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MUNKAPROGRAM 

A VTMSZ 2012. június-augusztus közötti stratégiai akciótervezés 
eredményeinek összefoglalása 

(A június-augusztus során elkészült munkaanyagok felhasználásával lejegyezte: Hercegh Imre) 
 

Előszó 

2012. májusában a VTMSZ új Vezetőséget választott. A megújult Vezetőség 2012 nyarán több 
ízben összegyűlt, hogy megvitassa a 2012-2014 közötti időszakra felvállalandó feladatokat. Az 
alábbi munkaanyag – a mellett, hogy megkísérli egy rövid elemzés keretében értékelni a 
Vezetési Tanácsadás magyarországi helyzetét – összefoglalja a májustól augusztusig tartó 
programalkotás eredményeit. Célja, hogy vitaanyagul szolgáljon a Vezetőség számára, majd 
pedig véglegesítését követően alapját képezze a Vezetőség 2012-2014-ig tartó kétéves 
munkájának. 

1. A Vezetési tanácsadás helyzete, a VTMSZ szerepe 

A Vezetési tanácsadás helyzete Magyarországon 2012-ben 

A Vezetési tanácsadás helyzetét Magyarországon 2012-ben alapvetően két tényező határozza 
meg: a 2008 vége óta tartó, immár negyedik éve elhúzódó gazdasági válság és a gazdasági élet 
fokozódó átpolitizáltsága, amely a Tanácsadási szektorra is egyre inkább kihat. 

Az elhúzódó gazdasági válság általános negatív következményeire hazai szinten még rárakódik 
a számos elemző által kimutatott magyar gazdaságra jellemző sebezhetőség, valamint az 
egymást követő gazdaságpolitikák növekedést gátló tényezőiből adódó visszaesés is. A negatív 
tényezők következményeiként immár negyedik éve vagyunk kénytelenek számolni jelentősen 
visszafogott fejlesztésekkel és beruházásokkal, a visszafogott beruházások következményeként 
pedig a tanácsadói szolgáltatások iránti igények visszaesésével is. Ezek a tényezők fokozottan 
jellemzőek a vezetési tanácsadási szolgáltatások néhány hagyományosan nagy felvevő 
szektorára, - így a különadókkal sújtott pénzügyi és távközlési szektorra. A visszafogott 
növekedés által okozott tanácsadási piacvesztést némileg enyhíthetik az Európai Uniós 
tagságunkból adódó támogatási rendszer forrásai, ill. ezek kihaszálhatósága (pl. a közigazgatás 
fejlesztése céljából). 

A Vezetési tanácsadás hazai helyzetét befolyásoló másik nagy tényező a gazdasági élet 
fokozódó átpolitizáltsága. Ennek hatásai elsősorban a Vezetési tanácsadási szolgáltatás egyik 
szokásosan is legjelentősebb felvevő szektorában, az állam- és közigazgatási szektorban 
jelentkeznek. A változó kormányzati elképzelések, a közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos 
célok, illetve a közvetve, vagy közvetlenül államilag tulajdonolt cégekkel és közintézményekkel 
kapcsolatos tervek hagyományosan komoly felvevőpiacát jelentik a vezetési tanácsadási 
szolgáltatásoknak. Ugyanakkor egyes tanácsadói munkák beszerzése körüli tisztázatlanságok, 
illetve gyakran a szakmai szempontok háttérbe szorulása különösen nehéz tereppé teszik ezt a 
szektort a szakmai-etikai szempontokat első prioritásként értelmező cégek és szakmai 
szervezetek számára. Ehhez járult az elmúlt 2-3 évben már politikai szinten is jelentkező 
„tanácsadó-ellenesség”, amely időről-időre jelentősen megnehezíti, időszakonként pedig szinte 
lehetetlenné teszi még az etikai-szakmai szempontokat első prioritásként kezelő cégek 
szerepvállalását is a kormányzati és közigazgatási célok támogatásában. 
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A fentebb vázolt gazdasági-politikai helyzettől nem teljesen függetlenül elmondható, hogy 
összességében az elmúlt években jelentős átalakulások mentek végbe a vezetési tanácsadás 
piaci szereplőit illetően: 

§ A jelentősebb hazai tanácsadó cégek – az elérhető publikus adatok alapján – az elmúlt 
években a nettó bevételüket és létszámukat tekintve is inkább stagnáltak, - de némelyek 
akár jelentősebb visszaesést is kénytelenek voltak elkönyvelni. 

§ Az ügyfelek részéről egyre nagyobb nyomás tapasztalható a vezetési tanácsadás 
„árucikként” való kezelésére, - ahol egy minimális minőségi követelmény mellett kizárólag 
az árszempontok játszanak közre a kiválasztásban. 

§ Egyre jellemzőbb, hogy a tanácsadókat „életrajz alapján” ( „body shopping”) válasszák ki - 
ezzel kétségessé téve az intézményi-minőségi garanciavállalás lehetőségét. 

§ Csökkenő tendenciát mutat az önkéntes szervezeti, szövetségi szerepvállalás; több nagy 
nemzetközi tanácsadó cég mellé – akik közül többen saját erejükben bízva soha nem hittek 
a szakmai szervezetekben való szerepvállalásban – felsorakoztak a hazai tulajdonú vezetési 
tanácsadó cégek is, és az elmúlt években jelentős arányban hagyták el a szakmai 
szövetségeket, így a VTMSZ-t is. (Megjegyzendő, hogy ugyanakkor egyes nagyobb 
kormányzati támogatottság mellett működő specializált szakmai szövetség (pl. IVSZ) 
szerepe nem látszik jelentősen csökkenni.) 

§ Jelentősen megnövekedett az egyéni-, „szabadúszó” tanácsadók szerepe, - ezzel egyébként 
jelentős mértékben kétségessé vált az elsősorban tanácsadó cégekre alapozott „tanácsadó-
utánpótlás” helyzete. 

§ A tanácsadó utánpótlás szerepében ugyanakkor egyre jelentősebb szerepet követelnek az 
intézményi, ill. akár az ’ad hoc’ résztvevők is. Ezek közül több, pl. az egyetemi keretek 
között zajló tanácsadó-képzés üdvözlendő, mert a szakma növekvő akadémiai 
elfogadottságát jelzi. Másrészt a nem-szakmai szervezetek által indított képzések, vagy az 
’ad hoc’ képzések szakmai tartalma gyakran igen kétséges. Kétséges tovább az is, hogy az 
„elméleti” képzést milyen minősítési és akkreditációs rendszer követi, - és ezek mennyire 
fogadhatók el. 

Összességében elmondható, hogy a Vezetési tanácsadási piac Magyarországon évek óta inkább 
zsugorodó, mint bővülő tendenciát mutat. A meglevő piacon pedig nehezíti a szereplők 
helyzetét a szakmai és etikai kérdéseket háttérbe szorító átpolitizáltság. Tendenciájában a 
vezetési tanácsadók bízhatnak abban, hogy a válság enyhülésével, illetve a politikai nyomás 
csökkenésével elkezdődhet a „helyreállítási periódus”, vagyis az évek óta elhalasztott 
fejlesztések és beruházások – mivel tovább halasztani nem lehet őket – újra megindítják a 
keresletet a minőségi és etikai alapokon nyugvó tanácsadás számára. Ugyanakkor ehhez az 
kell, hogy a szereplők felismerjék kölcsönös egymásra utaltságukat, a vezetési tanácsadók 
pedig azt, hogy az új helyzethez való alkalmazkodás jelentős változást igényel részükről, 
amelyben az együttműködés és a szakmaiság előtérbe kerülése versenyelőnyökhöz vezethet. 

Ebben segíthet egy hatékony Szakmai szervezet, mint a VTMSZ. 

A VTMSZ szerepe 

A VTMSZ a Vezetési tanácsadási piac magyarországi Szakmai szervezete. Ez megkülönbözteti a 
Szövetséget más – elsősorban kereskedelmi és/vagy területi alapon szerveződő szervezetektől 
(pl. BKIK Tanoszt). 
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A VTMSZ több mint két évtizede vállalja fel a Vezetési tanácsadási szakma képviseletét. 
Szerepét és feladatait a hazai tanácsadói szakmai közéletben az Alapszabály jelöli ki. 

A VTMSZ céljai és tevékenysége az Alapszabályunk szerint 

A Szövetség legfőbb célja, hogy a tagok érdekében összefogja mindazon vezetési tanácsadó 
cégeket és tanácsadókat, amelyek/akik a szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva 
elősegítik a vezetési tanácsadási szakma megbecsülésének és elismertségének növekedését, 
szakmai szabályainak kialakítását és azok megtartását. A fő cél mellett a Szövetség a további 
céljai: 

§ a magyarországi vezetési tanácsadási tevékenység fejlesztése, ösztönzése; 

§ magas szakmai követelmények felállításával a vezetési tanácsadási szolgáltatások 
minőségének javítása; 

§ a szakma és tagok érdekeinek védelme; 

§ a tagok piacra jutási lehetőségeinek bővítése; 

§ a szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése; 

§ a vezetési tanácsadók és megrendelőik közötti etikus üzleti kapcsolatok kialakításának 
ösztönzése, fejlesztése; 

§ a tanácsadók továbbképzésének ösztönzése, 

§ a nemzetközi akkreditációval rendelkező CMC cím elterjesztése. 

§ A Szövetség céljainak elérése érdekében 

§ kialakít és működtet egy szakmai és etikai keretrendszert; 

§ képviseli a szakma és a tagok érdekeit; 

§ PR tevékenységet végez; 

§ tevékenységi köréhez tartozó ügyekben ajánlásokat készít, javaslatokat és nyilatkozatokat 
tesz; 

§ együttműködik más hazai és külföldi rokonszakmai egyesületekkel; 

§ szakmai érdekképviseleti és lobbi tevékenységet fejt ki; 

§ fórumot teremt a tudásgyarapításra, kapcsolatépítésre valamint szakmai-piaci 
információkat biztosít; 

§ elvégzi a Közgyűlés által meghatározott feladatokat. 

2. A Vezetőség stratégiai céljai 2012-2014 között 

2012. májusában a VTMSZ közgyűlése új Vezetőséget választott. Az új Vezetőség felállásakor az 
alábbi konkrét célokat tűzte ki maga elé: 

§ Elsőrendű célunknak tekintjük a Vezetési tanácsadási szakma presztízsének növelését, 
minden számunkra elérhető kommunikációs fórumon, kapcsolatrendszeren keresztül, de 
egyszersmind a Vezetési tanácsadási szakma minőségi és etikai elvárás rendszerének 
továbbfejlesztésével és kritériumrendszer megismertetésével is mind Ügyfélköreink, mind 
a szélesebb publikum felé. 
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§ A VTMSZ évek óta tartó erodálódásának megállítása. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor nem 
csak a VTMSZ jövőjét kockáztatjuk, de a Vezetési tanácsadó szakma országos (nemzeti) 
szintű szakmai képviseletét is. A Vezetőség meggyőződése, hogy a Tanácsadó szakmának 
szüksége van szakmai képviseletre, ezt fel kell vállalnunk. Ehhez igazi összefogás és aktív 
részvétel kell, valamint a VTMSZ megújítása is. A megújítás a Szövetségen belüli 
gondolkodás, vezetés és részben tagságában való megújulását is jelenti. E megújulás része 
kell, hogy legyen annak a „szolgáltatási körnek” a kialakítása is, amit a VTMSZ felvállal a 
tagság felé (érdekvédelem, minőségvédelem, tudásbázis építés, üzleti információcsere, 
stb.) 

§ A Vezetési Tanácsadás szereplőinek intézményes összefogása, mind a vállalati, mind az 
egyéni tagság tekintetében. A célhoz kapcsolódó részcélok: 

□ A vállalati tagság bővítése. A szakma képviseletéhez kellenek a Tanácsadó cégek. A 
nagy nemzetközileg, vagy országosan ismert nevek éppúgy, mint a kisebb, csak 
szűkebb ügyfélkörben ismertek is. A Vezetőség célja nemcsak, hogy megállítsuk a 
céges tagok leépülését, de hogy az ismert neveket valamilyen formában be-, vagy 
visszahozzuk a szövetségbe! 

□ Tovább kell bővítenünk a CMC/egyéni tagságot és tovább kell javítani a CMC cím 
presztízsét is. El kell érnünk, hogy az évtizedes tapasztalatokkal rendelkező ismert 
tanácsadók természetesnek érezzék, hogy egyben CMC-k és a VTMSZ egyéni tagjai is. 

□ Létre kell hoznunk azokat a fórumokat, amelyek keretében a tagságot és a tagságon 
kívüli jelentős tanácsadó cégeket és egyéni tanácsadókat visszahozhatjuk a szakmai 
párbeszéd és érdekképviselet közös platformjára. 

□ Meg kell teremtenünk azokat a korszerű tájékoztatási formákat (elektronikus 
fórumok, hírlevelek, stb.), amelyeken keresztül el tudjuk érni a Szövetségen belüli 
kommunikáció javítását és megvalósíthatjuk a tagság fokozott bevonását is. 

§ A Szövetség szakmai szerepének erősítése a Vezetési tanácsadást érintő kérdésekben, a 
szakmában gyakran emlegetett „hivatáskamarai” feladatok mind teljeskörűbb felvállalása. 
A feladatok között az alábbi részcélokat tekintjük elsőrendű prioritásnak: 

□ Átgondoljuk, hogy a CMC címre és követelményrendszerre alapozva hogyan tudunk 
olyan többszintű minősítési rendszert kialakítani, amely  a tagság jelentős bővülése 
mellett rugalmasan reagál a piac igényeire és az Ügyfelek számára is áttekinthető 
módon nyújt garanciát a minőségi tanácsadásra. 

□ A fenti célhoz igazodva létrehozunk egy „Tanácsadói névjegyzéket”, amely CMC 
tagságon túl is tartalmazza azon tanácsadók adatait, akiket a szakma hitelesen tekint a 
Tanácsadói közösség részének.  A Névjegyzék létrehozása mellett el kell érni, hogy a 
„piac”, vagyis az Ügyfélkörünk is elfogadja ezt a jegyzéket a szakma kritériumai között. 

□ Továbbra is fel kívánjuk vállalni a minőségi tanácsadás presztízsének növelése 
érdekében hazai és nemzetközi szakmai díjak támogatását, üzemeltetését (Garai díj, 
Constantinus, stb.) 

□ Nemzetközi tanácsadói szabványok felkarolását, elterjesztését. 

□ Intézményes beleszólást kívánunk elérni minden, Vezetési tanácsadói képzéssel 
kapcsolatos kérdésben. Ez alatt azt értjük, hogy véleményezni és szakmailag segíteni 
kívánjuk mind az egyetemi-főiskolai képzéseket, mind más kamarák, közintézmények, 
szervezetek által „Vezetési tanácsadási képzés” címen indított kezdeményezéseit. 

□ El kívánjuk érni, hogy intézményes beleszólási lehetőségünk legyen a Vezetési 
tanácsadással kapcsolatos minden jogalkotási kérdésben (pl. kötelező kamarai 
tagság, tanácsadói szolgáltatás közbeszerzése, stb.)  
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§ Intézményes kapcsolatrendszer kialakítása a magyar közigazgatás szerveivel. Partnerei 
szeretnénk lenni a hazai közigazgatás megújulásán dolgozó központi és helyi közigazgatási 
és önkormányzati szerveknek és szövetségeknek abban, hogy a Vezetési tanácsadói 
szolgáltatások beszerzése és teljesítése során hogyan lehet mind jobban előtérbe helyezni 
a szakmai-etikai szempontokat. Ezzel csökkentve a szakma politikai kitettségét is. 

§ Aktív partnerkapcsolatot kívánunk kiépíteni minden olyan intézménnyel és szakmai 
társszervezettel, amely segítheti a hazai Tanácsadó szakma képviseletét, ilyenek a 

□ kereskedelmi szervezetek, pl. BKIK Tanoszt 

□ szakmai szervezetek, pl. IVSZ, PMSZ, stb. 

□ közintézmények, közigazgatási szervek 

□ Értelemszerűen a VTMSZ Vezetőségének továbbra is célja a meglevő nemzetközi 
kapcsolatrendszer fenntartása, fejlesztése, beleértve természetesen mindenek előtt 
az ICMCI-val fennálló kapcsolatokat, és a CMC akkreditáció megújítását. Ugyanakkor 
fenn kívánjuk tartani a Feaco-val kialakított kapcsolatainkat is. 

Belső működésünk tekintetében olyan vezetés kialakítását tűzzük ki célul, ahol 

§ elvárás az aktív részvétel és vezetői munka, konkrét feladatok, funkciók felvállalása, ahol 
ezt készek vagyunk dokumentálni és az eredményekről a tagság előtt beszámolni is, 

§ az elképzelések/ötletek kialakításába és a napi munkavégzésbe is jobban bevonjuk céges és 
egyéni tagjainkat.  

§ a bővülő feladatok mellé – a lehetőségekhez mérten – bővülő irodai háttértámogatást is 
biztosítunk. 

3. Konkrét kezdeményezések, területek 

Az alábbiakban azokat a kezdeményezéseket foglaltuk össze, amelyeket a Vezetőség konkrét 
irányításával tervezünk megvalósítani. Nem soroltuk fel sem a „rendszeres üzemszerű” 
tevékenységeket, sem az évek óta önálló irányítás keretei között működő CMC Tagozat 
feladatait. 

3.1. A VTMSZ szolgáltatási körének bővítése, kommunikációs formáinak fejlesztése 

(Felelős: Gamplett Gábor és Hercegh Imre) 

A kezdeményezés célja a külső kommunikáció javítása mellett, hogy olyan szolgáltatásokkal 
bővítse a VTMSZ tevékenységét, amelyek összhangban vannak a VTMSZ korábbiakban rögzített 
stratégiai céljaival, a meglevő és a megcélzott tagság, az Ügyfélkör, valamint VTMSZ-en kívüli 
szélesebb szakmai publikum számára is egyértelmű „értéket” jelentenek. 
 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1. Közbeszerzési Konferencia szervezése (rendszeres, évi 1 alkalommal, 
más-más témákban) 

2012 Q4 

2. Hírlevél kiadása (rendszeres) 2012 Q4 

3. Klubnapok szervezése (rendszeres) 2012 Q4 
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Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

4. Könyvkiadás (alkalmi) 2013 Q4 

5. Tanácsadói Tudástár létrehozása 2013 Q1 

6. Kapcsolatfelvétel ügyfél oldali szakmai szervezetekkel (A Közigazgatási 
Tagozat megalakulása mellett) 

2013 Q2 

3.2. Közigazgatási Tagozat megalakítása és üzemeltetése 

(Felelős: Tunkli Gábor és Lengyel Csaba) 

A VTMSZ Közigazgatási Tagozata 2012. július 31-én megalakult, a Tagozat elnöke: Tunkli Gábor. 

A tagozat célja, hogy a non-profit szektor megrendelői, s azon belül is elsősorban az 
államigazgatás és a közigazgatatás felé jelenítse meg a vezetési tanácsadás markáns, legitim, 
etikus, professzionális képviseletét, s ezen keresztül: 

§ Alakítson ki rendszeres és formalizált együttműködést a szektor képviselőivel, 
döntéshozóival. 

§ Segítse a megrendelőket a VTMSZ által megfogalmazott és képviselt értékek (etikus 
keretek) között működő tanácsadók megkülönböztetésében, a CMC márka építésével. 

§ Mutassa meg a tanácsadók által biztosított hozzáadott értéket. 

§ Erősítse a tanácsadói szakma pozitív megítélését. 

§ Ismerje meg és ésszerű mértékben befolyásolja a szektoriális terveket. 

§ Növelje a tanácsadói megbízások mértékét. 
 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1. Közigazgatási Tagozat létrehozása az Alapszabály 
figyelembevételével. A Tagozat Elnökének megválasztása. 
A Működési Szabályzat és Program elfogadása 

Megtörtént 

1. Szentkirályi-Szász Krisztina közigazgatási stratégiáért felelős helyettes 
államtitkárral való kapcsolat felvétele 

2012 Q3 

2. Megyei Jogú Városok szövetségével való kapcsolat felvétele 2012 Q3 

3. Az IVSZ kiadványához hasonló napidíjas kiadvány megjelentetése 2012 Q4 – 2013 Q1 

4. További feladatok, ütemterv kialakítása 2012 Q3 
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3.3. A CMC minősítésre alapozott többszintű minősítési rendszer kialakítása, valamint egy 
Tanácsadói Névjegyzék kialakítása 

(Felelős: Csákvári Péter) 

Ennek a kezdeményezésnek az elsődleges célja, hogy a már meglevő CMC minősítési 
rendszerünkre és a CMC cím presztízsére alapozva egy olyan többszintű minősítési rendszert 
alakítson ki, amely a különböző tapasztalati szinttel rendelkező aktív tanácsadók számára 
biztosítja a minőségi tanácsadás védjegyét. 

A többszintű minősítési rendszerrel párhuzamosan a kezdeményezésnek a célja egy olyan 
„Tanácsadói névjegyzék” létrehozása, amely a külső szereplők (pl. potenciális Ügyfelek) 
számára is áttekinthető módon tartalmazza, hogy a Vezetési tanácsadói szakma kit tekint 
hitelesen a minőségi és etikus tanácsadás szereplőjének. 
 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1- Többszintű minősítés koncepciójának kialakítása 2012 Q3 

2. Tanácsadói névjegyzék koncepciójának kialakítása 2012 Q3 

3.Tanácsadó cégek szerepének tisztázása a Tanácsadói névjegyzék 
létrehozása során. Megfontolni a nemzetközileg ismert ACP valamilyen 
változata hazai meghonosításának lehetőségeit. 

2012 Q3-Q4 

4. Tisztázni, hogy van-e együttműködés a Tanácsadói névjegyzék 
létrehozása során más társszervezetekkel is. 

2012 Q3-Q4 

5. Többszintű minősítés folyamatának és kritériumrendszerének 
kialakítása. 

2013 

6. Tanácsadói névjegyzék létrehozása 2013 

3.4. Vállalati tagság fejlesztése, vállalatok bevonása 

(Felelős: Hetyey Sándor) 

Ennek a kezdeményezésnek a célja egyrészt, hogy visszahozza a Szövetség kötelékébe azokat a 
vállalatokat, amelyek az elmúlt évek során kiléptek, vagy lemorzsolódtak; - illetve, hogy azokat 
a tanácsadó cégeket is bevonja a szövetség működésének valamilyen formájába, amelyek még 
soha nem voltak tagok. 

A kezdeményezés feladata tisztázni a tagság vonzóvá tételének feltételeit és a bevonódás 
különböző formáinak kialakítása is. 
 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1. Vállalati tagdíj számítás revíziójának megfontolása (pro-, contra, ill. 
lehetséges hatások) 

2012 Q3 
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Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

2. Alternatív tagsági formák (pl. „pártoló tagság”) lehetőségeinek 
megvizsgálása 

2012 Q4 

3. Nagy presztízsű Tanácsadó cégek bevonási módozatainak, és 
fórumainak kialakítása (pl. „Tanácsadói Kerekasztal”) 

2012 Q4 

4. Konkrét tanácsadó cégek megkeresésének megtervezése 2012 Q3 

3.5. Hazai (pl. Garai díj) és nemzetközi díjak (pl. Constantinus) üzemeltetése, ill.támogatása 

(Felelős: Reich László) 

Ennek a kezdeményezésnek a célja egyrészt, hogy továbbra is megszervezzük, valamint 
növeljük a presztízsét a VTMSZ által kiadott Garai díjnak, valamint a mellett, hogy támogatjuk 
az ICMCI által kiadott nemzetközi Constantinus díjat is, összehangoljuk a két díj szakmai 
kritériumrendszerét. 

 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1. Garai díj meghirdetése, előkészítés, kritériumok és feltételek 
kidolgozása 

Megtörtént 

2. Garai díj jelentkezés lebonyolítása Folyamatban 

3. Garai díj pályázatok értékelése, díj elkészítése, díjátadó felkérése 2012 Q4 

4. Garai díj eredményhirdetés 2012 Q4 

5. Constantinus pályázatok elbírálása, támogatás, jövő évi meghirdetés 
feltételeinek kialakítása 

2013 

3.6. Kapcsolatrendszer fejlesztése a szakmai és kereskedelmi társszervezetekkel 

(Felelős: Hercegh Imre és Hetyey Sándor) 

Ennek a kezdeményezésnek a célja meghatározni, mely szervezetekkel milyen tárgyban és 
milyen mértékben (milyen szinten) működjünk együtt a következő 2 évben (pl. BKIK-Tanoszt, 
IVSZ, PMSZ és PMI Budapest Chapter, IPMA, MÉT, SZMT, MTSZ, MMSZ, MOSZ). 

A feladatok között szerepel a konkrét együttműködések céljainak és kereteinek kialakítása, 
valamint az együttműködést célzó egyeztetések, találkozók megszervezése is. 
 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes Határidő 

1. Azoknak a rövidtávú (2 éves) céloknak a megfogalmazása, amelyeket 
a VTMSZ az érdekképviselet terén el szeretne érni. 
Állásfoglalás kialakítása a társszervezetekkel való együttműködésről: 

2012 Q3-Q4 



 

VTMSz stratégiai akcióterv – 2012-2013  9. oldal 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes Határidő 

milyen érdekképviseleti funkciókat kívánunk önállóan megvalósítani, és 
melyeket a szakma társszervezeteivel „közös zászló” alatt? 

2. Beazonosítani az együttműködés alapját képező közös 
célokat/törekvéseket a látókörünkbe került szervezetekkel, és 
kiválasztani azt a néhány szervezetet, akikkel a következő két évben 
együtt kívánunk működni. (Ezen belül kiemelt kérdés a TANOSZT). 

2012 Q3 

3. Kapcsolatfelvétel a kiválasztott szervezetekkel és közös akciótervek 
megfogalmazása. 

2012 Q4 

3.7. Nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartása és fejlesztése 

(Felelős: Csákvári Péter) 

Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy egyrészt felhasználjuk a VTMSZ nemzetközi 
kapcsolatrendszerét a hazai tanácsadói szakmán belüli súlyunk/(el)ismertségünk erősítésére, 
másrészt felhasználjuk a nemzetközi eseményeket a hazai vezetési tanácsadó szakma 
nívójának, eredményeinek kommunikálására. 

 

Jelenlegi 
helyzet, háttér-
információk 

Jelenleg erős a kapcsolatunk az ICMCI-hoz, amit az évtizedes személyes 
együttműködés és a nemrégiben szervezett konferencia + EuroHub 
meeting tovább erősít. Az ICMCI témakörében felmerülő kérdések: 

o   Large Firm Initiative 
o   CMC Branding 
o   CMC QA 
o   CMC global community 
o   EN 16114- szabvány elterjesztése 

 
A FEACO-val is régiek a kapcsolataink, - habár nem olyan intenzívek, mint 
az ICMCI-al. A Feaco témakörében felmerülő kérdések: 

o   lobby iroda kihasználhatósága Brüsszelben 
o   Feaco Survey rendszeres kitöltése 
o   State of the industry 
o   Benchmarking 

Egyéb kétoldalú kapcsolatok 
o   Ausztria 
o   Szerbia 
o   Ukrajna 

Dél-Kelet Európai kezdeményezés 
International Consultants’ Day 

Főbb kérdések/ 
dilemmák 

Mit akarunk elérni az ICMCI-al való együttműködéssel a következő 2 
évben? 
Vállaljunk-e aktívabb szerepet a FEACO működésében – pl. egy nemzetközi 
konferencia megrendezésével? 
Mi a CMC Bizottság szerepe és mi a Vezetőségé a stratégiában, ill. 
végrehajtásban? 
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DKE kezdeményezésben akarunk-e (1) részt venni, (2) vezető szerepet 
vállalni? 
Tanácsadó napot akarunk-e intézményesíteni? 

3.8. Belső működés hatékonyságának növelése, a Belső működés fejlesztése 

(Felelős: Bársony Ágnes és Schainpauer Mariann) 

Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy a bővülő VTMSZ feladatrendszer kiszolgálása 
érdekében fejlesszük a VTMSZ irodai-, infrastruktúrabeli kiszolgáló-képességét, másrészt pedig 
a belső működés hatékonyságának javításával növeljük céljaink elérésének eredményességét. 

Feladat a működés fejlesztés mértékének és költségvonzatának meghatározása és 
optimalizálása, valamint az időben rendelkezésre álló (személyi és pénzügyi) erőforrások 
tekintetében megvalósítható menetrend meghatározása. 

 

Előzetes elképzelések, tervek Előzetes határidő 

1. Elektronikus szavazás alkalmazása, használatának bevezetése 
szélesebb körben (a munkacsoportok által kialakított koncepciók, 
meghatározott célok és kidolgozott akciótervek kommunikációja a 
tagok számára, lehetőség szerint további érdeklődők, közreműködők 
bevonása az aktív munkába. 

2012 Q4 

2. A tagok bevonása, tagokkal való kommunikációhoz az e-csatornák 
kialakítása, alkalmazása: bevonás a Vezetőség és a különböző 
munkacsoportok munkájába. Az e-csatornák alkalmazásának célja a 
tájékoztatás. 

2012 Q4 –  
2013 Q1 

3. Irodai kapacitások bővítése: Annak továbbgondolása, hogy 
maradjon virtuális az iroda vagy fizikailag legyen egy VTMSZ iroda. A 
Vezetőségi ülések helyszínének szükséges-e egy fix helyet keresni, 
bérelni vagy a jelenlegi gyakorlat maradjon (tagok felajánlása alapján 
„mozgó” helyszín). 

2013 

4.    Dokumentumtár kialakítása: A munkacsoportok által 
kidolgozásra kerülő anyagok, összefoglalók, a vezetőségi ülés 
emlékeztetők és egyéb dokumentumok strukturált tárolása; 
verziókezelés; elérhetővé tétele a tagok és az érintettek számára, a 
megfelelő hozzáférések/jogosultságok biztosításával. 

2013 

5.    Megjelenés a közösségi hálón, például Linked-in és Facebook-on 2012 Q4 

 


