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SAVE INTERNATIONAL 56. NEMZETKÖZI ÉRTÉKELEMZÉSI KONFERENCIA 

NIAGARA FALLS, ONTARIO, KANADA, 2016.06.05-07. 
 

A SAVE International ismételt meghívására a Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) - mint a SAVE International 
tagszervezete delegációt küldött az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságának és a Kanadai Értékelemzők 
Társaságának 2016 júniusában, Niagara Falls-ban (Ontario, Kanada) rendezett Nemzetközi Konferenciájára. A konfe-
rencián 64 prezentáció, illetve fórum-előadás szerepelt, további előadások hangzottak el a különböző Keynote-Spea-
kers személyek (plenáris előadók) részéről. A konferencia előadásai letölthetők lesznek a SAVE International honlap-
járól. A résztvevők mintegy 16 országból érkeztek, számuk kb. 250 fő volt.    
 
A Konferencia a következő fontosabb témákkal foglalkozott: 
 Az értékelemzés új módszertani eredményei 
 Döntéshozatal támogatása értékelemzéssel 
 Kockázatelemzés (Risk Analysis) és értékelemzés 
 Értékelemzés a közigazgatásban 
 Értékelemzés alkalmazása az üzleti tervezésben 
 Gyártási folyamatok értékelemzése 
 Automatizált technológiák értékelemzése 
 Értékelemzés alkalmazása a közlekedésben 
 Innováció irányú értékelemzés 
 Az értékelemzés ösztönzése 
 Adatbázis a termékköltség csökkentése érdekében 
 Kreatív fázis fejlesztése a Munkatervben 
 Lean eljárás az értékmódszertanban 
 Az értéktervezés technikáinak beépítése a stratégiai tervezés folyamatába 
 Az értékelemzés alkalmazása az egészségügyben. 
 Stb.                       (Dr. Nádasdi Ferenc) 
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MAGYAR ELŐADÓK A KONFERENCIÁN 

 
A Konferencián az alábbi három magyar előadás hangzott el és egy magyar előadás-poszter került kiállításra: 
 Nádasdi Ferenc – Vámosi Kornélia – Tooth Gedeon: Run, but what in? Value Analysis of running shoes insoles made of 

innovative materials and innovative procedures 
 Schandl Anna: Bloody Functions: Synthetic Blood is Flowing 
 Tarjáni István: Railways Always - Infrastructure Development with VE  
 Zsíros Gina Barbara: An Innovative Way to Enjoy Music 
 

Schandl Anna a 2015. évi Bolton-Ried díj egyik nyertese. Előadása nagy sikert 
aratott, ezúton is gratulálunk fiatal kollégánknak. A 2016. évi Bolton-Ried díj 
nyertese Zsiros Gina Barbara poszteren történő megjelenésre kapott lehetősé-
get. Többen érdeklődtek munkája iránt, gratulálunk a sikeres bemutatkozáshoz! 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (Dr. Nádasdi Ferenc) 
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KÉTOLDALÚ MEGBESZÉLÉSEK  –  SAVE INTERNATIONAL 
A SAVE Intl. minden konferencia alkalmával zártkörű megbeszélés lefolytatására ad lehetőséget az Affiliate partnereknek. 
Az ezévi hivatalos megbeszélésen részt vettek: Tarjáni István MÉT elnök, dr. Nádasdi Ferenc MÉT alelnök, Mary Ann Lewis 
SAVE Intl. elnök, Drew Algase SAVE Intl. Nemzetközi Ügyek alelnök (VP-Global Affairs), Bob Rude SAVE Intl., Minősítő 
Bizottság elnök (Chairman of the Certification Board), Joseph Sapp SAVE Intl. Titkárságvezetés (Executive Director). 
A MÉT-et képviselő résztvevők a MÉT Elnöksége és a MÉT klubülés résztvevői által összeállított témákat vették fel, melyek 
közül a fontosabbakat az alábbi lista tartalmazza: 
1. Jelenlévők egyetértettek abban, hogy a MÉT által alkalmazott minősítési díj táblázatot aktualizálni kell. Az e-mailen 

keresztül történő egyeztetéseket mielőbb meg kell kezdeni. 
2. A SAVE támogatja, hogy a MÉT kapcsolatokat fejlesszen új egyetemekkel, Magyarország területén kívül is. Ez jelentős 

előrelépést jelenthet a kelet-közép-európai régió felé történő nyitást illetően. 
3. A minősítési rendszer a következő 4 évben jelentősen megváltozik. Az AVS minősítés helyett VMA (Value Methodology 

Assistant = Értékelemző Módszertani Asszisztens) bizonyítvány adható ki. 2020-ban megszűnik a CVS-Life minősítés, 
2016-tól már „csak” CVS minősítés szerezhető meg. A MÉT MB a felmerülő kérdéseket e-mail útján egyeztetheti le. 

4. A SAVE felé utalandó befizetések – a banki költségek csökkentése érdekében – évente három alkalommal történnek meg. 
A SAVE megjelent vezetői egyetértettek a MÉT javaslatával. 

5. Tájékoztatást adtunk, hogy Magyarország a következő MÉT–SAVE–EGB konferenciát 2018 tavaszán tartja meg. 
6. A SAVE vezetése támogatja a MÉT törekvését, hogy bővítsük az Orosz Federációval történő együttműködést az érték-

elemzés területén. 
7. A Bolton-Ried Funkcióelemzési díj folytatása. (James Bolton úr nem vett részt a Konferencián, a megjelent SAVE veze-

tők kérték, hogy vele személyesen kerüljenek egyeztetésre a felmerült kérdések.) 
8. A SAVE vezetői bejelentették, hogy 2017-ben a SAVE Summit (konferencia) időpontja: 2017.08.27-30. A rendezvény 

helyszíne: Philadelphia (PA, USA). 
  (Dr. Nádasdi Ferenc) 
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NEMZETKÖZI FÓRUM A SAVE KONFERENCIÁN 

 
A SAVE Intl. éves rendezvényén változatlanul hangsúlyos program az Affiliate tagok és más külföldi szervezetek részére 
megtartott fórum, mely közvetlen lehetőséget ad a világszerte működő különböző társaságok éves tevékenységének áttekinté-

sére. A MÉT a 2016. évben is összeállította és elküldte szokásos 
éves jelentéseit a SAVE International számára. A tartalmi részben 
egyrészt bemutattuk társaságunk szervezetét, beszámoltunk az egy 
év alatt végzett tevékenységeinkről. Másrészt a SAVE Intl. által 
meghatározott PACE (Promote, Advocate, Certify, Educate) mo-

dellt követve adtunk információkat a nemzetközi fóru-
mon. A jelentés része volt a minősítésekkel kapcsola-
tos adatok és folyamatok bemutatása is. A MÉT éves 
szakmai beszámolóit a SAVE International illetékes 
vezetői változtatás nélkül elfogadták A MÉT MB és a Titkárság megfelelő előkészítő munkája lehetővé tette, hogy pénzügyi 
intézkedéseinket is minden vonatkozásban elfogadta a SAVE International vezetése. A fórum igen sikeres volt, a minősítési 
rendszer változásához kapcsolódóan élénk eszmecsere alakult ki a résztvevők között.              (Tarjáni István) 
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A KONFERENCIA JELENTŐS MAGYAR VONATKOZÁSAI 

 
 A Konferencia igazolta, hogy a magyar delegáció súlyának megfelelő szereplését a nemzetközi szervezet to-

vábbra is komolyan igényli, és tudomásul veszi működésének sajátos feltételrendszerét. 
 Megerősítést kaptunk, hogy a MÉT teljes jogú partnerként működik a SAVE International (SAVEI) keretében. 

Társaságunk folyamatosan átveszi az SAVEI nemzetközi színvonalú képzési és minősítési rendszerét, – önálló-
sága megtartása mellett. 

 Az SAVE International kiemelt jelentőségűnek tartja az értékelemzés felsőoktatási szinten történő oktatását és 
támogatja az ezzel kapcsolatos magyar akciókat.  

 A SAVE International – elismerve a MÉT erőfeszítéseit és eredményeit – lehetőséget adott – a konferenciák által 
biztosított információcsere lehetőségein túlmenően – a legújabb, gyakran még nem publikált szakmai eredmé-
nyek megismerésére és átvételének megszerzésére. 

 Külön kiemelésre került az értékelemzés oktatásának az a stratégiai célja, amely a magyar gazdaság világgazda-
sághoz való kapcsolódásának feladataira fiatal magyar szakembereket képez ki. 

 A SAVEI részéről egyértelműen kinyilatkoztatásra került, hogy minden országban a minősített szakemberek 
számának növelésén keresztül látják biztosítottnak a Value koncepció folyamatos terjesztését és fejlődését. En-
nek számunkra az az üzenete, hogy a minden olyan MÉT törekvés, amely a minősített szakemberek számának 
növelését célozza, bizton számíthat a SAVEI szakmai és erkölcsi támogatására.  

 Figyelembe véve, hogy a MÉT MB véleménye szerint további egyeztetések szükségesek a felsőoktatási intéz-
ményekben folytatott értékelemzési képzés kapcsán, javasoljuk a Minősítő Bizottságnak ismét áttekinteni a sza-
bályozást és annak való megfelelést, a transzparencia biztosítását. 

                       (Dr. Nádasdi Ferenc) 
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VE SZAKEMBEREK GONDOLATAI – 2016  

 
A SAVE International nemzetközi konferenciáján a japán kollégák interjúkon alapuló kisfilmet forgattak. Az Interneten meg-
tekinthető a világ vezető Value Engineering szakembereinek gondolatai a szakmáról 2016 júniusában, Kanadában. 
https://www.youtube.com/watch?v=DdDxMRWyp7Y     (Magyar megszólalás: Tarjáni István is 8'18"-től.) 

          

      

                                              (Illés Tünde) 
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MÉT TAGOK ÉS BARÁTAIK A SAVE KONFERENCIÁN 2016.   (1/2.) 
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MÉT TAGOK ÉS BARÁTAIK A SAVE KONFERENCIÁN 2016.   (2/2.) 

 
 

   

   
(Tarjáni István) 
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A MILES VALUE FOUNDATION ÚJ IGAZGATÓJA  –  TARJÁNI ISTVÁN 

 
A SAVE International nemzetközi konferenciájának időpontjában, Niagara Falls, Kanadában tartotta a 
Miles Value Foundation legutóbbi igazgatósági ülését. Az értékelemzési eljárást kidolgozó L. D. Miles 
tiszteletére 1977-ben létrehozták a Miles Value Foundation (MVF) - Miles Érték Alapítványt.  
Az alapítvány céljai: 
 A legkorszerűbb értékelemzés alkalmazásának támogatása a tervezés, a kutatás és oktatás területén. 
 Az értékelemzés új, stratégiai (üzleti, kereskedelmi, kormányzati stb.) területekre történő bevezeté-

sének tervezése, kidolgozása és végrehajtása. 
 A tudományos területeken történő alkalmazás és oktatás támogatása a főiskolai, egyetemi hallgatók 

számára elsősorban a mérnöki, a gazdasági területeken kifejezetten a költségek controllingja, és az 
életciklus-költségek meghatározása területén. 

 Az áruk és szolgáltatások értékének javítása, annak szemléltetése a fogyasztók számára. 
 A lakosság figyelmének felhívása az értékelemzés módszerére például: publikációk, könyvtári központok, technológiai 

csere, konferenciák és tanulmányok révén. 

Tarjáni István MÉT Elnököt az igazgatósági 
ülésen ennek az USA-ban jegyzett alapítvány 
egyik új igazgatójává választották! Sikerével 
elismerték a MÉT eddigi munkásságát, mely-
nek támogatását ezúton is megköszönjük tag-
ságunknak! 

Az alapítvány szervezetéről, az igazgatókról az alábbi linken lehet részletesebben tájékozódni: 
http://www.valuefoundation.org/Advocate-Organization.htm                  (Illés Tünde) 
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AVS OKLEVELEK ÁTADÁSA DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉGEN 

 
2016. június 11.-én Gödöllőn a Szent István 
Egyetemen Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Karán. Az oktatást Dr. habil. Széles Zsu-
zsanna PhD AVS, egyetemi docens tartotta. Si-
keres AVS vizsgát tett 23 fő és a helyszínen kö-

zülük személyesen is átvette az AVS oklevelet 13 fő ifjú értékelemző. Az ünnepség előtt Tarjáni 
István MÉT Elnököt fogadta Prof. h. c. Dr. Káposzta József CSc. egyetemi docens, dékán.  
A MÉT részéről ezúton is megköszönjük az egyetemnek, hogy lehetővé tette az értékelemzés ok-
tatását, továbbá gratulálunk Dr. habil. Széles Zsuzsannának, hogy sikeresen valósította meg a félév 
során a MODULE I követelményekhez illeszkedő tartalmú képzést. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (Tarjáni István) 
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VIII. ORSZÁGOS TANÁCSADÓI KONFERENCIA 

ELŐZETES PROGRAMJA 
 

A BKIK Megújulás és innováció a versenyképes és a tudásalapú Magyarországért VIII. 
Országos Tanácsadói Konferenciát tart 2016. október 26.-án, szerdán. A MÉT is meghirdette hírlevelében a jelentke-
zési lehetőséget elsősorban annak érdekében, hogy az értékelemzés is szerepeljen az előadások között. Ezzel ismer-
tebbé, népszerűbbé tenni az értékelemzést a tanácsadók és az ügyfelek körében. Elkészült az előzetes programterv, 
amely a következő linken érhető el: 
http://miau.gau.hu/tki/VIII_Orszagos_Tanacsadoi_Konferencia_elozetes_program_2016_10_26.pdf  
 
A program alapján az alábbi MÉT tag értékelemzők fognak előadást tartani: 

Dr Hegedűs József műsz. tud. kand., c. e. tanár, CVS®-Life 
3. szekció Tanácsadás és start-up: A START-UP gyakorlatának szélesítése, az innovációs módszerek alkalmazásával.  

Tarjáni István, ügyvezető igazgató, FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft., CVS®, PVM, TVM 
2. szekció Innováció és tanácsadás: A VE alapú target costing illesztése a fenntarthatósághoz. 

Tarjáni Ariella Janka, BME MSc hallgató, AVS 
8. szekció PhD szekció: Érték-folyamat térképezés ipari környezetben. 

Tarjániné Illés Marianna Tünde, ügyvezető igazgató, FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft., CVS®, PVM, 
TVM 
5. szekció Tanácsadók a digitális Magyarországért és a szervezetek megújulásért: Az értékirányítás, mint a szervezetek 
megújításának az eszköze.                       (Illés Tünde) 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK – JÚLIUS 
 
 

 NCO PVM minősítő oklevelek kiadása. Illés Tünde, NCO Elnök 

 SAVE International nemzetközi team munkájában részvétel az értékelemzés megjelenésének 

70. évfordulója alkalmából. Nemzetközi ünnepi programok előkészítése a 2017. évre; Interne-

tes telefon konferencia legalább havi gyakorisággal. Tarjáni István, MÉT Elnök 

 MÉT prospektus nyomdai előkészítése. Illés Tünde, team vezető 
 
 

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 

 
 

  

Duncan, Kevin  
Ötletek könyve  
50 vizuális módszer a hatékony ötleteléshez 
 
Hány résztvevővel tudunk a leghatékonyabban ötleteket gyűjteni? Milyen eszközökkel ösztönözhetjük 
csapatunkat ötleteik megosztására? Miért érdemes Richard Bransont és David Beckhamet is bevonnunk 
a brainstormingba?  
 
Sikeres üzleti megoldásokhoz csak eredeti és megvalósítható ötleteken keresztül juthatunk. Kevin Duncan 
üzleti tanácsadó és marketingszakértő 50 kiváló tippet ad a hatékony ötletgyűjtés előkészítéséhez, bein-
dításához, az ötletek kidolgozásához, minősítéséhez és megvalósításához. 
 
Formátum118x180 mm, puhatáblás 
Megjelenés2016.06.12. 
Terjedelem136 oldal 
ISBN978-963-304-343-1 
Bolti ár: 2900 HUF 
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SZERKESZTŐSÉG 

KIADJA:  

MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGA 
Felelős kiadó: Tarjáni István, elnök 
 
A HÍRLEVELET SZERKESZTETTÉK: 

DR. NÁDASDI FERENC CVS®-LIFE, PVM, FSAVE 
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     

   


