
Csákvári Péter CMC – alelnökjelölt, elnökségi tagjelölt 

Vezetési tanácsadó vagyok, stratégiával, stratégiai pénzügyekkel, információstratégiával, kreativitással 

és innovációval foglalkozom. A CMC címemet 1995-ben szereztem; 1997 óta a CMC Bizottság tagja és 

az azóta eltelt idő felében – így most is – a CMC Bizottság elnöke vagyok. 

A VTMSZ Vezetőségének tagja vagyok 2004 óta, a VTMSZ elnökeként pedig 2010 és 2012 között volt 

lehetőségem dolgozni.  Ebben az időszakban a Vezetőség és a bizottságok tagjaival közös fontos 

sikerünk volt, hogy sikerült a 2009-2010-ben kialakult tanácsadóellenes közhangulatot kezelni, a 

tanácsadásról szóló közbeszédet normálisabb mederbe terelni. 

Az ICMCI tanácsának is 2004 óta vagyok tagja, ahol a Membership Committee alelnöki tisztét is ellátom 

és részt veszek a CMC Global Institute munkájában. 

Tavaly óta vagyok tagja a FEACO Elnökségének – itt egyebek között az európai szövetségi stratégia 

kidolgozásáért vagyok felelős. 

Vezetési tanácsadó vagyok – így talán megbocsátható, hogy a VTMSZ jövőjét is tanácsadósan nézem.  

Próbálok rövid lenni, de szeretném kontextusba helyezni a gondolatokat. 

A Szövetség 26 évvel ezelőtt egy olyan helyzetben jött létre, amikor a gazdasági környezet változásai, 

a szakmai-hivatásbeli azonosulási igény és a szakmai tudáshoz való hozzáférés korlátai mind 

felértékelték a szövetségben való együttműködést.  2005 óta több stratégiai megújítási kísérletünk 

volt, amelyek sokat segítettek a túlélésben, de a szakma olyan jellegű mozgósítását, ami a kezdetekben 

volt, sosem sikerült újra elérni – ez részben azért is van, mert az értékajánlatunkban bizonyos 

alapvetéseket 1990 óta őrzünk, amelyek mára már talán nem relevánsak. 

Köszönet azoknak, akik eddig a szekeret húzták, tolták, nem a múlt kritikája akar lenni ami itt 

következik (nem is volna hozzá se alapom, se pofám), de szerintem most eljött az ideje annak, hogy a 

tagság eldöntse, hogy milyen szövetséget szeretne. 

Nem olyan ötletekre gondolok, hogy kicsit több ezt, vagy kicsit kevesebb azt.  Alapkérdésekben kell 

választanunk, mert a jelenleg hallható igények és a végrehajtásra meglévő erőforrások nincsenek 

összhangban, és az elmúlt évek trendjei alapján várhatóan maguktól nem is lesznek.  Egy minimálisnál 

alig magasabb szolgáltatási szintre elegendő költségvetés, nagyon korlátozott önkéntes kapacitás és az 

ennek sokszorosát igénylő – de véletlenszerű – elvárások kereszttüzében csak akkor lesz elégedett és 

növekvő tagságunk, ha ezt rendbe tudjuk tenni. 

Vezetési tanácsadó vagyok, szeretném az ügyféligényekhez igazítani a programot.  Stratégiai tanácsadó 

is vagyok, és az üzleti tervezéshez is konyítok valamit, úgyhogy van elképzelésem arról, hogy milyen 

forgatókönyvekben lehet gondolkodnunk a minimálszövetségtől a status quo konszenzusos 

fenntartásán keresztül egészen a nagy igényekig. 

A maratoni bevezető után a programom röviden tehát: szeretnék olyan helyzet kialakításában részt 

venni a következő időszakban, ahol a tagság – és lehetőség szerint a szélesebb szakmai közvélemény – 

érthető forgatókönyvek közül választhat és ezek megvalósításához a megfelelő embereket is 

megtaláljuk.  Remélem, hogy a tervezési/kiválasztási fázis lefut a 2016-os naptári évben és a ciklusból 

fennmaradó időt a megvalósításra tudjuk fordítani. 


