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TANÁCSADÓI AKADÉMIA KONCEPCIÓ 

Stratégiai döntéselőkészítő anyag a VTMSZ vezetősége számára 

 

1. A munkaanyag létrejöttének folyamata 

Jelen anyag kiindulási pontja, hogy a VTMSZ vezetősége 2014. 09. 05-06-án Fenyőharasztra 
workshop-ot hívott össze a szövetség jövőbeli stratégiai irányainak feltárására. 

A workshop egyik stratégiai lehetőségeket vizsgáló csoportjában (tagok: Hercegh Imre, Gáspár 
Judit, Bukovácz Krisztina, Torma Kálmán) merült fel a Tanácsadói Akadémia ötlete.  

A következő munkafázisban egy másik munkacsoport (Tagjai: Hegedüs Márta, Poór József, 
Torma Kálmán) tovább dolgozott az elképzelésen a nagyobb közösen elfogadott szempontjai 
alapján. (Ennek az anyagnak az összefoglalója volt mostani munkánk kiinduló szövege. [ld. 
Fenyőharaszt]) 

A workshopon megszerveződött egy team, amely részletesebben fogja kidolgozni az ötletet. A 
csoport tagjai kiegészültek a csatlakozni kívánó más szövetségi tagokkal is. 

Team tagok: Hercegh Imre, Hetyei József, Mezősi Balázs, Poór József, Németh Gergely, Puczkó 
László, Torma Kálmán.  

2. A munkaanyag célja 

Jelen munkaanyag célja, hogy a vezetőségnek lehetőséget adjon a stratégia kialakításához az 
egyik stratégiai irány pontosabb megfogalmazásával. Az anyagnak nem célja egy összefüggő 
Tanácsadó Akadémiai működés leírása, részletkérdések megoldása, mindössze arra 
szorítkozunk, hogy segítsük az Akadémia ötletének strukturált megfogalmazásával a lehetséges 
távlati kép vizualizálását a vezetőségnek. Tehát alapvetően vitaanyag, mert ha akár egészében, 
akár részleteiben is használja a vezetés az itt leírtakat, a megvalósítás útjának kidolgozása még 
részletes elemzéseket igényel. 

További célunk, hogy a vezetőségnek rendelkezésére álljon az anyag 2014 október 1-én, 
tekintettel az október 8-i vezetőségi ülésre. 

3. A Tanácsadói Akadémia megvalósítási szintjei 

Az Akadémia elnevezés alatt három megvalósíthatósági lehetőség került szóba. Az egyes szintek 
egyre jobban formalizáltak és egyre összetettebbek. A szintek bizonyos értelemben egymásra is 
épülhetnek, kiegészíthetik egymást. 

3.1 A szint: Ad-hoc előadási szint 

Jellemzője, hogy a Szövetség igény vagy ötlet szerint előadásokat szervez a tanácsadói szakma 
különböző területeiről, főleg saját tagjai szakértelmére, vagy külső előadókra támaszkodva. Az 
előadások tematikája számos fontos területre térhetnek ki, amelyek egyaránt lehetnek egy 
szűkebb szakma számára érdekesek vagy esetleg tágabb tanácsadói alkalmazási témák 
bemutatására. Pl. pályázati tanácsadás új és sajátos igényei, tanácsadás külföldi piacokon, stb. 
Az előadások kapcsolódhatnak esetleg más képzések tematikájához is.  

Az előadások médiában meghirdetésre kerülhetnek, a részvételért díjat kellene fizetni. Az 
előadások anyagait publikálni lehetne. Az előadások megtartásáért CMC pontszámokat lehetne 
kapni, ill. a CMC felkészítések során beszámíthatók a későbbi jelöltek számára bizonyos kredit 
értékben.  

Akkreditáció nem szükséges ehhez a szinthez, kivéve, ha szeretnénk az előadásokat elismertetni, 
de ezek az előadások, ahhoz rövidek. Az előadásokról látogatási bizonyítványt állítanánk ki. 
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3.2 B szint: Kurzus szint 

 A B szint, már nem csak egyes előadásokat tartalmaz, hanem egész kurzusokat is 
meghirdethet a tanácsadói szakma egyes területeiről, technikáiról, alkalmazási területi 
specialitásairól. A kurzusokra ugyanúgy a szövetségtagjai jelentkezhetnek előadónak ill. külső 
előadókat lehet felkérni részvételre. A kurzusok elvégzéséről célszerű tanúsítványt adni a 
résztvevőknek, ez növeli az attraktivitásukat, mert esetleg fel tudják használni munkahelyükön. 
Ebből kiindulva elképzelhető, hogy olyan kurzusok kerülnek meghirdetésre, amelyek tanácsadó 
cégek junior tagjainak felkészítésében segítenek vagy valamilyen tanácsadás módszertanra 
készítenek fel. 

 A kurzusokat célszerű felnőttoktatási akkreditációval ellátni. A kurzusokat részvételi díj 
ellenében lehet látogatni. 

Lehet olyan kurzust is megszervezni, amely a CMC cím alapszintjére készít fel, a CMC programra 
épül, csak diplomások vehetnek rajta részt, ill. tanácsadó cégek diplomás juniorjai. Ez még nem 
jelent CMC címet, csak egyfajta jelöltséget. A CMC címet több éves tapasztalat, megfelelő ügyfél 
referenciák és vizsga(dolgozat) megírása és megvédése után lehet megszerezni. A CMC program 
alkalmazását és külföldi akkreditációját az ICMCI-al végeznénk el. A program keretében nyújtott 
oktatási alprogramokat több fázisra lehetne osztani, amelyek elvégzését külön 
bizonyítványokkal ismernénk el. A program keretében kreditrendszert építenénk fel, ami 
kiterjedne a cím megszerzésére és fenntartására. 

 A kurzusok előadásai vagy maguk a kurzusok is felhasználhatók CMC pontok szerzésére az 
előadók számára, a résztvevők pedig a felkészítési folyamatba illeszthetik be, ha nincs külön 
CMC kurzus meghirdetve. 

 A képzések során nemcsak a hagyományos képzési formákat alkalmaznánk, hanem az on-line 
oktatás lehetőségeit is célszerű lenne használni, ami csökkentheti a költségeket és növelheti a 
versenyképességet a potenciális hallgatók körében. 

3.3 C szint: Formalizált képzés – Tanácsadói MBA 

Olyanoknak ajánlanánk a programot, akik tanácsadással foglalkoznak, vagy ezt akarják szakma 
szerűen űzni. Ezen a szinten szakképzettséget adó posztgraduális képzés történne. A képzéshez 
szükséges egy egyetemhez való kapcsolódás, bár a képzést a VTMSZ valósítaná meg. A képzést 
az MAB akkreditálná, a tanárok egy részének is szükséges rendelkeznie PhD vagy magasabb 
tudományos fokozattal, a képzők többség a VTMSZ tagjai, tagszervezetei munkatrásai, CMC 
címmel rendelkező tagjai közül kerülnének ki. A képzés tandíjas lenne 300 – 450 e Ft között 
évente és csak diplomások jelentkezhetnének. Aki ezt elvégzi, annak nem kell a CMC felkészítő 
kurzusra járnia és a program bekerülne a magyar felsőoktatási rendszerbe. A képzési kimenet 
diploma lenne. Lehetne egy alapszint ill. lehetne egy felsőbb szint a gyakorlattól, tapasztalattól 
függően. A további részleteket ld. az előző anyagban. 

4. A Tanácsadói Akadémia elképzelés kapcsolata a VTMSZ stratégiájával 

A TA elképzelés önmagában több stratégiailag is fontos kérdést vet fel. A tanácsadói szakmáról 
alkotott elképzelésünk alapján és az ICMCI alapján is képződni kell folyamatosan, de alapszinten 
is és ez utóbbi nincs megszervezve. Ha a VTMSZ a képzés beindítása mellett foglal állást, akkor 
annak a jelenlegi értékeink alapján leginkább az lehet a célja, hogy emelje a teljes tanácsadói 
szolgáltatói minőséget. Persze lehet vele javítani az image-t, lehet pénzt keresni vele, lehet 
lehetőséget adni oktatással tagjainknak, (és persze saját konkurenciánkat is kitermeljük ily 
módon). 

Az alapötlet voltaképpen egy konkrét termék, nem pedig egy stratégia megnevezése. DE, ha 
mégis megvalósul valamelyik szint, akkor az megváltoztatja a VTMSZ pozícióját a környezetben 
és az emberek észlelésében, és egyben tagjainkban is, azaz lényeges image változást okozhat. 
Jelenleg a szövetség érdekképviselet, és, egyfajta identitást adó csoportosulás, továbbá a tagok 
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egy szűk részére kiterjedő közösség. A környezet egyre kevésbé értékeli a szövetséget, a 
szervezeti tagok száma csökken, viszont a CMC tagok száma növekszik, mert a cím, amely 
tulajdonunkban van, mint termék funkcionál. A környezet igen kevéssé tud rólunk, befolyásunk, 
hatásunk elenyésző, médiában ritkán jelenünk meg, akkor sincs igazi hír értékünk, a 
döntéshozók nem számítanak ránk, szakmai ajánlásainkra nem figyelnek.  

 Változhat-e ez a helyzet, ha a TA megvalósításának irányába elindulunk? 

 Tegyük fel, hogy belekezdtünk valamelyik szint megvalósításába. Mit lát a környezet ekkor 
rólunk? Hirdetések jelennek meg különböző médiumokban, amelyek tudatják az előadásokat 
(kurzusokat, képzéseket), amelyeket a VTMSZ szervez. A megjelenések egyben a mi nevünket is 
ismertebbé teszik. A VTMSZ büszke arra, hogy megfelelő szakmai ismerete, etikai szabályai és 
hiteles tanácsadó viselkedése van, a szakma elitjének tartja magát, ezzel minősíti a képzést és 
azt ígéri a piacnak, hogy ez hiteles képzést ad. Ezt meg lehet jeleníteni a képzési marketing 
anyagokban. Ugyanakkor a képzések visszafelé is hatnak, azok is validálják a VTMSZ-t, mert a 
képzéseknek van önmagában minősítő hatása. Ha az attraktivitás akarjuk lényegesen növelni, 
akkor ehhez kapcsolhatjuk valamilyen módon a CMC-t.  

 Mit fog gondolni ekkor a környezet? Érdekvédő szervezetnek fog-e látni? Feltehetően nem, 
hanem inkább hitelességet keresi, hogy mi valóban jó előadásokat és kurzusokat fogunk-e 
tartani. De ha így néznek ránk, akkor azt is látják, hogy valami kézzel foghatót nyújtunk a 
környezetnek, termékünk van, és nem hatalmi pozíciónk. Azaz a szakmai minőségünket emeljük 
a stratégia középpontjába. Ez pedig érdekvédelem szempontjából azt jelenti, hogy előbb a 
minőség elfogadott őrei legyünk, utána jöhet a normák külső megfogalmazása. Igaz, ezzel 
belépünk egy olyan piacra, amely eléggé szétaprózott, viszont igazi, hiteles tanácsadóképzés 
nincs. (Ez nem a meglévők rossz minőségét jelenti, hanem azt, hogy nem hiszik el ezeknek a 
képzéseknek, hogy igazán fontosak lehetnek, ld. alacsony jelentkezési szám.) 

Milyen változásokra lehet még számítani?  

Jobb lesz-e a szövetségben a közösségiség?  

A TA személyeket szólít meg a világban, alapszinten nem válogat, (csak a C szinten), (egy 
konferencia pl. erősen szűkíti a célközönséget), tudást árul. Viszont minden érdeklődő, és 
minden résztvevő potenciális közösségi tag lehet és később azzá is tehető. Ezzel viszont a 
tagságunk is növelhető. Minél magasabb szinten valósítjuk meg a TA-t, annál inkább lehet ezt a 
hatást kiaknázni és elindulni olyan szerveződési formák felé, amely pl. tudásmegosztási 
platformokkal dolgozik, internetes közösségeket hoz létre. 

 Mi lesz a tagság vs. tömegszervezet dichotómiával?  

A TA nem igazán erről szól, nem ebben a dimenzióban értelmezhető. Viszont érdemes lesz 
tagjának lenni, akár cégként, mert kölcsönösen validáljuk egymást, munkatársakat találhatunk 
és tovább képezhetünk, (mert ezt szolgáltatásként is felfoghatjuk), akár egyénként, mert ha 
értéke lesz, akkor az egyéneket is validálhatja a TA, sőt egyéni reklámot is jelent számára, 
amikor megjelenik előadóként a neve. 

 Az élcsapat kifejezés az elkülönülést idézi fel más elemek mellett, a TA inkább a nyitás felé 
indul el, szolgáltat, ad valamit és nem kér alapvetően. Így a tagoknak is máshogyan kell 
gondolkodniuk saját tagságukról, ami pozícionális részvétel helyett inkább a szakmai közösséget 
erősíti. A következő időszak előadásait, kurzusait külön, erre szervezett, tagi találkozókon 
lehetne brainstorminggal vegyített worshopokon megszervezni. Ekkor minden tagunkra úgy 
tekintenénk, mint egy nagyobb tanári közösség tagjára. Az előadásokat meg lehet jelentetni, 
képzési anyagként lehet továbbítani a környezetben. Az élcsapat kifejezés kizáró konnotációja 
lassan át fog alakulni és inkább befogadó lesz. A Fenyőharaszton megfogalmazódott önképzőkör 
kifejezés, ami gyökere volt a TA ötletnek, így kitágul és szervezett formát ölthet. 
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 Mi van a pénzzel?  

Jelent-e a bevétel lehetősége olyan fejleményt, amely stratégiailag átalakítja gondolkodásunkat? 
Jelenleg a tagok egyik komoly fájdalma, hogy fizetik a tagdíjat, de nem érzik úgy, hogy valamit 
kapnak is érte. A TA elképzelés változtathat ezen (itt még sok részleten kell gondolkodni 
persze.), mert ez az elképzelés nem a tagdíjakra koncentrál, hanem a bevételekre, olyasmire, 
ami a szövetség életében eddig nem igen fordult elő (most nem a konferenciákra gondolok), 
továbbá szolgáltat valamit. A szövetség a TA-val egyfajta szervezettebb, teljesítmény 
motiváltabb irányba, projekt jellegűbb irányba fog elmozdulni, és nem tagjainak önkéntes 
kizsákmányolásából fog élni, hanem tudja kompenzálni az erőfeszítéseket. Ez igazi változást fog 
okozni a tagság tudatában, hogy miben is vannak benne. Elég az első bevétellel rendelkező 
sikeres előadást megtartani, ahol mind a szövetség, mind az előadó tevékenysége ellenértékét 
megkapja, rögtön más lesz a szövetségben lét levegője. 

Változik-e az egyesület szervezeti működése?  

Határozottan, sokkal strukturáltabb, szervezettebb és vezetettebb irányban, mert a bevételek és 
szolgáltatások (képzések) munkamegosztást, felelősségi köröket és kompenzációs működést fog 
jelenteni. Erősen növeli a koordinációs igényeket, és felelősebb vezetést valamint tagi részvételt 
követel, piaci működési jellemzők fognak megjelenni. Most az önkéntes felelősség motivációs 
bázisán dolgozunk (ami eléggé ingadozó teljesítést és felelősségvállalást jelent), létezünk a 
szövetségben, ki-ki belső döntése és moralitása lapján tesz le valamit az asztalra. Ha beindul a 
TA, attól kezdve „üzemeltetni” kell, ez pedig gyökeresen átalakíthatja a szövetség belső 
szervezeti kultúráját. Ez lehet jó, de lehet, „nem szeretem” irány is, sőt kockázatai is vannak. 
(Persze ami most van annak is vannak kockázatai, csak egy kicsit el lehet bújni előlük.) 

5. Gondok, problémák 

A CMC helyzete 

 A minősítés eddig valutája a szervezetnek, de nem különösebben ismert és elismert 
Magyarországon. Tanácsadói körökben van attraktivitása, de nem túl nagy. Ez óvatosságra 
késztet ilyen irányú reményeinket illetően. Gondot jelenthet a C szintnél, hogy esetleg kikerül 
(hacsak részben is) fennhatóságunk alól az egyetemi kapcsolat miatt. (Ez ellen esetleg a 
szintezés véd).  

Igényli-e a piac egyáltalán? 

 A tanácsadó cégek „beiskoláznák-e” junior kollégáikat ilyenre, lenne-e bárki aki saját pénzét 
kockáztatná egy ilyen C szintű képzésen? Az A szint előadásai már akkor is jelentenek valamit a 
szövetség számára, ha alacsony a részvétel, mert média megjelenéssel jár minden előadás, és ez 
nem rögtön hozza meg az eredményét. A magasabb B. és C szinten erősek a kétségek. A belső 
piacot viszonylag könnyen felmérhetjük, cégeket, tanácsadókat, megkérdezve. Pl. van-e a cégek 
részéről hajlandóság arra, hogy a juniorok előrelépéséhez igénybe vegyék vagy feltételnek 
szabják a TA-n való részvételt? Az utánpótlás nevelésnek jó terep lehet egy olyan képzés esetleg, 
ami a B szinten van és minősítést is tud adni megfelelő belépési feltételekkel, vagy csak 
tanácsadó cégek alkalmazottainak. 

Sajnos, amíg a belépési korlát a tanácsadói piacra alacsony, addig nem biztos, hogy érdemesnek 
fogják találni a képzési ráfordítást a potenciális érdeklődők. Jelenleg úgy tűnik, inkább már a 
szakmában dolgozók szeretnék inkább a képzést. 

Motiváció 

 Mennyire fogja biztosítani a képzés az elhelyezkedés reményét a résztvevőknek? Ez erősen 
függ a partnerektől, lehet, hogy itt csak a szövetség nem elegendő, kell vagy egyetem vagy nagy 
tanácsadó cég. Az elismertség megszerzése évekbe telhet, de valahogy persze el kell indulni. 
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Finanszírozás 

 A B és C szint esetében komoly finanszírozási kérdések lehetnek, különösen a C szintnél. A 
szövetség jelenlegi anyagi helyzetében talán az A szinten tudunk valamennyire mozogni, de még 
ott is kérdéses, hogy a meghirdetéseket tudjuk-e előfinanszírozni. Mindenképpen kell a TA mögé 
szponzoráció. DE akkor lényeges átalakulások következhetnek be az alapvető elképzelésekben. 

Akkreditációs problémák 

 Az A szinthez semmilyen akkreditáció nem szükséges. A B kurzus szinthez célszerű már 
felnőttképzési akkreditációt szerezni ill. az akkreditációba bevonható az ICMCI is. Az igazi komoly 
probléma akkreditációs szempontból a C szint, mert az MAB eljárást jelent, aminek nehéz 
előírásai vannak. (Az elmúlt években egyébként ennek a  C szintnek sok eleme már 
megszületett, csak éppen megfelelő módon meg kellene konstruálni a képzést.) 

Egyetemi kapcsolat problémája 

 Az egyetemi kapcsolat jelenleg nagyon erősen ütközik a szövetség legkülönbözőbb 
jellemzőivel, szervezeti működésmódjának jellegével, a tagok tagsági képével, mérettel, stb. Ez 
csak akkor működik ha a szövetség, mint szervezet nagyon erősen átalakul, és sokkal gazdagabb 
lesz. Félő, hogy igen kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. 

Név 

 Sajnos a BKIK-ban már van tanácsadói akadémia, ahová bárki jelentkezhet (akár bármilyen 
képzettség nélkül is), mi ettől az elképzeléstől elzárkóztunk, mert minőségrontásnak tartjuk. Így 
az elnevezés már foglalt és rongált. Lehet, hogy újat kellene találni?  
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TANÁCSADÓI AKADÉMIA ÖTLET ELSŐ VÁLTOZAT 

Fenyőharaszt, 2014. 09.05-06. 

A 2014. 09. 05-06. workshop egyik stratégiai lehetőségeket vizsgáló csoportjában (tagok: 
Hercegh Imre, Gáspár Judit, Bukovácz Krisztina, Torma Kálmán) merült fel a Tanácsadói 
Akadémia ötlete. Az ötlet maga ugyan akció jellegű, de távlati hatásai alapvetően módosítják a 
VTMSZ eddig kialakult képét, így hatással van a stratégiára. A gondolkodás kulcsszavai voltak, a 
tudásátadás, vonzás fiatalok felé, „önképzőköri” működés, gazdaságos működés (fizetős 
rendezvények), közösségiség építés erősítése az képzésen, oktatáson keresztül. 

A következő munkafázisban egy másik munkacsoport (Tagjai: Hegedüs Márta, Poór József, 
Torma Kálmán) tovább dolgozott az elképzelésen közösen elfogadott szempontok alapján. 

1. szempont: Pontosítás 

A szempont célja volt, hogy a részletesebb kidolgozás után jobban lehessen látni milyen 
következményekkel jár maga a gondolat. 

A csoport tagjai a cím olyan értelmezéséből indultak ki, amely inkább akadémikus megközelítést 
helyez előtérbe, azaz az akadémia kifejezés egy értékesíthető végzettséget jelent. (A gondolatok 
kifejtése értelemszerűen vázlatszerű és nem teljes.) 

Az elemzés során a következőkre tértünk ki. 

Kiknek szól:  

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők, junior tanácsadók, szakemberek, mert képzés haladó 
(advanced), továbbképzés jellegű, tanácsadó cégek, közigazgatás szakemberei, cégek 
szakemberei, akik belső tanácsadóként kívánnak dolgozni 

Belépési feltételek:  

Felvételi jellegű eljárással lehet bejutni, ahol vizsgálnák a jelentkezők szakmai tapasztalatát ettől 
függően lehetne megállapítani a képzési útvonalat, krediteket. 

Gazdasági kérdések:  

A képzésért fizetni kell (cca. 240e – 300e Ft/fő/félév), szponzorációról kell gondoskodni, 
előfinanszírozás szükséges a beindításhoz, a képzés helye bérelhető. Eleinte 2 v. 3 csoporttal 
kalkulálunk (cca. 10-12 fő) 

A képzés akkreditációja:  

Felnőttoktatási akkreditáció szükséges hozzá, szükséges egy egyetem „ernyője” is (pl. Gödöllő), 
amelynek már van a MAB által elfogadott akkreditációja, a szövetségnek ugyanakkor birtokában 
van a CMC minősítés joga (ez nemzetközi!). Ezek együtt olyan akkreditációs erőt jelentenének, 
hogy jelentősen növelné a képzés attraktivitását, a végzettek a tanácsadó cégeknek is 
utánpótlást jelentenének. 

A képzés kimenete:  

Szintezett lenne (két szint), amelynek felső szintje adná a CMC végzettséget.  

Alap szinten: különböző szakmai előadások, internetes anyagok, workshopok szerepelnének, 
tanúsítvánnyal, amely belépő lenne a felső szintre 

Felső szinten: CMC vizsga és felsőfokú szaktanfolyam 
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Tanárok:  

CMC minősítettek, VTMSZ tagok szakemberei, külső neves szakértők, közigazgatási 
szakemberek, egyetemi szakértők. Az akkreditáció miatt szükséges, hogy legyenek PhD 
minősítésű tantárgy felelősök, ill. a képzés egészének nagydoktori minősítésű vezetője. 

Tananyag:  

Alaptantárgyak, és tanácsadás technikai tantárgyak, magasabb szinten tanácsadási terület 
specifikus tantárgyak, pl. különböző tanácsadási területek gyakorlati elméleti és technikai 
képzése. Jelenleg már van egy MAB által akkreditált alap szakmai és egy módszertani tananyag a 
tanácsadáshoz. A tananyag szerkezete követhetné az oxfordi egyetem tanácsadó képzésének 
felépítését. A képzés kredit rendszerű, a megcélzott szinthez 120 kreditet kellene teljesíteni. 

Indítás:  

Legkorábban 2015 őszén lehetne indítani, ehhez kommunikációt 2015 januárjában kell kezdeni. 
A képzést a FELVI-ben is szerepeltetni kell. 

A közös gondolkodás egyik következtetése volt, hogy egy hatékony tanácsadói szakmai 
továbbképzés elemei szétszórva jelen vannak, és elképzelhető ennek módszeres megszervezése. 

2. Realitáspróba 

A realitáspróbánál a megadott idő alatt próbáltunk átgondolni a szempontokat, ezek messze 
nem alaposan elemzettek, vitathatók. 

• Az elképzelés jól kommunikálható, segítségével a VTMSZ is nagyobb publicitást kaphat, 
hiszen mindenütt a képzést közvetítő hírekben szerepelne. Sajtó felé is von lehetőséget 
teremtene. 

• Előfinanszírozás közepesen nehéz, szponzorok találhatók lesznek. 
• 3, 4 csoport jelentkező összeszedhető 
• Tematikák 2014 második félévben összeállíthatók, tanárok felkérése, anyagok készítése 

2015 első félévben megvalósítható. 
• A szövetség részéről egy menedzser biztosítása szükséges. 
• Jogi értelemben a jelenlegi egyesületi forma alkalmas egy szabályozott képzés 

megvalósításához. 

3. Kapcsolat az értékdilemmákkal 

A következő értékelemeket erősítené: 

• Tagság centrikus, stakeholderek kapcsolódni tudnak, és tömegszervezet lehetőségét is adja, 
amennyiben a tanácsadó cégek közös tudásmegosztó és képző lehetőségét is jelenti. 

• Inkább egyesület típusú működés mód, úgy, hogy a képzés közösség építést is lehetővé tesz. 
• Céges tagságot és egyéni tagságot is lehetővé teszi. 
• Nem, élcsapat jellegű, de a képzésben résztvevők számára (képzők és képzettek) 

kiemelkedési lehetőség és minőség deklarálása a szakma és a külvilág felé 
• Szolgáltató jelleg erősítése 
• Üzleti jelleg erősítése 

4. Vonzerő 

A csoport a képzésnek egyértelműen jó attraktivitást jósolt, amennyiben megfelelően be lehet 
építeni a CMC akkreditációt, amely nemzetközi értékkel bír a szakmában. Ha sikerül 
megvalósítani a képzést, az komoly rangot adhatna a szövetségnek, egyben küldetést is 
jelentene: a szakma tudásszintjének és értékeltségének emelését. Ilyen értelemben stratégikus 
lehet a kezdeményezés. 


