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MEGÚJUL A MÉT ETIKAI KÓDEXE I.
Az 1990-es évek kialakuló piaci környezete, a versenyhelyzetek a MÉT számára is szükségessé tették, hogy a tagok etikai normáit szabályozza, ami felsorolásszerűen tartalmazza a kollégák között is kívánatosnak tartott emberi - szakmai - piaci viselkedési elveket és elvárásokat. A MÉT első Etikai Kódexét (EK)
1999-ben fogadtuk el és léptettük hatályba.
Az akkori, kétoldalas szövegezés formai, elvi és logikai szinten sokáig megfelelt az igényeknek. Azonban az első, 2004. évi etikai ügy rávilágított arra, hogy
az EK mondatai önmagukban kevesek egy konkrét ügy kezelésére. Szükség van
konkrét szabályrendszerre is, amely mindenki számára átláthatóan értelmezhetővé teszi az ebben az érzékeny témában megteendő lépéseket.
Az eljárási szabályrendszer kidolgozását 2006-ban természetszerűleg megelőzte
az első, 1999-es EK átvizsgálása. Tettük ezt a célból, hogy beépüljenek az új
etikai követelmények, a tagok etikai védelmét növelő új ismeretek. Ma is köszönöm az ebben résztvevő tagtársainknak azt a sok munkát, az együtt töltött
szombatokat, a véleményezéseket és hozzászólásokat. Kiemelem közülük dr.
Nagyszeghi Ferenc néhai barátunkat, aki jól ismert szabatos, rendszerező elméjével különösen sokat tett, hogy a „standard process” típusú, folyamatábrába
szerkesztett eljárási lépéseket szövegesen is világosabbá téve, a folyamat szemantikai és szintaktikai végellenőrzését megtehessük. Ennek a munkának az
eredménye az akkor elfogadott és már 2009 elejétől a honlapunkon mindenki
számára tanulmányozható eljárási folyamatábra. Ez azóta egyben az Etikai Bizottság mindenkori munkaterve is.
Az EK-t korszerűsítő munkánk során több más, a versenypiacon dolgozó
szervezet etikai kódexét és szabályozását áttanulmányoztuk. Az etikai elvárások és jogok területén a téma több ezer éves, valaha tán kőbe is vésett
mivoltából adódóan, ma igazából minimális új ismeret létezik. Így inkább
a piaci jelenlétből adódó viselkedésnormák amúgy már létező mondataira
kellett hangsúllyal ráerősíteni. A konkrét etikai ügyek kezelése területére
vonatkozóan azonban már sok használható dolgot találtunk.
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MEGÚJUL A MÉT ETIKAI KÓDEXE II.
A legszembetűnőbb, hogy egy valaki által másra, másokra tett bejelentésének súlya van. Súlya van mind a bejelentettre, mind azokra a tagokra nézve, akik ÖNKÉNTES MUNKÁBAN (!), időt rááldozva, a Társaságunk
iránti tiszteletből vállalják ennek a nagyon kényes területnek a szolgálatát.
Súlya van, hisz elindít egy – mondjuk ki nyíltan! – kényes, időigényes folyamatot. Ismeri mindenki a mondást: személyek, sőt kollégák közötti perpatvarba jobb nem belekeveredni. A bejelentésnek tehát súlya kell, hogy
legyen a bejelentőre is!
Végezetül néhány szó a folyamatban szereplő eljárási lépésekről.
Először, az előbb említett súly, mint „forintosított” tényező tűnhet fel. Ezt az
összeget a bejelentőnek kell letétbe helyezni az etikai vétség bejelentésénél.
Miért is? A már említett "súly"-on kívül ezzel egy alapvető emberi problémát
kell kezelni: valós, vagy vélt sérelem esetén az emberi viselkedés sokszor vesz
fel irracionális elemeket. Ezeket nagyon körülményes kezelni, inkább csak további sérelmek keletkeznek és a probléma megoldása nem halad előre. Emiatt
alkalmazza több más szervezet eljárásrendszere is a letét intézményét, mert a
tapasztalatok szerint tán csak a pénz az egyedüli, ami a helyzet alaposabb átgondolására készteti a bejelentőt, mielőtt közösségünk döntőbíráskodását kérné.
A második szempont, mint fő vezérelem halad át a folyamaton. Több lépésben
kínálunk egyeztetést, békülési és visszalépési lehetőséget bejelentőnek, bejelentettnek egyaránt. Gondolom, ennek célszerűségét nem kell magyarázni. Akik
részt vettünk a fejlesztés folyamatában egyetértettünk abban, hogy az első legjobb, ha egy etikai ügy el sem kezdődik, a második, ha a felek megegyezésre
jutnak. Mind a résztvevők, mind a Társaságunk számára hosszú időre a legroszszabb, ha az Etikai Bizottságnak döntést kell hoznia.
Ez évi Közgyűlésünkre kézhez kapjátok az új, az Etikai Ügyek Kezelése eljárásrendszerrel, az 5 éves előírt áttekintési kötelezettséggel, a piaci hangsúlyok
erősítésével frissített EK-t. Kérlek Benneteket az elfogadásra úgy, hogy bár
csak 4 db papírlapról van szó, de a bennük rejlő tapasztalatok, az évek alatt
sokszor visszaellenőrzött megfontolások és a folyamat lépéselemei többünk,
sok munkáját képviselik.
Ritecz János
elnök, Etikai Bizottság
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HÍREK A TANÁCSADÓI HÍVATÁSKAMARA
TERVEZÉSÉRŐL
A MÉT tagja a Tanácsadók Országos Platformjának (TOP). A TOP ősz óta foglalkozik a tanácsadói hivatáskamara gondolatával, és a megbeszéléseken a MÉT is képviselteti magát. (esetenként Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tarjáni István CVS,
PVM, TVM, Ritecz János PVM). A TOP jelenlegi elképzelései az alábbiak:
Kik lehetnek a THK tagjai?
Csak természetes személyek, mert a szakmai tudás személyekhez kötődik, nem cégekhez. Tanácsadó cégek nem, csak tagjaik, tulajdonosaik, alkalmazottaik lehetnek a
szakmai kamara tagjai.
Mi a hivatáskamara rendezőelve?
Nem üzleti, mert szakmai alapon szerveződik. Ebből következően nem lehet jelenlegi kereskedelmi kamarákon belül létrehozni. Köztestületként törvény hozza létre.
Mik lehetnek a THK céljai? Pl.
magas szakmai színvonal biztosítása;
megkülönböztetés a „névjegykártyás” tanácsadóktól;
üzletileg-szakmailag etikus tanácsadói magatartás, viselkedés, működés elérése;
a tanácsadói imázs javítása;
szakmai szolgáltatásokat nyújthat tagjai számára; stb.
Amik nem lehetnek célok:
nemzetközi kapcsolatok, mert minden szövetségnek saját kapcsolatrendszere
van;
speciális szakmai képzések;
üzletszerzési feladatok;
szakmai minősítések (az összeférhetetlenség miatt, illetve a különböző szakmai szövetségek általi a hiteles), stb.
A TOP felkérte a szakmai szövetségeket, hogy delegáljanak felelős tagokat (képviselet, kapcsolattartás, hozzáértés, motiváció) a projektbe a különböző feladatokra. A
MÉT Elnöksége Szekeres Klára alelnököt, CVS-Life, PVM szakértőt delegálta.
Forrás: Csanádi Péter jegyzete, a munkacsoport megbeszélései alapján.
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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK (1.)
2014. február 5. TOP tanácsadói kerekasztal
A MÉT részéről a kerekasztal megbeszélésen részt vett Tarjáni István MÉT Elnök,
CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára MÉT Alelnök, CVS-Life, PVM és Ritecz János
Etikai Bizottság Elnöke, PVM.
A kerekasztal ülésen a résztvevők beszéltek a hivatáskamara terveiről. (Lásd: jelen hírlevél 5. oldala.) A résztvevők megbeszélték, hogy csatlakoznak a BKIK TANOSZT
szervezetekkel közös etikai minimum kialakításához, elfogadásához. Részt vesznek a
közös tanácsadói Etikai kódex kialakításában, a közös tanácsadói platform eredményeit
a közgyűlés elé terjesztik, a közös etikai kódexbe a MÉT sajátosságokat beillesztik.
A kerekasztal során felvetődött közös tanácsadói díjátadáshoz a MÉT csatlakozott.
Amennyiben ősszel az megszervezésre kerül, a MÉT Díjak is a közös díjátadón kerülnek átadásra.

2014. február 27. Elnökségi ülés
Az Elnökség foglalkozott a Tavaszi Közgyűlés előkészítésével, anyagainak megtárgyalásával, elfogadásával. Megtekintették az Elnöki beszámoló javasolt formáját és tartalmát, valamint a pénzügyi beszámolót. Áttekintetésre került a Közgyűlés elé terjesztendő etikai szabályozás. Foglalkozott az Elnökség a TOP tanácsadói minősítésekkel,
TOP delegált kijelölésével, megbeszélte a MÉT és a hivatáskamara koncepciót. Az Elnökség elfogadta az AVS stratégia első szakaszának munkálatait, hozzájárult a mandátumok kiadásához, és jóváhagyta a pilot projektek indítását. Ezek a projektek meghirdetésre kerülnek, és bárki csatalakozhat a team munkához. Az Elnökség jóváhagyta az
NCO megalakításának tervezetét, annak összetételét, és a szervezés feladatait, továbbá
tájékozódott a Szakmai Nap jelenlegi helyzetéről, elfogadta annak programját és a
BKIK-val történő együttműködést. A Szakmai Nap programja a MÉT honlapon a
programok között részletesen megtalálható. A nap a projektmenedzsment témaköré
szerveződik. Az Elnökség áttekintette a SAVE International elnöki levél tartalmát, értelmezte és meghatározta a további lépéseket.
Az Elnökség meghallgatta a Szerkesztő Bizottság MÉT Szemle helyzetéről szóló beszámolóját, megtárgyalta a Dr. Lenkey és Temesszentandrási Guidó díjakra beérkezett
javaslatokat. Részletesen megtárgyalásra került a kidolgozott EDUCATION Program,
majd a Titkárságvezető beszámolt a pénzügyi helyzetről és az utalásokról.
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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK (2.)

Február hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még:
• A minősítési rendszer változásaihoz igazodóan a MÉT segítséget kíván nyújtani az AVS minősítésüket megújítani szándékozó szakembereknek oly módon, hogy pilot projekteket indít CVS szakértők közreműködésével. Februárban elkészült a programterv és a felhívó levél, ami a napokban kerül kiküldésre. - Égner Ibolya CVS, Illés Tünde CVS, PVM, TVM; Szekeres Klára CVSLife, PVM; Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT titkárság.
• Megtörtént az Etikai szabályozás áttekintése, javaslatok beépítése a szabályozásba, Etikai Bizottság (EB) létszámának feltöltése. Az EB javasolt tagjai: Elnök: Ritecz János PVM. Tagok: Dr. Mustafa Anwar CVS-Life, Szaksz Ferenc
AVS. A munkák részletesen a 3. oldalon olvashatók – Ritecz János PVM.
• AVS stratégia készítés elindult. A team tagjai: Égner Ibolya CVS, Szekeres
Klára CVS-Life, PVM és Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Eperjesi Dávid AVS,
Erményi Péter AVS. A projekt meghirdetésre került, a mandátumok kiosztása
folyamatban, elkészült a projektterv és a definiált stratégiai téma megfogalmazásra került – Illés Tünde CVS, PVM, TVM
• MÉT Szemle előkészítése, cikkek lektorálása, annotációk, nyilatkozatok, szerző bemutatásának bekérése – Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM. Katona
Viktória AVS, Dr. Varga Attila.
• TOP hivatáskamara előkészítésében való részvétel, részletesen a hírlevél 5.
oldala számol be. – Szekeres Klára CVS-Life, PVM.
• Díjkiírások alapján a Dr. Lenkey Miklós és Temesszentandrási Guidó díjak
odaítélési folyamatának végig vitele. - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM,
TVM.
• Lezajlottak a CVS újraminősítések, a SAVE Intl. elküldte az okleveleket. Gratulálunk Dr. Mustafa Anwar CVS-Life, Héjja László CVS, PVM és Müller József CVS, PVM tagunknak! Az oklevelek átadását közgyűlésünkre ütemeztük.
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TERVEZETT PROGRAMJAINK
Február hónapban (esetenként nem konkrét dátumhoz kötötten) tervezett
munkák:
• MÉT Közgyűlés 2014.03.18. 14:30 óra BKIK Krisztina körút 99.
• 12973 CEN szabvány és 1325 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.
• Tavaszi szakmai nap szervezése projektmenedzsment témában – Illés
Tünde CVS, PVM, TVM.
• Konferencia honlap készítése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
• AVS stratégia készítés helyzetfeltárás, probléma-fa, SWOT analízis készítése - Égner Ibolya CVS, Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára
CVS-Life, PVM, Eperjesi Zsolt AVS, Erményi Péter AVS.
• MÉT szemle cikkek lektorálása, megjelenés előkészítése. - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM.
• AVS újraminősítéshez gyakorlati lehetőségekre program beindítása, pilot
projektek meghirdetése - 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!

MEGHÍVÓ MÉT KÖZGYŰLÉSRE
Tájékoztatunk, hogy a MÉT éves Közgyűlése 2014. március 18.-án kedden 14
óra 30 percre van kitűzve, határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontokkal a Közgyűlés 15 órakor megtartásra kerül! A Közgyűlés a BKIK székházában, 1012 Budapest, Krisztina körút 99. alatt, a VII. emeleti Széchenyi teremben lesz! A meghívó elektronikus úton kiküldésre került! Akadályoztatásod esetén lehetőséges van, hogy egy Tagtársadat meghatalmazd, hogy képviseljen!
Kérdés esetén írj Szentpéteriné Kovács Zsuzsának az info@shva.hu e-mail címre!
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KÖNYVAJÁNLÓ

J. Keith Murnighan
Ne dolgozzunk mások helyett!
A túlmenedzselés csapdái

Vezetőként rettenetes nyomás nehezedik ránk,
úgy gondoljuk, mindenért minket terhel a felelősség. Hagyjuk a munkát, irányítsunk inkább! A jó karmester sem játszik zenészei helyett. A könyv azoknak szól, akik valóban el
akarják kerülni a túlmenedzselés csapdáit, és
vezetőként is élvezni szeretnék az életet.
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 azonban sajnálatosan elmaradt az előző években megszokottaktól!
Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy az adószámunk változatlan, kérjük, jegyezd
fel! Adószámunk: 19635222-1-42, Magyar Értékelemzők Társasága
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SZERKESZTŐSÉG
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök

A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK:
ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM
RITECZ JÁNOS 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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