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SAVE INTERNATIONAL ELNÖKI ÜZENET 

 
2015. év júniusában, a San Diego-ban rendezett SAVE Konferencián James D. Bolton rendes elnöki megbízatása le-
járt, így új elnök választására került sor. A SAVE International új elnöke: Mary Ann W. Lewis, FSAVE.  
Az őszi Value Word újságban közzétett Elnöki köszöntőből idézünk, mivel számunkra is van üzenet értékű tartalma. 
A SAVE International elnöke változatlanul nagy hangsúlyt fektet a PACE (Promote –
Advocate – Certify – Educate) modell folytatására, ami a Value Engineering (VE) promóci-
ójának, terjesztésének, minősítési rendszerének és oktatásának rendszerét jelenti. Elnök asz-
szony összegezte, hogy az előző években milyen sok alkalma volt találkozni az Egyesült 
Államok kongresszusi, a szövetségi kormányzatok hivatali képviselőivel. A közelmúltban 
személyesen találkozott a Szenátus Fegyveres Szolgálatok Bizottsága és az Energiaügyi 
Minisztérium tisztviselőivel és bátorította őket, hogy használják az értékmódszertant a kor-
mányzati termékek, projektek és folyamatok hatékonyságának javítása érdekében. Ezek a 
látogatások rendszeresen ismétlést igényelnek, mivel a hivatalnokok pozíciói időről időre 
változnak és az új személyeket is meg kell ismertetni a VE-ben rejlő lehetőségekkel. Mind-
ez azonban kellemes feladat, hiszen új és új emberekkel lehet ezáltal kapcsolatba kerülni. Mary Ann W. Lewis 
A látogatások során nem egyszer elhangzik a kérdés, hogy miért csinálja ő ezt? A hivatali személyek némelyike 
ugyanis nehezen érti meg, hogy az értékelemzők mi okból végzik ekkora szenvedéllyel szakértői tevékenységüket. 
Bárcsak létezne egyszerű riposzt az effajta felvetésre, hogy ne kelljen hosszasan bizonygatni épelméjűségünket, ehe-
lyett röviden, frappánsan, azonnal meg lehetne felelni az ilyen jellegű felmerülő kérdésre. Elnök asszony reményei 
szerint mindnyájunknak van előre kidolgozott fogása az ilyen helyzetek kezelésére és értékelemzőként készen állunk 
arra, hogy akár az egész világnak be tudjuk mutatni az értékmódszertan iránti elkötelezettségünket. 
A magyar értékelemzők nevében is megköszönjük a hasznos gondolatokat!                                           (Tarjáni István) 
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A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY ÉS AZ ÉRTÉKELEMZÉS 

 
Bizonyára mindenki hallott már arról, hogy 2015. november 1-el hatályba lépett az új Közbeszerzési Törvény 
(továbbiakban: Kbt.), a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről. 
 
A Kbt. az értékelemzés módszertanát is ajánlja, különösen a közbeszerzési eljárások előkészítése kapcsán. 
 
„Az eljárás előkészítése 
28. § (1) Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - 
megfelelő alapossággal előkészíteni. Az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentu-
moknak biztosítaniuk kell, hogy az eljárásban a gazdasági szereplők képesek legyenek műszakilag megfelelő, 
fizikailag megvalósítható és gazdasági szempontból reális ajánlatot adni. Az ajánlatkérőnek már a közbeszer-
zési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a kör-
nyezet - beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható - védelmére és a fenntarthatósági szempontok figyelembe-
vételére, valamint a beszerzés tárgyát érintő szerződésmódosítások megelőzésére. Az ajánlatkérő alkalmaz-
hatja az értékelemzés módszerét is.” 

 
A fentiek tehát a közbeszerzési eljárás folyamatában az előkészítési szakaszban támogatják az értékelemzés 
alkalmazását annak érdekében, hogy a közbeszerzési felhívás és az arra beküldött ajánlatok megfelelő alapos-
sággal, műszaki tartalommal, gazdasági realitással tudjanak elkészülni, megelőzve ezzel a szerződések módo-
sításait.  
 

(Illés Tünde) 
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FELHÍVÁS – NÉMET ÉE KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE!  (1/2.) 

 

Németország Értékelemzési szerveze-
te a VDI már 2015 derekán megkezd-
te a 2016. évi nemzetközi konferencia 
szervezését. A MÉT júliusi hírlevelé-
ben tájékoztatást adtunk a 2016 tava-
szára tervezett müncheni nemzetközi 
konferencián való részvétel lehetősé-
géről. A MÉT titkárságához magyar 
előadás megtartására irányuló jelzés  
is érkezett, mely azóta bekerült a hi-
vatalos programba is. A „Value Ma-
nagement Practice 2016” elnevezésű 
konferencián az értékelemzés számos aktuális, innovatív területéről hallhatnak előadásokat a résztvevők. A 
teljesség igénye nélkül említhetők a Value Engineering, Value Management, Industry 4.0 tárgykörök. Sikere-
sen alkalmazható módszerek és eszközök kerülnek bemutatásra nemzetközi esetpéldákon keresztül, az ipari és 

a szolgáltatási szektor területéről. A konferen-
cia fő szervezője a VDI, a lebonyolításban szo-
ros együttműködő partner a Krehl&Partner 
cég. A konferencia levezető elnöke Dr.-Ing. 
Marc Pauwels CVS®, PVM, TVM úr, aki a 

MÉT nemzetközi konferenciáján 2015. áprilisban jelen volt körünkben Budapesten és értékes szakmai elő-
adást tartott.  
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FELHÍVÁS – NÉMET ÉE KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE!  (2/2.) 

 

A müncheni konferencia házigazdáihoz (szponzoraihoz) sorolhatók a KNORR-BREMSE és az MAN cégek, 
aki lehetőséget és helyszínt biztosítanak a kétnapos konfe-
renciát követően a gyárlátogatásra. A résztvevők a MAN 
buszokhoz kapcsolódó innovatív alkatrészekre, azok gyár-
tására vonatkozóan nyerhetnek tapasztalatokat.  

A konferencia elő-programjaként Craig L. Squires CVS® úr angol nyelvű „FAST – a support of innovation in 
theory and practice”, illetve Peter Monitor úr német nyelvű „Consistent Product Management – Toolbox of 
Value Management” kurzusain való részvétel lehetőségét kínálják a szervezők. A szakmai rendezvény előadói 
és kiemelt résztvevői között számos ismert nemzetközi szereplő nevét is felfedezhetjük (Kayo Uchida, Wil-
helm Hahn, Manuel Fernandes, Manfred Ninaus, stb.). Dominánsak lesznek a német szakértők előadásai, ami 
kiváló alkalom a németországi értékelemzési gyakorlatba történő betekintésre. Főbb támogató szervezetként a 
SAVE International és az EGB vállalt szerepet. 
Az aktualizált részletes program 2015. december végén érkezett meg a MÉT Titkárságához és rövid úton 
gondoskodtunk arról, hogy tagságunk részére a MÉT weblapján elérhető legyen. (www.shva.hu) 
Az EGB-s értékelemzési szervezetek közötti együttműködéshez illeszkedően a VDI a rendezvényen való 
kedvezményes részvételt kínálja a MÉT tagok részére. Legfeljebb két fő részére 50%-os díj megfizetése mel-
lett nyílik lehetőség a konferencián való részvételre, ami azonos az előadók részére biztosított kedvezményes 
díjjal. (Az utazási és szállás költséget minden résztvevőnek önállóan kell állnia.)  
Kérjük tagjainkat, hogy legkésőbb január végéig szíveskedjenek jelezni MÉT Titkársága részére 
(info@shva.hu), amennyiben élni kívánnak az előzőekben említett felkínált lehetőséggel. 

         (Tarjáni István) 
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FELHÍVÁS AZ ÉV LEGJOBB ÉRTÉKELEMZÉSE DÍJ 
PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 
A MÉT a stratégiájában megfogalmazottakhoz illeszkedően a hosszú évtizedek alatt kialakult szakmaiság minél szé-
lesebb körben való elterjesztése érdekében díjat alapított, melynek neve a 2016. évben: 

 
A 2015. Év Legjobb Értékelemzése Díj 

 
A MÉT Elnöksége részéről kérjük az értékelemzéssel foglal-
kozó kollégákat, hogy tanulmányozzák át a kapcsolódó doku-
mentációkat. Az arra alkalmas értékelemzési munkák részt ve-
hetnek e nemes megmérettetésben. A részletinformációkat a 
MÉT honlapról letölthető dokumentumok tartalmazzák. 

http://www.shva.hu/met-tevekenysege/dijaink-projekt 
A letöltés minden évben csak az Elnökségi jóváhagyást köve-
tően, a pályázat benyújtásának határidejéig (2016. január 15-
ig) lehetséges! 

 
Minden kedves Értékelemző Kollégának jó  

pályázást kívánunk! 
 

Dr. Hoffer Ilona, MÉT Alelnök 
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FELHÍVÁS AVS STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

 VALÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE 
 
A stratégiai elemek megvalósítása érdekében az alábbi felhívásokat tesszük közzé: 
 
1. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik a 2018. évi Nemzetközi Konferencia Szervező Bizottságában részt kívánnak 

venni. A Bizottságban résztvevők munkájukért kedvezményes belépési lehetőséget kapnak! 
 
2. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik a MÉT szórólap és prospektus készítésében az elkészült értékelemzési munka 

eredményei alapján a munkában részt kívánnak venni! 
 
3. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik magyar és határon túli egyetemeken olyan személyes kapcsolatokkal rendel-

keznek, amelyek támogatják és elősegítik az adott egyetemen az AVS minősítés megszerzésének lehetőségét! 
Várjuk oktatók jelentkezését is, akik Module I. kurzust tartanak! 

 
4. Kérjük, jelentkezzenek azok, akik a Dunaújvárosi Főiskola, az MVM Paksi Atomerőmű és a MÉT együttműkö-

dése alapján a 25-40 éves korosztály számára elsősorban szakdolgozatokhoz kapcsolható értékelemzési téma-
körre vonatkozóan a díjkiírás munkálataiban és tervezésében részt kívánnak venni! 

 
Kérjük, kapcsolódjatok be minél többen! 

Írj az info@shva.hu e-mail címre 2016. január 15-ig, és a januárban induló projektekbe való 
közreműködésre jelentkezz be! Kapcsolódj be Te is aktívan a MÉT életébe, hangoztasd a véleményed, 

vegyél részt a közösségért végzett feladatokban! 
(Illés Tünde) 
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MÉT SZÓRÓLAP ÉS PROSPEKTUS KÉSZÍTŐ TEAM ÜLÉS! 

2016. január 29. 
 

2014. május 31.-én szombaton pilot projektet végeztünk. A team tagja 8 fő AVS minősítésű kolléga volt. A pilot projektet Illés Tünde 
CVS, PVM, TVM és Tarjáni István CVS, PVM, TVM szakértők vezették, a team vezetésbe besegített Dr. Anwar Mustafa CVS-Life 
értékelemző. A pilot projekt témája: Értékelemzést ismertető prospektus tervezése (piaci ügyfeleknek). A team a témahatárt így fo-
galmazta meg: Alapprospektus célpiaci kiegészítésekkel, konzerv tartalommal.  

2015. október 29-én tartottuk a korábban elkészült AVS Stratégia alapján az AVS STRATÉGIA NAP-ot annak kapcsán, hogy meg-
határozásra kerüljenek azon elemek, amelyeket a következő évben a MÉT meg kíván valósítani. A MÉT Elnökségének jóváhagyása 
alapján döntés született, hogy készüljön el a MÉT prospektus. A döntés alapján a 2015. októberi hírlevélben meghirdettük a bekap-
csolódási lehetőséget. Januárban elkezdjük a munkát. 

A team ülés időpontja: 2016. január 29. 9:00 óra 

A team ülés helyszíne: MÉT székhely, 1067 Budapest, Eötvös utca 29. Kapucsengő 29. 

A team ülés tervezett napirendi pontjai: 

1. A pilot projekt napon elkészült értékelemzési munka és dokumentáció áttekintése. 
2. A funkcionális megfelelések és ötletek alapján a prospektus koncepció meghatározása. 
3. Egyéni feladatok meghatározása. 

 

Kérjük, jelentkezzenek azok az info@shva.hu e-mail címen, akik a MÉT szórólap és prospektus készítésében 
az elkészült értékelemzési munka eredményei alapján a munkában részt kívánnak venni!      (Illés Tünde) 
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SIKERES AVS KÉPZÉSEK 2015. II. FÉLÉVÉBEN 

 
Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy mind a felsőoktatásban, mind azon kívül is egyre bővül a MODULE 
I kurzusok száma, a tanfolyami résztvevők köre. 2015. II. félévében 44 fő szerzett AVS minősítést. 
 
 a Budapesti CORVINUS Egyetemen 17 fő. Instruktor: Dr. Hoffer Ilona egyetemi docens 
 a Dunaújvárosi Főiskola szervezésében 15 fő. Instruktor Dr. Nádasdi Ferenc főiskolai tanár, magán-tanár 
 a FÓKUSZ-2 Kft. szervezésében 12 fő. Instruktor: Tarjániné Illés Marianna Tünde 

 

 
Module I. tanfolyami kurzus 12 fő résztvevővel, 2015. szeptember hónap 

(Szentpéteriné Kovács Zsuzsa) 
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ÚJRA ELÉRHETŐ MAGYARORSZÁGON A CVS MINŐSÍTÉSHEZ  

SZÜKSÉGES MODULE II. TANFOLYAM! 
 
Tarjániné Illés Tünde CVS®, PVM, TVM és Tarjáni István CVS®, PVM, TVM a MÉT MB-nél és a SAVE Interna-
tional szervezet Minősítő Bizottságánál 2015. novemberben 
akkreditáltatták kidolgozott Module II. tananyagukat. 

A fentiek, valamint a kézhez kapott bizonyítvány alapján jo-
gosultak arra, hogy Magyarországon, magyar nyelven újra 
Module II. tanfolyamot tudjanak tartani. 

A Module II. tanfolyam elvégzése és a tanfolyam elvégzését 
követő részvételi igazolás elengedhetetlen ahhoz, hogy 
CVS® minősítést tudjon bárki megszerezni. A Module II. 
tanfolyam évekig nem volt elérhető Magyarországon, így 
talán ez is okozta azt, hogy 2013. április óta senki nem szer-
zett CVS® minősítést. 

A szakma fennmaradása és megújulása érdekében szükséges 
biztosítani Magyarországon, magyar nyelven az érdeklődő szakemberek továbblépési lehetőségeit. Ha szeretnél 
CVS® lenni jelentkezz! 

Részletek: http://www.fokusz-2.hu/hu/kepzesek/module-ii.html  

                                (Illés Tünde) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – JANUÁR 

 
 AVS Stratégiai projektekhez teamek indítása: Illés Tünde, Szentpéteriné Kovács Zsuzsa, mint 

szervezők 

 NCO nemzetközi tudástárhoz a magyar tartalom fejlesztése. Illés Tünde, NCO Elnök 

 Bolton-Ried Díj Eredményhirdetés. Tarjáni István, MÉT Elnök 

 Bolton-Ried pályaműveket tartalmazó kiadvány előkészítése. Dr Hoffer Ilona, MÉT Alelnök, 

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 

 

  

Isaacson, Walter  
Innovátorok 
 
Hogyan indította el egy csapat hacker, zseni és geek a digitális forradalmat 
A digitális kor valóban forradalom, vagy csak a korábbi ötletek továbbgondolása? 
Sokan az egekig magasztalják a „magányos farkasként” bemutatott – vagy inkább miszti-
fikált – feltalálókat, tudósokat, hackereket és vállalkozókat, pedig az elmúlt kétszáz év 
nagy találmányai leginkább csapatmunka eredményei. Ada Lovelace, Alan Turing, Neu-
mann János, Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, Tim Berners-Lee és Larry Page nagy 
tehetségek, sőt zsenik, akik rengeteg kiváló elmét inspiráltak és vontak be a munkájukba.  
 
Ám az igazi innováció többnyire nem attól származott, aki kiagyalta az áttörést jelentő 
technológiát, hanem attól, aki hasznosan alkalmazta. A tudomány és művészet összekap-
csolása révén nemcsak kortársak, hanem nemzedékek között is megvalósult az együttmű-
ködés, amelynek végső célja a gép és az ember szimbiózisa. Walter Isaacson, a bestseller 
Steve Jobs életrajzi kötet írója ezúttal az emberi zsenialitás és a kreativitás lebilincselő 
történetét meséli el. 
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Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök 
 
A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK: 

DR. HOFFER ILONA CVS®-Life, PVM, TVM  
ILLÉS TÜNDE CVS®, PVM, TVM 
SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSA MÉT titkárság 
TARJÁNI ISTVÁN CVS®, PVM, TVM 
 
KAPCSOLAT: 
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