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KÖZGYŰLÉS: 2016. március 31. csütörtök!  

 
A 2016. évi rendes KÖZGYŰLÉSÜNKET 2016. március 31.-én, csütörtökön 14:30 órakor tartjuk. 
 
Helye: BKIK Székház, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Baross Gábor terem, VI. emelet 
 
TERVEZETT napirendi pontok: 

1. A 2015. évi munkavégzésről beszámoló, elfogadás és szavazás. Elnöki beszámoló, Előadó: Tarjáni István 
CVS®, PVM, TVM  

2. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Kovács Zsuzsanna, titkárság 
3. Beszámoló az Ellenőrző Bizottság 2015-es költségvetés végrehajtásáról. Előadó: Kajtár Katalin, az Ellenőrző 

Bizottság elnöke 
4. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának elfogadása, szavazás. 
5. Az Etikai Bizottság elnökének éves beszámolója, elfogadásáról szavazás.  Előadó: Ritecz János PVM, az Etikai 

Bizottság elnöke 
6. A 2016. évi munkaterv és költségvetés előterjesztése, elfogadásáról szavazás. Előadó: Tarjáni István CVS®, 

PVM, TVM, elnök 
7. A Dr. Lenkey Miklós és Temesszentandrási Guidó díjakra előterjesztés. Előadó: Dr. Hoffer Ilona CVS®-Life, 

PVM, TVM, alelnök 
A közgyűlésen tervezzük átadni a 2015. évi Legjobb Értékelemzési Projekt Díjat!  

Minden tagunk külön is fog meghívót kapni! 
(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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FELHÍVÁS SZJA 1% 

 

Tisztelt MÉT Tagok, Minősített Barátaink, Kedves Olvasók!  

Kéréssel fordulunk Hozzátok! Arra kérünk Benneteket, ha lehetőségetek van rá és módotokban áll, szíveskedjetek a 
2015. évi SZJA 1 %-ot a Magyar Értékelemzők Társasága részére felajánlani!  

A MÉT ehhez szükséges adatai változatlanok,  

adószám: 19635222-1-42 

megnevezés: Magyar Értékelemzők Társasága 

Támogatásotokat előre is köszönjük! Újra köszönetet mondunk azoknak, akik tavaly is támogatták a Társaságunkat! 

 
(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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TAVASZI SZAKMAI NAP  –  2016.04.09.! 
KÖZBESZERZÉS ÉS VALUE MANAGEMENT 

 
A délelőtti program a közbeszerzési törvény, és a hozzá kapcsolható értékelemzési alkalmazásokról kíván átfogó ke-
retet adni. Lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők szakmai konzultációt folytassanak egymással ebben a témakörben. 
Ehhez ad segítséget az az előadás, ami konkrét példát mutat be arra, hogy az értékelemzési kiírást hogyan készítették 
el értékelemzés alkalmazásának segítségével. A délutáni program fő célja, hogy a Value Engineering értékelemzők 
megismerjék mi is az a Value Management, miben áll a módszertanok hasonlósága és különbsége, illetve a módszertan 
mennyiben más általánosan eddig ismert management technikáktól. 
 
Program: 
10.00 – 10.05         Megnyitó – Tarjáni István MÉT elnök 
10.05 – 10.30    A közbeszerzési törvény lényegi koncepciója és ahhoz az értékelemzés illeszkedése. 
   Előadó: Tarjáni István MÉT Elnök, CVS®, PVM, TVM 
10.20 – 11.20 Projektbemutatás. Közbeszerzési kiírás tervezése az értékelemzés módszertanával 

Előadó: Szekeres Klára, MÉT Alelnök, CVS®-Life, PVM 
11.20 – 11.30 10 perc szünet (frissítők) 
11.30 – 12.15 Kötetlen beszélgetés a közbeszerzéshez kapcsolódó értékelemzések szakmai hátteréről 
   A beszélgetést vezeti: Tarjáni István, MÉT Elnök 
12.15 – 12.45 Ebédszünet (szendvics, frissítők) 
12.45 – 14.30 Mi is az a Value Management? Ki végezheti? Mik a szabványok? Miben más, mint a Value Engineering? 
   Előadó: Illés Tünde NCO Elnök, CVS®, PVM, TVM 
11.20 – 11.30 10 perc szünet (frissítők) 
14.30 – 16.00 Kötetlen beszélgetés 
 
Minden tagunk külön is fog meghívót kapni! Cím: BKIK, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Jelentkezz az info@shva.hu címen! 
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MÉT SZÓRÓLAP ÉS PROSPEKTUS KÉSZÍTŐ TEAM ÜLÉS! 

2016. április 21. 
 

A team áttekintette a pilot projekt napon elkészült értékelemzési munkát és dokumentációt. A funkcionális megfelelé-
sek és ötletek alapján a prospektus koncepció meghatározása történt az ötletek szelektálásával az alábbiak szerint: 
elvetett ötlet, megfontolandó ötlet, alkalmazandó ötlet és az olyan nagyszerű ötletek, amelyek témahatáron kívül vol-
tak, azokat a team átadja a MÉT Elnökség részére megfontolásra. Az ötletek szelektálását követően az egyéni feladatok 
meghatározásra kerültek. Az ötletek alapján a team tagjai konkrét javaslatokkal jönnek a következő team ülésre. 
 
A team ülés időpontja: 2016. április 21. 18:00 óra.    (Esőnap: 2016. április 29. 9:00 óra.) 
A team ülés helyszíne: MÉT székhely, 1067 Budapest, Eötvös utca 29. Kapucsengő 29. 
 
A team ülés tervezett napirendi pontjai: 

1. A hozott konkrét javaslatok ismertetése 
2. A javaslatok összehangolása megjelenésben, szerkezetben, tartalomban 
3. Egyéni feladatok meghatározása. 

 

Kérjük, jelentkezzenek azok az info@shva.hu e-mail címen, akik a MÉT szórólap és prospektus készítésében 
az elkészült értékelemzési munka eredményei alapján a munkában részt kívánnak venni!     

 (Illés Tünde) 
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EMERITUS PROFESSZORT KÖSZÖNTÜNK!  

 

  
Dr. habil. Nádasdi Ferenc, phD, CVS®-Life, 
PVM alelnökünk, a Dunaújvárosi Egyetemen 
professor emeritus címet kapott!  

Professzor Úr a Dunaújvárosi Egyetem, hosz-
szú évek áldozatos munkája, tudományos fo-
kozatai révén, az Egyetemi Szenátus döntése 
alapján 2016. február 06-án kapta meg ezt az 
elismerő címet!  

Az átadás ünnepélyes keretek között, az egyetem diplomakiosztóján történt, ahol Dr. habil. András István rektor 
úr adta át Nádasdi Professzor Úr részére!  

Mindnyájunk nevében sok szeretettel gratulálunk, sok erőt és jó egészséget kívánunk a további munkájához!     
 

(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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ÉRTÉKELEMZÉS A VILÁG TÚLSÓ FELÉN 

 
Az ausztrál értékelemzési társaság (IVMA – Institute of Value Management Australia) eljuttatta hozzánk legutolsó 

hírlevelét. Dr. Roy Barton elnök több rendkívül értékes dolgot is megemlít az elnöki üzenetben 
és ezek között kifejti, hogy a szervezeti kultúra, amely törekszik 
a legjobb ár-érték arány kialakítására, kiemelten kezeli a szerve-
zeten belüli együttműködést és a tanulást. Stratégiákra van szük-
ség annak érdekében, hogy pénzünkért végül a legtöbb értéket 
szerezhessük meg. Idézte a menedzsment guru, Peter Drucker 
szavait, aki egyszer azt mondta: "A kultúra megeszi a stratégiát reggelire!". Az értékeket szem 

előtt tartó stratégiáknak olyan szervezeti kultúrán kell alapulniuk, amely elősegíti a közös ismeretek megszerzését 
és megértését, emellett elősegíti az együttműködést, táplálva a pozitív és támogató munkakörnyezetet. Mindez 
összességében eredményezi a jó vezetést és ez az a pont, ahol a legjobb ár-érték arány kezdődik.  

A hírlevél több szakmai cikket is közöl a Value Management területéről. John Arthur, IVMA igazgató a projekt-
menedzsment és az értékmenedzsment kapcsolatába ad betekintést. John Bushell, IVMA Szervezőbizottsági elnök 
„A megfoghatatlan teljesítmény” címmel adta közre írását. Az IVMA láthatóan kiemelten foglalkozik még az épí-
tőipart érintő kérdésekkel és az ausztrál nagyvárosok továbbfejlesztési terveivel. 

Hasonlóan a SAVE International által megjelentetett – és általunk is jól ismert – Value Methodology Pocket Guide-
ban taglaltakhoz, Ausztráliában a Value Management-hez kapcsolódóan fejlesztik, illetve adnak útmutatást a szer-
vezeteken belüli „Champion” személyek céljára és szerepére vonatkozóan. Számos előnyt látnak az érték fejlesz-
tése terén az ár-érték arány méréséhez, az életciklus költség számításához, az érték fogalom bevezetéséhez, a me-
nedzsment folyamatokhoz történő illesztéshez, a minősítéssel rendelkező munkatársak számának növeléséhez kap-
csolódóan.                       (Tarjáni István) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – MÁRCIUS 

 
 MÁRCIUS 31: MÉT Közgyűlés! 

 NCO magyar Value Management tanfolyami anyagok minősítése. Illés Tünde, NCO Elnök 

 PVM újraminősítések lebonyolítása. Illés Tünde, NCO Elnök 

 Bolton-Ried pályaműveket tartalmazó kiadvány előkészítése. Dr Hoffer Ilona, MÉT Alelnök, 

Tarjáni István, MÉT Elnök 

 ÁPRILIS 9: MÉT szakmai nap. KÖZBESZERZÉS és VALUE MANAGEMENT témakörök-

ben! Illés Tünde, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa szervezők 
 

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 

 

  

Fowler, Susan  
Motiváció magasabb szinten 
Fejlődés, hatékonyság, elköteleződés 
 
Hogyan érjük el, hogy a munkatársaink ne kívülről várják a jutalmazást? 
Miként elégíthetjük ki mások autonómia, valahová tartozás és kompetencia iránti vágyát? 
Hogyan tartsuk fenn a valódi motivációt? 
Vezetőként az egyik legfontosabb feladatunk, hogy motiváljuk a munkatársainkat. Ám 
sokszor szembesülünk azzal, hogy nem vagyunk elég hatékonyak, és ezzel csak frusztrál-
juk őket és magunkat is. Nem az a kérdés, hogy az embereink motiváltak-e, hanem az, 
hogy mitől azok. Susan Fowler, a vezetés témakörével foglalkozó kutató, tanácsadó és 
coach felvázolja előttünk az optimálismotivációs-modellt, amelynek eredményeként a dol-
gozók a vállalati célok elérését saját céljuknak érzik majd.. 
 
Formátum145*210mm, keménytáblás, védőborítóval 
Megjelenés2015.11.17. 
Terjedelem376 oldal 
ISBN978-963-304-297-7 
Bolti ár: 3.900 Ft 
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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     

   


