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RIED - BOLTON FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ EL�ADÁS, 2014.09.13.! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTÉKELEMZÉSI M�HELYSZEMINÁRIUM, 2014.10.04.! 
 

 

 

 
 

 

2014. október 4.-én (szombaton) 9 órai kezdettel a MÉT szervezésében ÉRTÉKELEMZÉSI PROGRAMOZOTT ESETJÁTÉK 
m�helyszemináriumra kerül sor.  
A rendezvény helye: BKIK (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) VI. emelet Baross Gábor terem.  
 
A m�helyszemináriumot IGÉNYES szakembereknek, az ÉRTÉKELEMZÉS gyakorlati – a mai követelményeket kielégít� – 
alkalmazását megismerni kívánóknak ajánljuk. A szeminárium vezet�jének ígérete szerint a résztvev�k minden ismeretet meg-
tanulhatnak 1 nap alatt ahhoz, hogy az értékelemzést bármilyen területen alkalmazhassák. A programozott esetjáték során „ösz-
szegy�jtött” segédletek az értékelemzés forgatókönyveként szolgálhatnak a szakemberek számára. A résztvev�k emellett bete-
kinthetnek a team munka irányításába is. 
A m�helyszemináriumon egy megvalósított értékelemzés programozott lejátszására kerül sor. Az esetjátékot vezet� egyúttal 
INFO bank-ként m�ködik. A jelentkez�k részletes tájékoztatást kapnak a kés�bbiekben. A m�helyszemináriumot vezeti dr. He-
ged�s József c. egyetemi tanár (a MÉT alapító elnöke, CVS-Life, PVM szakért�) értékelemzési módszertani kutató. 

 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2014. év augusztus elején kiírásra került a 25 év alatti AVS szakért�k részére a RIED – 
BOLTON Funkcióelemzési Díj Pályázat! A nyertest az ezévi bírálati folyamat végén, várhatóan 2014. december 15-ig a SAVE 
International bizottsága választja ki. A nyertes díja, hogy részt vehet és el�adást tarthat 2015. júniusában San Diegóban, a 
SAVE International által szervezett Nemzetközi Konferencián! 
Figyeld a felhívásokat! Gyere el, és hallgasd meg korunk egyik legnagyobb értékelemz� guruja, Axel Peter Ried el�adását! Az 
elmúlt 40 évben értékelemzésre képzett 380.000 vezet�t, összehangolt és irányított mintegy 8.000 teamet, 15 könyvet írt.  

 
GYERE, FIGYELJ ÉS TANULJ EGY NEMZETKÖZI SZAKTEKINTÉLYT�L! 

A meghívót a MÉT Titkársága szeptember elején küldi ki! 



�

���� Oldal�5� �
��� �

Magyar�Értékelemz�k�Társasága����������������������������HÍRLEVÉL�II.�évfolyam�7�8.�szám� 2014.�07�08.�hó�

 
SIKERES AVS KÉPZÉSEK 2014. I. FÉLÉVÉBEN I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy mind a fels�oktatásban, mind azon kívül is egyre b�vül a MODULE I kurzusok 
száma, a tanfolyami résztvev�k köre. 2014. I. félévében 66 f� szerzett AVS min�sítést. 
 
AVS min�sítést szerzett 2014 I. félévében: 

� a Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban 7 f�. Instruktor: Dr. Nádasdi Ferenc f�iskolai tanár, egyetemi magán-
tanár. 

� a Budapesti Gazdasági F�iskola Külkereskedelmi Karon 21 f�. Instruktor: Dr. Tóth Antal egyetemi docens 
� a Budapesti CORVINUS Egyetemen 29 f�. Instruktor: Dr. Hoffer Ilona egyetemi docens 
� a FÓKUSZ-2 Kft. szervezésében 9 f�. MODULE I. Instruktor: Illés Tünde, Tarjáni István. 
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SIKERES AVS KÉPZÉSEK 2014. I. FÉLÉVÉBEN II. 

 
 

 
 
 
 
 

   
                      A téma helyszíne         A funkciócsaládfa készítése   Az AVS oklevelek átvétele 

 
 
 

Tarjániné Illés Marianna Tünde a 2013. évben angol nyelv� min�sít� dokumentációt nyújtott be a SAVE Internationalhoz és 
ezáltal szerezte meg a MODULE I WORKSHOP INSTRUCTOR licencet. A 2014. év I. félévében 2 kurzust tartott meg 
(február és május hónapokban), melyeken összesen 9 f� tett sikeres vizsgát és szerzett AVS oklevelet. 
A NAGÉV CINK Kft ócsai t�zihorganyzó üzemében végzett MODULE I kurzus kiváló oktatási körülmények között való-
sult meg. A „Simor Erzsi kúria” oktatóközponttá átalakított varázslatos épülete a legmodernebb felszereléssel állt a tanfo-
lyami hallgatók rendelkezésére. A MODULE I kurzust az MVM Paksi Atomer�m� Zrt mérnökei is végigkövették és el�adá-
saikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a hallgatók mind több gyakorlati útmutatást kaphassanak az értékelemzési ismeretek elsa-
játításához. A tanfolyam keretében él�-projekt, „A fehéráru tárolás értékelemzéses felülvizsgálata” valósult meg. 

A MODULE I kurzus résztvev�i megtekintették a fehéráru tárolás küls� helyszínét, közösen tárták fel az igényeket, közösen 
készítették el a funkciócsaládfát, a gyenge pontokra ötleteltek és elkészült a projekt zárójelentése is. A sikeres vizsgát köve-
t�en a hallgatók végül örömmel vették át AVS okleveleiket. Gratulálunk a NAGÉV CINK Kft-nek és ezúton is megköszön-
jük a kiváló helyszínt, a küls�s szakért�k és hallgatók bevonásának lehet�ségét, valamint az el�-projekt téma biztosítását. 
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2015. ÉVI KONFERENCIA HÍREK: MUNKÁLKODIK A  

KONFERENCIASZERVEZ� BIZOTTSÁG (KSZB) 
  

A Konferencia Szervez� Bizottsági (KSZB) ülésre egyes feladatok elvégzésre kerültek, egyes feladatok pedig most kerültek 
kiadásra. 
A KSZB az alábbi feladatokkal foglalkozott: 

1. Áttekintették az eddig kit�zött feladatokat, a nyitott tételek listáját, ahol a felel�sök és határid�k ismét meghatározásra 
kerültek.  

2. El�készítésre került az el�adók felkér� levele. 
3. A magyar és külföldi el�adók listájának elkészítéséhez a felh�ben dokumentumot hoztak létre. Az adatok feltöltése el-

kezd�dött. 
4. El�készítették a konferencia weblap szeptemberi indítását! A weblap elkészült, angol nyelven is m�ködik, a külföldi 

érdekl�d�k és a már részvételi szándékukat jelz� külföldi barátaink közvetlen tájékoztatását kell biztosítani, valamint a 
honlap tartalommal való feltöltése a feladat! 

5. Áttekintették a listázott szálláshelyeket és a listázott programokat. 
6. El�készítették a konferenciát megel�z� és követ� programokat. 

 
A KSZB tagjai: Tarjáni István, Égner Ibolya, Eperjesi Dávid, Erményi Péter, Dr. Hoffer Ilona, Illés Tünde, Müller József, 
Dr. Nádasdi Ferenc, Pásztor Dóra, Szekeres Klára, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa. 

A nemzetközi konferencia tervezett dátuma: 2015.04.20. és 21. További kapcsolódó programokon is részt lehet majd venni 
2015.04.19-én el�re láthatóan külföldi el�adó tart oktatást, és 2015.04.22-re látogatás szervezése van folyamatban a kecske-
méti Daimler (Mercedes) gyárba. 

A KSZB munkában résztvev� MÉT tagok a Konferencia részvételi díjából jelent�s kedvezményt kapnak! Kérjük, 
kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 
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JÚLIUSI - AUGUSZTUSI ESEMÉNYEK I. 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

Július-augusztus hónapban történtek: 
� 2014. július 1. Elnökségi ülés 

Az Elnökségi ülésen Tarjáni István Elnök és Dr Nádasdi Ferenc Alelnök urak beszámoltak a SAVE International 2014. 
évi Konferenciáról. A Konferencia beszámoló f�bb eredményeit a 2014. júniusi hírlevélben közzétettük. 
Tarjáni István Elnök beszámolt a Konferencia Szervez� Bizottság munkájáról, amir�l jelen hírlevélben külön részlete-
sebben írunk. 
Illés Tünde, az AVS stratégia projektvezet�je beszámolt arról, hogy az AVS stratégiát készít� team elvégezte a munká-
ját. Ez alapján a Projektvezet� összeállította az AVS stratégia tervezetét, amit az Elnökség tagjainak megküldött átta-
nulmányozásra, véleményezésre. A team tagjai voltak: Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Égner Ibolya CVS, 
Szekeres Klára CVS-Life, PVM, valamint a team munkáját segít�k: Dr. Anwar Mustafa CVS-Life, Dr. Hoffer Ilona 
CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM, és Dr. Varga Attila. 
Az Elnök megköszönte a Projektvezet�, valamint a stratégia terv készítésében résztvev� csapat munkáját! 
Szekeres Klára, alelnök az MB elnöke tájékoztatást adott, hogy az idei Klubnapot 2014. június 14-én, szombaton megtar-
tottuk Budafokon! A program a tervezettek szerint zajlott, az AVS stratégia helyzetér�l beszélgettünk. Nagyobb hang-
súllyal a SAVE International ez évi konferencia delegációjának a feladatai kerültek meghatározásra, kiegészítésre.  
Tarjáni István Elnök megköszönte a Házigazdáknak azt a kedves vendéglátást, amivel tartalmassá és emlékezetessé tet-
ték ezt a Klubnapot! 
Illés Tünde, projektvezet� tájékoztatást adott az el�ször megtartott pilot projektek sikerességér�l. 2014. május 29-én és 
2014. május 31-én lezajlottak. A május 29-i csoportot Szekeres Klára és Márkus Gábor alelnökeink vezették, 7 f�vel, a 
május 31-i csoportot Illés Tünde projektvezet� és Tarjáni István elnök vezette, Dr. Anwar Mustafa, CVS-Life közrem�-
ködésével, 8 f�vel tartották. A pilot projektek javaslatai és zárójelentései szeptember hónapban fognak elkészülni. 
 

Üdvözöljük a MÉT tagjainak sorában Erményi Péter Zoltán AVS szakért�t,  
aki a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett és rendszerszervez� közgazdászként dolgozik! 
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JÚLIUSI - AUGUSZTUSI ESEMÉNYEK II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Július - augusztus hónapban történtek: 
� 2014.07.01. Megtartotta következ� ülését a Konferencia Szervez� Bizottság, amelyr�l részletesen beszámol jelen hírle-

vél. 
� 2014.07.08. AVS min�sítés� professzorokkal történt egyeztetés arról, hogy 2015. februártól AVS képzésre legyen lehe-

t�ség további 3 egyetemen. Munkájuk elkezd�dött, a tananyagok kidolgozása folyamatban. 
� 2014.07.08. Összeült a RIED-BOLTON Díjbizottság, és kidolgozták a Díj indításához szükséges kiírást és mellékleteit. 

Felkerült a kiírás a MÉT honlapra. Külön felhívás került kiküldésre a tagoknak és a lehetséges pályázói körnek. A Bi-
zottság tagjai: Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tarjáni István CVS, PVM, 
TVM. 

� A Temesszentandrási Guidó és Dr. Lenkey Miklós díjak alapításakor készített plakettek elfogytak. Új plakett készítésé-
vel foglalkozott az Elnökség. A plakettek megújulnak anyagukban, formájukban. Jelenleg tárgyalások folynak plakettet 
készít� m�vészekkel. A díjak „után-gyártását” intézi: Tarjáni István Elnök és Szentpéteriné Kovács Zsuzsa Titkárságve-
zet�. 

� Felülvizsgálatra került a MÉT honlap és annak tartalma. Aktualizálások, pontosítások történtek, új információk kerültek 
fel. A felülvizsgálatot végezték: Tarjáni István Elnök és Szentpéteriné Kovács Zsuzsa Titkárság. 

� Aktualizálásra került a min�sítettek névsora, ami a SAVE honlapon fog megjelenni. Az aktualizálást végezte: Tarjáni 
István Elnök, Szekeres Klára Alelnök és Szentpéteriné Kovács Zsuzsa Titkárság. 

� Dr. Nádasdi Ferenc Alelnök rendszeresen képviseli a MÉT-et a Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülé-
sein. 

� Folyamatban van az NCO Szabályzatának készítése. Várhatóan szeptember végén az Elnökség elé tárható a javaslat. Ké-
szítik: Illés Tünde NCO Elnök, Dr. Hoffer Ilona Alelnök, NCO tag és Dr. Poór József NCO tag. 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – SZEPTEMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember hónapban tervezett események: 
� 2014.09.13. szombat. Axel Peter Ried Funkcióelemzési el�adása 
� Konferencia honlap tartalommal való feltöltése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 
� Konferencia el�adók felkérése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 
� MÉT szemle nyomdai szerkesztése – Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM 
� Konferencia szervez�bizottsági (KSZB) ülés, – Tarjáni István CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, 

Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Pásztor Dóra. 
� Pilot projektek befejezése, javaslatok készítése, zárójelentések elkészítése. Témavezet�k: Szekeres Klára CVS-Life, 

PVM, Illés Tünde CVS, PVM, TVM. 
� Egyeztetések magyar egyetemi oktatókkal az AVS oktatások tervezett tananyagairól. Tarjáni István MÉT Elnök. 

 
 

A programok sokszín�ek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához vagy rendez-
vényhez csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

�  
ÁLLÁSAJÁNLATOK 

 
 
 
 
  

Minden szervezet életében az egyik legmeghatározóbb élmény a megbeszélés. Sok 
múlik az el�készítésen, a levezetésen, a lezáráson és az utókövetésen. De hogyan le-
het mindezt jól csinálni? A szerz�k többéves tapasztalataik alapján a legjobb módsze-
reket gy�jtötték össze, hogy jól áttekinthet� módon, problémaorientáltan, minél több 
praktikus tanáccsal, ötlettel és mintával szolgáljanak. 

Formátum160*235 
Megjelenés2011. április 12. 
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