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FIATALOK SIKERE
Eperjesi Dávid AVS értékelemző TDK munkájának elismerése
Az első igazán nagy siker!
November 29-én került sor a Budapesti Gazdasági Főiskola kari szintű (4 kart érintő)
Tudományos Diákköri Konferenciájának (TDK) megtartására. Mivel a 2015. évi Országos TDK-t a BGF szervezi, nagyfokú érdeklődés övezte az eseményt a hallgatók
részéről, amely éles versenyt eredményezett. Dávid „Magyarország egy neves diákfesztiváljának elemzése értékelemzés felhasználásával” című tanulmányával 2. helyezést ért el, amellyel kvalifikációt nyert az OTDK-ra is. Bár tanulmánya véleménye
szerint nem sikerült tökéletesre – lévén, hogy ez az első értékelemzési projektje –,
reményei szerint megtette a legelső lépést ahhoz, hogy eredményes értékelemzővé
váljon. A munkával kapcsolatban különös büszkeséggel tölti el szívét, hogy sikeresen
tudott együttműködni a team-et alkotó középiskolás diákokkal, akiknek csoportvezetője volt. A projektről részletesebben az Értékelemzési Szemlében olvashatnak majd
az érdeklődők! Dávid ezúton fejezi ki köszönetét Dr. Hegedűs József CVS-Life,
PVM, és Ritecz János PVM értékelemzőknek valamint Blumné Bán Erika főiskolai
adjunktusnak is!

Zombori Zoltán AVS értékelemző sikeres módszertant terjesztő munkája
Egy új vállalkozás és annak szakemberei ismerkednek az értékelemzés módszertanával!
Zoltán mindennapi munkája során - folyamatok optimalizálásában - rendszeresen
használja a lean eszközöket. Értékelemzőként igyekszik beazonosítani a közös és eltérő jellemzőket. A módszertanok célja az értékteremtés, a hatékonyság növelése
azonos. Zoltán elmondása szerint fontos meglátni azt, hogy a két módszertan nem
zárja ki a másikat, sőt egy-egy komplexebb probléma feloldása érdekében kiegészíthetik egymást. A kiegészítésre az "értékteremtés eltérő útjai" miatt van lehetőség:
Míg a lean elsősorban a tevékenységek oldaláról közelíti meg a problémát, addig az
értékelemzés a funkciók elemzésével, alakításával teszi ezt. Az egyik nem jobb, mint
a másik, azonban a kettő egyidejű vizsgálata nagyban hozzájárulhat az "ütőképesebb"
javaslatok kidolgozásához. A munkahelyén nyitott füleket talált az értékelemzés
módszertana iránt. Lean teamjük részére novemberben megtartotta az első értékelemzési tréninget. Reménykedve várja az alkalmat, amikor is a két módszertant együttesen alkalmazhatja a gyakorlatban is. Zoltán ezúton fejezi ki köszönetét Illés Tünde
CVS, PVM, TVM értékelemzőnek a tréninghez nyújtott támogatásáért.
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AVS Újraminősítés feltételei megváltoztak!

A SAVE International 2012-ben megváltoztatta az AVS újraminősítések gyakorlatát. Korábban 4 évre meg lehetett újítani a minősítést díj befizetése ellenében. Az új rendben csak azok az AVS-ek újíthatják meg minősítésüket, akik az
előző 4 éves időszakban értékelemzéshez kapcsolódó teljesítménnyel rendelkeznek.
A 2013. évben lejáró minősítések esetében már az új minősítési rendszert kell
alkalmazni 4 éven át felmenő rendszerben, ami azt jelenti, hogy a 4 évre előírt
követelmények arányos részét kell csak teljesíteni, az alábbiak szerint:
Minősítés éve

Újraminősítés
esedékesség

2012
2011
2010
2009 és korábbi

2016 adott hónapja
2016 adott hónapja
2014 adott hónapja
2013 adott hónapja

Az újraminősítési követelmények
%-a, amit az első újraminősítéskor
teljesíteni kell
100 %
75 %
50 %
25 %

Elvárás értékelemzési projektben való személyes részvétel, értékelemzés témájú rendezvényeken való részvétel, értékelemzéshez kapcsolódó tanulmányok
folytatása, stb..
Ezek 3 fő csoportba foglalhatók (A szükséges minimum pontszámok a 2013.
évre vonatkozó pontok, vagyis a lenti táblázat szerinti 25%-nak felelnek meg):
I. Értékelemzési gyakorlat
Minimálisan szükséges pontszám 2,4. Értékelemzésekben való részvételért
team tagként töltött minden 10 óráért 1 pont jár. Az AVS újraminősítéshez
minimum 1 értékelemzési projekt és minimum 24 kontakt óra szükséges.
Kontakt óraként nem vehető figyelembe az előkészítésre és az utókövetésre
fordított tevékenységek időtartama.)
II. Értékelemzési tanulmányok
Minimálisan szükséges pontszám: 0,7. Minden az értékelemzéshez szorosan
kapcsolódó tanfolyam, szeminárium, főiskolai képzés, MODUL II tanfolyam, értékelemzés szakmai konferenciákon, rendezvényeken való részvétel
után 10 óránként 1 pont jár.
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AVS Újraminősítés feltételei megváltoztak! (folyt.)
III. Értékelemzés terjesztése
Minimálisan szükséges pontszám: 0,7. Az AVS újraminősítéshez pontok szerezhetők a SAVE, vagy MÉT tagsággal, értékelemzés témakörű publikációkkal, értékelemzési prezentációkkal.
A minősítés benyújtásához szükséges anyagok, segédlet magyar nyelven a
MÉT honlapján elérhetők www.shva.hu és angolul a SAVE honlapján
www.value-eng.org is megtalálható!
Szekeres Klára CVS-Life, PVM, a MÉT Minősítő Bizottságának elnöke

FELHÍVÁS
Kedves Kollégák!
Tervezzük megjelentetni a 2014. 1. számú Értékelemzési Szemlét. A Szerkesztő Bizottság megtartotta indító üléseit, és kialakította koncepcióját a megjelenő
számmal kapcsolatosan. Meghatározták a cikkek formai követelményeit. A
cikkeket a Szerkesztő Bizottság január végéig várja, de előzetes jelzéseket szeretne kapni, kik azok, akiknek a cikkére számíthat. A Szerkesztő Bizottság felkérte a DUF Tudomány Hete előadóit, jelentessenek meg cikket előadásukról.
Természetesen a MÉT tagjaitól és az értékelemzés iránt érdeklődőktől is szívesen fogadunk megjelenésre alkalmas témát és cikket. Az Értékelemzési Szemle
következő számába várunk cikkeket, véleményeket, írásokat, beszámolókat és
persze képeket.
Minél előbb jelezd az ilona.hoffer@uni-corvinus.hu címre, hogy számíthatunke alkotó közreműködésedre a tavasszal megjelenő számban.
Szerkesztő Bizottság nevében - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM

Oldal 5

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL I. évfolyam 2. szám

2013. 11. hó

NOVEMBERI ESEMÉNYEK (1.)
2013. november 06. TOP tanácsadói kérdőív ws.
A MÉT tagja a Tanácsadók Országos Platformjának (TOP). Tanácsadói iparági felmérést terveznek a tagok együttesen. A ws-en a projekt munkamodellje, a kérdőív felépítése és az adatgyűjtés koncepciója került megvitatásra.
2013. november 08-09. EGB ülés Rotterdam
A MÉT ezen az EGB ülésen személyesen nem képviseltette magát. Az elektronikusan
küldött anyagok kapcsán Tarjáni István bekapcsolódott a munkába. Az ülés egyik jelentősége, hogy az EGB Elnöke Carmen Baena összegyűjtötte a Value Menedzsment
szabványokat és nemzeti szinten is megjelölte azokat. Másik jelentős eredmény, hogy
elkészült egy prezentáció, ami arra hivatott, hogy bemutassa az EGB-t. Ezen kívül
folytatódott a VM szabvány fejlesztése.
2013. november 14. Tudomány Hete DUF Dunaújváros
A MÉT már sok éve részt vesz a DUF által rendezett Tudomány Hete rendezvénysorozaton. Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM értékelemző érdeme, hogy minden alkalommal indítanak értékelemzési szekciót is. Idén is sikeres volt a rendezvény, sok értékes előadás hangzott el. Az előadások megjelennek a Főiskola Tudomány Hete nyomtatott kiadványában és online is.
Az elhangzott előadások:


Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM: Döntések a metodikák Bermuda háromszögében



Katona Viktória AVS: Értéknövelés a fejlesztési folyamatokban



Keszi-Szeremlei Andrea – Dr. Nádasdi Ferenc CVS-Life, PVM: Funkcióalapú költségtervezés



Tarjániné Illés Marianna Tünde CVS, PVM, TVM – Tarjáni István CVS, PVM, TVM: Szabványokon alapuló értékelemzés



Zarándné Vámosi Kornélia CVS: Értékelemzés az innovációs folyamatokban



Müller József CVS, PVM: Cseppleválasztó és túlhevítő berendezés felülvizsgálata és fejlesztése értékelemzéssel



Héjja László CVS, PVM: Paksi Atomerőmű Zrt. Hűtővíz Optimalizálása



Dr. Tóth Antal CVS-Life: Lean Menedzsment támogatása értékelemzéssel

Köszönjük az előadóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Jövőre Téged is várunk
a rendezvényen!
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NOVEMBERI ESEMÉNYEK (2.)

A DUF Tudomány Hete előadói és résztvevői

2013. november 14. 2. Elnökségi ülés DUF Dunaújváros
Az Elnökség kihelyezett ülést tartott.
Elnökségi ülésen a fő téma a 2015-ös Nemzetközi Értékelemzési Konferencia volt,
mely egyúttal ismét a SAVE Intl. és az EGB támogatásával valósulna meg. Az esemény a II. SAVE-EUROPE konferenciaként valósul meg. Arról született döntés,
hogy az időpont 2015. április 20-21., hétfő-kedd lesz. A konferencia előzetes alcíme:
"Értékelemzési kultúra Közép-Európában". Kapcsolódó téma, hogy Tarjáni István
elnök előadói felkérést kapott a 2013. november 25-26. Montreálban rendezett Kanadai Értékelemzők 20. jubileumi konferenciájára, ahová saját költségen kiutazott.
A budapesti esemény időpontjának előzetes megjelölése azért is volt fontos, hogy a
MÉT elnöke azt Kanadában személyesen is bejelenthesse és lobbizhasson a 2015-ös
konferenciánk sikeréért.
E témán túlmenően a minősítések megújításának elősegítéséről tárgyalt az Elnökség.
A következő ülés 2013. december 12.-én kerül megtartásra.
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NOVEMBERI ESEMÉNYEK (3.)
2013. november 25-27. Kanadai Nemzetközi Konferencia Montreal
Tarjáni István MÉT Elnök, CVS, PVM, TVM részt vett a kanadai társaság 20 éves
jubileumi konferenciáján. Sikeres és nagy érdeklődést kiváltó előadást tartott. Az
előadása az értékelemzés új kihívásairól szólt Közép-Európában. Az előadás foglalkozott a „VE Magyarországon” témakörrel, a Közép-Európai kilátásokkal, a „Quo
Vadis AVS 2013?” felmérés eredményeivel, az új kihívásokkal, szinergiákkal, fenntarthatósággal. Az Elnökség megbízásából tárgyalások kerültek lefolytatásra James
D. Bolton úrral, a SAVE Elnökével és mindkettőjük nagy örömére állapodtak meg
abban, hogy 2015-ben a II. SAVE EUROPE konferenciát tarthatjuk meg Budapesten
a világszervezet támogatásával és a részükről delegálásra kerülő előadókkal közösen.

Tarjáni István előadás közben–Montreal

Tarjáni István és a SAVE alelnöke Mary Ann W. Lewis

Négy nemzeti társaság Elnöke
(balról jobbra)
Tarjáni István MÉT Elnök,
Olaf de Hemmer Gudme
AFAV Elnök (Franciaország),
James D. Bolton SAVE
International Elnök (USA),
Mike Pearsall CSVA Elnök
(Kanada)

Oldal 8

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL I. évfolyam 2. szám

2013. 11. hó

NOVEMBERI ESEMÉNYEK (4.)
November hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) történtek még:
 Elkészült az AVS újraminősítés rendszere, tájékoztató szövegek és pontozó
tábla – MÉT MB és Szekeres Klára CVS-Life, PVM MB Elnök.
 MÉT Szemle előkészítése – Szerkesztő Bizottság, Dr. Hoffer Ilona CVS-Life,
PVM, TVM.
 Országos gyűjteményben fellelhető szakirodalom lista elkészítése (Levéltár) –
Dr. Varga Attila alelnök.
 Munkaprogram leírása MÉT lobbi levelezésre – Dr. Nádasdi Ferenc CVSLife, PVM.
 Felsőoktatási kapcsolatok szélesítése – Márkus Gábor CVS, PVM, TVM

TERVEZETT PROGRAMJAINK
December és Január hónapban (nem konkrét dátumhoz kötötten) tervezett
munkák:
 1325 CEN szabvány és 12973 CEN/TC szabvány nemzetközi munkacsoportban való részvétel, és bekapcsolódás – Tarjáni István CVS, PVM,
TVM és Márkus Gábor CVS, PVM, TVM.
 TOP hivatáskamara előkészítésében való részvétel – Szekeres Klára CVSLife, PVM
 TOP tanácsadói generációk együttműködése program kialakításában való
részvétel - Tarjáni István CVS, PVM, TVM
 Díjkiírások felülvizsgálata - Dr. Hoffer Ilona CVS-Life, PVM, TVM.
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
A kreatív elme
62 gyakorlat a kreativitás növelésére
Edward De Bono
Kiadó: HVG KIADÓI ZRT 2009. Oldalak
száma: 184. Borító: PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT ISBN: 9789639686762
Vajon hogyan késztethető működésre az „isteni
szikra"? A kreativitás tanulható, fejleszthető és
alkalmazható képesség -vallja a kreatív gondolkodás guruja. Bárki bármely helyzetben képessé válhat a legjobb lehetőségek és megoldások megteremtésére - csak szorgalmasan és
rendszeresen élezni kell kreatív elméjét. Ehhez
ajánl könyvünk 62 szellemes gyakorlatot -vagy
talán helyesebben: játékot -, amelyekkel, bízvást állíthatjuk, nemcsak tanulni, de szórakozni
is fog, aki rászánja magát az elvégzésükre.

KÖZKÍVÁNATRA!
Sokak kérésére közzétesszük azt a verset, amit a 2013. októberi közgyűlésen
Dr. Hegedűs József CVS-Life, PVM értékelemző szavalt el.
Reviczky Gyula - Ősz felé

Vágy, szenvedély bevonja szárnyát,
dalaim immár csendesek;
bennük csak néha-néha zendül
egy álom, egy emlékezet.
A szép tavasznak álma őszkor;
virágokról édes regék.
A szív, mely lemondásra készül,
s úgy megzokog; ne még! Ne még!

Lehajtja szép fejét a rózsa,
nem éli túl a hév nyarat.
S az édes vágyak, a virágok,
szívemben is hullonganak.
Bágyadt a nap, bágyadt a tájék,
a télre fázva gondolok,
s a langyos őszi napsugárnál
vérem még egyszer föllobog.
Tavasz mosolyog reám keresztül
egy rózsaszínű fátyolon.
Látom virulni a világot,
s csak álmodom, csak álmodom…
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ÜNNEPEK

A Magyar Értékelemzők Társaságának Elnöksége és a magam nevében is a MÉT minden
tagjának, minősített értékelemzőjének és az értékelemzés iránt érdeklődőnek békés, boldog
karácsonyt és sikerekben gazdag 2014. évi
esztendőt kívánok!
Tarjáni István
MÉT ELNÖK
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SZERKESZTŐSÉG
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök

A NOVEMBERI SZÁMOT SZERKESZTETTÉK:
Dr. HOFFER ILONA CVS-Life, PVM, TVM
ILLÉS TÜNDE CVS, PVM, TVM
SZEKERES KLÁRA CVS-Life, PVM
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság
TARJÁNI ISTVÁN CVS, PVM, TVM
KAPCSOLAT:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
info@shva.hu
www.shva.hu
A legközelebbi hírlevél 2014. február első napjaiban jelenik meg december-januári összevont számmal.
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