
A tudásban rejlı potenciál  

Interjú Kulcsár Péterrel 

 A vezetési tanácsadási szakma európai szövetsége, a FEACO (European Federation of Management 
Consultancies Associations) 2006 novemberében Budapesten tartotta szokásos éves nemzetközi 
konferenciáját. A tanácskozáson többek között azt elemezték, hogyan járul hozzá Közép- és Kelet-
Európa a kontinens versenyképességének fokozásához. A lapunknak adott interjúban az értékteremtı 
tanácsadási szolgáltatások jelentıségérıl is beszél Kulcsár Péter, a Vezetési Tanácsadók 
Magyarországi Szövetségének elnöke, az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. ügyvezetı 
igazgatója. 

 – Kritikus szakmai vélemények szerint lehet, hogy információs társadalmat építünk, de ezt 
az emberek 90 százaléka nem tudja. Milyen tanáccsal tudna szolgálni erre a helyzetre? 

– Nem az a lényeg elsısorban, hogy az emberek meg tudják nevezni: információs társadalmat 
építünk, hanem az, hogy ténylegesen találkozzanak ennek kézzelfogható eredményeivel, alkalmazzák 
és hasznosítsák azokat. Bennünket, a vezetési tanácsadói szakmát egyébként kétszeresen is érint ez 
a folyamat. Egyrészt, mert mi is felhasználói vagyunk az infokommunikációs technológia 
újdonságainak és eredményeinek, másrészt pedig azért, mert a vezetési tanácsadásnak szakterületei 
az informatikai és a stratégiai tanácsadás is. Szándékosan nem csak IT tanácsadást említek, hiszen 
ez már részben a megvalósítási folyamata az üzleti stratégiának, aminek viszont stratégiai 
jelentıségő eleme az informatika. Ez az összetettség a szakmánkra is érvényes, mivel a vezetési 
tanácsadás egyéb területei sem maradnak érintetlenek az információs társadalom szervezetekre (és 
egyénekre) gyakorolt hatásaitól. 

– Hogyan jelenik ez meg a tanácsaikban, milyen fogadókészséget és felkészültséget 
tapasztalnak partnereiknél? 

– Szerencsére – sok esetben - ma már erre nem kell külön felhívni a figyelmet. A potenciális 
ügyfélkörünkbe tartozó szereplıket három jellemzı kategóriába tudnám sorolni. Szövetségünk tagjai 
gyakran dolgoznak az államigazgatási, a kormányzati-önkormányzati körökben, így tapasztalatból 
mondhatom, hogy ebben a szektorban tisztában vannak a fogalommal és a részben ebbıl adódó 
kihívásokkal, még akkor is, ha egyelıre nem mindig kellı mértékben és hatékonysággal folyik 
tevékenységük és szolgáltatásaik korszerősítése, folyamataik elektronizálása, tágabb értelemben az 
információs társadalom rájuk is vonatkozó területeinek építése.  

Az üzleti szektorban elsısorban a nagyvállalatok, és olykor a közepes vállalkozások veszik igénybe a 
tanácsadói szolgáltatást, ık alkotják a másik kategóriát. Ebben a körben szintén világosan látják a 
kihívásokat, keresik a válaszokat és a megoldásokat. Van azonban egy olyan szektor, amelyik 
különösen igényelné, hogy felhívjuk a figyelmet a körülöttünk zajló folyamatokra, ez pedig a kis- és 
(részben) középvállalkozások köre. A gazdaságban meghatározó szerepük ellenére szinte egyikük 
sem fordít sem kellı forrást, sem elég figyelmet általában a vezetési tanácsadásra, s így ezen belül az 
infokommunikációs kihívásokra sem. 

– Mikor és miért érdemes tanácsadóhoz fordulnia pl. egy kisvállalkozásnak? 

– Közhely, de tény, hogy nagyot változott a világ. Ám ha nem így lenne, vagyis ugyanabban a 
környezetben mőködne egy vállalkozás, akkor is idırıl-idıre meg kell újulnia, és – lehetıség szerint 
– új, növekedési pályára kellene állnia. Számok támasztják alá, hogy a kis- és középvállalkozásokat 
ma nem a növekedési (megújulási), hanem a túlélési stratégia jellemzi. Elenyészı példát találunk 
csak arra, hogy egy másik fejlıdési kategóriába kerüljön egy cég, például mikrovállalkozásból 
kisvállalat, vagy kisvállalkozásból közepes mérető cég legyen.  

Ez a szektor jellemzıen nem alkalmaz tanácsadót sem fıállásban, sem külsı megbízással, a szakma 
egyetlen területérıl sem, legyen szó akár stratégiáról vagy marketingrıl, akár szervezetfejlesztési, 
humán, IT vagy pénzügyekrıl. És mivel többnyire maguk sem rendelkeznek ezzel a speciális 
szakértelemmel, ezért nem kizárólag a tanácsadó szakma saját, önös érdekébıl örülnék annak, ha 
megvennék ezt a szakértelmet, hanem azért, hogy végre az egyébként igen jelentıs mérető kkv-
szektor is felzárkózhasson, versenyképessé váljon a nemzetközi, de akár csak a hazai piacon is.  



– A részükrıl tapasztalható érdektelenség vagy ellenállás érveit talán jól tükrözi az ismert 
kérdés: Miért gondolják a tanácsadók, hogy jobban értenek egy szakterülethez vagy egy 
vállalat konkrét problémáihoz, mint azok, akik ténylegesen benne tevékenykednek?  

–Azt én sem állítom, hogy jobban értünk, de azt igen, hogy másképp. Egyrészt a tanácsadó olyan 
speciális – állandóan fejlıdı és bıvülı - tudásoknak van a birtokában, ami neki a szakterülete, 
ugyanakkor egy kkv-nál ez nincs meg, és nem is feltétlenül kell, hogy meglegyen. A kisebb 
vállalkozások, érthetı módon és indokoltan, többnyire csak a saját fıtevékenységükre fókuszálnak. 
Másrészt mivel a tanácsadók sok vállalatnál megfordulnak, így a problémákkal gyakrabban és 
különbözı helyzetekben is találkoznak, ezért feltehetıen jobb (vagy más), de mindenképpen testre 
szabott megoldásokat tudnak kínálni a vállalkozásoknak annál, mint amit ık maguk kitalálnának. A 
tanácsadó természetesen nem tud, nem is akar helyettük dönteni, és nem is ismerheti jobban az 
adott vállalkozást. De ha egyszer belelát annak mőködésébe, folyamataiba, akkor a tapasztalatai és a 
módszertani tudása alapján rendelkezik azzal a kompetenciával, hogy hatékonyan segíteni tudja a 
megbízóját. 

A nagyvállalatok egy idıben elıszeretettel alkalmaztak belsı tanácsadót. Mivel azonban ı sem 
független a szervezettıl, így egyrészt „csak” belülrıl láthatja a problémát, másrészt éppen a függelmi 
viszony miatt kizárt, hogy olyan tanácsot adjon a vezetésnek, ami esetleg annak nem tetszene, vagy 
esetleg az ı saját területét/munkáját is érintené – vagy éppen elkerülné azt. Talán ez az oka, hogy az 
utóbbi években ezt a tevékenységet is kihelyezik a vállalatok, és külsı, független vezetési 
tanácsadási szolgáltatást vesznek igénybe. 

– Milyen a magyar tanácsadás színvonala nemzetközi összehasonlításban? 

– Mindenképpen nagyon jónak mondhatom. A szövetségünk 1993 óta teljes jogú tagja a vezetési 
tanácsadók nemzetközi szervezeteinek, így a FEACO-nak és az ICMCI-nak (International Council of 
Management Consulting Institutes) is. Ennek köszönhetıen a mi tagjaink is hozzájutnak a 
legkorszerőbb módszertani és egyéb ismeretekhez. Másrészt a hazai szövetségünk jogosítvánnyal 
rendelkezik arra, hogy a nemzetközi tanácsadási iparágban elfogadott, Bejegyzett Vezetési Tanácsadó 
címet (CMC, Certified Management Consultant) kiadhassa. Tagjaink közül 1994 óta Magyarországon 
mintegy 180 tanácsadó szerezte meg ezt a címet. Úgy gondolom, ez is garancia arra, hogy a hazai 
vezetési tanácsadók megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkeznek, és a szakma általános etikai 
elvei szerint dolgoznak. Ma már számos nemzetközi projektben is egyenrangú partnerként vesznek 
részt magyar tanácsadók. Szakmai munkánk elismerésének tekintem azt is, hogy mi rendeztük meg 
2006 novemberében Budapesten az Európai Tanácsadói Konferenciát.  

– Mint minden területen, nyilván a vezetési tanácsadásban is vannak divatirányzatok. Az 
egykori „lapítsd le a piramist” elvhez képest ma mi a sláger? 

– A szakmánk alapelve, hogy nem szabad általános tanácsot adni, hanem mindig a konkrét 
problémára kell megoldást kínálni. Ugyanakkor minden vállalkozásnak vagy államigazgatási 
szervezetnek egy adott korra jellemzı társadalmi, gazdasági, kulturális környezetben kell mőködnie. 
Néhány éve a trendek azt mutatják, hogy fokozottan elıtérbe kerül például a hatékonyságnövelés, 
aminek persze sok helyen és számos esetben már most a határán vannak. Az ezzel kapcsolatos 
tanácsadás – amire az üzleti szférában ma igen nagy igény mutatkozik – fı kérdése azonban már 
nem csak az, hogy miként tudja, hanem hogy egyáltalán lehetséges-e még olcsóbbá tenni a 
termelést vagy a szolgáltatást. Általában már nem, így egyéb – akár az információs társadalomhoz 
kötıdı – eszközöket és módszereket is kell keresünk. Ez jelenthet technológiai korszerősítést, 
profiligazítást, szervezeti változtatást, új piacokon való megjelenést vagy együttmőködést más – akár 
az Unión belüli – partnerekkel, szervezetekkel. Tehát egy sláger tanácsadási terület ma nem 
definiálható. Sokszor az igen összetett tanácsadási projekt a jellemzı, amely felöleli a vezetési 
tanácsadás több területét is egyszerre. 

– Milyen új helyzetet teremetett számunkra az EU? 

– Megítélésem szerint ez kettıs történet. Az egyik részét képezik a csatlakozáshoz egyértelmően 
köthetı új lehetıségek, például az uniós forrásokhoz való hozzájutás. Hogy kellı mértékben ki 
tudtuk-e használni ezt az elmúlt két évben, az már egy másik kérdés. Az elıttünk álló hét év azonban 
a vállalkozások és így a tanácsadói iparág számára is igen nagy kihívás lesz. Függetlenül a konkrét 
összeg nagyságától, a magyar gazdaság jelenlegi állapotában ezeknek a forrásoknak a felhasználása 
csak akkor viszi elıbbre az országot, ha azokat valóban a gazdaság és az abban tevékenykedık 



fejlesztésére, a versenyképesség növelésére stb. használjuk fel. És ezáltal – ha áttételesen is – a 
makrogazdasági mutatók is javulni fognak. 

Ugyanakkor a történet másik része, hogy napjaink számos kihívásával akkor is szembenéztünk volna, 
ha nem csatlakozunk az EU-hoz. Az integráció és globalizáció, a regionalizáció, az infokommunikáció 
stb. hatása már az azt megelızı években elért minket.  

– Befejezésül arra kérem, segítsen húzni egy ívet az Önök szakmája és az eVilág profilja 
között. Hogyan válhat egy szaktanács az információs társadalom építıkövévé? 

– Lássuk csak! Információkból áll össze az a szakértıi tudás, ami testet ölt tanácsainkban. Ha ezt 
hasznosítják az állam- és közigazgatás, valamint az üzleti világ piaci szereplıi, akkor erısödhet a 
gazdaság, növekedhet az ország nemzetközi versenyképessége, és nem végképp leszakadva, hanem 
a világ fejlett országaival összhangban juthatunk el az információs és/vagy tudástársadalomig.  

Meglehet, hogy ez a kép kissé erıletett és összetett, mégis meggyızıdésem, hogy ami elıreviheti 
Magyarországot, az a tudásban, az innovációban, a K+F-ben rejlı potenciál. A kulcsot nem az eszköz 
és a technika jelenti, hisz annak egyrészt már birtokában vagyunk, másrészt bármikor elérhetı. Ám 
mindenképpen a tudás mentén dıl el, hogy ebbıl a konstellációból a legjobb eredmény jöjjön ki. A 
következı hét év arról is fog szólni, hogy ezt a tudást hogyan tudjuk integrálni a konkrét 
folyamatokba, a gazdaságba.  

 Galvács László 

 


