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KÜLÖNLEGES HANGULATÚ MÉT SZAKMAI NAP   

 

2015. november 14-én tartottuk 2015. évi őszi Szakmai Napunkat „HOGYAN ÉRTÉKELEMEZ-
TEK NAGYJAINK?” címmel.  
 

A Szakmai Napon előadást tartottak: 
Dr. Anwar Mustafa, BGF egyetemi 
tanár, Dr. Iványi Attila Szilárd, BCE 
egyetemi tanár, Dr. Nádasdi Ferenc, 
MÉT Alelnök, DUF főiskolai tanár, 
SAVE Fellow, Dr. Reuss Pál, BME 
egyetemi tanár, Szekeres Klára, 
BUDAVAT Kft, MÉT Alelnök, Dr. 
Varga Attila, MÉT Alelnök. 

 
Összességében nagyszerű előadásokat 
hallottunk. A Szakmai nap résztvevőiről 
a délelőtti és a délutáni időszakban is 
készítettünk fotót, mely igen kedves 
emlék számunkra, hiszen szakmai ren-
dezvényünkön az idősebb korosztályt 
képviselő értékelemző kollégákkal is 
találkozhattunk. 

(Illés Tünde) 
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ÚJRA ELÉRHETŐ MAGYARORSZÁGON A CVS MINŐSÍTÉSHEZ  

SZÜKSÉGES MODULE II. TANFOLYAM! 
 
Tarjániné Illés Tünde CVS®, PVM, TVM és Tarjáni István CVS®, PVM, TVM a MÉT MB-nél és a SAVE Interna-
tional szervezet Minősítő Bizottságánál 2015. novemberben 
akkreditáltatták kidolgozott Module II. tananyagukat. 

A fentiek, valamint a kézhez kapott bizonyítvány alapján jo-
gosultak arra, hogy Magyarországon, magyar nyelven újra 
Module II. tanfolyamot tudjanak tartani. 

A Module II. tanfolyam elvégzése és a tanfolyam elvégzését 
követő részvételi igazolás elengedhetetlen ahhoz, hogy 
CVS® minősítést tudjon bárki megszerezni. A Module II. 
tanfolyam évekig nem volt elérhető Magyarországon, így 
talán ez is okozta azt, hogy 2013. április óta senki nem szer-
zett CVS® minősítést. 

A szakma fennmaradása és megújulása érdekében szükséges 
biztosítani Magyarországon, magyar nyelven az érdeklődő szakemberek továbblépési lehetőségeit. Ha szeretnél 
CVS® lenni jelentkezz! 

Részletek: http://www.fokusz-2.hu/hu/kepzesek/module-ii.html  

                                (Illés Tünde) 
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MEGÚJÍTÁSRA KERÜLTEK A MODULE I. PIACI LICENCEK 
A közelmúltban a MÉT egyeztetéseket kezdeményezett és folytatott a SAVE International-val a különféle nyilván-
tartások egyezőségéről. Tengerentúli kollégáink álláspontja szerint ugyanis Module I workshop-ot (és ezt követően 
Module I vizsgát) csak az általuk is jóváhagyott instruktorok tarthatnak.  
A MÉT nyilvántartása szerint minden lejelentett MÉT tag instruktornak van érvényes Module I licence Magyaror-
szágon. A licenc megszerzéséhez kapcsolódó minősítési díjak a korábbi évek során átutalásra is kerültek a SAVE In-
ternational felé. Az átutalásokat sikerült leegyeztetni és örömmel jelezzük, hogy nincs eltérés. 
A SAVE International mindezzel egyidejűleg jelezte a MÉT, illetve a MÉT MB részére, hogy csak olyan szakértői / 
instruktori licencet fogad el érvényesnek, mely a MÉT MB részéről történt magyarországi jóváhagyást követően ré-
szükre angol nyelven kiküldésre kerül, végleges jóváhagyásra. A licencek ugyanis csakis a SAVE CB általi jóváha-
gyást követően válnak érvényessé. A végleges jóváhagyásról a SAVE International egy certifikációt állít ki és elkül-
di a MÉT részére. A MÉT MB mindenben igazodik a SAVE International-val érvényben lévő megállapodásaihoz, 
így pl. a felsőoktatási intézmények oktatói is beküldik a MOD I vizsgáztatáshoz előírt dokumentumaikat. 
A MÉT MB a maga részéről korrigálni kívánta a felszínre került hiányosságot. 
A 2015.11.30-i nyilvántartás szerint a MÉT tagjai közül piaci Module I. instruktori licenccel az alábbi CVS szakér-
tők rendelkeznek: 

 Dr. Hoffer Ilona CVS®-Life, PVM, TVM 
 Márkus Gábor CVS®, PVM, TVM 
 Dr. Nádasdi Ferenc CVS®-Life, PVM 
 Szekeres Klára CVS®-Life, PVM 
 Tarjániné Illés Tünde CVS®, PVM, TVM 
 Tarjáni István CVS®, PVM, TVM 

 (Illés Tünde) 
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EGB/CEN MEETING – SEVILLA, SPANYOLORSZÁG, 2015.11.20-21.   (1/2.) 

 
A spanyolországi Sevillában (Andalúzia tartomány) tartotta soron kö-
vetkező megbeszélését az EGB. Hasonlatosan az előző években kiala-
kult gyakorlathoz a CEN TC279 munkacsoportok ülése is e két nap 
alatt zajlott le. A helyszínt az EGB elnöke, Carmen Baena Sanchez úr-
hölgy biztosította saját munkahelye támogatásával. Így kaptunk lehe-
tőséget ismét arra, hogy az Andalúz Technológiai Intézet (a spanyol 
szabványügyi testület tagja) a 2008. évi sevillai EGB-s megbeszélés 
helyszínén ismét termet és ellátást biztosított mindkét szakmai prog-
ram részére. Az EGB ülésen 8 ország képviseltette magát és az előre 
meghirdetett napirendi pontokon haladtunk végig. 

- Sevillában tisztújításra került sor. A jelenlegi háromtagú vezetés a 
következő ciklusra is vállalta a teendők önkéntes végzését, így    
Carmen Baena Sanchez (ES), Pierre Moriceau (FR) és Manfred 
Ninaus (AT) lesznek a következő ciklusban is a vezető tisztségvise-
lők. A szavazás egyhangú volt. 

- Jelenlévők áttekintették az egyes országokban működő NCO-k tevékenységét, az aktuális fejleményeket. A megbe-
szélés során számos hasznos, elsősorban adminisztratív jellegű információ került megosztásra a résztvevők között. 
Döntés született arról, hogy felhő alapú tároló helyen minden ország egy-egy alkönyvtárban gyűjti és tárolja saját 
nemzeti szabályozását, az alkalmazott nyomtatványokat. A teljes tudásanyag megosztásra kerül, minden EGB tag-
ország, minden NCO hozzáférhet a fájlokhoz (EGB Data Management System). Ez az adminisztratív lépés nagy-
mértékben elősegíti a Value For Europe képzési és minősítési rendszer fejlesztését, a Value Management jövőbeni 
térnyerését. Az EGB ajánlása szerint a szabályozásokat angol nyelven, illetve kétnyelvű dokumentumként (nemzeti 
nyelven) kell elkészíteni és fejleszteni. A tárgyban teljes egyetértés alakult ki a résztvevők közt. 
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EGB/CEN MEETING – SEVILLA, SPANYOLORSZÁG, 2015.11.20-21.   (2/2.) 

 
- Az EGB pénzügyi helyzete stabil. Az EGB változatlanul likvid és lehetőség nyílik új 

programok finanszírozására.  
- A 2015. év során egy új weblap kifejlesztésére kért be indikatív ajánlatot egy brit 

webfejlesztő cégtől Mike Graham annak érdekében, hogy az EGB a tervezett új 
megjelenését egy megújult internetes felületre alapozhassa. A fejlesztők az IVM ré-
szére is folyamatosan szolgáltatnak és az ajánlatban vázolt professzionális weblap-
hoz kapcsolódóan nemcsak a design és a programozás, de a folyamatos karbantartás, 
nyomon követés, kereső optimalizálás és a tanácsadói háttértámogatás elemei is szerepelnek. Az új weblap minden 
bizonnyal paradigmaváltást jelent az EGB eddigi kibertéri és piaci jelenlétéhez képest. A résztvevők egyhangúan 
támogatták az egyeztetések továbbvitelét, a tervezett fejlesztés tar-
talmi és pénzügyi részének folytatólagos tárgyalását. 

- Az EGB tervezi, hogy további európai, elsősorban természetesen 
EU-beli országok Value Management szervezeteivel veszi fel, illet-
ve fűzi szorosabbra kapcsolatát. Az erre irányuló szisztematikus te-
vékenység lényegében minden egyes országra kiterjedhet, de jelen-
leg már előrehaladottak az egyeztetések Szlovéniával. 

- A CEN/TC279 WG2 munkamegbeszélést tartott a szombati napon 
és a prEN 12973 szabványfejlesztési folyamat soron következő 
egyeztetése zajlott. 

A soron következő EGB/CEN ülés 2016. márciusban lesz, Párizsban. A megbeszélés résztvevői a szokásos baráti 
hangvételben, konstruktívan tárgyalták végig mindkét napon a napirend szerinti pontokat. Ismét nagy megtiszteltetés 
volt körükben lenni és képviselni a MÉT-et, a magyar álláspontot.  

(Tarjáni István) 
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AZ EGB ELFOGADTA AZ NCO SZABÁLYOZÁST 

 
A Value For Europe képzési és minősítési rendszerhez kapcsolódóan a MÉT egyik bizottságaként működő NCO 
(National Certification Organization) a 2015. év során a 4 fő hazai TVM szakértő aktív közreműködésével kidolgoz-

ta működésének alapdokumentumát. A Magyar Érték-
elemzők Társasága (MÉT) Nemzeti Minősítő Szerve-
zetének (NCO) Működési Kézikönyve (Operating 
Procedures Manual) kétnyelvű dokumentum, mely 
magyar és angol nyelven, tükörfordításban írja le a 
szabályozást. A fájl 2015. nyár végén elküldésre került 
az EGB tagországok részére, előzetes áttekintésre. Az 
ősz során több alkalommal volt levélváltás az EGB 
tagjaival arról, hogy a magyar kezdeményezés alapján 
minden ország tegye kölcsönösen elérhetővé a Value 
For Europe képzési és minősítési rendszerhez kapcso-
lódó különféle adminisztratív dokumentumait egymás 
munkájának támogatása érdekében. Az EGB sevillai 
ülésén a jelenlévők egyhangúan elfogadták a MÉT 
NCO alap dokumentumot. Az EGB elnöke és a MÉT 
elnöke a fontos mérföldkövet kézfogással tette emlé-

kezetessé. (A háttérben a MÉT NCO által elkészített fájl volt kivetítve.) A MÉT Elnöksége részéről az NCO tagjai-
nak munkáját – kiemelve Dr. Hoffer Ilona és Illés Tünde aktív és szakszerű közreműködését – ezúton is megköszö-
nöm. A folytatáshoz további sok sikert, jó egészséget kívánunk! 

 (Tarjáni István) 
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FELHÍVÁS AZ ÉV LEGJOBB ÉRTÉKELEMZÉSE DÍJ 

PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE 
 
A MÉT a stratégiájában megfogalmazottakhoz illeszkedően a hosszú évtizedek alatt kialakult szakmaiság minél szé-
lesebb körben való elterjesztése érdekében díjat alapított, melynek neve a 2016. évben: 

 
A 2015. Év Legjobb Értékelemzése Díj 

 
A MÉT Elnöksége részéről kérjük az értékelemzéssel foglalkozó kollégákat, hogy tanulmányozzák át a kapcsolódó 

dokumentációkat. Az arra alkalmas értékelemzési munkák 
részt vehetnek e nemes megmérettetésben. A részletinfor-
mációkat a MÉT honlapról letölthető dokumentumok tar-
talmazzák. 

http://www.shva.hu/met-tevekenysege/dijaink-projekt 
A letöltés minden évben csak az Elnökségi jóváhagyást 
követően, a pályázat benyújtásának határidejéig (2016. ja-
nuár 15-ig) lehetséges! 

 
Minden kedves Értékelemző Kollégának jó  

pályázást kívánunk! 
 

Dr. Hoffer Ilona, MÉT Alelnök 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – DECEMBER 
 

 SAVE Konferenciára való jelentkezések koordinálása, kiküldése. Tarjáni István MÉT Elnök 

 AVS Stratégiai projektekhez teamek megalakítása: Illés Tünde, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa 

szervezők 

 NCO nemzetközi tudástárhoz a magyar tartalom fejlesztése. Illés Tünde NCO Elnök 

 Ried-Bolton Díj Eredményhirdetés. Tarjáni István MÉT Elnök 

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

Tarjáni István, MÉT Elnök 
 

A programok sokszínűek, érdekesek, kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! Ha bármely témá-
hoz vagy rendezvényhez csatlakozni szeretnél, írj az info@shva.hu-ra! 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

 

  

Horváth M. Tamás (szerk) 
Külön utak. Közfeladatok megoldásai 
Dialóg Campus Kiadó 2014. 

A közszektorról szóló amerikai menedzserképzős tankönyvek szerint „nem lehet az utcán bal- vagy 
jobboldali módon aszfaltozni.” Dehogyisnem – vágja rá gondolkodás nélkül mindenki, aki csak egy 
kicsit is beleszagolt az utóbbi évek hazai közéleti vitáinak légkörébe. A nemzetközi összehasonlító ku-
tatásokon alapuló könyv ennek az újabb keletű érdeklődésnek a szakmai hátterébe enged bepillantást. A 
közszolgáltatások megszervezésének rendszere különböző az egyes államokban és különböző az egyes 
főbb ágazatokban. Mégis vannak jellemző modellek, amelyeket a feladatok fő fajtáiként érdemes szám-
ba venni. A kötet a hálózatos szolgáltatások egyes nagyrendszereit (víz-, energiaellátás), az alapvető 
humán ellátásokat (szociális, köz- és felsőoktatási szolgáltatások) tekinti át. Külön tanulmányok foglal-
koznak az Európai Unió kapcsolódó politikáiban bekövetkezett változásokkal, az ezredfordulóig szár-
nyaló liberalizáció korszakához képest. Végül a könyv empirikus módon tárja fel a nemzetközi folya-
matok hatásait a közfeladatok ellátásának átalakításában a hazai viszonyok között napjainkban. 

A kötet az MTA-DE Közszolgáltatási kutatócsoport Területi közszolgáltatások szabályozásai című pro-
jektje (2012-16) keretében készült. A kötet jelenleg kereskedelmi forgalomban nem kapható, de ameny-
nyiben szeretne példányhoz hozzájutni, kérjük, jelezze ezt a kutatócsoport e-mail címén 
(kozszolg.kut@law.unideb.hu) vagy Andrási Tündénél az (52) 512-700/77114 telefonszámon. 

Megjelenés: 2014‐00‐00 
Méret:: B/5 
Terjedelem: 376 
Kötés: kartonált 
ISBN: 978‐615‐5376‐34‐4 



 

 			 Oldal	12	 	
			 	

Magyar Értékelemzők Társasága                            HÍRLEVÉL III. évfolyam 11. szám  2015. 11. 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     

   


