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FELHÍVÁS TANÁCSADÓI KONFERENCIÁN EL ŐADÁS 

MEGTARTÁSÁRA 
 

 

 

 

 

 

Tisztelettel tájékoztatok mindenkit, hogy 2014. június 14-én (szombat) 10.00 órától a 
hagyományoknak megfelelően klubülést tartunk.  

Tervezett program 

1. AVS stratégiáról tájékoztató, elemzések áttekintése  
2. SAVE International ez évi jelentésének megbeszélése, a delegáció feladatainak 

körvonalazása 
 

Meg szeretnéd újítani majd AVS bizonyítványod? Bizonyára tudsz róla, hogy ehhez fo-
lyamatos kapcsolatot kell tartanod az értékelemzéssel, ami alapján pontokat kell gyűjte-
ni. Most megtudhatod, hogy milyen lehetőségeket kínálunk számodra ennek eléréséhez! 

Várunk a klub napon, ahol családias környezetben vendégül lát minket Szekeres Klára 
CVS Life, PVM tagunk, a Minősítő Bizottság elnöke. 

Jelentkezz az info@shva.hu e-mail címen! 

Innováció – növekedés – fenntarthatóság címmel kerül megrendezésre a VII. Or-
szágos Tanácsadói Konferencia 2014. október 30. (csütörtök) 09.00 – 17.30 órakor.  
Helyszín és házigazda: BKIK székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VII. emelet 
Széchényi terem) 
Kérjük, ha előadást kíván tartani, jelezze részünkre info@shva.hu címen e-mail-ben 
2014. május 20-ig. Az előadások anyagai a résztvevők számára elérhetőek lesznek a 
BKIK honlapján (www.bkik.hu). 
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SIKERES VOLT A SZAKMAI NAP!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy nagyon sikeresen zajlott le a szakmai napunk!  

Sikeresek és érdekesek voltak az előadások, amik jelentős hozzászólást és kellemes be-
szélgetést generáltak. Kiemelkedők voltak a fiatalok előadásai. Különleges, egyedi témá-
kat mutattak be nagy szakértelemmel. 

A külsős megjelentek intenzíven érdeklődtek az értékelemzés iránt. 3 fő jelezte belépési 
szándékát. 

A Szakmai Nap támogatását külön köszönjük a BKIK-nak. 

A Szakmai Napról fotók az alábbi linken láthatóak: 

http://www.shva.hu/met-tevekenysege/kepek-a-met-eletebol  

Összesen 29 fő volt jelen a rendezvényen. A résztvevők 17%-a BKIK tagként volt jelen, 
17 % előadóként és szavazati arányokat tekintve a MÉT tagság 59%-a jelent meg, lét-
számot tekintve a tagság 49 %-a volt jelen. 

A rendezvényen megjelent az MTVA is, akik interjút készítettek Tarjáni István Elnök 
úrral.   

   

Az MTVA által készített cikket és riportot az alábbi linken tekinthetitek meg: 

http://profit7.hu/hirek/koltsegtol-kimel-az-ertekelemzes-video  
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SIKERES FIATALOK BEMUTATÁSA   
 

 

 

  

Cégünket a tavalyi évben alapítottuk kettős profillal. Egyik oldalról fejvadászattal és 
munkaközvetítéssel foglalkozunk a másik oldalunkat viszont az értékelemzés és az 
ezt kiegészítő tanácsadó szolgáltatások alkotják. Annak ellenére, hogy az értékelem-
zés az, melyben még tapasztalataink korlátozottak, hosszú távon az igazi potenciált ez 
a terület jelenthetné számunkra. Látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet és a cégek 
általános takarékoskodási kényszere, rendkívül nehéz piaci környezetet eredményez, 
így próbáljuk a munkaerő közvetítés kapcsán szerződött partnereinkben tudatosítani, 
hogy cégük számára hosszútávon ez a szolgáltatás segítséget jelenthet, hiszen ezzel 
nagymértékű költségmegtakarításokat érhetnek el.  
Ez egy időigényes folyamat, melynek még vélhetően az elején tartunk, de szerencsére 
adódott már megkeresés ez ügyben. Fontos törekvésünk a gyors, ugyanakkor alapos 
munka, hiszen köztudottan számos remek konkurens cég működik a piacon. Szeret-
nénk, ha a velünk szerződött partnerek teljes mértékben elégedettek lennének szolgál-
tatásunkkal, így minden esetben kiterjesztett kutatási fázis előzi meg elemzési mun-
kánkat. Csapatunk lendületes és kreatív tagokból áll, munkánkat a szervezettség és a 
dinamika jellemzi.  
Céljaink között szerepel a stabil partnerkapcsolatok kiépítése mellett, hogy tovább 
tudjuk mélyíteni tudásunkat és gyarapíthassuk tapasztalatainkat az értékelemzés terü-
letén is. Ennek érdekében nyitottak vagyunk bárminemű együttműködésre, hiszen 
együtt könnyebb megismertetni az értékelemzés előnyeit a hazai piacon. 

Szerző: Molnár Vivien. 
Elérhetőségek: 
Molnár Vivien email: vmolnar@brainfinders.com tel: +36 30 5929 092 
Hézső Gergely email: ghezso@brainfinders.com tel: +36 20 9966 284 
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GYAKORLATI MUNKA LEHET ŐSÉGÉNEK BIZTOSÍ-
TÁSA AVS MINŐSÍTÉST MEGÚJÍTÓK RÉSZÉRE 

  
Az AVS újraminősítések feltétele megváltozott. Új elem, hogy az AVS megújításhoz 
2014. évben 2 db, 2015. évben 3 db, és 2016. évben 4 db értékelemzési munkában 
való közreműködést is be kell mutatni. 
A minősítési rendszer változásaihoz igazodóan a Magyar Értékelemzők Társasága 
segítséget kíván nyújtani az AVS minősítésüket megújítani szándékozó szakembe-
reknek oly módon, hogy pilot projekteket indít CVS szakértők közreműködésével. 
 
A pilot projektek indításának célja, hogy az újraminősítéshez szükséges gyakorlati 
pontok megszerezhetőek legyenek azok számára, akik 2014., 2015. vagy 2016. évben 
szeretnék megújítani minősítésüket. Várjuk továbbá azokat az AVS szakértőket is, 
akik a megújítást a 2013. évben esetlegesen elmulasztották.  
 
A 2014. év egyedülálló ajánlataként a Magyar Értékelemzők Társasága az AVS mi-
nősítést megújítani szándékozó szakemberek számára a pilot projektben való részvé-
telt díjmentessé teszi oly módon, hogy a pilot projektben való részvételért befizetett 
díjat 100%-ban beszámítja az újraminősítési díjba! 

Amennyiben szeretnél/szeretne részt venni egy pilot projektben és meghosszabbítani 
4 évre az AVS minősítést, 2014.05.15-ig jelentkezz az info@shva.hu e-mail címen! 

A május 29.-i csütörtöki napon veszek részt a pilot projekten **:  IGEN - NEM  

A május 31.-i szombati napon veszek részt a pilot projekten **:  IGEN – NEM 

A május 29-i csütörtöki és a május 31.-i szombati napon is részt veszek a pilot pro-
jekten **:  IGEN – NEM 

Kaptál külön e-mailt, abban mindent részletesen megtalálsz! 

 
Üdvözlettel a pilot projektek szervezői: Égner Ibolya, Illés Tünde, Szekeres Klára 
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       MEGALAKULT AZ NCO          

 

 

 

  

Az értékelemzés metodikájára alapozva az EU országok értékelemzési szervezetei-
nek aktív közreműködésével kidolgozásra került a Value Management (VM) eljárás, 
amelyet az EN1325, EN12973, EN16271 szabványok szabályoznak. 

Az European Governing Board (EGB) a nemzeti Value Management szervezeteket 
fogja össze. Az EGB egy Franciaországban bejegyzett non-profit szervezet, amely-
hez Magyarországról a Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 2011. évben csatla-
kozott, mint rendes tag. 

Ez az egyetlen olyan nemzetközi Value Management képzési és minősítési rendszer 
a világon, amely alapjának tekinti és integrálja a nemzetközileg elismert Value Ma-
nagement szabványokat. 

A rendszer fontos eleme, hogy tagországoknak lehetőségük van külön-külön, orszá-
gonként működtetni National Certification Organization (NCO) szervezeteket a sa-
ját nemzeti értékelemzési szervezeteik keretei között. Az NCO-knak az alábbi fel-
adatai vannak: 
1. Az EGB által fejlesztett és alkalmazásra ajánlott európai képzési és tanúsítási 

rendszer (V4E) működtetése. (Esetünkben: Magyarországon) 
2. Az NCO biztosítja, hogy nemzeti szinten betartják a V4E szabályait. 
3. Az NCO létrehozza, felülvizsgálja, fejleszti saját működési szabályzatát. 
4. Kidolgozza, felülvizsgálja és fejleszti az NCO által alkalmazásra kerülő nemzeti 

minősítési szabályokat. 
5. Minősíti az adott ország szakembereinek képzési programjait, kiadja és kezeli 

azok licenceit. 
6. Elkészíti és közzéteszi az értékelemző szakemberek (a V4E rendszerhez kapcso-

lódóan értékmenedzsment szakemberek) etikai kódexét. 
7. Meghatározza a V4E minősítési rendszer viszonyát más minősítési rendszerhez. 
8. Támogatja a VM és a V4E elterjedését a saját országban. 

A frissen megalakult magyar NCO elnöke Tarjániné Illés Marianna Tünde CVS, 
PVM, TVM, tagjai: Dr Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM és Dr Poór József 
CMC.  
Mivel Dr Poór József nem MÉT tag, róla röviden: a Szent István Egyetem egyetemi 
tanára, minősített menedzsment tanácsadó (CMC), a Vezetés-szervezés szak szak-
vezetője, a Menedzsment és HR Kutató Központ vezetője, a Humán Szakemberek 
Országos Szövetség elnöke, BKIK küldött. Évek óta nevéhez fűződik a Menedzs-
ment Tanácsadási Kézikönyv szerkesztése, megjelentetése. 



 

  
Oldal 8 

 

  

Magyar Értékelemzők Társasága                            HÍRLEVÉL II. évfolyam 4. szám 2014. 04. hó 

 

ÁPRILISI ESEMÉNYEK (1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. április 15. Elnökségi ülés  

Az Elnökség meghallgatta az AVS stratégia készítés jelenlegi helyzetéről szóló beszámo-
lót, az Elnökség megalakította az NCO-t (bővebben előző oldal), elfogadta a VDI Konfe-
renciáról készített  (Értékelemzés, Stuttgart) beszámolót. Az Elnökség megtárgyalta az új 
Bolton-Ried Funkcióelemzési Díj lehetőségeit, amely a magyar fiatalok részére kerül majd 
kiírásra. A 2015. évi MÉT Nemzetközi Konferencia Szervező Bizottsága megalakult, 
melynek tagjai jelenleg: Tarjáni István elnök, Égner Ibolya, dr. Hoffer Ilona, dr. Nádasdi 
Ferenc, Szekeres Klára elnökségi tagok, és Müller József tag.  
Az Elnökség megtárgyalta a Minőségügyi Társasággal tervezett Együttműködési megálla-
podás tervezetet, melyet Dr Anwar Mustafa CVS-Life készített elő. Ezt követően a TOP 
Hivatáskamara koncepció vitaanyag megtárgyalására került sor, melyet Szekeres Klára 
CVS-Life, PVM készített elő. Az Elnökség meghallgatta a tavaszi Klub ülés tervezett 
programját és időpontjait. Ezt követően az Elnökség meghallgatta Dr. Hegedűs József 
CVS-Life, PVM, tag előterjesztését, ami az őszi MÉT Elnöki választási programja alapján 
készült, melyet akkor közzé lett téve. Az Egyebek között megtárgyalásra került a MÉT 
Tavaszi Szakmai Nap helyzete, a MÉT Szemle helyzete, a Pilot projekt szervezés helyzete, 
a BKIK Őszi Konferencia, a felsőoktatási AVS képzési lehetőségek, és tagfelvétel.  

Üdvözöljük tagjaink között Józó Muriel AVS szakembert, aki a BME hallgatója. 
 
 
Április hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még: 

• A minősítési rendszer változásaihoz igazodóan a MÉT meghirdette első pilot pro-
jektjeit. -  Égner Ibolya CVS, Illés Tünde CVS, PVM, TVM; Szekeres Klára CVS-
Life, PVM; Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT titkárság. 

• AVS stratégia készítés folyamatosan történik. A projekt során elkészült a probléma-
fa, a SWOT analízis, a cél-fa, amelynek alapján meghatározásra került 6 alappillér. 
A team tagjai: Égner Ibolya CVS, Szekeres Klára CVS-Life, PVM és Illés Tünde 
CVS, PVM, TVM, Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS. A projektbe bekap-
csolódott Dr Anwar Mustafa CVS-Life. 

• MÉT Szemle előkészítése folytatódott, következhet a nyomdai előkészítés. – Dr. 
Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM. Katona Viktória AVS, Dr. Varga Attila, Tarjá-
ni István CVS, PVM, TVM. 

• TOP hivatáskamara megbeszélés: 2014.04.07. Témák: 1. létrehozás folyamata; 2. a 
tanácsadói szövetségek kapcsolata a THK-val; 3. Stakeholderek; 4. Kommunikáció, 
TOP hivatáskamara előkészítésében való részvétel, vitaanyag elkészítése – Szekeres 
Klára CVS-Life, PVM  

• Tavaszi szakmai nap szervezése sikeresen lezajlott. Részletes beszámoló a 4. olda-
lon – Illés Tünde CVS, PVM, TVM. 
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ÁPRILISI ESEMÉNYEK (2.) 

 

 

 

 

 

 

TERVEZETT PROGRAMJAINK - MÁJUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még: 
• SAVE-EGB Nemzetközi Értékelemzési Konferencia Stuttgartban Tarjáni Ist-

ván CVS, PVM, TVM részvételével 
• Megalakult az NCO. Részletesen a 7. oldalon – Illés Tünde CVS, PVM, TVM 
• Pilot projektek meghirdetése MÉT körben – Illés Tünde CVS, PVM, TVM, 

Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT titkárság 
• Megalakult a Konferencia Szervező Bizottság – Tarjáni István CVS, PVM, 

TVM. 
 

Május hónapban (esetenként nem konkrét dátumhoz kötötten) tervezett mun-
kák: 
• Pilot projektek meghirdetése teljes AVS szakértői körben és pilot projektek el-

végzése május 29.-én és 31.-én – Égner Ibolya CVS, Illés Tünde CVS, PVM, 
TVM, Szekeres Klára CVS Life, PVM, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa MÉT tit-
kárság 

• Konferencia honlap készítése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 
• AVS stratégia ötletelési szakasz, az ötletek szelektálása, stratégia elkészítése - 

Égner Ibolya CVS, Illés Tünde CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, 
PVM, Eperjesi Zsolt AVS, Erményi Péter AVS.  

• MÉT szemle megjelentetése. - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni 
István CVS, PVM, TVM 

• Konferencia szervező bizottsági ülés, tematika és szekciók előkészítése, elő-
adók felkérése. – Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 

• MÉT Klub ülés előkészítése – Szekeres Klára CVS Life, PVM 
 
 

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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KÖNYVAJÁNLÓ 

 
 

   

 

 
 
 

FELHÍVÁS SZJA 1%  
 
 
 
 
 

  

Malcolm Gladwell  

Dávid és Góliát  

Történetek esélytelenekről, avagy hogyan kény-
szerítsünk térdre óriásokat  

Történetek esélytelenekről, avagy hogyan kény-
szerítsünk térdre óriásokat Dávid és Góliát törté-
nete az esélytelen kisemberek valószínűtlen győ-
zelmének jelképe a sebezhetetlen óriások felett. 
Gladwell megkérdőjelezi az akadályok szerepéről 
kialakított elképzeléseinket, és újraértelmezi, mit 
jelent hátránnyal indulni az életben. Inspiráló tör-
ténetei azt szemléltetik, milyen sokszor származ-
nak világunk szépségei és jelentős értékei meg-
próbáltatásokkal teli élethelyzetekből.  

Bolti ár: 3900 Ft 

Kiadó: HVG Kiadói Zrt 
Oldalak száma: 279 
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS 

Kedves Tagjaink és Szimpatizánsok! 
Kérünk Benneteket, hogy az ezévi adóbevallásnál is gondoljatok, a MÉT-re! Mó-
dotokban áll, akkor szíveskedjetek az adótok 1%-át a Társaságunknak felajánlani!  
Egyúttal itt is, még egyszer megköszönjük a tavalyi a felajánlásokat, melynek össze-
ge 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 
MOLNÁR VIVIEN AVS  
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság 
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM 
 
KAPCSOLAT:  

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 
info@shva.hu  
www.shva.hu     

 
         


