
I.   ALAPOK 
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1. Tanácsadás alapjai
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3. Tanácsadás folyamata
4. Tanácsadás pszichológiája
5. Tanácsadás menedzselése
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26. KKV és start-up tanácsadás
27. Tanácsadás a közigazgatásban
28. Mazőgazdasági szaktanácsadás
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MELLÉKLETEK (1 melléklet)

Poór József

Menedzsment-tanácsadási  
kézikönyv 2016
Akadémiai Kiadó, Budapest

„800 oldalas könyv a tanácsadásról a digitalizáció korában?! Igen! Tegyék félre elő
ítéleteiket! Sokaknak adhat ötleteket, javaslatokat és megoldásokat, a vezetői fel
adatokat is ellátók számára, és nem csak a vállalati szférában. A hazai tanácsadói 
szakma elismert vezetői, tanácsadói, trénerei és oktatói adnak gazdag menüt ehhez. 
Ízlelgessék és emésztgessék! Élvezetes és építő!”

Czakó Erzsébet egyetemi tanár, igazgató, Budapesti Corvinus Egyetem,  
Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet

„A globális válság rádöbbentette a vállalatok többségét arra, hogy a sikeres túlélés, a megváltozott feltételekhez történő gyors  
alkalmazkodás menedzseléséhez nincs kellő tudásuk. Arra is rádöbbentek, hogy hiányos vezetői kompetenciáikat a legolcsóbban 
és legszakszerűbben külső tanácsadó cégekkel együttműködve erősíthetik meg. Ez a kézikönyv színvonalasan áttekinti a tanács
adói szolgáltatások széles körét, nemcsak vállalati vezetőknek ajánlható, de kiválóan használható a felsőoktatásban is.”

Lengyel Imre, az MTA doktora, Akadémiai Díjas egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

„Amióta az innovatív tanácsadói képességek a siker kulcsfontosságú elemévé váltak a tudásalapú szakmai szolgáltatások esetében, 
egy ilyen komplex és sokrétű könyv nagyon hasznos forrása lehet a tanácsadók állandóan bővülő tudásbázisának.”

Aaron Michelin ügyvezető igazgató, Enersense International Oy

„Gyakorló HR szakemberként, szervezetfejlesztőként folyamatosan dolgozom tanácsadókkal, legyenek azok belső avagy külső 
tanácsadók. Alapvetően a HR szerepe is a folyamatos belső fejlesztés és fejlődés biztosítása – ez a tevékenység a felgyorsult 
környezetben sokszor jár együtt dilemmákkal, és keressük a tapasztalati tudást hozzá. Ehhez a munkához kiváló kiinduló és össze
foglaló művet tart a kezében az olvasó. Nélkülözhetetlennek tartok egy ilyen átfogó művet a vezetők, szervezeti szakemberek és 
külső tanácsadók polcáról.”

Bárdos Andrea szervezetfejlesztési vezető, Bonafarm Csoport

A kötet tartalma:

Megrendelhető: Akadémiai Kiadónál: www.akademiai.hu 

http://www.akademiai.hu
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