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ELNÖKI BEKÖSZÖNTŐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDVES MÉT TAG!  
KEDVES ÉRTÉKELEMZÉS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ! 
 
Köszöntelek az új Elnökségi ciklus egyik új kezdeményezése alkalmából. 
Első alkalommal jelentetjük meg az ÉRTÉK HÍRLEVÉL folyóiratunkat, ezt 
„tartod most a kezedben”. Célunk, hogy a tagságot és az értékelemzés iránt ér-
deklődőket rendszeresen tájékoztassuk arról, hogy mi történt Társaságunk éle-
tében az előző hónapban, és a következő hónap milyen rendezvényeibe, prog-
ramjaiba kapcsolódhatsz be. 
 
Az elkövetkező ciklus vezetőségének fontos tennivalója a szakma iránti folya-
matos társadalmi érdeklődés fenntartása. A szakma társadalmi jelenlétének ösz-
tönzése, média megjelenésünk szélesebb körű kiépítése, az internetes megjele-
nés bővítése, a társ egyesületekkel való kapcsolat intenzifikálása. 
 
A társaság egyik lényeges küldetése a szakmai hagyományok ápolása, a hazai 
értékelemzés értékeinek megőrzése, a szakma kiemelkedő egyéniségeinek 
munkásságát elismerő és terjesztő fórumok működtetése 
A MÉT abban a megtisztelő helyzetben van, hogy egyetlen európai országként 
a SAVE International világszervezet társult tagja. Tengerentúli barátainknak 
köszönhetjük a minősítési rendszerhez kapcsolódó licenceinket. Programunkat 
így a nemzetközi sztenderdként tekinthető „PACE” (Promote VM, Advocate 
VM, Certify VM, Educate VM) megközelítésre kívánjuk felépíteni, melynek 
keretében a MÉT az értékelemzés hazai Terjesztői, Érdekképviseleti, Minősíté-
si, Oktatási szerepkörének betöltésére fektethet hangsúlyt. 
 
Bízom benne, hogy a hírlevél elősegíti, hogy aktívan be tudj kapcsolódni prog-
ramjainkba, a MÉT életébe, minden fontos eseményről tudomást szerezz. Re-
méljük, mihamarabb köszönthetünk személyesen is a programjainkon.   
 
 
 

Baráti üdvözlettel:  
Tarjáni István CVS, PVM, TVM 
MÉT elnök 

MÉT Elnök 
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TISZTÚJÍTÁS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Magyar Értékelemzők Társasága 2013. október 03-án tartotta tisztújí-
tó közgyűlését. A jó hangulatban megtartott közgyűlésen sokan megje-
lentek, amit ezúton is köszönünk. 

A megválasztott új elnökség: 

Elnök: Tarjáni István CVS, PVM, TVM 

A közgyűlés után az új elnökség megtartotta első ülését. Az Elnökség 
az alelnöki posztokat az alábbiak szerint osztotta el: 

Kommunikációs alelnök: Égner Ibolya CVS 
Tudományos alelnök: Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM 
Szabványügyi alelnök: Márkus Gábor CVS, PVM, TVM 
Nemzetközi kapcsolatok: Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM 
Minősítési alelnök: Szekeres Klára CVS-Life, PVM 
Szervezetépítési alelnök: Dr. Varga Attila  
 
Új Ellenőrző Bizottság: Kajtár Katalin, Zarándné dr. Vámosi Kor-
nélia CVS, Kovács Lajos 
 
A közgyűlés hivatalos programját követően Dr. Hegedűs József CVS-
Life, PVM elmondott egy szép verset, melyet a jelenlévők nagy öröm-
mel hallgattak meg. Köszönjük!   
 

Az új Elnökségnek jó munkát kívánunk! 
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK (1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. október 03. MÉT Közgyűlés.  
Az eseményről részletesen a 4. oldalon számoltunk be. 
 
2013. október 05. Open Space. TOP 
A MÉT tagja a Tanácsadók Országos Platformjának (TOP), ahol Szekeres Klá-
ra képvisel bennünket. Ezen a szombati napon „Hogyan újítsuk meg a tanács-
adói hivatást” work-shop-ot tartottak, amely minden TOP számára nyilvános 
volt, mi is meghirdettük tagjaink között. Ezen az egész napos programon a 
MÉT-et az alábbi tagjaink képviselték: Szaksz Ferenc, Szekeres Klára, 
Tarjániné Illés Tünde, Tarjáni István. 
Köszönjük, hogy képviselték szervezetünket és aktívan részt vettek a munká-
ban. Ha valaki be akar kapcsolódni a közös munkába, kérjük, jelezze a titkár-
ságnak. 
A nap folyamán sok izgalmas beszélgetés zajlott, amelyekről  azt hisszük ilyen 
vagy olyan módon tovább fognak folytatódni, és egy-két dologban komolyan 
előmozdító kezdeményezés is született  

 Tanácsadói generációk közötti együttműködés javítása  
 Tanácsadói kompetenciák minősítésekben (alapleltár elkészítése, közös 

halmaz megtalálása) - MÉT résztvevő: Szekeres Klára 
 Kérdőív a tanácsadói szakmáról - MÉT résztvevő: Tarjáni István  
 Tanácsadói „kamara” - MÉT résztvevő: Szekeres Klára 
 Közös etikai kódex  
 EU buid up skills  
 TOP-Agenda  
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OKTÓBERI ESEMÉNYEK (2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013. október 17. MÉT Elnökségi ülés 
Az új Elnökség megtartotta második ülését. Az elnökség véglegesítette az 
alelnöki posztokat, meghatározta az új MÉT MB személyi összetételét az 
alábbiak szerint: 
Elnök: Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tagok: Dr. Hoffer Ilona, CVS, 
PVM, TVM, Márkus Gábor, CVS, PVM, TVM 
Konzultatív jellegű és szavazati joggal nem rendelkező tagok: Égner Ibo-
lya CVS, Kajtár Katalin CVS, Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM, Dr. 
Tóth Antal CVS-Life.  
Külföldi partnerek felé a kapcsolattartók: Tarjáni István, Dr. Nádasdi 
Ferenc CVS-Life, PVM 
Ezt követően az Elnökség megtárgyalta az Elnökségi ciklus főbb irányait 
(benyújtott elnöki és alelnöki programok alapján), azokat a témák ütemezte. 
Az Elnök és minden Alelnök elkészítette a következő 3 hónapra a tevékeny-
ségei ütemezését. Az Elnökségi ülésről Szentpéteriné Kovács Zsuzsa titkár-
ságvezető készítette az emlékeztetőt, amely az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően minden MÉT tagnak megküldésre kerül. 
 
2013. október 28. TOP Hivatáskamara megbeszélés 
A TOP megbeszéléseken körvonalazódott, hogy a sok kis szakmai szervezet 
egyenként nem képvisel akkora erőt, ami a tanácsadói szakmák elismertsé-
gét növelhetné. Jelenleg a tanácsadó meghatározás sajnos inflálódik, haszná-
lata semmilyen végzettséghez nem kötött. Ennek a helyzetnek a javítására 
fogalmazódott meg egy olyan javaslat, hogy kerüljön megalakításra egy ta-
nácsadói kamara. A MÉT-et Szekeres Klára CVS-Life, PVM képviseli. 
 
Október hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még: 

 A MÉT honlap karbantartása – Tarjáni István CVS, PVM, TVM, 
Szentpéteriné Kovács Zsuzsa titkárságvezető 

 SAVE International Modul I. Műhelyszeminárium oktatásának kiter-
jesztése a felsőoktatásban munkaanyag kidolgozása – Dr. Nádasdi Fe-
renc, CVS-Life, PVM 

 Oktatási csomag tervezet kidolgozása - Dr. Nádasdi Ferenc, CVS-
Life, PVM 

 MÉT MB dolgozott a CVS újraminősítéseken. – Dr. Hoffer Ilona 
CVS-Life, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Tarjáni Ist-
ván CVS, PVM, TVM 

 Az Értékelemzési Szemle következő számának előkészítése történik – 
Dr Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Dr Varga Attila, Katona Vik-
tória AVS 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK 
 

 

 

 

 

 

 
KÖNYVAJÁNLÓ 

 

 BÚCSÚ 

 

2013. november 06. TOP Tanácsadói kérdőív ws. 

2013. november 8-9. EGB ülés Rotterdam 

2013. november 14. Tudomány Hete DUF Dunaújváros 

2013. november 14. 3. Elnökségi ülés DUF Dunaújváros 

2013. november 25-27. Kanadai Nemzetközi Konferencia Montreal 

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

nél, írj az info@shva.hu-ra! 

Menedzsment-tanácsadási kézikönyv - 3. 
bővített, átdolgozott kiadás  
Poór József szerkesztésében. Akadémiai Ki-
adó, 2010. 696 oldal, Kötés: karton, ISBN: 
9789630589444 
Tíz éve annak, hogy megjelent a Menedzs-
ment-tanácsadási kézikönyv első kiadása. Ma, 
amikor már egyértelmű a menedzsment tanács-
adók szerepe és felelőssége a gazdaság meg-
újulásában, egy lényegesen letisztultabb kiér-
leltebb, aktualizált könyvet tarthatunk a ke-
zünkben. Ebben már egy fejezetet is kap az 
értékelemzés. 

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy DR. HABIL. KÖRMENDI LAJOS nyugalmazott egyete-
mi tanár, a Budapesti Gazdasági Főiskola Professzor Emeritusa, 
a MÉT tagja, CVS-Life szakértő, 2013. szeptember 18-án el-
hunyt. Emlékünkben megőrizzük! 
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SZERKESZTŐSÉG 

KIADJA:  

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök 

 

 

 

 

 

 

AZ OKTÓBERI SZÁMOT SZERKESZTETTÉK: 

ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM 
SZEKERES KLÁRA CVS-Life, PVM 
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM 
 
KAPCSOLAT: 

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 

info@shva.hu  

www.shva.hu              


