresztül érvényesül, hiszen az anyavállalat lojalitása 

felülírhatja a lokálisan érvényesülő tényezők hatását.   

 

A tanácsadó akkor képes megtartani ügyfeleit, ha minden tekintetben figyel rájuk. Minél 

alaposabban érti az ügyfél tevékenységét, gondolkodását, problémáit, annál inkább képes magas 

színvonalon kiszolgálni az igényeket, illetve új szolgáltatásokat nyújtani. Erre különböző 

módszerek alkalmazhatók, a marketingkutatáson kívül elterjedtek a tematikus szakmai 

konzultációk az ügyfelekkel, az ügyfelek meghívása előadónak a tanácsadóhoz, az ügyfelek 

rendezvényein való részvétel, a kulcsügyfelekkel való rendszeres partneri kapcsolattartás. A 

marketingkutatás eredményeinek tárolására megfelelő folyamatszabályozásra és adatbázisra van 

szükség, hasonlóképpen fontos az adatokhoz, információkhoz való hozzáférés kialakítása is.    

 

5. 2. 5. C5 Kompetenciák (Competencies) 

 

A professzionális szolgáltatások sajátossága, hogy nem megfogható erőforrásokkal gazdálkodnak. 

A nem megfogható erőforrások egy részét a kapcsolatok, másik részét a kompetenciák jelentik. A 

kompetenciák felölelik mindazt a tudást, képességet, készséget, amire egy tanácsadónak a feladat 

eredményes elvégzéséhez szüksége van. A kompetenciák különböző szintjei különböztethetők 

meg, így az egyéni, a szervezeti és a vezetői kompetenciák. 

 

Az egyéni kompetenciák a tanácsadó tudását, képességeit, készségeit jelenti, egyebek között az 

alábbiakat: 
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• a szakmai tudás, 

• a problémamegoldó képesség,  

• kreativitás, 

• elemzési képesség, 

• szintetizálási képesség, 

• a nyelvismeret, 

• a nemzetközi tapasztalatok, 

• az ügyfél ismerete,  

• szektorok ismerete, 

• a versenytársak ismerete, 

• kapcsolatteremtési készségek, 

• tárgyalási készségek, 

• kommunikációs készségek. 

 

Nagyon fontos, hogy a tanácsadó cég olyan belső környezettel rendelkezzen, ami elősegíti a fenti 

készségek, képességek kibontakozását. A készségeket, képességeket folyamatosan kell fejleszteni, 

a latens készségeket is felszínre hozni. Erre nagyon alkalmasak a tréningek és képzések, amelyeket 

erre szakosodott cégekkel érdemes végeztetni. 

 

A cégszintű kompetenciák alatt az adatbázisokat, a folyamatokat, eljárásokat és a vállalati kultúrát 

kell érteni. Az egyéni és a cégkompetenciák természetesen szoros kölcsönhatásban állnak, az 

egyéni kompetenciák hozzájárulnak a cégkompetenciák erősítéséhez oly annyira, hogy az egyének 

távozásával a cégkompetenciák sérülhetnek. Sokszor a teamek szintjén is kialakulnak 

kompetenciák, ami az egyének kompetenciájának szinergiáján alapul.  

 

Talán a vezetői kompetenciák a legfontosabbak, hiszen végső soron ezek hatnak a szolgáltatások 

színvonalára.  

 

A vezetői kompetenciák közé tartoznak az emberi erőforrás menedzsment, és a szervezeti és 

egyéni kompetenciák menedzselése, vagyis 

• a tanácsadók kiválasztása, motiválása, a kompetenciák mobilizálása, 

• a teamek összeállítása, 

• a kompetenciák növelése, 
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• a tudásbázis menedzselése. 

 

A kompetenciák menedzselése fontos vezetői feladat, elsősorban arra kell figyelemmel lenni, hogy 

a kompetenciák felett hogyan tud a cég ellenőrzést, befolyást gyakorolni. Itt ismét a kapcsolatok 

kiemelkedő szerepére utalok, hiszen ha a cég ellenőrzést képes gyakorolni a kapcsolatok felett, 

akkor erős egyéni kompetenciák esetén sincs kiszolgáltatva az egyéni kompetenciáknak, 

tanácsadóknak. Mindenképpen egy olyan egyensúlyra kell törekedni, hogy a tanácsadók 

függetlensége, motiváltsága is meglegyen, de a cég is megfelelő befolyással bírjon a kompetenciák 

felett. Ebben az esetben ugyanis kevésbé kell aggódniuk, ha egy vezető tanácsadó távozik   

  

5. 2. 6. C6 Kommunikáció (Communication) 

 

Következően abból, hogy a professzionális szolgáltatások nem megfoghatóak és erősen bizalomra 

épülnek, a marketingkommunikációnak kiemelt jelentősége van. A kommunikáció fokozott 

jelentősége abból a sajátosságból is adódik, hogy tudást és imázst értékesítünk, mégpedig egy 

sajátos módon, először értékesítünk, és csak utána állítjuk elő a szolgáltatást. 

 

A tanácsadók marketingkommunikációja az alábbi fő célcsoportok felé irányul: 

• ügyfelek, 

• potenciális ügyfelek, 

• kormányzat, 

• üzleti partnerek, 

• versenytársak 

• média,  

• munkatársak. 

 

A kommunikáció célja különböző lehet: ismertség elősegítése, jó imázs kialakítása, pozícionálás, 

információs igények kielégítése, kapcsolatok erősítése, korrekt információk eljuttatása a médiához, 

a munkatársak lojalitásának biztosítása, stb.  

 

A marketingkommunikációnak két sajátos szerepe van: 

• megteremti a feltételeket az értékesítéshez, majd utána 

• megerősítést ad. 
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A feltételek megteremtése elsősorban az ismertséget és a jó imázst jelenti. A 

marketingkommunikáció fontos feladata a cég magas ismertségének biztosítása. Mivel a 

tanácsadás a bizalomra épül, és a szakmai kapcsolatok és ajánlások nagyban befolyásolják a 

választást, fontos, hogy a tanácsadók ismertsége magas legyen és jó imázzsal rendelkezzenek. A 

marketingnek minden olyan kommunikációs eszközt igénybe kell vennie, ami az előbbieket 

elősegíti. A feltételek megteremtése az értékesítéshez azt jelenti, hogy ismerjék a cég 

kompetenciáit, és jó legyen a cég reputációja. Azt kell biztosítani, hogy egy üzleti probléma 

felmerülése esetén adott tanácsadó cég eszébe jusson annak, aki a tanácsadói igényt a 

vállalkozásnál felismeri, illetve, a tanácsadókeresést kezdeményezi, másfelől, hogy a 

döntéshozónak jó véleménye legyen a tanácsadóról. 

 

Mint az a kutatásból is kiderült, az ügyfélmegtartás fontos a tanácsadók számára, a 

marketingkommunikációnak szerepe van abban is, hogy az ügyfél elégedettséget érezzen a 

tanácsadóval szemben. Ezért törekedni kell a visszacsatolásra az ügyféltől, illetve a folyamatos 

kapcsolattartásra, az információs igények kielégítésére.  

 

A marketingkommunikáció további funkciói: 

• az ügyféllojalitás elérése, 

• a régi ügyfelek megtartása, 

• új ügyfelek szerzése, 

• a legjobb tanácsadók vonzása és megtartása, 

• az üzleti környezet ellátása információkkal. 

 

A marketingkommunikáció céljait figyelembe véve kell a kommunikációs- mixet kialakítani, 

amelynek fő elemei: 

• a személyes eladás, 

• a public relation, 

• a sales promotion és  

• a reklám. 
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A fogyasztási cikk piachoz, vagy az ipari javakhoz képest a tanácsadás az alkalmazott eszközök 

prioritásában mutat jelentős különbséget, általánosságban a fenti prioritási sorrend mondható 

érvényesnek. 

 

5. 2. 6. 1. A személyes eladás   

 

A tanácsadási szakma elsősorban a személyes eladásra épül, ezt a kutatás is igazolta. A tanácsadói 

szolgáltatások értékesítésében figyelemmel kell lenni a különböző fázisokra, szereplőkre, 

időtávokra. Egy üzlet létrejöttében a marketingnek hosszú távon, az értékesítésnek középtávon, a 

tárgyalásoknak rövid távon van szerepük. 

 

A személyes eladás módjának megválasztásánál figyelembe kell venni az ügyfelek, a potenciális 

ügyfelek preferenciáit és a tanácsadó adottságait. 

 

Mindenképpen szükség van egy olyan személyre, aki az értékesítést koordinálja. Az eladás egyik 

kulcskérdése, hogy hogyan biztosítható megfelelő idő az értékesítésre, hogyan lehet egyensúlyt 

teremteni a kiszámlázható és az eladásra fordított idő között. A másik fontos kérdés, hogy kik 

vegyenek részt az értékesítésben. Általában javasolható, hogy inkább a nagyobb tapasztalattal 

rendelkező partnerek, vezető menedzserek jussanak szerephez az értékesítésben. Mivel a 

tanácsadásban a bizalomnak, a hitelességnek nagy szerepe van, egy csak értékesítéssel foglalkozó 

team általában kevésbé lehet hatékony. Az előbbi ok miatt a marketing munkatársak sem vesznek 

részt közvetlenül az értékesítésben, bár jelentős szerepük van a szükséges információk 

megszerzésében. Mint a kutatási eredmények is jelzik, az ügyfeleknek fontos az új ismeretek 

szerzése, a tanácsadó- választást elsősorban a speciális szakmai ismeretek motiválják.  Mindezek 

miatt az tud eredményes lenni az eladásban, aki szakmai kérdésekben partner az ügyfélnek, maga 

is sokoldalú tanácsadói tapasztalatokkal rendelkezik. Az eladásban a személyi kompetenciák igen 

fontosak, a tanácsadó hitelességét növeli, ha saját korábbi megbízásairól esettanulmány jelleggel 

tud beszámolni, illetve, ha releváns kérdéseket tud megfogalmazni a potenciális ügyfél számára. 

 

A személyes találkozás növeli az eladás esélyét, a szolgáltatás bizalmi jellegéből ugyanis az is 

következik, hogy azt a tanácsadót választják szívesen, aki szimpatikus, akit már ismernek, és akiről 

úgy gondolják, hogy jól tudnak majd együtt dolgozni. Ezért a tenderek esetében is törekedni kell a 

személyes találkozásra. Az eladásban a stratégiai szövetségeket, a volt munkatársakat – alumni – is 

érdemes felhasználni.   
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A személyes eladás sikerét befolyásolja, hogy a tanácsadó cég mennyire képes motiválni a 

munkatársakat, azaz, hogyan teszi érdekeltté őket az üzletszerzésben. A nagyobb tanácsadó 

cégeknél a hierarchiában való előrelépést, főleg a partnerré válást kötik az üzletszerzéshez, a 

kisebb cégek inkább bónusz rendszert alkalmaznak. 

 

A személyes eladásnak a prezentációkon alapuló formája kevésbé elterjedt, leginkább olyan 

cégekre jellemző, ahol egy speciális módszertanra épülő tanácsadásról van szó, leginkább 

benchmarking, vagy felmérés jellegű tanácsadás esetén alkalmazható.   

 

A személyes eladáshoz segítséget jelenthetnek a korábbi ajánlatok, a referenciák, a sajtófigyelések, 

az ügyfélajánlások. 

 

5. 2. 6. 2. Public relations  

 

Bizonyos szempontból a marketingkommunikációs eszközök közül a public relations-nek 

kiemelkedő a szerepe, mivel a személyes eladás sikerének is az alapja. A public relation 

tevékenység ugyanis eszköz az ismertség megteremtéséhez és a megfelelő imázs kialakításához, 

amelyek a személyes eladás előfeltételei.  

 

A tanácsadó cégeknek elemi érdeke, hogy a velük kapcsolatban álló, illetve tevékenységükre 

hatással bíró közvéleményt alakítsák. A tanácsadó cégek az alábbi csoportokkal kell, hogy 

kommunikáljanak: 

• alkalmazottak, 

• ügyfelek, 

• potenciális ügyfelek, 

• média, 

• kormányzati szervek,  

• szakmai szervezetek, 

• felsőoktatási intézmények, diákok, 

• üzleti csoportok, 

• versenytársak, 

• stratégiai szövetségesek. 
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A fenti csoportokkal való kommunikáció fő célja a befolyásolás, a kedvező imázs kialakítása. A 

tanácsadó cégek a PR eszközök széles skáláját alkalmazhatják. Az egyes eszközök közül 

mindenképpen azoknak kell prioritást adni, amelyek a célcsoportnak a legjobban megfelelnek, és a 

legalkalmasabbak az imázs javítására, illetve a kompetenciák bemutatására.  

 

Ügyfélszemináriumok: Igen hatékony módja a kommunikációnak. Az ügyfelekkel való kapcsolatot, 

az ügyfelek lojalitását erősíti, ha érzik, hogy a sztenderd megbízáson kívül is törődik velük a 

tanácsadó. A szeminárium, workshop a tudástranszfer szempontjából is fontos eszköz, hiszen 

általa az ügyfelek új ismeretekhez juthatnak. 

 

Konferenciák: A konferenciák nagyobb célközönség felé irányulnak, elsődlegesen az ismertség 

növelését, az imázs javítását, a kompetenciák bemutatását célozzák. Végső soron a kapcsolatok 

építésének, új ügyfelek szerzésének eszközei. A konferenciákat hasznos tematikusan, vagyis 

például a számviteli szabályozásra, társasági adózásra, vagy szektorálisan, például az energia 

iparra, telekommunikációra szervezni. A konferenciák a belső munkatársak előadásaival és külső 

előadókkal a legaktuálisabb ismeretekhez juttathatják a résztvevőket, vagyis szintén alkalmasak a 

tudástranszferre, valamint a cég szakmai presztízsének növelésére is.    

 

Közszereplések, előadások: Mind a tanácsadó cég, mind a tanácsadó kompetenciáját, presztízsét 

növeli, ha szakmai eseményeken, beleértve az ügyfelek rendezvényeit is, a tanácsadók aktívan 

részt vesznek, előadásokat tartanak.  Gyakori, hogy ilyen előadások hívják fel a figyelmet egy 

tanácsadó tevékenységére, és adott üzleti probléma felmerülése esetén a potenciális ügyfél ezért 

kér ajánlatot egy tanácsadótól. Ezen túl a közszereplések alkalmasak a tanácsadók kapcsolati 

hálójának bővítésére, továbbá ismereteik bővítésére. 

 

Publikációk: A publikációk funkciója hasonló az előzőhöz, elsődlegesen a tanácsadó, 

másodlagosan a cég kompetenciáját mutatja, erősíti. 

 

Hírlevelek: A kapcsolatépítésre, a folyamatos jelenlétre igen alkalmas. Meglévő ügyfélkörnek 

hasznos szakmai információkat adhat, kifejezhető, hogy az ügyfél fontos a tanácsadónak, plusz 

értéket is szolgáltat. A potenciális ügyfélkörben alkalmas az ismertség növelésére, a kedvező 

imázs kialakítására. Két formáját is alkalmazzák, a hagyományos írott és az online megjelenítést. 

Különösen ajánlható a jogi tanácsadásban, ahol az ügyfeleknek komoly hozzáadott értéket 
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jelenthet a változó jogszabályok követése. Az audit területen is sok fontos számviteli kérdésben 

lehet ily módon az ügyfél segítségére a tanácsadó. A szakmai információkon túl a hírlevelekben 

információk adhatók a cég fejlődéséről, személyi kérdésekről, eseményekről. Mindez segítheti az 

ügyfélkötődés kialakulását, a lojalitás növekedését. 

 

A hírlevelek a belső PR szempontjából is fontos kommunikációs eszközök. A munkatársakat 

informálhatja a céget érintő változásokról, fejlődésről, tervekről, eseményekről, az egyes 

munkatársak sikereiről. A belső hírlevelek inkább a nagyobb létszámú tanácsadóknál fontosak, a 

kisebbekre a közvetlen kommunikáció a jellemző. 

 

Az üzleti, szakmai közéletben való részvétel: A tanácsadási szakma sajátosságaiból következik, 

hogy a kapcsolatok kiemelkedő fontossággal bírnak. A különböző szervezetekben való részvétel 

lehetőséget ad az üzleti élet szereplőivel való találkozásra, kapcsolatok kialakítására, építésére, 

értelemszerűen segíti az ismertség növelését. A potenciális ügyfeleken túl biztosítja a kormányzati 

szereplőkkel való kapcsolatokat, információkat az üzleti lehetőségekről, továbbá a 

versenytársakkal való kapcsolattartásnak is fóruma. Sokszor az egyes szakmai szervezetekben, 

kamarákban való tagság presztízst is biztosít, valamint Lehetőséget bizonyos kapcsolatok 

kialakítására. 

 

Ügyfélrendezvények: A kapcsolatok elmélyítésének, a kapcsolatok üzleti barátsággá való 

fejlesztésének hatékony módját jelentik a különböző rendezvények, események. Ezek közül a 

leghagyományosabbak az év végi fogadások, a tanácsadók azonban törekszenek más, kreatívabb 

módokat is találni a kötetlenebb kapcsolatépítésre, egyebek között sportversenyek, kulturális 

rendezvények, gyermekprogramok formájában. Ide sorolhatjuk az üzleti ebédeket, vacsorákat is, 

amelyek szintén alkalmasak az informális kommunikációra. 

 

Brosúrák: Mind az ügyfélszerzésben, mind az ügyfélmegtartásban alkalmazhatóak. A cégbrosúrák 

inkább az előbbi, a szolgáltatási profilokat bemutató brosúrák inkább az utóbbi esetben. A 

jelentőségük csökkent, inkább más PR eszközzel kombinálva ajánlható, konferenciák, 

szemináriumok alkalmával például érdemes a résztvevőknek adni. 

 

Website: Szerepe, jelentősége nő. A tanácsadásban is egyre elterjedtebb az alapinformációknak a 

website-ról való beszerzése. A primer kutatás is azt jelezte, hogy a vállalatok fontos 
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információforrásnak tartják. A website tervezésekor azonban át kell gondolni, hogy mit akarunk 

elérni. Az emberek ugyanis különböző dolgokat várnak el a website-tól. 

 

16. ábra Website-tal szembeni elvárások 

 

 

 

A tanácsadók elsősorban információkat juttatnak el a használóhoz, vagyis saját cégükről, a 

szolgáltatási körről adnak tájékoztatást. A tájékoztatáson túl érdemes interaktív kommunikációra is 

használni, például lehetővé tenni, hogy a website használók kérdéseket tehessenek fel a 

tanácsadónak, illetve a tanácsadó felhasználhatja arra, hogy megismerje a használók igényeit, 

problémáit. Egy további funkciója lehet bizonyos ingyenes információknak az átadása az 

ügyfeleknek – kóddal –, vagy általában a használóknak. A tanácsadói imázs növelésére, a 

kompetencia demonstrálására jó eszköz, ha kutatási eredményeket vagy korábbi eseteket teszünk 

hozzáférhetővé.  

 

Sajtóközlemény: A tanácsadó cégeknek az ismertség miatt fontos, hogy megfelelő média 

megjelenéssel rendelkezzenek. Ezt úgy tudják saját maguk is elősegíteni, ha a céggel 

kapcsolatosan minél több információt tesznek közzé. Ez sokszor komoly kreativitást követel, 

különösen így van ez a kisebb tanácsadóknál, ahol kevesebb érdeklődésre számot tartó esemény, 

hír van. Igyekezni kell a tanácsadók szakmai megnyilvánulásai – előadások, cikkek, könyvek –, 

egy-egy jelentősebb megbízás kapcsán olyan figyelemfelkeltő sajtóközleményt kiadni, amelyet az 

egyes médiumok közzétesznek.    
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A sajtóközlemények azért is hasznosak, mert azokban lehetőségünk van az általunk kívánt üzenetet 

eljuttatni a médiához. 

 

Sajtókapcsolatok: A folyamatos kapcsolattartásra kell törekedni, fontos, hogy a kapcsolat kétoldalú 

legyen, a médiának is szüksége van ránk, a tőlünk származó információkra, véleményekre. Jól 

működik, ha a sajtót rendszeresen informáljuk tevékenységünkről, terveinkről, a publikus 

megbízásokról. Ehhez lehet formális és informális kereteket találni.  

 

5. 2. 6. 3. Eladásösztönzés 

 

A tanácsadói szakmában ennek a marketing kommunikációs eszköznek sokkal kisebb a szerepe, 

mint a fogyasztási javaknál. A tanácsadói szolgáltatásokat nyilvánvalóan nem a promóció miatt 

veszik igénybe, de van lehetőség arra, hogy meglévő igények esetén ösztönözzék a megbízást. 

Hatékony módszer, hogy bizonyos új módszertanok, szolgáltatások bevezetésénél ingyenes 

referencia munkát végezzen egy tanácsadót. Ennek előnye a tanácsadó számára, hogy az első 

tapasztalatok birtokában finomítsa, véglegesítse a módszert, illetve rövidebb időn belül juthat 

referenciákhoz.  

 

Egy másik promóciós lehetőség, hogy a kulcsügyfeleknek egy más szolgáltatás igénybe vétele 

esetén a tanácsadó kedvezményt nyújt, például egy felmérés jellegű vizsgálat eredményeihez 

kedvezőbb áron, vagy ingyen juthatnak hozzá. Az is alkalmazható, hogy további ügyfél ajánlása 

esetén kedvezményt kapnak. 

 

A sales promotion másik iránya a tanácsadók. Kisebb cégeknél bevált gyakorlat, hogy 

ügyfélszerzés után a tanácsadók jutalékot, vagy más juttatást kapnak.     

 

5. 2. 6. 4. Reklám 

 

A fentiekhez hasonlóan a reklámozás sem tartozik az elsődleges kommunikációs eszközök közé. A 

tanácsadás bizalmi jellegéből adódóan a tanácsadók zöme úgy gondolja, hogy a reklámozás 

rombolja a cég presztízsét. A jogi tanácsadásban hosszú ideig – USA 1976, Bates döntés – 
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egyáltalán nem volt megengedett a reklám, de ma is sokkal szigorúbb elveket érvényesítenek, mint 

más tanácsadói területeken.140 

 

A reklám szerepe azért is korlátozott, mivel a tanácsadás célcsoportja relatíve szűk, ezért csak azok 

a reklámeszközök jöhetnek szóba, amelyekkel egy szűkebb célcsoportot érdemes megcélozni. 

Természetesen az is befolyásolja a döntést, hogy milyen szolgáltatásról van szó, speciális 

szolgáltatások kevésbé reklámozhatóak. 

 

Az előbbiekből következik, hogy szinte kizárólag a nyomtatott sajtó használata ajánlható. Azokban 

a szaklapokban, gazdasági lapokban, szakmai kiadványokban érdemes megjelenni, amelyeket az 

ügyfelek, potenciális ügyfelek olvasnak. Ha, mód van rá, esetenként érdemes nem hirdetés, hanem 

PR cikk formájában megjelenni. 

 

További reklámozási lehetőség a szakkönyvekben, évkönyvekben, címtárakban, sajtótermékek 

tematikus mellékleteiben való hirdetés. Egyre inkább elterjedt, és hatékonynak bizonyul a website-

on keresztüli hirdetés, linkeken keresztüli megjelenés.     

 

5. 2. 6. 5. Szponzoráció 

 
Az egyéb kommunikációs eszközök közül ki kell emelni a szponzorációk jelentőségét. A 

tanácsadó cégek elsősorban ismertségük növelése, imázsuk javítása érdekében élnek a 

szponzoráció lehetőségével. A tanácsadási célcsoport szempontjából elsősorban oktatási-, 

kulturális-és sportesemények szponzorálását tartjuk hasznosnak. A hatékonyság növelhető, ha a 

szponzorációt és a PR tevékenységét összekapcsoljuk. 

 

5. 2. 7. C7 Koordináció (Course of action, Co-ordination)  

 

A koordináció szükségessége megítélésem szerint alapvetően az alábbi két területen jelentkezik: 

• a megbízások allokációja és 

• az ügyfélkapcsolatok építése. 

 

                                                 
140  Helgeson, J.G., Brown, N.J., Birrer, G.E.: Marketing a Law Firm: It’s More than Advertising, Journal of   
       Professional Services Marketing, Vol.5(2), 1990 
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5. 2. 7. 1. A megbízások koordinációja 

 

A megbízások koordinálása – sokak véleményével szemben – nem adminisztratív kérdés, hanem 

az egyik legfontosabb vezetői feladat. Az erőforrás allokáció, mint minden más vállalkozásnál, a 

tanácsadásban is meghatározó a gazdálkodás hatékonysága, a jövedelemtermelő képesség 

szempontjából. A tanácsadásban a gazdaságosság alapja a szükséges kiszámlázható idő biztosítása, 

vagyis a munkatársak idejének értékesítése. A megbízások elosztásának vezérelve ezért a 

kapacitáskihasználás, vagyis a szabad kapacitások lekötése.  

 

A tanácsadási alapsajátosságokból – tudásintenzív, kölcsönönhatás, autonóm tanácsadók stb.– 

következően a megbízások allokációjánál több más szempontot is figyelembe kell venni. Egyebek 

mellett: 

• a tanácsadó- ügyfél harmóniát, 

• a tanácsadó képességeit, készségeit, 

• a tanácsadó motiválását, 

• a tanácsadó fejlődését, 

• a team hatékonyságát,    

• az ügyfélpreferenciákat, 

• a tanácsadói preferenciákat, 

• a partneri preferenciákat,  

• jogi előírásokat. 

 

Az előbbi kritériumok figyelembe vételéhez természetesen sok információra van szükség, mind az 

ügyfélről, mind a tanácsadókról. A sokrétű szempontrendszerből a tanácsadó-ügyfél harmóniát és a 

tanácsadók motiválását kiemelném.  

 

Mivel egy bizalmon alapuló, igen szoros együttműködést igénylő szolgáltatásról van szó, 

elsődleges, hogy a megbízó és a tanácsadó jól tudjon együttműködni. Ennek az együttműködésnek 

nemcsak szakmai, hanem emberi adottságai, feltételei is vannak, amiket nem hagyhatunk 

figyelmen kívül. Nem tekinthető véletlennek, hogy ugyanazzal a tanácsadóval az egyik ügyfél 

elégedett, míg a másik elégedetlen.  
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A megbízások elosztásánál fontos, hogy a tanácsadókat a munka motiválja, vagyis szakmai 

kihívást érezzenek. A céghez való hosszabb távú kötődésüknek ez az alapfeltétele. Egy másik 

fontos vezetői szempont, hogy a munkatársaknak olyan feladatokat kell adni, amelyek hosszabb 

távon biztosítják a fejlődésüket, vagyis széleskörű ismereteket szerezhessenek és különböző 

készségek kialakulását, fejlesztését is segítsék. 

 

A megbízások koordinálását végzőknek az előbbi szempontokat kell illesztenie a jövedelmezőség, 

a magas szolgáltatási minőség és a tanácsadói képzés elvárásaihoz. A koordinációt éppen ezért a 

hierarchia magasabb szintjén álló menedzsereknek, partnereknek kell elvégezniük, akik egyfelől 

megfelelő cégszintű információkkal rendelkeznek, másfelől pozíciójuknál fogva érvényesíteni is 

tudják döntéseiket.  

 

5. 2. 7. 2. Az ügyfélkapcsolatok koordinációja 

 

A tanácsadói területen a másik kiemelkedő vezetői feladat az ügyfélkapcsolatok menedzselése. Az 

ügyfélkapcsolatok menedzselésének problematikája megítélésem szerint elsősorban abból fakad, 

hogy az ÜGYFÉL, valójában több személy.  

 

Az ügyfélelégedettséget elsősorban az üzleti probléma megoldásával kell elérni, ami rendszerint a 

felső vezetés, és/vagy egy adott szakmai vezető elégedettségét jelenti. Mivel azonban a 

szolgáltatás egy interaktív folyamat, sok egyéb tényező is hatással van az elégedettségre. A 

tanácsadói munka során a tanácsadó a megbízó sok alkalmazottjával van kapcsolatban, akiknek 

szintén vannak elvárásaik, amelyek azonban nem csupán a minőséghez, az üzleti probléma 

megoldásához, hanem a szolgáltatás minőségéhez kötődnek.   

 

Az ügyfélkapcsolatok koordinációjára ezért két szinten van szükség: 

• a megbízó cég vezetője és a tanácsadó vezetői/partner szintjén és  

• a tanácsadó cég partneri és tanácsadó szintje között. 

 

Nagyon fontos, hogy a kettő összhangban legyen, biztosítani kell a tanácsadó cégen belüli 

hatékony belső kommunikációt. 
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5. 3. A tanácsadási marketing elméleti modellje 

 

A tanácsadási marketing elméleti modelljének kialakításában a következőkből indultam ki: 

 

• A különböző szolgáltatási területen tevékenykedő tanácsadó cégek marketing 

környezetében jelentős különbségek vannak. 

• A tanácsadó cégek marketingstratégiái eltérő sajátosságokat mutatnak 

•  A tanácsadói szolgáltatások vásárlói zömében szervezetek, olyan szervezetek azonban, 

amelyek rendkívül különbözőek. Ebből következően maga a vásárlási döntési folyamat is 

igen sokféle.  

 

 Olyan modellt dolgoztam ki, amely lehetővé teszi, hogy e sokféleség ellenére egy bizonyos 

szisztéma szerint értelmezhessük és építhessük fel a tanácsadói szolgáltatások marketingjét.  

 

Mielőtt a tanácsadási marketing elméleti modelljét bemutatom, tekintsük át, hogy a döntési 

folyamatban mely tényezőknek van szerepe. 

 

A döntési folyamat hosszát a vásárlási szituáció nagyban befolyásolja, mely szerint 

megkülönböztetünk 

• egyszerű újravásárlást, 

• módosított újravásárlást és 

• új vásárlást. 

  
A tanácsadói szolgáltatások közül egyszerű újravásárlás a könyvszakértésre és az ismétlődő, 

felmérés jellegű sztenderd szolgáltatásokra jellemző. Ezekben az esetekben nincs szükség arra, 

hogy a megbízó a döntéshozatali folyamat minden fázisán végighaladjon. 

 
A másik fontos tényező a döntési folyamatban részt vevők, és azok szerepe, amely lehet 

• felhasználó, 

• befolyásoló, 

• ügyfél/vevő, 

• döntéshozó és  

• ajtonálló. 
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Az egyszerű újravásárlásnál a döntéshozó és vevő, illetve a felhasználó és vevő sokszor egybeesik.  

 

A szervezeti vásárlásnál a döntéshozókra ható tényezők az alábbiak: 

• környezeti, 

• szervezeti, 

• csoportdinamikai és  

• egyéni. 

 

Mint a szervezeti vásárlásoknál általában, a környezeti – gazdasági, politikai, verseny stb.– és a 

szervezeti – célok, eljárások, hierarchia – tényezők hatása a meghatározó, de nem hagyhatók 

figyelmen kívül a személyes, egyéni tényezők, mint motivációk, preferenciák sem. 

 

Tanácsadói szolgáltatások esetében a döntéshozatali folyamatot nagyban befolyásolja a projekt 

jelentősége, kihatása. Azokban az esetekben, amikor egy cég jövőjét nagyban és hosszabb időtávra 

befolyásoló döntés előkészítéséről van szó, a döntésben a hierarchia magasabb szintjén vesznek 

részt és a döntéshozatal hosszabb.  

 

A következőkben olyan modellt mutatok be, amely fenti tényezőket figyelembe veszi, de 

elsősorban a tanácsadói marketing eszközrendszer, a 7C, és a döntéshozatali folyamat 

kapcsolatának elemzésére szolgál. A megközelítés központi gondolata, hogy a marketing milyen 

lehetőségekkel bír a döntéshozatal befolyásolásában. 
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17. ábra A tanácsadás marketing modellje 

 

A modellben összekapcsolom a tanácsadók marketing környezetét, az általuk alkalmazható 

marketingstratégiákat és az ügyfelek döntési folyamatának jellemzőit, rámutatva a marketing 

információs rendszer jelentőségére, továbbá arra, hogy a tanácsadó cégek marketingmixének – 7C 

– milyen szerepe van a döntési folyamat egyes fázisaiban. 

 

A modell hangsúlyozza a marketing információs rendszerek fontosságát, jelzi, hogy a marketing 

információk fontos részét képezi az ügyfelek döntéshozatali folyamata. A széleskörű, megbízható 

marketing információs rendszer teszi lehetővé a hatékony marketing stratégiák kialakítását, 

amelyek meghatározzák azokat a marketingeszközöket, amelyek a legeredményesebben 

használhatóak az ügyfelek döntési magatartásának befolyásolásában. 
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A marketingnek az egyes döntéshozatali fázisokban az alábbi szerepe lehet: 

 

1. Az üzleti probléma felmerülése, megfogalmazása 

 

Az üzleti probléma rendszerint a cégen belül merül fel, pl. csökken az értékesítés, a 

jövedelmezőség, nagy a fluktuáció, az ügyviteli szabályozás nem megfelelő stb. A proaktív 

tanácsadói marketing megnyilvánulása, ha az üzleti probléma felmerülése nem a szervezeten belül 

történik, hanem a külső tanácsadón keresztül. Ennek egyszerűbb módja, ha egy meglévő ügyfélnél 

tárunk fel más természetű üzleti problémát, például egy marketingtanácsadás keretében derül fény 

szervezetfejlesztési problémára. Még aktívabb tanácsadói kezdeményezést jelent, ha piaci 

információk alapján képes egy tanácsadó egy üzleti problémát megfogalmazni a potenciális 

megbízó számára. 

 

A probléma megfogalmazása rendszerint a cégen belül, a környezeti, szervezeti tényezők hatására 

történik. Sokszor a tanácsadónak ebben is van szerepe, mivel a cég vezetése érzékeli ugyan a 

problémát, de nem képes annak pontos definiálására.    

 

Hatékony marketingmix elemek:  

C3 tanácsadói aktivitás, ügyfélismeret, ügyfélkapcsolatok, piacismeret 

C6 marketingkommunikáció; PR, személyes eladás 

 

 

2. Döntés tanácsadó igénybe vételéről 

 

A vállalkozásnak el kell döntenie, hogy adott üzleti problémát belső erőből meg tud-e, meg akar-e 

oldani, vagy külső tanácsadót vesz igénybe. A döntést a vállalkozás erőforrásai, képességei, az 

érdekviszonyok befolyásolják. A kutatási eredmények alapján jellemzően az alábbi esetekben 

döntenek külső tanácsadó mellett: 

• speciális szakértelem szükségessége, 

• új ismeretek szerzése, 

• kockázatcsökkentés, 

• hatékonysági okok, 

• külső objektivitás, 



 171 

• időhiány 

• törvényi előírás. 

 

Hatékony marketingmix elemek:  

C3 tanácsadók, ügyfélkapcsolatok, kapcsolatmenedzsment 

C5 kompetenciák 

C6 marketingkommunikáció 

 

3. Tanácsadók keresése, információgyűjtés 

 

A felmérési eredmények szerint a vállalkozások a tanácsadói szektorról az alábbi forrásokból 

rendelkeznek információkkal: 

• korábbi tanácsadói kapcsolat, 

• szakmai kapcsolatok, 

• szaksajtó 

• hirdetés, 

• website. 

Hatékony marketingmix elemek:  

C4 ügyfélelégedettség (korábbi tanácsadói kapcsolatban) 

C5 kompetenciák 

C6 marketingkommunikáció – ismertség, jó imázs biztosítása, kompetenciák folyamatos  

      demonstrálása  

 

4. Ajánlatok kérése 

 

A vállalkozások a megszerzett információk birtokában döntik el, hogy mely tanácsadóktól kérnek 

ajánlatot. A tanácsadók szolgáltatási területe, kompetenciái, ismertsége, a tanácsadókról kialakított 

kép e döntésükben szerepet játszik. 

 

Hatékony marketingmix elemek:  

C1 Szolgáltatástermék, márka 

C3 Ügyfélkapcsolat, kapcsolatmenedzsment 

C4 Ügyfélelégedettség, ügyfélelvárások 



 172 

C5 Kompetenciák 

C6 Marketingkommunikáció 

 

5. Ajánlatok értékelése 

 

A primer kutatás eredményei alapján jellemzően  

• a bizalom, 

• az ajánlat szakmai tartalma, 

• a vállalási díj, 

• a cég imázs, 

• a tanácsadó személye és 

• a vállalási határidő  

alapján történik a döntés. 

 

Hatékony marketingmix elemek:  

C1 szolgáltatástermék, márka, minőség 

C2 díjpolitika 

C3 tanácsadók 

C5 kompetencia 

C6 marketingkommunikáció 

C7 a projekt tervezése, koordináció 

 

6. A tanácsadó kiválasztása 

 

A tanácsadó kiválasztása lényegében az előbbi szempontok alapján történik, de szerepet kapnak 

egyéb tényezők is. Minél kisebb különbség mutatkozik az ajánlatokban, annál nagyobb szerepet 

kaphatnak a személyes tényezők, az érdekek, a motivációk. 

 

A tanácsadói marketingnek ebben a fázisban az a szerepe, hogy kapcsolati marketingeszközökkel, 

pl.alumnik segítségével igyekezzen kedvező döntést elérni. Amennyiben tárgyalásos pályázatról 

van szó, a rugalmasság és a hatékony tárgyalástechnika vezethet a végső kedvező döntéshez.   

 

7.  A teljesítmény értékelése 
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 Mind az ügyfélmegtartás, mind a jövőbeli üzletek szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy az 

ügyfél hogyan értékeli a tanácsadó teljesítményét. 

 

A felmérések alapján biztonsággal mondhatjuk, hogy a legfontosabb teljesítményparaméterek 

• a problémamegoldás, 

• a hozzáadott érték, 

• az együttműködés, 

• a kommunikáció, 

• az elérhetőség és 

• a vállalási határidő. 

 

Ez jól mutatja, hogy a marketingmix minden eleme  

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 fontos szerepet tölt be a döntéshozatali folyamatban.  
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6. A DOLGOZAT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI, A HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 

 

6. 1. A dolgozat tudományos eredményei 

 

A dolgozat tudományos eredményeinek tekintem az igazolt hipotézisek alapján megfogalmazott 

téziseket és a kutatás elméleti újdonságait.  

 

6. 1. 1. Tézisek 

 

A szakirodalmi elemzésből felszínre került kulcskérdések, más empirikus kutatások és saját 

gyakorlati tapasztalataim alapján hét hipotézist fogalmaztam meg: 

 

H1  A magyar vállalatvezetők attitűdje a tanácsadás iránt jellemzően pozitív, már nem  

      szükséges rossznak, hanem hasznos tevékenységnek tekintik a tanácsadást. 

H2 A tanácsadókra az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia a jellemző, vagyis az ügyfélkapcsolati   

      munkára koncentrálnak, és a siker mércéjének elsősorban az ügyfélmegtartást  

      tekintik. 

H3 A magyar tanácsadókra a pályázat- típusú ügyfélszerzés a jellemző. 

H4 A magyar vállalatvezetők tanácsadó igénybe vételére vonatkozó döntésében a  

      tudástranszfer elvárásának igen nagy a szerepe. 

H5 Az ügyféllojalitás kialakulását nem csupán a teljesítményparaméterek segítik, a lojalitás  

      kialakulásában a vezetői érdekeknek is nagy szerepe van. 

H6 A kompetenciák és a döntéshozatali folyamat között szoros összefüggés mutatható ki. A  

      kompetenciáknak fontos szerepe van a tanácsadóválasztásban.  

H7 Professzionális marketingtevékenységről csak a BIG 4 tanácsadóknál beszélhetünk, a  

      tanácsadók többi csoportjánál még csak a marketing tevékenység kezdeti csírái fedezhetők   

      fel. A kis-és közepes professzionális tanácsadóknál a marketing nem integrálódott a 

      szervezetbe, elsősorban a cég tulajdonosa, ügyvezetője lát el marketingfeladatokat. A  

      tanácsadásban alkalmazott marketingeszköztár igen szűkös, szinte kizárólag a  

      kommunikációra korlátozódik. 

 

A tanácsadói és vállalati mintákra épülő empirikus kutatás egy kivételével –H3– a fenti 

hipotéziseket igazolta.  
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1. tézis  

A magyar vállalatvezetők attitűdje a tanácsadás iránt jellemzően pozitív, hasznos 

tevékenységnek tekintik a tanácsadást. 

 

A tanácsadás iránt kezdetben bizonyos ellenállás volt tapasztalható a vállalatok részéről, ami az 

évek során fokozatosan csökkent. Abban, hogy a magyar vállalatok körében csak nehezen tudott 

tért hódítani a tanácsadás, komoly szerepe volt a negatív attitűdöknek, a tervgazdaság időszakából 

származó korábbi rossz tapasztalatoknak. A tanácsadás hazai múltjával foglalkozó 

munkák141mindegyike kitér a nem piacgazdasági körülmények között működő szervezési 

tanácsadók hatékonyságára, a külföldi szervezési cégek sikereire és kudarcaira. A 90-es évek 

elején még hatottak azok a régi beidegződések, ami a külföldi tanácsadók elfogadását nehezítette, 

sok sikeres projektre volt szükség ahhoz, hogy a tanácsadás létjogosultságát elismerjék. 

 

A tanácsadói marketing szempontjából fontos kérdés, hogy a tanácsadói szolgáltatások iránt a 

(potenciális) ügyfelek milyen magatartást tanúsítanak, mi jellemzi a vállalkozói attitűdöt. A H1 

hipotézist a kutatási eredmények egyértelműen megerősítették. 

A kis-és középvállalkozások – amelyek korábban ismeretek hiányában a legszkeptikusabbak 

voltak – egyértelműen pozitívan nyilatkoztak a tanácsadásról; a vállalkozások legnagyobb hányada 

hatékonyságnövelő eszközként (57, 2%), jelentős része (42, 1%) megtérülő befektetésként tekint a 

tanácsadásra. Érdemes kiemelni, hogy egy relatíve széles csoport magas hozzáadott értéket 

tulajdonít a tanácsadói szolgáltatásoknak. A cégeknek mintegy egyharmada emelte ki a 

szolgáltatások költséges voltát.(1. ábra)   

A TOP 200 körbe tartozó vállalatok tanácsadással kapcsolatos attitűdje még pozitívabb, a 

kérdésről tizenöten nyilatkoztak, közülük tizenketten megtérülő beruházásnak, heten 

hatékonyságnövelő eszköznek tartják a tanácsadást. E mögött az húzódik meg, hogy a 

nagyvállalatok már széleskörű tanácsadói kapcsolatokkal rendelkeznek, és megítélésüket a valós 

tapasztalataikra alapozzák, míg a kisebb vállalkozások sokszor saját tapasztalat hiányában, 

előítéletek, másoktól kapott információk alapján alkotnak véleményt. 

                                                 
141 Czabán János- Susánszky János: Adalékok a vállalati tanácsadó/tanácsadás profilváltáshoz, Vezetéstudomány,  
      1994/7, pp. 63-71 
      Juhász Ádám: Külföldi szervezési ismeretek átvételének és hazai alkalmazásának tapasztalatai, Ipargazdaság,  
      1982. július, pp. 1-5 
      Antal Iván: Vállalatszervezési szolgáltatások, Ipargazdaság, 1967/8-9, pp. 15-20 
  



 176 

A H1 hipotézist a kutatási eredmények egyértelműen megerősítették, ezt mutatják a kis-és 

középvállalkozások körében folytatott felmérés és a nagyvállalati megkérdezés eredményei is. 

 

A tanácsadói marketingnek az elmúlt tizenöt évben kétségtelenül volt egy általános piacépítő 

szerepe is, a szakma jó hírnevének építése fontos eszköze volt a piacépítésnek. Mára a tanácsadási 

szakma megszerezte az elismerést, így a tanácsadás marketingjében nem a szakma hírnevének 

kiépítése az elsődleges feladat. Ugyanakkor szükség van a megszerzett megbecsülés megőrzésére. 

A tanácsadói szakma hírnevét az időről időre bekövetkező botrányok – például az Enron ügy, ami 

az Arthur Andersen nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó cég bukását okozta – hamar 

beárnyékolják, a bizalom visszaszerzése komoly feladatot ad a marketing számára is.   

 

2. tézis  

A tanácsadókra az ügyfélkapcsolat-alapú versenystratégia a jellemző, vagyis az 

ügyfélkapcsolati munkára koncentrálnak, és a siker mércéjének elsősorban az 

ügyfélmegtartást tekintik. 

 

A szakirodalmi források elemzésénél az egyik kulcskérdésnek a tanácsadó cégek stratégiája 

bizonyult. Többféle állásponttal találkozunk, van, aki úgy véli142 , a tanácsadó cégek stratégiája 

aszerint alakul, ahogyan a projektek változnak.  Más álláspont szerint143, a versenytársak 

legyőzésének fontos eszköze a stratégia, amely cégszinten bizonyos prioritásokat, kompetenciákat 

határoz meg, és elegendő teret ad az egyéni döntésekhez. 

 

A szerzők többsége144 az ansoffi növekedési stratégiát adaptálja, illetve vannak, akik145 a Boston 

Consulting Group által kifejlesztett portfolió stratégiákat, mint első megközelítést javasolják, arra 

építve az ansoffi stratégiát.Találkozhatunk a szolgáltatások körén és a megbízó méretén alapuló 

stratégiai megközelítéssel is.146 A különböző stratégiák közül az erőforrásra és a tanácsadó-

ügyfélkapcsolatra épülő stratégiai megközelítést tartom a leghasznosabbnak, miszerint 

ügyfélkapcsolat-alapú, megoldásalapú és problémamegoldó stratégiákat különböztetünk meg.147  

                                                 
142 Mintzberg, H.: Patterns in strategy formation, Management Science,1978/24, pp. 934-948 
143 Maister, D.H.: Managing the professional service firm, N.Y., Free Press, 1993.p. XV-XVI 
144 Forsyth, P.: Marketing Professional Services, Kogan Page ,1996, p. 6 
       Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, P.N.: Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002, pp. 146-149 
145 Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, P.N.: Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002, pp. 143-145 
146 Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005, p. 90 
147 Lowendahl, B.R.: Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen Business Shool Press, 2000,  
      pp. 117-124 
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A tanácsadói megkérdezés egyértelműen az ügyfélkapcsolat- alapú stratégiák dominanciáját 

mutatja, a vizsgálatba bevont 25 tanácsadó cég közül 18 tanácsadóra ez a jellemző. (1. táblázat) 

 

Ennél a stratégiánál a növekedés alapja új ügyfélkapcsolatok kiépítése, amelyet a vezető 

tanácsadók tapasztalataira és kapcsolataira alapoznak. Az ügyfélkapcsolat- alapú stratégiát követő 

cégeknél a partnerek, vezető tanácsadók sok időt töltenek az ügyfelekkel. E stratégia további 

sajátossága, hogy a szervezet igen rugalmas. Ezt a magyar gyakorlat is alátámasztja, a vizsgálatba 

bevont ügyfélkapcsolat- alapú stratégiát követők szervezete lapos, a kapcsolatok nem túl 

formalizáltak. 

 

A mintában szereplő két BIG 4 tanácsadó cég ügyfélkapcsolat-alapú és üzleti megoldáson alapuló 

(output) stratégiát mond magáénak. Az ő elsődleges stratégiai erőforrásaik szervezeti jellegűek, 

nagy hangsúlyt fektetnek a módszerek fejlesztésére és a marketingtámogatásra. Ezeknél a cégeknél 

a tanácsadók szerepe az üzletfejlesztésben sokkal kisebb, a szervezet sokkal formálisabb, a felső 

vezetés nagyobb autoritással rendelkezik. A siker mércéjeként az árbevétel/ profit, illetve a 

projekt/ügyfél presztízs szerepel. Ennél a stratégiánál nagyon fontos a kreatív tanácsadók 

megtartása, hiszen ők képesek az új módszerek, megoldások kifejlesztésére. 

 

A három jogi tanácsadó cég a jogi területtől függően ügyfélkapcsolat- alapú és problémamegoldó 

stratégiát is követ. Problémamegoldó stratégiával találkoztunk továbbá 5 olyan marketing 

tanácsadó cégnél is, amelyek főként kvalitatív kutatásokra alapozzák munkájukat.   

 

A kutatás igazolni látszik a hipotézisnek azt a részét is, hogy az ügyfélkapcsolat-alapú stratégiát 

követők az ügyfélmegtartásra koncentrálnak. Az ügyfélmegtartó stratégiával rendelkező 

tanácsadók a siker megítélésének egyetlen mércéjeként, vagy az első három legfontosabb 

értékmérője között említették az ügyfélmegtartást. 

 

A kutatás nemcsak igazolta a felállított hipotézist – H2 –, hanem egy igen izgalmas, a kutatás 

további irányát jelentő összefüggésre is felhívta a figyelmet, kapcsolatot mutatott ki a stratégiák és 

a kompetenciák között is. A tanácsadók sikerében mind szervezeti, mind egyéni kompetenciák 

megnyilvánulnak. Fontos stratégiai kérdés, hogy melyikre hogyan kívánnak építeni, és milyen 

módon tervezik azokat fejleszteni, vagyis a kompetenciák marketing szempontból is jelentősek. Az 
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interjúalanyok egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a szolgáltatás értékesítésében éppen ezekről a 

kompetenciákról kell meggyőzni a potenciális ügyfeleket. 

 

A közepes és nagyobb méretű tanácsadó szervezeteknél a szervezeti és egyéni kompetencia 

határozottan elválik egymástól, bár természetesen a kettő között van összefüggés, hiszen az egyéni 

kompetenciák erősítik a szervezeti kompetenciát, illetve a szervezeti kompetencia általában erős 

egyéni kompetenciákkal jár együtt. A kutatási eredmények azt tükrözik, hogy a kisebb és közepes 

cégeknél a szervezeti kompetencia gyengébb, ami azzal is együtt jár, hogy kisebb a lehetőség az 

egyéni kompetenciák feletti kontrollra.  

 

A kompetencia kapcsán egy más összefüggésre is fény derült, nevezetesen a specializáció és a 

kompetencia kapcsolatára. A specializált tudást igénylő tanácsadói szolgáltatásoknál az egyéni 

kompetenciák szerepe a tanácsadóválasztásban is döntő fontosságú. Ez leginkább a jogi 

tanácsadásra jellemző. 

 

3. tézis 

A magyar vállalatvezetők tanácsadó igénybevételére vonatkozó döntésében a tudástranszfer 

elvárásának igen nagy a szerepe. 

 

Mára a legfontosabb erőforrás a tudás lett, ezzel egyidejűleg a tudásalapú ügyfélkapcsolatok is 

egyre jobban előtérbe kerülnek. A tudással több szerző foglalkozik, egyrészt, annak tacit és 

explicit formájával148, másrészt az azok közötti konverzióval149, illetve a szervezet 

intellektusával150. A tudásalapú kapcsolatok előtérbe kerülését számos szerző vizsgálja151. Az 

egyik szerző152 az empirikus vizsgálatai alapján a speciális jártasságot és tudás iránti igényt emeli 

ki, mint elsődleges motivációt. Egy 2001. évi magyar kérdőíves felmérés153 BAZ megyében 

                                                 
148 Polanyi, M.: The Tacit Dimension, Routledge & Kegan Paul, 1967  
149 Nonaka, Ikujino and Takeuchi, H.: The knowledge-creating company, Oxford University Press, p. 195  
150 Quinn, J.B., Anderson, P. and  Finkelstein, S.: Managing Professional Intellect : Making the Most of the Best,  
      Harvard Business Review, 1996/March-April 
151 Lahti, R.K.- Beyerlein, M.: Knowledge transfer and management consulting: A look at „The firm”,      
      Vezetéstudomány, 2000/7-8,  pp. 91-99; Dawson, R.: Developing Knowledge-Based Client Relationships,  
      Butterworth Heinemann, 2000; Sjoholt, P.: Transfer of managerial knowledge by business related services, Paper  
      preesented at RESER 11., International Conference „New Information Technology and Service Activities” The  
      Graduate School of Business, Grenoble, Frankrike, 25-26 October  
152 Tonge, R.: A sikeres tanácsadó kézikönyve, Popper Kommunikációs Ügynökség, Budapest, 1999 
153 Pelczné Gáll Ildikó- Szadai Ágnes: Az üzleti tanácsadási tevékenység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében I.  
      Vezetéstudomány, 2003/6, pp. 46-52 
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vizsgálta az üzleti tanácsadási tevékenységet, és szintén arra a megállapításra jutott, hogy a 

megbízók elsősorban a speciális tudás és a tapasztalat miatt fordulnak tanácsadóhoz.  

 

A tudásmenedzsment térnyerésére jó példa az audit szolgáltatás, ahol mára egyre szorosabb az 

együttműködés az ügyfél és az auditor között, az értékteremtés eszköze a tudástranszfer. A 

tudástranszferrel történő értékteremtés már eleve szorosabb ügyfélkapcsolatot eredményez, a 

szoros ügyfélkapcsolat, pedig serkenti a tudástranszfert. 

 

Fenti kutatásokra és saját empirikus tapasztalataimra alapozva fogalmaztam meg a H3 hipotézist, 

miszerint a tudásalapú kapcsolatok kerülnek előtérbe az ügyfélkapcsolatokban, a tudástranszfernek 

a vállalkozások tanácsadói szolgáltatásokról való döntéseiben is jelentős szerepe van. A 

vállalkozások motivációi igazolták feltevésemet. (2. táblázat) 

 

A vállalatok nem törekszenek specialisták cégen belüli alkalmazására, az olyan speciális 

feladatokra, amelyek csak esetenként merülnek fel, tanácsadókat vesznek igénybe, saját szellemi 

kapacitásokat nem építenek ki. Ez arra enged következtetni, hogy a tanácsadóknak érdemes 

speciális tudást kifejleszteniük, specializálódniuk, hiszen a speciális tudás iránti igény jelentős. 

 

A vállalati mélyinterjúk tapasztalatai is azt erősítik, hogy a specializáció igen fontos tényező a 

tanácsadóválasztásban. Sokan a folyó üzleti problémák kezelésére nem vesznek igénybe külső 

tanácsadót, hanem belső szakembereikkel kívánják azokat megoldani, speciális szakértelmet 

követelő témákban viszont tanácsadóhoz fordulnak. Erre egy konkrét példa egy nagy nemzetközi 

bank, amely komoly jogi szakértői csapattal rendelkezik, és csak nagy tranzakciókhoz vesznek 

igénybe jogi tanácsadást. 

 

A másik levonható következetés, hogy a tudástranszfer szerepe jelentős, a vállalkozások a 

tanácsadás igénybevételének második legfontosabb okaként jelölték meg az új ismeretek 

elsajátítását. Ez azt jelenti, hogy a tanácsadóknak tudatosan törekedniük kell a hatékony 

tudásmenedzsmentre, a tudástranszferre, hiszen a vállalatok igénylik, hogy egy tanácsadás során 

ne csak az üzleti problémák oldódjanak meg, hanem új ismeretekhez is jussanak.  

 

A TOP 200 nagyvállalati megkérdezésben azt kértük a vezetőktől, hogy rangsorolják az egyes 

motiváló tényezőket, vagyis hogy milyen céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A rangsorban az 

első helyre a külső objektivitás, másodikra az új ismeretek szerzése került.   
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4. tézis 

Az ügyféllojalitás kialakulását nem csupán a teljesítményparaméterek segítik, a lojalitás 

kialakulásában a szervezeti, vezetői érdekek érvényesíthetőségének szerepe is jelentős. 

 

A professzionális tanácsadásban az ügyfélmegtartásnak meghatározó szerepe van, a szolgáltatás 

nem megfogható, bizalmi jellegéből adódóan a régi ügyfél megtartása általában gazdaságosabb, 

mint új ügyfél szerzése. Mint ahogyan a kutatás is igazolta a tanácsadók zöme ügyfélkapcsolat-

alapú stratégiával rendelkezik, amelynek jellemzője az ügyfélmegtartás. 

 

Ezért fontos annak vizsgálata, hogy melyek azok a szempontok, amelyek alapján egy megbízó 

minősít egy tanácsadót, ami alapján eldönti, hogy adott esetben kíván-e vele ismét együttműködni. 

Ennek tisztázása azért is fontos, mert lényegében ezek a tényezők járulnak hozzá az ügyféllojalitás 

kialakulásához.  

 

Azt feltételeztem, hogy az ügyféllojalitásban a teljesítményparaméterek mellett egyéb vállalkozói 

szempontok is jelentős szerephez jutnak. (H4) 

 

A kutatás eredményei szerint a megkérdezett vállalkozások vezetői, a cég méretétől függetlenül 

elsősorban a problémamegoldás és a hozzáadott érték alapján ítélik meg a tanácsadók 

teljesítményét, további fontos szempont az együttműködés. A többi szempont helyezési 

sorrendjében nincs jelentős különbség, bár az elérhetőséget a KKV-k, a határidőt a nagyvállalatok 

tartják fontosabbnak. (3. táblázat)   

 

Különbség mutatkozott ugyanakkor az ügyfelek valós teljesítményértékelési szempontjai és a 

tanácsadók vélekedése között, akik úgy gondolják, hogy az ügyfelek elsősorban a 

problémamegoldás és az együttműködés alapján ítélik meg teljesítményüket, a harmadik helyre az 

elérhetőséget tették.  

 

A vállalati és tanácsadó vélemények között jelentős különbség van a hozzáadott érték 

fontosságának megítélésében, a tanácsadók nem érzékelik ennek szerepét. Szignifikáns az eltérés 

az elérhetőség és az együttműködés szerepének megítélésében és némi eltérés mutatkozik a 
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kommunikáció szerepének a teljesítmény értékelésére gyakorolt hatásában is. A nagyvállalatok 

értékelési szempontrendszerében sokkal kisebb a kommunikáció szerepe, mint ahogyan azt a 

tanácsadók gondolják.  

 

Nyilvánvalóan érdemes az ügyfelek szempontjaihoz igazodni, hiszen, ha az ügyfél elégedetlen a 

tanácsadással, akkor a tanácsadóknak oly fontos ügyfélmegtartás sem lehetséges, és pozitív 

ajánlásokra sem számíthat a tanácsadó. 

 

A nagyvállalati mélyinterjúk egy további fontos szempontra is felhívták a figyelmet. A 

nagyvállalatok a tanácsadókat a rugalmasságuk alapján is megítélik. Fontos számukra, hogy 

például könyvszakértési szolgáltatásoknál ne csak a számviteli, hanem a vezetői gazdaságtani, 

üzleti szempontokat is figyelembe vegyék, ami egyfajta kreativitást igényel a tanácsadóktól. A 

megbízók érdeke, hogy az üzleti tevékenységet ne csak a számviteli, hanem a valós tartalmuk 

alapján mutassák be a stakeholdereknek. A szakmai rugalmasságon kívül az időbeli rugalmasság is 

fontos a vállalatoknak. Ugyanígy az is sokat számít a tanácsadó megítélésében, hogy milyen 

módszertant követnek, mennyire nagy az élőmunka igénye, hiszen az a díjazást is befolyásolja. 

Fontosnak tartják a kellő nagyvonalúságot is a tanácsadó részéről, a lényegre koncentráljon, ne 

vesszen el a részletekben. További elvárás, hogy a tanácsadók a gazdálkodás során felmerülő ad 

hoc kérdésekre tudjanak válaszolni. 

 

A vállalati és a tanácsadói mélyinterjúk alapján az a következtetés vonható le, hogy a tanácsadóhoz 

való lojalitást több tényező alakítja, a teljesítményparamétereken túl a rugalmasság, a vezetői, 

üzleti érdekek szem előtt tartása is hatással van az ügyfelek tanácsadóhoz való kötődésére. (13. 

ábra) 

 

5. tézis 

A döntési folyamat fázisai és a kompetenciák között szoros az összefüggés. 

 

A szakirodalom által vizsgált másik izgalmas kérdés, hogy hogyan történik a tanácsadó 

kiválasztása, mely szempontok játszanak szerepet a kiválasztásban, illetve milyen a döntési 

folyamat, kik a szereplői. Érvényesnek tekinthető a Webster-Wind modell154, mely szerint a 

döntést a beszerzési központ hozza, a döntési folyamat elemei, pedig a probléma felmerülése, 

                                                 
154 Webster, F.- Wind, Y.: Organizational Buying Behaviour.Englewood Cliffs, New York, 1972 
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megfogalmazása, az információk keresése, ajánlatok bekérése, a döntés, vásárlás és végül az 

értékelés 155. 

 

A professzionális tanácsadásban a legalapvetőbb stratégiai vezetési kérdés a szervezeti és egyéni 

kompetenciák menedzselése, ellenőrzése. Azért van ennek kiemelt jelentősége, mert a 

kompetenciák nem megfoghatóak és csak egy részük ellenőrizhető a cég által 156. A kompetenciák 

ellenőrzésére különböző stratégiák léteznek, az egyének lojalitásának növelése a céghez, az egyéni 

kompetenciáktól való függőség csökkentése vagy a szervezeti kompetenciák növelése. A 

kompetenciáknak azonban összhangban kell lenniük az ügyfélelvárásokkal.  A kompetenciák 

kezelésére jó példa a magyar AAM tanácsadó cég, amely annak ellenére, hogy a munkatársak egy 

jelentős része hagyta el a céget, rövid idő után hatékonyan tudta folytatni a tevékenységet.  

 

A kutatás alapján határozott összefüggést állapítható meg a kompetenciák és a tanácsadás 

folyamata között, azaz feltevésem – (H5) – beigazolódott. A vállalati mélyinterjúk egyértelműen 

mutatják, hogy a tanácsadóválasztás szakaszában egyértelműen a szervezeti kompetenciák 

dominálnak – imázs, referenciák, cégtörténet stb. – míg a tanácsadási munkavégzés során az 

egyéni kompetenciák a meghatározóak. Ebből az következik, hogy az ügyfélmegtartásban – és ma 

ez a prioritás a magyar piacon – az egyéni kompetenciáknak van meghatározó jelentőségük. 

Kevésbé igaz ez a nagy nemzetközi tanácsadókra, mivel ott a tanácsadóválasztásban a nemzetközi 

elkötelezettségek szerepe a döntő, így például a leányvállalatok még olyan esetben sem váltanak, 

amikor nem feltétlenül elégedettek az anyacég tanácsadójával. 

 

6. tézis 

Professzionális marketingtevékenységről csak a BIG 4 tanácsadóknál beszélhetünk, a 

tanácsadók többi csoportjánál még csak a marketing tevékenység kezdeti csírái fedezhetők 

fel. A kis-és közepes professzionális tanácsadóknál a marketing nem integrálódott a 

szervezetbe, elsősorban a cég tulajdonosa, ügyvezetője lát el marketingfeladatokat. A 

tanácsadásban alkalmazott marketing eszköztár igen szűkös, szinte kizárólag a 

kommunikációra korlátozódik. 

 

                                                 
155 Kotler, Ph.- Hayes, Th.-Bloom, P.N.: Marketing Professional Services, Prentice Hall Press, 2002, pp. 227-232 
156 Itami, H.: Mobilizing Invisible Assets, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987. 
 



 183 

A vizsgálatba bevont 25 tanácsadó cég közül a két BIG 4 cégen kívül mindössze további háromnál 

van marketingért felelős munkatárs, közülük kettő nemzetközi jogi irodánál, egy magyar tulajdonú 

vezetési tanácsadó cégnél tevékenykedik. A magyar könyvvizsgáló cégeknél, illetve a vezetési 

tanácsadóknál marketingtevékenységet az ügyvezető tulajdonosok folytatnak. A már korábban is 

jelzett tulajdonosi, menedzseri és szakmai vonalak szétválasztásának hiányában azonban az 

ügyvezetők marketingre fordítható ideje igen korlátozott. További korlát, hogy a tanácsadók 

ügyvezetői marketingképzettséggel nem rendelkeznek, ezért az általuk folytatott 

marketingtevékenység messze nem mondható hatékonynak.  

       

A marketing gondolkodásmódot vizsgáló kérdésre adott válaszok összességében azt jelzik, hogy a 

tanácsadók véleménye szerint területükön elsősorban a kapcsolatok és a munka színvonala a 

meghatározó. (8.táblázat) A mélyinterjúk azt tükrözik, hogy a marketinget ugyan fontosnak tartják 

a cég sikere szempontjából, de elsődlegesen a megbízások teljesítésének színvonalában és a 

kapcsolatokban látják cégük sikerességének alapjait. 

 

A tanácsadók azokat a marketingeszközöket tartják fontosnak, amelyek lehetővé teszik a 

kapcsolatok építését, a kompetenciák személyes demonstrálását, illetve hozzájárulnak a 

cégismertség növeléséhez. A legfontosabbnak a konferenciákon való részvételt, az előadások 

tartását, a website-ot és az ügyfélrendezvényeket minősítették. (7. táblázat)  

 

A BIG 4 tanácsadók marketingtevékenysége a kisebb és közepes méretű tanácsadóknál tudatosabb, 

rendszeres tevékenységet jelent, ami minden esetben marketingstratégiára épül. A 

marketingtevékenységet széles értelemben, üzletfejlesztésként fogják fel, a partnerek, menedzserek 

lényegében a marketingesek belső ügyfélkörét jelentik. A BIG 4 és a többi tanácsadó 

marketingtevékenysége között jelentős különbség van abban, hogy előbbiek nagy gondot 

fordítanak a célcsoport kiválasztásra, és a tudatos ügyfélépítésre, míg a magyar tanácsadók 

zöménél ilyen tudatos hosszú távú szemléletmód és gyakorlat hiányzik.  

 

A BIG 4 marketingtevékenységének homlokterében az áll, hogy a cég hírnevét, kompetenciáját, 

megbízhatóságát erősítse. Minden olyan marketingeszközt igyekeznek alkalmazni, ami a 

megkülönböztetésre alkalmas. 
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6. 1. 2. A kutatás elméleti újdonságai 

    

Fenti hat tézisen túl kutatásom fontos és újszerű tudományos eredményének tartom a tanácsadási 

marketing elméleti modelljének kidolgozását.(17. ábra) A modellben összekapcsolom a tanácsadók 

marketing környezetét, az általuk alkalmazható marketingstratégiákat és marketing 

eszközrendszert az ügyfelek döntési folyamatának jellemzőivel, rámutatva a marketing 

információs rendszer jelentőségére, továbbá arra, hogy a tanácsadó cégek marketingmixének – 7C 

– milyen szerepe van a döntési folyamat egyes fázisaiban. 

 

A tanácsadói marketing elméleti modellje elsősorban a tanácsadói marketing eszközrendszer, a 7C, 

és a döntéshozatali folyamat kapcsolatának elemzésére szolgál. A megközelítés központi 

gondolata, hogy a marketing milyen lehetőségekkel bír a döntéshozatal befolyásolásában. 

 

Újszerű tudományos kutatási eredménynek tekinthető önmagában a tanácsadói marketing modell 

két modulja: 

• az integrált marketing stratégiai megközelítés és 

• a tanácsadási marketingmix koncepció. 

 

A szakirodalmi ismeretek és saját kutatásaim alapján a korábbi elméleti megközelítésekkel 

szemben 8 stratégiai dimenzió mentén javasolom a tanácsadók marketingstratégiájának a 

kialakítását.(12. ábra) Ez az integrált marketing stratégia az előbbi dimenziók mentén történő 

stratégia meghatározását jelenti, vagyis egy olyan stratégiai arculatot, profilt kell a tanácsadóknak 

kialakítaniuk, amelyek az egyes dimenziókon belüli választásaikra épülnek. Az integrált stratégia 

elemei egymáshoz szorosan kapcsolódnak, az egyes dimenziókban történő döntések, választások 

meghatározzák a következő dimenzió jellegét is.  

 

Megítélésem szerint a professzionális szolgáltatások körére mind a 4P157, mind a 7P158  

értelmezhető, de a kulcskérdések, a stratégia prioritásai helyenként nehezen illeszthetőek be az 

előbbi struktúrákba. Ez a különbség meglátásom szerint elsősorban abból adódik, hogy a 

professzionális szolgáltatás során tudást adunk el, másodsorban abból a két meghatározó 

sajátosságból, amit az ügyfélreszabottság és a kölcsönhatás jelent.   

                                                 
157 McCarthy, E.J.- Perreault,W.D.Jr: Basic Marketing, Irwin, R.D, 1960 
158 Booms, B.H.- Bitner, M.J.: Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, in: Donelly- 
      George (eds): Marketing of Services, Chicago, American Marketing Association, 1981 
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Előbbi megfontolások alapján a professzionális szolgáltatásokra az alábbi, általam 7C-nek nevezett 

tanácsadói marketingmix modellt dolgoztam ki:  

• Core activities (alapszolgáltatási kör) 

• Calculation of fees (díjpolitika) 

• Consultants (tanácsadók) 

• Clients (ügyfelek) 

• Competences (kompetenciák) 

• Communication (kommunikáció) 

• Co-ordination (koordináció). 

 

Az általam kidolgozott marketingmix elemek összetevői: 

 

C1 Szolgáltatások (Core activities): alap-és kiegészítő szolgáltatások köre, a tanácsadó, mint a 

szolgáltatás része, a minőség, a tanácsadási folyamat, márkázás. 

C2 Díjpolitika (Calculation of fees): díjképzés, díjak kommunikálása ügyfél felé 

C3 A tanácsadók (Consultants): emberi erőforrás, ügyfélkapcsolat, aktív ügyfélpolitika 

C4 Ügyfelek (Clients): az ügyfelek, mint referencia, az ügyfelek döntési folyamatának, 

elvárásainak ismerete, 

C5 Kompetenciák (Competencies): a kompetenciák feletti ellenőrzés, egyensúly teremtése a 

szervezeti és egyéni kompetenciák között 

C6 Kommunikáció (Communication): lojalitás, ügyfélmegtartás, célcsoportok elérése 

C7 Koordináció (Course of action, Co-ordination): a megbízások és az ügyfélkapcsolatok 

koordinálása               

 

A kutatási eredmények azt jelzik, hogy a tanácsadók által alkalmazott marketingeszközök 

lényegében megfelelnek a fenti megközelítésnek, jóllehet a vállalkozások nem tudatosan ezen 

elemek mentén tervezik meg a marketingtevékenységüket, és választják meg 

marketingeszközeiket. 
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6. 2. A kutatási eredmények hasznosulása, a kutatás további irányai 

 
A tanácsadói kutatás eredményei megítélésem szerint az alábbi szinteken hasznosulhatnak: 

 

• A tudomány szintjén: Az értekezés összefoglaló, komplex elemzést ad a professzionális 

szolgáltatások, azon belül a professzionális tanácsadás fogalomrendszeréről, szolgáltatási 

sajátosságairól, a vezetés és a marketing kulcskérdéseiről. Mindez gazdagítja a 

szolgáltatásmarketing irodalmát. 

• A tanácsadási szakma szintjén: A kutatás által felvetett szakmai kérdések, azok 

továbbgondolása hozzájárulhat a magyar tanácsadási szakma további fejlődéséhez is. 

• A tanácsadó cégek szintjén: A tanácsadás marketingmodellje a tanácsadók számára jól 

használható gyakorlati útmutatót ad ahhoz, hogy a leghatékonyabb marketing 

eszközrendszert alakíthassák ki. Szakmai ellenőrző katalógusként is felfogható, amely 

bizonyos logikai vázat biztosít a helyes marketingdöntésekhez. 

A kutatási eredményeket a tanácsadási cégek vezetése gyakorlati tevékenységében jól 

hasznosíthatja. Egy olyan erős versenyhelyzet által jellemzett piacon, mint a professzionális 

tanácsadás, fontos a marketingkörnyezet ismerete. E tekintetben a kutatás az információk 

széles tárházát bocsátja a tanácsadók rendelkezésére. A kutatás egy sor olyan kérdést 

vizsgált, amelyre adott válaszok ismerete hatékonyabbá teheti a tanácsadók munkáját. A 

kutatási eredmények közül az ügyfelek tanácsadás iránti igényeire, annak motivációjára, a 

döntéshozatali mechanizmusra, az elvárásokra, az ügyféllojalitásra vonatkozóak a 

tanácsadó cégek stratégiájában és marketingjében jól hasznosíthatóak. Az előbbiek mellett 

a kutatási eredménynek a tanácsadó munkatársak ügyfélkapcsolati munkájához is sok 

segítséget adhatnak. További hozzájárulás a tanácsadói gyakorlathoz a versenytársakról és 

ügyfelekről nyújtott sok esetpélda.  

• Az oktatás szintjén: Az értekezés megállapításainak, kutatási eredményeinek fontos 

gyakorlati hasznosulása lehet az oktatásban, képzésben. Ez alatt mind a tanácsadó 

szakemberek, mind a vállalati vezetők képzését, továbbképzését, mind a tanácsadási 

szakma felsőoktatásban való oktatását értem. Ez utóbbi biztosíthatja, hogy a gyakorlatba 

kikerülő végzett hallgatók, akik vagy vállalati, vagy tanácsadói minőségben kapcsolatba 

kerülnek a tanácsadással, bizonyos alapismeretekkel rendelkezzenek.  
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A kutatás számos eredménye ellenére nem zárhatjuk le a téma kutatását. Először is azért, mert egy 

igen dinamikus szakmáról van szó, amelynek marketing környezete állandóan mozgásban van. 

Másfelől a kutatás felvetett néhány olyan izgalmas kérdéskört, amelynek további kutatását 

szükségesnek tartom. Ezek közé sorolom a tanácsadói kompetenciákat, a pályázati rendszert és a 

tudásalapú ügyfélkapcsolatokat.    
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1. melléklet  
 

A TANÁCSADÓI PIAC TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 

1. A könyvvizsgálat kialakulása, történeti fejlődése159 

1. 1. Nemzetközi piacokon 

Történelmi dokumentumok szerint már az ókorban is alkalmaztak auditorokat a pénzügyi 

információk megbízhatóságának növelése érdekében. A pénzügyi feljegyzéseket egymástól 

független írnokokkal vizsgáltatták a fáraók. A görög, majd a római birodalomban is ellenőriztették 

a közpénzek felhasználását. A középkorban elsősorban peres ügyekben vettek igénybe 

„szakértőket”. Amerika felfedezésével a spanyol, portugál, angol kereskedelem nagymértékben 

megnövekedett, a cégek pénzügyi kimutatásaik ellenőrzésére egyre gyakrabban vettek igénybe 

revizorokat. Richard Brown értékes gazdaságtörténeti munkájában160 a könyvelés történetét 

dolgozta fel, ismeretei szerint a revizori intézmény a XVIII.század elején alakult ki Skóciában. A 

könyvvizsgálati szakma az ipari forradalom hatására indult gyors fejlődésnek, bonyolultabb 

szervezeti struktúrák jöttek létre, a vállalatok terjeszkedtek, a tulajdonosok a vállalkozások 

közvetlen irányításában egyre kevésbé vettek részt. A vállalatok közvetlen irányítását szakképzett 

menedzserekre bízták, így azonban a tulajdonosoknak szüksége volt a cégvezetés által készített 

jelentések ellenőrzésére. A könyvvizsgálók feladata elsősorban a csalások felderítése volt, ezt 

egyébként a bíróság is elvárta tőlük. 

A szakma nem mindig örvendett azonos presztízsnek. Erre jó példa, ha H. Byerley Thomsont 

idézzük, aki 1857-ben egy írásában a foglalkozásokat két fő kategóriába sorolta; privilegizált és 

nem privilegizált természetűek.161 Az elsőbe tartozókat a jog védte, kiemelve őket a szabad 

verseny alól, eleve a gazdagok, felsőbb osztályokba tartozók, kivételes oktatásban részesülők 

tartozhattak ide, mint például papok, orvosok. A könyvszakértők Byerley szerint az építészekkel, 

mérnökökkel, festőkkel együtt a második csoportba tartoztak. Társadalmi státuszuk egyrészt azért 

volt alacsony, mert úgy minősítették őket, mint egyszerű könyvelőket, akik mások üzleti 

tevékenységéről készítenek jelentést, másrészt, mivel a csődeljárásokból kifolyólag mások 

balszerencséjéből élnek. Az sem volt ritka, hogy egy üzletember, aki tönkrement, könyvelőként 
                                                 
159 A könyvvizsgálat történeti bemutatásában támaszkodtam Jones, E.: True and Fair című művére, Hamish  
      Hamilton, London, 1995 
160 Brown, R.: History of Accounting and Accountants, Edinburgh 1905,; In: dr. Lukács János: Ellenőrzés kézirat,  
      BKÁE Számviteli Tanszék, 2003 
161 Byerley, T.H.: The Choice of a Profession A Concise Account and Comparative Review of the English profession,  
      1857, Edgar Jones: True and Fair, Hamish Hamilton, 1995.c. művében, p.10 
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folytatta pályáját. Az anekdoták szerint Sir Robert Palmer Harding – aki a későbbi Ernst&Young 

egyik alapítójának tekinthető – kalapüzlet tulajdonosból lett könyvvizsgáló. Samuel Lowell Price 

1849-ben alapította meg cégét, majd 1865-ben Edwin Waterhouse-zal egyesülve jött létre a Price, 

Holyland Waterhouse. Végeredményben az összes későbbi nagy nemzetközi tanácsadó – Deloitte, 

Ernst& Young, Coopers – létrejötte a viktoriánus korszak közepére tehető. A könyvszakértői 

szakma fejlődésével több történész foglalkozott, igen érdekes munka Edgar Jones 1995-ben 

megjelent műve a Price Waterhouse 150 éves történetéről.162 Egyébként több nemzetkönyvi 

könyvszakértő cégről, egyebek között az Ernst&Young-ról, az Arthur Andersenről is születtek 

történeti munkák.   

A tőke- és hitelpiacok növekedése tovább fokozta az auditálás iránti igényt. A szakma kormányzati 

elismerésére Angliában 1880-ban került sor, a Royal Charter – királyi oklevél – megadásával. Az 

okleveles könyvvizsgálók angol és walesi szervezete 1874-ben jött létre. Felmérési adatok szerint, 

a XX. század elején a világon 11000 könyvvizsgáló dolgozott, ebből Európában 7500. 

Mindeközben természetesen a gazdaság fejlődésével összhangban változott a könyvvizsgálók által 

nyújtott szolgáltatások köre. A könyvelőknek, könyvszakértőknek nagy rálátása volt a cégek teljes 

működésére, gazdálkodására, melynek természetes következménye lett, hogy a klasszikus 

könyvszakértés mellett egyéb professzionális szolgáltatásokat – vezetési tanácsadás, adózási 

tanácsadás – is kezdtek kifejleszteni. Ez vezetett oda, hogy a nagy nemzetközi könyvszakértő 

cégek klasszikusan 3 profillal – könyvvizsgálat, vezetési tanácsadás, adózás/jog – rendelkeztek. 

 A kamarai adatok jó támpontot jelentenek a fejlődés érzékeltetésére, az ezredfordulóra több mint 

1,5 millió könyvvizsgálói kamarai tag volt a világon, abból Európában közel 400000.163  

A könyvszakértői szakmát mindig is jellemezték az egyesülések, az elmúlt tizenöt évben két 

kiemelkedő egyesülés is volt, 1989-ben zajlott az Ernst&Whinney és az Arthur Young egyesülése 

Ernst&Young néven, majd 2000-ben a Coopers&Lybrand fúziója a Price Waterhouse-zal, 

PriceWaterhouseCoopers néven. 

A könyvszakértői szakma legnagyobb „eseménye” az Arthur Andersen cég beolvadása 2002-ben 

az Ernst&Young-ba. Ezzel az 1989. évi BIG 8-ből 2002-re BIG 4 lett.  

 

                                                 
162 Jones, E.: True and Fair, Hamish Hamilton, London, 1995 
163 www.mkvk.hu/main.htm, 2005.03.12. 



 192 

1. 2. Magyarországon164 

Magyarországon az első könyvvizsgálattal foglalkozó törvény 1723-ban született. Az 1870. XVIII. 

Törvény a zárszámadások helyességének vizsgálatát számvizsgálókra bízta. Az 1843. XXII. 

Törvény 130. paragrafusa a hamis, vétkes bukással kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységgel 

foglalkozik. Egy további lépés volt az 1875. évi kereskedelmi törvény, majd 1911-ben megalakult 

az első magyar könyvszakértői testület Magyar Revizori Szövetség néven. 1932-ben megalakult a 

Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesülete, amelyet azután 1950-ben feloszlattak. 

 

Könyvszakértői tevékenység a tervgazdaság időszakában lényegében nem is létezett, az 

igazságügyi könyvszakértésen kívül a könyvvizsgálók a központi, állami ellenőrzésben vagy 

vállalatok gazdasági vezetőjeként dolgoztak. A Magyar Könyvszakértők Társasága 1967-ben, a 

Magyar Könyvvizsgálók Egyesülete 1987-ben jött létre. A könyvvizsgálat történetéről átfogó 

képet kaphatunk Szentkúti László munkájából.165 

 

1989 után a nemzetközi könyvszakértő cégek az állami vállalatok gazdasági társasággá 

alakításában, illetve a privatizációban vettek részt, majd a magyarországi külföldi befektetők 

vállalatainak könyvvizsgálatát látták el. A nemzetközi könyvszakértők mellett sorra jelentek meg 

magyar könyvvizsgálók is a piacon, akik elsősorban a számviteli törvény rendelkezéseinek 

megfelelően a magyar mérleg auditálást végezték.   

 

2. A vezetési tanácsadás kialakulása, történeti fejlődése 

2. 1. Nemzetközi piacokon166 

A szakemberek a vezetési tanácsadás klasszikus előfutárainak egyöntetűen a tudományos vezetés 

úttörőit – F. Taylor, L. Gilberth, H. Gnatt – tekintik. Lényegében az első vezetési tanácsadók 

műszaki, mérnöki területről kerültek ki. A kezdetekben a tanácsadói tevékenység túlnyomórészt az 

üzem- és munkaszervezésre korlátozódott. F. W. Taylor, aki a Midvale Steel Works mérnöke volt, 

a tudományos vezetés gyakorlati megvalósításával foglalkozott, munkásságának egyik fő elemét az 

időelemzési tanulmányok jelentették. 
                                                 
164 A magyar könyvszakértői tanácsadás történetének bemutatásában támaszkodtam dr. Lukács János: Ellenőrzés  
      kézirat, BKÁE Számviteli Tanszék, 2003.  
165 Szentkúti László: A magyar könyvvizsgálók és a magyar könyvvizsgálat története, Saldo, 1993 
166 A vezetési tanácsadás nemzetközi történetét a www.careers-in-business.com, 2004.10.19. adatai alapján  
      dolgoztam fel. Az idézett művek forrásai onnan származnak. 
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Meg kell jegyezni azonban, hogy már ezt megelőzően 1886-ban létrejött az Arthur D. Little, 

amelynek alapítója a Masshachusetts Institute of Technology professzora volt. 1899-ben 

megalakult az Emerson Consulting is, amely az első általános vezetési tanácsadó cégnek 

tekinthető. A vezetési tanácsadás történetét elemezve nem hagyhatjuk említés nélkül a Harvard 

Business School megalapítását 1908-ban, amely a professzionális vezetés legfontosabb képzési 

intézménye lett. 1914-ben megalakul az Arthur Andersen, ugyanez évben Edwin G. Booz 

megalapítja cégét Business Research Services néven. A gazdaság fejlődésével, az iparosodás 

kiteljesedésével megnövekedett a vállalatok vezetési ismeretek iránti igénye. Az egész vállalati 

működés bonyolultsága nőtt, a hatékonyság szerepe előtérbe került. Taylor és társai nyomán 

megjelentek a hatékonysági szakértők az amerikai vállalatoknál. 

A következő fejlődési szakaszt az 1910-1940 közötti időszakra teszik, az USA-ban ez időre tehető 

a McKinsey &Co., majd az A.T. Kearney megalakulása. Ebben a gazdaságilag nehéz időszakban 

megnő az igény a vezetési tanácsadás iránt. Európában az 1920-as években Lyndall Urwick volt az 

úttörő, 1943-ban jelent meg „The elements of Administration” című munkája, amelyben vállalati 

tanácsadási tapasztalatait foglalta össze. A második világháború után kezdtek létrejönni a 

tanácsadó cégek, egyebek mellett a McCormick&Paget, a William E. Hill, a Hay Associates. Az 

1940 és 1960 közötti gyors technológiai és szervezeti fejlődés megnövelte a tanácsadás iránti 

igényeket. Ebben az időszakban több tanácsadó cég alakul, amelyek később különböző fúziók, 

felvásárlások alanyai lesznek. Ebből a periódusból érdemes kiemelni a Price Waterhouse-t, 

amelyben 1946-ban megalapították a tanácsadási üzletágát.  

A vezetési tanácsadási szakma igazán erőteljes fejlődését a 60-as évektől tapasztalhatjuk. A 

marketingszemlélet előtérbe kerülésével, a verseny erősödésével és a nemzetköziesedéssel 

összefüggésben a vállalati vezetésben egyre sokoldalúbb ismeretekre lett szükség. A hőskorhoz 

képest a szolgáltatási kör igencsak kibővült, megnőtt a hatékony vállalati stratégiákon alapuló 

üzleti döntések szerepe. Ennek hatására egy sor stratégiai tanácsadó cég jött létre. Így például 

1963-ban Bruce Henderson kiválásával az Arthur D. Little cégből megalakult a világ egyik 

legjelentősebb stratégia tanácsadója, a Boston Consulting Group. 1965-ben a svéd SIAR és a 

francia Bossard egyesülésével létrejött a SIAR-Bossard.  

Az 1980-as években a tanácsadói ipar dinamikus növekedését - a kissé lelassult gazdasági fejlődés 

ellenére- a globalizáció jelentette. A tanácsadó cégek egyre másra nyitották irodáikat a Távol-

Keleten, Latin-Amerikában, Kelet-Európában. A komputerizáció előretörésével a rendszer 

tanácsadók, CPA cégek, hardvergyártók iránti kereslet nagyon megugrott. 
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A másik tendencia, ami a vezetési tanácsadási piacot jellemezte, a könyvszakértő cégek vezetési 

tanácsadó részlegeinek dinamikus fejlődése. A klasszikusan csak könyvszakértéssel foglalkozó, 

nemzetközivé váló cégek árbevételének egyre növekvő részét jelentette a vezetési tanácsadás. A 

80-as években a tanácsadói munkák volumene megháromszorozódott, egy sor új cég is megjelent a 

piacokon, hogy a generalisták által hagyott réseket betöltse. 1980-ban jelenik meg Michael Porter 

Competitive Strategy167, majd 1985-ben Competitive Advantages, című munkája168, amely nagy 

hatással volt a tanácsadói iparágra. 

Az 1990-es éveket az agresszív verseny- Deloitte- kampány, Accenture (Andersen Consulting)- 

kampány, a fúziók- Coopers&Lybrand, Price Waterhouse, felvásárlások- Cap Gemini-Bossard- 

jellemzik. 

2. 2. Magyarországon 

A vezetési tanácsadás magyarországi fejlődéséről jó áttekintést nyújt Czabán János- Susánszky 

János tanulmánya.169 Kutatásuk szerint a vállalati tanácsadás öt szervezeti és módszertani 

szakaszra tagolható: 

- tanácsadó magáncégek megalakulása, 

- a Magyar Racionalizálási Bizottság megalakulása, 

- centralizált, fentről irányított tanácsadás, 

- az ipari tárcák intézetei 

- a minisztériumok ágazati szervezési intézetei. 

    

A nemzetközi tapasztalatok talaján az 1920-as években Magyarországon is létrejöttek a szervező 

és tanácsadó cégek, amelyek fő profilja az ügyvitelszervezés volt. A hazai tanácsadó cégeken kívül 

főleg svájci és német szervezők dolgoztak a vállalatoknál. A Magyar Racionalizálási Bizottság a 

vezetés és szervezés területén folytatott átfogó tevékenységet. Foglalkoztak az 

anyaggazdálkodással, a munkatudománnyal, a kereskedelmi könyveléssel, a termelési és 

értékesítési költségvetéssel, a racionalizálás tudományos és gyakorlati kérdéseivel. Az államosítást 

követően vállalati tanácsadási célzattal alakult a Nehézipari Központ Racionalizálási Osztálya, 

ahová jól képzett vállalati szakemberek kerültek. Ezzel egyidejűleg beindult a szervezéstudomány, 

szervezési gyakorlat elleni támadás. Ez megnyilvánult egyfelől az oktatásban, ahol sorra szüntették 

                                                 
167 Porter, M.E.: Competitive strategy, Free Press, New York, 1980. 
168 Porter, M.E.: Competitive Advantages, Free Press, New York, 1985 
169 Czabán János- Susánszky János: Adalékok a vállalati tanácsadó/tanácsadás profilváltáshoz, Vezetéstudomány,   
      1994/7, pp. 63-71  
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meg a szervezési tárgyakat, másrészt a vállalatoknál, ahol egymás után számolták fel a szervezési 

osztályokat. Az ötvenes évek elején az ipari tárcák „műszaki normaintézeteket” hoztak létre, majd 

ezeket ipargazdasági és szervezési intézetekké alakították át. Ezek az intézetek azonban a 

tanácsadási funkciók helyett a tárcák főosztályait kiszolgáló „segédhivatalokká” váltak. Az 

intézetek személyi kapacitása igen gyenge volt.     

 

Mivel a tanácsadás és a piacgazdaság között szoros korreláció van, nem meglepő, hogy a 

tervgazdaság időszakában Magyarországon vezetési tanácsadási szolgáltatásokról csak igen 

korlátozottan beszélhetünk. Piaci viszonyok, verseny hiányában a vállalatok részéről nem 

fogalmazódott meg valódi kereslet a tanácsadói szolgáltatások széles palettája iránt. 

 

A 70-es évek elején a politika már jobb feltételeket teremtett a szervezési, vezetési intézetek 

tevékenysége számára, hiszen már nem tekintette „ördögtől valónak” tevékenységüket. Az ún. új 

gazdasági mechanizmus – még ha nem sikerült is a 68-as reformot megvalósítani – a 

termelékenység kérdését előtérbe helyezte, és a szervezés, vezetés területén elindult az elemző 

munka. E szervező intézetek tevékenységét nem tekinthetjük klasszikus professzionális 

szolgáltatásnak, hiszen nem megbízáson alapuló szolgáltatások voltak.  

 

Gazdaságtörténeti szempontból érdemes azt is megemlíteni, hogy egyrészt néhány rugalmasnak 

bizonyuló vállalati vezető nyitottsága, másrészt egy-két egyetemi szakember aktivitása nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy azután a 70-es, 80-as években már néhány külföldi tanácsadó cég 

megjelenhessen a magyar piacon. A 70-es években volt néhány kiemelkedő szervezési tanácsadási 

projekt, egyebek között a Taurus Gumiipari Vállalatnál, a Hűtőgépgyárnál, a Sabaria Cipőgyárnál 

és a Rábatextnél.170 Ezek a projektek szinte kizárólag a termelékenység javítását, a beruházási 

megtakarításokat célozták. A szervezőintézetek között voltak az amerikai Kurt Salmon, a német 

Deutsche MTM Vereinigung, a svájci Consulting, a német Werner International. A piacgazdaság, 

a piaci verseny hiányában azonban ezek a cégek messze nem bizonyultak olyan sikeresnek, mint 

az elvárható lett volna. Az eredmények ott voltak jók, ahol maguk a vállalati vezetők fontosnak 

tartották a szervező cégek munkáját. A hatvanas-hetvenes évek tanácsadásának szakmai tartalma 

természetesen jelentősen eltért a későbbi évekétől. 

 

                                                 
170 Juhász Ádám: Külföldi szervezési ismeretek átvételének és hazai alkalmazásának tapasztalatai, Ipargazdaság,  
      1982.július, pp. 1-5  
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A hazai tanácsadás történetében fordulópontot jelentett a Világbankhoz való csatlakozás, majd az 

1989-es rendszerváltás. A piacgazdaságra való áttérés gyökeresen új helyzetet teremtett a magyar 

vállalatok számára, akik egy másfajta mentalitáshoz, vezetési stílushoz voltak hozzászokva. 

Akikben megvolt a változásokhoz való alkalmazkodás képessége, ha nehezen is de megbirkóztak a 

feladatokkal. Ebben a folyamatban a tanácsadók komoly lehetőségekhez jutottak, elsősorban az 

volt a feladatuk, hogy a gazdasági nehézségeken átsegítsék a vállalatokat. 

 

3. A jogi tanácsadás kialakulása, történeti fejlődése 

3. 1. Nemzetközi piacokon 

A professzionális szolgáltatások közül a jogi tanácsadás története vezethető vissza a legrégibb 

időkre. A jog az antik görög, római, kínai filozófusoktól ered, akik a társadalmi rendről és a jogi 

szabályozásról elmélkedtek és íratak. A filozófusok és a jogászok együtt dolgozták ki a társadalmi 

együttélés szabályait. Az első írásos törvények Hmmurabbi törvényei voltak ie.1700-ban. Az első 

jogi iskola i.sz.1100-ban nyílt Bolognában. Lényegében I.Edward angol király rakta le a modern 

jogi szakma alapjait az 1200-as évek végén. 

 

A középkorban a jogi foglalkozás volt az egyik – az egyházon és a hadseregen kívül –, amely az 

arisztokratáknak lehetővé tette, hogy a társadalom által elfogadott módon szerezzenek jövedelmet. 

Ezek az emberek nagy presztízsnek örvendtek, lényegében őket tekintették úgy, mint ma a 

professzionálisokat. A jogi szakma kialakulását az USA-ban a Függetlenségi Nyilatkozat, majd az 

American Bar (Ügyvédi Kamara) megalakulásának idejére tehetjük. 1791-ben ratifikálták az USA 

alkotmányban az emberek jogi képviseletének biztosítását. Az USA-ban 1870-től oktatják 

tudományként a jogot az egyetemeken. Az első jogi cég a Coubert Brothers 1853-ban alakult New 

Yorkban, és mára 18 országban 650 jogásszal rendelkezik. 

 

Mára a jogi szakemberek száma ugrásszerűen megnőtt, az egy főre jutó jogászok száma az USA-

ban a legnagyobb, ahol jelenleg több mint 1 millió jogász tevékenykedik. Az utóbbi egy-két 

évtizedben a piac sokat változott. Először is erősen kínálati jellegűvé vált, másrészt a működési 

költségek oly mértékben növekedtek, hogy a 70-es, 80-as évekre jellemző nagy létszámbővülés, a 

magas presztízsű, drága irodák nyitása már a múlté. Az is a változásokhoz tartozik, hogy a kereslet 

sokkal kifinomultabbá vált, az ügyfelek alapos kutatás után döntenek a tanácsadóról, és a 

költséghatékonyság mellett a szolgáltatás színvonala vált az egyik legfontosabb szemponttá. A 80-
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as években az erőteljes növekedést az egyesülések, fúziók nagy száma indokolta, amely a 90-es 

évektől megtorpant. 

3. 2. Magyarországon 

A középkorban, mint minden európai ország jogának a szokásjog volt az alapja. A XV. század az, 

amelyik óriási átalakulást hoz, a jog írásbafoglalásával. Ezt követte a nemesi szokásjog rendszerbe 

foglalása, ami Werbőczy Istvánnak a műve volt. A modernizáció folyamatának megindításához és 

benne polgári viszonyok kibontásához szükség volt a hagyományos magyar rendi állam tudatos 

felszámolására. Az 1848-as éveket követően nagy előrelépés történ a jogi szabályozásban. 

A polgárosodással együttjárt a vállakozások fejlődése, a kereskedelmi és gazdasági jog fejlődése. 

A két világháború között az ügyvédi irodák látták a vállakozások jogi képviseletét. A második 

világháborút követően a vállalatok jogi tevékenységét jogtanácsosok látták el, az ügyvédi irodák 

gazdasági ügyekkel nem foglalkoztak.  

A piacgazdaságra való áttérés gazdasági folyamatai – átalakulás, privatizáció, gazdasági 

társaságok alapítása – kiváló piacot jelentettek a jogi tanácsadás számára is. Elsősorban a nagy 

nemzetközi könyvszakértők jogi üzletága mutatott aktivitást e piacon. A 90-es évekre még a BIG 6 

dominanciája volt a meghatározó a jogi szolgáltatások területén, majd egymás után megjelentek a 

nagy nemzetközi jogi irodák is a piacon, illetve a hazai jogi irodák is fejlődésnek indultak.  
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2. melléklet   

 

TANÁCSADÓI MÉLYINTERJÚVÁZLAT  

(Kérdéskatalógus) 

 

1. Bevezetés, bemelegítés 
Az interjúalany és a kérdező közötti bizalom kialakítása. A kérdező kompetenciáinak 
bemutatása. A kutatás céljának, módszereinek ismertetése.  

 
2. Stratégiai vezetési kérdések 

    A megkérdezett milyen fő különbségeket lát egy professzionális tanácsadó cég és egy  
   hagyományos vállalkozás vezetése között? (erőforrások, motivációk, autoritás stb.) 

Mennyiben van szükség más vezetési módszerekre? A sztenderdizáció szerepe a 
folyamatokban.  

 
3. A tanácsadók stratégiai tervezésének kérdései 

     Rendelkeznek-e stratégiával? Milyen típusú kompetenciákra építenek stratégiájukban? 
 

4. Üzletpolitikai kérdések 
Mi jellemzi a céget? Milyen ügyfélkört céloznak meg? Hogyan, milyen módon szereznek 
üzletet? (személyes eladás, pályázatok) Mit tekintenek a siker kritériumának?   

 
5. Tanácsadói szervezet 

     Milyen szervezeti struktúrát alakítottak ki? (hierarchia, szakmai hierarchia, döntési szintek) 
 

6. Az ügyfélkör jellemzése 
     Mi a cég jellemző ügyfélköre?(méret, szektor, tulajdon stb.) Régi és új ügyfelek aránya.    
     A tanácsadói szolgáltatások iránti kereslet jellemzői.   
 

7. A tanácsadó marketing tevékenysége 
     Mi jellemző a cég marketing tevékenységére? Fontosnak tartja-e a marketinget az üzleti  
     sikerhez? Milyen módszereket választanak a megcélzott ügyfélkör elérésére? 
 

8. A beszélgetés lezárása.  
A kutatás eredményeinek visszacsatolása az interjúalanyhoz. 

  

A mélyinterjú során a beszélgetéshez kapcsolódóan az alábbi kérdésekre kértem választ.   

 
1. Véleménye szerint mennyire fontosak az alábbi szempontok a tanácsadóválasztásnál? 
(Kérjük, mindegyik szempontot értékelje fontossága szerint 1-7-ig, 1 nem fontos, 7 nagyon 
fontos) 
 
�  ajánlat szakmai tartalma, módszerek 
�  cég imázs 
�  cég referencia 
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�  tanácsadó(k) személye 
�  bizalom 
�  vállalási ár 
�  határidő 
�  benyomás, szimpátia 
�  egyéb, éspedig:……………………………………………………. 
 
  
2. Ön szerint mi alapján ítélik meg a vállalkozások a tanácsadók teljesítményét? 
Kérjük, állítsa rangsorba az alábbi teljesítményparamétereket! (1 a legfontosabb, 7 a 
legkevésbé fontos)  
 
�  Problémamegoldás 
�  A határidő betartása 
�  Elérhetőség, rendelkezésre állás 
�  Kommunikáció 
�  Együttműködés  
�  Hozzáadott érték 
�  Egyéb, éspedig:…………………………………………………………………….. 
 
 
3. Az önök cégét az alábbiak szerint hova sorolja? 
 
                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ismétlődő szolgáltatás-------------------- ad hoc szolgáltatás 
 
             1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Egyéni--------------------- team alapú szolgáltatás 
 
                            1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Személyes eladás-------------------- ajánlat alapú  
 
 
 
4. Az önök cége min méri a sikert?(Mi a három legfontosabb szempont?) 
 
�  ügyfélszám 
�  ügyfélmegtartás 
�  új ügyfelek szerzése 
�  projekt/ügyfél presztízs 
�  tanácsadók 
�  árbevétel 
�  profit 
�  egyéb……………….  
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5. Az alábbi állításokról mi a véleménye? 
 
A tanácsadásban a marketingnek nincs jelentős szerepe, a kapcsolatok a döntőek.                 
                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Igaz………………… Hamis 
 

A tanácsadásban a marketingnek nincs jelentős szerepe, a munka színvonala a fontos. 

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Igaz………………… Hamis 
 

A tanácsadásban a marketingnek csak operatív szerepe van. (brosúrák, szervezés stb.) 

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Igaz………………… Hamis 
 

A tanácsadásban a marketingnek nincs beleszólása stratégiai kérdésekbe. 

                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            Igaz………………… Hamis  
 
 
6. Megítélése szerint milyen az egyes marketingeszközök jelentősége a tanácsadásban? 
 
(Értékelés 1-7-ig, ahol 7 a legfontosabb, 1 a legkevésbé fontos) 
 
�  brosúra 
�  médiakapcsolatok 
�  előadások 
�  szeminárium 
�  konferencia 
�  ügyfélrendezvény 
�  website 
�  egyéb, éspedig……………………… 
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3. melléklet   

 

A TANÁCSADÓI FELMÉRÉSBEN RÉSZT VETT CÉGEK SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET 
ÉS NETTÓ ÁRBEVÉTEL SZERINT (2004) 

 
 

Audit: 

KPMG 4602 mio Ft 
Ernst&Young 3256 mio Ft 

Consultatio  143 mio FT 

Metrum Könyvszakértő Kft.  142 mio Ft 

Audit Service Kft.  120 mio Ft 

  

Vezetési tanácsadás: 
AAM  Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt. 1320 mio Ft 
TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Rt.  255 mio Ft 

MCS Kft. Management& Controlling – Service Kft. 171 mio Ft 
ConsAct Minőségfejlesztő-és Menedzsment Tanácsadó Kft. 130 mio Ft 
Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 130 mio Ft 

Mercer Kft.       118 mio Ft 

Synovate  120 mio Ft 
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Tanácsadó Kft. 110 mio Ft 
Qualiforum 21-50 mio Ft 
Yanagida Marketing Consulting  21-50 mio Ft 
Straketing Stratégiai Marketingkutató és Tanácsadó Kft. 21-50 mio Ft 
Marcetcom Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  21- 50 mio Ft 
Marketing Commando  21-50 mio Ft 
Argumentum Marketing Tanácsadó Kft. 20 mio Ft alatt 
3 egyéni tanácsadó 20 mio Ft alatt 
  

Jogi tanácsadás:  

Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer   
Szabó, Kővári, Tercsák  

White & Case  
 

A vastagon jelölt cégek részben, vagy teljesen külföldi tulajdonban vannak. 
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4. melléklet 
 

A KKV MINTA ÉS AZ ALAPSOKASÁG ÖSSZETÉTELE 
 
 

Jellemzők A KKV minta Az alapsokaság* 

Ágazat     
termelő 16    

kereskedelmi 54    
szolgáltatási 85    

egyéb 16    

Árbevétel  %  % 
100 mio Ft alatt 91 60 1270 67 

101 mio-1 mrd Ft 41 27 380 20 
1 mrd Ft felett 19 13 247 13 

Létszám     
10 fő alatt 81    

11-50 fő 45    
50-250 fő 18    

 
 

* Az alapsokaság – a hírlevél regisztrált olvasói – összetétele csak árbevétel szerint állt rendelkezésre. 
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5. melléklet   

A NAGYVÁLLALATI FELMÉRÉSBEN RÉSZT VETT CÉGEK 

 

BAT 

BKV 

Citroen 

EGIS 

Hat Reklámügynökség 

LG 

Magyar Posta 

Merck 

Országos Vérellátó Központ 

Payer Industries Hungary  

Samsung 

Suzuki 

TESCO 

TIGÁZ 

T-Mobile 

Trigránit 

4 nemzetközi kereskedelmi vállalat171 

4 nemzetközi feldolgozóipari vállalat 

1 hazai számítástechnikai vállalat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 A vállalatok nevének említését a vállalatvezetők nem engedélyezték  
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6. melléklet 

 

KÉRDŐÍV 
vállalati megkérdezéshez 

 
 
1. Önök hogyan tekintik a tanácsadói tevékenységet? (Több válasz is adható) 
 
�  költséges szolgáltatás 
�  hatékonyságnövelő eszköz 
�  megtérülő befektetés 
�  magas hozzáadott értéket biztosító szolgáltatás 
�  jogilag szükséges, de a cég számára nem hasznos 
�  egyéb, éspedig:………………………………………………………………… 
 
2. Az Önök cégénél ki(k) dönt(enek) tanácsadó igénybevételéről?  
 
�  Adott szakterület vezetője (ahol az üzleti probléma felmerül) 
�  Felső vezetés 
�  Tulajdonos 
�  Igazgatóság 
�  Egyéb, éspedig:…………………………………………….. 
  
3. Amennyiben úgy döntenek, hogy tanácsadót vesznek igénybe, a kiválasztás hogyan 
történik? (Több válasz is adható) 
 
�  megbízás régi tanácsadói kapcsolat alapján 
�  megbízás mások(partnerek, szakmai kapcsolatok, munkatársak) szakmai ajánlása   
   alapján 
�  pályáztatás 
�  egyéb, éspedig:……………………………………………………………………… 
 
4. Ön szerint mennyire fontosak az alábbi szempontok a tanácsadó kiválasztásánál?(Kérjük, 
minden szempontot egyenként értékeljen a fontossága szerint 1-7-ig, 1 nem fontos, 7 nagyon 
fontos) 
 
�  ajánlat szakmai tartalma, módszerek  
�  cég imázsa 
�  cég referenciái 
�  tanácsadó(k) személye 
�  személyes benyomás,bizalom 
�  vállalási ár 
�  határidő 
 
5. A cég mit preferál, milyen gyakorlatot követ? 
 
�  folyamatos együttműködés kialakítása mindig ugyanazzal a tanácsadóval 
�  projektorientált kapcsolat adott üzleti probléma megoldására más-más tanácsadóval 
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6. Az elmúlt két évben a cég milyen típusú tanácsadói szolgáltatásokat vett igénybe? (Több 
válasz is adható!) 
 
�  Könyvszakértés, audit 
�  Stratégiai tanácsadás 
�  Szervezetfejlesztési tanácsadás 
�  Vállalati pénzügyi tanácsadás 
�  Informatikai tanácsadás 
�  Termelés-és működési tanácsadás 
�  Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) 
�  HR (emberi erőforrás) 
�  Minőségügyi tanácsadás 
�  Marketingtanácsadás 
�  Jogi tanácsadás 
�  Adózási tanácsadás 

7. Miért vettek igénybe tanácsadót? Állítsa rangsorba az előfordulás gyakorisága szerint, 1 a 
legjellemzőbb, 7 a legkevésbé jellemző. 

�  speciális szakértelem hiánya a szervezeten belül 
�  időhiány a szervezeten belül 
�  kockázatcsökkentés 
�  külső objektivitás 
�  új ismeretek elsajátítása 
�  törvényi előírás 
�  hatékonysági okok (gazdaságosabb, mint saját szakmai apparátus) 
 
8. Amennyiben marketingtanácsadást igénybe vettek milyen feladatra? 
(Több válasz is adható!) 
 
�  marketingstratégia elkészítése 
�  kommunikációs program elkészítése 
�  pályázat készítés 
�  üzleti terv készítése 
�  új termék bevezetéséhez 
�  értékesítési problémák megoldására 
�  árazási kérdésre 
�  arculat kialakítására 
�  fogyasztói igények feltárására 
�  tréningre 
�  egyéb, éspedig:……………………………………………………………. 
 
9. Honnan szerzi ismereteit a tanácsadói piacról? 
(Több válasz is adható!) 
 
�  szakmai körökből ( szervezetek, rendezvények) 
�  korábbi szakmai kapcsolatokból 
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�  szaksajtóból 
�  hirdetésből 
�  internetről (website) 
�  brossúrákból 
�  prezentációkból 
 
 
10. Mi alapján ítéli meg a már Önökkel együttműködő tanácsadók teljesítményét? (Mi 
alapján döntenek arról, hogy egy tanácsadóval kívánnak-e a jövőben is együtt dolgozni?) 
 
Kérjük állítsa rangsorba az alábbi teljesítmény paramétereket! (1 a legfontosabb, 6 a 
legkevésbé fontos)  
 
�  Problémamegoldás 
�  A határidő betartása 
�  Elérhetőség, rendelkezésre állás 
�  Kommunikáció 
�  Együttműködés  
�  Hozzáadott érték 
 
11. Milyen tanácsadói szervezésű programokon vett részt az elmúlt évben? 
(Több válasz is adható) 
 
�  szeminárium 
�  konferencia 
�  ügyfélrendezvény 
�  sajtótájékoztató 
�  egyéb, éspedig:……………………………………………………………………… 
 
 
 12. Az elkövetkező évben milyen tanácsadói szolgáltatások igénybe vétele valószínűsíthető az 
Ön cégénél? 
 
�  Könyvszakértés, audit 
�  Stratégiai tanácsadás 
�  Szervezetfejlesztési tanácsadás 
�  Vállalati pénzügyi tanácsadás 
�  Informatikai tanácsadás 
�  Termelés-és működési tanácsadás 
�  Üzleti folyamatok újratervezése (BPR) 
�  HR (emberi erőforrás) 
�  Minőségügyi tanácsadás 
�  Marketingtanácsadás 
�  Jogi tanácsadás 
�  Adózási tanácsadás 
 
Amennyiben a marketingtanácsadást megjelölte, miért gondolja, hogy szükségük lesz rá? 
………………………………………………………………………………………….. 
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Mely területeken? 
…………………………………………………………………………………………... 
 
13. Van-e Önöknél marketinges munkatárs?  
 
      a.,    Igen - Nem 
 
      b., Ha igen, milyen feladatokat lát el? 
        ……………………………………………………………………………………...       
        ……………………………………………………………………………………..  
 
 
CÉGADATOK 
 
Ágazat :  �  mezőgazdaság 
                �  feldolgozóipar 
                �  építőipar 
                �  kereskedelem 
                �  szolgáltatás 
                �  egyéb 
    
Tulajdon: �  100% magyar 
                  �  külföldi tulajdon 25 % felett 
                  �  100 % külföldi tulajdon 
 
Árbevétel: �  100 mio Ft alatt 
                   �  100-500 mio Ft 
                   �  501mio Ft- 1 mrd Ft 
                   �  1 mrd Ft- 4 mrd Ft 
                   �  4 mrd FT felett 
 
Létszám:   �  10 fő alatt 
                  �  11-50 fő 
                  �  51- 250 fő 
                  �  250 fő felett 
 
Munkakör/Pozíció: �   tulajdonos 
                                  �   ügyvezető 
                                  �   tulajdonos/ügyvezető   
                                  �   marketing vezető 
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