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1. Mindenki nyer, ha mindannyian ugyanabban a csapatban játszunk!
George J. Bartolomei, CVS-Life, Value Management Institute
A szerz a cikkben egy olyan projekt tapasztalatait mutatja be, ahol együtt dolgoztak a
tervez k, megrendel k és az értékelemz k. Annak ellenére, hogy a megrendel és a tervez
a szerz déskötéskor nem álltak túl pozitívan a munkához (a terv kb. 90%os szinten volt, már
több költségcsökkentési javaslatot hoztak), nagyon sikeresnek volt mondható a munka. k
egyébként a munka információs, kreatív és javaslati szakaszába kapcsolódtak be.
A projekt tárgya egy meglév vízvisszanyer létesítmény b vítése volt. Számos olyan
funkcióhordozót (költségvisel t) találtak, amit egy alacsonyabb költség vel tudtak
helyettesíteni. Pl. egy 700 HP erej szivattyút két kisebbre cseréltek, így az kisebb
teljesítmény motorokkal volt m ködtethet , ennek köszönhet en az egész elektromos
rendszer módosítható volt, így végül összesen 1 millió dollár megtakarítást tudtak elérni.
Összességében 1,2 millió dollár értékben születtek többletköltséget eredményez javaslatok,
így a teljes nettó megtakarítás 7 millió dollár lett.
2. A stratégiai terv aktualizálása
David C. Wilson, elnök
Promóció, támogatás, tanúsítás: ezeket a feladatokat t zték ki a tagok a társaságnak tavaly
a konferencia stratégiai szekcióján.
Ennek megfelel en módosították a víziót és a missziót.
Vízió: A SAVE támogatja az értéknövel módszerek alkalmazásának gyakorlatát.
Misszió: a SAVE reklámozza, támogatja az értéknövel módszerek alkalmazását, a
tudáscserével, a hálózatépítéssel, tanúsítással, tagi szolgáltatásokkal, szakmai
fejl déssel és elismerésekkel.
Az el z évi konferencián egy 45 perces szekció alatt 800 ötlet született a társaság
tevékenységének fejlesztésére vonatkozóan. Az elnökség törekedett arra az elmúlt
hónapokban, hogy ezen ötletek felhasználásával modernizálja a szervezetet, javítsa
szolgáltatásait. Folyamatban van az oktatás modernizálása, együtt dolgozik a SAVE
elnöksége, a Miles Alapítvány és a tanúsítási bizottság. Részben megtörtént a honlap
megújítása, megújításra kerülnek a promóciós eszközök (konferencia szponzorálás,
tanácsadói névsor). A társaság igyekszik er síteni kapcsolatait más szervezetekkel.
De mindezen feladatokhoz az elnök kéri a tagok segítségét, minden tagnak reklámozni,
támogatni és oktatni kell az értékelemzés alkalmazását. Majd felhívja a figyelmet a
konferencia stratégia tervez szekciójára.
3. Levél a szerkeszt höz – az érték ítélete
Emad W. Shublaq, CPEng., Ph.D ( Civ, Leeds ), CVS, F.IEAust., F.ASCE
A szerz az áprilisi Interaction-ban megjelent cikkre reagál, ezt ugyanis egy érdekes vitát
indított meg.
Idézet a cikkb l:
A szerz Miles legf bb alapelvét értelmezi újra. Szerinte a fenti képlet és az
értékelemzés általa megfogalmazott definíciója nem érvényes.
Miles definíciója:
Az értékelemzés szervezett munka, melynek célja a javak és szolgáltatások
funkcióinak elemzése annak érdekében, hogy a költség-hatékonyan
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biztosítsuk szükséges funkciók és paramétereik megvalósítását, ezáltal
kielégítsük a vev k igényeit.
Példával érvel: amikor autót vásárlunk, akkor az egyértelm , hogy az alapvet
funkciót, az „utast szállít” minden megvizsgált alternatíva teljesíti. Ami alapján
választunk, az a méret, esztétika, biztonság, stb. Ezek pedig min ségi
szempontok.
A szerz által javasolt új képlet tehát:
Érték = Min ség/ Költség
Az értékelemzés új értelmezése pedig:
Az értékelemzés olyan szervezett team munka, amelynek célja, a funkció
és a min ség elemzése, annak érdekében, hogy egy olyan költséghatékony megoldás szülessen, mely teljesíti a vev k elvárásait.
Felteszi a kérdést, hogy kell-e minden esetben számszer síteni a képletet. Esetben a képlet
a következ lenne: Érték=Funkció+Min ség / költség.
A példa szerint minden autó különböz min ség , ezért különbözik a költségük is. Mivel a
funkciója minden gépkocsinak azonos, a funkciót konstansnak, 0-nak veszi.
A min séget a következ skálán méri: 10: szuper, 8: magas, 6 legjobb min ség, 4 jobb
min ség, 2: jó min ség, 1: elmegy, 0 : rossz.
Ezek szerint: Mercedes: 10/120 000$=0,0001, BMV 8/110 000$= 0,0000072, Lexus 6/100
000$= 0,00006
A következtetés: nem szabad túlértékelni a min ség szerepét. Az már bele van építve a
funkcióba.
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4. Konferencia sarok

Kormányzat az értékelemzési konferencián – a jöv fejlesztése
A konferencia kormányzati szekcióján prominens kormányzati vezet k és a kormányzati
intézmények megbízásában dolgozó tanácsadók mutatják be az értékelemzés
alkalmazásának területeit a kormányzati szektorban. A szakmai programot csütörtök este
hajókirándulás váltja fel, pénteken pedig az el adásokat követ en a Nemzeti Autó
Múzeumba látogatnak el, ahol megtekinthetik, hogyan változott az autóipar az értékelemzés
hatására.
5. Tanúsítás
A tanúsítási bizottság áttekintette a CVS vizsga anyagát, kisz rték a félreérthet elemeket és
aktualizálták az új szabványnak megfelel en.
A Beijingi Értékelemzési Társaság tanúsítási jogkörét b vítették: AVS min sítési programot
lehet vé tették számukra. A kínai társaság a sikeres kétéves próbaid szak végén pedig a
CVS programot indítását kezdheti meg.
Felhívják a figyelmet arra, hogy a konferencián is lesz Modul I. és II. képzés és vizsga.
A Tanúsítási Bizottságba CVS min sítés tag jelentkezését várják.
Bemutatják az el z hónapban min sítést szerzett értékelemz ket.
Már 6 nemzetközi partnerük van:
Magyar Értékelemz k Társasága
Japán Értékelemz k Társasága
Taiwan Értékelemz k Társasága
Koreai Értékelemz k Társasága
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Indiai Értékelemz k Társasága
Beijingi Értékelemz k Társasága
6. Társasági hírek
6.1. A 2008-as választások eredményei
Április 1 és 30 között zajlott le az elektronikus választás. 139 szavazatból 119 volt érvényes,
ez eredményesnek mondható (a tagok 10%-a kell, hogy leadja voksát).
A gyártásért felel s alelnök: James Bolton, a tagságért felel s alelnök Daniel E. Fanning lett.
Oktatásért felel s alelnökre nem volt jelölt. Az alelnökök a konferencián kezdik meg
tevékenységüket.
6.2. Az alapszabály tervezett változásai
Minden tagnak lehet sége van, hogy az alapszabályt megtekintse a honlapon és
változtatására javaslatokat tegyen. A választásokkal, szavazás rendjével kapcsolatos
változtatásokat javasolnak, annak érdekében, hogy a szabályozást a jelenlegi gyakorlathoz
igazítsák (a rendszer lehet vé teszi az elektronikus és postai szavazást is.). 10%-ról 25%-ra
növelik az érvényességi korlátját a szavazásoknak. A honlapon minden változtatással
kapcsolatos anyagot közzétesznek, így próbálják elkerülni, hogy csak egy sz kebb réteg
alakíthassa az alapszabály szövegét.
7. Chapter hírek
7.1. A San Diego chapter látogatást szervezett a város repül terére
2008 márciusában a repül teret látogatta meg egy csoport, ahol mester program bemutatása
mellett a résztvev k megtekinthették a repül tér létesítményeit. (Busz vitte körbe ket, és
láthatták a biztonsági rendszert – köztük olyan nagy ballonokat, melyek a költöz madarakat
tartják távol.)
A repül tér mester programja a következ elemekb l áll:
-

Javítani a szolgáltatás színvonalát a reptér használói részére

-

Fokozni a biztonságot

-

Fokozni a létesítmények, eszközök m ködtetésének hatékonyságát

-

Megtartani az egyensúlyt az utas szám és kiszolgáló létesítmények tekintetében

-

Javítani a bérl k létesítményeit

-

Növelni a repül tér szerepét a régió közlekedésében

-

A jöv beli tendenciáknak
kezdeményezni

megfelel en

költséghatékony

fejlesztéseket

8. Tagsági hírek
Segítséget nyújtanak a honlap használatához – mit hol találhatnak meg.
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9. Értékelemzés események
9.1. Al-Yousefi jelentése az Arab öböl 4. értékelemzési konferenciájáról
A konferencia címe: Az értékelemzés hatékony szerepe az Arab öböl kiemelked
fejl désében. A konferencia 2008. április 21-23 között került megrendezésre 700
résztvev vel, 30 értékelemz szakért vel (Szaud-Arábia, további öböl parti arab államok,
USA, Nagy-Britannia, Ausztrália).
A konferencián az el adások mellett panel viták, képzések, vizsgák és kiállítások is voltak.
A SAVE és az EU értékelemzési szervezetének képvisel i is tartottak el adást, majd az
értékelemzés alkalmazásának tapasztalatairól számoltak be a privát és állami szektorból
érkez el adók
9.2. .A Magyar Értékelemz k Társaságának jelentése a 2008 évi konferenciáról
Fodor Árpád, CVS
2008. április 10-11 között került megrendezésre a konferencia 80 f részvételével. Az elnök,
Tarjáni István köszönt je után Gilyán György, a Külügyminisztérium államtitkára, Pierre
Moriceau, a francia értékelemzési társaság alenöke és Pekárik Géza, a Paksi Atomer m
m szaki igazgatója tartottak el adást.
Négy szekcióban 25 el adás hangzott el. Portugáliából és az USA-ból érkeztek még
el adók. Csütörtökön kiváló borvacsorán, pénteken kulturális programon (Hattyúk tava)
vehettek részt az érdekl d k, .szombaton pedig parlamentet látogathatták meg.
10. További események
Az Ipari Mérnökök Intézete webcast-ot rendez 2008. június 17-én, mellyel arra kívánják
felhívni a figyelmet, hogy a profit növelés mellett a környezeti szempontokra is odafigyeljenek
a cégek.
2008. május 29.
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