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MÉT KLUBÜLÉS 2016.05.28.! (1/2.) 

 
A hagyományoknak megfelelően idén is klubülés tartot-
tunk májusban, Budafokon. A családias környezetben 
2016. május 28-án látott vendégül bennünket Szekeres 
Klára CVS®-Life, PVM tagunk, a Minősítő Bizottság El-
nöke.  
 

Megköszönjük a kellemes helyet, a szíves vendéglátást, a 
finom szendvicseket, a csodás ízű tatárbifszteket és az el-
maradhatatlan meggyes pitét. No, és a habos jeges kávé 
sem az utolsó!   
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MÉT KLUBÜLÉS 2016.05.28.! (2/2.) 

 
A klubülésen felkészültünk a 
SAVE International Konfe-
rencia Affiliate fórumára. 
Megbeszéltük a minősítési 
rendszerben bekövetkező 
változások eddig megismert 
információit.  
Megfogalmaztuk a Bolton-
Ried Díjjal, a minősítéssel, a 
díjfizetési kötelezettségekkel 
kapcsolatos MÉT álláspon-
tokat. Megbeszéltük a SAVE 
Internationalhoz benyújtott 
idei MÉT jelentést és a ma-
gyar delegáció feladatait. 
A klubülés jó hangulatban 
zajlott, a jelenlévők hasznos 
útravalót gyűjtöttek össze a kanadai Niagara Falls-on megrendezésre kerülő SAVE konferenciát meglátogató delegá-
ció számára. Az esemény végén nem maradt el a szokásos csoportkép elkészítése sem. 

      
 (Illés Tünde) 
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VALUE MANAGEMENT KÉPZÉS PVM SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE  

 
Az NCO szervezésében 2016. május 24-én a PVM újraminősítéshez előírt díjmentes, 4 tanórás Value Management 
képzés megtartására került sor. A képzésen a szakértők Dr. Hoffer Ilona MÉT Alelnök, NCO tag, CVS®-Life, PVM, 
TVM és Tarjániné Illés Tünde NCO Elnök, CVS®, PVM, TVM előadásában a nemrég módosított EN 1325 számú 
fogalmi szabványban bekövetkezett változásokat hallgathatták meg. A képzésen szó volt továbbá az EN 12973 számú 
szabvány szerinti VM munkatervek lépéseiről, és a szabványban foglalt módszerekről és eszközökről. 
A résztvevők szakmai eszmecserét folytattak az értékelemzés szabványokra alapuló végzéséről. Fontos következteté-
seket sikerült közösen levonnunk arra vonatkozóan, hogy mennyiben jelent mást az általunk megtanult értékelemzés-
hez (VAVE) képen a Value Management (Értékmenedzsment) alkalmazása. 
 

  
 

 (Illés Tünde) 
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CEN SZABVÁNYFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGI ÜLÉS – PÁRIZS, 2016.05.06-07. 

 
A CEN/TC279 számú műszaki bizottság Párizsban tartotta soron következő megbeszélést, melyen a MÉT is képvisel-

tette magát. A dokumentáció még jelenleg is a fejlesztés sza-
kaszában van, a nem végleges fejezeteket színjelölésekkel 
látják el a szerkesztők. A megbeszélésen ismét a tervezett 
teljes szabvány szövegén végig haladt a bizottság és a meg-
jelentek személyesen is részletesen kifejthették az egyes fe-
jezetekhez beérkezett hozzászólásokkal, módosítási javasla-
tokkal kapcsolatos véleményeiket. A bemutatásra kerülő 

képernyőkép ízelítőt ad abból, hogy a jelenlegi változat-
ban még milyen mértékben szerepel nem-véglegesített 
szövegrész. A nap hangsúlyos fejezete az alábbi volt: 
    4.7   Value assessment 
    4.7.1  General guidance for value assessment 
    4.7.2  Value metrics 
    4.7.3  Operational planning and control 
    4.7.4  Monitoring, measurement, analysis and evaluation 
    4.7.5  Communication of metrics 

A kétnapos közös munka jó hangulatban zajlott és számos fontos előrelépés történt.    (Tarjáni István) 
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                MAGYAR-OROSZ ÉRTÉKELEMZŐI TALÁLKOZÓ 

 
Dr. Nádasdi Ferenc MÉT alelnök úr kapcsolatain keresztül a MÉT megkeresést kapott az Orosz Föderációban lévő 
Jekatyerinburgból. Internetes források szerint:  
„Jekatyerinburg	Oroszország	4.	legnagyobb	városa	Moszkva,	Szent‐
pétervár	és	Novoszibirszk	után.	A	Szverdlovszk	régió	közigazgatási	
központja,	 az	Ural	 fővárosa	 és	 az	 Iszety	 folyó	 partján	 fekszik.	Az	
1721‐ben	alapított	települést	I.	Katalin	tiszteletére	nevezték	el	Jeka‐
tyerinburgnak.	A	közel	1,5	millió	lakosú	város	vezető	ipari	és	tudo‐
mányos	központ.	A	nehézipari	és	vegyész	üzemek,	a	vas‐	és	színes‐
fém‐kohászati	művek,	hadiipari	vállalatok	vezető	helyen	állnak	az	
ország	gazdaságában.	A	16	 felsőoktatási	 intézménynek	köszönhe‐
tően	Jekatyerinburg	magasan	képzett	lakossággal	büszkélkedhet.	A	
város	nyugati	határán	húzódik	Európa	és	Ázsia	határvonala.	Felejt‐
hetetlen	élmény	ellátogatni	az	obeliszk	műemlékhez,	ahol	egyik	lá‐
bunk	még	Európában,	a	másik	már	Ázsiában	van.	A	szóbeszéd	sze‐
rint	ezen	a	helyen	a	kívánságok	is	teljesülnek.	Több	mint	600	történelmi	és	kulturális	műemlék	található	a	városban,	
ezek	közül	43	kiemelt	nemzeti	műemléknek	minősül.	Operaház,	cirkusz,	múzeumok,	színházak,	könyvtárak,	mozik,	
továbbá	éttermek,	kávézók	széles	választéka	tárul	az	ideérkező	látogatók	elé.	Télen	a	város	ideális	a	téli	sportok	ked‐
velőinek,	nyáron	pedig	számtalan	folyó	és	tó	várja	a	fürdeni	vágyókat.	A	környező	hegyek	népszerűek	a	hegymászók	
és	a	biciklisek	körében.	Az	Oroszországban	oly	kedvelt	vadászat	szerelmeseit	a	várost	körülvevő	erdők	várják.”		

Dr. Nádasdi Ferenc MÉT alelnök és Tarjáni István MÉT elnök a MÉT székhelyén 2016.05.16-án együtt fogadták Dr. 
Vjacseszlav Rudnyik urat. A megbeszélés hangsúlya az orosz értékelemzőkkel történő együttműködés, a MÉT egyéni 
tagság, valamint az orosz értékelemzők magyarországi, ám orosz nyelvű képzési lehetőségének áttekintése volt.  

(Tarjáni István) 
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SIKERESEN ZÁRULT A MODULE II. KURZUS 

 
Tarjániné Illés Tünde Module II. licenc tulajdonos, és Tarjáni István Module II. Alternate tréner a FÓKUSZ-2 Kft 
szervezésében 7 fő részére 2016. február 27. – 2016. április 2. között sikeresen tartották meg 
a Module II. képzést. Meglepetésünkre és persze nagy örömünkre, olyan AVS minősítésű 
fiatalok vettek részt a képzésen, akik CVS minősítés megszerzését tervezik. A MÉT számára 
kiemelt fontossággal bír, hogy sok, hosszú évnyi szünetet követően ismét van lehetőség ma-

gyar nyelven, Magyarországon elvégezni 
a Module II. tanfolyamot. Ezzel akár már 
rövidtávon lehetővé válik, hogy a CVS szakértők köre fiatalodjon, 
új értékelemző szakemberek jelenjenek meg körünkben. 

(Illés Tünde) 
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KÖSZÖNET AZ 1% FELAJÁNLÁSÁÉRT! 

 
A MÉT köszönetet mond mindazoknak, akik a 2013. évi adójuk 1%-át felajánlották 2014-ben. A 32.182 Ft-ot a 2015. 
évi, éves SAVE tagdíjhoz használtuk fel. Köszönjük a felajánlásokat! 
Budapest, 2015. május 08. 
 

A MÉT köszönetet mond mindazoknak, akik a 2014. évi adójuk 1%-át felajánlották 2015-ben. A 22.323 Ft-ot a 2016. 
évi, éves SAVE tagdíjhoz használtuk fel. Köszönjük a támogatásokat! 
Budapest, 2016. május 31. 
 

(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – JÚNIUS 

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

 SAVE International Konferencia Niagara Falls, Kanada. Tarjáni István, MÉT Elnök 

 MÉT prospektus nyomdai előkészítése. Illés Tünde, CVS®, PVM, TVM, team vezető 

 MÉT Elnökségi ülés. A konferencia tapasztalatainak megbeszélése. Tarjáni István, MÉT Elnök 
 

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 

 
 

  

Duncan, Kevin  
Diagramok könyve 
50 módszer bármilyen probléma vizuális megoldásához 
 
Hogyan lehet érthetően elmagyarázni arányokat, trendeket és stratégiákat?  
Bemutathatjuk-e a táblázatoknál elegánsabb módszerrel a negyedéves eredményeket? 
Mikor használjunk kördiagramot és mikor hisztogramot? 
 
A piramisok, négyszögek, kördiagramok, idővonalak és folyamatábrák kötelező kellékei egy prezentáci-
ónak. Kevin Duncan üzleti tanácsadó, marketingszakértő és motivációs előadó praktikus kötete 50 diag-
ramot mutat be, amelyeket stratégiai terv készítéséhez, brainstorminghoz vagy éppen teljesítményérté-
keléshez használhatunk. A hozzájuk fűzött magyarázatok segítenek kiválasztani az adott helyzetben ide-
ális vizuális ábrázolást, így változatosan szemléltethetjük mondanivalónkat. 
 
Formátum120x180mm, puhatáblás 
Megjelenés2016.03.25. 
Terjedelem200 oldal 
ISBN 978-963-304-330-1 
Bolti ár: 2899 HUF 
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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     

   


