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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS
A Magyar Értékelemzők Társasága 2016. október 06-án tartotta
tisztújító közgyűlését. A közgyűlésen sokan megjelentek, amit ezúton is megköszönünk.
A megválasztott új elnökség:
Elnök: Dr. Varga Attila
Az első ülésén az Elnökség az alelnöki posztokat az alábbiak szerint határozta meg:
 Tudományos alelnök: Dr. Hoffer Ilona CVS®-Life, PVM, TVM
 Minősítési alelnök: Szekeres Klára CVS®-Life, PVM
 Nemzetközi kapcsolatok: Tarjáni István CVS®, PVM, TVM
 Külföldi képzések alelnök: Dr. Széles Zsuzsanna AVS
 Kommunikációs alelnök: Pető Zoltán
 Szabványügyi alelnök: Márkus Gábor CVS®, PVM, TVM
Az új Minősítő Bizottság:
Elnök:
Szekeres Klára CVS®-Life, PVM
Tagok: Dr. Hoffer Ilona CVS®-Life, PVM, TVM,
Tarjáni István CVS®, PVM, TVM,
Márkus Gábor CVS®, PVM, TVM

Az új Etikai Bizottság Elnöke:
Ritecz János PVM
Az új Elnökségnek jó munkát kívánunk!
(Tarjáni István)
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DÍJÁTADÁSOK
A Magyar Értékelemzők Társasága a 2016. október 06-án
tisztújító közgyűlésén átadta a Közgyűlés és a Bíráló Bizottság által odaítélt díjakat.
Dr. Lenkey Miklós Díjat kapott 2016. évben az értékelemzés sokéves műveléséért
és módszertani fejlesztéséért:
SZEKERES KLÁRA CVS®-Life, PVM
Temesszentandrási Guidó Díjat kapott 2016. évben
az értékelemzés sikeres terjesztéséért:
PEKÁRIK GÉZA, MVM Paksi Atomerőmű ZRt.
A 2015. Év Legjobb Értékelemzése Díjban részesült:
Dr. HOFFER ILONA CVS®-Life, PVM, TVM
Ügyfél: Rosenberg Hungária Kft.
Téma: Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása a szellemi munkakörben dolgozó munkavállalók számára.
A 2015. Év Legjobb Értékelemzése Különdíjban részesült:
FÓKUSZ-2 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KÖZPONT Kft.
Ügyfél: ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Téma: Az ECSERI Kft Cegléd2 új üzemcsarnok építési terveinek felülvizsgálata értékelemzés alkalmazásával.
(Illés Tünde)
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PVM OKLEVELEK ÁTADÁSA
A Magyar Értékelemzők Társasága Nemzeti Minősítő Bizottsága (NCO) az EGB által elfogadott szabályozása alapján
elvégezte az időszerű, 4 évenként történő PVM újraminősítéseket.
A 14 fő PVM minősítésű szakember közül 7 fő teljesítette az újraminősítéshez szükséges követelményeket az alábbiak
szerint:
 VM és VM-vel összefüggő tréningek (VM = Value Management), konferenciák, szemináriumok (szakmai napok, work shopok), team vezetői és team tag tevékenységek;
 VM kutatás; A VM-hez történő szakmai hozzájárulás;
 VM program bevezetése és ellenőrzése;
 VM előadói tevékenység;
 MÉT tevékenység.
Megújított PVM minősítéssel rendelkező tagjaink:
 Dr. Hoffer Ilona CVS®-Life, PVM, TVM,
 Dr. Iványi Attila Szilárd CVS®-Life, PVM,
 Dr. Nádasdi Ferenc CVS®-Life, PVM,
 Ritecz János PVM,
 Szekeres Klára CVS®-Life, PVM
 Tarjáni István CVS®, PVM, TVM
 Tarjániné Illés Tünde CVS®, PVM, TVM
Gratulálunk az újraminősítéshez, sikeres projekteket kívánunk!
(Illés Tünde)
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ÚJRA FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ PÁLYÁZAT
A szakmai megmérettetés a 2016. évben, a soron következő, immár
harmadik alkalommal a következő címmel került meghirdetésre:

BOLTON Funkcióelemzési Díj
A Díj lehetőséget nyújt a MÉT fiatal tagjai számára az általuk használt
értékelemzési módszer folyamatos fejlesztéséhez.
A pályázóknak jó esélyük nyílt arra, hogy egyikük az ezévi forduló nyertese legyen és meghívást kapjon a
SAVE International 2017. évi konferenciájára (Philadelphia, Pennsylvania, USA).
A pályaművek benyújtásának határideje az idén 2016. november 15. volt!
A felhívásra 4 fő nyújtott be pályázatot:
 Balogh Adél, Budapesti Corvinus Egyetem. Pályamű címe: Removing insects without fear and mess.
 Gracia Dóra, Budapesti Corvinus Egyetem. Pályamű címe: The value analysis of the Sharing Economy.
 Józó Muriel, Budapesti Műszaki Egyetem. Pályamű címe: Engineer to Engineer – innovation and sustainability in value engineering
 Juhász Tibor, Budapesti Corvinus Egyetem. Pályamű címe: Cook from any place-Cook smart.
Nagyra értékeljük, hogy az előző években már 3 fiatal értékelemző megkapta a lehetőséget, hogy részt vegyen
a SAVE konferenciáján!
Sok sikert kívánunk az ezévi pályázóknak!
(Illés Tünde)
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JAMES D. BOLTON ÚR MAGYARORSZÁGI TÁRGYALÁSA
A hazai értékelemző kollégák számára is jól ismert személy Bolton úr, aki 2012. óta több alkalommal is megtisztelt
bennünket jelenlétével Magyarországon. A Value Engineering Paper Díj alapítója
és szponzora 2016. nyarán a feleségével közösen európai körúton vett részt és budapesti itt-tartózkodása alatt időt szakítottak arra, hogy személyes megbeszélés keretében egyeztessünk az aktuális témákról.
Természetes számunkra, hogy mely téma élvezte a fő hangsúlyt. Megerősítést
nyert ugyanis, hogy a 2016. évben ismét lehetőséget kap a MÉT arra, hogy meghirdesse a fiatal értékelemzők számára a pályázási lehetőséget. A felajánlást megköszönve, a lehetőséget elfogadtuk. A Bolton Díj 2016. őszén meghirdetésre került.
Új téma volt közöttünk a novemberi MVF igazgatósági üléssel kapcsolatos előkészítő tevékenység. Bolton úr
jelezte, hogy mely témákat tartja fontosnak abból a szempontból, hogy előrelépést lehessen elérni és ezzel kapcsolatban egyeztettük az álláspontjainkat. Mind a MÉT, mind a hazai értékelemzés
szempontjából jelentőséggel bír továbbá, hogy az immár hagyománnyá váló,
Budapesten 3 évenként megszervezésre kerülő nemzetközi rendezvényünk –
az értékelemzési konferencia – a soron következő alkalommal is létrejöjjön.
Bolton úr személyes támogatásáról biztosított bennünket. Törekvéseink alkalmasak arra, hogy mind a SAVE International, mind a Miles Value Foundation
nem csak megfontolásra érdemesnek, hanem ráadásul mások által követhető
példaként is kezelje Elnökségünk és tagságunk erőfeszítéseit.
A kellemes hangvételű és igen konstruktív megbeszélés egy közös kirándulási programmal zárult, mely akár
önállóan is alkalmas lett volna arra, hogy napot emlékezetessé tegyük. Az együtt eltöltött nap során sok élménnyel
gazdagodtunk.
(Tarjáni István)
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AKKREDITÁLT VALUE MANAGEMENT KÉPZÉSEK
Augusztus 15-én az EGB által elfogadott szabályozás alapján a Value Management képzéseket az NCO akkreditálta a Value for Europe
képzési és minősítési rendszer követelményei alapján. A TVM szakértők bemutatták teljes oktatási anyagukat (regisztrációs kérelem,
előzetes kompetencia felmérő lap, kurzus tananyag és hallgatói jegyzet, kész munkafüzetek, és konzultáció módszereinek leírása) a független NCO tagnak, Dr. Poór József, DSc. egyetemi tanárnak (a
Szent István Egyetem vezetés-szervezés szak - Msc. vezetője; minősített menedzsment tanácsadó - CMC; Vezetés-szervezés szak szakvezető; a Menedzsment és HR Kutató Központ
vezetője; a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnöke; Academy of Management HR Ambassador).
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tréning megnevezése
Döntéselőkészítő módszertanok
Problémamegoldó módszertanok
Funkcióelemzési módszertanok
Változásmenedzsment
Kockázatelemzés
Team vezetői módszerek
Team építés technikái
Projektvezetési módszerek
Célmegállapodás, célmeghatározás
Stakeholder elemzés
Kreativ technikák
Projekt tervezési eszközök
10 menedzser szerep (Mintzberg)
Életciklus költség
Riportálási technikák

Óraszám
6‐8
12‐16
12‐16
12‐16
6
12‐16
6
12‐16
6
6
12‐16
6
12‐16
6
12‐16

Sorsz.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tréning megnevezése
Stratégia készítési technikák
Value Management
Vezetési modellek
Hatékony vezető
Menedzsment kontrolling
Teljesítményértékelési módszertanok
Projektmenedzsment
Vezetési modellek
Üzleti folyamatok újraformálása
Innovációs technikák
Hatékonyságnövelő technikák
Versenyképesség menedzsment
Emberek irányítása (gyártás, iroda)
Folyamatmenedzsment a gyakorlatban
Beruházásmenedzsment a gyakorlatban

Óraszám
12‐16
12‐16
6
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16
12‐16

Az akkreditált képzések
a táblázatban láthatók.
Az NCO tagok áttekintették a Value for Europe
rendszerhez kapcsolódó
hazai teendőket és egyhangú szavazással fogadták el az első 30 VM
tréninget.
(Illés Tünde)
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EGB ÜLÉS, 2016. OKTÓBER
Az EGB 2016. október 22-én (szombaton) Párizsban tartotta legutóbbi ülését. Résztvevő
országok: Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Magyarország, Norvégia, Spanyolország, Svájc. Az előző napon pénteken a CEN/TC279 munkacsoport az EN12973 szabvány fejlesztéséhez kapcsolódó soron következő megbeszélés keretein belül több új ügyrendi döntést hozott meg, melyek közül talán az egyik legérdekesebb,
hogy Wilhelm Hahn úr (Németország) átadta a projektvezetést Keith Owen úr (Egyesült
Királyság) részére.
Az EGB ülés napirendi pontjai között a kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó témák a hangsúlyosak. Előkészítés alatt áll a megújuló honlaphoz (www.valueforeurope.com) kapcsolódó webfejlesztői egyeztetés. Ehhez kapcsolódóan fontos szempontok kerültek megfogalmazásra, melyek útmutatóként szolgálnak a programozást végző partner
felé, aki az elképzelések visszatükrözéseként a helyszínen egy rövid prezentációt is tartott. Külön figyelmet kapott az
EGB tagok, azaz a nemzeti értékelemzési szervezetek részéről a 2017-2018. években Európában tervezett konferenciák időbeni ütemezése, az ehhez kapcsolódó törekvések megismerése, egyeztetése. Szokásos elemként említhető a
jövőbeni rendezvények sorában a VDI (Németország) 2017. évi nemzetközi konferenciája, valamint a DACE (Hollandia) által a 2018. év tavaszára körvonalazott, újszerű megközelítés alapján összeállításra kerülő nemzetközi értékelemzési rendezvény.
Az EGB változatlanul nyitott más értékelemzési szakmai szervezetekkel való együttműködésre. Örömmel vettük az
újonnan megalakult svájci értékelemző társaság bemutatkozását (SAV+). Jelenlévők egyeztetést folytattak az értékelemzés születésének 70. évfordulójára tervezett ünneplésről és megerősítést kapott, hogy e téren továbbra is szoros
együttműködést kell fenntartani a SAVE Intl. munkatársaival.
Az EGB áttekintette a minősítési rendszer és a szervezeti tagság aktuális kérdéseit, valamint megállapodás született
arról, hogy a soron következő ülés - az odautazás praktikussága miatt - várhatóan ismét párizsi helyszínen kerül megtartásra.
(Tarjáni István)
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MÉT MB ÜLÉS
2016. október 20-án tartotta az új Minősítő Bizottság az első ülését. Az esemény érdekessége volt, hogy a minősítési
rendszer változásából adódó teendők egyeztetésén Skype-on keresztül megtisztelte ülésünket Bob Rude, a SAVE International
Minősítő Bizottságának Elnöke.
A megbeszélésen az alábbiakról esett szó:
 BGE-PSZK) ÉE tantárgy, Vállalkozásfejlesztés MsC levelező hallgatók részére;
 BGE-Külkereskedelmi Kar, Zarándné Dr. Vámosi Kornélia
WS2 táblázat;
 Budapesti Corvinus Egyetem – értékelemzés oktatás, WS2
táblázat;
 Dr. Szóka Károly AVS / VMA minősítési anyag;
 Folyamatban lévő MOD I minősítés helyzete;
 SAVE International Certification Board felé
megfogalmazott témáink;
 SAVE weblapon (www.value-eng.org) a szakértők neveinek elérhetősége.

(Tarjáni István)
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MILES VALUE FOUNDATION IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS (1/2. lap)
Az MVF (Miles Alapítvány) legutóbbi igazgatósági ülését 2016. november 5-én tartotta Phoenixben (Arizona, USA).
Tekintettel arra, hogy korábban a MÉT részéről nem volt lehetőség e szervezet munkájába közelről bepillantani, talán érdemes
részletesebben is tájékozódást nyerni az
ülés tartalmi elemeit, az MVF gyakorlatát, törekvéseit illetően.
Az alapítvány igazgatóságában korunk észak-amerikai jeles értékelemzői is helyet foglalnak. Az
MVF a tevékenységével kiegészíti a SAVE Intl. által nyújtott szakmaiságot, egyedi és meghatározó színfoltot képvisel a Value Methodology folyamatos fejlesztése terén.
A novemberi ülésen áttekintésre kerültek a MVF által kiadott könyvek, az elérhető példányok (papírkötés, Ebook, POD matrix) és a működő értékesítési csatornák. Folyamatban van a VM Pocket Guide felülvizsgálata, aktualizált tartalommal történő újrakiadása. A szakmai kiadványok fejlesztéséhez a különböző országokban/földrészeken érvényes szabványok tartalmát is fokozottan igyekeznek figyelembe venni a szerkesztők. Ehhez kapcsolódóan az EGB
is támogatást nyújt és ismertetésre került a résztvevők számára a tervezett EN12973 jelű szabvány várható tartalma.
A 2017. évi költségvetés ismét jelentős forrásokat allokál az egyetemi képzések támogatására, a különféle díjak
működtetésére. Az MVF nyitott arra, hogy az USA-beli felsőoktatási intézményeken túlmenően más országok felé is
nyújtson támogatást az értékelemzés oktatásához. Ennek előkészítése számunkra is izgalmas perspektívákat hozhat
felszínre, amennyiben a kelet-közép-európai térség ilyen szempontból aktivizálhatóvá válik. Célszerű minél több egyetemmel megteremteni és szorosra fűzni a szakmai kapcsolatot.
A jelenlévők rövid értékelést hallhattak a júniusi konferencia MVF szekciójának kiértékeléséről, az összegyűjtött
tapasztalatokról. Új gondolatok születtek arra vonatkozóan, hogy a 2017. évi SAVE Summit rendezvényen az MVF
milyen tartalommal és előadásokkal képviselteti majd magát.
Oldal 11

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL IV. évfolyam 08. szám

2016. 08‐12. hó

MILES VALUE FOUNDATION IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS (2/2. lap)
Beszámoló hangzott el az „Év Legjobb Cikke” díjról és ütemezés készült arra vonatkozóan, hogy a következő egy év
során az MVF igazgatóinak részéről milyen cikkek fognak megjelenni a Value World kiadványban.
Az archívumból előkerült egy régi videófelvétel, mely a funkció-költség modellről tartott oktatásról szólt. Felmerült annak gondolata, hogy érdemes-e a több tízéves szakmai anyagokat elérhetővé tenni az Interneten (website,
YouTube, stb.), hiszen a szakma jelentős változásokon ment keresztül és a már idejét múlt információk, vagy időközben kerülendőnek ítélt gyakorlatok félreértésre adhatnak okot az érdeklődők számára. A téma közös megbeszélése jól
illeszkedett a tervezett Value Methodology brossúra készítéséhez, ami a közeljövőben elkészülő kiadvány lesz. Érdekes módon az MVF is aktuális témaként kezeli a weblap megújítását, ami egyrészt a tartalom karbantartására, másrészt
korszerű szolgáltatások beépítésére (bankkártyás fizetés lehetősége, keresési funkció beépítése, stb.) vonatkozik.
Az oktatások fejlesztéséhez kapcsolódóan a partner egyetemek listáját, azok támogatás igényét tekintette át az igazgatóság. Egy
megújított tartalmú szövegkönyv előkészítése van folyamatban, melyet elsősorban az új
intézmények felé fogja promotálni az MVF
(USA, Kanada, Mexikó, Fülöp-szigetek).
Az EGB delegáltjaként az újonnan alakult svájci értékelemzési szervezet releváns
információit tartalmazó prezentációt, valamint az EGB országok értékelemzési szervezeteinek részéről közzétett adatokat volt alkalmam megosztani az MVF
igazgatósággal. Az igazgatósági megbeszélés végig szívélyes légkörben zajlott, az ülés házigazdái nagy gondot fordítottak a távolabbi helyekről érkezett vendégekre. Következő alkalommal 2017-ben, Philadelphia-ban találkozunk.
(Tarjáni István)
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BKIK TANÁCSADÓI KONFERENCIA (1/2. lap)
„Megújulás és fenntarthatóság” a versenyképes és tudásalapú Magyarországért – VIII. Nemzetközi Tanácsadói Konferenciáját tartotta meg 2016.
október 26-án a BKIK GSZT XX. Tanácsadó osztálya (TANOSZT) a hazánkban működő 14 szakmai szövetség – közöttük a MÉT – támogatásával.
Konferencia célja volt többek között:
 Segítse elő a tudásalapú és az innovatív megoldások minél gyorsabb és
eredményesebb elterjesztését a profit és non-profit területeken egyaránt
hazánkban.
 Mozdítsa elő, hogy a tanácsadók minél eredményesebb szolgálják az új tudásalapú, digitális gazdaság (shared economy) igényeire való átállást és a duális képzési programok megvalósítását.
 Növeljük határon túli magyar anyanyelvű tanácsadók szerepét és hazai tanácsadókkal való kooperációjuknak a hatékonyságát.
Nagy örömünkre, a konferencia programjába 8 fő MÉT tag előadása is bekerült.
 Vitorlát a tornádóban, avagy mit tudunk hozzáadni a fiatalok lendületéhez? (Dr.
Hoffer Ilona egyetemi docens – Katona Viktória Nóra PhD hallgató, Budapesti
Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszék)
 A START-UP gyakorlatának szélesítése, az innovációs módszerek alkalmazásával (dr. Hegedűs József, müsz. tud. kand., c. e. tanár)
 A VE alapú target costing illesztése a fenntarthatósághoz (Tarjáni István, ügyvezető igazgató, FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft.)
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BKIK TANÁCSADÓI KONFERENCIA (2/2. lap)
 A fenntarthatóság támogatása szakmai tanácsadással (Dr. Nádasdi Ferenc: professzor
emeritus; Dr. Keszi – Szeremlei Andrea: tanszékvezető főiskolai tanár; Zarándné Dr.
Vámosi Kornélia: főiskolai adjunktus, Dunaújvárosi Egyetem-Budapesti Gazdasági
Egyetem)
 Érték-folyamat térképezés ipari
környezetben (Tarjáni Ariella
Janka, BME Vegyészmérnök MsC
hallgató, Lean szakmérnök hallgató)
 Az értékirányítás, mint a szervezetek megújításának az eszköze (Tarjániné Illés Tünde, ügyvezető igazgató FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft)
A konferencia megfelelő alkalom volt arra, hogy az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelentetett Menedzsment Tanácsadási Kézikönyv bejelentésre kerüljön. A főszerkesztő Dr. Poór József.
A könyv 21. fejezete: „A Value Management - Value Engineering”, melynek szerzői: Tarjáni István - Dr. Hoffer Ilona - Dr. Nádasdi Ferenc - Szekeres Klára – Tarjániné Illés Marianna Tünde.
A BKIK keretein belül megszervezett konferencia sikeres volt. A több tucatnyi tanácsadói és PhDs előadás hasznos ismeretanyagot vonultatott fel a hallgatóság számára. A BKIK tervezi, hogy
konferencia kiadványt is megjelentet, melyben az értékelemző kollégák előadásai is megjelenthetnek.
(Tarjáni István)
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KÖNYVAJÁNLÓ
MacLeod, Jilly

Az emberiség zseniális találmányai
Az agymanók bemutatják
Ki volt az a lángelme, aki feltalálta az izzólámpát? Mikor szerelték be az első autórádiókat? Mi a közös
egy vízforralóban és egy száguldó vonatban?
Ha készen állsz egy nagyszerű utazásra az emberi találékonyság világába, az agymanók – a már tőlük
megszokott humorral – bemutatják a legfontosabb találmányokat, a leghíresebb feltalálókat és a legelképesztőbb ötleteket.
A látványos illusztrációk segítségével hat kulcsfontosságú találmányon keresztül megismerhetsz több
mint 300 újítást, amelyek megváltoztatták a világot.
Formátum: 300x252 mm
Megjelenés: 2016. április 22.
Terjedelem: 62 oldal
ISBN978-963-304-331-8
Bolti ár: 3200 Ft

(Illés Tünde)
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ZÁRSZÓ
Kedves Hírlevél Olvasó!
A szerkesztőség 2013. októberében indította útjára az Érték Hírlevelet. Szándékunk szerint a hírlevél volt hivatott
elősegíteni, hogy aktívan be tudj kapcsolódni programjainkba, a MÉT életébe, lehetőleg minden fontos eseményről
tudomást szerezz. Bízunk benne, hogy célunkat sikerült nagymértében teljesíteni.
Igyekeztünk minden hírről értesítést adni, képes formában beszámolni az eseményekről. Az eltelt 3 évben összesen 30
hírlevelet készítettünk. Szerkesztői tevékenységünk által próbáltuk minél több tagtársunkat - köztük Téged is -, bevonni a MÉT munkájába, hogy aktívan részese lehess szakmai közösségünknek.
A tisztújításhoz kapcsolódóan ez a szerkesztőség befejezte munkáját, az új Elnöki ciklusban lehetőséget szeretnénk
biztosítani más tagok részére is, hogy szerkesszék a hírlevelet, azaz átadjuk a stafétabotot. Mindenkinek sikeres értékelemzési munkákat, eredményes szakmai fejlődést kíván a:

SZERKESZTŐSÉG (2013-2016.)
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, alelnök
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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