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MEGHÍVÓ MÉT KLUBÜLÉSRE! 2016.05.28! 

 
A hagyományoknak megfelelően idén is lesz klubülés 2016. május 28-án (szombat) 10.00 órától! 

Tervezett program 
1. SAVE International minősítési rendszerben bekövetkező változások megbeszélése (AVS minősítés folya-

matos kivezetése, CVS®-Life megszüntetése stb.). Az új, bevezetendő minősítésekről, követelményekről 
tájékoztatás. A minősítéssel kapcsolatos MÉT álláspontok megfogalmazása. 

2. SAVE International ez évi jelentésének megbeszélése, a magyar delegáció feladatainak körvonalazása. 
Várjuk tagjainkat a klubnapon, ahol családias környezetben vendégül lát bennünket Szekeres Klára CVS®-Life, PVM 
tagunk, a Minősítő Bizottság Elnöke. A korábbi évek hangulatos találkozói miatt is nem tudjuk elégszer megköszönni 
a kellemes helyet, a szíves vendéglátást, a finom szendvicseket és a meglepetés sütiket (hol meggyes pite, hol varga-
béles, hol lángos…). Nos, Te is kedvet kaptál? () http://shva.hu/met-tevekenysege/hirlevelek 

      
A tavalyi klubülés fotói a 2015.06. számú hírlevélben szerepelnek, mely a MÉT honlapján betekinthető. 
Jelentkezz az info@shva.hu e-mail címen! A vendéglátás tervezhetősége miatt az előzetes bejelentkezés a feltétele a 
részvételnek! 

(Illés Tünde) 
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TAVASZI SZAKMAI NAP   

KÖZBESZERZÉS ÉS VALUE MANAGEMENT 
 

Április 9-én megtartottuk tavaszi szakmai napunkat. A délelőtti program a közbeszerzési törvény és a hozzá kapcsol-
ható értékelemzési alkalmazások tartalmára, lehetőségeire vonatkozóan igyekezett adni átfogó keretet. „A közbeszer-
zési törvény lényegi koncepciója és ahhoz az értékelemzés illeszkedése” címmel Tarjáni István MÉT Elnök tartott 
előadást és eközben lehetőséget biztosított a résztvevőknek szakmai konzultáció folytatására. Ezt követően „Közbe-
szerzési kiírás tervezése az értékelemzés módszertanával” címmel tartott Szekeres Klára MÉT Alelnök előadást, ahol 
konkrét példát mutatott be arra, hogy az értékelemzési kiírást hogyan készítették el az értékelemzés alkalmazásának 

segítségével. A közbeszerzési törvényben az érték-
elemzés szó konkrétan szerepel és ez érthetően kelt 
élénk érdeklődést szakmai körünkben. 
A délutáni program fő célja volt, hogy a Value 
Engineering értékelemzők megismerjék mi is az a 
Value Management, miben áll a módszertanok ha-
sonlósága és különbsége, illetve a módszertan 
mennyiben más általánosan eddig ismert manage-
ment technikáktól. Az előadást Tarjániné Illés 
Tünde NCO Elnök tartotta „Mi is az a Value Ma-
nagement? Ki végezheti? Mik a szabványok? Mi-
ben más, mint a Value Engineering?” címmel. Az 
előadás egyúttal a PVM újraminősítési eljárás köz-
vetlen előzménye is volt. 

(Illés Tünde) 
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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 koncepciójának meghatározása történt az ötletek szelektálásával az alábbiak szerint: 
elvetett ötlet, megfontolandó ötlet, alkalmazandó öt-
let. Külön listára kerültek az olyan nagyszerű ötletek 
is, amelyek ugyan témahatáron kívül voltak, azonban 
azokat a team átadja a MÉT Elnökség részére meg-
fontolásra. Az ötletek szelektálását követően az 
egyéni feladatok meghatározásra kerültek. A megbe-
széltek szerint az ötletek alapján a team tagjai konkrét 
javaslatokkal készültek a team ülésre. 
A team ülés időpontja: 2016. április 21. 18:00 órakor 
volt. Az előkészített konkrét javaslatok ismertetése 
történt meg személyenként. A team ülésen részt vett: 
Hoffer Ilona MÉT Alelnök, Józó Muriel AVS értékelemző, Zsíros Gina Barbara AVS értékelemző, Tarjáni István 
MÉT Elnök és Tarjániné Illés Tünde NCO Elnök, team vezető. A team ülésen megtörtént az egyéni javaslatok össze-
hangolása megjelenésre, szerkezetre, tartalomra a funkcióséma alapján. Az ötletek alapján a team kialakította konkrét 
javaslatát, amelyet grafikus tervezővel egyeztet a közeljövőben a team vezetője. 
A prospektus célja: Alkalmazható dokumentum (brossúra) biztosítása elsősorban a kezdő AVS szakemberek számára, 
mely támogatja a belépési pontot, a kapcsolatteremtést, a figyelem felkeltést, a bizalmat és bemutatja az értékelemzési  
sajátosságokat. 

 (Illés Tünde) 
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PVM ÚJRAMINŐSÍTÉSI FOLYAMAT  

 
Az NCO tagjai az elmúlt hónapban arra törekedtek, hogy a PVM minősítések 2015. december végi lejárata miatt 
lehetővé tegyék a magyar PVM szakértők részére, hogy a Value for Europe képzési és minősítési rendszer szabályo-
zása szerint a PVM minősítéseket az EGB más országaiban alkalmazott, cca. 47.000 HUF díj helyett Magyarországon, 
magyar nyelven a MÉT tagok számára 15.000 HUF áron, nem MÉT tag számára 32.000 HUF áron meg lehessen 
újítani. Korábban már megalakult a hazai Nemzeti Minősítő Bizottság (NCO) és annak Működési Szabályzatát az 
EGB 2015. őszén jóváhagyta.  
 
Az újraminősítéshez szükséges teendőket levélben közölte az NCO az érintettekkel. Az újraminősítési követelménye-
ket az NCO előírta, azt táblázatba foglalta. A szakértőknek az újraminősítési táblázat, a díj befizetése mellett egy 
díjmentes, 4 tanórás Value Management képzésen is részt kell venniük.  
 

A képzésre 2016. május 24-én 14:30-tól 
18:00 óráig kerül sor a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara (BKIK) 1016 Buda-
pest, Krisztina krt. 99. szám alatt a 109-es 
teremben. 
Az újraminősítési folyamat bizonylatainak 
benyújtási határideje: 2016. május 31. Ezt 
követően az NCO dönt az újraminősítési 
kérelmekről. 

(Illés Tünde) 
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NEMZETKÖZI ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIA – MÜNCHEN, 2016.   (1/3.) 

 
2016.04.26-27-28-án került sor a német értékelemzőket tömörítő szervezet, a VDI ezévi nemzetközi konferenciájára, 
amely egyben a IV. SAVE-EURÓPA konferencia is. A részletes program 
elérhetősége az alábbi: 
https://www.vdi-wissensforum.de/en/event/tagung-wertanalyse-praxis/ 
https://www.vdi-wissensforum.de/fileadmin/resources/prog-
ramme/08TA001016e.pdf 
 
A konferencián képviselt országok: Ausztria, Hollandia, India, Japán, Ma-
gyarország, Németország, Spanyolország, Svájc, Portugália, Tunézia, USA 
voltak. Az országok számossága (12) lényegében azonos a tavalyi budapesti 
nemzetközi konferencián képviseltetett országokéval (13). 
Közel 100 résztvevő 2 napon keresztül hallgatta meg a számos előadást, 
melyet a csatolt program is részletesen bemutat. 
 
A SAVE International részéről Mary Ann Lewis elnökasszony, valamint 
Stephen Kirk és Drew Algase alelnök urak vettek részt. (A MÉT képvisele-
tében Tarjáni István vett részt, saját finanszírozásban.) 
 
Érdekességként említhető, hogy további magyar résztvevő volt még az 
egyik hazai Bosch vállalat mérnöke is, akinek a VDI díjmentes részvételi 
lehetőséget biztosított. 
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NEMZETKÖZI ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIA – MÜNCHEN, 2016.   (2/3.) 

 
Münchenben a konferencia programjainak szünetében hivatalos 
egyeztetésre került sor a SAVE International és az EGB képviselői 
között a minősítési rendszereket illetően. A résztvevők a Value 
Methodology Standard, valamint a Value For Europe dokumentu-
mok tartalmát, a jövőbeni közös fejlesztési lehetőségeket, az átjár-
hatóság tovább fejlesztését illetően folytattak megbeszélést. Téma 
volt még az értékmódszertan jövő évi 
70. évfordulója is. A SAVE Internatio-
nal részéről Mary Ann Lewis elnök-
asszony, Stephen Kirk és Drew Algase 
alelnökök, míg az EGB részéről Manf-

red Ninaus, Manuel Teles Fernandes és Tarjáni István vettek részt.  
A konferencia előadásai alapján látható volt, hogy a német gazdaságban napjainkban (is) 
erőteljesen jelen van a VA/VE/VM. Az esemény nagy hangsúlyt fektetett az innovációra, 
az Indusrty 4.0 koncepcióra és a humán faktor szerepére. A prezentációk között nem csak 
az esettanulmányok bemutatása, de a perspektivikus módszertani fejlesztések is kiemelt 
figyelmet kaptak. Kiemelést érdemel a Robert Bosch GmbH, Stuttgarti központjából Rai-
ner Stockinger „Value Analysis/Value Engineering – Innovation, ’Emergency opera-
tion’ or ’Emergency shutdown’ ” című előadása, valamint a müncheni MAN Truck & 
Bus AG gyárából Christopher Duwe „Value Engineering a new process at the MAN 
Truck & Bus AG” című előadása. Tarjáni István angol nyelven tartotta meg előadását 
„Expanded VE Experiences for Automotive Manufacturers” címmel. 
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NEMZETKÖZI ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIA – MÜNCHEN, 2016.   (3/3.) 

 
A 3. napon látogatói programokhoz lehetett csatlakozni és ezzel a lehetőséggel számos külföldi és német résztvevői 
élt. Az MAN teherautógyár összeszerelő sora, valamint a Knorr&Bremse cég új kutatás-fejlesztési centruma nyújtott 

hasznos tapasztalatokat a résztvevők számára. Betekintést nyerhettünk a cégek történetébe, az aktuális kihívások egyes 
részleteibe, az értékmódszertan alkalmazásába. 
A rendezvényen remek lehetőség nyílt arra, hogy a nemzetközi résztvevők beszélgetéseket folytassanak egymással.  
A konferencia magas színvonalú szakmai tartalmat nyújtott, a résztvevők jó hangulatban vettek részt a programokon. 
Érdekességként említhető, hogy Münchenben a keddi és szerdai napokon havazott, amit szokatlan időjárási jelenség 
április végén.                 (Tarjáni István) 
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PÉNZÜGYI MESTERKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 
 
A Magyar Értékelemzők Társasága együttműködve a Nyugat-magyarországi Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézetben Dr. Szóka Károly Intézetigaz-
gatóval egyetértett és támogatta, hogy a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtu-
dományi Karán Pénzügy mesterképzés indul-
jon. A MÉT támogató levelét eljuttattuk az 
egyetem részére. 
 

A mai gazdasági helyzetben kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy az 
Önök intézménye pénzügyi elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel-
kező, idegen nyelveket beszélő közgazdászokat képezzen a nyugat-ma-

gyarországi régióban. 
 
Eddigi együttműködésünkre alapozva biztosak 
vagyunk abban, hogy a soproni közgazdász-képzés eddigi eredményei biztos alapot nyújta-
nak terveik megvalósulásához. 
 
Dr. Szóka Károly kezdeményezését ezúton is megköszönjük. A munkához további sok sikert  
és jó egészséget kívánunk!  
 

(Tarjáni István) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – MÁJUS 

 
 

 MÉT Klubülés Budafokon. Szekeres Klára MÉT Alelnök, MB Elnök, házigazda 

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

 PVM újraminősítéshez kapcsolódó képzés lebonyolítása. Illés Tünde, NCO Elnök 

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

Tarjáni István, MÉT Elnök 

 CEN/TC279 szabványfejlesztési megbeszélés Párizsban. Tarjáni István, MÉT Elnök 
 

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 

 

  

Kushner, Marc  
 

A jövő építészete 
 

100 különleges épület 
 
„A kommunikációs forradalom közepette az építészek valós időben ismerhetik meg a véleményünket, 
ami lehetővé teszi (és néha kényszeríti is őket), hogy olyan új ötletekkel és megoldásokkal álljanak elő, 
amelyek választ adnak korunk legégetőbb társadalmi és környezeti kérdéseire.” 
  
Hogyan lehet kisebb helyen élni? Tud-e egy épület lélegezni? Lehet-e a föld alatt napozni? Vajon az 
építészet segíthet legyőzni a rákot?  
 
Marc Kushner építész, az Architizer.com alapítója egyedülálló nézőpontból, az építészet és a közösségi 
média találkozása felől mutat be 100 alkotást, amelyek már most előrevetítik a jövő építészetének újsze-
rűségeit. A világ különböző pontjain megvalósult építészeti csodák fantasztikus fotói és történetei jól 
érzékeltetik, milyen szédületes iramban fejlődik az építészet a digitális korban. 
 
Formátum125*176 
Megjelenés2015. április 21. 
Terjedelem176 oldal 
ISBN978-963-304-231-1 
Bolti ár: 2200 Ft 



 

 

		 Oldal	13	 	
		

	

Magyar Értékelemzők Társasága                            HÍRLEVÉL IV. évfolyam 04. szám  2016. 04. hó 

 
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     

   


