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A stratégia megvalósítás érdekében számos területen 
értünk el előrehaladást az elmúlt két évben
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A VTMSZ a vezetési tanácsadók, a vezetési tanácsadó szervezetek és a vezetési tanácsadással érintett szervezetek számára látható, 
aktív és cselekvőképes szervezetté kíván válni, mellyel elősegíti a vezetési tanácsadási szakma presztízsének emelését.
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Cselekvőképes elnökség: aktivitás, agilitás
Cselekvőképes tagság: aktív részvétel a 

vonzó akciókban
Az erőforrásokat figyelembe vevő, 

megfelelően fókuszált akciók kialakítása

Kommunikáció: nem magunknak, hanem 
a tanácsadók közösségének dolgozunk!

Személyes felelősségvállalás és megfelelő 
erőfeszítések

Célzott együttműködések más tanácsadó 
szövetségekkel és egyéb szervezetekkel

Minősítési rendszer fejlesztése, bővítése. 
CMC erősítése és CMC bázisú új 

minősítések kidolgozása

Tanácsadói szakma propagálása a fiatalok 
körében, fiatal tanácsadók orientációja

Kommunikációs kompetencia és aktivitás 
fejlesztése

Teljesült vagy nagyrészt 
teljesült

Részben teljesült Nem teljesült
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Célok bővebben

Minősítési rendszer fejlesztése, 
bővítése. CMC erősítése és 
CMC bázisú új minősítések 

kidolgozása

Három második szintű minősítési rendszert is 
kidolgoztunk (Közigazgatási, pénzintézeti, 

digitalizációs). 

Tanácsadói szakma 
propagálása a fiatalok körében, 
fiatal tanácsadók orientációja

Cél Amit elértünk Amit még el kell érnünk

Megszerzett minősítések számának növelése, 
potenciálisan új minősítések kidolgozása.

Lebonyolítotuk az első pályaorientációs 
felmérést a fiatalok körében és a felmérés 

eredményét továbbítottuk tagszervezeteink 
számára.

A pályaorientációs felmérés résztvevői körének 
szélesítése, szorosabb kapcsolat kialakítása 

felsőoktatási intézményekkel.

Kommunikációs kompetencia 
és aktivitás fejlesztése

A VTMSZ kommunikációja kiegészült Facebook 
és LinkedIn aktivitással, illetve az elmúlt év 

során hét meetup-ot is tartottunk.
Komunikációs aktivitásunk fenntartása.

Célzott együttműködések más 
tanácsadó szervezetekkel és 

egyéb szövetségekkel

Felvettük a kapcsolatot a Beszerzési Vezetők 
Klubjával annak érdekében, hogy a tanácsadási 

szolgáltatók beszerzésére közös ajánlásokat 
dolgozzunk ki.

A kapcsolatfelvétel megtörtént, a javaslatokat 
ki kell dolgozni és megfelelően széles körben 

disszeminálni.



5

Négy új tanácsadó szervezet csatlakozott hozzánk!

A tagdíjrendszer átalakításával a szervezeti tagok befizetéseit – mérettől függően –
maximalizáltuk, ennél fogva megfelelő mennyiségű minősített tanácsadói létszám felett a 

fenntartás nem jelent többletköltséget!

 

HAERINGTON Kft.
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A szövetség eredménye

A bevételek jelentős elmaradása a ráfordítások kismértékű 
csökkenése mellett negatív eredményességet hozott

16

(adatok E Ft-ban)

2018. év 2019.év Változás

Összes bevétel 8 518 7 149 -1 369

         Költségek 7 864 7 789 -74

Elengedett követelés 140 0 -140

Összes ráfordítás 8 004 7 789 -214

Eredmény 515 -640



Bevételek alakulása

A bevételek csökkenését a CMC minősítés bevételének hiánya 
okozta

17

(adatok E Ft-ban)

2018. év 2019. év Változás

Tagszervezeti tagdíj 470 800 330

Egyéni tagsági díj 1 260 1 230 -30

CMC tagsági díj 4 840 4 760 -80

CMC minősítés és Közszolgálati 

CMC minősítés díja
1 760 290 -1 470

Constantinus díj 165 0 -165

Egyéb 23 69 46

Összesen 8 518 7 149 -1 369



Költségek alakulása

A működési és nemzetközi kapcsolatok költségek növekedését 
ellensúlyozta a többi költségelem csökkenése/stagnálása

18

(adatok E Ft-ban)

2018. év 2019. év Változás %

Működési költségek 4 206 4 615 409

Tagdíj (FEACO, ICMCI) 1 170 1 181 11

Nemzetközi kapcsolatok 256 634 378

Rendezvények 305 113 -192 

CMC költségek 477 108 -369 

Constantinus díj 330 0 -330 

Kommunikáció 990 1 013 23

Egyéb költségek 130 125 -5 

Összesen 7 864 7 789 -75 



Működési költségek alakulása

A működési költségek növekedését a Főtitkár díjazásának
emelése, valamint a jogi költségek emelkedése eredményezte.
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(adatok E Ft-ban)

3 924 93% 4 457 97%

185 4% 89 2%

97 2% 69 1%

Irodaszer, nyomtatvány 28 1% 8 0%

Banki költség 69 2% 61 1%

Összesen 4 206 100% 4 615 100%

2019. év

Egyéb  

Ügyviteli díjak (Főtitkár, Könyvelés, 

Könyvvizsgáló, jogi szolgáltatás)

Telefon, posta, honlapok

2018. év


