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ÉRTÉK hírlevél 

2015  A  KONFERENCIA  ÉVE! 

B.U.É.K.! 
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2015. I. félév KIEMELT PROGRAMJAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az időpontokat azonnal jegyezd be a naptáradba!

 2015. JANUÁR 23‐24. CEN/TC279 ÉS EGB ÜLÉS – LONDON, UK. 
 2015. FEBRUÁR 21. MÉT TAVASZI SZAKMAI NAP – KOCKÁZATMENEDZSMENT TÉMAKÖRBEN ‐ BUDAPEST 
 2015. MÁRCIUS 18. VAGY 19. MÉT ÉVES KÖZGYŰLÉS – BUDAPEST (IDŐPONT MÉG EGYEZTETÉS ALATT) 
 2015. ÁPRILIS 18. CEN/TC279 ÜLÉS – BUDAPEST (KÜLÖN MEGHÍVÁS ALAPJÁN) 
 2015. ÁPRILIS 19. EGB ÜLÉS ‐ BUDAPEST (KÜLÖN MEGHÍVÁS ALAPJÁN) 
 2015. ÁPRILIS 20‐21. III. SAVE‐EUROPE KONFERENCIA – BUDAPEST 
 2015. ÁPRILIS 22. VE TRENING/GYÁRLÁTOGATÁS – BUDAPEST (MINDKETTŐ SZERVEZÉS ALATT) 
 2015. JÚNIUS 7‐9. SAVE KONFERENCIA – SAN DIEGO, CALIFORNIA 

Keressük és hívjuk azokat a MÉT tagokat, vagy az értékelemzés iránt érdeklődőket, akik vállalják, hogy
2015. április 18‐án és/vagy 

2015. április 19‐én  
a konferenciára érkező külföldi vendégeinkkel fővárosunkban közös sétát tesznek és bemutatják Budapestet! 

A jelentkezés feltételei: 
 angol nyelvtudás, 
 adott napon 10:00‐16:00 óráig a külföldi vendég kíséretének biztosítása, 
 az adott napra való jelentkezéshez előzetesen csatolni kell a kísérő által tervezett napi programot, 
 vállalja, hogy a napi programon a saját költségeit finanszírozza (étkezés, közlekedés, esetleg belépőjegyek) 

Jelentkezésedet küldd meg 2015. február 1‐ig az info@shva.hu e‐mail címre! 
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Elbírálták a 2014. évi Technical Paper pályaműveket! 
 
A pályázó fiatalok és a MÉT Elnökségének legnagyobb örömére december hónapban az alapítók elbírálták a benyújtott 
projekteket. Az eredmény: 

1. helyezett:  
 Schandl Anna: Bloody Functions - Synthetic Blood is Flowing című pályaművel, a BME hallgatója 

2. helyezett:  
 Szabó Olivér Dániel: Household Footwear című pályaművel, az ELTE hallgatója 

Előadói meghívást kapott díjazás és anyagi támogatás nélkül: 
 Tarjáni Ariella Janka: Smart Cases for Smart Phones című pályaművel, a BME hallgatója 
Sikeres pályaművet nyújtottak még be: 
 Eperjesi Dávid: Function Analysis of Energy-Recovery Doors of Buildings; (BCE hallgató) 
 Józó Muriel: Loom for Everyday Use; (BME hallgató) 
 Kovács Dina: Establishment of a Startup Company; (BGF hallgató) 

Az első két helyezett és a meghívott tehát részt vesz a SAVE International konferenciáján 2015. júniusában San Diego-
ban (USA, California)! Gratulálunk a nyerteseknek és a pályázóknak! Tudósítunk majd a konferencia eseményekről is! 

a   Kérjük, hogy a 2015. évi felhívásra is nyújtsatok be minél többen pályaműveket! 
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TUDOMÁNYOS HÉT DUNAÚJVÁROSBAN! 2014.11.12.! 

                                 
 
 
 

  

A Dunaújvárosi Főiskola 2014. november 10-14. között rendezte meg „Tudományos Hét” című inter-
diszciplináris konferenciasorozatát. Az Értékelemző és közgazdasági szekció munkájában mintegy 150 
fő vett részt. A rendezvényen értékelemzéssel kapcsolatos témakörben előadást tartottak:  
Kovács Lajos MÉT tag előadásának címe: Élhető világ 
Dr. Keszi – Szeremlei Andrea - Dr. Habil. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM: Az értékelemzés oktatásá-
nak támogatása ONLINE tananyaggal című előadásukat tartották meg.  
Nagy Enikő, főiskolai docens előadásának címe: Munkaerő-piaci versenyképesség javítása az érték-
elemzés oktatásával. 
Tarjáni István CVS, PVM, TVM - Tarjániné Illés Marianna Tünde CVS, PVM, TVM előadásuk címe a 
következő volt: Az értékelemzés fejlesztési perspektívái. 
Az értékelemzést is tartalmazó szekció képekben: 
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KANADAI ÉRTÉKELEMZŐ TÁRSASÁG KONFERENCIÁJA - TORONTÓ 
 
 
 
 

A CSVA, a SAVE International és a MÉT 
elnökeinek közös fotója Torontóban  Ã 

 
 
 

                                   

2014. november 17-18-án rendezte meg a kanadai értékelemző társaság Torontóban éves konferenciáját. A MÉT-et Tarjáni Ist-
ván Elnök képviselte. A Konferencia 3. napján Elnök úr részt vett egy egész napos képzésen, ahol VE módszertani alkalmazá-
sok körében szélesítette tudását.  A konferencia képekben: 

Tarjáni István MÉT elnök 
előadása Torontóban 



 

 			 Oldal	7	 	
			 	

Magyar Értékelemzők Társasága                            HÍRLEVÉL II. évfolyam 11‐12. szám  2014. 11‐12. hó 

 
TANÁCSADÓI ÉS IT KONFERENCIA NAP  –  BÉCS 

 
 
 

   
Dr. Sophie Karmasin miniszter asszony 

(Családügyi és Ifjúsági tárca) a tanácsadói kamara 
vezetőjével és a délelőtti key-note előadókkal 

Az innovációra koncentráló tanácsadói nap 
külsőségeiben sem nélkülözte a K+F+I (kutatás-
fejlesztés-innováció) jellegű hangulati elemeket 

   

2014. november 27-én az osztrák kamara meghívására Tarjáni István MÉT Elnök immár 3. alkalommal vett részt Bécsben az 
osztrák Menedzsment, Számviteli és Informatikai Szakmai Egyesület (UBIT) éves konferenciáján. A Konferencia nap jellem-
zően az innováció témaköré épült fel. Tavaszi konferenciánkra mi is várunk osztrák résztvevőt!  
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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. Körvonalazódik a konferencia program! A www.ertekkonferencia.hu honlapon figyelemmel kísérhetitek az aktuális 
híreket! 
 

2. A KSZB sorba vette a tennivalókat, és az alábbiakat állapította meg: 
2.1. Rendezettek az alábbiak: A konferencia terem, az étkezés, a műszaki személyzet, a CEN ülés helye, a hétfői 

bankett helyszíne, az Elnöki fogadás és az EGB helyszíne, érkezések,  
2.2. Amivel még foglalkozni kell: Segédanyagok beszerzése, együttműködési szerződések megkötése, honlap végle-

gesítése, programok lebonyolításához szervezők biztosítása, program véglegesítése, absztrakt bekérése, stb. 
 

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. - 21.  

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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NOVEMBERI-DECEMBERI ESEMÉNYEK I. 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

November-December hónapban történtek: 
 2014. december 13. 11. Elnökségi ülés 

Tarjáni István elnök beszámolt az Elnökségnek a 2014. október 30.-án Budapesten, a BKIK-ban tartott Tanácsadói Kon-
ferenciáról. Köszönetet mondott az előadóknak, akik a MÉT színeiben, az értékelemzés terjesztését most itt is felvállal-
ták. Előadó volt: dr. Hegedűs József, Katona Viktória, Kovács Lajos, dr. Nádasdi Ferenc és Tarjáni István.  
A RIED-BOLTON Díj két nyertese Schandl Anna és Szabó Olivér Dániel AVS minősített tagjaink, akiknek ezúton is 
gratulálunk! Ők ketten adhatják elő a pályázati anyagukat a 2015-ös évi SAVE Konferencián, ahol a részvételüket, uta-
zásukat a SAVE fedezi. A többi pályázónak is gratulálunk és Nekik lehetőséget adunk a 2015-ös Nemzetközi Konferen-
ciánkon a pályaművek előadására. A két nyertessel kibővül a SAVE 2015-ös konferenciájára utazó magyar delegáció, a 
2015. évben 5 fővel tervezzük a részvételünket. A pályázat ez évi eddigi tapasztalata szerint a jövő évi kiírást és beadási 
határidőt előbbre hozzuk, hogy illeszkedjen a SAVE konferencia előadások beadási határidejéhez, ami minden évben 
november vége, és több idő legyen a felkészülésre és a bírálatokra. 
Kanadai Értékelemzési Konferenciáról és a Tudomány Hetéről tájékoztató fent részletesen. 
Szekeres Klára a Minősítő Bizottság elnöke tájékoztatást adott, hogy a mai napig hozzá AVS minősítés megújítási ké-
relmet a 2014-ben lejárók közül nem nyújtottak be. 
Dr Hoffer Ilona, CVS-Life, PVM, TVM a Szerkesztő Bizottság elnöke tájékoztatást adott, hogy a kiadványunk az Érték-
elemzési tükör 2014. az utolsó szakaszába érkezett. A kiadvány szerkesztői Tarjáni István és dr. Hoffer Ilona, a kiadó a 
Magyar Értékelemzők Társasága. A kiadvány a MÉT gondozásában jelenik meg. A MÉT tagok a tavaszi Közgyűlésen 
kapnak CD-n egy példányt, míg a szerzők kinyomtatva, könyv formában kapják meg a példányukat. A kiadás költségeire 
kalkuláció készül és lehetőség lesz papíralapú példányok megvásárlására. Erről tájékoztatás kerül majd kiküldésre. 
Szekeres Klára, alelnök elmondta, hogy a 2014. október 27.-én megtartott TOP ülésen folytatott munkáról a következő 
tájékoztatást adja: három bizottság munkájában vesz részt, egynek a vezetését is elvállalta, a minősítéssel kapcsolatos bi-
zottság vezetését vállalta fel, ahol a tanácsadói szintek meghatározására javaslatot dolgoznak ki, (junior-, normál- és sze-
nior szint). - részt vesz a tagfelvételekkel és követelményekkel kapcsolatos feltételek bizottsági munkájában, a harmadik 
bizottság a kamara és a tagszervezetek kapcsolatával foglalkozik. A munkacsoportok anyagai 2015. májusban várhatóan 
elkészülnek. 
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NOVEMBERI-DECEMBERI ESEMÉNYEK II. 

A Magyar Értékelemzők Társaságának Elnöksége és a magam nevében is a MÉT min-
den tagjának, minősített értékelemzőjének és az értékelemzés iránt érdeklődőnek békés, 
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 2015. évi esztendőt kívánok! 

Tarjáni István 
   MÉT Elnök 
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NOVEMBERI-DECEMBERI ESEMÉNYEK III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

November-December hónapban történtek: 
 

Üdvözöljük a MÉT tagjainak sorában Dr. Szóka Károlyt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi 
karának docensét és Szigethy Tibort, aki a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa, AVS szakértőket! 

 
 2014.11.12. Dunaújváros Tudományos Hét, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél. 

 2014.11.17-18. Kanadai Konferencia, Torontó, amelynek számos részletéről jelen hírlevél beszámol. 

 2014.11.27. IT Konferencia Bécs, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél. 

 2014.12.13. Konferencia Szervező Bizottsági ülés. 

 2014.12.13. Megtartotta következő ülését a MÉT Elnöksége, amelyről részletesen beszámol jelen hírlevél. 

 2014.12. hónapban a RIED-BOLTON Funkcióelemzési Díj kapcsán megtörtént az alapítók általi bírálat, jelen hírlevél 

részletesen beszámol az eredményekről. 

 A MÉT honlap folyamatosan bővül, a legutóbbi programokról felkerültek a fotók, és lassan kialakul a végleges konfe-

rencia honlap.  

 Konferencia nemzetközi és hazai jelentkezések kezelése, szervezése – Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM és Tarjáni 

István CVS, PVM, TVM. 

 MÉT Tükör nyomdai szerkesztése – Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – JANUÁR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január hónapban tervezett események: 
 

 Konferencia honlap tartalommal való feltöltése – 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. 
 Konferencia szervezőbizottsági (KSZB) ülés, – Égner Ibolya CVS, Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Dr. Hof-

fer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Müller József CVS, PVM, Dr. Nádasdi Ferenc SAVE Fellow, CVS-Life, PVM , 
Pásztor Dóra AVS, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 

 

A január hónap alapvetően a konferencia tennivalók véglegesítésével fog eltelni. Szakmai nap február 21-én! 

 
A programok sokszínűek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához vagy rendezvény-

hez csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 

A 2015. évi Nemzetközi Konferencia szervezése jelentős terheket ró az Elnökségre és a szervezőkre. Ezért programja-
ink jelentős része áprilisig ezen téma köré épül fel. Várja jelentkezéseteket a Konferencia Szervező Bizottsága!  
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KÖNYVAJÁNLÓ 

   
 
 
 
 
 
 
 

Kaszás György  
Reklámcsinálás 
A kis adrenalinjáték  
 

Hogyan alakul át a branding? Mit jelent az elmarketingesedés? Hová fejlő-
dik az offline és az online marketingkommunikáció? Mi a helyzet a kreati-
vitással és az ötletekkel? Mi történik a tenderek, a beszerzők és a fesztivá-
lok világában? Miért születik oly sok kamureklám? Valóban válságban van 
a reklámszakma? Hogyan alakul a reklámcsinálás jövője? 

A szerző legújabb könyve egyszerre kritikus és reménykeltő, múltba néző 
és jövőbe tekintő, rendkívül szellemes és véresen komoly. Teli rengeteg 
tanulságos nemzetközi és hazai példával. Igazi szakmai csemege, magával 
ragadó szellemi táplálék nemcsak a reklámozóknak, ügynökségeknek, mé-
diatulajdonosoknak, politikusoknak, oktatóknak és diákoknak, hanem min-
denkinek, aki egyetlen játszmát sem szeret feladni, még a kis adrenalin-
játékot sem. A jövő azok kezében van, akik megértik a szerző üzenetét: 

„Bombatölcsérben is nő virág. Öntözni kellene.” 

Bolti ár: 4.200 Ft 
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