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ROVATFEJROVATFEJVezetési tanácsadás
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS CIKKEIT A CÉGEK SZPONZORÁLTÁK

A VTMSZ mint az International Council of Management Consulting 
Institutes magyar tagszervezete ezúton teszi közzé, hogy az alábbi 

tagjai jogosultak a 
Bejegyzett vezetési tanácsadó – Certifi ed Management Consultant, CMC – 

cím hazai és nemzetközi használatára: SPAudit®

Termál-, gyógy- és élményfürdők gazdasági 
eredményességének növelése 

Tapasztalataink alapján a problémák feltárásával, a bevételek növelésére 
és a költségek racionalizálására vonatkozó megoldási javaslatok kidol-
gozásával a fürdők versenyképessége – esetenként jelentős mértékben 
– javítható, nagyobb tőkeszükséglet nélkül. Jövedelmezőbb, életképes 
egészségturisztikai létesítmények alakíthatók ki, csökkentve a tulajdonosok 
fenntartási terheit.

Az átvilágítás során – többek között – megvizsgáljuk a fürdők gazdasági 
teljesítményét, az üzemeltetés szervezeti, munka- és folyamatszervezési 
kérdéseit, költségszerkezetét, a szolgáltatásstruktúra és a kapacitások 
illeszkedését a célcsoportok igényeihez, a piaci pozicionálás egyediségét.
Az átvilágítás eredményei alapján dolgozzuk ki megoldási javaslatainkat.

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk az energiahatékonyság felülvizsgálatát, 
illetve alternatív megoldások kidolgozását az energiafelhasználás racionalizálása 
érdekében. Elvégezzük az energetikai rendszer megtervezését és megszer-
vezzük a kivitelezését.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette 
az érdeklődését, kérjük, hívjon fel minket! 

Telefon: 06 1 214 6714 
E-mail: econoconsult@econoconsult.hu

KEDVES OLVASÓ!
Igen sokféle tanácsadás létezik: jogi, orvosi, befektetési, mérnö-

ki, informatikai, pénzügyi és így tovább – ha nem hiszi, kérdezze 
meg Avon-tanácsadónőjét… Sőt többféle, pl. ügynöki és értékesítői 
tevékenység is szívesen hívja magát tanácsadásnak, mert az talán 
elegánsabban hangzik.

A vezetési tanácsadás egyike – szerintünk a legfontosabbika – az 
üzleti tanácsadási területeknek. Jellemző, hogy mi, a vezetési tanács-
adást mint hivatást – vagyis nem csupán foglalkozást – űzők objek-
tivitásra, függetlenségre törekszünk. Célunk, hogy ügyfeleink üzleti 
problémáit segítsünk megoldani, lehetőségeit segítsünk kihasználni.

Sokak szemében a vezetési tanácsadási munka – természetétől 
fogva, mint szellemi tevékenység – sokszor megfoghatatlannak, ne-
hezen érthetőnek tűnik, sőt tapasztalatom szerint a többség erősen 
gyanakszik is, hogy itt valami sanda dolog folyik. (Hasonlóan ítéli 
meg a közvélemény a pszichológusok munkáját is!) A legtöbb esetben 
persze, ha nehezen is, de el tudjuk magyarázni, hogy mit csinálunk, 
hogyan és miért.

Minden tanácsadás közös abban, amit elad: kompetenciát és ka-
pacitást vagy ezeknek valamilyen keverékét. 

Kompetenciát értékesítünk, mert az ügyfél, a megbízó nem ren-
delkezik a szükséges speciális szakértelemmel, gyakorlattal, tapasz-
talattal. (Valójában nem is kell rendelkeznie, mert az ügyfél másban 
jó, máshoz – saját területéhez – kell értenie!) Attól tartok, hogy azok 
a vezetők, akik nem szívesen vesznek igénybe tanácsadói szolgálta-
tásokat, sokszor azt gondolják, nekik kell mindenhez a legjobban 
érteniük.

Kapacitást értékesítünk akkor, amikor bár megbízónk ért a feladat 
megoldásához (sőt lehet, hogy ő ért hozzá a világon a legjobban), de 
nincs ideje, mert hiszen jól szervezetten végzi a saját vezetői dolgát, és 
nem áll rendelkezésére a csak időszakosan szükséges kapacitás.

Tanácsot adni csak jó vezetőnek érdemes, olyannak, aki felismeri 
az ismeret és/vagy az idő hiányát, s aki az időszakos külső kompe-
tencia- és/vagy kapacitásbevonást választja saját, belső csapat felál-
lítása helyett. 

Nem véletlen, hogy a vezetési tanácsadók alkalmazása a fejlett 
piacgazdaságokban közel 100 éve általános és elterjedt gyakorlat. A 
nemzetközi statisztikák szerint a versenypiac növekvő hatékonysága 
mindenütt együtt jár a vezetési tanácsadás növekvő arányával.

Ma a magyarországi vezetési tanácsadói piacot mintegy 120 mil-
liárd forint/év (forrás: FEACO, 2007) nagyságrendűre becsüljük. 
Ebből 80 milliárd forint körüli összeget tesznek ki a versenyszféra 
megrendelései, 40 milliárd forintnyi pedig szolgáltatásaink állami és 

önkormányzati felhasználása. A hazai piacon 3000–5000 vezetési 
tanácsadó dolgozik, és legalább 400–500 tanácsadó céget tartunk 
számon. (Üzletviteli tanácsadás jogcímen több mint 50 ezer cég 
bocsát ki számlát évente, és a tanácsadás szolgáltatás több mint 20 
ezer cég nevében és/vagy tevékenységjegyzékében fordul elő. A KSH 
adatai 2007-re több mint 500 milliárdnyi szolgáltatást rögzítenek – 
értelemszerűen ez a szám jelentős halmozódást mutathat, valamint 

tartalmazhat sok minden, nem vezetési tanácsadási tevékeny-
séget is, sőt, vélhetően korrupciós álmegbízásokat is. Nem 
véletlen, hogy ez utóbbi jelenséget sokszor vetik a hivatásos 
tanácsadók szemére.)

A szakmára jellemző módon szolgáltatásaink díjazását a 
munkával eltöltött idő alapján kalkuláljuk. (Előfordulnak 
más, például sikerdíjas vagy jutalékos megbízások is.) A hazai 
vezetési tanácsadói óradíjak 3 ezertől 350 ezer forintig terjed-
nek. Azt, hogy ez alacsony-e vagy pedig szemtelenül magas, 
csak a létrehozott érték alapján lehet eldönteni. Ügyfeleinknek 
minden esetben javasoljuk, hogy megbízásunkat befektetésnek 
tekintsék, és minden esetben ugyanolyan hozamelvárásokat 
támasszanak, mint tennék ezt a többi beruházásaikkal.

Abból a célból, hogy a tagok érdekében összefogja mind-
azon vezetési tanácsadó cégeket és tanácsadókat, amelyek/
akik a szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva 
elősegítik a vezetési tanácsadási szakma megbecsülésének 
és elismertségének növekedését, szakmai szabályainak ki-
alakítását és azok megtartását, valamint a tagok érdekeinek 
képviseletét, 1990-ben 18 tanácsadó cég megalapította a Ve-
zetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségét (www.vtmsz.
hu). A szövetségnek ma több mint 40 cég és több mint 170 
egyéni tagja van.

A VTMSZ 1991 óta teljes jogú tagja a Vezetési Tanácsadó 
Szövetségek Európai Föderációjának (FEACO) és a Vezetési 
Tanácsadó Intézetek Nemzetközi Tanácsának (ICMCI). Ez 
utóbbi szervezeti tagság biztosítja a bejegyzett vezetési ta-
nácsadó (certi� ed management consultant, CMC) nemzetközi 
minősítés hazai adományozásának jogát. A CMC minősítést 
megszerző magyar vezetési tanácsadók száma mára megha-
ladta a 200 főt, a ma is aktív CMC-k listáját is jelen mellék-
letünkben tesszük közzé.

A VTMSZ alapította és ítéli oda a vezetési tanácsadás 
hivatás hazai doyenjéről, szövetségünk alapító főtitkáráról 
elnevezett Garai Tamás-díjat. A idei nyertes projekt bemu-
tatására alább kerül sor.

A mai mellékletben olyan projekteket, ügyfeleket, vezetési tanács-
adó cégeket és tanácsadókat mutatunk be, amelyek önmagukért és a 
vezetési tanácsadás értelméről beszélnek.

Remélem, az olvasottak alapján rövidesen önt is ügyfeleink között 
üdvözölhetjük.

DR. KORNAI GÁBOR
a VTMSZ elnöke

Nehéz elolvasni a listát? 
Rákerülni sokkal nehezebb – de nem lehetetlen.

Alföldy Katalin (KPMG Tanácsadó Kft.)
Angyal József (AAM Tanácsadó Zrt.)
Bábosik Mária dr. (HAY GROUP)
Bakos Boglárka (EconoConsult)
Balázs György dr. (PRI-MAN Kft.)
Bálint Ákos (AAM Tanácsadó Zrt.)
Balló György (Magyar Közút Kht.)
Baneth Péter dr. (McMillan & Baneth)
Bársony Ágnes (HP Magyarország Kft.)
Bartha János (MAJAc. Kft.)
Bartos Zoltán (IDS Scheer Hungária)
Bartucz Sarolta dr.(H&HB Euroconsulting Kft.)
Baukovácz Krisztina (Xellum Kft.)
Beke Zoltán (Mortoff Consulting) 
Berceli Bernadett (Resultator Kft.)
Bodor Pál (HQD Iroda)
Bogdanov Péter (Provice Kft.)
Budavári Ákos (Clarity Consulting)
Csákvári Péter (PQS Magyarország Kft.)
Csákváriné Csaplár Zsuzsanna (PQS Kft.)
Csanádi Péter (MCS Kft.)
Császár György (AAM Tanácsadó Zrt.)
Csécsei Róbert (Provice Kft.)
Csiszér Tamás (Hyper Team Kft.)
Deák András (BCA Hungary Kft.)
Deák Csaba Clarity Consulting)
Dénes György (Clarté Consulting Kft.)
Dénes László (AAM Tanácsadó Zrt.)
Dobozi Sándor (AAM Tanácsadó Zrt.)
Dugmanits Csaba (HILL International)
Egri Péter (ECI-Magyarország Kft.)
Enczi Judit (HILL International)
Fazekas Zsolt (HILL International)
Fenyvesi István (Procont Holding Zrt.)
Dr. Fodor Eleonóra (Kacsóh és Társa ÜI.)
Földi Tibor (OPEN Consulting Zrt.)
Fülöp Katalin (Humán Present Bt.)
Gál Zoltán György (Mozgástér Tanácsadó Bt.) 
Gamplett Gábor (Clarity Consulting Kft.)
Gáspár Judit (SOP Kft.)
Gazdag Miklós dr. (SZELEKTOR Dr. Gazdag Kft)
Gonda György dr. (GVT Kft.)
Göblös Ágnes (Clarity Consulting Kft.)
Gömöri Katalin (Clarity Consulting Kft.)
Gyetvai Attila (TERMIR Kft.)
Gyimesi Gábor (NARUS Kft.)
Hadi László (JOB Személyzeti & Tanácsadó Kft)
Hámori Tamásné (EC-Projekt)
Havas István (Ernst&Young)
Helber Gábor (EnKor Kft.)
Hemrik Ferenc (Clarity Consulting Kft.)
Hercegh Imre (Vialto Consulting Kft.)
Hetyei József (HRK Consulting Kft.)
Hetyey Sándor (IQUEST Tanácsadó Kft.)

Hitesy Ágnes Dr. (H&HB Euroconsulting Kft.)
Hollókövi Béla (HBE Consulting Bt.)
Horányi Márton (Audit Service Kft.)
Horváth Edit (AAM Tanácsadó Zrt.)
Horváth István
Horváth Lajos (H&H 2002 Kft.)
Huber Tamás (EC-Projekt Kft.)
Hummel Jánosné
Kádi Anna (CMS Kft.)
Kamuthy László (NESS FMC Kft.)
Kerekes Antal (IFUA Horváth & Partners Kft.)
Kerékgyártó Zsolt (Brainworks Kft.)
Kisbej András (Provice Kft.)
Kiss Attila (Ipargazdasági Kft.)
Kiss Péter (KPMG Tanácsadó Kft.)
Kiss Zsuzsanna (MCS Kft.)
Kocsis Zoltán (Provice Kft.)
Kondits Ildikó (NARUS Kft.)
Kórász Tamás (KPMG Tanácsadó Kft.)
Korda György dr. (Dr. Korda Iroda)
Kornai Gábor dr. (AAM Tanácsadó Zrt.)
Kovács Emilné (Vialto Consulting Kft.)
Kovács Gáborné (Synergon Informatikai Nyrt.)
Kovács László Zsolt (IFUA Horváth & Partners)
Kőgyesi Zoltán (A.B.Con Kft.)
Kulcsár Péter (Ipargazdasági Kft.)
Kunos József dr. (Excellence Rt.)
Kuzmi Norbert (Clarity Consulting)
Lackó Péter (Clarity Consulting)
Ladányi Ágnes (Lades Consulting)
Láng László (Eurovertical Kft.)
László Tamás (TIGRES Rt.)
Lengyel Csaba (Vialto Consulting Kft.)
Léstyán Ákos (Albacomp Zrt.)
Lovász Ferenc Sándor (ASIO Tanácsadó Bt.)
Lukács István (Xellum Kft.)
Matolcsy János (KPMG Tanácsadó Kft.)
Mátrai R. Győző (NLP Intézet)
Megyeri György dr. (IDS Scheer Hungária)
Meksz Dezső (MKB nyrt.)
Mihalek Géza (SIRIOL Kft.)
Mikó György (QUALIPHARMA Bt.)
Mohácsi Gabriella (HAY GROUP)
Móricz Pál (SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.)
Muszka Imre (Vialto Consulting Kft.)
Nagy István Ottó (Ernst&Young)
Nagy Péter (Konett Team)
Nagy Péter (PwC)
Nyírő Viktor (Xellum Kft.)
Olajos Marianna (FMC)
Palchuber Tamás (HILL International)
Paskuj Iván (Beehive Kft.)
Patyiné dr. Honti Erzsébet (SZENZOR GM Kft.)
Pergel Csaba (CMS Kft.)

Poór József (Pécsi Tudományegyetem)
Porgányi Gergely dr. (Clarity Consulting Kft.)
Puckó László (Xellum Kft.)
Radzik Kálmán (Initia Kft.)
Rajné Adamecz Ildikó (BDO Kft.)
Rakaczki Zsolt (OGYS Consulting Kft.)
Rátkay János (OGYS Consulting Kft.)
Reich László (Vinrex Kft.)
Répásné Szappanos Márta (iMS Magyarország)
Róth Dénes (Proteus Consulting Kft.)
Salamon Károly dr. (Allianz Hungária Biztosító)
Sartori Andrea dr. (KPMG Tanácsadó Kft.)
Schien Rudolf (CMS Kft.)
Sepsi István (siMentat Kft.)
Serényi Iván dr. (Audit Service Kft.)
Simonyiné Tóth Judit (Simonyi&Tóth Kkt.) 
Sipos Gáborné (Szenzor Gazdaságmérnöki Kft.)
Solti Előd (Solti & Partners Consulting Kft.)
Somoskői Soma (Budapest Training)
Sugár Dániel 
Szabó Attila (N.Molto Kft.)
Szabó György (GO PONT)
Számely Éva (Vialto Consulting Kft.)
Szamosi Barna (Novoform Kft.)
Szász Erika (AAM Tanácsadó Zrt.)
Szegedi Erzsébet (K&H Bank Nyrt.)
Szilágyiné Gombos Andrea (PwC)
Szili Ferenc (TIGRES Rt.)
Sziráczky Zoltán (CMS Kft.)
Szirmai Ákos (AAM Tanácsadó Zrt.)
Szőke-Erőss Eszter (Ernst&Young)
Szűcs Zoltán (AAM Tanácsadó Zrt.)
Takács Zsolt (STRAMACON Kft.)
Tanács Zoltán (IFUA Horváth & Partners Kft.)
Tarján Gábor (MAGICOM Kft.)
Tarjáni István (FÓKUSZ-2 Kft.)
Tarjániné Illés Tünde (FÓKUSZ-2 Kft.)
Teleki Károly dr. (KPMG Tanácsadó Kft.)
Ternyik László (Clarity Consulting Kft.)
Tomka János (KPMG-BME Akadémia) 
Torma Kálmán (TMT Consulting)
Törő György (eVolux Kft. )
Tunkli Gábor (BBL Tanácsadó Kft.)
Turcsik Árpád (eSpirit Kft.)
Turi Tibor (SZENZOR Gazdaságmérnöki Kft.)
Unger Anita 
Urbán Irén dr. (RealCon Bt.)
Varga Katalin dr. (HILL International)
Várhelyi Tamás dr. (Compudoc Kkt.)
Vári Attila (IFUA Horváth & Partners Kft.)
Veréb Elemér (Provice Kft.)
Veres Mátyás (Clarté Consulting Kft.)
Vida Gábor (IFUA Horváth & Partners Kft.

Információ a VTMSZ honlapján – www.vtmsz.hu/cmcinfo – vagy 
a VTMSZ titkárságán – offi ce@vtmsz.hu, (20) 922-4241.
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VEZETÉSI TANÁCSADÁS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK A DÍJNYERTES TANÁCSADÓ SZEMÉVEL

A válság elmúlásával a piaci 
rések helyett akár hasadékok is 
keletkezhetnek

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége által kiírt „az év 
legjobb tanácsadási projektje” Garai Tamás-díj ez évi nyertese a Dr. 
Zavagyil és Társai Reorganizációs és Gazdasági Tanácsadó Kft. lett. A cég 
tulajdonos-ügyvezetőjével, Zavagyil Zoltánnal beszélgettünk a sikerről.

Tanácsadás a magyar járdarácshoz 
– kisipartól a nemzetközi termelésig 

A hajdúböszörményi központú NAGÉV cégcsoport fő működési te-
rülete az ipari járdarácsok gyártása és a tűzihorganyzás. Az 1990-es 
évek elején még kisipari tevékenységet folytató cég 1995-ben felvette 
a kapcsolatot az akkor még debreceni székhelyű FÓKUSZ–2 Kft. ve-
zetési tanácsadóival. Az ügyfél és tanácsadó közötti együttműködés 
eredményeként többtucatnyi közös tanácsadói projekt valósult meg. 

Néhány hónap múlva nagykorúvá érik egy kétségkívül példaértékű vállalkozás Hajdúböszörményben. 
Amikor 1991-ben Nagy Antal János – akkor még kisiparosként – elkezdte az ipari járdarácsok gyártását, 
egy keze elegendő volt ahhoz, hogy számba vegye, mi kell a sikerhez: fogékonyság, szorgalom, pontosság 
és kockázatvállalási készség. 

A fővárosból indulva, az M3-as autópályán haladva másfél óra alatt elérhető a NAGÉV-csoporthoz tar-
tozó üzem, ahol ma már a legkorszerűbb technológiával készülnek a modern acélépítészet nélkülözhetetlen 
szerkezeti elemei, a különféle ipari járdarácsok. 

Nehéz ma már olyan alakot, funkciót kérni a NAGÉV Rács Kft. mérnökeitől, amit ne tudnának teljesíteni. 
A kis önsúlyú elemek komoly teherbírású szerkezetekké formálhatók, statikus és dinamikus terhelhetőségük, 
időtállóságuk egyre több kivitelezőt győz meg. A folyamat is teljes, hiszen a vállalkozás a megrendelő igényei 
szerint a helyszíni felméréstől a beépítésig nyújt 
szolgáltatásokat partnereinek, ezzel jelentősen 
hozzájárul az építők, beruházók kivitelezői koc-
kázatának csökkentéséhez.

A NAGÉV Rács Kft. iskolapéldája a magyar 
mérnöki precizitásnak és leleménynek, hiszen az 
évek során a termékeket folyamatosan fejlesz-
tették, mindig is egy lépéssel a piac igényei előtt 
járva. Ötletes katalógusaikból egyszerűen össze-
állítható a kívánt rácsszerkezet, a különféle rá-
csokat tíz esztendeje a cégcsoport tűzihorganyzó 
üzemében látják el felületvédelemmel. 

A lassan nagykorú vállalkozás a gyártás 
mellett humán területen is példaértékű eredmé-
nyeket produkált, elkötelezett híve a környezet 
védelmének, amelyet számos kisebb és nagyobb 
beruházást igénylő technológiai megoldása bi-
zonyít. Saját nívós, Közép- és Kelet-Európában 
egyedülálló folyóirat, a Tűzihorganyzás című 
szaklap kiadója, neves szakmai szervezetek 
alapítója és tagja. Társadalmi szerepvállalásá-
nak része nemcsak a felsőfokú oktatás, hanem 
az anyatelepülés, Hajdúböszörmény komoly 
támogatása is.

– A NAGÉV Rács Kft. termékei a cég szlogen-
je szerint azoknak készülnek, akik „Nem a földön 
járnak”, miközben a cég vezetésének bizony két 
lábbal stabilan kell állni a talajon. A kilencvenes 
évek közepére egyértelművé vált, hogy nem elég 
a minőség a piacszerzéshez – összegzi Nagy Antal János tulajdonos, cégvezető, miért is szükséges egy 
állandóan képben lévő tanácsadó közreműködése egy ilyen vállalkozásnak. – Számos olyan szegmens van, 
amelyhez jó alap a kezdő négyes, de a fejlődéshez, a jó döntés meghozatalához már nem elegendő. Meg 
kellett tanulnunk a modern piacgazdaságban becsületesen helytállni, ebbe beletartozik a pályázatírástól a 
marketingen át a nemzetközi vizekre bocsátás mikéntjének ismerete. Természetes volt, hogy tanácsot kell 
kérni olyan szakemberektől, akik külső ismeretekkel és belső rálátással egyaránt rendelkeznek. Döntéseket 
hozni, irányítani több szegmens ismeretében jóval könnyebb. Több mint egy évtized, számtalan közös ered-
mény igazolja, hogy megérte, és reményeim szerint ez így is marad. Azért is, mert jelentős lépéseket terve-
zünk, a hazai felsőoktatásban való komoly részvételtől az általunk használt technológia népszerűsítésén át 
a gyártókapacitásaink bővítéséig, amellyel együtt kell hogy járjon újabb partnerek folyamatos bevonása is. 
Mindebben meghatározó szerep juthat a vállalategyüttest segítő tanácsadó szervezeteknek.

A FÓKUSZ–2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft. tanácsadói a vezetési tanácsadási CMC licenc mellett 
mind EU-s, mind USA-beli értékelemzési szakértőként is bejegyzettek. A cég ISO rendszerben dolgozik, 
bejegyzett felnőttképzési intézmény. Tarjáni István ügyvezető évek óta szisztematikusan fejleszti a tanács-
adási kompetenciákat. Feladatai közé tartozik az új projektek indítása, ehhez utoljára 1995-ben kellett 

telefonkönyvet használnia. Azóta kizárólag a 
visszatérő és mások ajánlása alapján jelentkező, 
jelenleg közel 60 cégből álló ügyfélkör részére 
végez tanácsadást a FÓKUSZ–2 Kft. A piaci mát-
rixuk 3 fontos szegmentumra irányul. Az állam- és 
közigazgatási szférában a stratégiát és működési 
folyamatokat érintő részterületeken specialisták. 
A multinacionális ügyfelek a mind stabilabb ma-
gyarországi működés és a különféle szubvenciók 
megszerzése iránt nyitottak, míg a hazai kkv-k a 
termék- és technológiafejlesztés mellett a haté-
konyságjavításban keresik versenyképességük 
javításának lehetőségeit. A tanácsadó cég „Az al-
kalmazható tapasztalat” szlogenhez illeszkedően 
nyújt egyedi, testre szabott szolgáltatásokat. 

A NAGÉV Kft.-vel való együttműködés során 
a tanácsadó minden projekt kapcsán sziszte-
matikusan igyekezett kihasználni az ügyfél cég 
kisvállalkozás jellegéből adódó előnyeit. A tulaj-
donos személyes közreműködése, szoros kap-
csolata a teljes üzletmenettel és a réspiacokra 
való koncentrálás továbbörökítése a jelenleg már 
multinacionális cégként való működésbe hosszú 
távon biztosít versenyelőnyt az ügyfél részére. A 
NAGÉV Kft. esetében a tanácsadó kezdettől fogva 
a tipikus „process” szerepkörben tevékenykedik, a 

változások ügynöke és elsősorban szakmai módszereit adja át ügyfelének. A közösen elvégzett termék-, 
technológiafejlesztési, marketing-, stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési és beruházási munkák alapozták 
meg a vállalkozás versenypiaci sikerét. Az ügyfélkapcsolat a több mint tíz éve tartó együttműködés során 
az egymást megtisztelő bizonyosság nyújtásának szintjéről a kölcsönös bizalom és elkötelezettség felé 
tolódott el. 

A FÓKUSZ–2 Kft. vezetési tanácsadói tevékenységével katalizálta a cégfejlődési folyamatot. Az ügyfél 
és a tanácsadó közötti együttműködés jelenleg is sok szálon fut.

A NAGÉV Kft.-nek nem kenyere a rövid távú előnyök oltárán feláldozni a jövőt. Magától értetődően alkal-
mazza az elvet: „A jó vezetési tanácsadásért érdemes fi zetni!”. Ennek 1995 óta komoly „következményei” 
vannak. A NAGÉV Kft. stabilan működő, jelenleg már több országban jelen lévő cég, a piac meghatározó 
szereplője. Létszáma, árbevétele folyamatosan emelkedik, napjainkra hat komplett gyártóbázissal és tu-
catnyi megvalósításra váró fejlesztési projekt tervével rendelkezik.

ÉLETÚT
Zavagyil Zoltán a  ▶

kis- és középvállalko-
zások reorganizációjá-
val, újjászervezésével 
foglalkozó Dr. Zavagyil 
és Társai Reorganizációs 
és Gazdasági Tanácsadó 
Kft., továbbá a tőkebe-
vonással, cégeladással, 
kivásárlási tanácsadással 
foglalkozó Üzleti Bróker 
Kft. tulajdonosa, ügyve-
zető igazgatója. Műszaki 
(gépész) alapvégzett-
sége után a pécsi Janus 
Pannonius Tudomány 
Egyetemen jogi, majd 
ugyanitt MBA szakon 
közgazdászdiplomát 
szerzett. Számos cikk és 
publikáció szerzője. A 
Menedzser című újság-
ban 2003-ban megjelent, 
Kis- és középvállalati 
reorganizáció című 
cikksorozatával úttörő 
szerepet játszott a hazai 
kis- és középvállalkozá-
sok tényleges helyze-
tének bemutatásával, a 
reorganizációnak mint 
önálló menedzsment- 
módszernek az elterjesz-
tésével.

ZAVAGYIL ZOLTÁN 
a 2007–2008- ▶

as VTMSZ Garai 
Tamás – Legjobb 
Tanácsadási 
Projekt – Díjjal

– Az önök nyertes pályamunkája, a 
„RATI K� . reorganizációja” igazi siker-
történet. Vajon a véletlennek köszönhető, 
hogy egy olyan vállalkozás adott a cégé-
nek megbízást, amelyben ekkora lehető-
ségek szunnyadtak?

– Tapasztalataim szerint a magyaror-
szági kis- és középvállalkozásokról általánosságban 
is elmondható, hogy messze a lehetőségeik alatt tel-
jesítenek. Korábban több céggel is értünk el hasonló 
sikereket. 

– Ezek szerint a kis- és középvállalatok sokkal 
jobban is teljesíthetnének. Mi akadályozza ezek-
nek a cégeknek a vezetőit abban, hogy kihozzák a 
vállalataikból a maximumot?

– Talán furcsán hangzik, de többnyire a cégveze-
tők akadályozzák saját magukat. A mai kkv-k több-
sége egy-két-háromszemélyes vállalkozásból nőtte 
ki magát akár több száz főt foglalkoztató céggé. Ez 
a fejlődés általában egyetlen személyhez kötődik, 
a tulajdonos-cégvezetőhöz. Ő az évek során nagy 
szakmai tapasztalatra és rutinra tett szert, természe-
tesen a cégét és dolgozóit úgy ismeri, mint a tenyerét. 
Ebből adódnak a problémák. A rutin sokszor gátja a 
fejlődésnek. Hányszor kaptam már az „ezt miért így 
csinálják?” kérdésemre az „azért, mert így szoktuk” 
választ. A túlzott érzelmi kötődések pedig szintén 
nem segítik elő a racionális döntések meghozatalát. 

További problémát jelent ezeknél a cégeknél, hogy 
a tulajdonos-cégvezető maga irányítja, szervezi a 
cégének a teljes munkafolyamatát, értékesítését, 
adminisztrációját. Mindezt úgy, hogy közben szusz-
szanni, felpillantani sincs ideje. Ilyen körülmények 
között nem csoda, ha a vezetőt magukkal sodorják 
az események. Miközben a napi problémákkal fog-
lalkozik, észre sem veszi, milyen alattomos örvények 
húzzák cégével együtt lefelé. Kidolgozza a lelkét is, 
mindent megtesz, amit emberileg lehetséges, de a 
szekér mégis egyre jobban döcög. Miben keresi hát 
a probléma okát? A rajta kívül álló körülményekben. 
Hibás a városvezetés, a kormány, a politika, az EU, 
a piac, a bankok és így tovább. Pedig egyvalamit 
mindenkinek meg kell értenie: körülmények mindig 
lesznek, sőt amik vannak, azok a konkurenciának is 
körülményei.

– És mindennek a tetejébe itt a pénzügyi-gazda-
sági válság. Hogyan védekezhetnek ez ellen a kis-, 
és középvállalkozások?

– A jelenlegi válság alapjaiban nem téríti el a gaz-
dasági folyamatokat arról az útról, amelyen egyéb-
ként is haladnának. Ez a válság a piaci szereplők egy 
részének felgyorsítja az agóniáját, egy másik részük-
nek pedig olyan lehetőségeket nyújt, amelyekről 

eddig még álmodni sem mertek volna. 
Hogy ki melyik csoportba kerül, az szinte 
csak elhatározás kérdése. Aki mindent 
úgy folytat, mint eddig tette, aki arra vár, 
hogy csoda történik, annak valószínű-
leg előbb kell valami új elfoglaltság után 
néznie, mint ha elmaradt volna a válság. 

Aki képes gyors, célirányos és hatékony lépéseket 
tenni, az túléli a hisztériát, és annak elcsitulása után 
olyan piacon találja magát, ahol már nem apró piaci 
réseket kell keresnie, hanem piaci hasadékok várják. 
Ezt a pillanatot viszont igen felkészülten kell vár-
ni, mert nagyon-nagyon rövid idő lesz a lehetőség 
használására.

– Lát reális esélyt arra, hogy a korábban említett 
cégvezetők, akiknek a munkájukból felpillantani 
sincs idejük, most – az eddigi elfoglaltságuk mel-
lett – hirtelen képesek lesznek mindezt a változta-
tást véghezvinni?

– Egészen biztosan lesznek ilyenek. Egy mondás 
szerint: amikor olyan messzire mentél, hogy úgy 
érzed, képtelen lennél még egy lépést megtenni, 
csak feleolyan messzire jutottál, mint amennyire 
képes vagy.

– Itt van az ideje, hogy a kkv-k tanácsadóhoz 
forduljanak?

– Akkor segítséget kérni, amikor már élet-halál 
kérdése – arra nem lehet azt mondani, hogy „itt van 
az ideje”. Akkor van itt az ideje, amikor még jól megy 
a szekér. Ekkor még könnyen meg� zethető. Ekkor 
még töredék erőfeszítéssel az élen lehet maradni. A 
győztesek a lendület megőrzéséhez kérnek segítséget. 
Mi nem vállalunk tanácsadást reménytelen hely-
zetben levő cégeknek. Persze sokkal kevesebb céget 
látunk mi reménytelennek, mint mások.

– Mit mutat a gyakorlat? Az ügyfeleik mekkora 
hányada fordul akkor önökhöz segítségért, amikor 
még fut a szekér?

– Túlnyomórészt a bajban lévő cégek keresnek 
meg bennünket. Sajnos Magyarországon még nem 
alakult ki a vezetési tanácsadók igénybevételének a 
kultúrája a kkv-k körében. Ennek több oka is van. 
Az egyik az, hogy a tanácsadó szó devalválódott. 
Ahogy ma már szinte mindenki menedzser, úgy 
minden családban akad legalább egy, de inkább 
kettő tanácsadó is. A másik ok, hogy a vezetői 
tanácsadó cégek elsősorban a nagy cégekre spe-
cializálódtak. Kkv-kra alkalmazható vezetői ta-
nácsadási technikák alig léteznek. Irodalma a nagy 
cégekre, multinacionális cégekre alkalmazható 
technikáknak van. Ha pedig ezeket a módszereket 
próbálja valaki ráhúzni a kisvállalkozásokra, abból 
nem sok jó fog kisülni.

Tarjáni István 

Nagy Antal János
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VEZETÉSI TANÁCSADÁS

INTERJÚ FEKETE CSABÁVAL, A CREDIGEN BANK ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

A KPMG segítségével növelheti devizahitel-piaci 
részesedését a Credigen

Finanszírozás – okosan

– Hogyan jutottak arra a döntésre, hogy megjelennek 
devizahitelek piacán is?

– Stratégiai célunk termékportfóliónk diverzifikálása 
olyan területekre, ahol jelentős prosperitás észlelhető, így el-
sősorban a devizahitel-piac erőteljes növekedése volt vonzó 
számunkra. Magyarországon a harmadik negyedévben fel-
vett lakossági devizahitelek volumene az egy évvel korábbi 
adat háromszorosa. A közelmúlt mutatói is alátámasztották, 
hogy van növekedési potenciál a hazai devizahitel-piacon, 
nyáron átlagosan 20 százalékos növekedést mértek az előző 
hónaphoz képest.  A pénzpiaci válságnak köszönhetően 
átmenetileg megtorpant a bankok hitelezési hajlandósága, 
míg a fogyasztói piac igénye a devizahitelek iránt változat-
lan maradt. A Credigen tulajdonosi viszonyai, a működési 
jellegéből adódó előnyök, így a re� nanszírozási feltételei is 
adottak devizaalapú hitelek kínálatához.  

A tervezés során felmértük a makrogazdasági és jogi 
környezetet, versenytárselemzést végeztünk, és a fogyasztói 
igényeket is megvizsgáltuk. A külső tanácsadó által elvégzett 
munka rávilágított arra, hogy a versenytársak köre valójá-
ban lényegesen szélesebb annál, mint amivel mi korábban 
számoltunk, ezzel egyidejűleg viszont a piaci potenciál is 
nagyobb az általunk becsültnél. Az a tény, hogy egy magas 
tudásbázissal rendelkező tanácsadó cégtől kaptunk egy va-
lóban átfogó elemzést, önmagában is magabiztosabb döntést 
eredményezett mind a menedzsment, mind a tulajdonosok 
részéről, és az eredmények az összes jelentős érintettünket 
elkötelezték a piacra lépés mellett. Az elemzésekből kiderült, 
hogy a csökkenő reálbérek ellenére a fogyasztás szintjének 
fenntartása érdekében a háztartások hitelfelvételi kedve tö-
retlen. A kínálati oldal tendenciái szintén kedveznek a lakos-
sági hitelállomány növekedésének, hiszen a bankok közötti 
verseny erősödése következtében 2008 első félévében sokan 
könnyítették a hitelfelvételi eljárást, többek között internetes 
hitelkérelemmel gyorsítva azt.

– Hogyan alkották meg a termékkoncepciót?
–  A feladat itt a főbb termékjellemzők tisztázása és a 

piacra lépés stratégiájának meghatározása volt. Mivel a 
devizahitelek piacán eddig nem voltunk jelen, így a szük-
séges ismeretek híján a projektnek ezen a szintjén szintén 
szükségesnek gondoltuk külső szakértő bevonását. A KPMG 
pénzügyi szektorra szakosodott tanácsadó szakemberei 
segítségével először kijelöltük a potenciális fogyasztóknak 
nyújtható termékelőnyöket, majd azokból kiindulva mér-
hető, egzakt termékjellemzőket határoztunk meg. Alapvető 

A KPMG 2006-ban hozta  ▶
létre pénzügyi szolgáltatási 
szektorral foglalkozó tanács-
adási részlegét, amely komp-
lex tanácsadási szolgáltatáso-
kat nyújt banki, biztosítói és 
lízingpiaci ügyfelei számára. 
A szakértői csoport olyan 
megoldásokkal foglalkozik, 
amelyek segítik ügyfeleiket a 
szabályozások értelmezésé-
ben, átvételében és implemen-
tálásában. A csoport szakértői 
támogatják ügyfeleiket a 
Bázel II. implementációban és 
validációra történő felké-
szülésben, a tőkemegfelelés 
belső értékelési folyamatának 

kialakításában, valamint a 
működési kockázatok kezelé-
sében is. Hazai és nemzetközi 
referenciákkal alátámasztott 
szolgáltatást nyújt bankalapí-
tás, ügyfélkapcsolat-kezelés 
fejlesztése, szervezetfej-
lesztés, működésátvilágítás, 
folyamataudit, folyamatok 
újratervezése, call center 
hatékonyságának növelése és 
szolgáltató központok (shared 
service center) létrehozása 
terén. 

A KPMG pénzügyi szektor szá- ▶
mára nyújtott üzleti tanácsadási 
szolgáltatásaival kapcsolatos 
további információért keresse Tóth 
Mónika és/vagy Alföldy Katalin 
szenior menedzsereket a Monika.
Toth@kpmg.hu és az Katalin.
Alfoldy@kpmg.hu e-mail-címeken 
vagy a 887-7473, ill. 887-7280-as 
telefonszámok valamelyikén.

A siMentat Kft. tanácsadói közreműködésével sikerült egy olyan 
üzleti modell alapjait lefektetnünk, amelynek keretében a cégcso-
port komplex kereskedő vállalkozásként alkalmassá vált az egyes 
piaci szegmensek igényeinek teljes körű kielégítésére.

A Lakihegy-csoport Magyarország vezető nagyhaszongépjármű-
kereskedője, az éves forgalmunk – mintegy 1000 jármű értékesítésével 
– az idén várhatóan meghaladja a 10 milliárd forintot. 
A versenytársakéhoz képest rövid szállítási határidő a legerősebb 
fegyverünk, ami a hosszú évek alatt kialakított gyümölcsöző külföldi 
beszerzési kapcsolatainknak köszönhető. A megbízható források felku-
tatása, a hazaszállítás optimalizálása, a fi nanszírozó bankokkal kiala-

kított rugalmas együttműködés, a munkatársak kiválasztása és állandó 
szakmai képzése, továbbképzése, értékesítői és ügyintézői csapatunk 
összehangolt munkája a biztosítéka annak, hogy az ügyfél a számára 
legmegfelelőbb haszongépjárművet a legrövidebb időn belül kapja a 
pénzéért cserébe.
Ügyfeleink visszajelzései alapján haszongépjármű-kínálatunkat folyama-
tosan bővítjük, ennek eredményeként a legszélesebb választékkal, közel 
300 darabos, azonnal rendelkezésre álló járműkészlettel újultunk meg.
Ma a piacon azt várják el tőlünk, hogy az általuk képviselt iparágban 
a legjobban kihasználható haszongépjárművet találjuk meg, a lehető 
legrövidebb időn belül szerezzük be, valamint garantáltan a legjobb 
fi nanszírozási konstrukciót ajánljuk ki számukra. Hozzáadott értékként 
tudjuk teljesíteni az olyan pótlólagos szolgáltatásokat, mint az eredet-
vizsgálat, forgalomba helyezés, rendszámügyintézés, mindezt rugalmas, 
ügyféloldali adminisztrációval.
A megjelenő piaci lehetőségek kiaknázása érdekében új stratégiát 
dolgoztunk ki, amelynek végrehajtásához a belső erőforrások mellett 
külső szakértő közreműködésére is szükség volt. A legégetőbb, külső 
tanácsadót is igénylő feladat a társaságcsoport fi nanszírozási struk-

túrájának a kibővülő működési modellhez illesztése, aminek része volt a 
meglévő hitelek kiváltása, illetve a pótlólagos fi nanszírozási igény egységes 
szerkezetben történő biztosítása.
A fi nanszírozási feladatok ellátásával – egy üzleti partnerünk ajánlására – a 
siMentat Vagyonkezelő és Tanácsadó Kft.-t bíztuk meg. Ez a 2007-ben két 
magyar tulajdonos által alapított társaság a vezetők évtizedes személyes 
tapasztalataira alapozva több lábon áll: egyrészt fi nanszírozásszervezési, 
másrészt klasszikus vezetési tanácsadási szolgáltatást nyújt. A siMentat 
Kft. munkatársai a projekt során végig szoros együttműködésben dolgoztak 
velünk. A munka első fázisaként a fi nanszírozás koncepciója készült el, 
amely – rámutatva a korábbi fi nanszírozásunk kritikus elemeire is – pontos 
képet adott a csoport tényleges fi nanszírozási igényéről és javaslatot tett 

arra, hogy ezt a fi nanszírozási igényt milyen konstrukciókkal (hány bank, 
milyen típusú hitelek, stb.) biztosítsuk. A koncepció úgy készült el, hogy 
azt a cég helyzetét bemutató anyagként a banki ajánlatkérésekkel együtt 
megküldhettük a potenciális fi nanszírozók részére.
Az anyag kialakítása során az általunk adott információkat a tanácsadó banki 
szemmel, a kockázatkezelői észjárást is fi gyelembe véve nézte; több olyan 
kérdés került elő, amelyek tisztázása – mint a fi nanszírozói tárgyalásokon 
utóbb kiderült – jelentősen erősítette pozícióinkat. Logikus volt, hogy a kon-
cepció összeállítása után a siMentat Kft.-t bízzuk meg annak megvalósítá-
sával is. Ennek keretében a tanácsadó irányításával mentünk végig azon az 
úton, amely a fi nanszírozói szerződések aláírásával, illetve a folyósítással 
végződött. Így nagyrészt a siMentat Kft. állította össze az ajánlatkéréseket, 
intézte a banki oldalról felmerülő információigény megválaszolását. Szem-
mel láthatóan sok felesleges körtől kíméltük meg magunkat azzal, hogy a 
szakértő előzetesen meg tudta szondáztatni a lehetséges fi nanszírozókat, 
vagyis ajánlatot csak azoktól kellett kérni, akiket komolyan érdekelt az ügyünk, 
ezáltal a fi nanszírozói versenyt is könnyebben lehetett biztosítani.
Ennél is értékesebb volt számunkra, hogy a tanácsadó részt vett a bankok-
kal lefolytatott tárgyalásokon, illetve a nyertes ajánlat kiválasztásában. Eb-

ben a szakaszban látszott leginkább az a plusz, amit a siMentat Kft. adott: 
a szakértők pontosan bemérték, hogy a bank hol akar és hol tud rajtunk 
keresni, és forintosítva tudták bemutatni azt is, hogy egy banki átutaláshoz 
kapcsolódó díj vagy a devizakonverzió költsége hogyan érinti a fi nanszí-
rozási költségeinket. A banki tárgyalópartnerekkel meglévő – részben a 
szakmai közösségből, esetenként a korábbi személyes kapcsolatból eredő 
– jó viszonyuk révén az is gyorsan és egyértelműen körvonalazódott, hogy 
a kapott ajánlatok mely kondícióihoz kell hozzányúlni ahhoz, hogy mi is jól 
járjunk és a fi nanszírozó is megtalálja a számítását.
Az együttműködés során fontos volt, hogy a szakértőtől számos olyan 
aprónak tűnő ötletet kaptunk, amelyek a későbbi működés során rend-
kívül hasznosnak bizonyultak; az elmúlt több mint egy év tapasztalatai 

alapján jól látszik, hogy az „apró betűs csapdákat” is sikerült teljes 
mértékben kikerülnünk.
A munka végeztével mód nyílt a teljesítmény közös értékelésére is. En-
nek során történt meg a kifi zetett megbízási díj és az új fi nanszírozási 
struktúra révén elért hasznok összevetése is, amelynek során látszott, 
hogy csupán az egyértelműen számszerűsíthető tételek is többszörösen 
meghaladták a sikerdíjként, a folyósítás után kifi zetett szakértői költsé-
günket. A közös munka során olyan bizalmi viszony alakult ki, ami felve-
tette a további együttműködés lehetőségét is. A fi nanszírozásszervezési 
feladatok ellátása során a szakértői csapat értelemszerűen belelátott a 
Lakihegy-csoport működésébe is – ez igényelte is a bizalom meglétét 
–, és több olyan pontot, feladatot is meg tudtunk jelölni, ahol a jövőbeni 
együttműködésnek mindkét fél számára lehet hozadéka. Az ennek alap-
ján kialakuló együttműködés jelenleg is tart, a siMentat Kft. rendszeres 
tanácsadónkká vált – nemcsak fi nanszírozási, hanem egyéb stratégiai, 
pénzügyi, szervezeti kérdésben is –, hiszen a Lakihegy2000 Kft. célja, 
hogy további fejlesztéssel és az ügyféligények folyamatos nyomon köve-
tésével megőrizze piacvezetői pozícióját a használt haszongépjárművek 
kereskedelmében.

A Credigen Bank Zrt. a franciaországi bankszektor piacvezetőjének, a Credit Agricole Csoportnak (CA) magyarországi leányvállalataként a lakossági 
hitelezésre és hitelkártya-kibocsátásra specializálódott pénzintézet. A középtávú stratégiának megfelelően a bank a jelentős növekedést mutató 
devizaalapú hitelek piacára való belépést tervezi. A termék bevezetésének komplexitása miatt külső szakértő (KPMG Tanácsadó Kft.) bevonásával 
valósította meg a termékkoncepció kialakítását – mondta el Fekete Csaba, a Credigen Bank Zrt. vezérigazgatója.

előnyünk a piacon jelen lévő versenytársakhoz képest, hogy 
alacsonyabb árat tudunk kínálni, ami alacsony működési 
költségszintünkből fakad. Ez egyrészt annak köszönhető, 
hogy specializált hitelintézet lévén relatíve alacsonyak a 
működési költségeink, és annak, hogy az ügyfélszerzés 
távértékesítés útján történik, ami miatt nem kell fenntar-
tanunk drága � ókhálózatot. Kis, rugalmas szervezetként 
tehát olyan ajánlatot tudunk tenni, ami valóban megfelel az 
ügyfelek igényeinek.

– Mi a piacra lépési stratégiájuk, milyen piaci szegmens 
számára kínálják terméküket?

– Többségében, 80 százalékban saját ügyfeleinket célozzuk 
meg, és 20 százalékban szeretnénk új ügyfeleket szerezni. El-
sősorban a már áruhitellel rendelkező ügyfeleinket célozzuk 
meg, hiszen ezen a területen jelentős sikereket tudtunk elérni. 
Ezt többek között arra alapozzuk, hogy amíg a teljes hazai 
áruhitelpiac az elmúlt évben 14 százalékkal csökkent, addig 
a Credigen 35 százalékos növekedést tudott elérni, így ezen a 
területen jelentős növekedési potenciált látunk a devizahitelek 
értékesítésében is.

– Hogyan szeretnék elérni célcsoportjaikat?
– Már meglévő ügyfeleinket direktmarketing-kampánnyal 

értesítjük kedvező ajánlatunkról. Francia anyabankunk straté-
giájának megfelelően az új ügyfelek elérésére mi is az online csa-
tornákat részesítjük előnyben, amelyek költséghatékonyságuk 
miatt a leginkább pro� tábilis értékesítéshez vezetnek. Emellett 
együttműködünk a magyar piac legnagyobb biztosítóival is, 
amelynek során egymás termékeit értékesítjük.

– Mindez milyen változásokat indukált a folyamatokban, 
szükséges volt-e itt is tanácsadók beavatkozására?

– Az új piacon való megjelenés a működésre is hatással 
van. Mivel eddig csak forinthiteleket nyújtottunk, meg kel-
lett ismernünk a devizahitel-kihelyezéssel járó jogszabályi 
követelményeket és új működési folyamatokat, a számviteli 
és kockázatkezelési eljárásokat. A KPMG részéről nagy se-
gítséget jelentett az erre vonatkozó hatástanulmány, és az, 
hogy az együttgondolkodás során külső szakértőként számos 
olyan veszélyre, kockázatra hívták fel a � gyelmünket, amire 
az implementáció során ügyelnünk kell. Az elvégzett tanács-
adói munkára ugyanakkor nemcsak a szükséges szakértelem 
megszerzése miatt merült fel az igény, hanem átmenetileg kül-
ső erőforrás bevonása is szükségessé vált. A tanácsadók által 
betöltött projektmenedzsmenti feladatkör nélkülözhetetlen 
volt. Ezen keresztül sikerült egyrészt elősegíteni a szerveze-
ti egységek együttműködését az új feladatok megoldására, 
másrészt egyfajta katalizátorként felgyorsítani a mindennapi 
munkavégzést, dinamizálni a döntéshozatalt.

– Mikor várható a termék a piacon és milyen nagyságú 
keresletre számítanak?

– Mivel a KPMG-vel kialakított megvalósítás a terveknek 
megfelelően alakult, a devizahitel-konstrukciónk már októ-
berben meg tudott jelenni a piacon. Úgy tűnik, teljesülnek az  
elvárásaink, így az új innovatív termékeinkkel, melyek közt a 
devizaalapú hitelek továbbra is stratégiai fontosságúak, a meg-
változott piaci körülmények között is jelentősen növelhetjük 
piaci részesedésünket a személyi hitelek piacán.
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VÁLSÁG VAN!
Tudja-e már, hogy miként kezeli majd 

a válságot a saját vállalatánál?
Ehhez adhatunk mi, vezetési és informatikai tanácsadók, 

ötleteket, javaslatokat, tanácsokat
– vállalati, üzletági és funkcionális stratégiák kialakítása, megvalósítása, módszertani és tartalmi  
 támogatás
– folyamatkorszerűsítés, hatékonyságnövelés 
– támogatási pályázat kiválasztása, pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmányok, megtérülési 
 számítások

– informatikai stratégia tervezés 
– információs rendszerek, eszközök specifi kálása, pályáztatása, kiválasztása, bevezetése támogatása  
 (iktató, dokumentum-, workfl ow-kezelő, integrált vállalatirányítási, ügyfélkapcsolat-kezelő 
 és további rendszerek) 
– szolgáltató informatika, informatikai szolgáltató folyamatok kialakítása 
– komplex informatikai biztonsági tanácsadás, szolgáltatások 
– informatikai szabályzatok kidolgozása, aktualizálása 
– projektvezetés, minőségbiztosítás 
– változáskezelés 

Hívjon bennünket, hogy segíthessünk
külföldi és hazai menedzsment, üzleti, közgazdasági, műszaki, informatikai diplomákkal, bejegyzett vezetési 
tanácsadói (CMC), informatikai biztonsági auditori/menedzseri (CISA/CISM) fokozattal, bejegyzett informa-
tikai szakértői (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság) rendelkező, több idegen nyelven (angol, 
német, orosz, cseh, szerb, román) beszélő tanácsadóink, szakértőink révén!

Horváth Róbert ügyvezető Deák Gábor ügyvezető-h.

AZ ÖRÖKLÖTTŐL A TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT FELÉ 
Az elmúlt három évben a vállalatok különböző okok miatt újra a bérezési/javadalmazási rendszerek felülvizsgálata, fejlesztése felé fordulnak. Téma 
munkatársi szinteken is a közvetlen anyagi motivátorok fejlesztése, az egységesítés, az átláthatóság és kiszámíthatóság növelése. Egy  különböző 
indíttatású és irányultságú igényekre kidolgozott eljárást és eszközt mutatunk be konkrét példán keresztül.

A vezetési tanácsadás területén ugyanúgy sikeresek lehetnek a kisebb cégek is, mint a nagyok, ha meg-
felelő stratégiával, ahhoz illeszkedő üzleti modellel működnek – a siker kulcsa az elkötelezett, felkészült 
és tapasztalt tanácsadó. Ez az alapelv vezetett minket, amikor 2004-ben létrehoztuk saját vállalkozá-
sunkat. Öt ismert tanácsadó és egy gyakorlott irodavezető, akik korábban már évekig együtt dolgoztak 
egy nagy nemzetközi cég keretei között, összesen több mint 100 év tanácsadói tapasztalattal, több száz 
megvalósított projekttel – ezekre az adottságokra támaszkodhattunk induláskor és ezekre építünk sike-
resen jelenleg is.
Mindannyian elsajátítottuk korábbi munkánk során a tanácsadói szakma nemzetközi szintű eszközeit, 
módszereit, a minőség, megbízhatóság, átláthatóság, szervezettség iránti elkötelezettséget – de szeret-
tünk volna kisebb adminisztrációval, kevesebb bürokráciával, sokkal inkább az egyedi ügyfelek egyedi 
igényeire összpontosítva dolgozni. Fontos volt számunkra a családias szakmai környezet – ahol minden 
kollégáról biztosan tudhatjuk, hogy a saját területén kimagasló tudással, tapasztalattal és az etikai normák 
betartásával oldja meg a feladatokat, ahol kompromisszumok nélkül vállalhatjuk egymást és így a céget 
is. Valódi „partnership”-et hoztunk létre.

Nevet is így választottunk magunknak: egy fantáziaszó, mely talán kife-
jezi kreativitásunkat, egyediségünket is. Azóta ismert „márkanév” lett a 
Xellum Kft. a tanácsadás területén.

Célkitűzéseinket sikerült megvalósítani, következetesek maradtunk: a Xellum projektjein mindig nagy 
tudású, évtizedes tapasztalatokkal bíró kollégák dolgoznak, sok időt töltünk az ügyfeleknél, valódi meg-
oldásokat keresünk velük és nekik. Számos korábbi ügyfelünk megkeresett minket, azóta is együtt dol-
gozunk velük – tartós kapcsolatokra törekszünk, visszatérő ügyfeleink a legjobb bizonyítékai minőségi 
munkánknak.
Négy éve működik sikeresen a Xellum Kft. Közel 130 sikeres projekt áll már mögöttünk. Azokra a terü-
letekre koncentrálunk, ahol valóban megfelelő ismeretekkel rendelkezünk. Ügyfeleink szinte kizárólag 
a kormányzati szektorhoz, a turizmus iparág szereplőihez, az energiaszektorhoz, a gyógyszeriparhoz 
és az FMCG cégekhez kötődnek. A projektek is illeszkednek a tanácsadók meglévő tapasztalataihoz: 
stratégia-alkotás, stratégiai-menedzsment, hatékonyság-javítás, folyamat- és szervezetfejlesztés, üzleti 
modellezés és értékelés, megvalósíthatósági tanulmányok készítése, projekt menedzsment. A turizmus 
területén szinte teljeskörű a szolgáltatási palettánk a kutatástól, a fejlesztési tanulmányokon át, a mar-
keting stratégiákig.
A növekedés önmagában nem cél számunkra – csak az alapelvek szigorú megtartása mellett. Az ala-
pítókon kívül mára már két fi atal munkatárs is csatlakozott hozzánk. Őket is a tanácsadói szakma iránti 
elkötelezettség, a folyamatos tanulás jellemzi – mi „öregek” pedig igyekszünk átadni tapasztalatainkat, 
valóban integrálni őket a szervezetbe, annak kultúrájába.
Ez az üzleti modell a szokásosnál sokkal több szakmai munkát követel tőlünk – sokat dolgozunk, de sze-
retjük a munkánkat és a cégünket is. Az ügyfelek elismerése, visszajelzései pedig biztosítják a szükséges 
sikerélményt számunkra. Igaz ez a jelenlegi válság idején is, hiszen jó tanácsadóra, valódi problémameg-
oldásra ebben a helyzetben is szükségük van ügyfeleinknek – talán még inkább, mint korábban. 

Az energiaipari tevékenységek 
szétválasztásának követelmé-
nyéből adódóan az E.On válla-
latcsoport az elmúlt években je-
lentős szervezeti átalakításokon 
ment keresztül, a korábbi terü-
leti alapú szerveződést felváltva 
új, szakmai kompetenciák alap-
ján elkülönített jogi személyek 
jöttek létre. A munkavállalók 
alapbéren felüli juttatásait a régi 
szervezeti struktúra szerint öt 
különböző kollektív szerződés 
szabályozta, a 2007-ben újon-
nan létrehozott cégeken belül 
is többféle módszer létezett a 
juttatások megállapítására. Az 
E.On Hungária Zrt. célul tűzte 
ki az átláthatóság, igazságosság 
és teljesítményorientáció növe-
lése érdekében a juttatások szá-
mítási módjának egységesítését 
és ebben megállapodást a szak-
szervezetekkel. Az egyeztetések lefolytatásához szükséges jövedel-
mezési adatok feldolgozásában és a számítások végrehajtásában az 
MCS Management & Controlling-Service Vezetési Tanácsadó K� . 
támogatta az E.On HR szervezetét. 

A mintegy féléves fejlesztési folyamat legfontosabb szakaszai a je-
lenlegi bérezési helyzetet részletesen bemutató diagnózis elkészítése, 
valamint a szakszervezetekkel folytatott egyeztetésekhez szükséges, 
alternatívákat nyújtó kalkulációk támogatását szolgáló szimulációs 
eszköz fejlesztése volt. 

A további számítások alapját egy teljes körű, a mintegy 5000 aktív 
dolgozó minden bérjellegű ki� zetését tartalmazó adatbázis kialakí-
tása képezte. Ebben olyan jellemzők is szerepeltek, amelyek lehetővé 
tették a különböző elemzési szempontok szerinti vizsgálatokat. Ilyen 
a dolgozók munkaköre, telephelye, munkarendje, életkora vagy a 
vállalatnál eltöltött ideje. Ezeket a szempontokat megbízó és tanács-
adó közösen alakította ki a szakszervezetekkel folytatott tárgyalási 
folyamatok várható menetének � gyelembevételével. Ennek ered-
ményeként pontosan kiderült a rendelkezésre álló bértömeg, illetve 
ennek megoszlása jogcímenként, jogcímcsoportonként. 

A teljes rendelkezésre álló bértömeg pontos meghatározásának ki-
emelt jelentősége volt a projektfolyamatban. A juttatási rendszer át-
alakításának ugyanis a legfontosabb kiindulási feltétele az volt, hogy 
az a vállalatnak nem kerülhet többe, valamint a dolgozók összesen 
nem kaphatnak kevesebbet. Az átalakításnak a – szakszervezetek-
kel egyeztetett – további alapelve az volt, hogy a korábbi kollektív 
szerződések által garantált, a Munka Törvénykönyve és az ágazati 
megállapodások szerinti mértékét meghaladó, bizonyos munkakö-
rülmények esetén alanyi jogon járó juttatások minél nagyobb része 
kerüljön át a teljesítményarányos jogcímcsoportokba. Ez a törekvés 
megszünteti ugyan egyes munkavállalói csoportok évtizedek so-
rán kialakult kiváltságait, ugyanakkor átláthatóbb, igazságosabb 

rendszert eredményez, amelyben az egyéni teljesítmények nagyobb 
hatással vannak a dolgozók bérére. 

Az elképzelések számszerűsítésére, illetve a különböző variációk 
bértömegre gyakorolt hatásának bemutatására az MCS K� . egy 
önálló informatikai megoldás kialakítását javasolta. 

A szimulációs eszköz kialakítása a megbízó és tanácsadó között 
lezajlott iteratív folyamat eredménye, azaz a fejlesztés alapját az E.On 
Hungária vezetőinek konkrét kérdései képezték. Ezen kérdések kö-
zül a legfontosabbak: 

– Melyek azok a juttatási elemek, amelyekben a szakszervezetek-
kel az egyeztetések során meg kell állapodni? 

– Melyek azok a heterogén munkavállalói csoportok, amelyekre 
egységes szabályozások vonatkoznak? 

– A kialakított megoldás hogyan hat a teljes bértömegre? 
– Hány főt és jellemzően melyik munkavállalói csoportot érinti a 

változás összegszerűen is? 
A számítások támogatására létrehozott szimulációs eszköz a maga 

nemében egyedülálló, teljesen önálló fejlesztés, ugyanakkor bárki 
által könnyen használható, egyszerű, MS-Excel alapokon működő 
informatikai megoldást jelent. Struktúráját tekintve három fő elem-
ből épül fel: (1) beviteli felületek, (2) a kalkulációk alapjául szolgáló 
adatbázis és a kalkulációt automatikusan elvégző számítási modell, 
valamint (3) output eredménytáblák. 

A beviteli felületeken a kalkulációba bevont jogcímeket, azok száza-
lékos vagy abszolút forint összegű mértékét, a számítás alapját képező 
kategóriát (személyi alapbér, távolléti díjakkal növelt személyi alapbér, 
átlagbér), valamint az érintett munkavállalói csoportokat lehet meg-
adni. Egyes jogcímek esetében az eszköz lehetővé teszi a jogi szemé-
lyenként, illetve munkaköri családonként történő di� erenciálást is. 

A bemeneti adatok megadását követően az eszköz munkaválla-
lónként és jogcímenként kiszámítja a megadott feltételeknek meg-

felelő új bért. Ezeket az egyéni 
adatokat összesítik és elemzik a 
különböző eredménytáblák. 

A „szimulált”, jövőbeni hely-
zetet három eredménytábla mu-
tatja be, egyenként különböző 
információtartalommal, ugyan-
akkor ugyanazon alapadatokból 
építkezve. A legmagasabb szintű 
eredménytábla egységesíti a szi-
mulált és nem szimulált tételek 
bértömegvonzatait és egy össze-
sített képet ad a rendelkezésre 
álló és szükséges forintösszegek-
ről. A további részletező táblák 
egyike ki� zetési jogcímenként 
mutatja be a szimulált tételeket, 
valamint lehetővé teszi ezek 
elemzését a korábban kialakított 
lekérdezési szempontok szerint. 
A harmadik ilyen eredmény-
tábla azon munkatársak körét 
mutatja be, akik az új számítási 

metódus szerint kevesebb juttatásban részesülnek. Ez utóbbi egy 
különösen érzékeny szempont a szakszervezetekkel való megálla-
podás folyamatában. 

Mivel a vezetők kérdései, szempontjai képezték az eszköz ki-
alakításának alapját, a kialakított megoldás maximálisan tudta 
támogatni a szakszervezetekkel való egyeztetéseket. A tárgyalási 
folyamat jellemzően úgy zajlott, hogy az egy-egy fordulón felme-
rülő kérdésekre különböző alternatívákkal válaszolt a munkáltatói 
oldal. Két tárgyalási forduló között lehetőség volt ezen alternatívák 
kidolgozására és az előzetes számszaki felkészülésre. A folyamattal 
párhuzamosan megtörtént az eszköz további � nomhangolása, így 
például a béremelés hatásaira vonatkozó számítások is belekerültek 
az adatokba. 

A fejlesztési munka több kézzelfogható eredményt hozott a meg-
bízó számára. Az E.On Hungária vállalatcsoport minden munkavál-
lalójára vonatkozó Kollektív Szerződés 2008. január 31-i aláírásával 
megvalósult a projekt tartalmi célja, azaz egységes javadalmazási 
elvek és szabályok vonatkoznak minden egyes munkavállalóra. 

Ezenfelül a megbízó és tanácsadó projektben való együttműködé-
se felhívta a � gyelmet néhány olyan működésbeli problémára, ame-
lyek megoldására konkrét intézkedések születtek. A projekt az E.On 
HR szervezet munkatársainak és az MCS K� . tanácsadóinak szoros 
együttműködésével valósult meg. A folyamat eredményeképp jelen-
tősen javult a felelős munkatársak tisztánlátása és egységes alapokra 
kerültek a bérszámfejtési rendszerekben alkalmazott eljárások. 

A jogcímek tisztázásán felül a projekt eredményeként létrejöttek 
olyan lekérdezési szempontok, struktúrák, amelyeket a megbízó a 
továbbiakban is hasznosítani tud a HR tevékenység, illetve a bér-
gazdálkodás irányításában. 
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