
 1 

 

A SAVE Interaction 2008. októberi száma 

Kivonat 

 

Tartalom 

 

1. AZ ÉTTERMI LÁNCOK HELYET TAKARÍTANAK MEG ÉS NÖVELIK BEVÉTELEIKET AZ 
ÉRTÉKELEMZÉS ALKALMAZÁSÁNAK KÖSZÖNHET�EN ............................................................... 2 
2. ELNÖKI KÖSZÖNT� ..................................................................................................................... 2 
3. KONFERENCIA.............................................................................................................................. 2 
4. TANÚSÍTÁS ................................................................................................................................... 2 
5. TÁRSASÁGI HÍREK....................................................................................................................... 2 

5.1. ELNÖKSÉGI ÜLÉS ...................................................................................................................... 2 
5.2. PIKNIK A TÓNÁL - SAN DIEGO CHAPTER TALÁLKOZÓJA ................................................................ 3 
5.3. PAUL REVERE CHAPTER MEGLÁTOGATJA A LASERMAX ROLL SYSTEMS-ET .................................. 3 
5.4. A SAN DIEGO CHAPTER VEZETI A „VIZET AZ EMBEREKNEK” ALAPÍTVÁNY ...................................... 4 
5.5. KÉRD�ÍVES FELMÉRÉS.............................................................................................................. 4 
5.6. ANDRYSIAK KÉPVISELTE A SAVE-ET AZ IIE KONFERENCIÁN ........................................................ 4 

6. ÉRTÉKELEMZÉS ESEMÉNYEK ................................................................................................... 4 
7. TOVÁBBI ESEMÉNYEK ................................................................................................................ 5 
8. JAVASOLT IRODALOM ................................................................................................................ 5 

 

 



 2 

1. Az éttermi láncok helyet takarítanak meg és növelik bevételeiket az értékelemzés 
alkalmazásának köszönhet�en 

Több éttermi lánc az értékelemzés alkalmazásába kezdett az egyes éttermek kialakítását 
illet�en. Csökkentették a méreteket és ez sok esetben még forgalomnövekedést is 
eredményezett. 

Megvizsgálták, hogy minek köszönhetik a visszatér� vendégek bizalmát, vizsgálták vev�k 
áramlását. A céljuk a kihasználatlan kapacitások megszüntetése volt, ennek megfelel�en pl. 
az egyik étteremben csökkentették a 2 – 4 f�nél több személyes asztalok számát, így a teljes 
étterem mérete csökkenthet� volt. A tapasztalat az ugyanis, hogy általában 2 f� érkezik egy-
egy (üzleti) ebédre.  

 

2. Elnöki köszönt� 

Az elnök szomorúan tapasztalja, hogy sok esetben maguk az értékelemz�k sem jól mutatják 
be, ismertetik az értékelemzést. Pedig ahhoz, hogy megismertessük és minél szélesebb 
körben elterjesszük az alkalmazását, a módszer valós tartalmát, az alkalmazásában rejl� 
valamennyi lehet�séget be kell mutatni. Az elnök tehát arra buzdítja, kéri a tagokat, hogy 
tudatosítsák magukban is, hogy a módszer nem kizárólag a költség csökkentésére irányuló 
módszer, hanem célja a funkcionalitás, értékesség növelése is.  

Felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben egy olyan cikket találnak, amelyben az 
értékelemzést nem korrekten mutatják be, küldjék el a cikket az elnökségnek. – Közös érdek, 
hogy az értékelemzésr�l valós információk szóljanak. 

 

3. Konferencia  

2008. november 15-ig várják az el�adók jelentkezését absztraktokkal az alábbi témákban: 
gyártás, közlekedés, épít�ipar, információtechnológia, fenntarthatóság, értékelemzési 
alapok, egyéb. 

A konferencia helyének népszer�sítése: Detroit bemutatása: A szállodától nem messze indul 
a városnéz� busz. Az els� f� állomása a Görög városnegyed. 1880-as években alakult ki a 
görög kivándorlók hozták létre. http://www.visitgreektown.com/index.html 

A szponzorálás el�nyeire hívják fel a figyelmet: csak 5$-al kell többet fizetni a legolcsóbb 
részvételi díjnál és ezzel a jelentkez�k állandó kiállítóhelyet és egy f� teljes részvételi jogát 
szerezhetik meg. Ugyanakkor a szabad Internet hozzáférés is biztosított számukra. 

Felhívják a figyelmet arra, hogy hirdetéseket is meg lehet jelentetni a konferencia 
kiadványokban.  

 

4. Tanúsítás 

A Tanúsítási bizottság védjegyként ismerteti el a CVS, AVS és VMP min�sítéseket. Így 
elkerülhet�, hogy illetéktelenek jogtalanul használják e címet. A Társaságnak a következ� 
lépéseket kell végrehajtani ennek érdekében: regisztrációs folyamat, tájékoztatás a CVS, 
AVS, VMP címek használatáról. 

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

 

5. Társasági hírek 

5.1. Elnökségi ülés 

Az alábbi témákra került sor: 
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- AMC (Advanced Management Concepts Inc.) : menedzsment szolgáltatásokat 
nyújtó céggel való szerz�dés megújítása 

- Üzleti terv kidolgozása, er�teljesebb növekedést t�z ki célul a „PACE” modell 
alapján: promóció, fejlesztés, tanúsítás, oktatás 

- Tanúsítások védjegyként történ� bejegyzése 

- Új logó 

- Igazgatóság újjászervezése –a PACE modellhez igazodjon, jobban tudja 
szolgálni a tagságot. 

- Költségvetés 

- Hong Kong-i értékelemz� intézettel való megállapodás el�készítése 

- Honlap, konferencia, tagság, stb. 

 

Választások 

Az alábbi alelnöki pozíciókra várják lelkes tagok jelentkezését 2009. február 5-ig.  

- „Executive” alelnök: Feltétel a korábbi elnökségi tagság. 4 évre választják meg, 
az els� két évben alelnöki pozícióban lesz, a következ� kett�ben pedig a 
társaság elnöke lesz. 

- Pénzügy, adminisztráció 

- Építési beruházások 

- Kormányzat 

- Konferencia 

- Kommunikáció 

(E további pozíciókat két évre hirdetik meg.) 

A szavazásra elektronikus úton kerül sor 2009. április 6. és május 5. között. 

 

5.2. Piknik a tónál - San Diego chapter találkozója 

Szeptember 14-én került sor a Mirmar tó mellett a chapter könnyed nyári találkozójára – hot 
dog, süti, fagyi társaságában. Programon részt vettek a családtagok is, így talán könnyebb 
velük is elfogadtatni az egész éves elfoglaltságot, amit a SAVE-beli tevékenységek 
jelentenek a tagoknak. 

További programok:  

- október: bevezetés az értékelemzésbe,  

- november: a chapter új tagja, a vízügyi hatóság bemutatja értékelemzési 
programját, 

- december: az idén csatlakozott új tagok köszöntése, év végi ünnepi összejövetel. 

 

5.3. Paul Revere chapter meglátogatja a Lasermax Roll Systems-et 

Október 22-én a chapter meglátogatja a Lasermax Roll Systems-et. A cég nagysebesség� 
nyomtatókhoz készít papíradagoló készüléket. 
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5.4. A San Diego Chapter vezeti a „Vizet az embereknek” alapítvány 

A „Vizet az embereknek” alapítvány arra törekszik, hogy a világon egy embernek se kelljen 
azért meghalnia, mert nincs elég víz, vagy nem megfelel�ek a higiéniai viszonyok. A chapter 
több tagja közrem�ködik-e projektben, ezért kérik fel a társaságot, tagságot, hogy nyújtsanak 
anyagi támogatást céljaik megvalósításához. 

 

5.5. Kérd�íves felmérés 

Luis Arroyo, VMP értékelemz� esszéjéhez egy három részb�l álló kérd�íves felmérést 
készít. 

1. kör: SAVE International-ból kilép� tagok megkérdezése: a felmérés arra irányul, miért 
léptek ki a társaságból, illetve mi az, amivel meg lehetett volna tartani �ket. 

2. kör: SAVE International jelenlegi tagjai: elégedettség mérése 

3. kör: lehetséges tagok: értékelemz�k, akik még nem tagjai a társaságnak. 

 

Az elmúlt id�szakban e-mailen kiküldte a kérd�íveket az el�bbi két csoportnak. 

Az els� körbe tartozóknak (2495 f�) kiküldött levelek közül 45 válasz érkezett (sok nem 
érkezett meg, mivel már nem aktuális a cím). A második körbe tartozók (1107 f�), a SAVE 
jelenlegi tagjai pedig 9%-ban válaszoltak. Arroyo azt t�zte ki célul, hogy legalább a 
megkérdezettek közül 110-en válaszolnak, mert ez 85%-os megbízhatóságot ad az 
értékelésnél.  

Most következik a harmadik kör megkeresése.  

Arroyo az információkat rendkívül bizalmasan kezeli. 

 

5.6. Andrysiak képviselte a SAVE-et az IIE konferencián 

A SAVE szponzorálta az Ipari Mérnökök Intézetének 2008-as konferenciáját, melyet 2008. 
október 2-3 között rendeztek meg Minneapolisban 175 f� részvételével. Andrysiak képviselte 
a SAVE-t és a kiállítópultnál számos érdekl�d�t fogadott. 

 

6. Értékelemzés események 

•  Az AASHTO 2009-es konferenciára hívja fel a figyelmet. Helyszín: San Diego. Ipari 
és kormányzati résztvev�ket is várnak.  

A szervezés menetrendje:  

2008. december 31-  El�adók jelentkezési határideje 

2009. január 30.   El�adók kiválasztása 

2009. június 15.  El�adásanyag megküldése 

2009. július 31.   Résztvev�k jelentkezési határideje 

Konferencia id�pontja: 2009. augusztus 31- szeptember 3. 

További információ: at http://www.wsdot.wa.gov/partners/AASHTOVE/2009-
Conference.htm. 

 

- Az Indiai Értékelemz�k Társasága 2008. november 28-29. között tartja 24. 
konferenciáját Új Delhiben. 
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- A Civil Mérnökök Amerikai Egyesülete 2009. májusában értékelemzési 
tanfolyamot tart. El�adó Don H. Stafford, P.E., CVS, CTM, M.ASCE, SAVE tag. 

- Egészségügyi intézményeknek tartanak értékelemzési kurzusokat. 

 

7. További események 

- Az IIE (Ipari Mérnökök Egyesülete) az alábbi szemináriumokat, online képzéseket 
nyújtja: 

o Six Sigma 

o ISO 9001: 2000: vezet� szakért� 

o Statisztika 

o Projekt menedzsment és elemzés 

o Folyamatmenedzsment 

o Six sigma kezd�knek, haladóknak 

o ISO 9001: 2000 vezet� auditor 

o Ellátási lánc menedzsment 

 

- Vegyen részt projekt menedzsment kiállításon ingyenesen! Ötlépcs�s oktatási 
konferenciát tartanak informatikai szakembereknek. További információ: 
http://events.unisfair.com/admin/microsite/templates/micrositeTmpl03.jsp?eid=22
3&seid=28&nextTab=info. 

- Üzleti folyamatosság kiállítás – „M�ködjön cége óram� pontossággal” 
http://www.businesscontinuityexpo.co.uk/page.cfm/Link=1/t=m/goSection=1. 

- Az Amerikai Min�ségügyi Társaság „A min�ség értéke” címmel tart 2009 
tavaszán konferenciát. Területek, témák: m�szaki, egészségügy, gyógyszeripar, 
védelem, min�ség, biztosítás, megbízhatóság. További információ: 
website:http://www.springqualityconf.org/. 

- Ipari Mérnökök Egyesülete 2009. május 30 – június 3. között tartja következ� 
konferenciáját Innovációk felfedése címmel Miami-ban. A SAVE egy tagjával 
képviseltetheti magát, így számára a részvétel ingyenes, csak az ellátásért, 
szállásért, utazásáért kell fizetnie. 

 

8. Javasolt irodalom 

Ethan M. Raisel: A McKinsey út – a világ legjobb tanácsadóinak módszerei segíthetnek 
Önnek és cégének  

5 f� szakaszban 1-3 oldalas terjedelemben mutat be 21 módszert, technikát. A 
problémamegoldó módszereiket mutatja be, azt, hogyan adja el vev�inek megoldásait, 
hogyan valósíthatja meg egy egyén karrierjét a cégnél, stb. Számos olyan módszer 
olvasható, melyet az értékelemz�k is alkalmazhatnak munkájuk során résztechnikaként. 

 

2008. november 12. 

 


