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KÖZGYŰLÉS
Elnöki beszámoló

2006. április 1. - 2008. március 31.

Budapest, 2008. április 1.

Kulcsár Péter 
elnök



Ami megvalósult 1.
üA korábban elfogadott új stratégia végrehajtása és az erre is épülő 
kétéves munkaprogram elkészítése (2006)
üFolyamatos előrehaladás a munkaprogram pontjaiban (!)
üRészben új munkastílus: tagszervezetek személyes felkeresése (2007)
üSikeres CMC minősítési folyamat „akkreditáció” (2006)
üSikeres FEACO konferencia és kapcsolódó események 
megszervezése Magyarországon: sok résztvevő és előadó (25 ország, 
65 magyar és 82 külföldi résztvevő + Networking 6 magyar és 26 külföldi 
résztvevő), szakmailag is elismert, anyagilag is eredményes rendezvény 
(nagy energia ráfordítást igényelt) – nagy és felelős vállalás volt, mert 
szakmailag és anyagilag is benne volt a „bukás” lehetősége (2006)
üNFÜ – ÚMFT bíráló bizottságok külső szakértői tagjai (4 fő - 8 Bizottság 
- összesen 12 bizottsági hely) (2007)



Ami megvalósult 2.
üNFÜ – társadalmi párbeszéd, társadalmi egyeztetés a civil szférával
(pályázatok, szakmai anyagok, személyes konzultációk) (2007)
üSzakmai Kötelező Felelősségbiztosítás biztosítási szabályzat 
kidolgozása és a kedvezményes tarifa rendszer életbe lépése csak 
VTMSz tagoknak (AIG) (2007)
üMagyar Szabványügyi Testület tagság (Megfelelőség-tanúsítás 
Bizottság) – vezetési tanácsadás szabványosítása (2006-2007)
üA Szövetség csatlakozott a holocaust emléknapja alkalmából 
meghirdetett „Zéró tolerancia kiáltvány”-hoz (az alapvető emberi értékeket 
felvállaló pozitív társadalmi kezdeményezések támogatása) (2007)
üA Szövetség tájékoztatást adott az MNB egy közbeszerzési eljárása 
kapcsán a tanácsadói iparág általános napidíjazási gyakorlatáról (2007)
üA Szövetség Nyilatkozatot tett közzé a vezetési tanácsadási szakma 
hitelességéről (2008) (!)
üSzorosabbra fűzött kapcsolat más néhány Szövetséggel (pl. PR)
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Ami megvalósult 3.
ü A tagszervezeti felvételi eljárási rend kialakítása (2007)
ü A CMC-cím megtartási feltételek átdolgozása és bevezetése (2006)
ü A CMC minősítési folyamat átalakítása, a megszerzési feltételek 

újragondolása és bevezetése (2007)
ü FEACO és a hazai kiegészítő kérdőív kitöltésének szövetségi szintű 

támogatása (2007) – a magyar vezetési tanácsadás piaca (hiteles kép, 
megbízható adatok alapján)

ü Egy PhD hallgató vezetési tanácsadásra vonatkozó kutatásait támogatta a 
Szövetség – minél többet tudni az iparágról

ü Legjobb Tanácsadási Projekt díj 2005. és CMC oklevelek átadása 
rendezvény (2006)

ü Közgyűlés és CMC oklevelek átadása rendezvény (2007)
ü Legjobb Tanácsadási Projekt díj 2007. meghirdetése (2008)
ü Előadás a Miskolci Egyetem Regionális Tanácsadási Konferenciáján 

(2007)
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Ami megvalósult 4.
ü Tartalmas és operatív vezetőségi ülések havonkénti megtartása
ü Külföldi rendezvényeken való – nem nagyszámú - részvétel
ü Új elnökség, új főtitkár, új irodai munkatárs (2006) (!)
ü Eredményes (takarékos) gazdálkodás, stabil pénzügyi helyzet, 

jelentős pénztartalék
ü Átlátható nyilvántartások és dokumentációk
ü A tagság számára EDC - kedvezményre jogosító - tagkártya 

készítése a VTMSz új arculatával (2007)
ü Új irodai működés bevezetése (fix iroda felszámolása) (2007)
ü Új arculati elemek elkészítése és használata (2206)
ü Új, tartalmában is megújult, állandóan frissülő web-lap (2007)



Kétéves munkaprogram (felelős) 1.
§Lobbitevékenység (Kulcsár P.)
§Információszolgáltatás (Helber G.)
§Együttműködés a hasonló érdekképviseleti 
tevékenységet ellátó szakmai szervezetekkel (Kulcsár 
P., Csákvári P.)
§Honlap formai és tartalmi megújítása (Antoni Gy.)
§Aktív részvétel a FEACO konferencia szervezésében 
– egy ideig az európai szakma figyelmének 
középpontjába kerültünk (Poór J., Kulcsár P., Gonda 
Gy., Baukovácz K., Antoni Gy.)



Kétéves munkaprogram (felelős) 2.
§Új tagok toborozása (Kornai G., Antoni Gy.)
§Tanácsadói adatbázisok létrehozása (Baukovácz K.)
§PR feladatok, akciók (Gáspár J., Gonda Gy., Kulcsár
P.)
§Pályázati tevékenység (Kornai G., Antoni Gy.)
§Szakmai tevékenység (új módszerek – új lehetőségek
– új piacok (Kulcsár P.)
§Szövetségi szolgáltatások fejlesztése



Ami részben megvalósult
•Társadalmi párbeszéd - aktívabb, de még mindig nem elégséges részvétel (NFÜ 
– NFT 2., ÚMFT meghívások, véleményadások, szakértői felkérés stb.)
•Lobbitevékenység (Kormányzat – Szetey Gábor államtitkárság, Közgyűlés 2007 -
Bajnai Gordon, Közgyűlés 2008 - Radó György, NFÜ stb.) – bár még mindig nem 
elég hatékony
•Legjobb Tanácsadási Projekt Díj – 2005. sikeres; 2006. kevés előzetes 
jelentkező, nem lett megtartva (2007-2008-ra újra meghirdettük – folyamatban)
•Kommunikáció: publikációk a VTMSZ-ről, a vezetési tanácsadási szakmáról, a 
CMC-ről (5-8 megjelenés) - de lehetne még több a szakma presztizsének növelése, 
valamint a tanácsadás mint  értékteremtő tevékenység szélesebb körben történő 
elismertetése érdekében
•Menedzsment Tanácsadási Kézikönyv újbóli, átdolgozott megjelenésében (2008) 
való aktív szerepvállalás (de nem főszerep)
•Kevesebb Klubnap, szakmai esemény (CMC megújítása kapcsán, Etikai kérdésben  
workshop-ok tartása, további 3 témában Klubnap előkészítve, KKV-knek szóló 
rendezvény előkészítése)
•Kevés (sikeres) pályázat (két pályázat előkészítése folyamatban) (NCA, ITDH, 
NKTH, TÁMOP)
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Ami nem (nem eléggé) valósult meg

•Taglétszám növelése / Tagtoborzás (potenciális taglista elkészült)
•VTMSZ súlyának növelése; az egész tanácsadási szakma és a 
VTMSZ ismertségének növelése
•Tanoszt-tal, TKMP-vel való „viszony” rendezése (ami volt: állandó 
részvétel a Tanoszt munkájában, a Tanoszt szakmai napon stb.)
•Társszövetségekkel való tényleges együttműködés
•Szabadidős rendezvény(ek) tartása
•Tagok aktivitásának (akár csak írásban is) jelentős növelése
•Iparág specifikus, és/vagy regionális, és/vagy KKV-knak szóló 
rendezvények tartása (előkészítés megtörtént)
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Tagszervezetek felkeresése 1.
vElnök és/vagy a főtitkár személyesen felkereste azon tagszervezetek 
többségét, akik nem vagy csak elvétve kapcsolódtak be a VTMSz 
munkájába („Mohamed – hegy”) – mit várnak a Szövetségtől, mi az 
elképzelésük a VTMSz jövőbeni feladatairól
vCél: a személyes beszélgetések tapasztalatai alapján újabb akciók 
ajánlása és indítása
vCéges tag: (2006) 46, (2007) 45, (2008) 41
vEgyéni tag: (2006) 163, (2007) 171, (2008) 178
vSzemélyesen felkerestünk 16 céget; folyamatos kapcsolatban vagyunk 
15 céggel (ezért személyesen nem kerestük fel); nem budapesti cégek: 3; 
akik nem akartak velünk találkozni: 5 cég. A többiek más okból maradtak 
ki a megkeresésből (időpont egyeztetés, tervezték kilépésüket stb.)
vA személyes találkozásokat igen pozitívan fogadták a cégek
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Tagszervezetek felkeresése 2.
vLegfontosabb (többször említett) elvárások:
Øversenyhelyzet bemutatása
Øa vezetési tanácsadás fejlődési irányai (és ezek előrejelzése)
Øpiaci információk gyűjtése (minkét oldalról jövő információk, 
tanácsadói díjak, piaci igények stb.)
Øtörvényalkotók, piaci szabályozók felé érdekérvényesítés
Øerőteljes lobbitevékenység (pl.: közbeszerzések)
Ølegyen minőségi garancia a tagság („kontárok”)
Øképzés akkreditálás VTMSZ támogatással
Ødíjazási ajánlás és ennek kommunikálása
Øa szakma értékteremtésének kommunikálása
Ømit is jelent a CMC cím ? – kommunikálása
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Tagszervezetek felkeresése 3.
vLegfontosabb (többször említett) elvárások:
Øa szövetségen belüli partneri kapcsolatok elősegítése
Øhálózatosodás elősegítése a szakmán belül
ØEtikai Kódex átgondolása és kiterjesztése
ØCMC megtartási feltételek egyértelmű kommunikálása
Ø„VTMSZ” akadémia – központosított képzés a juniorok 
számára
Øregionalitás tudatos fejlesztése
Øklaszterek felkeresése
Ørendezvények szervezése a „tanácsvevők” részvételével
ØKKV-k szervezett megkeresése (csoportos „tanácsadás”)
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Ami előttünk áll
§Ami nem (vagy nem eléggé) valósult meg – okok, új eszközök és 
módozatok a siker érdekében
§A tagszervezetek által megfogalmazott elvárások csoportosítása, 
priorizálása és/vagy megszűrése
§Szakmai rendezvények tartása
§Pályázatok elkészítése
§Aktívabb kommunikációs (publikációs) tevékenység
§Sikeresebb lobbitevékenység
§Alkalmas Főtitkár megtalálása
§Taglétszám növelése / Tagtoborzás (kritikus tömeg elérése)
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Akik segítettek bennünket
üIroda (Vukovich Ildikó, Borbarát Éva)
üFőtitkár (Wolf Péter, Antoni Györgyi)
üVezetőség
üAktív mag
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Köszönöm a figyelmet, és a 
támogatást a két év során


