
 

 

1 

EMLÉKEZTETİ 

A VTMSZ születésnap el ıtti workshop megállapításai 

 

A workshop-ot annak a célnak a jegyében tartottuk, hogy legyen a vezetési tanácsadó szakmának 
(és a VTMSZ-nek) a tanácsadói díjakkal kapcsolatban  kommunikálható üzenete . A közelmúltban 
ugyanis felerısödtek azok a jelenségek, amelyek a tanácsadás értékteremtı képességének 
megkérdıjelezéséhez, és a túlzottnak tartott tanácsadói díjak nyilvános kritikájához vezettek – 
rendszerint hiteles információk hiányában.  

Vitaindító 

A 2010. júniusában tartott Open Space rendezvény egyik kiválasztott témája a tanácsadói díjak 
kérdése volt. Matolcsy János, a munkacsoport vezetıje röviden ismertette az akkori konklúziókat, 
beleértve az átlagos vezetési tanácsadási napidíjra és az elvárható minimumra – azaz az 
üzletmenet fenntarthatóságát biztosító minimális díjszínvonalra – vonatkozó becsléseket. 

1. kérdés:  Mit kommunikáljunk a tanácsadói díjakkal kapcsolatb an?  Mi legyen az üzenet/mik 
legyenek az üzenetek, amit/amiket a tanácsadás szakmai közvéleményéhez el kell juttatnunk? 

A kérdésre az alábbi hozzászólások érkeztek: 

� A tanácsadás értékteremtı képességét kell kommunikálni. 

� Meg kell határozni a kommunikáció célcsoportját. 

� Ráfordítás-alapon kalkulált átlagos, kompozit díjak meghatározása és kommunikációja 
lehetséges. 

� Példaként az Interim Management Szövetséget képviselı Fekete István ismertette az ı 
szervezetük állásfoglalását: eszerint a díjazás ne legyen több, mint a betöltött pozíció 
összköltség alapon számított teljes költsége. 

� A kommunikációban nem célszerő a tanácsadási díjak minimumára koncentrálni:  

a. egyfelıl bármi legyen a szám, indokoltsága a szélesebb közvélemény elıtt mindig 
megkérdıjelezhetı; 

b. másfelıl jelenleg lehetetlen olyan mechanizmus kialakítása, amely révén ki tudnánk 
kényszeríteni, hogy akár csak a saját tagjaink ne menjenek egy kitőzött díjminimum 
alá; 

c. harmadrészt szinte minden piaci szereplı ad rendkívüli kedvezményeket hosszabb 
távú elınyök érdekében – bár a kedvezmény-adás nem tévesztendı össze a 
„kontárkodással”. 

� Szükség van egy átfogó felmérésre. 

� Nem alkalmas az idıpont (a piac) a díjak kommunikálására: helyette inkább a vezetési 
tanácsadás nevének megtisztítása a feladat 

a. A számszerősíthetı eredmények kommunikálása célravezetıbb 

� Újra kell definiálni a vezetési tanácsadó fogalmát, pontosítva a vezetési tanácsadás 
lehatárolását. Ki kell mondani, hogy mi tartozik a vezetési tanácsadás fogalmába, és mi 
nem. 

� Felmerült a hivatáskamarává válás korábban kitőzött céljának felelevenítése, az ügyvédi 
kamarához hasonló modell kialakítása 

a. A hivatáskamara törvényalkotáshoz kötött, ám a törvényhozásban uralkodó nézetek 
és a tanácsadásról alkotott jelenlegi kép alapján egy ilyen jogszabály elfogadtatása 
erısen kétséges. 

b. Lehetıség a kereskedelmi és iparkamarák rendszerébe való betagozódás, akár a 
megyei kamaráktól indulva. 
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2. kérdés: Mi az, amit tagokként elvárnak a VTMSZ-t ıl a felvetések kapcsán?  

� A VTMSZ-nek „agresszívebben kell nyomulnia” a szakma jó hírének helyreállítása érdekében. 

a. Célszerő a fókuszált megközelítés, a közigazgatást megcélozva. 

� Folytatni kell az „Open space” rendezvényen megkezdett folyamatot: a munkacsoportoknak 
aktivizálni kell magukat, hogy önmagunk ismételgetése helyett több legyen a cselekvés. 

� Meg kell valósítani a tanácsadói névjegyzéket. 

� Szükség van egy komoly piacfelmérésre 

a. Ennek során be kell jutni ügyfelekhez is 

b. Két vonalon célszerő végigvinni a felmérést: „eset típusú” és „adatszerő” információ-
győjtésre is szükség van. 

� Tovább kell építeni a CMC cím image-ét, erısíteni ismertségét/elfogadottságát/jelentıségét. 

� Ismét pontosítani/aktualizálni kell a vezetési tanácsadás definícióját – ami minden 
kommunikációs erıfeszítés alapja. 

 

Budapest, 2010. december 10. 
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