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1. A vízügyi hatóság megtakarításai 

Most zárult San Diego állam vízügyi hatóságának egy jelent�s értékelemzési projektje, a 
vésztározó rendszer kialakítása. 12 ötlet 6,2 millió USD megtakarítást eredményezett, ami 
43:1-hez megtérülést eredményezett (a költségek magukban foglalják az értékelemzési 
projekt költségeit és az áttervezéssel kapcsolatos kiadásokat is). Jelenleg további 16 javaslat 
költséghatásait vizsgálják. Az értékelemzési projektet a SAVE International irányelvei, 
eljárásai szerint hajtották végre. 

 

2. Elnöki üzenet – 50. évforduló 

A SAVE International 2009. júniusában tölti be fennállásának 50. évét, a 2010-es 
konferencia pedig az 50. lesz. Ezzel kapcsolatosan az alábbi feladatokban való 
közrem�ködésre kérik fel a tagokat: 

- Felel�st, igazgatót keresnek, aki e projektet menedzseli. 

- Egy id�táblát készítenek, minden évhez egy oszlopot rendelnek– a következ� két 
konferencián ide mindenki feljegyezheti emlékeit. 

- Jelentkez�k el�adhatnak korábbi el�adásokat – maga az el�adó újra 
megtarthatja, vagy akár kezd� értékelemz�k is megtarthatják a „nagy öregek” 
legjobb el�adásait. 

- Publikációkat adnak ki ezzel kapcsolatosan  

 

3. Konferencia  

Megkezd�dött a 49. SAVE International konferencia szervezése 

Id�pont: 2009. június 29 – július 3. 

Helyszíne Detroit, az autógyártás bölcs�je, legjelent�sebb központja. Itt székel a Daimler 
Chrysler, Ford, General Motors. 

Detroitnak legendás zenei, színházi és éjszakai élete van. A világ valamennyi ízeit meg lehet 
találni éttermeiben. Kiváló a sportélet. Múzeumai az egész családnak szórakozást nyújtanak: 
Ford múzeum, állatkert, képz�m�vészeti múzeum, stb. 

A konferencia logójára várják az anyagokat, változatokat. 

Az évforduló alkalmával kiadnak egy könyvet, melyben a nagy öregek emlékezéseit, 
jelent�sebb írásait, a társaság történelmét gy�jtik össze. A könyvet valamennyi konferencia 
résztvev� megkapja, de kés�bb megvásárolható lesz. Jelenleg szponzorokat keresnek a 
kiadáshoz. 

A SAVE International 20 különféle díjat oszt ki a konferencián. 2009. januárjáig várják a 
jelöléseket. 

2008. október 15-ig (keleti id� szerint 11.59-ig) várják az el�adók jelentkezését 
absztraktokkal. 

 

4. Tanúsítás 

A SAVE tanúsítási bizottságának célja, hogy növelje a tanúsítottak számát. Ezért a bizottság 
segítséget nyújt a chaptareknek saját tanúsítási programjuk kidolgozásában.  

Lehet�ség van már az európai PVM min�sítés megszerzésére is. 

Bemutatják az el�z� hónapban min�sítést szerzett értékelemz�ket. 
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5. Társasági hírek 

5.1. Internetes el�adássorozat 

Újra indul az internetes el�adássorozat. Keleti id� szerint (USA) 9 és 16 óra között neves 
szakemberek tartanak érdekes témában el�adást, párbeszédet az érdekl�d�kkel. A 
regisztrációs díj 40 $, illetve 25$ a tagoknak. El�zetesen kell regisztrálni, akkor kapják meg 
az engedélyt az el�adás megtekintéséhez. Az on-line el�adáson való részvétellel CVS 
pontokat (értékelemzési tanulmányok kategóriában) is lehet gy�jteni. 

2008. szeptember 18-i téma: „Projekt team felállítása, tagok kiválasztása - a nagyobb jobb? - 
nem szükséges, de lehet sikeres.” 

Jelentkezés, információ: 

http://www.value-eng.org/webcast.php 

 

5.2. Miben különböznek a gyorsan növeked� szervezetek másoktól? 

Az egyesületek, társaságok 1/7-e mondja magáról, hogy dinamikusan n� a tagsága, 23%-
nak csökken, 63%-a mondja, hogy stagnál vagy lassan n� tagsága.  

Általában igaz, hogy a nagyok még könnyebben tudnak növekedni. F�állású alkalmazottaik 
vannak, így még hatékonyabbak. Fel tudják pl. venni a kapcsolatot a kormányzattal, 
nyilvánossággal. Jobban meg tudják védeni tagjaikat. 

 

6. Chapter hírek 

6.1. San Diego chapter nyerte a júliusi labdajátékokat 

Nyáron sport programot, �sszel közös barbeque-t szervez a chapter tagjainak. 

Amióta bevezették az új „tagság b�vít�” programot (a chapternek eredményrészesedése van 
minden új tag után) 17 f�vel b�vült a chapter tagjainak száma. 
 

6.2. A Great Michigan chapter konferencia el�készületei 

Tekintettel arra, hogy a következ� évi konferencia SAVE fennállásának 50. évfordulóján itt 
lesz Detroitban, a chapter lelkesen készül a különleges eseményre. Lehet�ségük van 
bemutatni az új Detroit-ot, a „motor várost”. A konferenciához támogatást nyújt nekik a 
detroiti mérnöki társaság.  

 

7. Tagsági hírek 

- Egyik kínai tag, Jinlan Zhang, AVS képeket küldött az olimpia helyszínér�l.  
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- Az idén is készülnek arra, hogy a japán értékelemzési konferenciához (2008. 

október 30-31.) kapcsolódóan egy benchmarking utat tartsanak valamely jelent�s 
japán gyárba. 

- Bemutatják az új tagokat. 

- Elhunyt Barbara Tufty, Hal Tufty felesége, aki rengeteg segítséget nyújtott az 
értékelemzési szakmának. (Természettudományi könyveket írt.) 

- Theodore Fowler összeállított egy kiadványt az értékelemzési módszerekr�l az 
1970-1992 közötti SAVE konferenciákon el�adott el�adásanyagok alapján. Eddig 
10 példányt adtak el. Most Fowler hozzájárult ahhoz, hogy a kiadványt 
beszkenneljék és a SAVE honlapjának tudásbázisában elhelyezzék. 
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- Katar egyik legjelent�sebb projektje az Al Shaqab lovas akadémia megvalósítása 
(beruházási nagyságrendje több mint 473 millió USD.) Magában foglalja az 
arénát, a lovas iskolát, lovas klubot is.  

 
 

8. Miles Alapítvány hírei 

Sikeresnek értékelték a konferenciát.  

Globális felmelegedéssel, a szén-dioxid problémával kapcsolatos el�adások hangzottak el, 
ugyanis az alapítvány célul t�zte ki, hogy az értékelemzés módszerével támogatja a globális 
felmelegedéssel szembeni küzdelmet.  

 

9. Értékelemzés események 

9.1. Hong-kongi értékelemzési konferencia 

Id�pont: 2008. október 30-31. Helyszín Hong-Kong. 

További információ: http://www.hkivm.com.hk/ 

 

9.2. Az IVM  online képzéseket indít 

Az angol társaság akkreditált értékelemzési kurzusokat indít. Információ: 
http://www.ivm.org.uk/cert_training_diary.htm 

 

9.3. Kanadai értékelemzési konferencia 

Id�pont: 2008. október 27-28. Helyszín: Torontó. 

Kormányzati, ipari és a szolgáltatási területekr�l várnak résztvev�ket. 

További információ: http://www.scav-csva.org/whatsnew.php?id=33&section=events_detail 

 

9.4. Operational Excellence Conference & Expo 

2008. szeptember 29. és október 2. között kerül megrendezésre az IIE konferencia utódja a 
Operational Excellence Confernce & Expo Minneapolisban. További információ: 
http://www.iienet2.org/OperationalExcellence/default.aspx 
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10. További események 

10.1. A 6. Six sigma és folyamatfejlesztési találkozó 

Ázsia legnagyobb konferenciájára e témában 2008. november 25-26 között kerül sor 
Szingapúrban. E konferencia célja, hogy segítse a cégeket abban, hogyan integrálják cégük 
stratégiájába a six sigma módszert annak érdekében, hogy elérjék az üzleti kiválóságot és 
20%-al magasabb extraprofitot realizálhassanak.  

Az autóipari, egészségügyi, pénzügyi, kormányzati intézmények, telekommunikáció, ,olaj és 
gáz üzletágak képvisel�i (Európából, Ázsiából) tartanak el�adást, melyben sikeres 
tapasztalataikat osztják meg a hallgatókkal.  

További információ: www.leansixsigma-asia.com. 

 

10.2. Innovációk, melyek megváltoztathatják a gyártási folyamatokat 

Az Ipari Mérnökök Egyesülete egy pályázatot hirdet, melynek célja, hogy összegy�jtsék az új 
gyártási eljárásokat, innovációkat egy listába. A cégek ezeket az eljárásokat gyakran 
titokban tartják, de e lista segítségével nyilvánossá válhatnának az új eljárások, és ez 
el�segítené a cégek fejl�dését. A listára egy többlépcs�s kiválasztási folyamattal kerülhetnek 
az innovációk. További információ a jelentkez�knek: http://www.sme.org/innovations. 

 

További hírek: 

- Az Engineering.com új szolgáltatást nyújt tagjainak: e-mail címet. 
…@engineering.com. Ezt valamennyi mérnök, mérnökhallgató megkaphatja. E 
lehet�ség biztosítja, hogy látszódjon már az e-mail címen, hogy mérnök a 
„tulajdonosa”. 

- Az American Council of Engineering Companies (ACEC) (mérnöki vállalatok 
amerikai tanácsa) �szi konferenciáján Robert Ballard felfedez�, történész tart 
el�adást, melyben kitér az Titanic, Bismarck, Yorktown hajókkal kapcsolatos 
kutatásaira. A konferencia id�pontja: 2008. október 19-22. Helyszín: Montreal, 
Kanada. 

- DBIA Ohio pályázatot hirdetett, címe: A víziótól a realitásig. A jelentkezéseket 
2008. szeptember 12-ig lehet benyújtani, a díjakat a 2009-es konferencián adják 
át. 

- Az ipari mérnökök 6. konferenciájára Iránban most várják el�adók jelentkezését. 
A témák a következ�k lehetnek: menedzsment, matematika, számítástechnika, 
közlekedés, ipar. 

- Az ACEC az alábbi témákban indít on-line tanfolyamot: tárgyalástechnikák a 
sikeresebb szerz�déskötés érdekében, kapcsolt szolgáltatások, public relation, 
szakmai etika, stb. 

 

11. Javasolt irodalom 

Ezúttal két könyvet mutatnak be:  

A szociális intelligencia – a siker új tudománya - Karl Albrecht 

Egonómia –avagy mi teszi az egot a legfontosabb eszközünkké? Marcum & Steven Smith, 
Simon & Shuster 
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A két könyv kiválasztásának oka: a teamvezet�knek rendelkezniük kell a két legfontosabb 
készséggel: önbizalmuk kell, hogy legyen és tudniuk kell másokkal kommunikálni. Mindkét 
könyv hasznos információkat, tanácsokat nyújt az olvasóknak e témában. 
 
2008. szeptember 7. 
 


