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Kedves Tagtársak! 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy pályázhatok annak a szervezetnek az elnöki tisztére, ahol 

pályakezdő koromban először hallottam szakmánk nagyjait vitázni! Ez volt az a közeg, amely 

formálta a vezetési tanácsadásról alkotott képemet, és kialakította elköteleződésemet azok iránt 

a szakmai és etikai standardok iránt, amelyek megkülönböztetnek minket. 

A jelöltség vállalása ugyanakkor komoly dilemmát jelentett számomra. A VTMSZ 

működésének aktív részeseként látom, érzékelem a Szövetséget érintő kihívásokat - felelős 

pályázatot pedig nem tudok elképzelni anélkül, hogy elképzelésem lenne a „hogyan tovább”-ra 

vonatkozóan. 

Meggyőződésem szerint a VTMSZ ismét egy válaszút elé érkezett – ami nemcsak üres klisé. A 

Szövetség célrendszere, struktúrája egy évtizedekkel korábbi állapotra készült, miközben a 

vezetési tanácsadás piaca és a piac szereplői alaposan megváltoztak. Megváltozott a tanácsadói 

szerep, maga az életstílus, sőt lezajlott egy teljes generáció-váltás – és a VTMSZ-nek meg kell 

találnia saját szerepét az új „színdarabban”. 

Amennyiben sikerül elnyernem a tagság bizalmát, küldetésemnek a sikeres útkeresés 

folyamatának menedzselését tekintem. Egy olyan periódust vizionálok, ahol – egyfajta 

„alkotmányozó nemzetgyűlésként” - felteszünk minden kérdést, és újragondoljuk a VTMSZ 

működését. Egy tisztább küldetésű szervezetre van szükség, amihez végre el kell döntenünk, 

hogy igazán mivel szeretnénk foglalkozni – és mivel nem. A lehetséges alternatívák között 

szerepel egyik oldalon egy szűkített profilú CMC Intézet (erőteljesebben fókuszálva arra, ami 

a „családi ezüstünk”), vagy másik végletként az egyéni tagságra épülő szakmai szervezet – 

amely a hivatáskamara létrehozásának aktív kezdeményezője. 

Hogy hová jutunk, azt nem tudom – de hogy mi kell hozzá, azt igen: azokra számítok, akik 

találnak maguknak személyes cél/ambíciót a VTMSZ projektjeiben. Keretet tudunk 

biztosítani a kezdeményezéshez, színpadot a szerepléshez - de nem vagyunk képesek 

„szolgáltató szervezetként” működni. Erőforrásunk kevés, az aktív mag energiája elfogyott – 

nincs kedv/erő a társadalmi munkához – a projektek döcögnek, és egyébként sem érdekelnek 

senkit… (Ez a típusú működés személy szerint engem sem ambicionál…) 

Tudom azt is, hogy a magam szerény eszközeivel hogyan tudom ezt a folyamatot katalizálni: 

ezennel kijelentem, hogy ha 2016. decemberéig nem sikerül az újratervezés, felajánlom a 

lemondásomat. Sőt, ha az új működési modell másfajta elnököt kíván, szívesen átadom a 

helyemet az arra alkalmas kollégának. 

Amennyiben tetszik a fenti megközelítés, számítok aktív közreműködésetekre! 

Budapest, 2016. május 11. 

Ui: 20 éve dolgozom vezetési tanácsadóként, elsősorban a működésfejlesztés terén. Elsődleges 

szakterületem folyamatszervezés és az ISO rendszerszabványokra épülő irányítási rendszerek 

kialakítása/bevezetése. Ezen kívül – változó intenzitással – a szervezetfejlesztés területéhez sorolható 

megbízásaim is vannak. Saját cégemben, önálló vezetési tanácsadóként tevékenykedem – esetenként 

más tanácsadó szervezetek alvállalkozójaként. 


