ÉVES KÖZGYŰLÉS
2016

Elnöki beszámoló
2016. május 18.

ÉVES KÖZGYŰLÉS - 2016

A kétéves ciklus indításakor
 „Nem készülök forradalmi változtatásokra…
 Szeretném az elindított programokat folytatni, megvalósítani (pl. a
Névjegyzék, a TOP-ban elindított kezdeményezések, a díjfelmérés
projekt, a tanácsadói szabvány, a klubrendezvények, hírlevél)

 Maga a tanácsadási szakma, annak struktúrája, szervezetei,
szolgáltatásai is átalakultak, változnak – ezért érdemes újra
átgondolni a célokat, értékeket

 A meglévő tagság aktivizálásával illetve új tagok bevonásával”

 NEM VOLT „FORRADALMI HANGULAT”, AZ ELVÁRÁSOK ARRÓL
SZÓLTAK, HOGY INKÁBB KEVESEBB DOLOGGAL
FOGLALKOZZUNK, DE AZT VALÓSÍTSUK IS MEG, FEJEZZÜK BE
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A KÉT ÉV AKCIÓI, VÁLLALÁSAI, TÖRTÉNÉSEI
 Éves őszi elvonulások, célok kitűzése közösen
Baukovácz Krisztina, Csanádi Péter, Lengyel Csaba, Unger Anita
 Mindkét évben megvalósult, szakmai vitákkal, remek
beszélgetésekkel – akciótervekkel zárultak, munkacsoportok vitték
tovább az egyes témákat
 Később itt is részletezett akciók itt indultak el (üzleti tagozat,
tanácsadói klub 2.0, egyéni tagság és fiatalok felé történő nyitás,
értékajánlat potenciális tagoknak)
 Mindenkit hívtunk, nyitott volt a részvétel, de nem voltak
„tömegek”, aki ott volt (régiek és újak) viszont aktív volt és jól is
érezte magát, lendületet adott
 Sajnos az akciók egy része elhalt, csak félig valósult meg, csak az
sikeres, aminek van igazi gazdája
 Szinte már hagyomány, sikeres, érdemes folytatni
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 Tanácsadói Akadémia
Üzleti alapon működő szakmai képzések, több szinten
 Önálló megvalósítása meghaladta erőforrásainkat, a megkeresett
partnerek pedig nem láttak benne kellő fantáziát
 Jelenleg inaktív, de érdemes az új helyzetben újra megvizsgálni
 Tanácsadói névjegyzék
Csákvári Péter
 Lezártuk a névjegyzék strukturális és interface-tervezését,
elindítottuk a weboldalt és feltöltöttük a saját (egyéni) tagi
adatainkat
 A cél a jelenlegi 200 főről legalább 1000-re emelni a létszámot,
ami már beindítaná a „tömegvonzást”
 Ehhez társszervezetek illetve elismert tanácsadó cégek ajánlói
segítsége szükséges, ezek szervezéséhez erőforrások kellenek
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 Tanácsadói Klub 2.0 (Befogadó színház koncepcióból)
Gamplett Gábor
 A koncepció a munkacsoport rengeteg munkájával elkészült,
konkrét meghívandókkal, témákkal, struktúrával
 Néhány alkalom sikeresen meg is valósult
 A folyamatos működtetéshez új energiák, szervezők és résztvevők
kellenek, ellenkező esetben sajnos egy újabb sikeres
kezdeményezés fog elhalni

 Egy kis személyes: Köszönöm Gábor! Tényleg nagyon jó előadások,
beszélgetések voltak, reménykedem, hogy még lesznek is!
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 VTMSZ rendszeres hírlevél
Gamplett Gábor
 A VTMSZ aktív információs csatornája a tagság felé
 Eleinte kéthavonta, majd csak 3-4 havi rendszerességgel jelent
meg. Az induló formátumot (.ppt) megváltoztattuk és új, jobban
kezelhető és látványosabb hírlevél formátummal jelentünk meg
 A szerkesztőség aktivitása változó volt, több szám megjelenése is
elmaradt
 Visszajelzések alapján olvasott és elismert szolgáltatása a
VTMSZ-nek
 Folytatni kell, sőt gyakoribb, frissebb megjelenéssel – de ehhez
Gábor lelkesedésén kívül másokra is szükség lesz
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 Értékajánlatok megfogalmazása
Mezei Szabolcs
 Az értékajánlatok megfogalmazása a szövetség jövőbeli
lehetséges irányait kívánta rögzíteni és ezt kommunikálni a
tanácsadó szakma felé
 Külön értékajánlat készült az egyéni tanácsadók és a tanácsadó
szervezetek számára. Az egyéni tanácsadók esetében a fókusz a
tudásmegosztáson, a tanácsadó szervezetek esetében az üzleti
együttműködés erősítésén volt
 Az értékajánlat két rövid, nyomtatható ismertető formájában 2015.
márciusában elkészült
 CSAK HASZNÁLNI KELLETT VOLNA, KELLENE MAJD…
 Az új irányok ismeretében esetleg érdemes módosítani
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 Tagtoborzási kampány (az értékajánlatokra építve)
Mezei Szabolcs (tagfelvételi bizottság)
 A tagtoborzási kampány az értékajánlatok kidolgozásán alapult,
melynek első lépése a lehetséges szervezeti tagok azonosítása
volt. Ez több egyeztetés keretében megtörtént
 A tanácsadó szervezetekkel személyes megkeresések
lebonyolítását terveztük, a feladatokat az aktív tagok között
szétosztottuk
 A megkeresések egy-két kivételtől eltekintve nem kerültek
lebonyolításra
 A tagtoborzás fontos, de a stratégiának megfelelően kell folytatni
más fókusszal
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 Facebook megjelenés, új típusú kommunikáció



Unger Anita
 Létrehoztuk a VTMSZ facebook oldalát, tájékoztatást nyújtottunk a
VTMSZ eseményekről, fotós beszámolót tettünk közzé, díjakról,
előadásokról, programokról
 Folytatni kell, növelni kell a követők számát, élővé kell tenni az oldalt
Szabványosítási projekt
Hetyey Sándor
 Az elmúlt időszakban nem volt jelentős aktivitás. 2016. április 1-én
tették közzé a tervezett ISO 20700 "Guidelines for management
consultancy services" szabvány tervezetét (DIS = Draft International
Standard) státuszban
 Az MSZT-én keresztül elméleti lehetőség nyílik a tervezet
észrevételezésére - a VTMSZ eddig is aktívan részt vett, javasolt
ennek folytatása
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 Tanácsadói díjak felmérése 2015
Hetyey Sándor, Puczkó László, Baukovácz Krisztina
 A 2014-es első felmérés után 2015-ben is elkészült a felmérés,
egyszerűbb, kitöltést könnyítő kérdőívvel
 A 2014-es partnerek közül csak a PMSZ maradt, de sajnos ők sem
voltak aktívak a terjesztés, népszerűsítés során
 Feldolgozás gyorsan elkészült, felkerült a honlapra, megkapta
minden tagunk (van, aki meg is osztotta) – de nem jutott el
mindenhová, ahová el kéne jutnia…
 Folytatni kell, rendszeresen publikálni, de sokkal hatékonyabban
kell kommunikálni, felhasználni, ehhez erőforrások, profi segítség
is szükséges lenne
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 Üzleti együttműködési tagozat
Hetyey Sándor
 2014 februárban alakult meg, az üzleti együttműködés előmozdítását
célzó tagozatunk – jelentős volt az érdeklődés, belépés, minden
szükséges lépés megtörtént
 Nem sikerült megtalálni azt a működési modellt, ami üzleti
lehetőségeket eredményez (vagy akár a tagok közötti informális
networking tevékenységek becsatornázására alkalmas)
 három megbeszélést tartottunk, egy szűk - és az elnökség tagjaival
jelentős átfedésben lévő - kör részvételével, ahol az együttműködés
előmozdításának módszereire helyeződött a hangsúly
 Kérdéses, hogy ebben a formában van-e létjogosultsága a
kezdeményezésnek
 Inaktív, gazdát keres – az új stratégia függvényében kellene
aktivizálni
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 Nemzetközi tagságaink, együttműködések, akciók
Csákvári Péter
 Az ICMCI munkájában a tagsági (Membership) bizottság
munkájában és a CMC Global Institute munkában veszünk részt,
ami láthatóságot biztosít a Szövetségnek és korlátozott
erőforrásainkkal még menedzselhető
 Most, hogy az ICMCI elnökét egy szomszédos ország adja,
tervezzük az elnökkel, elnökséggel szorosabb kapcsolatok
kialakítását
 Részt veszünk a FEACO elnökség munkájában és közvetlen
befolyásunk van a FEACO stratégia kialakítására
 Júliusban Budapesten ülésezik a FEACO elnöksége
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 Alapszabály módosítás, tagdíjstruktúra változtatás
Baukovácz Krisztina
 Az új Ptk. változásai miatt a szövetség alapszabályát is módosítani
kellett, hogy az összhangban legyen az új jogszabályi környezettel
 A kötelezettséget kihasználva közgyűlési felhatalmazással tartalmi
módosításokat is tettünk, pl. az üzleti együttműködés lehetőségét is
belefoglaltuk az alapszabályba és más már működő elemeket is
 Az Alapszabályunkat ügyvédi közreműködésével módosítottuk, mely
2016. március 29-én beadásra került a Fővárosi Törvényszékre
 Az egyéni tagdíjak struktúráját a teljes tagságot bevonó internetes
szavazással változtattuk meg. Ehhez a tagság több mint felét
aktivizálni kellett
 Fontos, hogy ez nem (csak) emelés, az új, 10.000 Ft-os egyéni
tagokat el is kell érni, be kell tudni vonni őket, az egész célja a tagság
szélesítése, fiatalítása!
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 Pszichológus kamarai vélemény
Baukovácz Krisztina, Hetyey Sándor, Csanádi Péter és mások
 Az egész szakmát foglalkoztatta a pszichológus kamarai
kezdeményezés
 Több vitában egyeztetve kialakítottuk a VTMSZ véleményét,
eljuttattuk a hivatalos csatornákon keresztül a döntéshozókhoz és
megküldtük minden tagunknak
 Több szövetséggel egyeztetve közös álláspontot is kialakítottunk,
azt is megosztva a döntéshozókkal
 Tanulságos beszélgetések, tanulságos folyamat, a kamarai
irányokba mozdulás feltételeinek átgondolása – ez mindenképpen
hasznos hozadéka volt

ELNÖKI BESZÁMOLÓ

18

A KÉT ÉV AKCIÓI, VÁLLALÁSAI, TÖRTÉNÉSEI
 Bevételek, kiadások, pénzügyi
tervezés

 A tagdíjbevételek nőttek, viszont






kiesett a CMC minősítés bevétele
A költségek a minimumon, ott nem
lehetett ellensúlyozni a kieső bevételt
Így 2015-ben sajnos negatív lett az
„eredmény” – így nem fenntartható a
működés
Új tagdíjstruktúra bevezetése
Készítettünk egy új modellt, ami
mind a tervezést, mind a
nyomonkövetést segíti,
modellezhetők a változtatások
hatása
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 Jelölés, a tagok megkeresése, megkérdezése
Matolcsy János és a Jelölőbizottság
 Fontosnak tartottuk a lehető legtöbb tag véleményét megismerni,
nem csak a lehetséges jelöltekről, hanem a szakma helyzetéről, a
VTMSZ lehetséges irányairól, mindarról, ami ma a szakmát
foglalkoztatja
 Nagyon komoly energiákkal a szokásosnál sokkal több tagunkat
sikerült elérni, számos gondolat, felvetés érkezett, melyeket János
szokásos strukturált-kreatív módján feldolgozott és hamarosan
ismertet veletek
 Ez a munka jó alapot teremt majd az új Elnökségnek az új irányok
kidolgozásához
 JÓ MUNKÁT és SOK SIKERT EHHEZ!
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