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Kedves
K
Fiatal Értékelemző!
É
! Kaput nyitu
unk számodra
a, hogy díjmeentes repülőjeegyet, szállástt és konferencciabelépőt ny
yerj
el a soron köveetkező SAVE Value-Summ
mit rendezvén
nyre!
Vaan érvényes AVS
A bizonyítványod? Szerretnél tagja len
nni, vagy már tagja is vagy a MÉT‐nek? 25 évnél fiataalabb vagy?
An
ngol nyelven is tudsz fogalm
mazni? Hajlaandó vagy önáállóan összeálllítani és beküldeni egy Tech
hnical Papert a MÉT‐hez?
IG
GEN válaszok
k esetén jó eséélyed nyílik arra,
a
hogy az ezévi forduló
ó nyertese légy és meghívá
ást kapj a SAV
VE Internatio
onal
20
015. évi konfeerenciájára (S
San Diego, Ca
alifornia, U.S
S.A.)!
A szakmai meg
gmérettetés elsső alkalommall a 2014. évben, a következő
ő címmel kerü
ül meghirdetéssre:
LTON Funkccióelemzési Dííj
RIED - BOL
A Díj lehetőség
get nyújt a MÉ
ÉT fiatal tagjaii számára az általuk
á
használlt értékelemzéési módszer folyamatos fejleesztéséhez. A
szzabályok betarrtását, a bíráló bizottságba a tagok delegállását MÉT Eln
nöksége évről-évre biztosítjja.
vagy azzal máár foglalkozó fiatal kollégáákat,
A MÉT Elnökssége részéről kérjük az értéékelemzéssel foglalkozni szzándékozó, av
nulmányozzák
k át a kapcsollódó dokumen
ntációkat. Az arra
a alkalmas értékelemzési pályaművek
k (Technical P
Paper) részt veehettan
neek e nemes meegmérettetésbeen. A részletin
nformációkat a letölthető do
okumentumok
k tartalmazzák.
A pályaművek benyújtása
b
az idén 2014. no
ovember 1-ig lehetséges!
A felhívás az allábbi linken ollvasható: http
p://www.shva.h
hu/met-tevekeenysege/ried-b
bolton-dij
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ÉRTÉKELEMZÉSI MŰHELYSZEMINÁRIUM, 2014.10.04.!
2014. október 4.-én (szombaton) 9 órai kezdettel a MÉT szervezésében
ÉRTÉKELEMZÉSI PROGRAMOZOTT ESETJÁTÉK műhelyszemináriumra kerül sor.
A rendezvény helye: BKIK (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) VI. emelet Baross Gábor terem.
A műhelyszemináriumot IGÉNYES szakembereknek, az ÉRTÉKELEMZÉS gyakorlati – a mai követelményeket kielégítő –
alkalmazását megismerni kívánóknak ajánljuk. A szeminárium vezetőjének ígérete szerint a résztvevők minden ismeretet megtanulhatnak 1 nap alatt ahhoz, hogy az értékelemzést bármilyen területen alkalmazhassák. A programozott esetjáték során „öszszegyűjtött” segédletek az értékelemzés forgatókönyveként szolgálhatnak a szakemberek számára. A résztvevők emellett betekinthetnek a team munka irányításába is.
A műhelyszemináriumon egy megvalósított értékelemzés programozott lejátszására kerül sor. Az esetjátékot vezető egyúttal
INFO bank-ként működik. A jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak a későbbiekben.
A műhelyszemináriumot vezeti dr. Hegedűs József c. egyetemi tanár (a MÉT alapító elnöke, CVS-Life, PVM szakértő) értékelemzési módszertani kutató.

MEGHÍVÓ
Innováció – növekedés – fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia
A BKIK GSZT XX. Tanácsadó osztálya (TANOSZT) a hazánkban működő 14 szakmai szövetség (EETOSZ, HSZOSZ, IVSZ,
MATT, MCSZ, MÉT, MMSZ, MTSZ, OHE, SZMT, TANOSZT, TK, VOE és VTMSZ) támogatásával 2014. október 30-ra
meghirdeti a VII. Országos Tanácsadói Konferenciát.
Időpont: 2014. október 30. (csütörtök) 09.00 – 17.45 óra
Helyszín és házigazda: BKIK székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VII. emelet Széchenyi terem)
A konferencián való részvétel díjtalan, részvételi szándékodat jelezd 2014. október 15-ig Badics Bernadette
(badics.bernadette@bkik.hu) (telefon: 06 (30) 383 7618) számára.
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RIED - BOLTON FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ NAP
2014. szeptember 13-án szombaton tartottuk a RIED - BOLTON FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ NAP-ot annak kapcsán, hogy
előzőleg 2014. év augusztus elején kiírásra került a 25 év alatti AVS szakértők részére a RIED – BOLTON Funkcióelemzési
Díj Pályázat! A nyertes díja, hogy részt vehet, és előadást tarthat 2015. június hónapban San Diegóban, a SAVE International
által szervezett Nemzetközi Konferencián!
Sajnálatos módon Axel Peter Ried előadását nem tudtuk meghallgatni, mert előző napon kórházba került. Ez úton is mihamarabbi gyógyulást kívánunk Neki! A Díj Napon Tarjáni István MÉT Elnök, CVS, PVM, TVM ismertette a Díj történetét, a
célját, majd Szekeres Klára MÉT Alelnök, CVS-Life, PVM ismertette részletesen a pályázati kiírást, a jelenlévők együtt értelmezték a követelményeket. Végül több Technical FAST diagramot elemeztek a résztvevők.

A résztvevők. Több fotó a MÉT honlapon http://www.shva.hu/met-tevekenysege/kepek-a-met-eletebol
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MEGTARTOTTA ELSŐ ÜLÉSÉT AZ NCO!
2014. szeptember 25-én megtartotta első team ülését a MÉT Value Management minősítéshez kapcsolódó gesztorálását ügyintéző Nemzeti Minősítő Szervezet az NCO.
Az NCO elkészítette a Működési Szabályzat tervezetet, amit közösen áttekintetek a résztvevők. Ezzel párhuzamosan áttekintették a most megújított „VALUE FOR EUROPE – VALUE MANAGEMENT TRAINING & CERTIFICATION SYSTEM
STRUCTURE, CONTENT AND PROCEDURES MANUAL for NCOs and Trainers in Value Management (TVM)” elnevezésű EGB dokumentumot, amely szabályozza az NCO-k működését és a minősítések kiadását, kezelését. A munka ezen két
dokumentum összhangjának vizsgálatával fog folytatódni.
Ezt követően megvitatták a szükséges egyéb szabályzatok
elkészítésének fontosságát, tartalmát
(pl. részletes minősítési folyamat leírása).
Megvitatták a minősítések kezelésének
alapgondolatait, majd egyeztették
elképzeléseiket a kiadásra kerülő
képzési programok licencdíjairól.
Ötleteket gyűjtöttek a VM és a VfE
elterjedésének magyarországi programjához.
A lehetséges képzési programok akkreditálása
várhatóan januárban esedékes, és így indul
a VfE program terjesztése.
A munkát végzik:
Illés Tünde NCO Elnök,
Dr. Hoffer Ilona Alelnök, NCO tag
Dr. Poór József NCO tag.
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AZ EGB ÉS A CEN/TC279 MUNKACSOPORT ÜLÉSE PÁRIZSBAN (1.)
A MÉT a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) tagja 2011. óta. Az EGB közreműködésével korábban a francia AFNOR
(Francia Szabványügyi Testület), míg napjainkban a BSI (Brit Szabványügyi Testület) vezetésével a Value Management
szabvány felülvizsgálata és átdolgozása zajlik nemzetközi team részvételével. Ezeken a szabványfejlesztési munkacsoport
üléseken a nemzetközi team-ben Magyarországot Tarjáni István képviseli. A CEN/TC279 (Európai Szabványügyi Testület /
279. számú Műszaki Bizottsága) munkacsoportjainak korábbi erőfeszítése révén megújult és közzétételre került az EN
1325:2014 jelű szabvány. A munka befejeztével a munkacsoport tagjai úgy döntöttek ez év tavaszán, hogy szintén a
CEN/TC279 jelű, nemzetközi szabványfejlesztési munkacsoport keretében átdolgozzák az EN 12973:2000 Value management, - Value analysis, Function analysis szabványt, melynek új jele várhatóan EN 12973:2018 lesz. E munkába Magyarország is becsatlakozott és az MSZT részéről változatlanul a MÉT delegálhat önkéntes résztvevőt.

A CEN/TC279 munkacsoport résztvevői Párizsban

Esti megbeszélés Moriceau úr nappalijában
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AZ EGB ÉS A CEN/TC279 MUNKACSOPORT ÜLÉSE PÁRIZSBAN (2.)
2014.09.26-27-én Párizsban volt a soron következő megbeszélés. A szabvány fejlesztés új tartalmi elemei körvonalazódtak
és a munka Londonban fog folytatódni 2015. január hónapban. Az EGB ülésén egy új stratégia alapjai kerültek kimunkálásra. Az ott jelenlévők gondolattérkép eszközzel tárták fel a nemzeti értékelemzési szervezetekhez, valamint a külső- és belső
tényezőkhöz kapcsolódó meghatározó elemeket. Ez jelentette az alapját az ezt követően összeállított SWOT analízisnek. Az
új stratégiához küldetés és célok is megfogalmazódtak, a legfőbb következtetések az EGB közeljövőben való megújulása irányába mutattak.
Fentiekhez kapcsolódóan az EGB-nek igen perspektivikus további programjai is megfogalmazódtak és nagyon bízunk abban,
hogy jórészt meg is valósulnak. A párizsi egyeztetés alapján ugyanis a 2015. évi Nemzetközi Konferenciánk előtti napokban,
2015. április 18-án tervezi tartani Budapesten a következő munkacsoport megbeszélését a CEN szabványfejlesztő team, majd
ugyanitt 19-én lesz a soron következő EGB ülés Budapesten. (Mindkét nap angol nyelvű kommunikációval zajlik.) A tervezett időpontokat az EGB-s kollégák október folyamán fogják véglegesíteni. A MÉT számára ez egy igen előnyös programsorozat lenne, hiszen a 2015. évi tavaszi rendezvényünk vonzerejét jelentős mértékben tudná erősíteni. Tagjainkat változatlanul
biztatjuk arra, hogy keressék a bekapcsolódási pontokat a folyamatosan zajló nemzetközi eseményekhez.

Párizsban ülésezett az EGB

Értékelemzéssel fejlesztett francia bor bemutatója
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2015. ÉVI KONFERENCIA HÍREK: MUNKÁLKODIK A
KONFERENCIASZERVEZŐ BIZOTTSÁG (KSZB)
A Konferencia Szervező Bizottsági (KSZB) ülésre egyes feladatok elvégzésre kerültek, egyes feladatok pedig most kerültek
kiadásra.
A KSZB az alábbi feladatokkal foglalkozott:
1. Meghívót kaptak a VIP vendégek.
2. Előkészítésre került a hazai előadók felkérő levele. Időközben kiküldésre kerültek.
3. A külföldi előadók küldik vissza jelentkezésüket, a felhőben létrehozott dokumentumban az adatok feltöltése folyamatos. Előadó neve, előadásának címe.
4. A konferencia weblap tartalommal történő feltöltéséhez a megjelentetni szándékozó információk megfogalmazása, írása elkezdődött. A tervezés halad előre.
5. Ajánlatot kértek be a konferencia fotózására.
6. A szponzorációra való felkérő lista és nyomtatvány elkészítése, véglegesítése.
7. A budapesti konferencia emlékezetessé tételére egyedi megállapodások előkészítése.
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
2015.04.18.-án előre láthatóan a CEN Value Management szabványfejlesztés nemzetközi team-je dolgozik, míg 2015.04.19.én az EGB itt tartja soron következő ülését, és 2015.04.22-re látogatás szervezése van folyamatban a kecskeméti Daimler
(Mercedes) gyárba.
A KSZB munkában résztvevő MÉT tagok a Konferencia részvételi díjából jelentős kedvezményt kapnak! Kérjük,
kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra!
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SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK I.
Szeptember hónapban történtek:
 2014. szeptember 4. 9. Elnökségi ülés
Az Elnökségi ülésen Tarjáni István elnök beszámolt, hogy az Elnökségi ülést megelőzően tartottak Konferencia Szervező Bizottsági ülést. Röviden, a konferencia koncepciója kiegészült még új elemekkel is. Az elnökség áttekintette a
szponzoráció, az előadói meghívások, a tolmácsolás, a kísérő program (3. nap) helyzetét.
Kovács Zsuzsanna titkárság beszámolt az Axel Peter Ried konzultációs nap (2014. szeptember 13.) szervezésének
helyzetéről.
Kovács Zsuzsanna titkárság beszámolt az Értékelemzési Műhelyszeminárium (2014. október 04.) szervezésének helyzetéről. Tájékoztatta az Elnökséget, hogy a titkárság minden feladatát elvégezte. A Felhívás „ÉRTÉKELEMZÉSI
PROGRAMOZOTT ESETJÁTÉK” címmel kiküldésre került a júniusi és a július-augusztus összevont HÍRLEVELEK –
ben minden MÉT tag és AVS szakértő részére. Ez a rendezvény a MÉT rendezvénye, a Meghívó, a tervezett programmal
az Axel Peter Ried Konzultációs Napot követően azonnal, (2014.09.13-.14.) kiküldésre kerül a szokásos, közel 700 email címre és dr. Hegedűs József e-mail címeire. A regisztrálás már elkezdődött, már a Hírlevélben történő közzétételre
is vannak jelentkezők. A terem, a technika, az ellátás folyamatosan egyeztetve van a BKIK Titkárával.
Illés Tünde beszámolt az AVS újraminősítéshez kapcsolódó pilot projektek helyzetéről. A tapasztalat szerint a pilot projektek hasznosak voltak, örömmel vették a résztvevők, a csoport összeállította a zárójelentést és a mellékleteket! Ez egy
komplett munkának tekinthető. Az Elnökség egyhangú határozata szerint, a Pilot Projekteken való részvételt, az ott végzett gyakorlati munkát, a zárójelentés leadásával, a Minősítő Bizottsághoz történő benyújtásával, 8 + 4 órában elfogadja.
A nyári időszakot a szabadságolások miatt kerülték a team vezetők. November hónap végéig azonban a javaslatokat is
csatolni kell a zárójelentésekhez.
Dr Hoffer Ilona Alelnök tájékoztatta az Elnökséget az Értékelemzési Szemle és a Tükör helyzetéről, majd Kovács Zsuzsanna titkárság beszámolt a Temesszentandrási Guidó és Dr. Lenkey Miklós Díjak helyzetéről, a MÉT pénzügyi helyzetéről.
Üdvözöljük a MÉT tagjainak sorában Szabó Olivér Dániel AVS szakértőt,
aki az ELTE TTK alkalmazott matematikus szakán harmadéves hallgató!
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SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK II.
Szeptember hónapban történtek:
 2014.09.04. Megtartotta következő ülését a Konferencia Szervező Bizottság. (A hónap végéig már be is érkezett az első
7 külföldi előadó pozitív visszajelzése és előadás javaslata a 2015. évi konferenciánkra.)
 2014.09.04. Megtartotta következő ülését a MÉT Elnöksége, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél.
 2014. 09.13. Megtartottuk a sikeres Ried-Bolton Funkcióelemzés Díj Napot, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél.
 2014.09.18. A FÓKUSZ-2 Kft által meghirdetett élő projekt első team ülése megtartásra került. A team-be 5 fő AVS
hallgató kapcsolódott be, akik 4 éven belül szerezték minősítésüket. Tapasztalatukról a munka végén beszámolunk!
 2014.09.25.-én Megtartotta következő ülését a Konferencia Szervező Bizottság, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél.
 2014.09.25. Megtartotta első ülését az NCO, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél.
 2014.09.26-27. Párizs. CEN szabványfejlesztés és EGB ülés. A programokon részt vett Tarjáni István MÉT Elnök. Jelentős események történtek a 2 nap során. Az előzetes tervek szerint a 2015. évi Konferenciánk előtti napokban Budapesten lesz EGB és CEN szabványfejlesztési ülés! Ezen kívül több európai Value Management szakértő jelezte részvételi és
előadási szándékát, így a magyar meghívottakkal teljes lesz a Konferencia Program.
 2014.09.29. A RIED-BOLTON Funkcióelemzési Díj indításakor felmerült potenciális pályázói kérdésekre kapott Axel
Peter Ried válaszok megérkeztek, amelyeket továbbított Elnök úr az érdeklődők és a Díj Bizottság felé. A pályázók
mentorálása elkezdődött.
 A Temesszentandrási Guidó és Dr. Lenkey Miklós díjak „után-gyártásában” előrelépés történt. Az eredetivel azonos kivitel az eredeti művész által elkészítésre kerül még következő 2 db Temesszentandrási Guidó Díj. Az ezt követő évekre
az eredeti másolata fog elkészülni, az első mintákat Tarjáni István Elnök már bemutatta az Elnökség tagjainak és a RiedBolton Díj napon résztvevőknek.
 A MÉT honlap folyamatosan bővül, a legutóbbi programokról felkerültek a fotó.

Oldal 11

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL II. évfolyam 9. szám

2014. 09. hó

TERVEZETT PROGRAMJAINK – OKTÓBER
Október hónapban tervezett események:
 Konferencia honlap tartalommal való feltöltése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
 Konferencia előadók felkérése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
 Konferencia nemzetközi jelentkezések kezelése, szervezése - Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
 Konferencia hazai jelentkezések kezelése, szervezése - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM
 Konferencia külföldi felsőoktatási intézmények meghívók kezelése, szervezése - Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM.
 Konferencia támogatói felhívás - Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
 Más szervezetek bevonása a konferencia programba - Tarjáni István CVS, PVM, TVM.
 MÉT szemle nyomdai szerkesztése – Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM
 Konferencia szervezőbizottsági (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.
 Ried-Bolton Funkcióelemzési Díj pályázat bonyolítása, mentorálás. Kérjük a CVS minősítésű szakértő kollégákat
kapcsolódjanak be a mentorálásba, támogassák a fiatalokat!
 Dunaújvárosi Főiskola novemberben megrendezendő Tudomány Hete Értékelemzési Szekciójának szervezése – Dr.
Nádasdi Ferenc 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!
A 2015. évi Nemzetközi Konferencia szervezése jelentős terheket ró az Elnökségre és a szervezőkre. Ezért programjaink jelentős része áprilisig ezen téma köré épül fel. Várja jelentkezéseteket a Konferencia Szervező Bizottsága!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Isaacson, Walter: Steve Jobs életrajza
iPod. iPhone. iPad. iTunes. Mac. És egy név mindezek mögött: Steve Jobs. Az Applevezér és Pixar társalapító elsõ hivatalos életrajza egy nem mindennapi ember életébe
enged betekintést.
A könyv írója az elmúlt két év során több mint negyven alkalommal beszélgetett Steve Jobsszal. Ezek a beszélgetések szolgáltak a könyv gerincéül, amit tovább színesített vagy éppen árnyalt a több mint 100 - családtagokkal, barátokkal, ellenségekkel,
versenytársakkal és kollégákkal készített - interjú. Ezekbõl bontakozik ki Steve Jobs
eseményekben gazdag élete. Egy olyan emberé, akinek páratlan kreativitása, tökéletesség iránti szenvedélye és fékezhetetlen lelkesedése 6 ágazatot forradalmasított:
személyi számítógép, animációs film, zene, telefon, táblaszámítógép és a digitális
könyvkiadás.
Bolti ár: 4900 Ft

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Kedves Tagjaink és Érdeklődők!
Az állásajánlatok az Interneten fellelhetőek, azonban azok hitelességéért felelősséget nem vállalunk!
Medicover . Projekt menedzser
Link: http://www.profession.hu/allas/projekt‐menedzser‐medicover‐egeszsegkozpont‐zrt‐646162/box/p/1988?utm_source=indeed
Fejlesztők Háza Kft. Projekt menedzser
Link: http://www.profession.hu/allas/projekt‐menedzser‐fejlesztok‐haza‐kft‐budapest‐653209/box/p/1988?utm_source=indeed
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SZERKESZTŐSÉG
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök
A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK:
ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM
KAPCSOLAT:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
info@shva.hu
www.shva.hu
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