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Bevezetés

A szakdolgozat témája a vezetési tanácsadás, melyet azért választottam, mert szakmai 

gyakorlatomat egy tanácsadó vállalatnál töltöttem, és a tanácsadási tevékenység nagyon 

felkeltette az érdeklődésem. A cégnél szerzett tapasztalataim alapján rájöttem, hogy mennyire 

hasznos tanácsadóhoz fordulnia a vállalatoknak. Annak oka, hogy a témán belül a 

kisvállalkozásokkal foglalkoztam, az volt, hogy fontosnak tartom e vállalkozói réteg

fejlesztését, mert sok lehetőség rejlik még bennük. Meggyőződésem, hogy e szektor fejlődését

nemcsak állami szinten lehet előmozdítani, hanem a vállalkozói szféra is hozzájárulhat 

segítésükhöz, például vezetési tanácsadás formájában. 

Másrészről azért is találtam érdekesnek ezt a területet, mert a vezetési tanácsadók számára 

viszonylag járatlan terepről van szó, és ezért sok kiaknázatlan lehetőséget tartogat még a 

számukra ez a terep.

Tehát közös érdek az, hogy a kisvállalkozók gyakrabban forduljanak tanácsadóhoz, mert 

akkor nagyobb fejlődésnek indulhatna ez a szektor, és a tanácsadók helyzete is javulhatna. 

A diplomamunka célja feltárni a vezetési tanácsadás egy még nagyrészt járatlan területét, a 

kisvállalkozásoknak nyújtott tanácsadást. Ezen belül az a helyzet foglalkoztatott, hogy a 

magyar kisvállalkozók körében még nem elterjedt szokás vezetési tanácsadóhoz fordulni, így 

ez az ügyfélkör csak elenyésző részben veszi igénybe az ilyen jellegű szolgáltatásokat. A 

diplomamunkámban ennek a problémának kutatom az okát, és megpróbálok különböző 

megoldásokat találni rá. Ennek érdekében elengedhetetlen a következő kérdések 

megválaszolása: Miért nem élnek gyakrabban a kisvállakozások ezzel a szolgáltatással? 

Lehet-e a kisvállalkozások számára is hasznos tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani? Milyen 

megoldásokat javasolhat a tanácsadó ennek az ügyfélkörnek? Min kéne változtatniuk a 

tanácsadócégeknek és a kisvállalkozásoknak a nagyobb együttműködés céljából? Hogyan 

lehetne népszerűsíteni a tanácsadást ezen ügyfelek körében? E kérdések megválaszolásával 

fény derül a probléma igazi okaira, és a javasolható megoldásokra.
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A szakdolgozat első fejezetében a szakirodalom részletes elemzése olvasható. Ezt követően az 

empírikus kutatás szerepel, mely, a téma részletes kifejtése és alapos elmélyítése miatt

hosszabb lett, mint a többi fejezet. Ennek részei annyira összefüggenek, hogy ketté bontását 

nem tartottam helytállónak. A diplomamunka utolsó fejezetében a kevés kisvállalkozói 

megbízás okait tárom fel, hogy megalapozzam a kutatás végső következtetéseit és javaslatait.

A szakirodalom elemzésének célja az volt, hogy bemutassam a vezetési tanácsadás elméleti 

hátterét, hogy kellő megalapozottságú empírikus vizsgálatot folytathassak a vezetési 

tanácsadás témájában. Az első fejezetben szereplő elemzés által nyert információk 

segítségével jobban meg szerettem volna érteni azt, hogy mi az elméleti oka annak, hogy a 

kisvállakozások nem élnek gyakrabban ezzel a szolgáltatással. A szakirodalom elemzését a 

vezetés tudomány történetének kifejtésével kezdtem. Ezt követően magáról a vezetésről írtam, 

kezdve a humán vezetés jellemzésével, majd részletezve a vezetés funkcióit és szintjeit. A 

szakirodalom elemzés következő témája a menedzsment tanácsadás volt, melyben kifejtettem 

annak definícióját, szerepeit, majd a vezetési tanácsadásra specializálódott cégek típusait. 

Végül rátértem a szakdolgozat témáját adó kisvállalkozói tanácsadás jellemzőinek 

bemutatására. A szakirodalom elemzés során nyert adatokkal már le lehetett vonni bizonyos 

következtetéseket arra vonatkozóan, hogy miért problematikus a kisvállalkozási tanácsadás, 

mik okozzák a tanácsadók nehézségeit.

A szakdolgozat következő részében szereplő empírikus kutatás során egy saját esettanulmányt 

alkottam.

Az empírikus kutatás célja az volt, hogy megválaszoljam azt a kérdést, hogy lehet-e a 

kisvállalkozások számára is hasznos tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani.

Így az esettanulmánnyal be szerettem volna bizonyítani, hogy egy kisvállalat számára is igen 

hasznos lehet a tanácsadás igénybevétele, és magam is hozzá szerettem volna járulni e szakma 

népszerűsítéséhez a kisvállalatok körében.  

Ezt úgy valósítottam meg, hogy egy tanácsadó szerepébe bújva, először feltártam egy általam 

választott kisvállalkozás problémáit, majd ajánlatot tettem azok megoldására. Tehát e 

tanácsadási példán keresztül az is kiderült, hogy milyen megoldásokat javasolhat a tanácsadó 

ennek az ügyfélkörnek.

A problémák feltárására különböző módszereket alkalmaztam, hogy minél sokrétűbben tárjam 

fel a cég helyzetét, kezdve egy mélyinterjúval, melyet a vállalatvezetővel végeztem. Ezt 

követően három fajta tesztet alkalmaztam a vállalat helyzetének megértésére. Elsőként egy 

rövid kérdőívet töltettem ki a vállalat 5 beosztottjával, a kapcsolatok feltérképezésének 



- 7 -

céljából. Ezután egy vezetői hajlamot feltáró kérdőívet töltött ki nekem a cég 3 

vevőszolgálatos munkatársa. Végül pedig (az ügyvezető bevonásával) egy vezetési stílust 

vizsgáló tesztet is elvégeztem velük. Ezekből az adatokból már sok következtetést le tudtam 

vonni, de még egy hosszabb közgazdasági számolást is alkalmaztam a tanácsadás kellő 

megalapozására, melyhez az adatokat a cégvezető biztosította számomra. A számolást, mint 

elemzési módszert azért tartottam fontosnak, mert a tesztek eredménye még nem feltétlenül 

tükrözi a valóságot, míg a számolások jobban segítik az objektív kép kialakítását. Végül egy 

másik számítást is végeztem a cégvezetőnek javasolt megoldásaim alátámasztására. 

A szakdolgozat alapvető célja annak a helyzetnek a feltárása, hogy a magyar mikro- és 

kisvállalkozások miért csak elenyésző részben fordulnak tanácsadóhoz.

Ahhoz, hogy orvosolhassam ezt a problémát, tudni kell, hogy mi az oka valójában. Ezért 

fontosnak tartottam néhány piaci adat vizsgálatát, hiszen például a tanácsadók árai nagyban 

befolyásolják a kisvállalkozók által támasztott keresletet. Tehát a szakdolgozat következő 

részében statisztikai adatok elemzését végzem.

A piaci adatok mellett a kisvállalkozók szemszögéből is fontosnak tartottam megérteni a 

problémát, ezért az esettanulmányban szereplő cég vezetőjének is kikértem a véleményét a 

vezetési tanácsadásról.

A szakdolgozatban szereplő kutatások összevetése alapján már le lehetett vonni alapvető 

következtetéseket a tanácsadási témában, meg lehetett érteni a probléma igazi okát.

A szakdolgozat zárásaként, saját ajánlásaim hangzanak el, arra vonatkozóan, hogy milyen 

lépéseket kéne tenniük mind a tanácsadócégeknek, mind pedig a kisvállalkozásoknak a 

nagyobb együttműködés céljából. Valamint javaslatokat teszek arra is, hogyan lehetne 

népszerűsíteni a tanácsadást ezen ügyfelek körében.
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1. Elméleti rész

A szakdolgozat első fejezetében a szakirodalom elemzése szerepel. Három fontos területre 

térek ki a vezetési tanácsadás elméleti hátterének elemzésekor: elsőként a vezetéstudomány 

történetét mutatom be, majd elemzem a menedzsment szakirodalmat, végül a menedzsment 

tanácsadást kutatom.

1.1 A vezetéstudomány története

A vezetési tanácsadás elméleti bevezetéseként, a vezetéstudomány történetéről szólok, kitérek 

a tudományos vezetés klasszikus irányzatára, majd az emberi viszonyok tanára. Az 

elemzésben szereplő kutatók munkásságuk szerinti időrendi sorrendben szerepelnek, a 

teljesség igénye nélkül.

1.1.1 Tudományos vezetés

A tudományos menedzsment célja úgy megtervezni és megszervezni a munkát, hogy az 

alkalmazottak maximális teljesítményét eredményezze, ezért a kutatók az egyes alkalmazottak 

munkájára irányították figyelmüket.

A tudományos vezetés néhány klasszikus iskola szerint:

F.W.Taylor (1854-1915), a tudományos vállalatvezetés megalkotójaként vált ismertté. Ez 

volt az első kísérlet, amely a tudományt hívta segítségül a nagyiparban jelentkező, a 

munkaerővel kapcsolatos problémák egészének tanulmányozásához és megoldásához. A 

taylorizmus a termelés tudományos megszervezését tűzte ki célul, az emberi erőforrások 

racionális felhasználása révén, a munka hatékonyságának növelése érdekében. Alapvetőnek 

tartotta, hogy akkor lehet maximális termelékenységet elérni, ha mindegyik munkás tudja mit, 

hogyan és mennyi idő alatt tegyen, ehhez, pedig alapos vizsgálatokra volt szükség. 

Nevéhez több újítás is fűződik, például felismerte a pihenőidők fontosságát, és bevezette az 

egyéni teljesítménybérezést.1

Taylor rendszerét azonban tudományos bírálat is érte: a munkások elidegenednek a 

munkájuktól, a munkást gépként kezeli, nem pedig élő szervezetként, stb.2

                                                            
1 Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 2006, 
16. o
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F.B Gilbreth (1868-1924) és felesége Taylor kortársai és követői voltak, ám ők kutatásaik 

során a munkamódszer tanulmányozására fektették a hangsúlyt. 

Elemeikre bontották az emberi mozgásfolyamatokat, meghatározva 17 mozdulatelemet, 

melyeket „therblig”-eknek neveztek, és jelölésükre egy különleges jelrendszert találtak ki. Így 

lehetővé vált a munkamódszer „leírása” és utánzása, betanítása. Ám az egyes 

mozdulatelemekhez nem tudtak időértéket rendelni, így a módszerek között objektíven 

választani, s ez nagy hiányossága volt az elméletüknek.3

Henry Ford (1863–1947), a Ford Company tulajdonosaként a világ leggazdagabb és 

leghíresebb emberei között volt. A fordizmus nemcsak az autógyártást, de az Egyesült 

Államok közlekedését és iparát is forradalmasította. Nevéhez számos vezetési és szervezési 

újítás is fűződik, úgymint a futószalag, a tömeggyártás bevezetése. E két újításnak 

köszönhetően tipizálhatóak lettek az alkatrészek, és így a felhasználásukat minimalizálni 

tudták. Elsőként hozott létre szervízhálózatot, elősegítve ezzel a vevői igények alaposabb 

megismerését.4

Henri Fayol (1841–1925) francia bányamérnök, humán erőforrás kutató, a fayolizmus 

megalapítója volt. Ő fogalmazta meg először a rendszeres vezetőképzés szükségszerűségét. 

Elsőként foglalkozott a hatékony szervezeti működés vizsgálatával. Kidolgozta azt a hat 

vállalati funkciót, amelyek minden vállalatban fellelhetőek, ezek a műszaki, kereskedelmi, 

pénzügyi, biztonsági, számviteli és igazgatási feladatok. Szerinte vezetni annyi, mint tervezni, 

szervezni, rendelkezni, koordinálni és ellenőrizni. Az ő eredménye még többek közt a vállalati 

tervezési rendszer létrehozása, az igazgatás, vezetés, mint különálló szakma elismertetése, a 

szervezeti és működési szabályzatok bevezetése.5

A tudományos vezetés klasszikus irányzatát sokan bírálták amiatt, hogy figyelmen kívül 

hagyta az emberi tényező fontosságát, és csak a munka fizikai-mechanikai vonatkozásait vette 

figyelembe. 

Ezzel szemben Douglas McGregor (1906-1964) már figyelembe vette kutatásai során az 

emberi tényezőt, és két alternatív útját írta le annak, ahogyan a vezető értelmezheti a 

munkavégző embert a szervezeten belül. Megállapította, hogy a vezető viselkedését nagyban 

befolyásolni fogja az, miként vélekedik az emberi természetekről. X és Y elméletében 

                                                                                                                                                                                              
2 Klein Sándor: Munkapszichológia. SHL Hungary 1998, 67.o
3 Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 2006, 
16-18.o
4 http://hu.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
5 Klein Sándor: Munkapszichológia. SHL Hungary 1998, 68.o
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tulajdonképpen a hagyományos és a Human Relations vezetési modell alapjellemzőit, 

feltételezéseit hasonlítja össze.6

A Human Relations (Emberi viszonyok tana) irányzat tehát már az emberi tényező 

vizsgálatára helyezte a hangsúlyt.

1.1.2 Human Relations (Emberi viszonyok tana)

A Human Relations irányzat megalapítója Elton Mayo, kinek nevéhez fűződik a Hawthorne

vizsgálat (1924-1932) irányvonalának megtörése. Munkásságának köszönhető, hogy a 

dolgozó szükségletei és motivációja is fontossá váltak. Más kutatókra is ösztönzőleg hatott, és 

többen is elkezdtek foglalkozni a motivációs elméletek létrehozásával. 

Ezek közül a legismertebb Maslow modellje, ami a szükségletek hierarchiáját fogalmazza 

meg. Az elmélet szerint a szükségletek közt felállítható egy fontossági sorrend. Így először 

alapvető fiziológiai szükségleteink kielégítésére törekszünk, majd a biztonságra és stabilitásra, 

ezután jöhet csak a társas kapcsolatok alapítása, szeretet iránti igény kielégítése. Ha elértük 

ezt a szintet, utána fogalmazódik meg a megbecsülés, majd az önmegvalósítás iránti igény. Az 

elmélet szerint, ha egy szükséglet kielégítést nyer, megszűnik létezni, és tovább léphetünk a 

következő lépcsőfokra. Ám ha az alapvető szükségleteink hiányosan kielégítettek, ezek 

válnak elsődlegessé, és ezek kielégítése vezérlik elsősorban a tetteinket. Az elmélet azonban 

nem teljesen igaz, ugyanis nem szükséges feltétlenül kielégíteni az összes szintet ahhoz, hogy 

elérjünk például az önmegvalósítás szintjéhez.7

                                                            
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
7 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 2006, 
19.o
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1. ábra Maslow szükségleteinek piramisa8

Herzberg (1923-2000) is a motivációt kutatta, kéttényezős munkamotivációs modellje 

szerint, ha az egyén nem elégedetlen, még nem jelenti azt, hogy elégedett is. Ugyanis az 

elégedettséget és az elégedetlenséget más tényezők váltják ki. Az elégedettséget keltők 

(motivátorok) inkább a munka tartalmával (pl.nagyobb felelősség, magasabb teljesítmény 

elérésének lehetősége), az elégedetlenséget (higiénés, külső tényezők) keltők a 

munkakörülményekkel (pl.fizetés, státusz, munkafeltételek) összefüggő tényezők. Ez az 

elmélet hozzájárult ahhoz, hogy a vezetők gazdagabbá tegyék az alkalmazottak munkájának 

tartalmát, növelve ezzel motivációjukat a jobb teljesítmény érdekében.9

Tehát a human relations elméletek megalapítói az emberek vezetéséről szóló kutatásaik során 

rájöttek arra, hogy az ember a kulcsszereplő, hogy a vezetés „ember-munka”. E munka 

fontosságáról a következő fejezetben szólok, bemutatva a humán-vezetés fogalmát.

1.2 Humán-vezetés10

1.2.1 A humán-vezetés jellemzői

A vezetést úgy határozhatjuk meg, mint olyan tevékenységet, mely az emberek 

viselkedésének befolyásolására irányul. Tehát középpontjában mindig az ember áll, a vezetés 

tulajdonképpen „ember-munka”. Sok tényező befolyásolja, hogy mitől lesz valaki jó vezető, 

                                                            
8 www.ektf.hu/hefoppalyazat/pszielmal/piramis.jpg
9 http://hu.shvoong.com/exact-sciences/1712729-herzberg-k%C3%A9tt%C3%A9nyez%C5%91s-
motiv%C3%A1ci%C3%B3s-elm%C3%A9lete/
10 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 24-29.o
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de valószínűleg a legfontosabb az, hogy hogyan tudunk bánni az emberekkel. Az emberekkel 

kapcsolatban három fontos dolgot kell megértenünk, hogy következtetéseket vonhassunk le: 

egyrészt a múltbeli viselkedésük okait, ez alapján a jövőbeli viselkedésüket, végül pedig azt, 

hogyan tudjuk befolyásolni, irányítani jelenlegi viselkedésüket olyan irányban, amerre a célok 

elérése mutat. A vezetőnek ezért szüksége van humán és társadalmi ismeretekre, és együtt kell 

tudjon dolgozni a beosztottakkal.

Az emberek mind különböző egyéniségek, természetük, viselkedésük nehezen kiszámítható. 

Így a különböző emberek különböző helyzeteket teremtenek, és ez adja a vezetés szépségét, 

ugyanis nagy eredmény az, ha ezekben az eltérő szituációkban sikeresen össze tudjuk 

hangolni a különböző embereket, és elérjük elégedettségüket.

A vezető felelősséggel tartozik mind az emberi, mind pedig a gazdasági célok teljesítéséért. 

Az emberi célok fontos szerepet játszanak a gazdasági célok megvalósulásában, tehát a 

vezetőnek elő kell mozdítani a dolgozók céljainak teljesülését, míg a szervezettel szemben is 

bizonyos anyagi jellegű felelőssége van.

Általánosságban a jó vezető rendelkezik szakértelemmel, lelki- és tetterővel, céltudatos, 

energetikus, tekintélyt parancsoló, és rendelkezik bizonyos emberi értékekkel. Ilyen emberi 

értékek például az empátia, az önuralom és a tisztesség. Az is fontos, hogy a vezetők kívülről-

belülről rendben legyenek, azaz jó fizikai és lelki állapotban tudnak csak igazán jó 

eredményeket elérni.

Világszerte kialakult probléma, hogy a vállalatok gyakran rossz vezetőket alkalmaznak. „A 

The Economist 1997-es nemzetközi felmérése szerint Magyarországon az emberek 77%-a

elégedetlen munkájával.”11 Ez egyrészről elég elszomorító adat, de másrészről bizakodhatunk 

is, mert ez egy hatalmas tartalékot is jelent, el lehet képzelni, hol tartana a gazdaság, ha ezek 

az emberek mind elégedettek lennének munkájukkal. Ha sokkal több jó vezető lenne, akkor 

ezt a tartalékot ki tudnánk használni, és óriási gazdasági-társadalmi fellendülés útjára 

léphetnénk.

1.2.2 Milyen problémák vezethetnek ahhoz, hogy valakiből rossz vezető válik?

Talán a legfontosabb probléma, hogy a vezetői kiképzés még nem elterjedt szokás hazánkban, 

vezetői posztra egyelőre bárki kerülhet. Erre a beosztásra kifejezetten alkalmasnak kéne, hogy 

legyen az illető, aki belekerül, és vezetői érdemei miatt kéne, hogy megválasszák erre a 

feladatra. Mivel a nem kiképzett vezetők általában nem is láttak maguk előtt jó példákat a 

vezetésre, nem rendelkeznek helyes mintákkal e téren, ezért mikor rájuk esik ez a feladat, 

                                                            
11 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 27.o
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akkor inkább improvizálnak, és gyakran (persze nem tudatosan) a rossz vezetői módszereket 

alkalmazzák. A vezetőknek tudniuk kell, hogy mi teszi munkájukat eredményessé, tehát mik 

azok a módszerek, amelyekkel a munkatársakban elégedettséget és elkötelezettséget tudnak 

kiváltani. Tehát sok esetben a problémák abból fakadnak, hogy a menedzser nem helyes 

vezetési stílust alkalmaz.

Napjainkban a kontingencia elmélet a leginkább követett módszer, mely szerint a helyes 

vezetési stílust, az adott szituáció körülményei határozzák meg. Tehát ezen elmélet szerint 

nem csak egyetlen létező legjobb útja van a vezetésnek, hanem számos ilyen létezik, és ezek 

közül más és más lehet a legmegfelelőbb az adott helyzettől függően.

A vezető az a személy, aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyének 

céljainak megvalósulása érdekében. A menedzser fontos feladata az emberek vezetése mellett 

a feladatok és szervezet vezetése is. E feladatok ellátásához alapvető ismeretekre van 

szüksége, ilyen például a vezetés funkcióinak ismerete, és azok helyes irányítása.

1.3 Feladat és szervezet vezetése

1.3.1 Vezetés funkciói12

A vezetői tevékenység összetett feladat-együttes, amely azonban részfunkciókra bontható. A 

vezetés funkciókra bontása Fayol nevéhez fűződik, ő határozta meg először, hogy melyek 

azok a feladatkörök, amelyek elengedhetetlenek a vállalat vezetéséhez. 

A mai szemlélet szerint a vezetésnek a következő funkciói vannak:

 tervezés

 szervezés

 szabályozás

 ösztönzés

 ellenőrzés

 minősítés

 nevelés.

Ezen funkciók mindegyike ugyanolyan fontos, nem lehet őket rangsorolni, épp az adott 

szituációtól függ, hogy melyik kerül előtérbe. A vezető munkája során állandóan különböző 

feladatokkal foglalkozik, így szinte naponta gyakorolja valamely funkció egyikét. A vezetői 

funkciók nem határolhatóak el élesen egymástól, léteznek átfedések köztük, például az 

                                                            
12 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 31-36.o



- 14 -

ellenőrzés folyamata magába foglalja a tervezési, szervezési, szabályozási, ösztönzési és 

minősítési funkciókat is. A vezetőnek tudatosan kell alkalmaznia a különböző funkciókat, így 

azok összehangoltan és pozitívan fejtik ki hatásukat, a kitűzött cél felé visznek. Ha viszont a 

vezető csak ösztönösen cselekszik a megfelelő vezetési ismeretek hiányában, akkor a 

funkciók összhatása kevésbé lesz eredményes, habár egyes funkciók bizonyos mértékben így 

is érvényesülhetnek.

Most bemutatom a vezetési funkciókat külön-külön:

Tervezés

A tervezés a célok kijelölését, és az azok megvalósításához szükséges feladatok 

meghatározását jelenti. Több szakaszra bontható e folyamat: kezdve a célunk kijelölésével, 

majd az adott szituáció elemzése következik (az erőforrások felmérése, az adott és a kívánt 

helyzet közti különbség elemzése, várható problémák meghatározása), és végül a végrehajtás 

megtervezése. 

Szervezés

A szervezés során a vezető arra törekszik, hogy erőforrásai legjobb felhasználásával (és a 

legkisebb ráfordítással) érjen el eredményeket. Tehát ez jelenti magát az eszközt a tervezés 

során kitűzött célok megvalósításához. Így a szervezés önállóan nem működik, előtte 

mindenképp tervezésre van szükség, és utána pedig le kell ellenőrizni az elért eredményt. „A 

szervezés olyan alkotó, szellemi tevékenység, mely meghatározott célok érdekében 

munkafolyamatok, szervezetek létrehozására vagy fejlesztésére, a munkaerő, a munka tárgya, 

a munkamódszer és a munkaeszköz optimális összehangolására irányul.”13

Fontos vezetői készség a szervezés, hiszen egy jól szervezetten működő cég, sokkal nagyobb 

eredményeket tud elérni a többi versenytárshoz képest.

Szabályozás

A szabályozás során a vezető előírásokat és eljárási útmutatókat ad annak érdekében, hogy 

koordináltabbá tegye a munkafolyamatot. A dolgozók ez alapján értik meg, hogy mit és 

hogyan kell csinálniuk. Fontos, hogy a vezető ne alakítson ki merev szabályozási rendszert, 

mert ez korlátozza, és nem lendíti előre a vállalatot.

                                                            
13 Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 33.o
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Ösztönzés

A vezető e funkció gyakorlásával tudja mozgósítani, befolyásolni az alkalmazottakat, a 

kitűzött cél elérése érdekében. A két ösztönzési módszer, (erkölcsi és anyagi ösztönzés) 

egyikét sem lehet elhanyagolni, viszont összehangoltan kell őket alkalmazni.

Ellenőrzés

Az ellenőrzés folyamata során a vezető szembesül azzal, hogy az eredmények megfelelnek-e a 

kitűzött céloknak. Ahhoz, hogy az ellenőrzés hatékony legyen, fontos a jó vezetői információs 

rendszer megléte.

Az ellenőrzés azért fontos funkció, mert az egész vezetői tevékenység javítására szolgál, 

ugyanis ebből tudjuk levonni a következtetést, hogy az összes többi funkció jól működik-e, 

tehát elértük-e a kívánt célt.

Minősítés

Mikor a vezető minősíti beosztottját, (akár pozitívan, vagy negatívan) akkor tudatja vele, hogy 

mennyire elégedett a munkájával. Fontos a pozitív visszajelzés a dolgozónak, mert így biztos 

lehet benne, hogy hasznos a munkája, és sokkal motiváltabb lesz, hiszen minden embernek jól 

esik az elismerés. Pozitív elismerésként a vezető előléptethet valakit, vagy megjutalmazhatja, 

például béremeléssel. A minősítésnél fontos figyelni arra, hogy alapját egy pontos 

követelményrendszer adja, az eredmények objektív értékelése és rögzítése révén. A 

követelményrendszer segít abban, hogy következetesen minősítsük a dolgozókat.

Nevelés

A nevelés jelentheti az ismeretek gyarapítását, és a személyi tulajdonságok formálását. Egy 

vállalaton belül a nevelés egyik célja a dolgozók elkötelezettségének kialakítása mind a 

vállalat, mind a saját munka iránt, másik célja a leghatékonyabb munkavégzésre való 

felkészítés.

Egy fontos elem minden funkciót összeköt, ez pedig a döntés. Bármelyik funkció gyakorlása 

közben dönteni kell az adott helyzetről, a jó döntések sorozata viszi előre a vezetést a tervezés 

során meghatározott célok irányába. Ezek a döntések a szervezet minden szintjén jelen 

vannak, legyen az alsó-, közép-, vagy felső szintű vezetés. Ezért a következő fejezetben a 

vezetés három szintjét mutatom be.
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1.3.2 Vezetés szintjei 14

Az alsó szintű vezetés jelenti a vállalat operatív vezetését. Vezetőtípusa a munkahelyi vezető, 

aki közvetlenül a beosztottakat irányítja, a termék (vagy egyéb output) elkészítése céljából. 

A munkahelyi vezetők fölött a középvezetők helyezkednek el, ők a termék előállítására 

vonatkozóan készítenek bizonyos terveket, programokat. A középvezetők nem csak a felső 

vezetéstől kapott feladatok végrehajtásának irányítói, hanem a felsőszintű döntések 

kialakításának elkészítésében is közreműködnek, ők jelentik a kapcsot a felső és az alsó 

vezetés között. 

A legfelső szint (stratégiai szint) vezetője a felső vezető, aki a közép és hosszú távú stratégiai 

terveket készíti a szervezet egészét illető célok megvalósítása érdekében. 

2. ábra A vezetési szintek és a vezetők15

Tehát a vezető el kell, hogy sajátítson bizonyos (fent említett) ismereteket, módszereket, és 

persze az évek során szerzett vezetői tapasztalat is fontos tényező ahhoz, hogy valakiből 

sikeres vezető legyen. De emellett jó vezetőnek születni kell, bizonyos képességekkel 

rendelkeznie kell egy embernek ahhoz, hogy sikeres vezető legyen. 

Mivel a vezetői tevékenység (a fent bemutatott) speciális ismereteket igényel, 

kijelenthető, hogy a vezetés egy külön szakma, ami szaktudást igényel. Ha a 

vállalatvezetők nem rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, akkor a vezetési tanácsadótól 

pont az ilyen jellegű szakértelmet, információt vehetik igénybe. 

Tehát a tanácsadók fontos összekötő szerepet játszhatnak a menedzsment tudománya és 

gyakorlata közt, a vezetés tudomány több képviselője is úgy látja, hogy a szakértő 

tanácsadók jelentős forrásai lehetnek a menedzsment-tudásnak.16

                                                            
14 Dr. Roóz József: A menedzsment alapjai. Perfekt Kiadó 2006, 26-28.o
15 Dr. Roóz József: A menedzsment alapjai. Perfekt Kiadó 2006, 26.o
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A szakirodalom elemzés következő témája a menedzsment tanácsadás bemutatása.

1.4 Menedzsment tanácsadás

1.4.1 A menedzsment tanácsadás definíciója17

A Menedzsment tanácsadás a szakirodalom szerint: „Egy olyan professzionális szolgáltatás, 

melyet szervezetek és azok vezetői számára nyújtanak, abból a célból, hogy segítsék a 

szervezeteket céljaik elérésében, a problémák feltárásában, megoldásában, új lehetőségek 

felkutatásában és azonosításában, a szükséges képességek elsajátításában és a változások 

megvalósításában.”18

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége (VTMSZ) megfogalmazásában „A 

vezetési tanácsadás vezetési kérdésekben független személyek által nyújtott tanácsadási 

tevékenység, mely magában foglalja a problémák és lehetőségek felismerését és elemzését, 

megoldási javaslatok kidolgozását és a megvalósításukhoz nyújtott segítséget.”19

A Vezetési Tanácsadó Szövetségek Európai Föderációja (European Federation of 

Management Consultancies Associations) szerint a vezetési tanácsadás legfontosabb területei 

a következők: 

 vállalati stratégia- és szervezetfejlesztés,

 pénzügyi és ügyviteli rendszerek,

 emberi erőforrás,

 termelési és szolgáltatási tevékenység szervezése (beleértve a minőségbiztosítást),

 piaci és vállalati kapcsolattartás (marketing),

 információs rendszerek fejlesztése,

 projektek menedzselése

 gazdasági, környezeti tanulmányok

                                                                                                                                                                                              
16 Dr Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Akadémiai Kiadó 2005, 29.o
17 Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000, 35-37.o
18 Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000, 35.o
19 www.vtmsz.hu
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1.4.2 A tanácsadói szerepek20

A tanácsadókat munkájuk jellege alapján két csoportba oszthatjuk:

Szakértő tanácsadói szerep:

Az első csoportba a szakértő tanácsadók (resource consulting) tartoznak, akik elsősorban 

szaktudásukkal járulnak hozzá az ügyfél problémájának megoldásához. Gyakran nevezik őket 

tartalomszolgáltatónak, ugyanis elkészített tanulmányaikon és javaslataikon keresztül nyújtják 

a hozzáadott értéket egy vállalkozás számára. Ezt a fajta tanácsadást három esetben veheti 

igénybe a vezetés: egyrészt a cég problémáinak felkutatására és megoldására, másrészt a 

szervezet teljes átvilágítására, végül pedig kisebb vállalati átalakítások, vagy teljes 

átszervezések során. A szakértő tanácsadók munkájuk során megoldásokat javasolnak az 

ügyfél problémáira, meggyőzik az ügyfelet a megoldások helyességéről, majd pedig segítenek 

a megvalósításban.

Folyamat-tanácsadói szerep:

A jó folyamat-tanácsadó a tanácsadás során az ügyféllel közösen diagnosztizálja a problémát, 

és kreativitást elősegítő módszerekkel együttesen tárják fel a megoldásokat, amelyeket az 

ügyfelek képesek maguk is megvalósítani.

1.4.3 Miért van szüksége a vállalatoknak tanácsadásra?

Milan Kubr véleménye szerint a vállalatvezetőknek azért érdemes tanácsadóhoz fordulniuk, 

mert azok segítenek nekik a vállalat céljainak elérésében, a vezetési és üzleti problémák 

megoldásában, a változások megvalósításában, új lehetőségek feltárásában és a tanulás 

előmozdításában. Ezeken az okokon kívül a tanácsadók olyan szakértelmet és szaktudást 

nyújtanak, melyekkel az ügyfél nem rendelkezik, ismerik a más cégeknél már bevált 

módszereket, elegendő idejük van az adott probléma elmélyült elemzésére.21

A tanácsadó az adott téma kompetens szakértője, tehát egy speciális terület ismeretével 

rendelkezik, amelyben magas szintű elméleti és tapasztalati tudással rendelkezik, és ezt a 

tudást a gyakorlatban is hasznosítja. Másik előnye a tanácsadónak, hogy a szervezettől 

független véleményt mond, így amikor a szervezethez tartozó szakemberek érdekeltsége, 

                                                            
20 Dr Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Akadémiai Kiadó 2005, 28-29.o
21 Milan Kubr: Management Consulting: A guide to the profession. International Labour Office Geneva, 8-9.o
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hierarchiában elfoglalt helye, szervezeti függősége akadályozza a probléma elfogulatlan 

feltárását és kezelését, akkor a tanácsadó objektív szemlélőként nagy segítséget nyújthat.22

1.4.4 A tanácsadás szereplői23

Hazai cégek

Egy hazai tanácsadó cég a saját országa határán belül tevékenykedik, stratégiáját a hazai 

piacra alapozza, a külgazdasági kapcsolatai nem jelentősek. Szokásos tanácsadási technológiát 

használ, exporttevékenységet nem folytat, és szolgáltatásai helyben folynak, piacai és ügyfelei 

helyiek. Ilyen helyi cégek például a HILL Nemzetközi Személyzeti és Tanácsadó Kft., HRK 

Consulting, TMT Consulting, stb.24

Nemzetközi cégek

A nemzetközi cégeket fejlettségi szempontból három csoportra lehet osztani: a nemzetközi 

tanácsadó cégek, a multinacionális tanácsadó cégek, végül a globális tanácsadó vállalatok. 

Ezek mindegyike folytat export tevékenységet, és több országban működtetnek tanácsadó 

irodákat.

A tanácsadó cégek méretüket tekintve különbözőek lehetnek, de a legnagyobbak a világ 

különböző pontjain tevékenykedő amerikai multinacionális cégek. Ezeket tanácsadó 

„butikoknak” is nevezik.

Tanácsadó „butikok”

A tanácsadó butikok kulcsüzletágaik mellett sokféle tanácsadási területet próbálnak lefedni. 

Elég erőforrással bírnak ahhoz, hogy saját kutatási és fejlesztési munkát végezzenek. Gyakran 

megrendelőik is a nagy multinacionális cégek soraiból kerülnek ki, akik meg tudják fizetni a 

magas áraikat. A legismertebb tanácsadó butikok a következők: McKinsey & Company, 

KPMG International, Ernst &Young, Boston Consulting, stb.25

Egyesek megkérdőjelezik e butikok hatékonyságát, arra alapozva, hogy az elmúlt években sok 

tanácsadó vált ki a butikokból és megalapította saját, szakosodott tanácsadó cégét, melynek 

árai már jóval olcsóbbak, de hatékonyan és sikeresen működnek.

                                                            
22 http://www.easylearning.hu/node/119
23 Dr Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Akadémiai Kiadó 2005, 119-125.o
24 www.vtmsz.hu
25 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20060814090624AAZOKT7
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Specializálódott cégek

A specializálódott cégek egy-egy tanácsadási területre (stratégia, informatika, emberi 

erőforrások) vagy meghatározott ügyfélkörre szabják szolgáltatásaikat. Napjainkban egyre 

jelentősebb az informatikai tanácsadásra specializálódott cégek száma, a legismertebbek 

közülük az IBM, EDS, Gemini, SAP, stb. 

Egy másik specializálódási irány a juttatási rendszerek tervezésével és felmérésével 

foglalkozó tanácsadás, ezzel a tevékenységgel foglalkozó cégek például a Hewitt, Mercer, 

Watson Wyatt, stb.

Egyéni tanácsadók

Az egyéni tanácsadók száma igen jelentős hazánkban, a tanácsadói munka egyik 

legjellemzőbb hazai formája ez. Előnye az egyéni tanácsadóknak, hogy áraik sokkal 

versenyképesebbek és rugalmasabbak, gyorsan alkalmazkodnak a változó környezethez. Több 

egyéni tanácsadó együttműködésével még nagy projekteket, vagy akár nem a saját 

szakterületükhöz tartozó feladatokat is el tudnak vállalni. Hátrányaik viszont a beszűkült 

vevőkör, és a korlátolt kapacitás.

Tanácsadó hálózatok

„A menedzsment tanácsadó hálózat kettőnél több, független tanácsadó cég erősségeinek 

egyesítése, amelyek különböző régiókban tevékenykednek, de hasonló vagy ugyanolyan 

menedzsment tanácsadói szolgáltatásokat nyújtanak.”26 Tagjaik főleg saját piacaikon 

működnek, de mindegyikük részt vesz a közös piacon is. Hasznos eszköze a kis és közepes 

méretű tanácsadó cégek fejlődésének, továbblépésének. Ilyen hálózatok például az EI (The 

European Independents), ECMC (European Consortium of Management Consultants), vagy 

az ACE (Association of Consulting Enterprises), stb.27

A tanácsadás fontos szereplői az ügyfelek is. A szakdolgozat témáját adó kisvállalkozási 

tanácsadás speciális ismereteket igényel a tanácsadók részéről, így a következő fejezetben 

ezen ismereteket fejtem ki.

                                                            
26 Dr Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Akadémiai Kiadó 2005, 125.o
27 http://www.google.com/Top/Business/Management/Consulting/Associations/
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1.4.5 Tanácsadás kisvállalkozásoknak28

A hazai kisvállalkozások száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, ezért fontos 

szerepet játszanak a magyar gazdaságban. 

A kisvállalkozások működése és vezetési gyakorlata nagyban eltér a nagyobb cégekénél, ezért 

a tanácsadóknak fontos ezeket az ismereteket szem előtt tartania. 

„A vezetési tanácsadók meghatározása szerint azokat a cégeket tekinthetjük 

kisvállalkozásnak, melynek irányítását, adminisztrációját néhány személy el tudja végezni.”29

E cégek vezetése kapcsán felmerülő összes területtel az ügyvezető foglalkozik, tehát a 

klasszikus vezetői feladatok ellátása mellett, részt vesz az alaptevékenységben és szakmai 

feladatok ellátásában is.

A kis cégeknek viszonylag egyszerű a szervezeti felépítése, megvannak benne mind a 

formális, mind az informális szervezeti forma ismertetőjegyei. Az ilyen jellegű szervezetekre 

döntően a klubkultúra nevezetű szervezeti kultúra a jellemző. A klubkultúrában a vezetővel 

való kapcsolatnak nagyobb jelentősége van a beosztásnál. A szervezet a kapcsolatok 

felrajzolása alapján egy pók hálójához hasonlít, ahol a pókot a vezető testesíti meg. Ő ül a 

háló közepén, és uralja azt, mindenkivel kapcsolatban áll. A szervezet hasonlóképpen 

működik, mint egy baráti társaság. Működésének alapja a jó kapcsolatok által táplált bizalom, 

ami miatt alacsony a szervezet szabályozottsága és az ellenőrzés foka. Ez egy gyors, rugalmas 

szervezeti forma, mert a kis méretből adódóan gyorsan futnak át a szervezeten az információk. 

Ebben a kultúrában lényeges az összefüggés a dolgozók képességei, kapcsolatai és az 

eredmény között.

A szervezeti kultúra mellett a kisvállalkozások egy másik fontos jellemzője a szerepütközések 

megléte. Ugyanis az ügyvezető gyakran egyszerre testesíti meg mind a tulajdonos menedzser, 

mind pedig az alkalmazott menedzser személyét. Ez a vállalat vezetése szempontjából hibás 

gyakorlat, mert e kétféle menedzser más érdekeket tart szem előtt a vezetés során. A 

tulajdonos vállalkozó saját vagyonának kockázatára vezeti a céget, míg az alkalmazott 

ügyvezető más vállalkozását irányítja. Ezért az alkalmazott menedzser arra törekszik, hogy a 

kockázatok minimalizálásával stabilitást és egyenletes fejlődést biztosítson a cég számára. 

Ezzel szemben a tulajdonos vállalkozó a jövőből, és annak lehetőségeiből indul ki, sokszor 

nem törődve a jelenlegi helyzet adta kockázatokkal.

                                                            
28 Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000, 397-406.o
29 Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000,397.o
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A kisvállalkozás vezetője a szakmai feladatok nagy részét is maga végzi, ezért idő és 

kapacitáshiány miatt szinte képtelenség jól ellátnia a vezetői feladatokat is.

A kis cégek alapításánál az ügyvezetők inkább szakmai tudásuk alapján válnak vezetővé, nem 

pedig a vezetői tudás és tapasztalat megléte miatt. Tehát e vállalkozói rétegben jellemzőbbek 

a jó szakmai tudású, de kevés vezetői ismerettel rendelkező menedzserek. 

Mint azt az előző fejezetek is bemutatták, a vezetés is egy szakma, mely meghatározott 

ismeretek meglétét igényli, ezért fontos lenne a kisvállalat vezetőjének valahogy elsajátítania 

ezeket az ismereteket.

A cég fejlődésének következményeként, a vezető tevékenységében egyre csökken a szakmai, 

és nő a menedzsmentmunka aránya, egyre több feladattal kell elbírnia, és egy idő után 

elengedhetetlen, hogy eldöntse, melyik feladatot viszi tovább: a szakmai vagy a vezetői 

munkát.

Az említett problémák mellett a következő speciális problémák is fennállhatnak a cég 

vezetésében:

 Az ügyvezetőnek egyedül kell meghoznia stratégiai döntéseket, míg az operatív 

döntések is az ő kezében vannak.

 A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben van a kisvállalat, mert nem tud versenyképes 

fizetést ajánlani.

 A kis cégek nehezen jutnak tőkéhez vagy hitelhez a pénzpiacon, pénzügyi tartalékaik 

is korlátozottak.

 A vezetőnek kevés ideje jut a cég fejlesztésére, hiszen a napi ügyek intézése elveszi 

idejét.

 Túlzottan költségérzékenyek, azon is spórolnak, amivel nem volna szabad (például 

tanácsadók, marketing).

Látható, hogy a hazai kisvállalkozások mennyi problémával küszködnek, ám ennek ellenére

jobban vonakodnak a tanácsadástól, mint a nagyobb vállalatok. Ennek a költségtakarékosság 

mellett más okai is vannak, például a vezetők bizalmatlansága. A bizalom elnyerése 

érdekében a tanácsadóknak tényeket, adatokat, referenciamunkákat kell felmutatnia.
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Tehát összegezve az ismereteket:

Mivel az ügyvezető gyakran egyszerre testesíti meg mind a tulajdonos menedzser, mind 

pedig az alkalmazott menedzser személyét, részt vesz az alaptevékenységben és a 

szakmai feladatok ellátásában is. E szerepütközések megléte miatt a kisvállalkozás 

vezetője idő- és kapacitáshiány miatt szinte képtelen jól ellátni a vezetői feladatokat is.

A cég fejlődésének következményeként, a vezetőnek egyre több feladattal kell elbírnia, 

és egyre túlterheltebb lesz. Így nem marad ideje a problémákkal foglalkozni, és 

orvosolni azokat.

Ezen kívül a vezetők bizalmatlansága és a takarékossága is hozzájárul a probléma 

meglétéhez.

Tehát a kisvállalkozásokkal foglalkozó tanácsadónak alapos szakmai és gyakorlati 

ismeretekkel kell rendelkeznie. A tanácsadás során kiemelt szerepet kell kapniuk a vezetés 

fejlesztésére vonatkozó tanácsoknak.

A fent említett problémákat és ismereteket figyelembe kell venni, és orvosolni kell a 

tanácsadás során.

A megfelelő elméleti ismeretek elsajátítása után saját magam is megpróbáltam lefolytatni egy 

kisvállalkozási tanácsadást, bebizonyítva, hogy ennek a rétegnek is lehet hasznos tanácsadási 

szolgáltatásokat nyújtani. 

Ezért esettanulmányommal azt szeretném bebizonyítani, hogy a kisvállalkozások számára is 

hasznos a tanácsadás, hiszen pont ez az a réteg, amelynek a leginkább szüksége lenne az 

efféle szolgáltatásokra. 
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2. Empírikus kutatás

2.1 Az empírikus kutatás célja és módszerei

Az empírikus kutatásom célja megválaszolni egyrészt azt a kérdést, hogy lehet-e a 

kisvállalkozások számára is hasznos tanácsadási szolgáltatásokat nyújtani, másrészt milyen 

hatékony megoldásokat javasolhat a tanácsadó ennek az ügyfélkörnek.

Ezeket a kérdéseket egy esettanulmányban bemutatott példán keresztül szeretném 

megválaszolni. Az esettanulmányom célja az, hogy bebizonyítsam egy kisvállalkozás 

példáján keresztül, hogy számára is hasznos lehet a vezetési tanácsadás. Ezt úgy szeretném 

megvalósítani, hogy egy tanácsadó szerepébe bújva, először feltárom egy általam választott 

kisvállalkozás problémáit, majd ajánlatot teszek azok megoldására. A tanácsadás 

diagnózisának alkalmazott módszere tehát a probléma feltáró elemzés. A vállalat helyzetének 

vizsgálata során az objektivitásra és függetlenségre törekszem, mert ez várható el egy 

professzionális tanácsadótól.

Az esettanulmányban szem előtt tartottam az ügyvezető arra vonatkozó kérését, hogy ne 

említsem meg a cég és a dolgozók nevét. Ezért a munkatársak említésükkor számokkal 

szerepelnek a tanulmányban. 

A szakdolgozatban különböző kutatási módszereket alkalmaztam a probléma feltáró 

elemzéshez, hogy minél sokrétűbben mutassam be a cég helyzetét. Kezdve egy 

mélyinterjúval, melyet a vállalatvezetővel végeztem. Ezt követően három fajta tesztet 

alkalmaztam a vállalat helyzetének megértésére. Elsőként egy rövid kérdőívet töltettem ki a 

vállalat 5 beosztottjával, a kapcsolatok feltérképezésének céljából. Ezután egy vezetői 

hajlamot feltáró kérdőívet töltött nekem ki a cég 3 vevőszolgálatos munkatársa. Végül pedig 

(az ügyvezető bevonásával) egy vezetési stílust vizsgáló tesztet is elvégeztem velük. Ezekből 

az adatokból már sok következtetést le tudtam vonni, de még egy hosszabb közgazdasági 

számolást is alkalmaztam a tanácsadás kellő megalapozottságára, melyhez az adatokat a

cégvezető biztosította számomra. A számolást, mint elemzési módszert, azért tartom 

fontosnak, mert a tesztek eredménye még nem feltétlenül tükrözi a valóságot, míg a 

számolások jobban segítik az objektív kép kialakítását. Végül egy másik számolást is 

végeztem a cégvezetőnek javasolt megoldásaim alátámasztására. Az eredmények 

megértésének elősegítésére különböző táblázatokat és diagramokat szerkesztettem.



- 25 -

Tehát a terepmunkámat az ügyvezetővel készített mélyinterjúval kezdtem, amiben elsőként 

arra voltam kíváncsi, hogy jelenleg milyen problémákkal küzd a vállalat. Ezeket a 

problémákat a 2. alfejezetben mutatom be.

2.2 A vállalat bemutatása

2.2.1 Forgalmazott termékek30

A Kft. 1996 óta működik, bolti kellékek és bemutatótermi tartozékok forgalmazásával 

foglalkozik. 

A forgalmazott bolti kellékek többsége kereskedelmi jelölésre szolgál. Ide tartoznak az 

árazógépek és címkézőgépek, valamint különböző termékcímkék. 

A bemutatótermi tartozékok nagy része szórólaptartó és prospektustartó, amelyekből az egyik 

legnagyobb hazai választékot tartják raktáron. Ezen felül forgalmaznak még sokféle 

rendeltetésre alkalmas plexi termékeket és állványokat is. A bemutatótermi tartozékok vevő-

és ügyfél-tájékoztatásra szolgálnak, különböző üzletekben és vevőszolgálatokon, 

mintatermekben és kiállításokon használatosak. 

Körülbelül 1500 terméket árusítanak, azt lehet mondani, hogy egy viszonylag szűk 

szegmensen mozognak, ami egy olyan piaci rést jelent, melyben nagy lehetőségek rejlenek. 

A cég méretét tekintve kisvállalkozás, a vezető 5 beosztottat alkalmaz. Egy külkereskedő 

vállalatról van szó, eladott termékeik 2/3-a külföldi beszerzésből származik, 8-10 országból 

importálják termékeiket. Emellett még 30-40 hazai beszállító látja el őket különböző 

termékekkel. Tehát nem egy nagy cég termékeit árulják, hanem különböző forrásokból 

beszerzett termékek vegyes kereskedésével foglalkoznak.

2.2.2 A cég vevőköre31

A vállalat legjelentősebb vevőkörét a kisebb méretű cégek jelentik, a cég tavaly 1600 stabil 

vevőt számolt. 

Vevőik között megtalálhatók a hagyományos élelmiszerboltok, kisboltok. Valamint még az 

élelmiszer- és fogyasztásicikk-gyártók és forgalmazók, vendéglátó ipari, idegenforgalmi és 

pénzügyi szolgáltatók is nagy számban vásárolják termékeiket. 

                                                            
30 Az ügyvezető igazgató által megadott adatok alapján
31 Az ügyvezető igazgatóval folytatott mélyinterjúban elhangzottak alapján
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A vevők sorai közt van néhány nagyobb cég is, például a Pannon Gsm., Szerencsejáték Zrt. 

vagy a Szamos Marcipán, ám nem ez a jellemző vevőkör, a cég inkább a kisvállalkozások 

szegmensét célozza meg.

Sok olyan vevő is van, amely ügyfélszolgálatot működtet, bemutatótermet tart fenn, 

kiállításon vesz részt, ahol használják a cég termékeit. A forgalom közel 50%-át a 

viszonteladói vásárlások teszik ki, ezek nagy része reklámiroda, ügynökség, vagy dekoratőr, 

kirakatrendező, belsőépítész, stb. A cég első tíz legnagyobb vevőjéből hat a viszonteladó, így 

jelentős ez a vevőkör. A viszonteladók ösztönzésére árengedményrendszert működtetnek, 

mely engedmények elérik a 12-18%-ot. Folyamatos tanácsadással és az értékesítést elősegítő 

anyagokkal támogatják őket, mert a cég számára fontos ez a vevői kör, és tudatosan próbálják 

ápolni a jó kapcsolatot velük.

A cégnek vannak külföldi partnerei is, a Németországból és Ausztriából származó 

megrendelések a legjellemzőbbek. Az export tevékenység még nem jelentős, egyelőre 3% az 

aránya a cég összforgalmából. A cégvezető lát ezen a téren még kiaknázatlan lehetőségeket, 

szeretné a jövőben növelni a külföldi megrendelések számát.

Kétféle vásárlási forma létezik: egyrészt a bolti eladás, mely során a vevők felkeresik a céget, 

és megnézik a termékeket, ekkor nagyobb lehetőségük van válogatni, és a számukra a 

legmegfelelőbb megoldást találni. De egyre jelentősebb az internetes vásárlás is, ilyenkor 

általában kisebb volumenű, vagy már bevált termékeket vesznek. A cégvezető munkájában 

nagy hangsúlyt fektet az online marketingre, felismerte, hogy ez napjaink egyik fő iránya a

marketingben, és egy nagyon hatásos módszer. Megfigyelése szerint hetente 5-10 új ügyfelet 

hoz a cége számára ez a tevékenység. 

2.2.3 Piaci helyzet, árbevétel32

A cég piaci helyzete változott az elmúlt évben, a 2008-as 140 millió forintos bevétel 2009-re 

120 millió forintra esett vissza, ami 19%-os csökkenést jelent a forgalomban, és 55%-os 

visszaesést a nyereségben. A forgalom visszaesést a megrendelt áruk mennyiségének 

csökkenése okozta, az ügyletek száma csak 4-5%-al csökkent, ami azt jelenti, hogy a vevők 

kevesebbet vásároltak, de nem kevesebben. A vezető szerint ez még jó eredménynek számít a 

nagyobb méretű versenytársakhoz képest, ők jóval magasabb forgalom csökkenésről 

számoltak be az elmúlt évben. A piaci pozíció arányában viszont nem romlott, 15-20 hasonló 

profilú cég eladásait vizsgálva az első 8-10 között van a vállalat. A versenytársak közt sok a 

nagy, komoly multinacionális cég, akik viszont inkább a nagyobb vevőkre koncentrálnak, 

nem a viszonteladói és kisvállalkozói kört célozzák meg.

                                                            
32 Az ügyvezető igazgató által megadott adatok alapján
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A megrendelt termékek fuvarozását pár fuvarozó cég kivitelezi, az utánvételes küldemények 

házhozszállítására egy német futárszolgálattal állnak szerződésben. Ezzel a szolgáltatóval a 

cég nagyon elégedett, mert megbízhatóak, gyorsak, és olcsón dolgoznak. Így az utánvételes 

vásárlások száma megnőtt, hiszen ez a vevőknek is kényelmesebb. 

A cég még megbízói kapcsolatban áll egy könyvelővel, valamint egy számítástechnikai 

céggel, amely a honlap szerkesztésével foglalkozik.

2.3 A vezető által elmondott problémák33

Az egyik vevőszolgálatos munkatárssal felmerültek bizonyos problémák: sok helyzetben nem 

akar dönteni, megvan a kellő gyakorlata és rutinja, de mégsem vállalja a döntések súlyát. 

Önállótlan a munkavégzés során, ezért nem lehet magára hagyni, gyakran merülnek fel 

kérdései, amik megválaszolása nélkül nem tud továbbhaladni.

A vállalatvezető úgy gondolja, hogy mindig bent kell, hogy legyen a munkahelyen, nem tudja 

magát kivonni a napi szintű munkákból, mert szerinte egyes beosztottak nem képesek az 

önálló munkára. Viszont 60 évesen el kell, hogy gondolkodjon, hogy 5-10 év múlva már nem 

fog tudni ennyit dolgozni és át kell, hogy adja valakinek az ügyvezetői feladat irányítását. Pár 

év múlva szeretne találni egy megbízható embert az ügyvezetői pozícióba, ám nagyon 

bizalmatlan az új jelöltekkel szemben.

Gondjainak megoldására felmerült benne az a kérdés, hogy elbocsássa-e a leggyengébb 

teljesítményű beosztottat, és felvegyen-e egy önállóbb és jobb teljesítményű alkalmazottat, 

vagy maradjon a jelenlegi beosztottaknál.

Ez egy nagy dilemmát jelent számára, mert nehezen válik meg jelenlegi beosztottaitól. A 

mellettük szóló érv az, hogy elmondása szerint nagyon megbízhatóak, és meggyőződése, hogy 

csak kevésbé lojális alkalmazottat lehet találni a munkaerő piacon. Nagyon bizalmatlan egy új 

ember felvételével kapcsolatban, mert úgy véli, hogy ha sikerül találnia egy megfelelő 

képességű (ügyes és rátermett) jelöltet, akkor az túl „dörzsölt” lesz, és meglophatja (amire 

régebbi munkatapasztalatai során sok példát látott), vagy elcsalhatja a cég vevőkörét. Ha 

netalántán sikerülne találnia egy becsületes, jó képességű beosztottat, akkor sem tudná 

megfizetni azt (mert túl sok fizetést és egyéb anyagi juttatásokat kérne).

Az elmondottak alapján az alapvető problémát a vezető túlterheltsége jelenti, mert túl sok 

feladatot lát el egyszerre, és ezt még egyéb gondok is tetézik. Ezért a tanácsadás kitűzött 

                                                            
33 Az ügyvezető igazgatóval folytatott mélyinterjúban elhangzottak alapján
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célja a vezető feladatainak könnyítése, és egyéb problémáinak megoldása. Az ajánlat 

tervezése során számolásokkal és különböző tesztekkel fogom kutatni, hogy dilemmájára mi a 

megoldás: el kell-e sürgősen bocsátania valakit, és felvennie egy jobb teljesítményű 

beosztottat, vagy a problémát másként is meg lehet oldani.

2.4 Helyzetelemzés

2.4.1 Tevékenységek bemutatása34

Az ügyvezető-igazgató tevékenységei

A vezető munkája sokrétű, szinte mindenbe beleszólása van, minden feladatban részt vesz 

valamelyest. A kiemelt vevőkkel ő tartja a kapcsolatot, emellett a beszállítói kör bővítése is 

ráhárul. Az értékesítési munkában is részt vesz, a kiskereskedelmi értékesítésnek körülbelül 

40%-át ő realizálja. Elmondása szerint egyes dolgozóknak a rendelések elküldésénél, a 

beszállítókkal való kapcsolattartás során sokszor merülnek fel kérdéseik, nem tudnak önállóan 

dönteni, akár apró ügyekben is, például, hogy mennyit kell rendelni egy adott termékből. 

Ezért munkaidejét még az is kitölti, hogy napközben folyamatosan jönnek a kollégák, ha 

felmerül valami kérdésük, vagy elakadnak valamiben.

Ezek a mindennapos feladatok annyira lekötik, hogy nem sok ideje marad a cég fejlesztésével 

foglalkozni. Pedig fontosnak tartja az online marketing tevékenységet, és az export 

fejlesztésén is többet dolgozna, azért, hogy alacsony költségen jobb pozíciót érhessenek el. 

Látható, hogy nagyon összetett a munkája, túl sok dologra kell odafigyelnie, az apró 

kérdésekben is neki kell döntenie. Ezért tűztem ki tanácsadásom egyik fő céljául az ügyvezető 

tehermentesítését.

A beosztottak tevékenységei

Három vevőszolgálattal foglalkozó beosztott dolgozik a cégben, akik a termékek 

értékesítésével foglalkoznak. A vállalatvezető kérésére nem említem nevüket, csak számokkal 

jelzem, hogy kiről van szó. Eszerint a három vevőszolgálatos munkatárs jelölése: 1. dolgozó, 

2. dolgozó, 3. dolgozó.

Az ő feladataik az értékesítési munkán belül az ügyfelek fogadása telefonon és személyesen, 

áruvásárláskor, valamint kereskedelmi levelezés, árajánlatok írása, számlázás és csomagolás. 

Tehát ők tartják a kapcsolatot a vevőkkel, ők képviselik a céget, így nagyon fontos szerepük 

                                                            
34 Az ügyvezető igazgatóval folytatott mélyinterjúban elhangzottak alapján
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van a cégről kialakított kép formálásában. Sok múlik a munkájukon, mert nagy részben az ő 

teljesítményüktől függ a cég bevétele. A vevőszolgálatosok egyben termékfelelősök is, ami 

azt jelenti, hogy egy dolgozó 12-15 beszállító által forgalmazott termék/szolgáltatás felelőse. 

A termékfelelősi munka során figyelniük kell a beszállítóhoz kapcsolódó termék fogyását, 

forgalmának alakulását, a rendelés aktualitását és mennyiségét is nekik kell ellenőrizni. E 

döntések során megkeresik a vezetőt, és egyeztetnek a megrendelendő mennyiségről, majd 

feladják a rendeléseket.

Tehát e három beosztottnak kettős munkája van, többfelé kell megosztaniuk figyelmüket, és 

viszonylag sok felelősséggel járó munkakört végeznek. A vevőszolgálatos-termékfelelősi 

munkát fő munkaidőben végzik, tehát 5x8 órában. A negyedik főmunkaidős dolgozó maga a 

főnök, aki személyesen is benn van a munkahelyen minden nap, ő is napi 8 órát dolgozik.

Két részmunkaidős dolgozót is foglalkoztat a vállalat. Az egyik egészségügyi okokból 

csökkentett munkaidőben takarít, csomagol, és árukat szerel össze, több alkatrészből 

összeállított termékek forgalmazása esetén. Egy másik dolgozó javításokkal foglalkozik, az 

árazógépek szervízét látja el, amennyiben azok hibásan teljesítenek a vevői használat során. A 

két részmunkaidős dolgozó 5x6 órát dolgozik egy héten.

Az adminisztrációs ügyekkel egy hölgy foglalkozik, aki nem beosztott, hanem alvállalkozói 

státuszban van. Feladatai a banki és egyéb pénzügyek intézése, és a könyveléshez szükséges 

dokumentumok előkészítése. 

A dolgozók közül mindenki 10-12 éve dolgozik már a cégnél, kivéve a szerelő munkást, aki 6 

éve dolgozik itt. Ezekből a számokból az derül ki, hogy nem magas a munkaerő fluktuációja, 

tehát egy stabil és biztos munkahelynek számít a dolgozók számára, nincs veszélye az 

elbocsátásnak. Az, hogy a beosztottak régóta dolgoznak együtt, még nem feltétlenül jelenti 

azt, hogy jó a dolgozók kapcsolata egymással. A vállalaton belüli kapcsolatok feltárásának 

céljából összehívtam a dolgozókat egy rövid kérdőív kitöltésére.

2.4.2 Szociográfia35

A kérdőív kitöltetését azért tartom fontosnak, mert segítségével fel lehet rajzolni a vállalaton 

belüli kapcsolatokat, és további hasznos következtetéseket lehet belőle levonni. A beosztottak 

kapcsolatát egy érdekes módszer alkalmazásával tárom fel, ez pedig a szociográfia. A 

szociográfia eredményeiből fontos következtetéseket lehet levonni a csapatmunka alakítására 

vonatkozóan. Ha látjuk, hogy ki-kivel van jóban, és ki-kiben bízik meg szakmai tudása miatt, 

                                                            
35 A szociográfiát a belső konzulenssel (dr. Ternovszky Ferenccel) folytatott konzultáción elhangzott támpontok 
alapján végeztem el.
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megtudhatjuk, hogy hogyan alakítsuk ki a csapatokat a leghatékonyabb munkavégzés 

céljából. 

A csoport 5 dolgozóból áll, akik a kutatás anonimitása miatt, nevük helyett számokkal 

szerepeltek a szociográfiában. Az 1., 2., 3. számokat a vevőszolgálatos munkatársak kapták, 

míg a 4-es számot a szerelő munkás, a 5-öst pedig a javításokat végző dolgozó.

Feltettem nekik két egyszerű kérdést:

1) Kivel töltené legszívesebben szabadidejét?

2) Kinek a szakmai tudása segíti Önt?

A csoport minden tagjának válaszolnia kellett (a számok használatával) ezekre a kérdésekre, 

és ez alapján kirajzolódott a kapcsolatok rendszere, mely a következő ábrán látható. Az 

ábrában szereplő sima nyilak az 1) kérdésre adott válaszokat mutatják, míg a szaggatott nyilak 

a 2) kérdés válaszait jelentik.

3. ábra Szociográfia (sima nyilak: 1) kérdésre adott válaszok, szaggatott nyilak: 2) kérdésre adott válaszok) 
36

Arra a kérdésre, hogy ki-kivel töltené a legszívesebben a szabadidejét, 2-en választották az 1. 

vevőszolgálatos beosztottat, senki nem választotta a 2-es dolgozót, és az 1. vevőszolgálatos 

választotta a 3-as számú vevőszolgálatost. A 4-es és az 5-ös számú alkalmazottak egymást 

választották ennél a kérdésnél.

                                                            
36 Saját munka

    2.

     1.    5.

    3.    4.
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A szakmai tudásra vonatkozó kérdésnél 3-an választották az 1. dolgozót, 2-en a 2-es számú 

értékesítő munkatársat, míg a 3-as, 4-es, 5-ös számú alkalmazottat senki sem választotta.

Mivel az 1. dolgozót választották a legtöbben (mind az 1., mind a 2. kérdésnél) ő a központi 

figura, az informális vezető. Őrá támaszkodnak a legtöbben szakmai tudása miatt, és vele van 

a legtöbb ember jóban. 

A 2. dolgozónak is van szava a csoportban, bár őt csak a szakmai tudása miatt választották a 

többiek. 

A 3. dolgozóra viszont senki se támaszkodna szakmai tudása miatt, ám az 1. dolgozó vele 

töltené a leginkább szabadidejét.

A kapcsolati hálóból még az is megfigyelhető, hogy 2 kis csoport alakult ki: a szerelő és 

javító munkatársak alkotják az egyik csoportot, és az értékesítő munkatársak a másikat. Ez 

érthető is, hiszen a vevőszolgálatosok egész héten együtt dolgoznak, és a beosztásuk, 

feladataik is megegyeznek, míg a szerelő- és javító munkatársak egyaránt részmunkaidőben 

dolgoznak, és szintén egymáshoz hasonló feladatokat látnak el. 

A szociográfia eredményeiből következtethető, hogy az 1. dolgozó az informális vezető, ő a 

főnök belső informátora. A vezető tudatosan is élhetne ezzel a lehetőséggel a hatékonyabb 

kommunikáció elérése céljából. Ugyanis e beosztott segítségével közvetetten küldhetné az 

információkat a dolgozók számára, akikre az ő tolmácsolásában ez meggyőzőbben fog hatni. 

Másrészről a dolgozók támogatásánál és segítésénél is nagy segítséget nyújthat, mert az ő 

közvetítésével nagyobb hatása lesz a bátorításnak.

A kapcsolatok felrajzolásából további következtetéseket is levontam: egyrészt azt, hogy a 2. 

dolgozónak nem jó az informális kapcsolata a többiekkel, tehát erre is megoldást kell majd 

találni. Másrészről fontos lenne kihasználni és erősíteni az 1. és 3. dolgozó közti szimpátiát és 

összetartást, ezért tanácsadásom során ezt mindenképp figyelembe fogom venni. A 

szociográfiából még egy következtetést levontam, mégpedig azt, hogy az egész csapatot 

lehetne még erősíteni, mert a két különálló kis csoport kicsit széthúzza azt.

Mint már említettem, a kutatásból kiderült, hogy az 1. dolgozó az informális vezető. Ezért 

érdekes lenne megnézni, hogy képességei alapján válhatna-e belőle formális vezető.
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2.4.3 „Vezetői hajlam” teszt37

A szociográfia eredményei alapján lehetségesnek tartom, hogy az 1. dolgozóban is 

megvannak a vezetéshez alkalmas tulajdonságok, ezért kitöltettem vele a vezetői hajlam 

tesztet. Ám nem csak vele, hanem a többi értékesítő munkatárssal is fontosnak tartottam 

elvégezni ezt a tesztet, mert ez viszonyítási alapot ad az 1. dolgozó eredményeihez képest.

A kérdőívből nyert információkkal a 2.3 pontban említett problémát szeretném megoldani, 

mely szerint a tulajdonos szeretne megszabadulni az ügyvezetői feladatoktól, és átadni ezt a 

feladatot egy megbízható embernek. A legmegbízhatóbbnak nyilvánvalóan a saját 

beosztottjait tartja, ezért ha rendelkeznek a kellő képességekkel, akkor ők is lehetnének 

ügyvezető-jelöltek.

A kérdőív feltárja, hogy kiből milyen vezető válna, és, hogy megvannak-e benne azok a 

tulajdonságok, amik alkalmassá tesznek valakit a vezetésre. A teszt 45 kérdésből áll, melyek 

mindegyikére két lehetséges válasz adható („a” vagy „b” válasz). Az „a” válaszok 

összeszámolása után megkapjuk a teszt pontszámát. Minél több pontot ér el a teszt kitöltője, 

annál alkalmasabb elméletben a vezetésre.

A teszt alapján az első dolgozó érte el a többiekhez képest a legmagasabb pontszámot (36 

pont). Benne igen erős becsvágy él, és rendelkezik a vezetéshez szükséges képességekkel. 

Kellő a felelősségtudata, ambíciója, hidegvére, és ügyesen tud másokat befolyásolni 

akaratának érvényesítésére. Így nyugodtan rá lehet bízni a vezetői pozíciót, mert ezt a 

feladatot is sikeresen fogja véghezvinni.

A második vevőszolgálatos munkatárs 23 pontot ért el, ami még nem jelenti egyértelműen, 

hogy megvannak benne a vezetéshez szükséges alkati képességek. Inkább csak vágyik a 

hatalomra és a vezető szerepre, semmint megfelelne, ha ilyen posztra helyeznék.

A harmadik beosztott 18 pontot ért el a kérdőív kitöltése során. A pontszám alapján aligha 

alkalmas arra, hogy másokat vezessen.

A tesztből arra következtetek, hogy az 1. dolgozó válhatna a leginkább a cég ügyvezetőjévé. 

De kis esélyt a 2. beosztottban is látok, hiszen megvan benne a hatalomvágy. Kellő 

motiválással még inkább ki lehet hozni a benne rejlő lehetőségeket, ezért az ajánlatom 

tartalmazni fog olyan ösztönző megoldásokat is, amik ezt figyelembe veszik.

                                                            
37 A kérdőívet Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel (Szókratész Külgazdasági 
Akadémia 2006) c.tankönyvéből használtam fel (157-163.o)



- 33 -

Problémafeltáró elemzésem következő pontjában az ügyvezető által gyakorolt vezetést 

elemzem részletesen: először bemutatom a vezető erősségeit és gyengeségeit, majd vezetési 

stílusát kutatom.

2.4.4 A vezető erősségeinek, gyengeségeinek elemzése38

A vállalat menedzsere által gyakorolt vezetés megértéséhez, a vezető tulajdonságait 

elemeztem a SWOT analízis módszerével. Az elemzés során e módszernek csak az első 2 

pontját (erősségek és gyengeségek) emeltem ki.

A cég vezetője egy nagyon intelligens, értelmes ember. Meglátásom szerint az érzelmi 

intelligenciája igen magas, fontosnak tartja, hogy a dolgozók rendben legyenek lelkileg, jól 

érezzék magukat munka közben. Talán túlságosan is sokat foglalkozik ezzel, azt lehet 

mondani, hogy elég lelkizős és érzékeny alkat. Jó és közeli kapcsolatot ápol a beosztottakkal, 

és ezt fontosnak tartja a vevőkkel is. Érzékeny mivolta jónak bizonyul a vezetés 

szempontjából, mert ezzel az alkattal megközelíthetővé, emberivé és szerethetővé válik a 

munkatársak számára. Bár megvan a negatívuma is, mert tulajdonos cégvezetőként nem kéne, 

hogy túlságosan bevonódjon érzelmileg, és így sose fogja tudni magát teljesen kivonni az 

operatív feladatok elvégzése alól.

Tehát nem egy keménykezű, szigorú vezetőről van szó, sokkal inkább baráti a viszonya a 

dolgozókkal. Szociális érzéke is igen fejlett, több próbálkozása is volt sérült, vagy segítségre 

szoruló emberek felvételével. Például 3 évig foglalkoztatott egy alkoholista fiút, és 

informatikusként alkalmazott egy sérült fiút.

Egy másik erős tulajdonsága az empatikusság, és ezért jó kereskedőnek vélem. A vevő 

központúsága abban nyilvánul meg, hogy mindig a számukra legmegfelelőbb megoldásra 

törekszik, igyekszik gesztusokat tenni feléjük. Szereti látni, amikor a vevők elégedettek, 

sokan észlelik a feléjük nyújtott gesztust, és pozitívan reagálnak. Véleménye szerint ettől 

működik részben a cég, mert ők egyedi bánásmódban részesítik a vevőket, egyedi termékeket 

is forgalmaznak az igényükre. A vásárlás során a főnök gyakran beszélget a vevőkkel, 

meghallgatja kéréseiket, van ideje foglalkozni velük. 

Most rátérek a vezető gyengeségeire: először is megemlíteném a túlzott óvatosságát, ami 

valamennyi talán kell, hogy legyen egy cégnél, de nem túl sok, mert ez elzárja a céget a 

nagyobb lehetőségektől, és a nagyobb lépcsőfokok megmászásától. Hiányzik belőle a bátor, 

vakmerő vezetői tulajdonság, véleménye szerint is jobb lenne offenzívabb stratégiát folytatni. 

A gond az, hogy mivel óvatos, és alapvetően bizalmatlan az új emberekkel, ezért a régi 

                                                            
38 Az ügyvezető igazgatóval folytatott mélyinterjúban elhangzottak alapján
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embereivel bástyázza körbe magát, akik nem mindegyikével van megelégedve, de nem mer új 

embert felvenni. Ez a probléma a természetéből ered, mert erősen változáskerülő, statikus 

alkat, aki fél az új helyzetek hozta bizonytalanságoktól.

Elmondása szerint az ellenőrzés mértéke nem nagy, csak közvetetten ellenőrzi a 

munkatársakat. Mikor bent van az irodában, akkor csak fél füllel hallja, hogy miket mondanak 

a vevőknek az értékesítés során. Kíváncsi voltam arra, hogy a vezető által elmondottak 

mennyire igazak a valóságban, és, hogy ez a kismértékű felügyelet ideális-e az összes dolgozó 

munkájának szempontjából.

2.4.5 Vezetési stílus teszt39

Az ügyvezetővel készített interjúmban elmondottakat alá szeretném támasztani egy a vezetési 

stílust feltáró teszttel. Ez a teszt két részből áll: az első része („A” teszt) egy viselkedés

ellenőrző kérdőív, a második fele („B” teszt) pedig egy attitűd (beállítódás) feltáró kérdőív. 

Az első teszt az ellenőrzés megfelelő mértékét kutatja, melyet kitöltettem a vezetővel és a 

három értékesítő munkatárssal. Az „A” tesztben 10 állítás szerepel, melyek mindegyikénél 

meg kellett jelölni azt a gyakoriságra vonatkozó (Mindig/Gyakran/Néha/Ritkán) 

válaszlehetőséget, amelyik a legpontosabban leírja a viselkedését. 

A „B” tesztben az X és Y elmélet definícióinak (melyek részletesen a szakdolgozat 

mellékletében olvashatóak) elolvasása után, meg kellett becsülniük az 5. ábrán szereplő 

skálán, hogy hol helyezkedik el véleményük szerint az attitűdjük. Ez a teszt az első teszt 

ellenőrzéseként is szolgál, valamint meg lehet érteni belőle, hogy milyen az önismeretük.

                                          3. dolg.      2. dolg.  1.dolg.    üv.

X elmélet              Y elmélet

10                  15                     20                24 25       27          29 30                    35                  40

4. ábra Attitűd skála40

                                                            
39 A tesztet Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel  (Szókratész Külgazdasági 
Akadémia 2006) c. tankönyvéből használtam fel  (91-93.o)
40 Saját munka
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Viselkedés ellenőrző kérdőív („A” teszt) értékelése:

A viselkedés ellenőrző kérdőívben 28 pontot ért el a cégvezető, amely teszteredményt 

érdemes részletesen is elemezni. A kérdőívre adott válasza alapján ritkán gyakorol szoros 

felügyeletet a beosztottak felett, és nem tart gyakran ellenőrzéseket a dolgozók munkáját 

illetően. Mivel a legtöbbjüket közel 10 éve ismeri, ezért eléggé megbízik bennük annyira, 

hogy nem tartja szükségesnek a mindennapos ellenőrzéseket. A döntéseket viszont inkább ő 

hozza, és úgy gondolja, hogy a beosztottak el kell, hogy fogadják ezeket. Tehát központosított 

a döntéshozatal, ám nem kedveli a büntetést. Ritkán ellenőrzi azt, hogy a beosztottak el 

vannak-e látva elegendő munkával. A határidők pontos teljesítése miatt gyakran sürgeti őket, 

hogy időre készen legyenek a munkával. Gyakori, hogy rögtön lépéseket tesz, ha látja, hogy 

csúszás van a munkában, mert fontosnak tartja, hogy a rendeléseket időben teljesítsék. 

Tehát a teszt alapján nem gyakorol nagymértékű ellenőrzést, egyvalamit viszont gondosan 

felügyel: elvárja a határidők pontos teljesítését. A döntéshozatalnál nem veszi kellően 

figyelembe a véleményüket, saját döntéseit a legtöbbször előnyben részesíti.

Az „A” teszt eredményei alapján az Y elméletben leírtak szerint kezeli az alkalmazottakat. 

„Az Y elmélet szerint a külső irányítás és a büntetéssel való fenyegetés nem kizárólagos 

módja a szervezeti célok elérésére irányuló erőfeszítések kiváltásának. Az emberek 

gyakorolni fogják az önirányítást és az ön-ellenőrzést, azoknak a céloknak a szolgálatában, 

amelyeknek elkötelezték magukat. A célokkal való elkötelezettség a célok elérésével 

kapcsolatos jutalmak függvénye.”41

Attitűdre vonatkozó kérdőív („B” teszt) értékelése, „A” és „B” teszt összevetése:

A vezető saját attitűdjének megítélésénél a 29-es pontot jelölte be a skálán. Az „A” teszt 

eredményei összhangban vannak a „B” teszt eredményeivel, tehát a kérdőív alapján valóban 

az Y elmélet érvényesül a vezetői gyakorlatban. Az „A” és a „B” teszt eredményének 

összevetéséből arra lehet következtetni, hogy jó a vezető önismerete, tisztában van a saját 

maga által gyakorolt vezetési stílussal. Képes a tudatos vezetésre, ha akarja, akkor tud 

változtatni a vezetésben elkövetett hibáin.

Az egyes dolgozók által kitöltött attitűd tesztek tükröznek bizonyos különbségeket a 

beállítódásukban, amire figyelnie kéne a vezetőnek. Ezek az eltérések a következők:

Az 1. dolgozó 27-est jelölt a skálán, tehát ő egy inkább önálló, és elkötelezett beosztott, aki 

nem igényel sok ellenőrzést. Így az ügyvezető által gyakorolt vezetési stílus az ő esetében jól 

                                                            
41 Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 92.o
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működik, hiszen pont úgy kezeli őt, mint amilyen típusú ember valójában. Ez a dolgozó 28 

pontot ért el a viselkedés ellenőrző kérdőívben, ezért arra következtetek, hogy jó az 

önismerete, tisztában van vele, hogy mit vár el a vezetőtől, és valóban nincs nagy igénye a 

felügyeletre. Mivel jó az önismerete, kellően magabiztos az önálló munka elvégzéséhez.

A 2. dolgozó 24-est választott a skálán, ami semleges beállítódást jelent, tehát jellemzőek 

lehetnek rá mind az X, mind az Y elmélet sajátosságai. Mivel neki nincs konkrét beállítódása, 

ő a leginkább formálható, rá hat leginkább a vezető motiválása. A viselkedés ellenőrző 

kérdőívben 25 pontot ért el, ami valóban azt bizonyítja, hogy az ösztönzés hatására van esélye 

fejlődni.

A 3. dolgozó a 20-as számot jelölte be a skálán, mely szerint ő közelebb esik az X elméletben 

leírt embertípushoz. „Az X elmélet szerint az átlagember eredendően nem szeret dolgozni és 

kerüli a munkát, ha lehet. Emiatt a legtöbb embert kényszeríteni, ellenőrizni, irányítani vagy 

büntetéssel fenyegetni kell azért, hogy megfelelő erőfeszítést tegyenek a szervezeti célok 

elérése érdekében. Ez az embertípus szereti, ha irányítják, elhárítja a felelősséget, és a 

biztonságra törekszik.”42 Ez a beosztott 17 pontot ért el az ellenőrzés mértékét kutató „A” 

tesztben, tehát neki valóban nagyobb mértékű ellenőrzésre lenne igénye. Emellett arra is 

következtetek, hogy nem annyira fejlett az önismerete, mivel attitűdjét máshogy becsülte, 

mint az a viselkedés ellenőrző kérdőívben kiderült. Mivel nem ismeri annyira önmagát, nincs 

meg a kellő önbizalma és magabiztossága, emiatt kevésbé önálló.

A főnök által alkalmazott vezetési technikák nem veszik figyelembe a 3. dolgozó 

beállítódását, őt is úgy kezeli, mint egy önálló és magabiztos dolgozót, ám ez a teszt 

megmutatja, hogy más vezetési stílust igényel egy ilyen jellegű munkatárs. Az ő esetében 

nagyobb szerepe van a vezető által gyakorolt külső nyomásnak, neki szüksége lenne több 

segítségre és nagyobb irányításra, mivel ő nem egy proaktív és kezdeményező típus.

Tehát a főnök által gyakorolt vezetésnek adaptívabbnak kéne lennie, figyelembe véve, hogy a 

dolgozók különböző típusú emberek. A probléma csak annyi, hogy egy fajta vezetési 

módszert alkalmaz tudatosan, holott az ettől eltérő beállítódású beosztottak más milyet 

igényelnének. Ha sikerülne adaptívabbá tennie vezetési stílusát, akkor az összes dolgozót 

tudatosan tudná kezelni.

Ezért a vezető tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy más jutalmak hatnak ösztönzőleg az 

egyes dolgozókra. A 3. beosztott ösztönzésében nagyobb szerepet kéne kapniuk az anyagi 

jutalmaknak, míg az 1. dolgozónál ezeknek az ösztönzőknek kevésbé van hatásuk, és számára 

                                                            
42 Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész Külgazdasági Akadémia 
2006, 92.o
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fontosabb lenne a munka gazdagítása, a kihívás és elismerés megszerzése. A 2. munkatársnál, 

mind az anyagi, mind a nem anyagi jellegű motiválás hatásos lehet. Ezért egy olyan 

ösztönzési rendszert kéne alkalmazni, ami figyelembe veszi az előbb említett összes 

szempontot.

2.5 Eddig felmerült problémák összegzése

1.Probléma:

A vezető egy dilemmával küzd, nem tudja eldönteni, hogy elbocsátsa-e a 3. dolgozót, és 

felvegyen-e egy új alkalmazottat, vagy a jelenlegi dolgozók mindegyikét alkalmazza. Ez a 

kérdés azért merült fel benne, mert a 3. vevőszolgálatos munkatárssal felmerültek bizonyos 

problémák: sok helyzetben nem akar dönteni, önállótlan, és az ügyfelek kiszolgálásánál nem 

elég készséges, nem figyel eléggé a vevőkre.

2. Probléma:

Amiatt, hogy nem minden dolgozót lehet önállóan hagyni, a főnök mindig bent kell, hogy 

legyen a munkahelyen, nem tudja magát kivonni a napi szintű munkákból. Viszont tudja, 

hogy 60 éves létére pár év múlva már nem fog tudni ennyit dolgozni, és fokozatosan el kéne, 

hogy távolodjon az operatív feladatok irányításától a tulajdonosi vezetés felé. Emiatt 

szeretne pár év múlva találni egy megbízható embert az ügyvezetői pozícióba, ám 

nagyon bizalmatlan az új jelöltekkel szemben.

3. Probléma:

Ezen kívül problémát okoz a tulajdonos által gyakorolt vezetés, mert az túlságosan 

merev, és nem az adott személyhez igazodik. A főnök vezetése nem veszi figyelembe a 

dolgozók különböző alkatát: nem tartja szem előtt a 3. dolgozó attitűdjét, őt is úgy kezeli, 

mint egy önálló és magabiztos dolgozót. Az 1. dolgozóhoz jobban illik a vezető bánásmódja, 

de ő már készen áll arra, hogy több kihívással és felelősséggel járó feladatot kapjon. 

A problémák feltárása után, a tanácsadás következő lépése a cég helyzetében történő változás 

megtervezése.
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2.6 Változás tervezése

2.6.1 Lehetséges megoldások az 1. problémára

A tanácsadásom során először választ szeretnék adni az ügyvezetőnek arra, hogy mit 

érdemes tennie egyrészt abban a kérdésben, hogy érdemesebb-e felvennie egy új embert 

a 3. beosztott helyére, vagy maradjon a jelenlegi dolgozóknál. A választ közgazdasági 

számolásokkal fogom alátámasztani.

Számolásom során szeretném kideríteni a következő kérdésekre adható válaszokat:

1. Az összes beosztottat megéri alkalmazni? Mennyi hasznot hoz a jelenlegi dolgozók 

alkalmazása? Ezeket a kérdéseket a 2.6.1.1-es fejezetben részletezett számolások segítségével 

fogom megválaszolni.

2. Mennyi hasznot hozna egy új vevőszolgálatos alkalmazott felvételébe történő befektetés, és 

ez mikor térülne meg? Ezen kérdések megválaszolására a 2.6.1.2-es fejezetben részletezett 

számolások eredményei szolgálnak.

A két kérdés válaszának tükrében következtethető, hogy jelenleg szükséges-e a dolgozók 

valamelyikét elbocsátani.

2.6.1.1 A dolgozók teljesítményére vonatkozó számolások43

Az első kérdésre akkor lehet választ adni, ha ismerjük a dolgozók teljesítményét. Ezt le lehet 

vezetni abból, hogy a forgalom mekkora hányadát realizálják. Az erre vonatkozó számolások 

a mellékletekben olvashatóak.

A mellékletekben részletezett számolások szerint 1.652.000 Ft a dolgozók „bérfedezete”44. 

Ismerve a beosztottak által realizált (nagy-és kiskereskedelmi) forgalomhányadokat, ki lehet 

számolni a teljesítményüket.

                                                            
43 Az ügyvezető igazgató által megadott adatok alapján
44„Bérfedezet”: ennek az összegnek csak az értékesítő munkatársak bérköltségét kell fedeznie, beleértve a 

tulajdonos ügyvezető igazgatót is, aki jellemzően osztalék formájában kapja meg a részét.
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Az 1. táblázatban az egyes dolgozók teljesítményére vonatkozó adatok láthatóak.

Bérfedezet

Nagyker 
hányad (%)

Kisker 
hányad (%)

Bérfedezet 
(Ft/hó)

Bérfedezet 
(kerekítve 

Ft/hó)

Haszon 
(Ft/hó)

Dolgozó 1 11,875 13,1 413000 413000 223000
Dolgozó 2 11,875 10,5 369635 370000 180000
Dolgozó 3 11,875 7,9 326270 326000 136000
Tul.üv.ig 11,875 21 543095 543000 353000

Összesen 47,5 52,5 1652000 1652000 892000

1. Táblázat Bérfedezet 45

Az ügyvezető igazgató elmondása szerint a forgalom 52,5%-a származik közvetlen 

értékesítésből a végfelhasználók számára (kiskereskedelmi forgalomból), és 47,5%-a a 

viszonteladóknak történő értékesítésből (nagykereskedelemből).

A viszonteladóknak eladott árukat általában nagyobb mennyiségben és kisebb tételben 

forgalmazzák, ezért kevesebb kereskedelmi ügyletet jelent. Az ügyvezető feltételezése az, 

hogy ez a munka négyük között egyenlő arányban oszlik el, mert az ilyen jellegű értékesítés 

során, a kereskedői képességek kevésbé játszanak szerepet, ugyanis a viszonteladókat kevésbé 

kell meggyőzni, mivel ők tudják, hogy milyen termékre van szükségük. Tehát a táblázat 

második oszlopában szereplő 11,85%-os érték az egy dolgozóra jutó nagykereskedelmi 

forgalomhányadnak felel meg.

A főnök megfigyelése alapján a kiskereskedelmi forgalomban viszont már láthatóak a 

teljesítmény-, és képességbeli különbségek. Eszerint a kiskereskedelmi forgalom a 

következőképpen oszlik meg az értékesítő munkatársak között:

Dolgozó 1: 25%

Dolgozó 2: 20%

Dolgozó 3: 15%

Tulajdonos ügyvezető igazgató: 40%
                                                            
45 Saját számolások alapján



- 40 -

Ebből adódnak az 1. táblázat 3. oszlopának adatai.

Mindezek alapján a táblázat utolsó oszlopa mutatja az egyes munkatársak által hozott 

bérfedezetet.

Ezt követően kiszámoltam az egy emberre jutó havi bérköltséget, mely tartalmazza a 180.000 

Ft bruttó fizetést, a járulékokat, és egyéb juttatásokat. A következő táblázat a beosztottak 

bérköltségeit mutatja be, mely különbözik a jelenlegi beosztottak, és egy kezdő dolgozó 

esetén.

Bérköltségek

Bérköltség elem
Jelenlegi dolg. 

(Ft/hó)
Kezdő dolg. 

(Ft/hó)

Fizetés 180000 140000
35% Járulék 63000 49000
BKV Bérlet 9000 9000
Egészség pénztár 17500 -
Étkezési csekk 15000 15000
Összesen 284500 213000

Értékesítés bérktg. 190000 142000

2. Táblázat Bérköltségek46

A számításaim alapján egy dolgozó havi bérköltsége 285.000 Ft. Ennek a 2/3-át kell venni, 

ugyanis a főnök elmondása szerint a dolgozók munkaidejének kb. 2/3 részét teszi ki az 

értékesítési tevékenység. Így csak az értékesítési tevékenységre eső bérköltség 190.000 Ft.

Ha a bérfedezetből kivonjuk az értékesítés bérköltségét, megkapjuk a dolgozók 

teljesítményére vonatkozó adatokat, illetve azt, hogy mennyi tiszta hasznot hoz egy dolgozó 

(1. táblázat). Az erre vonatkozó részletes számolások a mellékletekben találhatóak.

A fenti adatok segítségével választ kapunk az első kérdésre. A számok bíztatóak, hiszen az 

összes dolgozó alkalmazása megéri anyagilag a vezető számára, mert mindegyikük 

értékesít annyit, hogy ebből sikerül a cégnek árrést realizálnia. 

Viszont az adatokból egyértelműen kiderül, hogy eltérőek a beosztottak teljesítményei. Ennek 

ellenére mindegyik dolgozó jövedelme ugyanannyi, tehát ugyanannyi költség mellett, az 1. és 

a 3. dolgozó által a cég számára hozott haszon közt majdnem havi 100.000 Ft különbség van. 

                                                            
46 Saját számolások alapján
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Tehát a vállalat számára a harmadik dolgozó alkalmazása éri meg a legkevésbé 

anyagilag a többi beosztotthoz képest. Ezért azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen változást 

hozna, ha sikerülne találni a helyére egy magasabb teljesítményű alkalmazottat.

Ezt követően kikértem a vezetőtől a további számolásokat segítő adatokat.

2.6.1.2 Új alkalmazott felvételébe történő befektetés elemzése47

Tehát ez után azt vizsgáltam, hogy mennyiben változna a cég anyagi helyzete, ha egy 

magasabb hatékonyságú alkalmazott kerülne a 3. dolgozó helyére. Ahhoz, hogy lássuk, hogy 

mennyi hasznot hozna egy új beosztott, ki kell számítani felvételének és a régi beosztott 

elbocsátásának a költségét.

Így kiszámoltam, hogy mennyire érné meg a cégnek egy új alkalmazott felvételébe történő 

befektetés (így ezután meg lehet válaszolni a 2. kérdést). Ezzel a számolással azt szeretném 

kideríteni, hogy nyereséges-e ez a befektetés, és mennyi idő után térülne meg.

A következőkben 4 esetet fogok megvizsgálni, melyekben a jövőbeli új munkatárs 

teljesítményét számolom ki. Mivel a jövőbeli dolgozó teljesítményét nem ismerjük, csak az 

ismert adatokból lehet következtetni. Ezért az új munkatárs teljesítményére vonatkozó 

becsléseknél a jelenlegi dolgozók eredményeit használtam fel.

Az új dolgozónak 3 hónap betanulási időt kell adni, ezalatt kevesebb fizetést és juttatást kap, 

összesen 213.000 Ft a bérköltsége. Ezeket a költségeket a 2. táblázat 3. oszlopa tartalmazza. A 

4-edik hónaptól ugyanannyi fizetést és egyéb juttatásokat kapna, mint a régi dolgozók. 

Az új munkatárs felvételének van közvetlen költsége is, mégpedig a toborzásra költött pénz. 

Ezt a vállalatvezető végeztetheti egy közvetítő irodával, vagy végezheti saját maga is. A 

következőkben 4 esetet mutatok be: az 1. és 2. esetben a toborzó iroda által végzett keresés 

eredményére vonatkozó becslések olvashatóak. A 3. és 4. esetben pedig a vezető által 

lebonyolított toborzás eredményére vonatkozó becsléseket számoltam ki. A négy eset 

mindegyikénél szerkesztettem egy-egy diagramot, ami a jelenlegi 3. dolgozó (az ábrán „régi 

dolgozó”) és az új beosztott feltételezhető teljesítményét ábrázolja.

                                                            
47 Az ügyvezető igazgató által megadott adatok alapján
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Első eset

Dolgozó cseréjének 1. esete

Felvétel és 
elbocsátás költségei

1.hónap 2.hónap 3.hónap 4.hónap 5.hónap

Bérköltségek 142000 142000 142000 190000 190000
Felvétel ktg-e 180000
Elbocsátás ktg-e 180000 180000 180000 180000
Össz. ktg. 502000 322000 322000 370000 190000

Fedezet 350000 380000 413000 413000 413000
Haszon -152000 58000 91000 43000 223000

3. Táblázat Dolgozó cseréjének 1. esete48

A 3. táblázatban látható adatok a legjobb, de egyben reális helyzetet mutatják be. A 

táblázatban szereplő adatok magyarázata a következő:

A közvetítő irodák a közvetített munkaerő első havi fizetését kérik el jutaléknak általában, így 

180.000 Forintot számoltam fel e költségként.49 A munkaközvetítő iroda megbízása esetén 

sokkal nagyobb valószínűséggel sikerül egy megfelelő teljesítményű dolgozót találni, mert ők 

munkájuk során részletesen átvizsgálják a releváns munkaerő-piaci szegmenst, és ezután 

mutatják be a legmegfelelőbb jelölteket a megrendelőnek. Ezek a cégek általában garanciát is 

vállalnak a sikerre, ha tehát egy hónap után nem válik be az általuk közvetített új alkalmazott, 

akkor el lehet küldeni őt, és az iroda tovább keresi a megfelelő jelöltet. Emiatt tehát 

számolásomban kizártam azt az esetet, hogy a vezető elvárásainak nem megfelelő beosztottat 

találnának.

Az elbocsátott dolgozónak végkielégítést kell fizetni, ami 10-15 év ledolgozott munkaidő 

esetén 3 havi fizetés, és kb. 1 havi fizetett felmondási idő, tehát összesen kb. 4 havi fizetés 

költségének felel meg.50

Ahhoz, hogy láthassuk, mennyi hasznot hoz a cégnek egy új ember alkalmazása, meg kell 

állapítanunk a feltételes jövőbeli teljesítményét. Az első esetben azt feltételeztem, hogy a 

közvetítő iroda a főnök elvárásainak teljesen megfelelő embert talál. Ezért megkérdeztem tőle, 

                                                            
48 Saját számolások alapján
49 Az ügyvezető igazgató elmondása szerint
50 http://www.vegkielegites.net/VEGKIELEGITES-KISZAMITASA/VEGKIELEGITES-KISZAMITASA.php
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hogy mi az elvárása az új alkalmazottól, milyen teljesítmény felelne meg az igényeinek. 

Kérdésemre azt válaszolta, hogy azzal már nagyon elégedett lenne, ha az új beosztott a 

betanulási idő vége felé, a jelenleg legmagasabb teljesítményű dolgozóval (1. dolgozó) azonos 

teljesítményt mutatna fel. Ezért számolásomban az 1. dolgozó teljesítményére vonatkozó 

adatokat használtam fel (a 3. hónaptól), figyelembe véve, hogy a betanulás első 2 hónapjában 

még valószínűleg alacsonyabb lesz az új beosztott teljesítménye.

Tehát mivel az új ember felvételének kezdeti költségei viszonylag magasak, a 4-edik hónaptól 

térül meg ez a befektetés, (ahogy azt az 1. táblázat is mutatja). Az 5. ábrán látható, hogy az 5-

dik hónaptól 87.000 Ft-tal több hasznot hozna a cégnek a régi dolgozó leváltása egy új, magas 

teljesítményű munkatársra, ezért érdemes elgondolkozni a cserén.
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5. ábra Dolgozó cseréje, 1.eset

Második eset

A további esetekre vonatkozó táblázatok a mellékletekben találhatóak (4.,5.,6. táblázat) A 

második eset szerint az ügyvezető igazgató szintén munkaközvetítő irodát alkalmazna, de az 

új beosztott teljesítménye a főnök elvárásainak kevésbé felel meg. Ezért arról is kikérdeztem 

őt, hogy mi lenne az a teljesítményszint, ami még éppen, hogy megfelel elvárásainak, tehát 

elégedett volna annyira, hogy úgy dönt, hogy alkalmazza a toborzó iroda által közvetített 

embert. Azt válaszolta, hogy ha az új beosztott hasonlóan teljesítene, mint a 2. dolgozó (jó, de 

nem a legmagasabb teljesítményű beosztott), akkor is alkalmazná az új jelöltet. Így ebben az 

esetben a második dolgozó teljesítményére vonatkozó adatokkal számoltam. Annyiban tér ez 
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el a következő esetben vázoltaktól, hogy itt (a közvetítő irodának fizetett) 120.000 Ft-tal több 

pénzbefektetéssel jár az új dolgozó felvétele, így az első hónapban még magasabb 

költségekkel jár. Ahogy az a következő ábrán látható, ebben az esetben szintén az 5. 

hónaptól éri majd meg a befektetés, ugyanis ekkortól kezdve 44.000 Ft-tal több 

haszonnal jár egy új beosztott alkalmazása.
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6. ábra Dolgozó cseréje, 2.eset

Harmadik eset

E feltételezés szerint a főnök maga végzi a toborzást. Számításaim szerint ez kerekítve 62.000 

Ft-os költséget jelentene számára. Ehhez a számításhoz is az ő segítségére volt szükségem, 

mivel ő tudja a legjobban megmondani, hogy saját maga hogyan végezne el egy toborzást. 

Elmondása szerint 5 órát szánna a hirdetések feladására és önéletrajzok átolvasására. 20 

embert behívna egy fejenként 20 perces interjúra, majd egy második körben behívná közülük 

a 3 leginkább tetszőt egy 20 perces beszélgetésre. Ez körülbelül 13 óra időráfordítást jelent, 

mely alatt ő idejének átlag 2/3-ában értékesítéssel is foglalkozhatna, mely óránként 4800 

Forint árbevételt hozna, ami viszont kiesik, mert a toborzással foglalkozik ez idő alatt. Így ezt 

haszonáldozat-költségként az általa lebonyolított keresés költségének lehet felszámolni.

Az ügyvezető igazgató által végzett toborzás véleményem szerint nem lesz nagyon 

eredményes, mert nem rendelkezik az ehhez szükséges szakértelemmel, és nem is tudja teljes 

idejét erre szánni. Így valószínűleg nem lesz annyira sikeres az általa végzett toborzás 
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eredménye, mint az 1. esetben vázoltak (ahol sikerül az 1. dolgozóhoz hasonló teljesítményű 

alkalmazottat találni). De az elképzelhető, hogy sikerül olyan jelöltet találnia, aki (ugyan nem 

teljes mértékben, de) még megfelel elvárásainak. Ezért ebben az esetben úgy számoltam, 

mintha az új beosztott a 2. dolgozó teljesítményéhez hasonló eredményeket mutatna fel.

Eszerint az első hónapban még szintén veszteséges lenne ez a befektetés, de az ötödik

hónaptól 44.000 Ft-tal több hasznot hozna a cégnek a régi dolgozó leváltása egy új, 

magasabb teljesítményű munkatársra.
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7. ábra Dolgozó cseréje, 3.eset

Negyedik eset

Ez a számítás a legrosszabb esetet vázolja fel, amely annyiban más, mint a harmadik eset, 

hogy itt azt feltételeztem, hogy az ügyvezető által végzett toborzás még kevésbé sikeres, és 

egy olyan jelöltet venne fel, akivel a jövőben nem lenne megelégedve. Erre is van esély, 

hiszen a tulajdonos kevésbé ismeri a hatékony keresési módszereket, és nincs meg a kellő 

szakértelme sem. Mivel jelenleg a 3. dolgozó az, akinek teljesítményével nincs megelégedve, 

ezért itt az ő teljesítményére vonatkozó adatokkal számoltam.

E feltételezés szerint a betanulási idő után az új alkalmazott a régi, legalacsonyabb 

teljesítményű dolgozó eredményeit érné el. Az első, második és 4-edik hónapban negatív 

lenne a befektetés mércéje, plusz költségekkel járna, de ennek ellenére semmi változást 

nem hozna az árbevételben. 
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8. ábra Dolgozó cseréje, 4.eset

Összegezve a fenti adatokat:

1. eset: plusz haszon 5. hónaptól 87.000 Ft/hó

2. eset: plusz haszon 5. hónaptól 44.000 Ft/hó

3. eset: plusz haszon 5. hónaptól 44.000 Ft/hó

4. eset: plusz haszon nincs, csak plusz költség

Tehát arra a kérdésre, hogy milyen lesz a befektetés eredménye, az a válasz, hogy csak a 4. 

esetben lesz veszteséges, mert ekkor csak plusz költségekkel jár, de nem hoz semmilyen 

változást a cég helyzetében.

A négy eset közül azt kellene választani, ami a legnagyobb hasznot hozza, a legalacsonyabb 

költségek mellett. Ám nincsenek biztos adatok (sem a toborzó iroda, sem a vezető saját maga 

által végzett keresés esetében), a keresés eredményének valószínűségére vonatkozóan. Mivel 

a 3. és 4. esetben a vezető saját maga végzi a toborzást, és pont e két eset egyikében fordulhat 

elő a veszteséges befektetés, ezért ki kell zárni mindkét esetet. Tehát nem előnyös, ha saját 

maga végzi az új jelölt toborzását, ezért érdemesebb közvetítő irodát alkalmaznia.

Mivel a közvetítő iroda megbízásába történő befektetés nem hoz veszteséget (1. és 2. eset), 

csak plusz hasznot, ezért a jövőben mindenképp megérné felvenni egy új alkalmazottat. Az 

viszont látszik az adatokból, hogy a vezetőnek nem szükséges ezt egyből megtennie, 

mivel a jelenlegi dolgozók alkalmazása se veszteséges, tehát mindegyikük munkája hoz 

hasznot a cég számára.
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Így azt tanácsolom az ügyvezetőnek, hogy még halassza el a döntést a 3. dolgozó 

elbocsátásáról, de természetesen a végső döntés őt illeti.

A döntés elhalasztása mellett szól az, hogy a vezető egy erősen változáskerülő alkat, aki 

nehezen válik meg alkalmazottaitól. Azért sem tanácsolom a vezetőnek, hogy most felvegyen 

egy új alkalmazottat, mert a jelenlegi gazdasági helyzet sem kedvez egy új befektetésnek. A 

válság hatására a tavalyi évhez képest 20 millió forintot visszaesett a cég forgalma, ezért a 

vezető érthetően óvatosabb a költségvetéssel, és nagyobb kockázatot lát egy új befektetésben.

Tehát sikerült minden kérdésre válaszolni: az összes dolgozó munkája hasznot hoz a cég 

számára, alkalmazásuk nem veszteséges, ezért jelenleg nem szükséges senkit se 

elbocsátani. Ám, ha a jelenlegi teljesítményük változatlan marad, akkor a jövőben 

jobban megéri elbocsátani a 3. beosztottat, és egy új alkalmazottat felvenni.

2.6.2 Új ösztönzési rendszer bevezetése51

Az eddigi adatokból nem derül ki egyértelműen, hogy a dolgozók a maximum teljesítményt 

hozzák-e ki magukból. A vezetési stílus teszt azt viszont alátámasztotta, hogy a vezető nem 

veszi figyelembe a beosztottak alkatbeli különbségeit, és ezért nem a számukra megfelelő 

módon motiválja őket. Az általam tanácsolt megoldás alapján viszont kiderülhet, hogy 

teljesítményük fejlődhet-e még, és az is feltárható lesz, hogy mi a belőlük kihozható 

maximális teljesítmény.

Tehát a kutatásom során arra jutottam, hogy a vezető gondjai az ösztönzésnél elkövetett 

hibákból erednek. Egyrészt nem megfelelő az általa alkalmazott bérezési rendszer, hiszen 

mindegyik dolgozó jövedelme megegyezik, ám teljesítményük közt jelentős az eltérés. A 

dolgozók nem érzik, hogy többet kéne értékesíteniük, hiszen a magasabb teljesítmény esetén 

is csak a fix jövedelmüket kapják meg. Ezért hiányzik a jelenleg alkalmazott bérezési 

rendszerből a magasabb teljesítmény esetén kapható jutalom. Tehát a jelenlegi bérrendszer 

nem hat elég ösztönzőleg rájuk, és nem járul hozzá a teljesítmények növekedéséhez. Nem 

kizárt, hogy a dolgozók teljesítménybeli különbsége nemcsak a képességbeli eltérésekben 

van, hanem a bérezési rendszer hibáiban is keresendő.

Az egyes dolgozók bérfedezetére vonatkozó számolások azt mutatják, hogy van fedezet a 

beosztottak jövedelmének növelésére, tehát van lehetőség bevezetni egy ösztönzőbb bérezési 

rendszert, elérhető plusz anyagi jutalmak kitűzésével.

                                                            
51 Eugene McKenna-Nic Beech: Emberi Erőforrás Menedzsment Panem Kiadó 1998, 156-186.o
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Egy új teljesítmény-ösztönző rendszer bevezetésével megfigyelhető, hogy milyen hatással

lenne ez a beosztottakra, különösképpen a 3. dolgozóra, és következtethető ebből, hogy a 

képességeivel, vagy motiváltságával van-e a probléma. Az új rendszer bevezetésének hatására 

remélhetőleg javul az ő teljesítménye is, és nem kell felvenni egy új embert a helyére, így a 

fent említett költségeket meg lehetne spórolni.

Így azt tanácsolom a vállalatvezetőnek, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt az ösztönzés 

menedzsmentre, és vezessen be egy új ösztönzési rendszert. 

Az új ösztönzési rendszer bevezetésének első lépéseként ki kell tűzni annak céljait. A cél az, 

hogy mindenkiből kihozza teljesítménye maximumát - azért, hogy kevesebbet kelljen 

foglalkoznia az értékesítéssel, és ez által többet foglalkozhasson közvetlenül a cég 

fejlesztésével. Tehát az új rendszer bevezetésekor kitűzött cél megegyezik a tanácsadás 

alapvető céljával, vagyis az ügyvezető tehermentesítésével, feladatának könnyítésével.

A második lépés az, hogy mindenkivel külön elbeszélget, és közli a rendszer bevezetésének 

okát, és a kitűzött célt. A beszélgetés során fontos, hogy kihangsúlyozza a teljesítményre 

vonatkozó számolások eredményét, tehát azt, hogy mindegyikük munkája hasznos a cég 

számára, de rejlenek bennük még kihasználatlan lehetőségek.  Ha a dolgozók megértik, hogy 

mit akar elérni az új rendszerrel, akkor jobban tudnak azzal azonosulni, és eredményesebb 

lesz annak bevezetése.

A következő lépés az ösztönzési rendszer elemeinek kiválasztása. Az általam javasolt 

ösztönzési rendszer két fontos tényezőből áll. Az egyik fontos elem az anyagi jutalmak helyes 

megválasztása, a másik pedig a nem anyagi jellegű ösztönzők bevezetése.

Először javaslatot teszek az anyagi juttatások helyes megválasztására. 

2.6.2.1 Anyagi juttatások

A havi 180.000 Ft-os fizetést, plusz az egyéb anyagi jutalmakat jelenleg mindegyik dolgozó 

megkapja függetlenül az értékesítési teljesítményétől. Ez a fix jövedelem nem díjazza a külön 

erőfeszítéseket, és ezért ennek alkalmazása igazságtalan az értékesítési munka esetén. Így a 

bérezési rendszerbe be kéne építeni a dolgozók egyéni teljesítményét figyelembe vevő 

jutalmat. A fix jövedelmet véleményem szerint meg kell hagyni 180.000 forintnak, mert 

elégedetlenséget szülne, ha a vezető ezt lecsökkentené, és a megemelése sem tanácsolt, mert

akkor mindenkinek meg kéne emelni a fix bérét. Ez amiatt is érvényes, mert az új rendszer 

nem részesíthet senkit sem előnyben a múltbeli teljesítménye miatt.
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Én egy mozgóbéres prémiumrendszer bevezetését tanácsolom, ami figyelembe veszi a 

dolgozók teljesítményei közti eltérést, és az egyedi teljesítményekhez mérten határozza meg a 

különböző szinteket. A növekvő teljesítményszintekhez egyre magasabb prémiumokat 

kötöttem, amiket a dolgozó csak akkor kaphat majd meg pluszban a fix fizetéséhez, ha eléri a 

meghatározott értékesítési szintet. Fontos, hogy ezek a szintek reálisak és elérhetőek legyenek 

az értékesítési munkatársak számára, hogy eléggé motiválják és aktivizálják őket.

Mozgóbéres prémiumrendszer

Jelenleg 
telj. forg. 
rész (%)

Teljesítendő 
szint

Teljesítendő 
forg.rész (%)

Plusz forgalom 
(%)

Plusz árrés (Ft)
Bérköltség 

(Ft)

III.dolgozó

15 1.szint 20 5 43365 20000
2.szint 25 10 86730 35000
3.szint 30 15 130095 50000

II. dolgozó
20 2.szint 25 5 43365 35000

3.szint 30 10 86730 50000

I. dolgozó

25 3.szint 30 5 43365 50000

4. Táblázat Mozgóbéres prémiumrendszer52

A 8. táblázatban az általam ajánlott összegek láthatóak, de fontos megjegyezni, hogy ez csak 

egy példaként szolgál a vezető számára. Így az is előfordulhat a jövőben, hogy ezekkel az 

összegekkel nem működik jól a bérezési rendszer. Ha a tulajdonos az ösztönzési rendszer 

bevezetése után rendesen adminisztrálja a havi teljesítményeket, akkor egy bizonyos idő után 

látszani fognak a rendszer esetleges hibái.  Tehát a főnök döntése az, hogy hogyan alakítja a 

kapható prémiumokat, és az elérendő szinteket. A táblázatban az új bérezési rendszer által 

hozott eredmények láthatóak sorba rendezve (III-I.dolgozóig). Egy adott hónapban csak 1 

szintet lehet teljesíteni, így a táblázat olvasása során csak az adott dolgozó által teljesített szint 

sorát kell figyelembe venni. A számolásban azt feltételeztem, hogy az ösztönzési rendszer 

                                                            
52 Saját számolások alapján
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csak pozitívan hat, tehát a hatására nem történik teljesítmény csökkenés. Ugyanis attól még, 

hogy a dolgozók nem tudják elérni a kitűzött szinteket, a fix bérüket ugyanúgy megkapják. Ha 

az egyik beosztott teljesítménye nagyon megnő (a többi beosztott teljesítménye pedig 

változatlan marad), akkor ettől a többi dolgozó forgalomrésze még nem lesz alacsonyabb, 

hiszen a főnök kiskereskedelmi részesedése folyamatosan csökken, és ezzel pont elérjük az 

ösztönzési rendszer bevezetésekor kitűzött célt (tehát az ügyvezető tehermentesítését).

A táblázatban szereplő példa magyarázata a következő:

A 3. dolgozó jelenleg 15%-ot teljesít a kiskereskedelmi értékesítésből. Ezért 20% 

kiskereskedelemi forgalom elérése szükséges ahhoz, hogy egyáltalán prémiumot kapjon. E 

teljesítményszint elérése esetén 20.000 Ft lesz a jutalma. A szint teljesítése nem lesz irreális 

számára, hiszen ez a szint a 2. vevőszolgálatos munkatárs jelenlegi teljesítményének felel 

meg. Az elérhető jutalommal a 3. dolgozót arra ösztönözzük, hogy közelítsenek eredményei a 

2. vevőszolgálatos munkatárséhoz, ám ha ez nem sikerül neki, nem történik semmi változás a 

fizetésében.

A 2. dolgozónak 20% a jelenlegi részesedése a kiskereskedelmi forgalomból. A fenti logika 

alapján 25%-os kiskereskedelmi értékesítés esetén kaphat prémiumot. A 25%-os szint elérése 

esetén 35.000 Ft lesz a prémium. 

A harmadik szint 30%-os forgalomszint eléréséhez köti az 50.000 Forintos prémiumot. Az 1. 

dolgozónak ezt már nehezebb lesz teljesíteni, hiszen ő már jelenleg is szinte a maximumot 

hozza ki magából, de őt egyébként sem az anyagi jutalmak ösztönzik igazán (a fent említett Y 

elmélet miatt), hanem az ő esetében a nem anyagi ösztönzők lesznek a fontosabbak. Erre a 

következő fejezetben térek ki majd részletesen.

A szintek elérése nem a külön dolgozókhoz kötött, ezért hosszú távon nem kizárt, hogy a 3. 

beosztott két szintet lép meg (és eléri a 3. szintet), a második pedig egyet, ezeket az eseteket is 

a 8. táblázat részletezi. 

A táblázat alapján, ha mindegyik dolgozó tudja teljesíteni a saját teljesítményéhez képest a 

következő szintet, (mely eset a dőlt betűs sorokban látható), akkor összesen kb. havi 100.000 

Ft plusz bérköltséggel jár a rendszer bevezetése, míg kb. 130.000 Ft lesz az összárrés-

növekedés. Ez esetben 15%-al kevesebb értékesítési munka hárul az ügyvezetőre, így 

sikerül elérni azt a célt, hogy tehermentesítsük őt. Ezen felül ha a 3. dolgozónak sikerül a 

2. dolgozó jelenlegi teljesítményszintjét elérni, akkor az ügyvezető nem fogja elbocsátani, 

mert ez már jobban megfelel elvárásainak. Tehát a mozgóbéres prémiumrendszer 

bevezetésével az is kiderül, hogy a jövőben el kell-e bocsátani a 3. dolgozót.
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Ezek a jutalmak a havi teljesítmény függvényében kaphatóak. Ez a gyakoriság azért hatásos, 

mert nem befolyásolja negatívan a jövőbeli teljesítményt, hiszen attól még, hogy a dolgozó az 

adott hónapban nem tudta teljesíteni az előírt szintet, még megkaphatja a prémiumot a 

következő hónapban. Másrészt nem nehezedik a beosztottakra az a nyomás, hogy ha nem 

hozzák az elérendő teljesítményeket, akkor kevesebb lesz a fizetésük (a rendszer bevezetése 

előttinél). Mivel a beosztottaknak az az érdeke, hogy elérjék a prémiumot, ez a jutalmazási 

rendszer teljesítmény-növekedést fog előidézni a vállalatban. A vezetőnek annyival több 

feladata lesz csak havonta, hogy adminisztrálnia kell a dolgozók eredményeit, és felülbírálnia 

azokat, ami havi 2-3 óra időbefektetéssel jár. Fontos, hogy számon tartsa az új eredményeket, 

és korrigálja a teljesítmény szinteket és a jutalmakat, abban az esetben, ha azok túl magasra, 

vagy alacsonyra lettek volna kiszabva.

A bérezési rendszer bevezetése után számon tartható és mérhető lesz a teljesítmény, 

követhetővé válik az egyes munkatársak fejlődése. Utolsó lépésként visszajelzéseket kell adni,

és ösztönözni a beosztottakat pozitív megerősítésekkel. Tehát, ha a dolgozó teljesítménye már 

kis fejlődésnek is indult, akkor egyből meg kell őt dicsérni, így a vezető sikerélményt tud 

szerezni neki. 

Tehát a fent említett érvek alapján belátható, hogy érdemes bevezetni az általam javasolt 

mozgóbéres prémium rendszert. Sokkal motiváltabbak lesznek a beosztottak, és a

cégvezetőnek kevesebbet kell majd közvetlenül foglalkoznia az értékesítői munkával. Így 

nagyobb hangsúlyt tud fektetni a vállalat fejlesztésére, és ezzel elértük a rendszer 

bevezetésének célját.

2.6.2.2 Nem anyagi ösztönzés

A fejezetben javasolt nem anyagi ösztönzők bevezetésének célja szintén a tanácsadás 

elején feltárt alapvető probléma megoldása, tehát az ügyvezető munkájának 

megkönnyítése. A nem anyagi ösztönzők javaslata során szem előtt tartottam a dolgozók 

alkati különbségeit, így mindegyikük alkatához külön illő megoldásokat tanácsolok.

A főnök problémájára megoldás lehetne az, ha a jelenlegi dolgozók valamelyikét helyezné 

ügyvezetői pozícióba, és így szétválaszthatná a tulajdonosi vezetést az ügyvezetéstől. Ez egy 

megbízható megoldás lenne a vezető számára, aki részletesen kifejtette nekem egy új emberrel 

szembeni bizalmatlanságának okait (lásd 27. oldal).

Másrészt az előléptetés gondolata a dolgozók ösztönzését is elősegíti, mert ez arra fogja őket 

sarkallni, hogy jobb teljesítményt hozzanak ki magukból. Hogy mennyire működne az 
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elméletben az említett megoldás, az kiderül a „vezetői hajlam” tesztből és a vezetési stílusra 

vonatkozó kérdőívből. A vezetői hajlamot feltáró kérdőív eredményei alapján az 1. dolgozóra 

nyugodtan rá lehet bízni a vezetői pozíciót, mert megvannak benne a kellő vezetői 

tulajdonságok. A 2. dolgozó eredményei nem mutatják egyértelműen a benne rejlő „vezetői 

hajlam” meglétét, de mivel megvan benne a hatalomvágy, és az ez irányú érdeklődés, az 

előléptetés ígérete kihozhatja belőle a jobb teljesítményt. Az attitűdre vonatkozó kérdőív 

eredményei is alátámasztják, hogy az 1. dolgozóban megvannak a vezetéshez alkalmas 

tulajdonságok, hiszen ő egy Y típusú ember, azaz önálló és céltudatos, aki elkötelezett a 

vállalat iránt. Míg a 2. dolgozó az attitűd teszt alapján semleges beállítódású, így a motiválás 

hatására az ő viselkedése még erősen befolyásolható pozitív irányban, tehát még akár belőle is 

válhat ügyvezető.

Mint már említettem, a főnök helyében személyesen is elbeszélgetnék mindegyik dolgozóval, 

és finoman értékelném az előző évi teljesítményüket, rámutatva arra, hogy mindegyikükben 

rejlik még plusz lehetőség. 

Ez azért is fontos, mert az 1. vevőszolgálatos beosztottnak lehetnek majd ellenérzései az új 

bérezési rendszerrel, mondván, hogy az nem veszi figyelembe az ő múltbeli erőfeszítéseit. 

Ennek ellensúlyozására elmagyaráznám neki, hogy az előző éves adatok alapján neki van a 

legnagyobb esélye az előléptetésre, és (a vezetői hajlamot mérő teszt által megállapítottak 

szerint) ez őt kellő mértékben fogja ösztönözni.

Mivel az Y elméletbe tartozó embertípus, ezért nagyobb szüksége van a felelősségre, 

kihívásokkal teli munkára. Ezért, hogy még jobban motiváljam, és az előző éves 

teljesítményét jutalmazzam, kinevezném a 3. dolgozó mentorának. Ha sikerül munkaidejének 

15%-ában ezzel foglalkoznia, akkor kaphatna például 20.000 Ft jutalmat, hogy ebben a 

tevékenységben valóban érdekelt legyen. Ez azért is jó ötlet, mert így „kicsiben” tudná 

gyakorolni a vezetést, és a jövőben még inkább kész lehet az ügyvezetői poszt betöltésére. 

(Azért, hogy a főnök következetességén ne essen csorba, arra figyelniük kell, hogy az 1. 

dolgozó mentorkodással töltött munkaidejét külön adminisztrálják, így hónap végén el 

tudjanak számolni a mentorkodással töltött idővel.)

A szociográfia eredményei is megmutatták, hogy eredményes lenne az 1. és a 3. dolgozó 

közös munkája. Szakmai hitelessége miatt a 3. dolgozó eléggé megbízik az 1. dolgozóban 

ezen a téren, ezért ő támogathatná a kevésbé önálló beosztottat szakmai tudásával. Segíthetne 

neki a munkával kapcsolatos biztonság-érzetének növelésében, és megtaníthatná a megfelelő 

technikákra. A válaszuk alapján ez a két beosztott még a szabadidejét is egymással töltené, 

ezért jól fognak tudni együttműködni, és mindkettőjük szeretni fogja a közös munkát. Így az 

1. dolgozó mentori kinevezése mindenki számára hasznos volna.
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A „vezetési hajlam” teszt alapján a 2. dolgozó szintén fogékony a vezetésre, őt is nagy 

valószínűséggel érdekelni fogja az előléptetés, így a vele való beszélgetésben is 

hangsúlyoznám, hogy az 1. dolgozó mellett neki is van esélye a vezetői posztba kerülni. Ez 

kettőjük közt egy kisebb verseny helyzetet idézhet elő, de véleményem szerint csak jól fog 

hatni a teljesítményükre.

Az attitűdre vonatkozó kérdőív alapján neki is nagyobb szüksége van munkájának pozitív 

megítélésére, és az ellenőrzésre. Valamint az is kiderült a tesztből, hogy egyelőre semleges a 

beállítódása, ami még akár pozitív irányban is formálható. Ezért a főnöknek nagyobb 

hangsúlyt kéne fektetnie az ő felügyeletére, segítésére is. Az 1. beosztott mentori kinevezése 

tehermentesíteni fogja a vezetőt annyira, hogy bőven marad ideje a 2. dolgozóval foglalkozni, 

aki ezt szintén igényli. 

A szociográfia eredményei alapján a 2. beosztott informális kapcsolata nem túl jó a 

kollégákkal. E probléma megoldására, valamint a csoport összetartásának erősítése miatt 

közös programokat kéne szerveznie a vezetőnek. Például munka után beülhetnének valahova, 

vagy mehetnének közös kirándulásokra. Ha sikerülne megszervezni ezeket a programokat, 

akkor a 2. dolgozó is jobb kapcsolatot tudna kialakítani a többiekkel, és a két különálló kis 

csoport is jobban összetarthatna (értékesítő- és szerelő/javító munkatársak), így az egész 

csapatmunka még erősebb lenne.

A 3. dolgozóval is fontos elbeszélgetni, mert a jutalmak bevezetését pozitív megerősítésnek 

vélheti arra vonatkozóan, hogy a régi erőfeszítései elegendőek voltak. Tehát vele finoman 

közölni kell, hogy az előző évben a többiekhez képest neki volt a legalacsonyabb a 

teljesítménye. De nem szabad elvenni az önbizalmát, ami így is elég gyenge, azt inkább 

erősíteni kell. Ezért a vele folytatott beszélgetés során nagyobb hangsúlyt kell fektetni annak 

megértetésére, hogy ő is jól dolgozik, benne is rejlenek lehetőségek. Rá kell mutatni arra, 

hogy hasznos, amit csinál, és így több értelmét és örömét fogja látni ennek a munkának. Ha 

meggyőződik róla, hogy a főnök számára értékes a munkája, és elhiszi, hogy többre is képes, 

akkor sokkal jobban fog teljesíteni.

Emellett őt fogja a leginkább motiválni a prémium rendszer, mivel az X típusú embert (lásd 

vezetési stílus teszt eredményei) az anyagi ösztönzők sokkal jobban motiválják. Ezért őt 

valószínűleg nem fogja aktivizálni az előléptetés gondolata, de ettől még meg lehet neki 

említeni.

Mivel a 3. dolgozó egy kevésbé önálló és magabiztos személyiség, nagyobb igénye lenne a 

külső bíztatásra és megerősítésre, amit az 1. dolgozó mentori kinevezése jól megoldana.      

Ha az 1. és 3. vevőszolgálatos munkatárs gyakrabban tudna együtt dolgozni, akkor ezzel 

részben lekerülne az a „teher” a vezető válláról, hogy a 3. beosztottat kell figyelnie, segítenie.
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A javasolt megoldások amellett, hogy a beosztottakat jobb teljesítményre ösztönzik, még 

az alapvető problémákat is orvosolhatják. Hiszen az 1. beosztott mentori kinevezése 

megoldhatja a problémát, hogy az ügyvezető túlterhelt, és nem tud kellő mértékben a 

vállalat fejlesztésére koncentrálni. Ezzel a kinevezéssel a gyakorlatban is kiderül, hogy 

az 1. vevőszolgálatos munkatárs valóban adekvát-e a vezetésre, és lehetősége nyílik 

beletanulni ebbe. Ha ez a jövőben valóban így alakul, akkor megoldódik az a probléma, 

hogy a főnök bizalmatlankodik az új ügyvezető jelöltekkel kapcsolatban, és 5-10 év 

múlva nyugodtan kivonulhat a cégvezetésből.

Tehát a 2.6-os fejezetben saját terveim és javaslataim szerepeltek a cég helyzetének 

megváltoztatására. 

Végül pedig, hogy lássuk, hogy a vállalat számára mennyire volt hasznos a tanácsadásom, 

összefoglalom az egyes problémákra javasolt megoldásokat, és a tanácsadás anyagi vonzatait.

2.7 Összefoglalás a tanácsadás eredményeiről

A tanácsadás célját az ügyvezető alapvető problémájának megoldása jelentette, ez pedig a 

vezető tehermentesítése, munkájának megkönnyítése, és egyéb problémáinak megoldása volt.

A felmerült problémák és az ezekre javasolt megoldások a következők:

Az elsőként felmerült probléma az volt, hogy a vezető nem tudta eldönteni, hogy elbocsássa-e 

a 3. dolgozót, és felvegyen egy új alkalmazottat, vagy a jelenlegi dolgozók mindegyikét 

alkalmazza.

Az 3.5.1-es fejezetben szereplő közgazdasági számolások eredményei alapján 

megválaszoltam a kérdést, hiszen rámutattam arra, hogy jelenleg nem szükséges 

elbocsátania senkit. A számolások eredményei bebizonyították, hogy még nem annyira 

elfajult a helyzet, hogy ne lehessen rajta változtatni, ezért egy új teljesítmény-ösztönző 

rendszer bevezetését javasoltam. 

A számolások azt is részletezték, hogy mennyibe kerülne a cégnek egy új ember 

felvételébe történő befektetés. Ez azért lehet hasznos, mert az előző fejezetben leírtak 

szerint, ha a főnök átadja az ügyvezetői pozíciót valamelyik beosztottnak, akkor annak a 

helyére fel kell venni valakit. Az általam végzett számolásoknak köszönhetően előre 

láthatóak a csere költségei.
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Továbbá az is gondot jelentett, hogy egyes dolgozók önállótlansága miatt mindig bent kellett, 

hogy legyen a munkahelyen, nem tudta magát kivonni a napi szintű munkákból. Viszont pár év 

múlva szeretné az ügyvezetői pozíciót egy megbízható emberre bízni, ám nagyon bizalmatlan 

az új jelöltekkel szemben. A 3. probléma a cégtulajdonos vezetésében volt keresendő, mert 

nem vette figyelembe a dolgozók különböző alkatát. Az 3.5.3-as fejezetben olyan ötleteket 

javasoltam a vevőszolgálatos munkatársak ösztönzésére, melyek külön illenek eltérő 

alkatukhoz.

A vezető feladatainak megkönnyítésére megoldást nyújt a 3.5.3.1 alfejezetben 

részletezett bérezési rendszer, hiszen a jobb teljesítményre ösztönzi a beosztottakat, és 

elősegíti a vezető tehermentesítését, hiszen kevesebb értékesítési munka fog ráhárulni.

Másrészről a gyakorlatban is kiderül, hogy érdemes-e alkalmaznia a 3. dolgozót.

Az 3.5.3.2 alfejezetben ajánlott nem anyagi ösztönzők, a magasabb teljesítményre 

sarkallás révén, szintén a vezető munkájának könnyítését segítik. Hiszen az 1. beosztott 

mentori kinevezése csökkentheti a vezetőre háruló terheket, és többet foglalkozhat a cég 

fejlesztésével. A jelenlegi dolgozók valamelyikének ügyvezetői kinevezése megoldás lehet 

a főnök új jelöltekkel szembeni bizalmatlankodására is, és így 5-10 év múlva egy 

számára igen megbízható embernek adhatja át az ügyvezetői beosztást. 

Az összefoglalásból látható, hogy minden problémára hatékony megoldást találtam. 

A tanácsadás anyagi vonzatai:

A tanácsadásért (csak elméletben) felszámoltam egy szerény napidíjat (mely a következő 

fejezetben szereplő átlag napi díjnál szándékosan kevesebb), ami kb. 60.000 Ft-nak felelne 

meg53. A cégnél végzett terepmunkámat 4 napig végeztem, végül az eredmények értékelése, 

és a javaslatok kidolgozása 3 nap alatt készült el. Tehát a tanácsadás körülbelül 7 nap 

időbefektetésembe került, ami 420.000 Ft tanácsadási díjnak felelne meg. Ez a díj 

meglehetősen jónak mondható a piacon uralkodó átlag napidíjakkal összehasonlítva54, ezért 

ezzel a tanácsadási díjjal jól járna a vállalat vezetője.

A jelenlegi dolgozók teljesítményére vonatkozó számolásoknál kiderült, hogy realizálnak 

annyi árrést, hogy lenne fedezete a vállalkozásnak kifizetni a tanácsadás díját.

Az új teljesítmény-ösztönző rendszer (ha mindegyik dolgozó tudja teljesíteni a saját 

teljesítményéhez képest a következő szintet), összesen kb. havi 100.000 Ft plusz bérköltséggel 

                                                            
53 FEACO Kutatás az Európai Menedzsment Tanácsadásról (FEACO Survey of the European Management 
Consultancy 2008/2009)
54 Ami a következő részben szereplő FEACO statisztika szerint 115.000 Ft
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járna (amire szintén van fedezet), míg kb. 130.000 Ft lesz az előidézett összárrés-növekedés 

(lásd 8.táblázat). Ez azt jelentené, hogy a 3. dolgozónak sikerül elérni a 2. dolgozó jelenlegi 

teljesítményszintjét. Ekkor már az ügyvezető nem fogja elbocsátani, mert ez a teljesítmény 

már jobban megfelel elvárásainak (a mélyinterjúban elmondott elvárások szerint). E 

feltételezés alapján megspórolhatja az elbocsátás és egy új beosztott felvételének költségét, 

ami 900.000 Forint (5x180.000 Forint, a 3. táblázat alapján) lenne. Tehát az új ösztönzési 

rendszer egyetlen közvetlen költsége a dolgozóknak fizetendő prémium lesz.

Eredmények:

Ha az ügyvezető bevezeti a javasolt ösztönzési rendszert, akkor az előbb említett érvelés 

alapján, 900.000 Ft költségspórolást idézhet elő. Másrészt hatására a dolgozók teljesítménye 

növekedni fog, ami azt eredményezi, hogy az ügyvezetőnek felszabadul 10-15%-nyi ideje, 

amiben a vállalat fejlesztésével foglalkozhat. Ha az 1. dolgozó mentori munkája beválik, és be 

tudja gyakorolni a vezetést, akkor a főnök akár még egy új ügyvezető felvételének költségét is 

megspórolhatja. 

Látható, hogy a teljesítmény-ösztönző rendszer bevezetése jelentős költség megtakarítással 

és egyéb előnyökkel járna. Hosszú távú eredményeit tekintve, pár év múlva, olyan szintre 

tudna fejlődni a vállalat, hogy a jelenlegi ügyvezető ki tudna vonulni az alkalmazott vezetői 

posztból, és „fő foglalkozású” tulajdonos vezetővé válhatna. Ez a vállalat professzionális 

vezetését jelentené, ami a cég már olyan szintű növekedését eredményezhetné, hogy akár 

középvállalattá is válhatna.

Összegezve tehát a tanácsadás eredménye az, hogy kidolgoztam egy hatékony ösztönzési 

rendszert, mely az ügyvezető összes problémáját orvosolja, és jelentős költség 

megtakarítással és egyéb nem anyagi előnyökkel járna. 

A felmutatott eredmények miatt, a vállalatvezetőnek megérte tanácsadóhoz (azaz hozzám) 

fordulnia, és ezt ő is belátta, amikor utolsó lépésként átadtam neki a problémák megoldására 

tett ajánlatomat. Miután átolvasta, tetszését nyilvánította ki, és elmondta, hogy az általam 

megtervezett változások kivitelezhetőnek tűnnek, és a jövőben megpróbálja implementálni a 

javaslatokat. 

Az esettanulmánnyal tehát bebizonyítottam, hogy egy kisvállalkozás számára is hasznos 

a tanácsadás igénybevétele, és az ő problémáikra is létezik megoldás. Valamint magam is 

hozzájárulhattam a tanácsadás népszerűsítéséhez e vállalkozói körben, hiszen a pozitív 

példával meggyőztem a vállalatvezetőt arról, hogy érdemes tanácsadót fogadnia.
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Az esettanulmányból saját hasznom is származott: megtanultam a tanácsadás módszertanát, és 

gyakorlati alkalmazását, bebizonyítottam magamnak, hogy képes vagyok egyedül is 

megoldani egy ilyen összetett feladatot.

A szakdolgozat alapvető célja annak a problémának az orvoslása, hogy kevés a kisvállalkozói 

tanácsadási megbízás. Az esettanulmánnyal hozzájárulhattam ahhoz, hogy népszerűbbé váljon 

ez szolgáltatás, de a probléma megoldásához, még azt is tudni kell, hogy mi az oka valójában. 

3. A kevés kisvállalkozói megbízás okai

A szakdolgozat céljaként kitűzött probléma megoldásához fontosnak tartom néhány piaci adat 

vizsgálatát, hiszen például a tanácsadók árai nagyban befolyásolják a kisvállalkozók által 

támasztott keresletet. Ezt követően pedig az esettanulmányban szereplő kisvállalat 

vezetőjének a tanácsadásról alkotott véleményét elemzem, bemutatva ezzel a kisvállalkozók 

szemszögéből is a helyzetet.

Tehát a szakdolgozat következő részében statisztikai adatok elemzését végzem.

3.1 A magyarországi vezetési tanácsadási piacra vonatkozó statisztikai 

adatok elemzése55

A statisztikai adatok elemzését a FEACO56 Európai Menedzsment Tanácsadási piacot 

feltérképező kutatása alapján végeztem. Ebben a kutatásban a magyarországi viszonyokat is 

részletesen vizsgálták, a hazánkra vonatkozó adatokat euróban bocsátották ki. Az euróban 

közzé tett adatokat 0,00375 euró/forint árfolyammal számoltam át.

3.1.1 Árak, napidíjak

A kutatás részletesen vizsgálja a tanácsadók keresetét, az adatok szerint átlagos napi díjuk kb. 

115.000 Forint volt 2008-ban. A megrendelők által a tanácsadásra fordított összeg elég 

változó, függ az adott tanácsadási ügylettől és az ügyfél igényeitől, de az általános tendencia, 

hogy a nagy, nemzetközi tanácsadó cégek óradíjai a legmagasabbak, és a kis, hazai egyéni 

vállalkozók tarifái a legalacsonyabbak. 

                                                            
55 FEACO Kutatás az Európai Menedzsment Tanácsadásról (FEACO Survey of the European Management 
Consultancy 2008/2009)
56 European Federation of European Consultancies Associations
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Az 3. ábrán látható adatok a legnagyobb hazai multinacionális tanácsadó vállalatok 

forgalmának alakulását mutatják be (2008-ban). Az ábráról leolvasható átlag kb. 10 millió 

dolláros évi árbevétel azt bizonyítja, hogy ezek a nagy tanácsadó vállalatok dolgoznak a 

legmagasabb díjakkal, és jelentős piaci részesedésük miatt ők diktálják az árakat.

9. ábra Ismertebb hazai tanácsadók forgalma és piaci részesedése 2008-ban57

A FEACO statisztika szerint a legkeresettebb tanácsadás típusok - a menedzsment és IT 

tanácsadás - átlag napi díja körülbelül 160.000 Forint.

Mindezen adatokból arra következtetek, hogy egyes tanácsadó vállalatok túl magas óradíjakat 

kérnek el, különösképpen a legjobb nemzetközi consulting cégek magyarországi 

leányvállalatai.  Ezt megtehetik erős piaci pozíciójuk, hírnevük és tekintélyük miatt, hiszen ők 

diktálhatják a piaci feltételeket.

A magyar kisvállalkozások viszont nem tudják megfizetni a nagy nemzetközi tanácsadó cégek 

tarifáit, ezért inkább nem is próbálkoznak vezetési tanácsadás igénybevételével.

                                                            
57 http://www.itbusiness.hu/hetilap/cimlapon/A_tanacsado_es_a_svindler.html
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3.1.2 A tanácsadó cégek bevételeinek alakulása 2008-ban

A FEACO adatai szerint 2008-ban a legtöbb vezetési tanácsadási forgalmat a kisvállalkozások 

(45%) bonyolítják le, őket követik a nagyvállalkozások (32%), és végül a közepes méretű 

vállalkozások (23%). 

2008-ban átlag 10%-al csökkent a nagy tanácsadó vállalatok forgalma, és 7%-al a kis 

tanácsadó vállalkozásoké. Látható, hogy a nagy tanácsadó vállalatok forgalma jobban 

visszaesett a kis cégekénél. A nagyvállalatok forgalma azért esett ennyire vissza, mert a 

válság hatására már a nagyobb megrendelők sem tudták megfizetni a multinacionális 

tanácsadó vállalatok magas árait, és ezért kevesebb megrendelést indítottak.

Tehát mivel az ügyfelek a válság alatt egyre árérzékenyebbek, ezért kevésbé hajlandóak a 

nagy nemzetközi tanácsadók magas árait megfizetni, és ha egy cég olcsóbban ugyanazt a 

minőséget és eredményt tudja garantálni, akkor inkább azt választják. 

E két fejezetből az derült ki, hogy a tanácsadó vállalatok is gondokkal küszködnek a válság 

hatására, ennek ellenére a nagy nemzetközi tanácsadó vállalatok még mindig túl magas 

árakkal dolgoznak, amit már a nagyobb nemzetközi megrendelők sem tudnak fizetni, 

nemhogy a magyar kisvállakozások. Ezek a magas árak hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar 

kisvállalkozások körében még igen népszerűtlen a tanácsadás műfaja, csak elenyésző részben 

fordulnak tanácsadóhoz problémáik orvoslására. 

Érdemes a kisvállalkozások indítékait is meghallgatni, ezért a következőkben idézem az 

esettanulmányban szereplő vezető által elmondottakat. A válaszai alapján kiderül, hogy mit 

gondol a tanácsadásról, mi okozza ellenállását, csekély érdeklődését. Ezáltal következtethető, 

hogy mi a problémája általában a kisvállalkozóknak a tanácsadással.
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3.2 Egy kisvállalkozás vezetője által elmondott okok

Az empírikus kutatásban szereplő kisvállalkozás példájából ki lehet indulni a szakdolgozatban 

felvetett probléma okainak vizsgálatakor.

Ezért a kutatásom során megkérdeztem a vállalat vezetőjét, hogy ő vajon miért nem fogad 

tanácsadót?

Erre a kérdésre azt válaszolta az ügyvezető, hogy egyrészt ideje sincs rá, hiszen állandóan a 

mindennapos munkára kell koncentrálnia, és a fennmaradó idejében a cég fejlesztésével 

foglalkozik. Másrészről nem gondolja, hogy annyira el lenne fajulva a cég helyzete, hogy 

tanácsadóhoz kéne fordulnia. Ebből kiindulva, mivel nem súlyosak a problémák, nem is akart 

kiadni erre sok pénzt, mondván, hogy mennyire drágán dolgoznak a tanácsadók. Végül azt is 

elmondta, hogy még ha ki is tudná fizetni ezt a drága szolgáltatást, semmi sem garantálja, 

hogy egy idegen jobban meg tudná oldani az ő gondjaikat, hiszen nála jobban senki se ismeri 

ezt a céget.

Mindebből az derül ki, hogy sokszor annyira sincs idejük a vezetőknek, hogy észrevegyék az 

őket körülvevő gondokat, amik persze emiatt egyre csak halmozódnak. Mivel a meglévő 

problémákkal nincs ideje foglalkozni, arra sem marad ideje, hogy kellően analizálja őket 

(hogy megállapítsa valóban súlyosak-e) és eldöntse, hogy vajon meg tudja-e őket saját maga 

is oldani, vagy szüksége lenne tanácsadóra. Így a helyzet elemzése nélkül kijelentette, hogy 

nem súlyosak a gondok, és emiatt nem költ egy drága tanácsadóra. E kijelentés után olyan 

érzetem támadt, hogy úgy kezeli a tanácsadást, mint az emberek általában az orvos látogatást, 

tehát csak akkor kell igénybe venni, ha már nagyon nagy gond van. Nagyban megkönnyítené 

a tanácsadók dolgát, ha a kisvállalatok felismernék, hogy már kisebb jelekből is érthető, ha 

valami nem jól működik a cégben. 

A vezető ellenérzete abból is fakad, hogy drágának találja a tanácsadást, és nyilván ha ez egy 

olcsóbb szolgáltatás lenne, akkor már a kis gondokkal is nagyobb elszántsággal fordulna

tanácsadóhoz. A legutolsó ok, amit a vezető említett, a végtelen bizalmatlanságából ered, mert 

nem tudja elképzelni, hogy egy külső személy jobban beleláthat a cég ügyeibe, mint ő. Ez egy 

önkorlátozás, mert természetes, hogy nem érthet egyszerre mindenhez, és ideje sincs kellően 

analizálni a cég helyzetét. Ezen kívül nem is tudja elfogulatlanság nélkül a saját cége helyzetét 

látni, tehát erre igazándiból csak egy külső szakértő lenne képes.
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Az elvégzett összes kutatás eredményéből már lehet következtetéseket levonni a 

szakdolgozatban felvetett problémára vontakozóan.

Következtetések

A diplomamunkámban annak a problémának kutattam az okát, hogy miért csak elenyésző 

részben vesz igénybe tanácsadói szolgáltatásokat a kisvállalkozói ügyfélkör. A kutatások 

eredményeiből érthetővé váltak a probléma okai, így már lehet megfelelő javaslatokat is adni

azok orvoslására.

A szakirodalom elemzés utolsó részében kifejtett ismeretek alátámasztják az 

esettanulmányban szereplő kisvállalat vezetője által elmondottakat. Tehát mivel a 

kisvállalatok gyakorlatában az ügyvezető gyakran egyszerre testesíti meg mind a tulajdonos 

menedzser, mind pedig az alkalmazott menedzser személyét, ezért a vezetői feladatok ellátása 

mellett részt vesz az alaptevékenységben és szakmai feladatokban is. E szerepütközések 

megléte miatt a kisvállalkozások vezetői idő- és kapacitáshiányban szenvednek, túl sok 

feladattal kell egyszerre megbírkózniuk, ezért nem marad idejük a cég problémáival

foglalkozni. Tehát a kapacitáshiányt szükséges lenne pótolniuk tanácsadói szolgáltatások 

igénybevételével, ám a cégvezetők bizalmatlanságuk és a takarékosságuk miatt nem fordulnak 

tanácsadóhoz. 

A probléma másik oka, az, hogy a kisvállalkozásoknak nincsenek meg a kellő anyagi 

erőforrásaik, hogy tanácsadót fogadjanak, mert azoknak túl magasak az áraik, az előző 

fejezetben részletezett okok miatt. Az esettanulmányban szereplő kisvállalatnak (elméletben) 

szándékosan egy átlagos árat számoltam fel a tanácsadásnál, és ezzel bebizonyosodott, hogy 

normál árak mellett nekik is teljesen megéri ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A tanácsadói tevékenység ismeretének hiánya is hozzájárul a problémához, mert a tanácsadás 

kultúrája hazánkban még nem elég elterjedt a kisvállalati körben. Jellemzően ez az ügyfélkör 

az, amely a leginkább vonakodik a tanácsadástól, hiszen az ügyvezető igazgatók általában 

nagyon bizalmatlanok, úgy gondolják, hogy mindent meg tudnak oldani maguk (a cégen 

belüli erőforrások felhasználásával), és a szakmai tudásuk alapján sem szorulnak segítségre.58

Ez okozta az esettanulmányban szereplő vezető túlterheltségét is, és összes problémájának 

alapvető okát. A kisvállalatok összes területén jelentkező problémák megoldására egyedül 

                                                            
58 Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 2000, 397-401.o
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képtelenek az ügyvezetők, ezért a hiányzó szakmai kompetenciák megszerzése miatt is 

tanácsadóhoz kéne fordulniuk.

Az is gondot jelent, hogy a tanácsadói oldal sem tud megfelelő mértékű és horderejű 

megoldásokat kínálni a mikro- és kisvállalkozások számára.59

Ezek a tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisvállalkozások csak elenyésző részben 

vesznek igénybe tanácsadást problémáik megoldására.

Most saját javaslataim következnek, arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kéne tenniük 

mind a tanácsadócégeknek, mind pedig a kisvállakozásoknak a nagyobb együttműködés 

céljából. Ezen felül javaslatokat teszek arra is, hogy hogyan lehetne népszerűsíteni a 

tanácsadást ezen ügyfelek körében.

Javaslatok, ajánlások

Javaslataimat mind az empírikus kutatásra, mind pedig a szakirodalom- és a statisztikai 

adatok elemzésekor nyert információkra alapoztam. 

A statisztikai adatokból kiderült, hogy a piac alapvető problémája az, hogy túl magasak a

tanácsadó vállalatok árai és nem elég speciális a kínálatuk a kisvállalatok számára. Ezért a 

kisvállalkozásoknak nincsenek meg a kellő anyagi erőforrásaik, hogy tanácsadót fogadjanak. 

Tehát a tanácsadó vállalatoknak úgy kéne reagálniuk ezekre a problémákra, hogy szélesítik 

spektrumukat, és jobban megcélozzák a még kiaknázatlan kisvállalkozói vevőkört. Úgy kéne 

alakítaniuk áraikat és kínálatukat, hogy azok jobban megfeleljenek a kisvállalatoknak. Áraik 

lecsökkentésével jobban elő tudnák mozdítani a kisvállakozói megbízásokat, ami nem 

mellesleg a nagyvállalkozói megrendeléseket is növelné, amik szintén jelentős mértékben 

visszaestek a válság első két évében. Az árak csökkentését azok átstruktúrálásával kéne 

megoldaniuk, tehát le kéne redukálniuk a díjak alakításakor kevésbé fontos változókat. 

Például nem kéne annyi pénzt elkérniük a cég nevének és imázsának népszerűségéért, így 

kevesebb profitot építhetnének be áraikba. A tanácsadás árának csökkentéséhez az is 

hozzájárulhatna, ha a díjba nem számolnák fel a tanácsadáshoz nem (közvetlenül) kapcsolódó 

tevékenységeket.

                                                            
59 http://vg.hu/vallalatok/tanacsadas-tudatosan-145333
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A tanácsadók kínálatuk megfelelő alakításával is hozzájárulhatnak a kisvállalkozások 

megrendeléseinek előmozdításához. Hiszen kis méretük miatt, számukra a kevésbé nagy 

volumenű tanácsadási szolgáltatások érdekesebbek lehetnek, mint például az EU-s 

finanszírozású projektekkel kapcsolatos tanácsadás, vagy a vezetés fejlesztésére vonatkozó 

tanácsadás is (hiszen a tulajdonos vállalatvezetők általában nem képzett menedzserekből 

kerülnek ki). 

A szakdolgozatban felvetett alapvető problémához a tanácsadói tevékenység ismeretének 

hiánya is hozzájárul, mert a kisvállalati körben még nem elég elterjedt a tanácsadás kultúrája 

hazánkban.

Ezen a tanácsadás népszerűsítésével lehetne javítani, tehát úgy, hogy a tanácsadó vállalatok a 

megfelelő üzenetet a megfelelő csatornákon juttassák el a kisvállalkozások számára. Először 

is hatásos lehet különböző publikációk, tanulmányok, cikkek közzététele, amelyek 

esettanulmányként a sikeresen befejezett projektekről szólnak. A különböző esettanulmányok 

publikálása azért fontos, mert ez példaként szolgál a kisvállalatoknak, hogy más, hozzájuk 

hasonló cégnek is bevált a tanácsadás igénybevétele. Másrészt hatékony megoldás még 

különböző szemináriumok, workshopok, konferenciák, tréningek szervezése a kisvállalati 

vezetők részére, melyek során egy-egy aktuális gazdasági, pénzügyi, vezetési és egyéb 

problémát tárgyalnak meg. Ezek jó alkalmak a tanácsadó cégek és a kisvállalkozások közötti 

kapcsolat felvételére. 

A kisvállalkozásokkal való kapcsolatfelvételre jó módszer lehet még az őket célzó direkt 

marketing is, mely során a tanácsadó vállalkozások adatbázisok alapján közvetlenül is 

megkereshetik a leendő ügyfeleket, például a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál weblapján 

szereplő cégkereső ingyen adatbázisként szolgálhat a megkereséshez.60

Egy másik tanácsadást promotáló megoldás lehetne, ha például egy-egy tanácsadó cég 

kisvállalkozói tanácsadási „fogadóórát” szervezne. A „fogadóórát” a cég egy tanácsadója 

végezné (nem főállásban, hanem melléktevékenységként), melyért egy jelképes összeget 

elkérne a résztvevőktől is, és a tanácsadó cég is fizetne neki egy nem túl magas óradíjat. A 

tanácsadás során azok a kisvállalkozások kaphatnának tanácsot, akiknek nincsenek nagyon 

komplex ügyeik, hanem csak pár kérdésük volna például a pénzügy, kontrolling, elszámolás, 

folyamatok, informatika stb. terén. Ennek a tevékenységnek nem a problémák mély analízise 

és tökéletes megoldása volna a célja, csak az, hogy népszerűsítse a tanácsadó tevékenységet a 

kisvállalkozók körében.

                                                            
60 http://www.mvfportal.hu/?page=customer/partnersearch&regio=0
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A VTMSZ (Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége) is részt vehetne a kis cégeknek 

nyújtott tanácsadás népszerűsítésében, például hirdethetne különböző pályázatokat a 

kisvállalkozói tanácsadás témájában.

Mit tehetnek a kisvállalkozások a hatékonyabb együttműködésért?

Az esettanulmányból és az elméleti ismeretekből arra következtetek, hogy a kisvállakozások 

akkor válhatnak igazán alkalmassá a tanácsadás igénybevételére, ha professzionális a 

vezetésük (azaz a vállalat vezetésében szétválik a tulajdonos és az ügyvezető személye), mert 

ekkor struktúrájuk elősegíti (és nem hátráltatja) a tanácsadás befogadását. Ezért a megfelelő 

struktúra kialakításával ők is hozzájárulhatnak a nagyobb együttműködés előmozdításához.

A kisvállalkozások a tanácsadásra fordított anyagi erőforrások megteremtéséért is tehetnek 

több lépést. Egyrészt azzal, hogy tudatosabban intézik pénzügyeiket. Létrehozhatnának a 

vállalaton belül egy tanácsadásra szánt alapot, félretéve havonta bevételük egy csekély részét, 

mely alapot tanácsadásra fordíthatnának egy felmerülő probléma kapcsán. Másrészt léteznek 

különböző támogatási formák, melyek ezt a réteget segítik, például a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Phare „Vállalkozások közötti együttműködés erősítése” 

című programja. A támogatás az MVA által akkreditált tanácsadóktól igénybevett szolgáltatás 

finanszírozásához kérhető. A támogatás mértéke vállalkozásonként maximum 4 millió 

forint.61

Ezen kívül a tanácsadás finanszírozására még segítséget nyújthat, szintén az MVA által 

meghirdetett Mikrohitel Program, melynek keretében számos hitelkonstrukció áll a magyar 

mikrovállalkozói szektor rendelkezésére. A program általános célja a kisvállalkozások 

támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, és érdekessége, hogy a gazdasági 

tanácsadók is igénybe vehetik ügyfeleik részére (on-line igénylés formájában).62

Ilyen lépésekkel tehát mind a két fél tehetne a hatékonyabb együttműködés előmozdításáért.

A szakdolgozat záró fejezeteként összefoglalom a kutatás eredményeit, és céljainak 

megvalósulását.

                                                            
61 http://www.mva.hu/tevekenysegunk/phare2000/index.php
62 http://www.mva.hu/tevekenysegunk/mh/index.php
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Összegzés

A szakdolgozat választott témája a vezetési tanácsadás volt, mely területen az a helyzet 

foglalkoztatott, hogy a magyar kisvállalkozói kör vajon miért csak elenyésző részben vesz 

igénybe tanácsadási szolgáltatásokat. A diplomamunkámban ennek a problémának kutattam

az okát, majd különböző megoldásokat javasoltam rá. Kutató munkám során választ kerestem 

bizonyos kérdésekre, hogy feltárhassam a szituáció valódi okait, és hatékony megoldást 

találhassak rá.

A szakdolgozat célja egyrészt annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy miért nem élnek 

gyakrabban a kisvállakozások ezzel a szolgáltatással. A válaszra a szakirodalom elemzése

során nyert ismeretek mellett, az esettanulmányban szereplő vezető tanácsadásról elmondott 

véleménye és a statisztikai adatok alapján nyert információk alapján következtettem.

Tehát a kisvállalatok azért nem élnek gyakrabban a tanácsadási szolgáltatásokkal, mert 

egyrészt az ügyvezetőknek túl sok feladattal kell egyszerre megbirkózniuk, és nem marad 

idejük a cég problémáival foglalkozni. Másrészt a cégvezetők bizalmatlanságuk és a 

takarékosságuk miatt sem fordulnak tanácsadóhoz. A probléma másik oka az, hogy a 

kisvállalkozásoknak nincsenek meg a kellő anyagi erőforrásaik, hogy tanácsadót fogadjanak, 

mert azoknak (a statisztikai adatok alapján is kiderült, hogy) túl magasak az áraik. Éppen 

ezért, az esettanulmányban, saját tanácsadásom során, szándékosan egy szerény, de még reális 

napidíjat számítottam fel (csak elméletben), példát mutatva, hogy lehet a tanácsadást kevésbé 

magas áron is adni, ami még mindkét fél számára megéri.

A tanácsadói tevékenység ismeretének hiánya is hozzájárul a kisvállalati vezetők 

bizalmatlanságához. Az is gondot jelent, hogy a tanácsadói oldal sem tud megfelelő mértékű 

és horderejű megoldásokat kínálni a mikro- és kisvállalkozások számára.

Mindezekből arra következtettem, hogy a tanácsadóknak mindenképp meg kell célozniuk a 

még szinte érintetlen kisvállalkozói ügyfélkört, és ezt a legeredményesebben csak áraik 

lecsökkentésével, és kínálatuk megfelelő alakításával tehetik meg.

A szakirodalom elemzése során megértettem, hogy a kisvállalkozásokkal foglalkozó 

tanácsadónak alapos szakmai és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie. Sokkal 

komplexebb problémákat és ismereteket kell figyelembe vennie, és orvosolnia a tanácsadás 

során. A második fejezetben szereplő esettanulmány megalkotása során ezeket az ismereteket 

is hasznosítottam.

A szakdolgozatban azt a kérdést is megválaszoltam, hogy milyen megoldásokat javasolhat a 

tanácsadó ennek az ügyfélkörnek. Erre a kérdésre az esettanulmányom adta példa szolgál 

válaszként. A példát úgy kívántam megvalósítani, hogy egy tanácsadó szerepébe bújva, 
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először feltártam egy általam választott kisvállalkozás problémáit, majd ajánlatot tettem azok 

megoldására. A cég alapvető gondja az volt, hogy a vezető túl sok feladatot látott el egyszerre, 

nem volt semmire ideje, így a problémái csak egyre fokozódtak. Például nem tudta sehogy se 

kezelni azt a szituációt, hogy a dolgozók teljesítménye igen eltérő.

Hogy jobban átlássam a helyzetet, megvizsgáltam a dolgozók jelenlegi teljesítményét és a 

bérezési rendszert. Itt kiütköztek a probléma okai, ám az eredmények azt bizonyították, hogy 

még nem annyira elfajult a helyzet, hogy ne lehessen rajta változtatni, ezért egy új 

teljesítmény-ösztönző rendszer bevezetését javasoltam. A javasolt bérezési rendszer jobb 

teljesítményre ösztönzi majd a beosztottakat, és elősegíti a vezető tehermentesítését, mert a 

jövőben kevesebb értékesítési munka fog ráhárulni. Emellett a főnök vezetésében elkövetett 

hibákra is felhívtam a figyelmet, és helyes vezetési módszereket ajánlottam.

Tehát a vezető problémáinak megoldására hatékony javaslatokat tettem, és így a példán 

keresztül bemutattam, hogy milyen megoldásokat ajánlhat a tanácsadó a kisvállalkozói 

ügyfélkörnek. 

Az esettanulmány másik célja az volt, hogy bebizonyítsam, a kisvállalkozások számára is 

lehet hasznos a tanácsadás. Ezt a hasznot pénzben is ki lehet fejezni, ezért különböző 

közgazdasági számolásokkal felmutattam a tanácsadás során javasolt megoldások anyagi 

eredményeit. A tanácsadásért felszámoltam egy átlagosnál alacsonyabb napidíjat, illusztrálva, 

hogy alacsonyabb óradíjakat is fel lehet számolni, és így már jobban megérné a

kisvállakozások számára is a tanácsadás igénybe vétele.

Ha az ügyvezető bevezetné a javasolt ösztönzési rendszert, akkor jelentős költségspórolást 

idézhetne elő. Másrészt hatására a dolgozók teljesítménye növekedne, ami azt eredményezné, 

hogy az ügyvezetőnek sok ideje felszabadulhatna, és ez alatt a vállalat fejlesztésével 

foglalkozhatna. 

Hosszú távú eredményeit tekintve, pár év múlva, olyan szintre tudna fejlődni a vállalat, hogy 

a jelenlegi ügyvezető ki tudna vonulni az alkalmazott vezetői posztból, és „főfoglalkozású”

tulajdonos vezetővé válhatna. Ez a vállalat professzionális vezetését jelentené, ami a cég 

magas szintű fejlődését idézné elő.

Tehát a tanácsadás eredménye az volt, hogy kidolgoztam egy hatékony ösztönzési rendszert, 

mely az ügyvezető összes problémáját orvosolta, és jelentős költség megtakarítással járt. A 

felmutatott eredmények miatt, a vállalatvezetőnek megérte tanácsadóhoz (azaz hozzám) 

fordulnia. Ezzel tehát bebizonyítottam, hogy egy kisvállalat számára is igen hasznos lehet a 

tanácsadás igénybevétele, és ezzel magam is hozzájárulhattam e szakma népszerűsítéséhez a 

kisvállalatok körében.  



- 67 -

A dolgozat utolsó fejezetében javaslatokat tettem arra vonatkozóan, hogy hogyan ösztönözzék 

a tanácsadók a mikro- és kisvállalkozói vevőkör megrendeléseit, és hogyan lehetne 

népszerűsíteni a tanácsadást ezen vevők körében.

Emellett javasoltam, hogy a kisvállakozások is tegyenek a nagyobb együttműködés 

elősegítéséért, például a tanácsadás finanszírozásának tudatos kezelésével, vagy a 

professzionális vezetés elősegítésével.

A szakdolgozat alkotása során rájöttem arra, hogy igaz az a gondolat, hogy a tanácsadó, a 

kisvállalkozások körében, látható és mérhető szakmai sikerélményben részesülhet, követheti 

fejlődésüket, miközben sok hasznos tapasztalatra tesz szert.63 Ezért úgy gondolom, hogy 

érdemes volt a kisvállalkozási tanácsadással foglalkozni, és jobban feltárni ezt az érdekes 

területet.

                                                            
63 Dr.Ternovszky Ferenc gondolata
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Mellékletek

1.sz.melléklet

Vezetési stílus teszt

Viselkedés ellenőrző kérdőív

Minden állításnál jelölje meg azt a válaszlehetőséget, amelyik a legpontosabban leírja az Ön 
viselkedését. Ne hagyjon ki egyetlen állítást sem. Dolgozzon gyorsan, és ne sokat töprengjen!

1. Szoros felügyeletet gyakorlok beosztottaim felett. 

a. mindig b. gyakran c. néha d. ritkán

2. Informálom a beosztottaimat a céljaimról és rábeszélem őket azok 

értékére. 

a. mindig b. gyakran c. néha d. ritkán 

3. Ellenőrzéseket kell tartsak, hogy ellenőrizzem, a beosztottaim elvégezték-e a rájuk 
bízott munkát?

a. mindig  b. gyakran c. néha  d. ritkán

4. Úgy gondolom, hogy mivel én viselem a felelősséget, a beosztottaim el kell, hogy 
fogadják a döntésemet.

a. mindig  b. gyakran  c. néha  d. ritkán
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5. Mindig megbizonyosodom arról, hogy a beosztottaim el vannak-e látva elegendő 
munkával.

a. mindig  b. gyakran  c. néha  d. ritkán

6. Minden nap ellenőrzöm a beosztottaim, hogy lássam, nincs-e szükségük 
valamilyen segítségre.

a. mindig  b. gyakran  c. néha  d. ritkán

7. Rögtön lépéseket teszek, ha az adatokból azt látom, hogy csúszás van a 

munkában. 

a. mindig b. gyakran c. néha d. ritkán 

8. Gyakran hívok össze értekezleteket azért, hogy világossá tegyem, mi történik. 

a. mindig  b. gyakran  c. néha  d. ritkán

9. Visszavonom a beosztottaim által engedély nélkül hozott döntéseket. 

a. mindig b. gyakran c. néha d. ritkán 

10. Sürgetem az embereimet, hogy legyenek kész időre, ha ez szükséges. 

a. mindig b. gyakran c. néha d. ritkán
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Attitűd (beállítódás) ellenőrző kérdőív

I------------- I------------- I-------------- I------------ I-------------- I------------- I

X-elmélet Y-elmélet

10 15 20 25 30 35 40

Instrukció: Olvassa el az X és Y elmélet definícióit és azután a fenti skálán becsülje meg,

hogy hol helyezkedik el az Ön attitűdje, majd írjon egy „A”-t arra a pontra. Ezután írjon egy 

„K” betűt az X-Y elmélet egyenesén arra a helyre, amely azt a vezetési attitűdöt képviseli, 

amelyet el szeretne érni.

X-elmélet

- Az átlagember eredendően nem szeret dolgozni és kerüli a munkát, ha lehet. 

- A munka elkerülésének ezen általános tendenciája miatt a legtöbb embert kényszeríteni, 

ellenőrizni, irányítani kell azért, hogy megfelelő erőfeszítést tegyenek a szervezeti célok 

elérése érdekében. 

- Az átlagember szereti, ha irányítják, elhárítja a felelősséget, viszonylag kevés ambícióval 

rendelkezik és mindenek felett biztonságra törekszik. 

Y-elmélet

- A fizikai és szellemi erőkifejtés a munkavégzés során olyan természetes jelenség, mint a 

játék vagy a pihenés. 

- A külső irányítás és a büntetéssel járó fenyegetés nem kizárólagos módja a szervezeti célok 

elérésére irányuló erőfeszítések kiváltásának. Az emberek gyakorolni fogják az önirányítást 
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és az önellenőrzést, azoknak a céloknak a szolgálatában, amelyeknek elkötelezték magukat. 

- A célokkal való elkötelezettség a célok elérésével kapcsolatos jutalmak függvénye. 

- Az átlagember-megfelelő körülmények között- megtanulja nemcsak elfogadni a 

felelősséget, hanem keresni is azt.

- Az a képessége az embereknek, hogy a szervezeti problémák megoldása érdekében a 

képzelet, az eredetiség és a kreativitás magas fokáról tegyenek bizonyságot, nem ritkán, 

hanem gyakran előfordul.

- A modern ipari működés feltételei mellett, az átlagember szellemi képességeit csak 

részlegesen hasznosítják.



72

2.sz melléklet 

Vezetői hajlam c. teszt

1. Munkahelyén gyakran áll az érdeklődés középpontjában? 
a, igen 

b, nem 

2. Úgy véli, hogy legtöbb barátjának nagyobb tekintélye van, mint Önnek? 
a, igen 

b, nem 

3. Ha részt vesz egy olyan értekezleten, ahol Önnel azonos beosztásúak a résztvevők, 

rendszeresen elhallgat-e olyan dolgokat, amelyeket fontos lenne közölni? 

a, igen

b, nem

4. Gyermekkorában, mikor a társaival együtt játszott, általában Ön irányította 
a játékokat?

a, igen 

b, nem

5. Érez-e bizonyos elégedettséget, ha olyan valaki, aki korábban Önnel ellentétes 
véleményen volt, később mégis az Ön elképzelései szerint cselekszik?

a, igen 

b, nem

6. Határozatlan, ingadozó embernek tartja magát? 
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a, igen 

b, nem 

7. Akármit is mondanak az emberek, minden, ami hasznos a világon, csak egy nagyon 

szűk réteg alkotása. Ön szerint ez az állítás… 

a, igaz

b, hamis

8. Általában szükségét érzi annak, hogy valaki segítse Önt, és tanácsokat adjon 
munkája végzéséhez?

a, igen 

b, nem

9. Érzése szerint minden ember be tudna tölteni legalább egy fontos küldetést, ha 
az összes képességét ki tudná használni?

a, igen 

b, nem

10. Az a tudat, hogy környezete tart Öntől, milyen érzést váltana ki 
Önből? 
a, Örülnék neki 

b, Bizonyos mértékig feszélyezne 

11. Törekszik-e arra, hogy akár a munkaértekezleten akár egy baráti összejövetelen 
azt a helyet foglalja el az asztalnál, amelyik stratégiailag a legalkalmasabb arra, 
hogy a társaság középpontjává váljék? 
      a, igen

b, nem

12. Szokott-e sikereket aratni külsejével? 
a, igen 

b, nem 
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13. Álmodozó típusú embernek tartja magát? 
a, igen 

b, nem 

14. Az adottságait és képességeit figyelmen kívül hagyva, mi szeretne inkább 
lenni? 

a, ismert festőművész 

b, egy nagyvállalat igazgatója 

15. Szokott-e saját kezdeményezésből valamilyen csoportot, társaságot 
szervezni? 
a, igen 

b, nem 

16. Tételezzük fel, hogy annak a vállalatnak, amelynél vezetőként dolgozik, nincs meg 
az előirányzott nyeresége. Mit tenne?

a, Megpróbálnám felkutatni a felelősöket.

b, Először arra gyanakodnék, hogy én hoztam helytelen döntést, ezért átvizsgálnám

a munkámat. 

17. Két alábbi vélemény közül melyiket tartja helyesnek? 

a, Egy igazi vezetőnek mindenről tudnia kell, beleértve a legapróbb 
részletkérdéseket is.

b, Az a jó vezető, aki a hatalmat meg tudja osztani a munkatársaival.

18. Milyen típusú emberekkel szeret együtt dolgozni?

a, Kedves, barátságos, a munkában is nagyvonalú emberekkel.

b, Határozott, alapos, a munkát a magánélettől elválasztó emberekkel.

19. Ha kiéleződik egy vita, kellemetlenül érzi magát? 
a, igen 

b, nem 
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20. Kamaszkorában rendszeresen voltak-e összeütközései az apai illetve tanári 

tekintéllyel?
a, igen

        b, nem

21. Melyik zeneszerző muzsikája áll közelebb Önhöz? 
a, Wagner 

b, Mozart 

22. Híres emberek társaságában érez-e megilletődöttséget, izgatottságot? 
a, igen 

b, nem 

23. „Jobb, ha első vagy saját faludban, mint második Rómában”- tartja a mondás. Ön 

melyiket választaná?

a, Én inkább első lennék a saját falumban. 

b, Én inkább második lennék Rómában.

24. Szokta-e tapasztalni, hogy befolyásolni tudja környezetét? 
a, igen 

b, nem 

25. Valamilyen rossz tapasztalat hatására döntött-e már úgy, hogy soha többé nem fog, 

fontos dolgokban kezdeményező szerepet vállalni? 

a, igen

b, nem

26. Az Ön véleménye szerint ki lehet egy adott csoport jobb vezetője?
a, Aki szakmailag a legtöbbet ért a dologhoz. 

b, A leghatározottabb, legerősebb egyéniség. 

27. Munkája során képes pontosan megítélni a környezetében lévő embereket? 
a, igen 
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b, nem 

28. Tud kellő rendet tartani maga körül? 

a, igen 
b, nem

29. Véleménye szerint melyik munkahelyen lehet hatékonyabb a munka? 
a, Ahol módot adnak arra, hogy a dolgozók önállóan cselekedjenek. 
b, Ahol a határozott utasításokat pontosan végre kell hajtani. 

30. Melyik uralkodó használt többet Magyarországnak? 

a, II. József 
b, II. András

31. Gyakran van olyan érzése, hogy mások becsapják, kihasználják Önt? 
a, igen 

b, nem 

32. A két alábbi jellemzés közül melyik illik leginkább Önre? 

a, Érdes hangú, gyorsan válaszol, mozdulatai erélyesek, kifejezőek, 
tekintete éles.

b, Fátyolos hangú, lassan válaszol, mozdulatai visszafogottak, tekintete 
álmodozó.
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33. Képzelje el, hogy egy munkaértekezleten mindenki mással ellentétes véleményen 
van, de meg van győződve arról, hogy Önnek van igaza. Mit tesz?

a, Feladom a kilátástalan küzdelmet.

b, A végsőkig harcolok, hogy elfogadtassam álláspontomat a többiekkel.

34. Vannak, akik a munka megszállottjának tartják, akár saját magáért, akár másokért 
kell dolgoznia?

a, Előfordul, hogy ezt állítják rólam. 

b, Ezt még soha nem mondták 
rólam.

35. Amikor a szokottnál felelősségteljesebb munkával bízzák meg, szorong-e amiatt, 
hogy esetleg elveszítheti pozícióját?

a, igen 
b, nem

36. Ha választhatna, hogyan végezné szívesebben a munkáját?

a, Ha egy felsőbb vezet ő irányítása alatt kellene dolgoznom. 

b, Ha teljesen önállóan dolgozhatnék.

37. Osztja- e azt a véleményt, miszerint egy házasság akkor jó, ha fontos 
döntéseket mindig az egyik fél hozza?

a, igen 
b, nem

38. Többször előfordult-e már, hogy egy ügyes előadó ösztönzésére olyasmit 
is megvásárolt, amit valójában nem is akart megvenni?

a, igen 
b, nem

39. Gyakran érzi kellemetlenül magát, mert munkája során olyan emberekkel 
is összeakad, akik erősebb akaratúak Önnél?
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a, igen 
b, nem

40. Hogyan viselkedik, ha nehézségekkel találja szemben magát? 
a, Könnyen elveszítem a kedvemet. 

b, A nehézségek nagyobb teljesítményre ösztönöznek. 

41. Van-e bátorsága ahhoz, hogy felelősségre vonja egy munkatársát, ha az 
rászolgált? 
a, igen 

b, nem 

42. Elmondhatja-e magáról, hogy „kötélből vannak az idegei?” 

a, igen 
b, nem

43. Egy elnyomott nép részéről mit tart eredményesebb módszernek? 

a, Az erőszakmentes küzdelmet, mint például Gandhi esetében? 
b, A fegyveres forradalmat.
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44. Ha szükség van rá, el tud hallgattatni egy túl beszédes embert? 
a, igen 

b, nem 

45. Egyetért-e az alábbi mondással? „Ha boldogan akarunk élni, vissza kell 
vonulnunk az élet zajától.” 
      a, igen

b, nem



3.sz. melléklet

Dolgozók teljesítményére vonatkozó számolások

Havi összforgalom: 10.000.000 Ft

Az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) : 6.500.000 Ft

Árrés-tömeg (az eladott áruk összesített árrése): 10.000.000-6.500.000=3.500.000

Dologi költségek +2 munkás fizetése: 1.848.000 Ft

„Bérfedezet”: 1.652.000 Ft

A havi összforgalomból levonva az eladott áruk beszerzési értékét, megkapjuk az árrés 

tömeget, majd ha ebből levonjuk a dologi költségeket és a két szerelő/javító munkás fizetését, 

akkor megkapjuk a „bérfedezetet”, ami 1.652.000 Ft. Ezt az értéket azért neveztem el 

bérfedezetnek, mert ennek az összegnek csak az értékesítő munkatársak bérköltségét kell 

fedeznie, beleértve a tulajdonos ügyvezető igazgatót is, aki jellemzően osztalék formájában 

kapja meg a részét.

Ha az egyes dolgozók bérfedezetéből kivonjuk az értékesítés bérköltségét, megkapjuk a 

dolgozók teljesítményére vonatkozó adatokat, illetve azt, hogy mennyi tiszta hasznot hoz egy 

dolgozó.

Első dolgozó teljesítménye:

„Bérfedezet”: 413000 Ft (=1.652.000*0,13+1.652.000*4,75/4)

Értékesítés Bérköltsége: 190.000 Ft (285.000 Ft x 2/3)

Haszon: Bérfedezet- Értékesítés Bérköltsége: 223.000 Ft

Második dolgozó teljesítménye:
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„Bérfedezet”: 370.000 Ft (=1.652.000*0,11+1.652.000*4,75/4)

Értékesítés Bérköltsége: 190.000 Ft (=285.000 Ft x 2/3)

Haszon: Bérfedezet- Értékesítés Bérköltsége: 180.000 Ft

Harmadik dolgozó teljesítménye:

„Bérfedezet”: 326.000 Ft (=1.652.000*0,8+1.652.000*4,75/4)

Értékesítés Bérköltsége: 190.000 Ft (=285.000 Ft x 2/3)

Haszon: Bérfedezet- Értékesítés Bérköltsége: 136.000 Ft
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4.sz.melléklet

3. Dolgozó cseréjére vonatkozó számolások

Dolgozó cseréjének 2.esete

Felvétel és 
elbocsátás költségei

1.hónap 2.hónap 3.hónap 4.hónap 5.hónap

Bérköltségek 142000 142000 142000 190000 190000
Felvétel ktg-e 180000
Elbocsájtás ktg-e 180000 180000 180000 180000
Össz. Ktg. 502000 322000 322000 370000 190000

Fedezet 300000 330000 370000 370000 370000
Haszon -202000 8000 48000 0 180000

5. Táblázat Dolgozó cseréjének 2.esete64

                                                            
64 Saját számolások alapján
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Dolgozó cseréjének 3.esete

Felvétel és 
elbocsátás költségei

1.hónap 2.hónap 3.hónap 4.hónap 5.hónap

Bérköltségek 142000 142000 142000 190000 190000
Felvétel ktg-e 62400
Elbocsájtás ktg-e 180000 180000 180000 180000
Össz. Ktg. 384400 322000 322000 370000 190000

Fedezet 300000 330000 370000 370000 370000
Haszon -84400 8000 48000 0 180000

6. Táblázat Dolgozó cseréjének 3.esete65

Dolgozó cseréjének 4.esete

Felvétel és 
elbocsátás költségei

1.hónap 2.hónap 3.hónap 4.hónap 5.hónap

Bérköltségek 142000 142000 142000 190000 190000
Felvétel ktg-e 110000
Elbocsájtás ktg-e 180000 180000 180000 180000
Össz. Ktg. 432000 322000 322000 370000 190000

Fedezet 260000 290000 326000 326000 326000

Haszon -172000 -32000 4000 -44000 136000

7. Táblázat Dolgozó cseréjének 4.esete66

                                                            
65 Saját számolások alapján
66 Saját számolások alapján



-84-

Szakirodalom jegyzék

Szakkönyvek

Anwar Mustafa, Barta Tamás, Tóth Tihamér: Minőségmenedzsment, Szókratész 2005.

Armstrong Michael: A handbook of management techniques, Kogan Page 1993, London

Bakacsi Gyula, Balaton Károly és Dobák Miklós: Változás és vezetés Aula Kiadó 2005.

Balogh László: Vezetéspszichológiai sarokpontok, Szókratész Akadémia, 2001.

Biech, Elaine: A tanácsadás világa, VHE Kft. 2006.

Donald H. Weiss: Hogyan ösztönözzük beosztottainkat? Fordította: Szűr-Szabó Katalin, Park 
Könyvkiadó 1990.

Dr. Poór József: A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái, Akadémiai Kiadó 2005.

Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 
2000.

Dr. Roóz József: A menedzsment alapjai. Perfekt Kiadó 2006.

Drucker, Peter F.: A hatékony vezető, Az eredményes irányítás kézikönyve, Fordította 
Gergely Júlia és Ternák Dániel, Park Kiadó 1992.

Dr.Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel, Szókratész Külgazdasági 
Akadémia 2006.

Ed Oakley-Doug Krug: Korszerű változásmenedzselés, Fordította: Doubravszky Sándor, 
Bagolyvár Könyvkiadó 1997.

Eugene McKenna-Nic Beech: Emberi Erőforrás Menedzsment, Panem Kiadó 1998.

Jan. L. Wage: Sikeres értékesítő- Kiválasztás, vezetés, motiválás, Fordította: Mezei I. György, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1997

Jerry Spiegel, Crescencio Torres: Csapatmunka- Mértékadó útmutató vezetőknek, Fordította 
Szántó Zoltán, Rész-Vétel Alapítvány 1998

Kádár Balázs: A menedzsment, mint humán erőforrás, Külkereskedelmi Főiskola 1999.

Klein Sándor: Munkapszichológia, SHL Hungary 1998

Ladányi Gabriella: A humán erőforrás szerepe az értékesítő csapatok munkájában, BGF 
KKFK 2003.

Milan Kubr: Management Consulting: A guide to the profession, International Labour Office 
Geneva 1996



-85-

Nádor Éva: Az üzleti tanácsadás marketingje, A tanácsadási szakmáról, az alkalmazott 
módszerekről, a tanácsadó cégek marketingjéről, Akadémiai Kiadó 2007.

Roóz József: Az emberierőforrás-menedzsment alapjai, Perfekt Kiadó 2006

Tonge Rob: A sikeres tanácsadó kézikönyve, Pepper Kommunikációs Ügynökség 1999

Weiss, Donald H.: A sikeres menedzser, Park Kiadó 1990

Szakcikkek és tanulmányok

Dr. Poór József and Andrew C. Gross, The Global Management Consulting Sector, Focus on 
Industries and Market (USA), Business Economics October 2008, page 58-69 (A Globális 
Menedzsment Tanácsadási Szektor, Fókuszban az ipar és a piac (USA) c. gazdasági lap 2008. 
októberi szám, 59-68.oldal)

Dr. Poór József és Szretykó György Külső szolgáltatók a HR területén c. tanulmánya

FEACO Survey of the European Management Consultancy 2008/2009, Brussels (FEACO 
Kutatás az Európai Menedzsment Tanácsadásról 2008/2009 Brüsszel)

Napi Gazdaság 2008. decemberi szám, Tanácsadói melléklet 20.oldal- dr. Zavagyil Zoltánnal 
készített Kis és középvállalkozások a díjnyertes tanácsadó szemével c. interjú 

Napi Gazdaság 2009. májusi szám, Informatika melléklet – A visszaesés ellenére bizakodók a 
tanácsadó cégek (a válság hatása a vezetési tanácsadási piacra – vezetési tanácsadó cégek 
válaszolnak) 15-17.oldal

Patricia Fischer, Saving on the smarts Budapest Business Journal 2009 october page 13-14 
(Patricia Fischer A vezetési tanácsadás trendjeiről szóló cikke a Budapest Business Journal 
októberi számában, 13-14 oldal)

Internetes cikkek

Baranya Róbert, Tanácsadás tudatosan (2006.10.13) Világgazdaság Online 
http://vg.hu/vallalatok/tanacsadas-tudatosan-145333

(Letöltés dátuma: 2010.03.12.)

Galvács László, A tudásban rejlő potenciál, Interjú Kulcsár Péterrel (2007. január), Evilag

http://www.vtmsz.hu/doksi/evilag.pdf

(Letöltés dátuma: 2010.04.10.) 

Hámor Szilvia, A tanácsadók kamarával védenék a mundér becsületét (2009.05.05) 
Népszabadság 



-86-

http://beta.nol.hu/gazdasag/lap-20090505-20090505-25

(Letöltés dátuma: 2010.03.13.)

Jakó Melinda: Tanácsadók és szervezeteik Magyarországon

http://www.easylearning.hu/node/119 (Letöltés dátuma: 2010.03.19)

Kovács Zita, Ahol 350 ezer is lehet az óradíj – rendbe tennék a tanácsadói szakmát 
(2009.04.23)

http://www.mfor.hu/cikkek/350_ezer_orankent_a_vezeto_tanacsadoknak_____rendbe_tennek

_a_szakmat.html

(Letöltés dátuma: 2010.04.15.)

Mártonffy Attila, A tanácsadó és a svindler (2009. 11. 23.)

http://www.itbusiness.hu/hetilap/cimlapon/A_tanacsado_es_a_svindler.html

(Letöltés dátuma: 2010.03.15.)

Mészáros Etelka, Változóban a személyzeti tanácsadás világa (2008.07.15)

http://www.hrportal.hu/hr/valtozoban-a-szemelyzeti-tanacsadas-vilaga-20080715.html

(Letöltés dátuma: 2010.03.17.)

Ismeretlen szerző:

Bizakodók az idén a kkv-k (2010. 01. 27) http://www.vilaggazdasag.hu/kkv/bizakodok-az-
iden-a-kkv-k-303880

(Letöltés dátuma: 2010.04.12.)

Szélhámosok kiszűrése (2008.06)

http://www.piacesprofit.hu/magazin.html?akt_menu=23&mag_id=763&hir_id=2581

(Letöltés dátuma: 2010.03.14.)


