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BOLTON - RIED FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ ELŐADÁS, 2014.09.13.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTÉKELEMZÉSI MŰHELYSZEMINÁRIUM, 2014.10.04.! 
 

 

 

 
 

 

2014. október 4.-én (szombaton) 9 órai kezdettel a MÉT szervezésében ÉRTÉKELEMZÉSI PROGRAMOZOTT ESETJÁTÉK 
műhelyszemináriumra kerül sor.  
A rendezvény helye: BKIK (1016 Budapest Krisztina krt. 99.) VI. emelet Baross Gábor terem.  
 
A műhelyszemináriumot  IGÉNYES szakembereknek, az ÉRTÉKELEMZÉS gyakorlati – a mai követelményeket kielégítő – 
alkalmazását megismerni kívánóknak ajánljuk. A szeminárium vezetőjének ígérete szerint a résztvevők minden ismeretet meg-
tanulhatnak 1 nap alatt ahhoz, hogy az értékelemzést bármilyen területen alkalmazhassák. A programozott esetjáték során „ösz-
szegyűjtött” segédletek az értékelemzés forgatókönyveként szolgálhatnak a szakemberek számára. A résztvevők emellett bete-
kinthetnek a team munka irányításába is. 
A műhelyszemináriumon egy megvalósított értékelemzés programozott lejátszására kerül sor. Az esetjátékot vezető egyúttal 
INFO bank-ként működik. A jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak a későbbiekben. A műhelyszemináriumot vezeti dr. He-
gedűs József c. egyetemi tanár (a MÉT alapító elnöke) értékelemzési módszertani kutató. 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2014. év augusztusában kiírásra kerül a 25 év alatti AVS szakértők részére a Bolton-Ried 
Funkcióelemzési Díj Pályázat! A nyertest az ezévi bírálati folyamat végén, várhatóan 2014. december 15-ig a SAVE International 
bizottsága választja ki. A nyertes díja, hogy részt vehet és előadást tarthat 2015. júniusában San Diegóban, a SAVE Interna-
tional által szervezett Nemzetközi Konferencián! 
Figyeld a felhívásokat! Gyere el, és hallgasd meg korunk egyik legnagyobb értékelemző guruja, Peter Axel Ried előadását! Az 
elmúlt 40 évben értékelemzésre képzett 380.000 vezetőt, összehangolt és irányított mintegy 8.000 teamet, 15 könyvet írt.  

 
GYERE ÉS TANULJ EGY NEMZETKÖZI SZAKTEKINTÉLYTŐL! 

A meghívót a MÉT Titkársága szeptember elején küldi ki! 
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SIKERES MÉT KLUB ÜLÉS 
 

 
 
 

 
 

    
 

      
 

2014. június 14-én (szombat) a hagyományoknak megfelelően klubülést tartottunk. Helyszín: Budafok, Pehely utca 13. Csa-
ládias környezetben vendégül látott minket Szekeres Klára CVS Life, PVM, MÉT Alelnök, a Minősítő Bizottság elnöke. 
A klubülésen meghallgattuk az AVS stratégiáról szóló tájékoztatót és áttekintettük az elemzéseket, valamint a SAVE Inter-
national ez évi jelentését beszéltük meg. Hangsúlyos témánk volt a 2014. évi SAVE International konferenciára utazó dele-
gáció feladatainak részletes megbeszélése, a Chicago-ban megtárgyalásra javasolt témákhoz a célparaméterek megfogalma-
zása. A klubülés a „hivatalos” napirendi pontok megbeszélését követően a résztvevők körében folytatott networking jellegű 
megbeszéléssé alakult át, mely nem lehetett volna eredményes házigazdáink lenyűgözően finom szendvicsei és a szokásos 
jeges capuccino nélkül. Köszönjük a vendéglátást! 
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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. A lehetséges külföldi és belföldi előadók feltárásával, a határon túli egyetemek bevonásának lehetőségével; 
2. Megfogalmazásra kerül az előadók felkérő levele; 
3. A szakmai nap szervezésének programjáról döntött a KSZB; 
4. A poszterszekció előkészítése, felhívás megfogalmazása, lebonyolítás tervezése; 
5. Bankett helyszínek feltárása, szálláshelyek felkutatása, kulturális programok kiválasztása; 
6. Más szakmai szervezetekkel történő együttműködés előkészítése, kiadások tervezése; 
7. Konferenciát megelőző tanfolyami nap előadójának felkérése. 

 

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. és 21. További kapcsolódó programokon is részt lehet majd venni 
2015.04.19-én előre láthatóan külföldi előadó tart oktatást, és 2015.04.22-re látogatás szervezése van folyamatban a kecske-
méti Daimler (Mercedes) gyárba. 

 

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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ELKÉSZÜLT AZ AVS STRATÉGIA 

  Az AVS stratégiát készítő team elvégezte közel 4 hónapig tartó munkáját.  
 

A stratégiai team legfontosabb javaslatai (fontossági sorrend és a teljesség igénye nélkül) 
 Élményszerűvé tenni az oktatást. Legyen minta-tanterv arra, hogy mik a követelmények. 
 Konferenciákon témától függő ÉE előadást tartani (pl. logisztika konferencia, logisztika téma, HR). 
 Az AVS-ek részére CVO-vá válási folyamat kidolgozása, ismertetése, segítése. (CVO = Chief Value Officer) 
 Legütősebb eredmények kommunikálása a Kormány és a cégek felé. Forma: reklámkiadványban MÉT összegzi a sikeres 

projekteket konkrétan. Képekkel, számokkal. 
 Mentori rendszer kialakítása az AVS-k és CVS-k között. 
 Facebook profil létrehozása. 
 Érthetően írjuk le, hogy mi szükséges a megújításhoz. A céges résztvevőnek is problémát okoz a folyamat, a publikálás stb.) 
 Évente legalább 1 pilot projekt beindítása. 
 Bolton-Ried funkcióelemzési díj működtetése. 
 Egyetemeken újra fel kell építeni az oktató gárdát. 

 
A stratégia készítés helyzetfeltárásának legfontosabb megállapításai 
 A magyarországi értékelemzési szakma „öregszik”., az egyetemi oktatók nem nevelték ki utódaikat. 
 A szakma ismertsége nem megfelelő (pl. HR körben). 
 A MÉT munkájába a válaszadók intenzíven és rendszeresen a MÉT Elnökségi ülésekbe alig, bizottsági munkába is alig, míg 

ÉE rendezvénybe is sajnos csak kb. 7% mértékben kívánnak bekapcsolódni. 
 Az AVS meghosszabbítók száma stagnál, nem motivál a meghosszabbítás lehetősége a képzettség alkalmazhatóságának hiá-

nyában. 
 
Köszönjük a munkát a közreműködőknek! A stratégiát készítő team vezetője: Tarjániné Illés Tünde CVS, PVM, TVM. A team 
tagjai: Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Égner Ibolya CVS, Szekeres Klára CVS-Life, PVM. 
A team munkáját segítette: Dr. Anwar Mustafa CVS-Life, Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, 
TVM, Dr. Varga Attila. 
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SAVE INTERNATIONAL NEMZETKÖZI KONFERENCIA - CHICAGO, USA (1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Az Affiliate Forum résztvevői (csoportkép)                    Tarjáni István Elnök előadása          Megbeszélés az egyetemi képzésekről 

 

    
 

Magyar résztvevők a konferencia plenáris ülésén         Dr. Nádasdi Ferenc Alelnök előadása 
 

 

A SAVE International 2014. június 23-26 között az Illinois államban lévő Chicago-ban tartotta éves konferenciáját. 
A konferencia első napján az ún. „Affiliate Forum” során a tagszervezetek egy egész napos program keretében be-
számoltak előző évi munkáikról. A magyar beszámolót az Affiliate Forum elfogadta. 

Magyarországot a Konferencián Tarjáni István Elnök 
és Dr. Nádasdi Ferenc Alelnök képviselték. Alelnök 
úr két sikeres szakmai előadást is tartott. A konferen-
ciáról információk a következő linken találhatóak:   

http://www.cvent.com/events/2014-save-value-summit/event-
summary-561bf41a075c491b8a724f4221ae19ca.aspx  
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SAVE INTERNATIONAL NEMZETKÖZI KONFERENCIA - CHICAGO, USA (2.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Balról haladva: Tarjáni István MÉT Elnök, MaryAnn Lewis SAVEI Alelnök, James D. Bolton SAVEI Elnök, 

Dr. Nádasdi Ferenc MÉT Alelnök, Drew Algase SAVEI Global Affairs 

A MÉT képviselői tárgyalásokat folytattak a SAVE International (SAVEI) vezetőivel.  
1. Tájékoztatást adtak a Dunaújvárosi Főiskolán, Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM vezetésével kidolgozott e-

learning tananyag elkészültéről és lehetséges felsőoktatási alkalmazásáról. A SAVE támogatta a javaslatot, a 
tananyag előzetes minősítésre a MÉT MB elé fog kerülni várhatóan 2015. tavaszán. 

2. A SAVEI hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország megalakítsa a Közép-Kelet Európai Value Engineering 
Központot. A Központ a tervek szerint támogatást nyújt a környező országok egyetemi tanárainak a magyar 
és külföldi egyetemen bevezetésre kerülő értékelemzési tárgy (Value Engineering) oktatáshoz. 

3. Jelenlévők tárgyaltak a 2015. április 20-21-én tartandó konferenciáról. A SAVEI Elnöke, Elnökhelyettese, és 
Minősítő Bizottságának vezetője ígérték, hogy jönnek Budapestre és tartanak előadást. Előre is nagyon kö-
szönjük!  
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SAVE INTERNATIONAL NEMZETKÖZI KONFERENCIA CHICAGO, USA (3.) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
James D. Bolton, Peter Axel Ried és Tarjáni István a Bolton-Ried Díj alapító okiratának aláírását követően. 

  

James D. Bolton SAVE International Elnök és Peter Axel Ried nemzetközi Value Engeneering szaktekintély meg-
alapították a Bolton–Ried Funkcióelemzési Díjat. A díj alapításáról és alapvető szabályiról nemzetközi megállapo-
dás született, amelyet az alapítók és a MÉT Elnöke írtak alá. A magyarországi kiírás jelenleg kidolgozás alatt áll. A 
Bolton-Ried Díj szabályozást előkészíti: Tarjáni István MÉT Elnök, Dr. Hoffer Ilona Alelnök, Szekeres Klára Alel-
nök, MB Elnök, Illés Tünde NCO Elnök. A szabályozást és a pályázati felhívást augusztus elején jelentetjük meg. 
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JÚNIUSI ESEMÉNYEK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Június hónapban történtek: 
 2014.06.03-án ülést tartott a MÉT Konferencia Szervező Bizottság. Részletek az 5. oldalon. 
 2014.06.10-én került megrendezésre a Virtuális Erőmű Program szervezésében a Zöld Marketing Módszertani Börze. A 

program első részében a hallgatók az értékelemzésről, mint a fenntartható stratégia kialakításának eszközéről hallhattak 
előadásokat. Elsőként Tarjáni István MÉT Elnök tartotta meg előadását A funkciók vezérelte fenntarthatóság címmel, 
majd Szilágyi Tibold projektvezető – KÉSZ Építő Zrt munkatársa Az értékelemzés és energiahatékonyság javítás kap-
csolata (Legjobb marketing a jól működő példa!) címmel. A rendezvény sikeres volt, sikerült sok érdeklődő számára az 
értékelemzés lényegi jellemzőit megismertetni. 

 2014.06.11-én volt a TOP Hivatáskamara újabb ülése, ahol a MÉT-et Szekeres Klára Alelnök képviselte. Elindult a Ta-
nácsadói Hivatás Kamara (THK) projekt. A projekt során kiemelten fontos: Figyelni kell, hogy a THK létrehozása során 
milyen ellenérdekelt csoportok vannak, stratégiát kell kidolgozni ezen kockázatok kezelésére. A minősítési rendszer ma-
radjon a szövetségeknél, a THK-nak ne legyen saját szakmai minősítő rendszere, csak lajstromozza az általa elfogadott 
szövetségi minősítéseket, és ellenőrizze ezek meglétét a jelentkezők esetén. A THK tagság feltételeinek pontos és időt ál-
ló meghatározása kiemelten fontos feladata a projektnek. Fontos feladat a közös etikai kódex megalkotása. A projekt 
végrehajtása munkacsoportokban folyik. Projektvezető: Csanádi Péter. Szeptember végén TOP találkozó, következő há-
zigazda a TANOSZT. Dr. Poór József beszámolt a tanácsadói felmérésről: A felmérés lezárult (242 személy válaszolt), 
július elejére elkészül az elemzés. A válaszolók és a tagszövetségek képviselői részére elküldik az elemzés eredményét. 

 2014.06.13-án a Miniszterelnökség Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága megtartotta Monitoring Bizottsági 
Ülését. A MÉT-et már évek óta Dr. Nádasdi Ferenc Alelnök úr képviseli. Az ülésen a résztvevők megtárgyalták a VOP 
2013. évi Éves Végrehajtási Jelentését, (intézményrendszeri átalakítás bemutatásával kiegészítve), az Európai Uniós 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) beszámolóját, a 2014-2015-ös Értékelési Tervet.  

 2014.06.14-én megtartottuk idei első Klubülésünket. Részletek a 4. oldalon. 
 2014.06.23-26 SAVE International Konferencia; Chicago, Illinois, U.S.A. Részletek a 7-9 oldalakon. 
 Befejeződött az AVS stratégia készítése. A dokumentált stratégiai anyagot a team átadta a MÉT Elnökségnek. A részle-

tes beszámolót lásd: 6. oldal. A stratégia készítésében résztvevőknek köszönjük a munkát! 
 A MÉT megújította megállapodását a BGF-el az AVS vizsgáztatáshoz kapcsolódóan. 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – JÚLIUS-AUGUSZTUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július-Augusztus hónapban tervezett események: 
 Elnökségi ülés: 2014.07.02. 
 Bolton – Ried Funkcióelemzési Díj szabályzatának és Pályázati felhívásának elkészítése. Tarjáni István CVS, PVM, 

TVM, Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Illés Tünde CVS, PVM, TVM. 
 Konferencia honlap tartalommal való feltöltése – Tarjáni István CVS, PVM, TVM. 
 MÉT szemle nyomdai szerkesztése - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM, Tarjáni István CVS, PVM, TVM 
 Konferencia szervezőbizottsági (KSZB) ülés, tematika és szekciók előkészítése, előadók felkérése, szálláshely ajánla-

tok, programkínálat tervezése. – Tarjáni István CVS, PVM, TVM, Szekeres Klára CVS-Life, PVM, Dr. Hoffer Ilona 
CVS-Life, PVM, TVM, Eperjesi Dávid AVS, Erményi Péter AVS, Pásztor Dóra. 

 Pilot projektek befejezése, javaslatok készítése, zárójelentések elkészítése. Témavezetők: Szekeres Klára CVS-Life, 
PVM, Illés Tünde CVS, PVM, TVM. 

 Egyeztetések magyar egyetemi oktatókkal az AVS oktatások bevezetéséről. Tarjáni István MÉT Elnök. 
 
 

A programok sokszínűek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témához vagy rendez-
vényhez csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 

 

Az Érték Hírlevél következő számának várható megjelenése: 2014. szeptember eleje. Mindenkinek nagyon kellemes 
nyári vakációt kívánunk! 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 
 

 
 

ÁLLÁSAJÁNLATOK 
 
 
 
 
  

Scott Belsky a kreatív szakma egyik jelentős platformjának, a Behance-nek az alapí-
tója, éveken keresztül különböző módszerekkel azt vizsgálta, mi lehet a titka a pro-
duktívan kreatív egyéneknek és csapatoknak, hogyan tudják megvalósítani hihetetlen 
ötleteiket a leginnovatívabb vállalatok, mint az IBM, az Apple vagy a Disney. Bármi-
lyen meglepő, a sikertörténetek egyértelműen azt igazolták, hogy csupán 1% az ötlet 
és 99% a megvalósítás. Vagyis legyen szó akár egy hétköznapi problémáról, vagy egy 
világraszóló merész ötletről, sokkal nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a megvalósí-
tásra. A szerző rendkívül sok konkrét gyakorlati példán keresztül, élvezetes stílusban 
összegzi, mit kell tennünk, hogy ötleteink valóra is váljanak, hogyan szervezzük eh-
hez a munkánkat, hogyan használjuk fel a közösségben rejlő erőt, és hogyan alakítsuk 
ki vezetői szokásainkat és magatartásunkat. 

Bolti ár: 3900 Ft 

Kedves Tagjaink és Érdeklődők! 
Az állásajánlatok az Interneten fellelhetőek, azonban azok hitelességéért felelősséget nem vállalunk! 
 
PEMÜ Zrt. PROJEKTVEZETŐ  
Link: http://www.pemu.hu/index.php/hu/allasajanlatok/207‐pemu‐karrier‐projektvezeto  
Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft. Operational Excellence tanácsadó gyakornok 
Link: http://www.samling.hu/index.php?pg=news_5_30  
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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     

 
         


