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SHVA - SAVE INTERNATIONAL - EGB 

X. INTERNATIONAL VALUE ENGINEERING CONFERENCE 
III. SAVE EUROPE CONFERENCE 

  
„FIATALOK A KONFERENCIÁN”  - TEMATIKUS SZÁM  

(SIKERES FIATALOK SOROZATUNK) 
 
Örömmel számolunk be arról, hogy sikeres konferenciánkon aktívan vettek részt fiatalok. Je-
len tematikus számban képes beszámolónkat látjátok a konferencián és a kapcsolódó esemé-
nyen részt vett fiatalokról, sikereikről.  

aIDÉN IS MEGHIRDETÉSRE KERÜL A RIED-BOLTON DÍJ ! 
A beszámolóban jelentős hangsúlyt fektetünk a Ried-Bolton Funkcióelemzési díjra! A fiata-
lok bemutatása az első két helyezést követően betűrendben történik! 
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FIATAL KONFERENCIA ELŐADÓK KÉPEKBEN – SCHANDL ANNA 

 

    
 

Schandl Anna a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudomá-
nyi Karán pénzügy, számvitel szakos Msc hallgató. Már 2013. évben foglalkozott az értékelemzéssel. 
TDK dolgozatának témája volt: Folyamodj egy modellhez! Modellezz egy folyamatot! Kapcsolat az 
ÉRTÉKELEMZÉS és a Quality Function Deployment – Target Costing folyamatmodell között. 2014-
ben elvégezte az AVS tanfolyamot. Ezt követően tovább foglalkozott a témakörrel, és a Konferencián 2 
előadást tartott. Egyik a Új japán „csoda”, vagy az értékmódszertan reinkarnációja címmel, a másik a 
Ried-Bolton Funkcióelemzési Díj  pályaműve: „Bloody Functions - Syntethic Blood is Flowing”, mely-
lyel 1. díjat nyert el. Publikált az Értékelemzési Tükör 2014 MÉT Kiadványban és Értékelemzési Szem-
lében is. Tagja a MÉT-nek.  
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KONFERENCIA ELŐADÓK KÉPEKBEN – SZABÓ OLIVÉR DÁNIEL 

 

      
 
Szabó Olivér Dániel a 2014. évi Ried-Bolton Funkcióelemzési Díj 2. helyezettje. Végzős BSc-s alkal-
mazott matematikus hallgatója az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karának. Az 
AVS minősítését 2014-ben szerezte meg. Az azóta eltelt időben több értékelemzési munkában vett részt 
team tagként. A Ried-Bolton díjra a „Household Footwear with Value Engineering” című pályaművel 
jelentkezett. A pályaművet előadta a budapesti nemzetközi konferencián. A MÉT tagja. Funkcióelem-
zési tapasztalatait egyedi módon a matematika területén kívánja alkalmazni. 
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KONFERENCIA ELŐADÓK KÉPEKBEN – JÓZÓ MURIEL 

 

    
 
Józó Muriel harmadéves BSc-s vegyészmérnök hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen. Az AVS minősítését 2014-ben szerezte meg. Az azóta eltelt egy évben egy értékelemzési 
projektben vett részt team tagként. A Ried-Bolton díj lehetőséget adott számára, hogy elvégezhesse az 
első, általa vezetett értékelemzési projektet. A munkáját előadta az idei SAVE Europe konferencián. A 
pályaművet elismerő oklevéllel jutalmazták. Projektjének címe: „Loom for Everyday Use”. 
Az értékelemzésről két éve hallott először egy barátjától. A tanultakat igyekszik átültetni a mindennapi 
életbe, legyen szó egy egyetemi beadandó feladatról vagy hétköznapi problémáról. MÉT tag. Aktív ré-
szese kíván lenni az értékelemzők közösségének. 
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KONFERENCIA ELŐADÓK KÉPEKBEN – KOVÁCS DINA 

 

     
Kovács Dina (AVS) 24 éves közgazdász, vállalkozási mérlegképes könyvelő, jelenleg controlling terü-
leten dolgozik. A Budapesti Gazdasági Főiskolán végzett 2015-ben számvitel szakirányon, ahol meg-
ismerkedett az értékelemzés módszertanával. 2014 óta a Magyar Értékelemzők Társaságának tagja. Ed-
dig kisebb projektekbe kapcsolódott be (pl. Pilot Projekt - A szakma népszerűsítését elősegítő MÉT 
prospektus értékelemzéses kialakítása), valamint pályázott a Ried-Bolton Funkcióelemzési Díjra. A té-
mája „Establishment of a Startup Company” (Egy startup vállalkozás indítása) volt, melyet a 2015. évi 
X. Nemzetközi Értékelemzési Konferencián előadott. Sikeres pályaművéért elismerő oklevélben része-
sült. Véleménye szerint az értékelemzés a különböző emberek józan értékítélete, valamint a strukturális 
gondolkodás csodás ötvözete, mely más diszciplínákkal jól harmonizál. 
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KONFERENCIA ELŐADÓK KÉPEKBEN – TARJÁNI ARIELLA JANKA 

 

      
 
Tarjáni Ariella Janka a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem harmadéves Vegyészmér-
nök hallgatója folyamatmérnök szakirányon. Már több értékelemzési projektben vett részt, amikor 
2014-ben úgy döntött, hogy elvégzi az AVS tanfolyamot. Ezt követően LEAN Value Stream Mapping 
(VSM) tanfolyamot végzett, és már két vállalkozásnál foglalkozott a VA/VE és a VSM alkalmazásával 
team vezetőként. Pályázatot nyújtott be a Ried-Bolton Funkcióelemzési Díjra, ahol „Smart Cases for 
Smart Phones” című pályaművéért elismerő oklevelet kapott. A MÉT tagja 2014. óta. 
Tervei között szerepel a VE/VA és VSM témakör tapasztalataiból TDK munka benyújtása, valamint az 
értékelemzési módszertan alkalmazása elsősorban vegyipari területen. 
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RIED-BOLTON PÁLYAMŰVES – EPERJESI DÁVID 

 
 
  Eperjesi Dávid a MÉT-hez 2013 tavaszán csatlakozott, AVS minősítéssel 
rendelkezik. Az alapszakos diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénz-
ügy és Számvitel Karának Pénzügy és Számvitel képzésén (Ba/BSc) szerezte. 
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Szervezés Mesterszakát 
(Ma/MSc), Controlling szakirányon hallgatja. Szakdolgozatát, és TDK dolgo-
zatát – amellyel a XXXII. OTDK Stratégiai és változásvezetés szekciójában 
különdíjban részesült – értékelemzés témakörben készítette. Aktívan bekap-
csolódik a MÉT életébe: Részt vett már műhelymunkákon, szakmai napokon, 
továbbá a szakmai fejlődése érdekében megmérette magát a Ried-Bolton 
Funkcióelemzési Díj pályázaton is. Elfoglaltsága miatt pályaművét nem tudta 
előadni a Konferencián, munkáját azonban elismerő oklevéllel jutalmazták. 
Aktívan közreműködött a Konferencia szervezésében és segítette a Konferen-
cia Szervező Bizottság munkáját. Ősztől a Kölni Egyetemen fog tanulni, de az 

értékelemzéstől később sem szeretne elszakadni!  
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FIATALOK A KONFERENCIÁN (1.)  
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FIATALOK A KONFERENCIÁN (2.)  
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FIATALOK A KONFERENCIÁN (3.)  
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FELHÍVÁS GYAKORLATI MUNKÁBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE 

 
Ábrahám Sándor CVS Life, PVM MÉT tagunk az utóbbi években több, nemzetközi méretekben is je-
lentős értékelemzési programot indított.  
 
Jelezte, hogy korlátlan mennyiségben tud tényleges igényeken alapuló értékelemzési feladatot biztosí-
tani a minősítés megújításához úgy, hogy: 
 az értékelemzés szisztematikus lépései a részletes igényfelméréstől, információgyűjtéstől a javasla-

tok dokumentálásig végigvihető 
 mindenki kipróbálhatja magát team tagként és team vezetőként 
 és nem korlátozza a részvételt az, hogy ki hol lakik és dolgozik. 

 
Program területek: 
 Egészségügy (2 program) 
 Közbiztonság, katasztrófa elhárítás, (3) 
 Mezőgazdaság, állattenyésztés (4) 
 Kistérségi szolgáltatások (200 program) 

 
Köszönjük a lehetőséget és a felajánlást, összesítjük a jelentkezőket  

és beszámolunk a munkákról!  
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A KONFERENCIÁNKON RÉSZT VETT HISAYA YOKOTA ÚR (JAPÁN), AKI A 
FUNKCIÓKRÓL KÉSZÍTETT FELVÉTELEKET BÉCSI ÉS BUDAPESTI HELY-

SZÍNEKEN. 
https://www.youtube.com/watch?v=yvkAaVp7IVw 
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FONTOS INFORMÁCIÓK 

 
A VALUESUMMIT.HU weblapon vannak az előadások az angol nyelvű oldalon. 
    PROGRAM  /  CONFERENCE 1. DAY 
    PROGRAM  /  CONFERENCE 2. DAY 
Az előadások címére kattintva lehet megnyitni a *.pdf fájlokat. 
 
A Konferenciáról fotót találhattok a VALUESUMMIT.HU weblapon az angol nyelvű oldalon, 
azon belül: 
 a „PRESS” aloldalon 

 Prezentációkról 242 fotó 
 Díjátadókról 27 fotó 
 Életképek 111 fotó 
 Konferencia bankett 19 fotó 
 Tréningek 24 fotó 

 
Fogadjátok szeretettel Kayo Uchida japán résztvevő által összeállított kisfilmet, ahogyan Ő látta a 
Konferenciát. https://www.youtube.com/watch?v=NOhX_QForAQ  
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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     

   


