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1. Massini és Rains fel kívánják kelteni az érdekl�dést Mexikóban az értékelemzés 
iránt 

November végén Jim Rains két kurzust is tartott az értékelemzésr�l Mexikóban: egyet 
posztgraduális képzésben résztvev� mérnököknek, a másodikat pedig menedzsereknek. 
Massini pedig több fels�oktatási intézményben tartott el�adásokat. Valamennyi program 
sikeres volt, ezek az els� lépések a mexikói értékelemz� társaság létrehozatala felé. 

 

2. Elnöki köszönt� – levél Obamának 

Levelet írtak Obamának, amiben felhívják a figyelmét az értékelemzésre, mint olyan fejleszt� 
módszerre, mely segít az állampolgárok adófizetéséb�l származó pénzt gazdaságosan 
elkölteni. Példának hozzák fel, hogy a közutak esetében 10-20% felesleges kiadást spóroltak 
meg. Javasolják, hogy minden szövetségi hivatalban alkalmazzák az értékelemzési 
programot. A teljes levél megtalálható a SAVE honlapján. 

 

3. Konferencia  

- Szponzorálásra hívják fel a figyelmet. 

- Felhívják a kezd�k, els� el�adók figyelmét, hogy az 50. konferencián a nagy 
klasszikusok el�adásait is újra megtarthatják. Fellow kiválasztott pár 
el�adásanyagot, és most ezekhez keresnek kezd� el�adókat. 

- Bemutatják a Ford történetét. Henry Ford 1863-ban született, 1903-ban hozták 
létre társaival az autógyárat, 1908-ban indult be a híres T modell 
sorozatgyártása. 1918-ban az Amerikában használt autók fele T modell volt. 

További információk az érdekl�d�knek:  
- http://en.wikipedia.org/wiki/ 
- History_of_Ford_Motor_Company 
- http://www.tplex.org/ 
- h t t p : / / w w w. d e t ro i t ye s. c o m / 
- industry/02modelt.htm 
- http://www.hfmgv.org/rouge/index.aspx 

 

4. Tanúsítás 

A MÉT Tanúsítási Bizottsága 2009. január 9-10 között tartotta ülését Phoenixben. 

Az alábbi témákat tárgyalták: 

- Pénzügyi jelentés: csökkentek a tanúsításból származó bevételek, de ennek 
ellenére e tevékenység még profitot hoz. 

- Politika: a bizottság továbbra is követni fogja azt az elvet, hogy a tanúsítottak 
éves fenntartási díjat fizessenek. Ez alól kivételt képeznek a CVS-Life és VMP-
Life min�sítéssel rendelkez�k. 

- Fordítások: a vizsgák francia nyelvre fordításán dolgoznak. A többi nyelven 
rendelkezésre áll. 

2009. március 1-t�l lehet�ség nyílik on-line vizsgázni. 

A tanúsítási bizottság két tagjának jár le mandátuma, így jelentkez�ket várnak e posztokra. A 
megbízás két évre szól, kötelez�en részt kell venni az évi két találkozón. 

A Fellow Kollégium hírei: 

- All Dell’Isola betöltötte 80. életévét. 
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- Michael Holt az Amerikai Mérnöki Hadtest értékelemz�je nyugdíjba vonult. 

- Hal Tufty 12 esztend�s unokájával könyvet ír az értékelemzésr�l – a fiatalok 
nyelvén. 

 

Az AVS vizsgák anyagainak fordítása az alábbi nyelveken készült el: arab, kínai, német, 
spanyol. A vizsgát szervez� oktatóknak minimum két héttel korábban jelezni kell igényeiket, 
utolsó pillanatban érkez� kéréseket nem áll módukban teljesíteni. A hallgatókkal 
értékel�lapot töltetnek ki, melyet a SAVE is elemez. 

 

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

 

5. Társasági hírek 

2009. február 5-ig lehetett szavazni az alelnökjelöltekre.  

2009. február 1-ig pedig díjakra lehetett jelölni személyeket. 

 

6. Tagsági hírek 
Feltöltötték az Internetre a SAVE International legjobb el�adói díjas el�adását. El�adás 
címe: Integrált E-learning képzési központ kifejlesztése a beruházások értékelemzése 
területén. 
Mei-yung Leung, Ph.D., MCIOB, MHKICM, MRICS, MHKIS, CVS, MHKIVM el�adása az 
alábbi oldalon érhet� el: 
http://bcm.cityu.edu.hk/research/Presenter/presenter_index.php?content_id=e_learning_08. 

 

2009. január 11-én tartották az idei els� webcast-ot. Az el�dó James Bolton, az el�adás 
címe: Megoldás a jövedelmez�ség fokozására: Value Management szeminárium a SAVE 
International-nak. 

Az Internetr�l lehívhatók korábbi webcastok anyagai is. Ezekért azonban nem jár a 
képzésért adható CV pont. 

 

A Nemzetközi Költség Menedzsment Tanács (ICEC) lapjába cikkeket vár az 
értékelemz�kt�l. 2009. március 17-ig lehet beküldeni. A kiadvány az Interneten jelenik meg, 
így rendkívül széles kör számára válik elérhet�vé. Rövid, 250-500 szavas cikkeket várnak. 

A kalendáriumukba szívesen feltesznek különböz� eseményeket, így ezeket is várják. 

 

Bemutatják az el�z� hónapban csatlakozott új tagokat. 

   

7. Miles Alapítvány hírei 

1000 USD díjat nyerhet el az a SAVE chapter, mely a legjobb értékelemzési projektet hajtja 
végre egy közösségi témában 

A díjazás célja a chapter teammunka ösztönzése, egyéni képzés az értékelemzés 
alkalmazásakor, a SAVE chapter haszonhoz juttatása, az értékelemzés hasznainak 
promóciója. A díjat két évig a Miles Alapítvány igazgatója, Rudy Kempter finanszírozza. 

A legjobb projekt jellemz�i: 
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- A projekt tárgya olyan téma legyen, mely fontos a közösségnek: pl. 
parkfenntartás, könyvtári szolgáltatások, közvilágítás, stb. 

- A megbízó állami szervezet legyen. 

- Az értékelemz� team tagjai legalább 5 éve tagjai legyenek a SAVE-nek. 

 

A pályam�veket 2009. április 1-ig lehet benyújtani. 

  

A díj odaítélésének szempontjai: 

- A SAVE chapter bevonásának mértéke 

- A projekt szponzor bevonásának mértéke 

- Az értékelemzési projekt min�sége 

- A projekt haszna 

- Publikációk száma a projektr�l 

A bírálok Stephen J. Kirk, FSAVE, PhD, CVS, Mary Ann Lewis, FSAVE, Donald Parker, 
FSAVE, PE, CVS 

 

8. Értékelemzés események 

- A Kanadai társaság taggy�lése 2009. január 31-én került megrendezésre. 

- A DBIA konferenciája 2009 novemberében lesz. Tekintettel arra, hogy az új elnök 
sürgeti az infrastrukturális beruházások megvalósítását, a téma a fuvarozás lesz. 
Jelenleg szponzorokat keresnek. 

- A kínai értékelemzési társaság 2009. október 16-17. között tartja második 
nemzetközi értékelemzési konferenciáját Pekingben. A f�bb témák a 
következ�k: er�forrás megtakarítás módszerei, alapvet� elméleti kutatások az 
értékelemzés területén, értékelemzési módszerekkel kapcsolatos kutatások, 
projekt menedzsment és értékelemzés, az értékelemzés tanúsítási és 
tanácsadási üzletága, értékelemzés oktatása. További információ: 
www.ICVM09.buaa.edu.cn. 

- A SAVE International által tartott webcast-ok lehet�séget biztosítanak arra, hogy 
az Interneten keresztül fejleszthessük tudásunkat és emellett a „részvételért” a 
CVS min�sítésnél beszámítható CV pontokat is szerezhetünk.  

o A márciusi webcast témája: Mit akar az értékelemzési program menedzsere? 
El�adó: Brandy J. Alexander, AVS, az Amerikai Mérnöki Hadtest 
értékelemz�je. Id�pont: 2009.03.17. 

o Az áprilisi webcast témája: Activity Value Management: elemzési eszköz, 
mely a költség-menedzsment módszerek egy új generációjának tagja. 
Hatékonyan integrálja a számszer�síthet� pénzügyi adatokat a min�ségi 
jelleg� stakeholder tapasztalatokkal. El�adó: Brian Higgins. Id�pont: 
2009.04.30. 

 

9. További események 

Az IIE (Ipari Mérnökök Egyesülete) és az MHIA arra törekszik, hogy támogassa a cégeket, 
hogy egyre inkább környezetbarát módon m�ködjenek, termékeik „zöld” termékek legyenek. 
Egy workshop-ot indítanak, témái: 
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- Az üzlet és fenntarthatóság globális trendjei 

- Hogyan számoljuk ki energia-hatékonysági projektjeink pénzértékben kifejezhet� 
hasznát? 

- Szén-dioxid kibocsátást mérsékl� program bevezetése 

A képzésen való részvétel eredményeképpen közvetve növekedhet cégük hírneve és anyagi 
hasznot is realizálhatnak. 

 

A vezet�i fórum témája az infrastruktúra – világszerte 

A második éves globális vezet�i fórum Washingtonban került megrendezésre 450 
infrastruktúrában érintett képvisel�vel 29 ország részvételével. (Bolívia, Brazília, Kanada, 
Chile, Kína, Dominika, Egyiptom, Anglia, Franciaország, Gabon, India, Izrael, Olaszország, 
Lettország, Malájzia, Mexikó, Oman, Peru, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Katar, Románia, 
Oroszország, Spanyolország, Svájc, Ukrajna, Venezuela és Vietnám).  

6 munkacsoportban 61 projektet ismertettek. 2009 az infrastruktúra éve lesz - ahogy Obama 
is meghirdette. 

 

Nem tanult módszerek mérnököknek 

Az Amerikai Mérnöki Vállalatok Tanácsa kurzust hirdet meg, amelyen olyan módszereket 
sajátíthatnak el a résztvev�k, amelyet a m�szaki iskolákban nem oktatnak. Helyszín: 
Orlando, id�pont: 2009. március 25-28. Téma: vezetés, humán er�források, szerz�dések, 
kockázatkezelés, információ technológia, finanszírozás, üzletvezetés, marketing. 

További információ: http://www.acec.org/education/event-Details.cfm?eventID=1058. 

 

Az IIE 2009-es konferenciára meg lehet kezdeni a jelentkezést 

Már lehet jelentkezni az Ipari Mérnökök Intézetének 2009-es konferenciájára, kiállítására: 
Id�pont: 2009. május 30. - június 3. Helyszín: Miami. A tervek szerint 700 el�adás hangzik el. 
További információ: http://www.iienet2.org/annual2/default.aspx) 
 
Üzleti Optimalizáció és Kiválóság címmel tartanak csúcstalálkozót Szingapúrban 

http://alleventsgroup.com/boes/. 
 

10. Javasolt irodalom 

Komplex rendszerek projekt menedzsmentje: termék integritás és program min�ség 
biztosítása. 

Szerz�k:  Kim H. Pries,  Jon M. Quigley 

A könyv els�sorban a gyártással foglalkozó szakembereknek szól. Témák: m�szaki 
eszközök, koncepciók, termékfejlesztés, folyamatfejlesztés, termék validálás, stb. Több 
vonatkozásban foglalkozik az értékelemzéssel is. 

A szerz�k: Jon M. Quigley a Volvo elektronikai rendszerekért felel�s menedzsere, Kim H. 
Pries pedig a Stoneridge Electronics termékintegritásért felel�s igazgatója. 

2009. február 18. 

 


