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Kedves Fiatal Értékelemző! Kaput nyitunk számodra, hogy díjmentes repülőjegyet, szállást és konferencia belépőt nyerj el a
soron következő SAVE Value-Summit rendezvényre!
Van érvényes AVS/DVA bizonyítványod? Szeretnél tagja lenni, vagy már tagja is vagy a MÉT-nek? 25 évnél fiatalabb vagy?
Angol nyelven is tudsz fogalmazni? Hajlandó vagy önállóan összeállítani és beküldeni egy Technical Papert a MÉT-hez?
IGEN válaszok esetén jó esélyed nyílik arra, hogy a 2015. évi forduló nyertese légy és meghívást kapj a SAVE International
2016. évi konferenciájára. Helyszín: Niagara Falls (ON) Kanada !
A szakmai megmérettetés második alkalommal a 2015. évben – a 2014. évivel azonosan – a következő címmel kerül meghirdetésre:
RIED - BOLTON Funkcióelemzési Díj
A MÉT Elnöksége részéről kérjük az értékelemzéssel foglalkozni szándékozó, avagy azzal már foglalkozó fiatal kollégákat, tanulmányozzák át a kapcsolódó dokumentációkat. Az arra alkalmas értékelemzési pályaművek (Technical Paper) részt vehetnek e nemes
megmérettetésben. A részletinformációkat a honlapon fogjátok megtalálni.
A pályaművek benyújtása az idén 2015. október 15-ig lehetséges!
A felhívás az alábbi linken olvasható: http://www.shva.hu/met-tevekenysege/ried-bolton-dij
(Illés Tünde)
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RIED - BOLTON FUNKCIÓELEMZÉSI DÍJ ELŐADÁS!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 2015. év augusztus elején kiírásra kerül a 25 év alatti AVS/DVA
szakértők részére a RIED – BOLTON Funkcióelemzési Díj Pályázat! A nyertest az ezévi bírálati folyamat
végén, várhatóan 2015. december 15-ig a James D. Bolton, a díj alapítója választja ki. A nyertes díja, hogy
részt vehet, és előadást tarthat 2016. júniusban Niagara Falls (ON) Kanadában, a SAVE International és a Kanadai Értékelemző Társaság által szervezett közös Nemzetközi Konferencián!
Figyeld a felhívásokat! Gyere el, és hallgasd az előadásokat, amely segítséget nyújt pályázatod elkészítéséhez! Meghallgatod az elmúlt év pályázóinak tapasztalatait, élménybeszámolóit!
GYERE, FIGYELJ ÉS TANULJ!
A meghívót a pontos dátummal a MÉT Titkársága szeptember elején küldi ki!

FIGYELEM! TANULNI SOHASEM KÉSŐ! A KÖZÖS TANULÁSRA MINDENKIT
VÁRUNK, LEGYEN AZ FIATAL, KÖZÉPKORÚ VAGY NAGYON TAPASZTALT!

Oldal 4

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL III. évfolyam 7. szám

2015. 07. hó

MEGÚJUL A SAVEI MINŐSÍTÉSI RENDSZERE!
A 2015. április 20-21.-én Budapesten rendezett III. SAVE EUROPE CONFERENCE keretében James D.
Bolton, a SAVEI elnökeként előadást tartott "Future Plans SAVE International" címmel. A konferencia résztvevői számára egyértelművé vált, hogy a SAVEI megújítja minősítési rendszerét. James D. Bolton vázolta az
átalakítás főbb céljait és az akkori elképzelések kereteit.
A SAVEI 2015. júniusi, San Diego-ban tartott konferenciáján az új minősítési rendszer bizonyos elemei már
pontosított formában kerültek ismertetésre. Erről a MÉT képviseletében Tarjáni István MÉT elnök és Dr. Nádasdi Ferenc alelnök urak tájékoztatták a MÉT MB-t és az elnökséget. A tervezett változások és az adaptáció
kérdései a júniusi MÉT klubülésen is szóba kerültek.
Az új minősítési rendszer részleteinek tisztázása, valamint hazai gyakorlatba történő illesztése folyamatban
van. 2015. augusztus elején a hazai felsőoktatásban dolgozók részére kerül kiküldésre az első információs
csomag, melyben részletes tájékoztatást kapnak a továbblépés irányáról.
Mivel a tervezett változtatások jelentősen módosítják a korábbi gyakorlatot, így kérünk minden érintettet,
hogy figyelje a vonatkozó híreket. Ezekről a MÉT MB, a MÉT elnöksége a közeljövőben értesíteni fogja az
érintetteket a változásokról.
(Dr. Hoffer Ilona)
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MEGÚJUL AZ OKTATÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE
A SAVE International (SAVEI) módosítani tervezi a képzési, minősítési rendszerét. A MÉT részéről időszerűvé
vált, hogy a minősítési rendszerrel kapcsolatos elvárásokhoz igazodóan megtegyük a szükséges lépéseket.
Module I. oktatást (MOD I.) NEM piaci alapokon, hanem kizárólag felsőoktatási intézményben, nappali tagozatos hallgatók képzéséhez bármely felsőoktatási intézményben tarthat főállású oktató. Feltételek:
 Minősítő kérelem benyújtása szükséges a MÉT Minősítő Bizottsághoz.
(Fájl: WS2_Module_I_Workshop_Agenda-1 – Külön levélben minden oktatónak elküldésre kerül.)
 A kitöltött és a MÉT MB részére eljuttatott WS2 mátrix a mindenkori tanmenethez illeszkedően mutassa be az
értékelemzés képzést!
 A WS2 táblázatban (a mindenkori mátrix elemben) jelölni szükséges, hogy a vonatkozó ismereteket melyik
tárgyban ismeri meg a hallgató, ha a tárgyra fordítható időkeret kevesebb, mint 40 óra. Ez egyúttal azt is jelenti,
hogy a felsőoktatási intézményben megvalósítani tervezett értékelemzés oktatás megadja azt a szabadságfokot a
T. Oktatók számára, hogy a más tantárgyak keretében leoktatott, az értékelemzéshez jól köthető tartalmat is betervezhessék a MOD I. előírások teljesítésébe. (Külön felhívjuk a figyelmet az egyetemi on-line tananyagok alkalmazásában rejlő komoly előnyökre!)
 A 6.000 Ft adminisztrációs díj befizetésével realizálható vizsgalehetőség csak a nappali hallgatók számára biztosított – a SAVEI előírásainak megfelelően. Emiatt kérjük, hogy a vizsgalapon és a minősítést kérő táblázatban
egyaránt tüntessék fel a Jelölt születési dátumát.
 A beadott WS2 táblázatokat kérjük még a 2015. őszi, szeptemberben kezdődő félév megkezdése előtt a MÉT
MB-hez eljuttatni, legkésőbb 2015. augusztus 25-ig, hogy a MÉT MB el tudja bírálni a beadott anyagokat.
 Kérünk csatolni egy szakmai önéletrajzot is az Oktató Kollégáról, melyben kitér az értékelemzéssel kapcsolatos
tevékenységeire.
 Az anyagokat a MÉT MB részére, az mb@shva.hu címre kérjük elektronikus formában elküldeni. (Dr. Hoffer Ilona)
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MEGÚ
ÚJULT A VALUE
E METHO
ODOLOG
GY SZAB
BVÁNY
A VM
V szabvány
yt az előző vváltozatában 1997 májussában fogalm
mazták meg.
Idősszakosan frisssítették, hogy az üzletii környezetb
ben és a tech
hnológiában
n
bekö
övetkezett változásokat figyelembe véve a szab
bvány megfeeleljen a jö-vőbeeni integráciiónak.
Az ÉRTÉK
É
Mód
dszertan Szaabvány azzall a céllal késszült, hogy következetes
k
s
mód
don egy gyak
korlati útmuutatót biztosíítson az érték
k módszertaan alapelvei-nek alkalmazásáában.
É
mód
dszertant álttalában az Érték Elemzéés (VA), Értéék Tervezéss
Az ÉRTÉK
(VE), és Érték Menedzsmen
M
nt (VM) elneevezés melleett is alkalmaazzák. Ezek
k
m
al mind a gy
yakorlatban,
a kiffejezések fellcserélhetőekk az érték módszertanna
mind
d a szabván
nyban egyaráánt. Ugyaniss minden Érrtékfejlesztéssre irányuló
ó
funk
kcionális meegközelítés „„Érték Tanu
ulmánynak” (Value Stud
dy) minősül,
amíg
g az követi az
a Érték Móódszertan Szaabványban rögzített
r
mun
nkatervet éss
végrrehajtják a munka
m
részekként a funkciióelemzést.
A szzabványt a SAVE
S
Internnational® Staandards és a Resources igazgató
i
ké-szíteette elő, jóv
váhagyta a S
SAVE Interrnational Miinősítő Bizo
ottsága és a
SAV
VE Internatio
onal Igazgatói Tanácsa.
A szzabvány azt minimumot kívánja rög
gzíteni, amit az ügyfelek és a szolgálltatók elvárn
nak akkor, am
mikor Érték
k Módszerttant alkalmaaznak egy prrojektnél.
y minden érttékelemző szzakember tan
nulmányozzza át a módossított szabváányt!
Javaasoljuk, hogy
Ezen
n a linken megtaláljátok
m
! http://www
w.value-eng.org/pdf_doccs/monograp
phs/vmstd.pd
df
( Illéss Tünde)
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ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIÁK A VILÁGBAN
A következő időszakban (2016. tavaszig) az itt feltüntetett nemzetközi konferenciákon lehet részt venni. Aki a
konferenciák valamelyikén részt kíván venni, vagy előadást tartani, kérjük, jelezze a MÉT titkárságnak, és
támogatjuk a szervezésben. A részvétel önköltséges.

2016. év: német konferencia

2015. év: ausztrál konferencia

2015. év: japán konferencia
(Tarjáni István)
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SIKERES MOD I. KÉPZÉSEK AZ ELSŐ FÉLÉVBEN

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy mind a felsőoktatásban, mind azon kívül is egyre bővül a MODULE
I kurzusok száma, a tanfolyami résztvevők köre. 2015. I. félévében 67 fő szerzett AVS minősítést.
AVS minősítést szerzett 2015. év I. félévében:
 a Budapesti CORVINUS Egyetemen 24 fő. Instruktor: Dr. Hoffer Ilona egyetemi docens
 a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karon 25 fő. Instruktor: Dr. Tóth Antal egyetemi docens, Zarándné dr. Vámosi Kornélia tanársegéd.
 a Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 3 fő. Instruktor: Dr. Nádasdi Ferenc főiskolai tanár, egyetemi
magán-tanár, Dr. Szóka Károly egyetemi docens
 az INNOMERTICUS2 Kft. szervezésében 9 fő. MODULE I. Instruktor: Dr. Hoffer Ilona egyetemi docens
 a MicroVA Bt. szervezésében 6 fő. MODULE I. Instruktor: Fodor Árpád, Fodor-Gál Valéria

(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa)
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – SZEPTEMBER
 Ried - Bolton funkcióelemzési díj előadás. Szeptember egyik szombati napja, szervezés alatt. Illés Tünde CVS, PVM, TVM
 Egyeztetések magyar egyetemi oktatókkal a MOD I. alapú értékelemzés oktatások tervezett tananyagairól. Tarjáni István MÉT Elnök.
 Minősítő Bizottság felkészülése az új minősítő rendszerre. Szekeres Klára MÉT MB Elnök
 Magyar NCO – Value for Europe képzési és minősítési rendszerhez kapcsolódó Működési Kézikönyv
(Operating Procedures Manual) elkészítése, fordítása, küldése az EGB-hez elfogadásra. Illés Tünde
NCO Elnök, dr. Hoffer Ilona NCO tag.
 NCO Value Management Tréningek akkreditálásának előkészítése. Illés Tünde NCO Elnök, dr. Hoffer
Ilona NCO tag.
 AVS stratégiai elemek előkészítése megvalósításra. Illés Tünde AVS stratégia projektvezető
 SAVE International honlapon megjelenő magyarországi információk megújítása. 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
Jiri Scherer ‐ Michael Hartschen ‐ Chris Brügger
Egyszerűség
Hatékony stratégiák az üzleti sikerhez
Miért dobnak piacra a cégek olyan termékeket, amelyekkel csak megnehezítik a vá‐
sárlók dolgát? Miért találnak ki a felhasználók számára felfoghatatlan szolgáltatás‐
csomagokat? Miért bonyolítják túl a vállalatok az üzleti folyamataikat?
Különös helyzet alakult ki az egyre élesedő piaci versenyben: a fejlesztők egyre több
funkcióval látják el a termékeket, a cégek folyamatosan bővítik szolgáltatásaikat és
üzleti modelljeiket, miközben egyre kevésbé veszik figyelembe a fogyasztók egysze‐
rűséget preferáló igényeit.
Pedig ma még inkább igaz, mint bármikor: az üzleti siker titka az egyszerűség.
A szerzők konkrét példákon keresztül mutatják be, hogyan lehet küzdeni a túlbonyo‐
lítás ellen, hogyan segíthet az általuk kidolgozott 5 alapelv és 14 stratégia a termé‐
kek, a szolgáltatások és az üzleti folyamatok, illetve modellek egyszerűsítésében.
Formátum130*178
Megjelenés2015. május
Terjedelem192 oldal
ISBN978‐963‐304‐228‐1
Bolti ár: 2900 Ft
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