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MÉT KÖZGYŰLÉS: 2016. március 31. csütörtök!  

 
A 2016. évi rendes KÖZGYŰLÉSÜNKET 2016. március 31.-én, csütörtökön tartottuk. 
 
A Közgyűlés a kiküldött napirendi pontok szerint zajlott, melynek során elfogadásra került a 2015. évi munkavégzésről elhangzott és 
előre kiküldött beszámoló, a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, az Ellenőrző Bizottság 2015. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolója, az Etikai Bizottság elnökének éves beszámolója.  
A Közgyűlés elfogadta a 2016. évi munkatervet és költségvetést.  
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(folytatás az előző lapról) 
 
A Közgyűlés döntött a Dr. Lenkey Miklós és Temesszentandrási Guidó díjakról.  

A 2015. évi Dr. Lenkey Miklós díjat a Közgyűlés Szekeres Klára CVS®-Life, PVM szakértőnek, a 
BUDAVAT Kft értékelemzőjének ítélte oda, aki hosszú éveken keresztül oktatta az értékelemzést 
mind főiskolán, mind piaci területen is és számos AVS minősítésű hallgatót képzett, illetve vizsgáz-
tatott. Emellett a Tanácsadói Kézikönyv egyik fejezetének írásába kapcsolódott be, amelyben az 
értékelemzés módszertana szerepel. Szekeres Klára különösen költségelemzési területen fejleszti az 
értékelemzés módszertanát, új módszertani elemeket dolgoz ki, amelyeket konferencia előadásokon 
ismertet.  

 

 

A 2015. évi Temesszentandrási Guidó díjat a Közgyűlés Pekárik Gézának, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. műszaki igazgatójának szavazta meg. Az értékelemzés terjesztésében jelentősen közreműködött. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-ben saját értékelemzéssel foglalkozó szervezeti egység létrehozását, 
5 év alatt közel 90 fő AVS, 3 fő CVS®, 2 fő PVM képzését támogatta. Belső szabályozásban előírták 
egy meghatározott beruházási összegű értékhatár felett a kötelező értékelemzést. 

 
A Közgyűlésen terveztük átadni a 2015. évi Legjobb Értékelemzési Projekt Díjat, azonban a bírálati 
folyamat egy nem várt körülmény miatt elhúzódik. A díj átadására később kerül sor. A Közgyűlésen 
megjelenteknek köszönjük a részvételt! 

 (Tarjániné Illés Tünde) 
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FELHÍVÁS SZJA 1% 

 

Tisztelt MÉT Tagok, Minősített Barátaink, Kedves Olvasók!  

Kéréssel fordulunk Hozzátok! Arra kérünk Benneteket, ha lehetőségetek van rá és módotokban áll, szíveskedjetek a 
2015. évi SZJA 1 %-ot a Magyar Értékelemzők Társasága részére felajánlani!  

A MÉT ehhez szükséges adatai változatlanok,  

adószám: 19635222-1-42 

megnevezés: Magyar Értékelemzők Társasága 

Támogatásotokat előre is köszönjük! Újra köszönetet mondunk azoknak, akik tavaly is támogatták a Társaságunkat! 

 
(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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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 ötlet. Külön listára kerültek az olyan nagyszerű ötletek is, amelyek 
ugyan témahatáron kívül voltak, azonban azokat a team átadja a MÉT Elnökség részére megfontolásra. Az ötletek 
szelektálását követően az egyéni feladatok meghatározásra kerültek. A megbeszéltek szerint az ötletek alapján a team 
tagjai konkrét javaslatokkal készülnek a következő team ülésre. 
 
A team ülés időpontja: 2016. április 21. 18:00 óra.    (Esőnap: 2016. április 29. 9:00 óra.) 
A team ülés helyszíne: MÉT székhely, 1067 Budapest, Eötvös utca 29. Kapucsengő 29. 
 
A team ülés tervezett napirendi pontjai: 

1. Az előkészített konkrét javaslatok ismertetése. 
2. A javaslatok összehangolása megjelenésben, szerkezetben, tartalomban. 
3. Egyéni feladatok meghatározása. 

 

Kérjük, jelentkezzenek azok az info@shva.hu e-mail címen, akik a MÉT szórólap és prospektus készítésében 
az elkészült értékelemzési munka eredményei alapján a munkában részt kívánnak venni! 

(Illés Tünde) 
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ÚJABB HAZAI EGYETEMEN OKTATJÁK AZ ÉRTÉKELEMZÉST! 

 
A gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával a MÉT a 2015/2016. évi tanév 2. fél-
évétől együttműködési megállapodást kötött értékelemzés képzésre, Module I. tanfolyamra és vizsgára vonatkozóan.  
 
Az oktatást Dr. habil. Széles Zsuzsanna PhD AVS, egyetemi docens tartja. A kapcsolódó egyeztetések lefolytatá-
sát követően a minősítő kérelem az előző félévben benyújtásra került, melyet a MÉT MB elfogadott és jóváhagyott. 
(forrás: SAVE International – Workshops and Seminars Manual – Module I Workshop).  
 

 
Sikeres oktatást kívánunk! 

 
A tervek szerint az AVS oklevelek első ünnepélyes átadása az Egyetem diplomaosztóján, 
2016. június 11-én (szombaton) fog megtörténni. A rendezvényen Tarjáni István MÉT Elnök 
fogja az AVS okleveleket átadni a sikeres vizsgát tett hallgatóknak.  

(Illés Tünde) 
                

 
 

 
 

  Dr. Széles Zsuzsanna 
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ÚJRA MODULE II TANFOLYAM MAGYARORSZÁGON! 

 
A szakma magyarországi fennmaradása és megújulása érdekében biztosítani szükséges az érdeklődő szakemberek 
részére a magyar nyelvű továbblépési lehetőséget. 
 
A fenti célok teljesülése érdekében Tarjániné Illés 
Tünde CVS®, PVM, TVM és Tarjáni István CVS®, 
PVM, TVM a MÉT MB-nél és a SAVE International 
szervezet Minősítő Bizottságánál 2015. novemberben 
akkreditáltatták a kidolgozott Module II. tananyagukat. 
 
A tanfolyam a 2016. év elején meghirdetésre került és 
2016. február 27, március 19, április 02-i napokon a 
tanfolyam sikeresen megtartásra került. A résztvevők 
érdeklődését tükrözi a 24 órás képzésen a 100%-os 
részvételi arány. Jól vizsgázott az akkreditált tananyag, 
a 23 gyakorlatot közösen végrehajtottuk, a tréningről név nélkül bekért hallgatói visszajelzések, vélemények 100% 
közeli elégedettséget jeleztek. A MODULE II tanfolyamon 7 fő AVS értékelemző vett részt, akik közül a jelenlegi 
tervek szerint 5 fő szándékozik a közeli, illetve picit távolabbi jövőben CVS® minősítést szerezni. Nagy szükségük 
lesz az „Advisor” funkciót betöltő CVS® szakértők részvételére a felkészülési folyamat során.  
 
Gratulálunk a résztvevőknek! Sikeres értékelemzői pályafutást kívánunk! 

(Illés Tünde) 
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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 folyamatos 
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? () 
A tavalyi klubülés fotói a 2015.06. számú hírlevélben szerepelnek, mely a MÉT honlapján betekinthető. 
http://shva.hu/met-tevekenysege/hirlevelek 
 
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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BKIK KONFERENCIA ELŐADÁS FELHÍVÁS 

 
Megújulás és fenntarthatóság - 

a versenyképes és tudásalapú Magyarországért 
VIII. Országos Tanácsadói Konferencia  

2016. október 27. (csütörtök) 
 
A BKIK GSZT XX. Tanácsadó osztálya (TANOSZT) a hazánkban működő 14 szakmai szövetség (EETOSZ, 
HSZOSZ, IVSZ, MCSZ, MÉT, MMSZ, MTSZ, OHE,  SZMT, TANOSZT, TK, VOE és VTMSZ) támogatásá-
val  2016. október 27-re meghirdeti a VIII. Országos Tanácsadói Konferenciát. A konferencia az eddig lezajlott orszá-
gos tanácskozások sikerére alapozva idén is a tanácsadás minden területére és sok szakterületére kiterjedő témákat 
kíván szerepeltetni a programjában. 
 
Időpont:                                        2016. október 27.  09.00 – 17.00 óra 
Helyszín és házigazda:                 BKIK székház (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. VII. emelet Széchényi terem) 
 
A konferencia céljai: 

 Összhangban a hazai és a nemzetközi trendekkel, az esemény járuljon hozzá ahhoz, hogy a hazai tanácsadói 
szakma minél hatékonyabban szolgálja a magyar gazdaság versenyképességének a növelését. 

 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 eredményesebben szolgálják az új, tudásalapú, digitális gazdaság (shared 
economy) igényeire való átállást és a duális képzési programok megvalósítását. 
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 Gyorsítsuk fel a hazai start-up vállalkozások létrehozásának és eredményes működésének lehetőségeit. 
 Növeljük a határon túli magyar anyanyelvű tanácsadók szerepét és a hazai tanácsadókkal való kooperációjuknak 

a hatékonyságát. 
 Járuljunk hozzá az Európai Uniós programok (pl. pályázatok) realizálásának minél eredményesebb előkészíté-

séhez és megvalósításához. 
 Keressen válaszokat a környezet változásai következtében keletkező kérdésekre, melyek befolyásolják a tanács-

adási szituációkat (pl.: megoldás-, és megújulás-orientáció, különböző generációk együttműködése, „egyszerű-
sítés”, …) 

Előzetes a konferencia tervezett programjáról  és a szekciókról: 
A konferencia nyitó előadását Fiona Czerniewska tartja, a nemzetközi tanácsadói  élet egyik legismertebb szakértője, 
aki  a London Business School Vezetésfejlesztési Intézetének szakvezetője, a Kingston Business School (EK)  és a 
Harlem School Továbbképző Intézet (Hollandia) tanára. A további nyitó és záró előadásokra hazai gazdasági élet és 
tanácsadói szakma meghatározó szereplőit kérik fel a szervezők. 
A tervezett szekciók a következők: 

1. Szekció: Fenntarthatóság és a tanácsadás 
2. Szekció: Tanácsadók a digitális Magyarországért 
3. Szekció: Tanácsadás és a start-up-ok 
4. Szekció: Tanácsadók és a szervezetek megújulása 
5. Szekció: Kerekasztal  a tanácsadás és ügyfelek viszonyáról 
6. Szekció: PhD szekció 

 
Kérjük, ha részt kívánsz venni a konferencián és szeretnél előadni, akkor írj az info@shva.hu e-mail címre! Küldünk 
jelentkezési lapot és informálunk annak visszaküldéséről. Jelentkezési határidő: 2016. április 20.       (Illés Tünde) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – ÁPRILIS 
 
 

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

 PVM újraminősítések lebonyolítása. Illés Tünde, NCO Elnök 

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

Tarjáni István, MÉT Elnök 

 ÁPRILIS 9: MÉT Szakmai Nap. KÖZBESZERZÉS és VALUE MANAGEMENT témakörök-

ben! Illés Tünde, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa szervezők 
 

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 

 

  

Branson, RIchard  
A Virgin-módszer 
Minden, amit a vezetésről tudok 

Hangversenyzongora a bankfiókban, szerkesztőség a kriptában, ufók a léghajóban. Vajon e bizarr ötle-
teken túl mi jelentheti a globális Virgin-cégbirodalom sikerének zálogát? 

A Virgin-cégcsoport a világ 50 országában van jelen, és több mint ötvenezer alkalmazottja van. Az ext-
rém kalandjairól híres, multimilliárdos Sir Richard Branson anekdotákkal tarkított könyvéből kiderül, 
mekkora jelentősége van üzleti sikereiben az odafigyelésnek, a nevetésnek és az élethosszig tartó tanu-
lásnak. A vállalatvezető-ikon tőle szokatlan komolysággal hangsúlyozza az ügyfélközpontúság, a mun-
katársakkal való szoros együttműködés, és a társadalmi szerepvállalás fontosságát. „Küldetésünk egy 
olyan B terv megalkotása, amely egyszerre szolgálja az emberek, a bolygónk és a profit érdekeit. Az A 
terv – amelyben a vállalatokat egyedül a nyereségtermelés érdeke vezérli – ma már elfogadhatatlan.” 

Sir Richard Branson tizenhat évesen, diszlexiás és figyelemzavaros kamaszként kimaradt az iskolából, 
és egy diákmagazint alapított. Később egy lemezküldő vállalkozásból indulva építette fel a ma több 
mint négyszáz vállalatból álló Virgin-cégbirodalmat. Soha nem rettent vissza a szokatlan kihívásoktól, 
egyszer még a Coca-Colával is megpróbálta felvenni a versenyt. A márkateremtés nagy mestere: a hír-
verés érdekében kész motorcsónakkal átkelni az óceánon, vagy körberepülni a világot léghajóval. Elkö-
telezett a folyamatos tanulás iránt, és minden eszközt megragad a világ jobbá tételére. Két felnőtt gyer-
mekével és feleségével gyakran töltik idejüket saját szigetükön, a paradicsomi Necker-szigeten. 

„Attól, hogy valaki főnök, még nem lesz vezető.” 

Formátum160x230mm, keménytáblás, Megjelenés2016.04.18., Terjedelem 408 oldal,  
ISBN 978-963-304-333-2.     BOLTI ÁR: 4200 Ft 
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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     

   


