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2017. – AZ ÉRTÉKELEMZÉS SZÜLETÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJA
A SAVE International kezdeményezésére 2016. április hónapban nemzetközi részvétellel
kezdődött el az egyeztetés arról, hogy az értékelemzés születésének 70. évfordulóján, a
2017. évben milyen tartalmú ünneplés kerüljön lebonyolításra. A témáról folytatott eszmecsere júniusban, Kanadában folytatódott, ahol a SAVE elnöke az egyik plenáris ülésen
ennek külön hangsúlyt is adott. A szervezők szándéka szerint a jövő évi tervezett megemlékezés egy esemény sorozat keretében a világ összes értékelemzői közösségét, szakértőit
célozza meg. Júliusban egy rövid körlevelet kapott minden Affiliate (SAVE Intl. tag) szervezet, valamint a további más országokban működő egyéb értékelemzők is, melyben felhívás érkezett ún. WEBEX-es telefon konferencia keretében történő egyeztetésre. Nyári hónapokban jellemzően nehézkesebb
közös időfelületet találni és külön figyelmet kell fordítani az eltérő időzónákra is, azonban 2016.07.07-én helyi idő szerint 15:00 órakor egy kellemes hangvételű, alkotószellemű
közös beszélgetést folytattunk, melyen részt vett Mary Ann Lewis (USA, SAVEI Elnök), Kathy Bethany (USA,
SAVEI Alelnök), Ryan Robinson (USA), Marc Pauwels (Németország) és Tarjáni István. Ryan vállalta a teamvezetési
teendőket, előkészített egy prezentációt, mely alapján VE projektként definiáltuk az előttünk álló feladatot. A nap
során munkatervet fogadtunk el, célkitűzéseket fogalmaztunk meg, igénykeltői információkat összegeztünk, funkciókat határoztunk meg és rögzítettük a felmerült ötleteket. A folytatás az őszi időszakban válik intenzívebbé, 3-4 hetente
telefonon fogunk egyeztetni. Ryan Robinson (A Missouri államban működő Strategic Value Solutions, Inc. értékelemző munkatársa, arcképe a fotón látható!) a 25 db funkció alapján összeállít egy FAST diagramot és elküldi a
résztvevőknek. Az eddig gyűjtött ötletek jelenleg 6 fő csoportot alkotnak és a célokhoz illeszkedően várhatóan egy
erőteljes promóciós hatást lesznek képesek együttesen kifejteni.
A folytatásban örömmel vesszük és lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődő tagjaink részt vállaljanak a nemzet(Tarjáni István)
közi projekt helyi megvalósításában.
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PVM SZAKÉRTŐINK, MAGYAR OKLEVÉL
Idén érkezett el a PVM oklevelek megújításának ideje. A PVM oklevél megfelelő hivatkozási alapot nyújt a tulajdonosának arra vonatkozóan, hogy nem kizárólag értékelemzést (Value Engineering), hanem funkcióelemzésen alapuló vezetési tanácsadást végezzen MSZ/EN szabvány szerint, értékmenedzsment (Value Management) szakértőként. A PVM oklevél egy versenyképes minősítést képvisel a VTMSZ (Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége) által gesztorált, a kanadai ICMCI-nál jegyzett CMC (Certified Management Consultant) nemzetközi, a vezetési tanácsadási szakterületre specializált minősítéshez hasonlóan. A PVM minősítéssel rendelkező szakértőink folyamatosan szélesítik lehetőségeiket a tanácsadói munkáik szakszerű elvégzése terén.
Újdonság, hogy az EGB szabályozása és megfelelő jóváhagyásai szerint Magyarországon első alkalommal az NCO munkája alapján a MÉT adja ki a nemzetközi minősítő
okleveleket. (Az oklevelek mintája a csatolt képen látható.)
Korábban Magyarországon 13 fő MÉT tag rendelkezett PVM minősítéssel.
Az ezévi újraminősítéskor 7 fő újította meg minősítését: Dr. Hoffer Ilona,
Dr. Iványi Attila Szilárd, Dr. Nádasdi Ferenc, Ritecz János, Szekeres
Klára, Tarjániné Illés Tünde és Tarjáni István.
Számos sikeres Value Management munkát kívánunk szakértőinknek!

(Illés Tünde)
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FELHÍVÁS MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSRE!
A Tisztelt Olvasók figyelmébe ajánljuk a soproni Közgazdaságtudományi Karon Sopronban, Budapesten és Szombathelyen, szeptembertől indítandó Üzleti szakirányú (posztgraduális) továbbképzéseinket!
Mérnökök, jogászok, vállalati közép- és felsővezetők, pedagógusok,
pénzügyi-, logisztikai-, humán-, statisztikai szakterületen dolgozók részére kínáljuk idén is, diplomát is adó, gazdálkodással és vezetői készségfejlesztéssel foglalkozó továbbképzéseinket.
Üzleti képzési programjainkat a munkaerőpiac elvárásaihoz, a vállalati
szereplőkkel folyamatosan konzultálva dolgozzuk ki, annak érdekében, hogy minél komplexebb, versenyképesebb
tudást tudjuk biztosítani hallgatóinknak. Oktatásunkban az egyéni kompetenciákra, egyéni fejlődési utakra helyezzük
a hangsúlyt, melyet kiscsoportos, gyakorlatorientált képzéssel, nagy tapasztalattal bíró, elismert oktatók segítségével
érünk el. Képzéseink időbeosztása rugalmas, melyet hallgatóink munkahelyi elfoglaltságához próbálunk igazítani.
További információ és jelentkezés:
http://www.ktk.nyme.hu/meghirdetett_kepzesek_201609.html?&L=1#szakiranyu
Jelentkezés: augusztus 22-ig. Részletesebben a fenti linken lehet olvasni képzéseinkről.
Reméljük, hogy Téged és Munkatársaidat hallgatóink között üdvözölhetjük!
Dr. Szóka Károly, egyetemi docens, Intézetigazgató
szoka.karoly@nyme.hu
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar
9400 Sopron, Erzsébet u. 9.
(Szóka Károly)
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NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK – 2017.
A SAVE International
közzétette a 2017. évi
nemzetközi konferencia felhívását. Új weblapot hoztak létre és
láthatóan az eddigiektől eltérő struktúrában
fogják közzétenni a
szervezők a szükséges
információkat. A http://www.valuesummit2017.org/ weblapon számos részletet a következő hónapok során fogunk fellelni. Helyszín: Philadelphia, PA, USA. Az esemény dátuma: 2017. 08. 27-30.
A német értékelemző társaságtól frissen érkezett hír, hogy a 2017.
évben ismét nemzetközi értékelemzési konferenciát fognak rendezni. Helyszín: St. Georgen, Baden-Würtemberg
tartomány, Németország. Házigazda a nemzetközileg is jól ismert vállalat EBM-PAPST.
Dátum: 2017. 05. 09-12., mely 1 workshop napot, 2 konferencia napot és 1 gyárlátogatási napot tartalmaz.
Mindkét esemény szervezői ígérik, hogy az előadások bekérésére vonatkozó információk rövidesen megjelennek. Érdeklődő tagjaink részére a MÉT Titkárságon keresztül adunk tájékoztatást.
(Tarjáni István)
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KÖNYVAJÁNLÓ
SAVE International

Function Analysis Guide
A supplement to the SAVE Body of Knowledge
A SAVE International gondozásában 2016-ban megjelent könyv egy igazán friss szakmai kiadvány, mely
hasznos támogatást nyújt világszerte az értékelemző szakértőknek. A szerzők között jól ismert neveket
fedezhetünk fel. James D. Bolton, Richard A. Harrington, Stephen J. Kirk, Bruce L. Lenzer, James A.
Rains, Robert B. Stewart.
A funkcióelemzési kalauz, melyet a „SAVE tudástár” kiegészítésként jelez az alcím, nem egyszerűen
csak bevezetést nyújt az értékmódszertanba. Részletes leírást ad a funkciókról, azok elemzéséről, a funkcióban való gondolkodás előnyeiről. Külön fejezetben tér ki a FAST diagram jellemzőire, készítésére és
igazi értékelemzési szakmai csemegét jelent, hogy közel 20 db színes jelölésekkel kidolgozott FAST diagramot közöl le változatos szakterületekről. A teljesség igénye nélkül említhetők az autópálya, a könyvtár, az épületoszlopok, a vasút, az akkumulátor, a centrifugális szivattyú funkcionális modelljének bemutatása. A mű zárórésze egy esettanulmányt is tartalmaz, emellett a függelékben számos jól alkalmazható
eszköz kerül bemutatásra, az élő projekteknél (Live Study) is kiválóan használható táblázatok formájában. Az Olvasó bepillantást nyerhet az észak-amerikai értékelemzők gyakorlati munkáiban alkalmazott
szemléletbe, technikákba.
Formátum: 217x280 mm, puhatáblás
Megjelenés: 2016.
Terjedelem: 148 sorszámozott oldal
ISBN 978-0-9961248-9-8
Internetes ár: 40,00 USD (Paperback), 50,80 USD (Kindle Edition); www.amazon.com
(Tarjáni István)

Oldal 7

Magyar Értékelemzők Társasága

HÍRLEVÉL IV. évfolyam 07. szám

SZERKESZTŐSÉG
KIADJA:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök
A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK:
ILLÉS TÜNDE CVS®, PVM, TVM
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság
DR. SZÓKA KÁROLY AVS, egyetemi docens
TARJÁNI ISTVÁN CVS®, PVM, TVM
KAPCSOLAT:
MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA
info@shva.hu
www.shva.hu
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