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TANÁCSADÓI GENERÁCIÓK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE I.
A Tanácsadók Országos Platformjának (TOP) decemberi találkozóján téma volt
a fiatalabb és tapasztaltabb kollégák együttműködése. Érdeklődően fogadtuk a
témát, hiszen a MÉT esetében is jelen vannak az idősebb CVS kollégák, akik
gyakran akár már középiskolákban, de leginkább felsőoktatási intézményekben
találkoznak AVS hallgatókkal. Így szükségszerűen szakmánkban is együtt dolgoznak idősebbek fiatalokkal.
A tanácsadói generációk kapcsán felvetődő szempontok
Sok különbözőség, de sok azonosság is van bennünk!
 felelősen gondolkodunk a tanácsadásról, elkötelezettek vagyunk
 mindkét korosztály fontosnak tartja a tanulást, fejlődést
 a szakmai minősítésből inkább a szakmai szempontok, mint a szabályozás a fontos
 az internet gyakorlatilag korlátlan lehetőséget biztosít az információszerzésre és a kapcsolatok létrehozására
 a határterületekkel való foglalkozás új lehetőséget hordoz magában
 a rövid távú, egyszerre feladat, és kapcsolatorientált témák működnek,
mert időhöz való viszonyulás más a fiatalabb generációban: szívesen veszünk részt jól definiált projektekben, ahol tiszta, hogy mi a feladat és
mit (pl. új kapcsolatokat) nyerhetünk a részvétel által
 a fiatalok úgy szeretnek tanulni, ha meghallgathatják az elméletet, de
rögtön ki is próbálhatják, saját élményt szerezhetnek
 az együtt-tanulás, a közös élmény fontos a fiataloknak
 ha érdekes a téma, vonzó az előadó, jó a társaság, van „referenciaszemély”, akkor érdekli a fiatalabb korosztályt is a program
 fontos, hogy mennyibe kerül az adott rendezvény – értékarányos legyen.
Tovább növeli a részvétel valószínűségét, ha van lehetőség valamilyen
hozzájárulással csökkenteni a részvételi díjon (pl. szervezésben nyújtott
segítség)
 egyszerű, sallangmentes, rendezvények kellenek: minőségi előadók, jó
témák, interaktivitás, „legyen az, ami” (pl. egy konferencia esetén könynyen el tudjuk engedni a „megszokott” kiegészítőket, mint programfüzet,
promóciós ajándék, extra ételek, drága helyszín)
 a kapcsolatok létrehozásának időszakában fontos a személyes találkozó,
később már jók lehetnek az internet adta különböző lehetőségek (virtuális
kapcsolatok)
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TANÁCSADÓI GENERÁCIÓK
EGYÜTTMŰKÖDÉSE II.
 a fiatalabbak inkább tanulni, ismereteket szerezni akarnak, a tapasztaltabbak, inkább kapcsolatokat építeni
 a fiataloknak fontos, hogy a tapasztaltabbak oldaláról megéljék az
együttműködési szándékot, az egyenrangúságot, a partnerséget; a fiatalok
oldaláról: szívesen kezdeményezünk, nyitunk, de szükségünk van a pozitív megerősítésre, hogy hasznukra vagyunk
 a fiatalok sok mindent szeretnének kipróbálni: „ha elromlott inkább lecserélem, mint megjavíttatom”
 lojalitás: átalakult a jelentése, nem küzdünk egyes dolgok átalakításáért,
amikor annyi lehetőség van helyette újat találni
 inspiráló, izgalmas, érdekes témák kellenek
 fontos a programok kapcsán az újdonság, a konkrétság, a személyesség
 a tapasztaltabb tanácsadókat foglalkoztatja az üzletszerzés, a szakma fejlesztésének lehetőségei, szakmapolitikai, érdekvédelmi kérdések, míg a
fiatalabb tanácsadók fókusza inkább a szakmai fejlődés
Javaslatok
 rendezzünk „fapados” eseményeket, konferenciákat – nem a helyszín,
vagy az ellátás a fontos, hanem a tartalom
 a rendezvények legyenek interaktívak, konkrétak és gyakorlatorientáltak
 legyenek rövid viták, célratörő hozzászólások
 a tapasztaltabb tanácsadók tanuljanak, szerezzenek új, friss ismereteket a
fiataloktól és osszák meg tapasztalataikat, kapcsolataikat velük
 ne legyen „ifjúsági tagozat”, ne „építsünk hidakat”, hanem legyenek közös eseményeink, élményeink
 a konferenciák és más szakmai események tegyék lehetővé a kedvezményes részvételt – akár szervezés és/vagy helyszíni segítség fejében
 az események szervezésekor érdemes lehet fiatal „nagyköveteket” megkérni/bevonni a résztvevők toborzásakor, hiszen a referenciaszemélyeknek fontos szerepe, hatása lehet
összeállította Csanádi Péter CMC
közreműködött: Gábos Emma, Jáger Dia, Pekár Dóri, Bojta János, Cserey
Miklós
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FELHÍVÁS AVS STRATÉGIA KÉSZÍTÉSBEN
VALÓ RÉSZVÉTELRE

Közvetlen előzmények:
2013-ban lefolytatásra került a „Quo Vadis AVS 2013?” című kutatás, mely 700 fő
hazai AVS aktív/egykori személyhez juttatott el kérdőívet. A MÉT Elnöksége több
alkalommal is tárgyalta és támogatta az AVS stratégia kidolgozásának gondolatát.
Célkitűzés:
2013. évi tapasztalatok alapján az AVS-ek számára jövőkép nyújtása. A MÉT-re alapozva, a minősítési rendszerekben történő előrelépéseket támogatva, a VA/VE/VM
szakmaiság minél szélesebb körben való terjesztése. (Pl. AVS újraminősítés után érdeklődők bevonása, kontaktórák igazolása, stb.). A 2015. évi tervezett nemzetközi
konferencia számára a felmerült megfontolások listázása.
Módszertan és folyamat:

Tervezett időráfordítás:
A jelentkezők számától függően kerül megszervezésre. (Pl. Kis létszám esetén 4×4
óra személyes részvétel. Nagy létszám esetén: Belső team és esetenként széles körű
fórum.) Elektronikus kapcsolattartás. A lehetséges időpontok egyeztetést követően
szombat délelőtti napok, esetleg hétköznap 16-20 óra között.
A munka témavezetői:
Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Égner Ibolya CVS

Legyél Te is részese a stratégiaalkotásnak! Jelentkezz, ha AVS minősítésed van
és csatlakozni szeretnél a csapathoz! írj az info@shva.hu-ra!
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DECEMBERI-JANUÁRI ESEMÉNYEK (1.)
2013. december 06. TOP tanácsadói generációk együttműködése (workshop)
A MÉT tagja a Tanácsadók Országos Platformjának (TOP). Tanácsadói generációk
együttműködése kapcsán megfogalmaztak szempontokat idősebbek és fiatalabbak egyaránt, és javaslatokat tettek közzé, melyeket az együttműködés során érdemesnek tartanak megfontolni és alkalmazni.
2013. december 12. Elnökségi ülés
Elnökségi ülésen Dr Nádasdi Ferenc alelnök beszámolót tartott a DUF Tudomány Hete
sikeres értékelemzési szekcióról. Felhívjuk a figyelmét minden értékelemzés iránt érdeklődőnek, hogy a rendezvény minden évben megrendezésre kerül, ahol az értékelemezés szekcióban részvételi díj fizetése nélkül értékes előadásokat, tapasztalatokat lehet megosztani.
Tarjáni István beszámolt a Kanadai Értékelemzők 20. jubileumi – Montrealban tartott
– konferenciájáról, valamint, a 2015. évi konferenciánk tervének kinti fogadtatásáról.
Előkészítés alatt állnak nemzetközi projektek, amiben a MÉT tagjainak részvételi lehetőség kerül felajánlásra.
Szekeres Klára alelnök beszámolt a MÉT MB munkájáról. Az elmúlt időszakban 7 fő
adta be AVS megújításra minősítési kérelmét. Nagyon támogatjuk a továbbiakban is az
újraminősítéseket, amelyhez további támogatási formákat dolgoz ki az elnökség annak
érdekében, hogy a megújítást szándékozó AVS kollégák a követelményeknek eleget
tudjanak tenni.
Dr. Hoffer Ilona alelnök beszámolt a készülő MÉT Szemle jelenlegi állapotáról.
Ezt követően az alelnökök beszámoltak vállalt feladataik teljesítéséről.
2014. január 30. Elnökségi ülés
Az Elnökség foglalkozott a Tavaszi Közgyűlés előkészítésével, meghallgatta a 2013.
évi előzetes pénzügyi tájékoztatót, foglalkozott az AVS stratégia és a Tavaszi szakmai
nap előkészítésével. Az Elnökség döntése alapján a szakmai nap a projektmenedzsment
témakörre épül. Az Elnökség tárgyalta a 2015. évi konferencia előkészítését, áttekintette az Alapszabályt, az Etikai Bizottsági státuszt. Az egyebek között tárgyalta a SAVE
levelezést AVS és Module I. témakörben, a MÉT Szemle előkészítését, a LÉED kiírást, a munkaprogramot az állam felé történő levelezéshez, az EDUCATION Programot, a Határon túli listát. meghatározta az informatikai fejlesztéseket, az Európai Minőségügyi Társasággal történő együttműködést.
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DECEMBERI-JANUÁRI ESEMÉNYEK (2.)

December - Január hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még:
 AVS újraminősítések lebonyolítása – MÉT MB és Szekeres Klára CVS-Life,
PVM MB Elnök.
 AVS stratégia készítés munkálatainak előkészítése - Szekeres Klára CVS-Life,
PVM és Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Égner Ibolya CVS
 MÉT Szemle előkészítése – Szerkesztő Bizottság, Dr. Hoffer Ilona CVS-Life,
PVM, TVM.
 1325 CEN szabvány és 12973 CEN/TC szabvány nemzetközi munkacsoportban való részvétel, és bekapcsolódás – Tarjáni István CVS, PVM, TVM és
Márkus Gábor CVS, PVM, TVM.
 TOP hivatáskamara előkészítésében való részvétel – Szekeres Klára CVSLife, PVM
 Díjkiírások felülvizsgálata, A 2013. Év Legjobb Értékelemzése Díj meghirdetése - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM.
 Országos gyűjteményben (Levéltár) fellelhető szakirodalom lista elkészítése–
Dr. Varga Attila alelnök.
 Együttműködési lehetőségek feltárása az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsággal – Varga Attila, Anwar Mustafa CVS
 Felsőoktatási kapcsolatok szélesítése – Márkus Gábor CVS, PVM, TVM
 Égner Ibolya összegyűjtötte a Széchenyi könyvtárban fellelhető szakirodalomi
anyagok listáját. A lista felkerül a honlapra is annak érdekében, hogy támogassuk a szakmai iránt érdeklődőket szakirodalmakkal. A lista megtalálható az
alábbi linken: http://www.shva.hu/met-tevekenysege/eekonyvtarter
 Module I. tréningek helyzetének áttekintése, SAVE honlapon megjelenő adatok egyeztetése a SAVE Internationallal. Tarjáni István , PVM, TVM
 MÉT Alapszabály áttekintése – Varga Attila
 Szakmai nap témájának kijelölése, az előkészítő munkák elvégzése. Szakmai
nap témaköre: PROJEKTMENEDZSMENT. - Illés Tünde CVS, PVM, TVM,
Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT titkárság
 AVS-ek bevonása értékelemzési munkákba – folyamatszabályozás előkészítése Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Égner Ibolya CVS
 Állami szektorral kapcsolatfelvétel megtervezése, levéltervezetek elkészítése –
Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM.
 Határon túli felsőoktatási intézményekkel kapcsolatfelvétel előkészítése –
Márkus Gábor CVS, PVM, TVM
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TERVEZETT PROGRAMJAINK

Február hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) tervezett munkák:
 1325 CEN szabvány és 12973 CEN/TC szabvány nemzetközi munkacsoportban való részvétel, és bekapcsolódás – Tarjáni István CVS, PVM,
TVM és Márkus Gábor CVS, PVM, TVM.
 TOP hivatáskamara előkészítésében való részvétel 2014. 02.05 – Szekeres
Klára CVS-Life, PVM
 Díjkiírások felülvizsgálata – Dr Varga Attila.
 Országos gyűjteményben fellelhető szakirodalom lista elkészítése (Levéltár) – Dr. Varga Attila alelnök.
 Munkaprogram leírása MÉT lobbi levelezésre – Dr. Nádasdi Ferenc CVSLife, PVM.
 Felsőoktatási kapcsolatok szélesítése – Márkus Gábor CVS, PVM, TVM
 Tavaszi szakmai nap szervezése – Illés Tünde CVS, PVM, TVM
 Konferencia honlap készítése - Tarjáni István CVS, PVM, TVM
 AVS stratégia készítés indítása - Szekeres Klára CVS-Life, PVM és Illés
Tünde CVS, PVM, TVM, Égner Ibolya CVS
 Etikai szabályozás korszerűsítése – Ritecz János
 MÉT szemle cikkek lektorálása, megjelenés előkészítése. - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM.
 Temesszentandrási Guidó Díj és Dr. Lenkey Miklós Díj kiírások - Dr.
Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM.
 AVS újraminősítéshez gyakorlati lehetőségekre program kidolgozása - Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Égner Ibolya CVS

A programok sokszínűek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához vagy rendezvényhez csatlakozni szeretnél, írj az
info@shva.hu-ra!
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MEGHIRDETÉSRE KERÜLT A 2013. ÉVI
LEGJOBB ÉRTÉKELEMZÉSI PROJEKT DÍJ

A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) a stratégiájában megfogalmazottakhoz illeszkedően a hosszú évtizedek alatt kialakult szakmaiság minél szélesebb
körben való elterjesztése érdekében díjat alapított, melynek neve a 2014. évben:
A 2013. Év Legjobb Értékelemzése Díj
A MÉT Elnöksége részéről kérjük az értékelemzéssel foglalkozó kollégákat,
hogy tanulmányozzák át a kapcsolódó dokumentációkat. Az arra alkalmas értékelemzési munkák részt vehetnek e nemes megmérettetésben. A részletinformációkat a letölthető dokumentumok tartalmazzák.
http://www.shva.hu/met-tevekenysege/dijaink-projekt
A letöltés minden évben csak az Elnökségi jóváhagyást követően, a pályázat benyújtásának határidejéig (2014. március 28-ig) lehetséges!
Minden kedves Értékelemző Kollégának jó pályázást kívánunk!
Dr. Hoffer Ilona Alelnök
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MEGHIRDETÉSRE KERÜLT A
DR LENKEY MIKLÓS DÍJ ÉS A
TEMESSZENTANDRÁSI GUIDÓ DÍJ
Kedves Értékelemző Kollégám!
Egy újabb esztendővel lettünk tapasztaltabbak és bölcsebbek.
Így újra elérkezett az az idő, amikor arra kérlek Benneteket, hogy tegyetek javaslatot azokra a személyekre, illetve szervezetekre, akik méltán lehetnének a Dr
Lenkey Miklós díj, vagy a Temesszentandrási Guidó díj díjazottjai.
Kérem, hogy jelöléseteket a név és az indoklás elküldésével tegyétek meg, 2014.
02. 15. határidővel a hoffer.ilona59@gmail.com címre.
Hoffer Ilona

A díjak
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ÚJABB INFORMÁCIÓK ÉS HÍREK AVS
SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) Elnöksége és Minősítő Bizottsága
arra törekszik, hogy a fiatal AVS szakértőket segítse abban, hogy tudják alkalmazni a módszertant és szakértői minősítésüket meg tudják hosszabbítani. Ezért
a honlapra felkerültek a következő dokumentumok:
AVS_Újraminősítés értelmezési segédlet_v01_20131215,
AVS_Recertification_Summary_Worksheet magyar
AVS_Recertification_Summary_Worksheet angol

MEGHIRDETÉSRE
KERÜLT
A 2013. ÉVI
A dokumentumokat az alábbi linken
lehet elérni:
http://www.shva.hu/kepzes‐es‐minosites/met‐mb‐utmutatas
LAGJOBB
ÉRTÉKELEMZÉSI PROJEKT DÍJ
FELHÍVÁS KONFERENCIA HONLAP
ELKÉSZÍTÉSÉRE
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) tervezi, hogy 2015. év tavaszán nemzetközi Konferenciát szervez.
A MÉT Elnöksége részéről kérjük az értékelemzéssel foglalkozó kollégákat,
hogy támogassák a szervezet munkáját azzal, hogy elkészítik a konferencia honlapját.
Várjuk azon tagok vagy alkotó közösségek jelentkezését, akik létrehozzák a honlapot. Alapkövetelmények: Admin hozzáférésű Joomla!, vagy WordPress weblapok fejlesztésében való jártasság, referencia bemutatása.
A honlapot alkotók részt vehetnek a konferencián jelentős kedvezmény igénybevételével. Részletinformációk kérhetőek Tarjáni István MÉT Elnöktől az
info@shva.hu e-mail címen.
Kérjük, hogy segítsétek szövetségünket! Várjuk jelentkezéseteket 2014. február
20-ig az info@shva.hu e-mail címen!
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FELHÍVÁS KONFERENCIA SZERVEZŐ
BIZOTTSÁGÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) Elnöksége a 2015. évi Nemzetközi
Konferencia sikeres lebonyolítása érdekében Konferencia Szervező Bizottságot
hoz létre.
Felhívjuk a tagok, illetve a CVS és AVS szakértők figyelmét, hogy csatlakozzatok a Konferencia Szervező Bizottsághoz, és vegyetek részt a munkában. Főbb
feladatok lesznek szekciók szervezése, meghívott előadókkal kapcsolat tartása,
konferencia marketing stb.!
Jelentkezni lehet az info@shva.hu e-mail címen 2014. február 20-ig. A Konferencia Szervező Bizottságban dolgozók részt vehetnek a konferencián jelentős
kedvezmény igénybevételével.

Fotók a 2012. évi nemzetközi Konferenciáról
Oldal
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KÖNYVAJÁNLÓ
Richard N. Bolles
Karrieriránytű
Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve
A világ legnépszerűbb álláskereső könyve 40
éve, évente aktualizálva, lépésről lépésre mutatja be, mit kell tennünk, hogy megtaláljuk a
nekünk való állást. A magyar kiadás rengeteg
hazai vonatkozású tanáccsal és hasznos linkkel szolgál ehhez. „Ne csak elfoglalni akard
magadat, hanem célt és értelmet is kell adnod
az életednek. A könyvem nem instrukciók
gyűjteménye, hanem a lehetőségek és a remény könyve; nemcsak a munkához, hanem
az egész élethez.” - vallja Bolles, aki több
mint 40 éve foglalkozik karrier-tanácsadással.
„A Karrieriránytű álláskeresésről és pályamódosításról szól, és arról, hogy kik vagyunk, és
mit akarunk az élettől.” - Time
Bolti ár: 3900 Ft

FELHÍVÁS SZJA 1%
Kedves Tagjaink és Szimpatizánsok!
Kérünk Benneteket, hogy az ezévi adóbevallásnál is gondoljatok, a MÉT-re!
Módotokban áll, akkor szíveskedjetek az adótok 1%-át a Társaságunknak felajánlani!
Egyúttal itt is, még egyszer megköszönjük a tavalyi a felajánlásokat, melynek
összege elmaradt az előző években megszokottaktól!
Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy az adószámunk változatlan, kérjük, jegyezd
fel! Az adószámunk: 19635222-1-42, Magyar Értékelemzők Társasága
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SZERKESZTŐSÉG
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök

A NOVEMBERI SZÁMOT SZERKESZTETTÉK:
Dr. HOFFER ILONA CVS-Life, PVM, TVM
ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM
SZEKERES KLÁRA CVS-Life, PVM
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM
KAPCSOLAT:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
info@shva.hu
www.shva.hu
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