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1.  A TANÁCSADÁS MARKETING RENDSZERE - A PROFESSZIONÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK VEZETÉSI ÉS MARKETING KÉRDÉSEI PH.D ÉRTEKEZÉS 

KUTATÁSI CÉLJAI 

 

Az elmúlt másfél évtizedben egy szakma újjászületésének lehettünk tanúi Magyarországon. A 

nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan általánossá vált, hogy üzleti problémáik megoldásához a 

vállalkozások tanácsadói szolgáltatásokat vesznek igénybe. A gazdaság fejlődése és a 

tanácsadás irányvonala között igen szoros a kapcsolat, amit a szabad piacgazdaság 

kiépítésének folyamatában 1989-től mind a mai napig tapasztalhatunk. Elég, ha a 90-es 

évtizedre jellemző gazdasági intézményrendszer kiépítésében, a vállalat-átalakításokban, vagy 

a privatizációs folyamatokban való tanácsadói részvételre, illetve a tanácsadó cégeknek a 

magyar vállalkozások versenyképességének javításában mai napig betöltött szerepére 

gondolunk. 

 

Mára a tanácsadási szakma a gazdasági-üzleti élet kulcsszereplőjévé vált mind az innovációs 

erő, mind a gazdasági versenyképesség szempontjából. A tanácsadással foglalkozó szakember 

figyelmét nem kerülheti el, hogy a tanácsadó cégek igen sajátos vezetési- és 

marketingjellemzőkkel rendelkeznek.  

 

Disszertációm 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 

feltárjam és megértessem a professzionális szolgáltatások sajátosságait, és arra építve 

kidolgozzam a tanácsadás marketingjének koncepcióját, hatékony eszközrendszerét, 

figyelembe véve a magyar tanácsadási piac sajátosságait. 

 

Disszertációmmal a tanácsadás három területéről – könyvvizsgálat, vezetési tanácsadás, jogi 

tanácsadás – törekszem egy olyan összefoglalást adni, amely ebben a struktúrában talán 

hiánypótlónak is mondható, hiszen ilyen komplex megközelítésben magyar nyelven nem 

születtek publikációk.  
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Dolgozatomat a következő struktúrában építettem fel: 

• A bevezető utáni fejezetben a professzionalizmussal, a professzionális szolgáltatások 

általános sajátosságaival foglalkozom, ebben a részben dolgozom fel a professzionális 

szolgáltatások szakirodalmát. 

• A következő fejezet a nemzetközi és hazai tanácsadói piacról ad áttekintést, elemzem 

az egyes tanácsadói szolgáltatások sajátos piacait, azok jellemzőit és tendenciáit. 

• A dolgozat egyik fő vonulatát az általam végzett empirikus kutatás képezi, bemutatom 

hipotéziseimet, a kutatás módszereit és eredményeit. 

• Disszertációm másik gerincét a tanácsadói marketing koncepciójának kidolgozása 

jelenti, amelyet modellezek. 

• Végezetül összefoglalom a kutatás tudományos eredményeit, megfogalmazom a 

téziseimet, felvázolom a további kutatás irányait. 

 

2. A KUTATÁS MÓDSZEREI 

 

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

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

marketing diszciplína alapvetése, koncepciója szempontjából közelítem a témát.  

2.1. Szekunder kutatási módszerek 
 

A téma feldolgozásánál mind nemzetközi, mind hazai szakirodalmi forrásokra támaszkodtam. 

Míg a téma nemzetközi irodalma igen széles, a hazai szakirodalom meglehetősen szűkös, a 

professzionális szolgáltatások elméleti kérdéseivel foglalkozó irodalom szinte teljesen 

hiányzik, komolyabb publikációk csak a vezetési tanácsadás témakörében jelentek meg. 

 

A professzionális szolgáltatások nemzetközi marketing szakirodalma a professzionális 

szolgáltatások sajátosságaival, a stratégiai menedzsment kérdéseivel, az ügyfél döntési 

folyamatával, elvárásaival, az ügyfélkapcsolatokkal és a marketing gyakorlattal foglalkozik. 

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 
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az előbbiek mellett van néhány sajátosan hazai téma, egyebek mellett a kis-és 

középvállalkozások tanácsadás iránti igénye, illetve az Európai Unióhoz kapcsolódó 

tanácsadás.  

 

Szekunder kutatásomban a publikációk mellett felhasználtam több éves hazai és nemzetközi 

sajtófigyelésem eredményeit, valamint a multinacionális tanácsadók nemzetközi 

tréningjeinek, képzéseinek anyagát is.     

2.2. Primer kutatás  
 

Kutatásom egyik irányát a tanácsadó cégek vezetési és marketing sajátosságainak feltárása 

jelentették. Mivel az általam vizsgált három területet felölelő komplex elemző munka 

korábban nem készült, feltáró kutatást alkalmaztam, amelyben a tanácsadói szolgáltatások 

marketing természetére, a főbb összefüggések feltárására koncentráltam. A tanácsadási 

sajátosságok, a tanácsadói piac jellemzőinek alapos feltárása érdekében  

• 25 tanácsadó cég vezetőjével és 

• 5 tanácsadó cég marketingvezetőjével készítettem személyes mélyinterjút. 

 

A kutatás az előbbiekből következően alapvetően kvalitatív jellegű, de a számszerűsítés 

érdekében a mélyinterjúk során néhány kérdésben kvantitatív kutatási eszközt is alkalmaztam. 

A 2004 szeptembere és decembere között folytatott mélyinterjúk során elsősorban a 

tanácsadás vezetési sajátosságaira, a versenyképesség tényezőire, az ügyfélkapcsolatok 

jellegére és a tanácsadók marketingfelfogására és gyakorlatára koncentráltam. 

 

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 teszik 

a könyvvizsgálat, a vezetési és a jogi tanácsadási területek közötti különbségek kimutatását, 

ami azért fontos, mert azokat a marketingben is figyelembe kell venni.  

 

Primer kutatásom másik vonulatát a vállalati megkérdezések jelentették. A vállalkozások 

tanácsadással kapcsolatos hozzáállásának, magatartásának, elvárásainak elemzésében   

• a kis-és középvállalkozások körében (152 cég) és 
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• a TOP 200 nagyvállalati körben (25 cég) folytatott megkérdezések eredményeire 

támaszkodom. 

 

A 152 cég on-line kérdőíves megkérdezésére 2004. október 15-31. között, az 5 nagyvállalati 

mélyinterjúra 2005 februárjában, a 20 nagyvállalati írásbeli megkérdezésre 2005. március15 - 

április 15. között került sor.  

 

A mélyinterjúkban elsősorban a vállalati motivációkra, a tanácsadás döntéshozatalt segítő 

szerepére, az elvárásokra és a lojalitás kérdéseire koncentráltam.  

 

3. A DOLGOZAT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

3. 1. A dolgozat tudományos eredményei 
 

A dolgozat tudományos eredményeinek tekintem az igazolt hipotézisek alapján 

megfogalmazott téziseket és a kutatás elméleti újdonságait.  

3. 1. 1. Tézisek 

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 munkák (Czabán-Susánszky 1994), (Juhász 1982), (Antal 1967) mindegyike kitér 

a nem piacgazdasági körülmények között működő szervezési tanácsadók hatékonyságára, a 

külföldi szervezési cégek sikereire és kudarcaira. A 90-es évek elején még hatottak a régi 

beidegződések, amelyek a külföldi tanácsadók elfogadását nehezítették, 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. 

Empirikus tapasztalataim és a szakirodalom alapján azt a hipotézist (H1) fogalmaztam meg, 
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hogy a vállalatvezetők ma már nem szükséges rossznak, hanem hasznos tevékenységnek 

tekintik a tanácsadást. 

 

A H1 hipotézist a kutatási eredmények egyértelműen megerősítették, ezt mutatják a kis-és 

középvállalkozások körében folytatott felmérés és a nagyvállalati megkérdezés eredményei is. 

 

1. ábra  A tanácsadói tevékenység megítélése 

(n= 152) 
az egyes állításokkal egyetértők aránya 
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A kis-és középvállalkozások – amelyek ismeretek hiányában korábban 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.   

 

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 
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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 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 amerikai Enron ügy, ami az Arthur Anderson 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 véli, (Mintzberg 1978) hogy a 

tanácsadó cégek stratégiája úgy alakul, ahogyan változnak a projektek.  Más álláspont szerint 

(Maister 1993), a versenytársak legyőzésének fontos eszköze a stratégia, amely cégszinten 

bizonyos prioritásokat, kompetenciákat határoz meg, és elegendő teret ad az egyéni 

döntésekhez is. 

 

A szerzők többsége az ansoffi növekedési stratégiát adaptálja (Forsyth 1999), illetve vannak, 

akik az elsőként a Boston Consulting Group által kifejlesztett portfolió mátrixra épülő 

stratégiákat (Kotler-Hayes-Bloom 2002) javasolják a tanácsadóknak. Találkozhatunk a 

szolgáltatások körén és a megbízó méretén alapuló stratégiai megközelítéssel is (Poór 2004). 

 

A különböző stratégiák közül az erőforrásra, a tanácsadó-ügyfél kapcsolatra épülő stratégiai 

megközelítést tartom igazán alkalmasnak a tanácsadásban (Lowendahl 2000), miszerint 

ügyfélkapcsolat-alapú, üzleti megoldáson alapuló és problémamegoldó stratégiákat 

különböztetünk meg.  
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A H2 hipotézist, miszerint a tanácsadókra az ügyfélkapcsolat- alapú stratégia a jellemző, a 

primer megkérdezés igazolta. A tanácsadói megkérdezés egyértelműen az ügyfélkapcsolat- 

alapú stratégiák dominanciáját mutatja, a vizsgálatba bevont 25 tanácsadó cég közül 18 

tanácsadóra ez a jellemző. 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. 

 

1. 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 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 
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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 értékmérő között említették az ügyfélmegtartást. 

 

A kutatás nemcsak igazolta a felállított hipotézist, 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 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, annak tacit és explicit formájával 

(Polányi 1967), az azok közötti konverzióval (Nonaka, Ikujino,Takeuchi 1995), a szervezet 
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intellektusával (Quinn, Anderson, Finkelstein 1996) foglalkozik. A tudásalapú kapcsolatok 

előtérbe kerülését számos szerző vizsgálja (Lahti- Beyerlein 2000), (Dawson 2000), (Sjoholt 

2001). 

 

Az egyik szerző az empirikus vizsgálatai alapján (Tonge 1999) a speciális jártasságot és a 

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

felmérés (Pelczné Gáll – Szadai 2003) 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.  

 

A tudásmenedzsment térnyerésére jó példa a könyvvizsgálói szolgáltatás, ahol mára egyre 

szorosabb az együttműködés az ügyfél és a könyvvizsgáló (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 az ügyfélkapcsolatokban a tudásalapú kapcsolatok kerülnek előtérbe, a 

tudástranszfernek a vállalkozások tanácsadói szolgáltatásokról való döntéseiben is jelentős 

szerepe van. 

 

A vállalkozások motivációi igazolták feltevésemet. 

 

2. 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 
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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, 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 problémáik 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 esetükben általában olyan döntések 

megalapozásáról van szó, amelyek a cég helyzetét hosszabb távon befolyásolják, ezért 

szükség van a külső tanácsadók széles körű tapasztalataira, a külső szemre.   

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. 
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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. (H5) 

 

3. 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 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.  
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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 tanácsadói 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 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 könyvvizsgálói 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. (ld. 2.ábra) 
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2. ábra Az ügyféllojalitás hatótényezői 

 
 

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 modell (Webster-Wind 

1972), mely szerint a döntést a beszerzési központ hozza, a döntési folyamat elemei pedig a 

probléma felmerülése, megfogalmazása, az információk keresése, ajánlatok bekérése, a 

döntés, vásárlás és végül az értékelés (Kotler- Hayes- Bloom 2002). 

 

4. 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 6,29 

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 
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A professzionális tanácsadásban a legalapvetőbb stratégiai vezetési kérdés a kompetenciák 

menedzselése, ellenőrzése.  

 

Az egyéni kompetenciák a tanácsadó tudását, képességeit, készségeit jelentik, egyebek között 

a szakmai tudást, a problémamegoldó képességet, a kreativitást, az elemzési képességet, a 

kommunikációs készséget. 

 

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 team-ek szintjén is 

kialakulnak kompetenciák, ami az egyének kompetenciájának szinergiáján alapul.  

 

Azért van ennek kiemelt jelentősége, mert a kompetenciák nem megfoghatóak és csak egy 

részük ellenőrizhető a cég által (Itami 1987). A kompetenciák ellenőrzésére különböző 

stratégiák léteznek, az egyének lojalitásának növelése a céghez, az egyéni kompetenciáktól 

való függőség csökkentése, illetve a szervezeti kompetenciák növelése. A kompetenciáknak 

azonban összhangban kell lenniük az ügyfelek elvárásaival. A kompetenciák kezelésére jó 

példa a magyar AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó, 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 igazolta a feltevésemet (H6). 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. 
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6. tézis 
Professzionális marketing tevékenységről 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. 

 

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 jól mutatják a kutatási eredmények, amelyeket az alábbi 

táblázat tartalmaz. 

 

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. 
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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 tanácsadók azokat a marketingeszközöket tartják fontosnak, amelyek lehetővé teszik a 

kapcsolatok építését, a kompetenciák személyes demonstrálását, illetve hozzájárulnak a 

cégismertség növeléséhez. 

 

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 
 

 

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.  
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A BIG 4 marketingtevékenységének homlokterében az áll, hogy a cég hírnevét, 

kompetenciáját, megbízhatóságát erősítse. Minden olyan marketingeszközt igyekeznek 

alkalmazni, ami a megkülönböztetésre alkalmas. 
    

3. 1. 2. A kutatás elméleti újdonságai 
    

Fenti hat tézisen túl kutatásom fontos és újszerű tudományos eredményének tartom a 

tanácsadási marketing elméleti modelljének kidolgozását. 
 

3. ábra A tanácsadás marketing modellje 
 

 
 

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. 
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A tanácsadói marketing 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 marketingstratégiai 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. 
 

4. 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   

      

 

Ez az integrált marketingstratégia 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 4P (McCarthy –Perreault 

1960), mind a 7P (Booms-Bittner 1981) értelmezhető, de a kulcskérdések, a stratégia 
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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.   
 

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 marketingtevékenységet, és választják meg 

marketingeszközeiket. 
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