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Céljaink

▪ „Projektre szerződtünk”: azoknak a változtatásoknak a végrehajtására, 
amelyek révén a VTMSZ ismét véleményformáló szereplővé válhat a 
vezetési tanácsadás piacán – látható, aktív, cselekvőképes szervezet

▪ Fókuszálni tevékenységeinket:
▪ Erőforrásaink jól ismert korlátai... vs.

▪ „Családi ékszereink”: CMC minősítés, nemzetközi kapcsolatrendszer, a hazai 
vezetési tanácsadás legkiválóbbjait tartalmazó kapcsolati háló

A fókuszálás egyben azt is jelenti, hogy egyes megszokott tevékenységeinket 
„alacsonyabb szolgáltatási szinten” láttuk el – hogy időt/energiát gyűjtsünk a 
„Projektre”

▪ Fenntartani a kontinuitást: Amíg a műhelymunka zajlik…
▪ Ápolni nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerünket, kommunikálni a tagsággal
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Amire támaszkodhatunk: Ahova el akarunk jutni:



Amit a projektünk keretében tettünk:

▪ Stratégia-alkotás:
▪ Stratégiai fókusz kijelölése – a vezetési tanácsadás értelmezése, a 

tagság/együttműködés, valamint a tevékenységek alapján

▪ Célok megfogalmazása

▪ Akciók meghatározása

▪ Akciók: 4/5
▪ Csak olyan akciók indultak, amelyeknek gazdája/felelőse van!

▪ Tagság bevonása – lehetőség a közreműködésre

▪ Munkacsoportok, definiált működési renddel, célokkal és tervekkel



Amit az akciók keretében elértünk:

▪ Kommunikációs készségek fejlesztése: 
▪ Szakértő a fedélzeten!

▪ Megújult Facebook és LinkedIn oldalak, 

▪ Rendszeres posztolás megszervezése

▪ Megújult digitális arculat

▪ Honlapunk továbbfejlesztésének megkezdése

▪ Legyetek ti is vezetési tanácsadók!:
▪ Hét egyetemen terveztünk előadást tartani, hat esetben ezt sikerült is megvalósítani 

(BME, METU, IBS, SZE, SZTE, DE)!

▪ A létrejött kapcsolatok jó alapot jelentenek a továbblépésre (előminősítés).

▪ Közigazgatási CMC”
▪ A minősítés feltételrendszere kidolgozásra került, a meghirdetés és az első minősítési 

folyamat 2017 őszére várható.

▪ „Beszéljük meg!” – avagy amiről ma is beszélni fogunk
▪ Közös értelmezési keret kidolgozása a tanácsadó cégek klasszifikációjára



Amit a projektek mellett fenntartottunk

▪ Hírlevél: 
▪ Köszönet Gamplett Gábornak és Baukovácz Krisztinának

▪ CMC minősítés: „Business as usual”
▪ Ismét jelentősebb számú jelölt

▪ Aktív szerepvállalás nemzetközi szövetségekben:
▪ Kulcsszerep a FEACO stratégia elkészítésében (köszönet Csákvári Péternek)

▪ Részvétel az ICMCI éves konferenciáján, élő kapcsolat a szervezet 
vezetőségével

▪ Constantinus díj: szervezés és eredmény (ismét!)

▪ Hatékony adminisztráció és személyes kapcsolattartás: egy szóval 
Mariann! 



Kihívások

▪ Az akciók sikere = új stratégiánk sikere:
▪ Szükség van a tagjainkra, újakra és régiekre…

▪ Működés fenntarthatósága – választott tisztviselők szerepvállalása:
▪ Munkamegosztás „intézményesítése”: az elnökségi tagok legyenek egy-egy 

terület felelős gazdái

▪ Tagság bővítése – mint „örökzöld” téma
▪ Egyéni tagok bevonzása?!

▪ Meg kell találnunk a kapcsolatot a tanácsadó cégekhez (nem feltétlenül tagság, 
hanem közös célok/akciók formájában)
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Köszönjük a bizalmat és a figyelmet!


