
CSATLAKOZZ!

RÓLUNK
A VTMSZ-t 18 tanácsadó szervezet alapította 1990-ben. 1991 óta teljes jogú tagjai 
vagyunk az Európai Menedzsment Tanácsadók Szövetségének (FEACO) és az 
ICMCI (Vezetési Tanácsadó Intézetek Nemzetközi Tanácsa)  szervezeteknek. 
Különböző tagvállalataink közel 250 tanácsadója szerezte meg a nemzetközi-
leg elismert Minősített Vezetési Tanácsadó (Certified Management Consultant) 
minősítést. Szövetségünk a cím megszerzését teszi lehetővé az 1994 óta folyó 
vizsgáztatási rendszerének keretében. A VTMSZ-nek, hasonlóan más nemzeti 
társszövetségeinkhez, nem tagja szakmánk minden vezetési tanácsadással 
foglalkozó szervezete, sokkal inkább az a célunk, hogy vezetési tanácsadás 
hosszú évtizedek alatt kikristályosodott alapelveit, etikai normáit tagjainkon 
keresztül minél szélesebb körben elterjesszük.
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Tisztelt Kolléga!

Örömmel tájékoztatlak, hogy a 
Vezetési Tanácsadók Magyarországi 
Szövetsége (VTMSZ) megújulása 
kezdetét vette. Új törekvéseink a 
korábbi érdekvédelmi és képviseleti 
fókuszú tevékenységünk megtartása 
mellett a tagjaink és a vezetési 
tanácsadási szakma orientációs célú 
fejlesztését célozzák .
A szervezeti hálózatok sikerének 
folyamatos erősödése alapján to-
vábbra is hisszük, hogy a szövetségi 
formában történő működés, melynek 
alapeleme a részvétel és a közös 
munka, az egyetlen célravezető út 
a szövetség mint közösség fejleszté-
séhez és egymás sikerességének 
előmozdításához.
A továbbiakban abban bízva fejtjük 
ki részletesen törekvéseinket, hogy 
azok felkeltik a te érdeklődésedet 
is, és hamarosan szervezeti/egyéni 
tagjaink sorában üdvözölhetjük, 
számítva a szövetségben aktív rész-
vételedre és közreműködésedre.
Legyél tagja közösségünknek, legyél 
aktív részese fejlesztéseinknek, 
élvezze Ön is együttműködésünk 
sikerét!

Üdvözlettel:

Baukovácz Krisztina 
elnök
Hetyey Sándor
alelnök

A vezetési tanácsadási szakma meg-
változott. A tanácsadás lokális jellegét 
a hálózatos működési formák és a 
technológiai fejlődés következtében 
részben elvesztette. A tanácsadási 
tevékenységben egyre kevesebb 
hozzáadott értéke van a strukturált 
generalista megközelítésnek, egyre 
nagyobb szerepet kap a speciális 
iparági és/vagy módszertani tudás és 
az azonnali alkalmazás képessége. A 
tanácsadó koncepcióalkotóból sokszor 
megvalósítóvá válik, felelőssége és a 
vele szembeni elvárások megnőnek. 
Az előbbiekből következően a kritikus 

sikertényezők között ugrásszerűen 
megnőtt az együttműködés szerepe.
A VTMSZ jövőbeli célkitűzéseinek 
középpontjában a megváltozott 
elvárásrendszer alapján az együttmű-
ködés és az üzleti siker előmozdítása 
áll. Megítélésünk szerint az érdekkép-
viseleti tevékenység, illetve a tanács-
adói etika érvényesítése továbbra is 
kiemelten fontos, de önmagában nem 
elegendő ahhoz, hogy tagjaink sikerét 
elősegítsék. Ennélfogva a szövetség 
a következő időszakban az alábbi 
konkrét célok megvalósítása mellett 
foglalt állást.

A SZÖVETSÉG CÉLJAI

ORIENTÁCIÓ
Segítsük elő a vezetési tanácsadás 
iránt érdeklődő fiatal szakemberek fej-
lődését, valamint szakmai kapcsolata-
ik építését a tanácsadói közösségen 
belül azáltal, hogy megfelelő informá-
ciós fórumokon keresztül lehetőséget 
biztosítunk számukra a tanulásra, 
a szakmai együttműködésre és a 
véleménycserére.

SZAKMAI MUNKA
Alakítsuk közösen a vezetési tanács-
adási szakma fejlődését, azáltal, hogy 
hozzájárulunk a minőségi szemlélet 
erősítéséhez, az etikai normák érvé-
nyesüléséhez. Ennek megvalósítását 
egyre növekvő, nemzetközi tanács-
adói minősítéssel (CMC) rendelkező 
kollégáink támogatják.

LEGYÉL 
EGYÉNI TAGUNK!

HA PÁLYAKEZDŐ VAGY
Elsőkézből kaphatsz információt a 
vezetési tanácsadási szakmáról 
tagjaink által, mely segíthet személyes 
fejlődésedben és karriercéljaid kidol-
gozásában. Sokan azért nem választ-
ják a tanácsadói pályát, mert nem áll 
rendelkezésre megfelelő információ. 
Ne pletykák alapján tájékozódj!

HA FIATAL 
TANÁCSADÓ VAGY

Szélesebb betekintést nyerhetsz a 
vezetési tanácsadási szakma rejtel-
meibe azáltal, hogy nem kizárólag a 
saját munkáidból tanulsz, hanem 
meghallgatod más tanácsadók 
beszámolóit, véleményét. Amennyi-
ben minősített vezetési tanácsadóvá 
szeretnél válni (melyre szintén a 
VTMSZ-en belül van lehetőség), 
segítjük a felkészülés folyamatát!

HA TAPASZTALT 
TANÁCSADÓ VAGY

Lehetőséged van a tapasztalt és 
fiatal kollégákkal történő tapaszta-
latcserére, valamint a közös akvizí-
ciók révén tanácsadási projektekbe 
történő bekapcsolódásra. Ha a 
tanácsadói közösség tagja vagy, 
speciális tudásodat és tapasztalato-
dat könnyebben értékesítheted.

www.vtmsz.hu

Segítsünk egyéni tagjainknak és tag-
szervezeteinknek azáltal, hogy külföldi 
és hazai tanácsadási lehetőségek 
célzott felkutatásán és az akvizíciós 
támogatásán keresztül együttműködve, 
közösen érjenek el üzleti sikereket.
A fenti célokkal kapcsolatban fontosnak 
tartjuk kiemelni a szövetségi formában 
történő együttműködést, vagyis azt, 
hogy a siker kulcsa önmagában nem a 

szövetség különböző fórumainak és bi-
zottságainak szolgáltató tevékenysége, 
hanem tagjaink aktív részvétele és sze-
repvállalása. Másképpen fogalmazva 
sikerünk kulcsa mindannyiunk kezében 
van. A VTMSZ a fenti célok tekintetében 
elkötelezett amellett, hogy tevékenysé-
gét független módon, más szervezetek 
és szereplők által nem befolyásolva, 
viszont velük együttműködve végzi.

ÜZLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS


