
„Tanács Rt.” („A” vállalat) 
 

 
 
A cég bemutatása 
 

A cég (továbbiakban „Tanács Rt.”) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. 

Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti problémákra, 

amelyekkel a vezető nemzetközi és hazai társaságok, közintézmények, illetve társadalmi 

szervezetek naponta szembesülnek. 

A cég magyarországi irodájának 600 munkatársa a vállalat kiemelkedően magas nemzetközi 

elvárásainak megfelelő munkát végez. A „Tanács Rt” fő feladatának tekinti, hogy tanácsadói 

szolgáltatásaival partnerei eredményességét növelje, üzleti sikereit elősegítse. 

 

Szolgáltatási területei a következők: 

 
• Adótanácsadás, 
• Csalásfelderítési szolgáltatások, 
• EU tanácsadás, 
• Humán Erőforrás szolgáltatások, 
• Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS), 
• Ingatlantanácsadás és értékbecslés, 
• Könyvvizsgálat, 
• Környezetközpontú tanácsadás, 
• Pénzügyi tanácsadás, 
• Transzferárak, 
• Tranzakciós szolgáltatások, 
• Üzleti tanácsadás. 
 

A „Tanács Rt” könyvvizsgálati, tanácsadási és adózási szolgáltatásokat, valamint az EU-

csatlakozással kapcsolatos tanácsadási, ingatlan-tanácsadási és -értékelési szolgáltatásokat 

nyújt. A cég célja, hogy növelje üzleti partnerei nyereségességét, és a fenti szolgáltatásokkal 

hozzájáruljon üzleti sikereikhez. 

A cégtársak által vezetett nemzetközi iparági csoportjaink segítséget nyújtanak a távközlés, az 

információtechnológia, a szórakoztatóipar, a kiskereskedelem, valamint a fogyasztási- és 

iparcikk-gyártás terén működő vállalatoknak. Emellett szolgáltatások széles skáláját kínáljuk 

az energia- és építőipar, az egészségügy, a postai szolgáltatások, az oktatás, a vendéglátóipar, 

a közlekedés és az államigazgatás terén. 
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A könyvvizsgálat és az adótanácsadás a cég fő tevékenysége. A könyvvizsgálat az egyes 

társaságoknál készülő pénzügyi beszámolók hitelességének vizsgálatát jelenti.  

A „Tanács Rt” könyvvizsgálati, tanácsadási és adózási szolgáltatásokat, valamint az EU-

csatlakozással kapcsolatos tanácsadási, ingatlan-tanácsadási és -értékelési szolgáltatásokat 

nyújt. A cég célja, hogy növelje üzleti partnerei nyereségességét, és a fenti szolgáltatásokkal 

hozzájáruljon üzleti sikereikhez. 

A cégtársak által vezetett nemzetközi iparági csoportjaink segítséget nyújtanak a távközlés, az 

információtechnológia, a szórakoztatóipar, a kiskereskedelem, valamint a fogyasztási- és 

iparcikk-gyártás, közlekedés és államigazgatás terén működő vállalatoknak. A „Tanács Rt” 

több mint másfél évtizede van jelen a magyar piacon. A legnagyobb tanácsadó cégként 

stratégiai célunk a terjeszkedés és szolgáltatásaink körének bővítése, a magyar gazdaság 

növekedésével és Magyarország nemzetközi gazdasági, kereskedelmi és monetáris 

közösségekbe történő integrációjával párhuzamosan. 

 

A „Tanács Rt” együttműködik egy ügyvédi irodával. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy 

szakértői csoportjaink átfogóbb és mélyrehatóbb válaszokat adjanak ügyfeleink konkrét 

kérdéseire és problémáira 

 

Az adótanácsadás üzletág négy fő szolgáltatási területen tevékenykedik: 

 

• Társasági adó 

• Humán Erőforrás Szolgáltatások 

• Vállalati Adminisztrációs Szolgáltatások 

• Közvetett adók. 

 

A „Tanács Rt” éves teljesítményértékelési rendszere 

 

A cég átfogó politikájának részét képezi minden munkatárs teljesítményének értékelése 

évente legalább 1 alkalommal július elsejei hatállyal (a cégnél a pénzügyi év július elsejétől a 

következő év július elsejéig tart.) 

Az értékelés és tanácsadás a karrierfejlesztés és tervezés fontos részét képezik. Ezt a 

folyamatot alapvető fontosságúnak tartja a cég vezetése ahhoz, hogy munkatársaikkal 

teljesítményüket, karrier törekvéseiket és személyes lehetőségeiket teljes körűen és őszintén 
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meg tudjuk vitatni. Ilyen értékelő megbeszéléseket rendszeresen, minden nagyobb megbízás 

után vagy évente maghatározott időközönként tartják. A folyamat alapvető előírt jellemzői az 

alábbiak: 

• nyílt és őszinte 

• támogatja a cég üzletvitelét 

• azonosítja és fejleszti a szakmai elvárásokat, a karrierfejlesztési követelményeket és 

preferenciákat. 

• a cég minden vezető beosztású munkatársa elismeri fontosságát 

• segítségével beazonosíthatók a fejlesztendő területek és harmonizálhatók a fejlődés 

eléréséhez szükséges lépések. 

 

Minden üzletág teljesítmény-normákat határoz meg és célja az üzletágban dolgozó minden 

munkatárs továbbképzése, a követelmények eléréséhez, pedig megfelelő képzést biztosítanak. 

 

A dolgozatomban csak az úgynevezett szakmai területek (könyvvizsgálat, adótanácsadás, 

pénzügyi tanácsadás, jogi iroda) értékelési rendszerére térnék ki, mivel én is ezen a területen 

dolgozom. A támogató osztályok (pénzügy, IT, humánerőforrás osztály, adminisztrációs 

osztály) értékelési szisztémája is hasonló, de vannak eltérő elemek is. 

 

A „Tanács Rt”szervezeti felépítése.  

 

Ahhoz, hogy a cég értékelő rendszerét megértsük, tudni kell a vállalat szervezeti felépítését.  

A dolgozók következő pozíciókba vannak besorolva. 

 

Associate(Munkatárs): Az associate pozícióban lévő dolgozók végzik az ügyfélmunkákkal 

kapcsolatos operatív munkákat a menedzserek alapos szakmai irányítása mellett. Az associate 

munkakör betöltéséhez, a vállalat profilja miatt elengedhetetlen a pénzügyi vagy gazdasági 

felsőfokú végzettség illetve az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete. Az Associate szinten is 

3 típusú besorolás található, melyek a következők: A1, A2, A3. Az A1-es pozciókba kerülnek 

a pályakezdő, friss diplomás munkavállalók. Minden évben egy szintet léphetnek előre, mire 

eljutnak az A3 szintig. A szintek a szakmai tudás szerint emelkednek. 
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Senior Associate (Vezető munkatárs, vezető asszisztens): Ebben a pozícióban már több éves 

szakmai tapasztalattal kell rendelkezni. Elvárás az adótanácsadói illetve könyvvizsgálói 

képesítés (ezeknek a képesítéseknek a megszerzését a vállalat támogatja) megszerzése. 

Feladatokat delegál az associate pozícióban lévő munkatársaknak, illetve ellenőrzi a 

munkájukat. 

 

Manager/ Senior Manager: Már rendelkezni kell vezetői kvalitásokkal. Nem csak a szakmai 

feladatok képezik a mindennapos ügyfél munka részét, hanem az ügyfél szerzés is fontos 

részét képezi a napi feladatoknak. A menedzser felelős az ügyfeleken végzett munkáért illetve 

az ügyfeleknél jelentkező esetleges kintlévőségek behajtásáért. Részt vesznek a kiválasztási 

folyamatokban. Riportokat készítenek az igazgatók és a cégtársak számára. Jogosultak az 

operatív döntések meghozására. 

 

Igazgató: Üzletágak vezetői 

 

Cégtársak: A vállalat vezetői. Stratégiai döntéseket hoznak meg. 

 

A „Tanács Rt” teljesítményértékelési rendszerének felépítése. 

 

Minden dolgozónak van egy úgynevezett trénere, aki összeállítja az éves értékelését. Ezt a 

trénert általában úgy választják ki, hogy megnézik azokat a projekteket, ügyfélmunkákat 

amivel kapcsolatban munkatárs dolgozik . Az adott projekteket , ügyfélmunkákat mindig egy 

menedzser alapos irányítása mellett végezzük el. Az a menedzserrel lesz a tréner akivel a 

munkatárs a legtöbbet dolgozik, hiszen így kaphat a munkatárs minél átfogóbb, minél 

reálisabb éves értékelést. A tréner viszont nem csak a saját véleményét írja le az értékelésben. 

A munkatársaknak egy évben minimum hat értékelést be kell gyűjtenie az adott pénzügyi 

évben az általa elvégzett munkára vagy esetleges projektekre. Ezeket az értékeléseket nem 

csak menedzserek adhatják, hanem minden olyan munkatárs, akikkel szorosabban együtt 

dolgoztunk az év során. Ezekből az értékelésekből és a tréner által megfogalmazott 

véleményből kell a trénernek egy átfogó értékelést összeállítania, amelyet majd a cégtársak és 

a vezető beosztású munkatársak egy úgynevezett „partner –menedzser panelon” kerül majd 

megbeszélésre. A munkatársak értékelésének kritériumai: 
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• Ügyfél kommunikáció 

• Szakmai felkészültség, szakmai tudás 

• Kommunikáció a csoporton, cégen belül csapatmunka 

• Ügyfél ismeret, a „Tanács Rt” ismerete, üzletágak ismerete, minőség javítására 

irányuló törekvések. 

 

A menedzserek illetve igazgatók értékelése is ugyanebben a formában működik, de náluk már 

számos egyéb követelmény is fontos szerepet játszik az értékelésben. A menedzserek 

feladatai közé tartozik a cég szolgáltatásainak értékesítése, az esetleges kintlévőségek 

behajtása, melyeket a pénzügyi osztály által készített riportok által mérhetővé is válnak. 

Az értékeléseket a cég által kialakított belső intranetes felületén lehet elkészíteni. 

Minden írásos értékelés egy beszélgetéssel ér véget, ahol az értékelő és az értékelt egyén 

személyesen is megbeszéli az értékelést. 

 

A teljesítményértékelés célja 

 

Az éves értékelés egyik fontos célja, hogy feltár valamit a dolgozó képességeiről, illetve 

információval szolgál azokról a készségekről és képességekről, amelyek az egyént alkalmassá 

teszik az általa betöltött munkakörre. Ez azért is fontos, mert ha a cég ismeri a dolgozói 

általános képességeit, akkor ez segítséget nyújthat a kiválasztási folyamatban is, a 

legmegfelelőbb munkatársak kiválasztásában. 

A másik fontos tényező, hogy a vállalat munkatársai is tisztában legyenek saját 

képességeikkel, erősségeikkel illetve, hogy melyek azok a területek, ahol esetleg fejlődésre 

lenne szükség. Az értékelési rendszer szabályai alapján minden értékelést meg kell beszélnie 

az értékelőnek és az értékelt munkatársnak is. Ezek a beszélgetések jó alkalmat adnak az 

esetlegesen felmerülő kérdések megbeszélésére, egy fejlődési terv kidolgozására vagy csak 

egyszerűen egy jobb kapcsolat kialakítására az értékelő és az értékelt egyén között. 

 

A „Tanács Rt”-nél az értékelés egy másik fontos célja a jövedelmek illetve az év végi jutalom 

kialakítása. Az értékelés minősítése adja az éves béremelés mértékét, illetve az esetleges évi 

végi jutalom nagysága is az értékelés minősítésétől függ. 
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A vállalat célja, hogy ha mód van rá, belülről léptessen elő valakit, mégpedig leggyakrabban 

annak a beosztottai köréből, akinek a pozíciója megüresedett. Az éves értékelés abban is 

segítséget nyújt, hogy megmutatja az esetleges jelöltek kompetenciáit. 

 

A „Tanács Rt” teljesítményértékelési rendszerének előnyei: 

 

• Az értékelt egyén valós képet kap az adott évben nyújtott teljesítményéről 

• Az értékelő munkatárs és az értékelt munkatárs személyesen is meg tudja beszélni az 

értékelés tartalmát, ami által elkerülhetőek a félreértések, illetve az étékelt munkatárs 

is véleményt formálhat az értékeléséről. 

• Az értékelt munkatárs számára láthatóvá válnak az erősségei illetve az olyan területek 

ahol esetleges fejlődés szükséges. 

• Jól strukturált felépítésű rendszer. 

• Nemcsak magasabb pozícióban lévő munkatárs értékelhet alacsonyabb pozíciójú 

munkatársat, ugyanabban a pozícióban és alacsonyabb pozícióban lévő munkatárs is 

lehet értékelő. 

 

A „Tanács Rt” teljesítményértékelési rendszerének hátrányai: 

 

• Az értékelőnek az értékelés elkészítése időigényes. 

• A belső információs rendszer használata sokszor túl bonyolult. 

• Az értékelés elkészítésének időigénye miatt az értékelés esetleges elnagyolása, a 

személyes beszélgetés elmaradása. 

• A rendszer nagyon adminisztratív 

 


