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1. Az értékelemzés módszerével sikerült egy megyei börtön b�vítését az eredeti 
költségvetésnél alacsonyabb összegért megvalósítani 

Egy megyei börtön b�vítését az eredeti költségvetéshez képest alacsonyabb összegért, 1,3 
millió dollárért sikerült megvalósítani az értékelemzés módszerének köszönhet�en. 

 

2. Konferencia 

- A James Bolton a gyártásért felel�s alelnök a konferencia gyártási fórumára 
hívja fel a figyelmet. Rengeteg el�adás vázlat érkezett, de id� hiányában 
sokat el kellett utasítani. Tekintettel arra, hogy a gyártás teszi ki a gazdasági 
teljesítmény legnagyobb részét, fontos, hogy olyan el�adások hangozzanak 
el, amelyek sikeres értékelemzési tapasztalatokról számolnak be e területen. 

- Szponzorálásra hívják fel a figyelmet: leközlik a jelentkezési adatlapot. 

- Vegyék igénybe a Marriott szálloda csoport kedvezményét! A szálloda 
kedvezményt nyújt a konferencia résztvev�inek. Az Internetes rendeléseknél 
a SAVSAVA kódot kell beütni. 

- Kipostázták a konferencia brosúrákat, az el�adás tervezetet feltöltötték.  

A konferencia díjába belefoglalták a konferencia-esten és a kormányzati programon való 
részvételt is. A társult tagok fórumát és a tanúsítási fórumot a konferenciát megel�z�en, 
június 29-én, hétf�n rendezik meg. A kormányzati fórumot július 2-án tarják. 

Az el�adás tervezeteket az Interneten is megtekinthetik: http://www.value-
eng.org/2009conference/ 

 

•  Konferencia el�tti workshopok: 

Bruce Lenzer: FAST diagram  

Bemutatja a módszer ismérveit, a kialakulásának történetét, fejl�désének vonalát, 
alkalmazásának módját, el�nyeit. 

Robert B. Stewart,CVS-Life: Számszer�síthet� adatokon alapuló kockázatelemzés a 
tervezésben, épít�iparban 

Excel programon alapuló, a közlekedési beruházásokban alkalmazott 
kockázatelemzési módszert mutat be. A résztvev�k egy kockázatelemzési 
kézikönyvet és Excel programon futó kockázatelemzési szoftvert kapnak.  

Mike Adams, Jim Suhr: Döntéstámogató módszerekr�l tartanak el�adást 
www.DecisionInnovations.com. 

Ted Garrison: Hogyan dolgozzanak együtt a team tagok annak érdekében, hogy 
csökkentsük a költségeket, és közben növeljük a min�séget? 

Az el�adó a beruházások esetében nem els�sorban az anyagköltségeket vizsgálja, 
mint (szerinte) az értékelemz�k, hanem a folyamatok költségeit. Szerinte a költségek 
30% megtakarítható lehet, ha a különböz� folyamatok összefüggéseit, kapcsolódásait 
is megvizsgálják. Így a javítható a min�ség is. 

Ted Garrison: Hogyan válasszuk ki a megbízottakat, alvállalkozóikat, hogy 
alacsonyabb költséget biztosítsunk magas min�ség mellett? 

E képzés a „legjobb érték” módszerét mutatja be, melyet Dean Kashiwagi, az 
arizoniai egyetem oktatója dolgozott ki. 

J. Jerry Kaufman, CVS-Life: FAST diagram haladóknak 
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Pete Hanik, PE, AVS: Struktúrált brainstorming a TRIZ alkalmazásával 
A TRIZ az orosz nyelv� rövidítése a „feltaláló probléma megoldás”-nak, 60 éves 
munka eredményeként készült el. A TRIZ-t a FAST diagramhoz adaptálták, így 
rövidebb id� alatt több ötlet születhet. 
 
Modul I., Modul II. tanfolyamok a min�sítések megszerzéséért 
 

•  A konferencia különleges programja: értékelemzés Japánban.  Yasuhiro Suzuki, az 
AISIN Fejlesztési Kft. elnöke is el�adást tart a SAVE konferenciáján. � egyike azon 
ismert japán vezet�knek, aki sokat tett az értékelemzés alkalmazásáért. Cégük 
számos díjat nyert el az értékelemzés eredményes alkalmazásával. Suzuki el�adása 
az AISIN értékelemzési tapasztalatairól nyitja meg a konferencia japán szekcióját, 
ahol az értékelemzés alkalmazásának 40 éves japán múltjával ismerkedhetnek meg. 

Masayasu Tanaka, CVS, Ph.D., FSAVE, a célköltség számításról, Hiroshi Tsuchiya, 
CVS, FSAVE, termékfejlesztésr�l (élettartam vizsgálattal), Yoshio Nakagami, CVS, 
FSAVE, az értékelemzési tanúsítási tevékenység japán tapasztalatairól, Yoshihiko 
Sato, CVS, FSAVE a gyártási területr�l származó tapasztalatokról, Setsuo Matsuda, 
CVS épít�ipari tapasztalatokról, Hisaya Yokota, CVS, kormányzati tapasztalatokról, 
Mitsuaki Usuginu, CVS, humán er�forrás fejlesztés területér�l származó 
tapasztalatokról számolnak be. 

 

•  Detroit nevezetességei után most az étel-, ital fogyasztási lehet�ségeket mutatják be 
(söröz�ket, nemzetközi cseresznye fesztivál). 

 

 

3. Tanúsítás 

Az értékelemzési szabványt két éve újították meg. Ezzel párhuzamosan meg kell újítani a 
kapcsolódó anyagokat is, mint pl. a SAVE International szeminárium és workshop 
kézikönyvet is. 

 

Bemutatják az el�z� hónapban min�sítést szerzett értékelemz�k listáját. 

 

4. Társasági hírek 

Még sincs megállapodás az IIE-vel 

A SAVE International és az az IIE-vel (Ipari Mérnökök Intézete – 15 000 tagja van, f�leg 
akadémiai környezetb�l) nem újították meg együttm�ködési megállapodásukat (számos 
pontban nem tudtak közös nevez�re jutni), de szóban elkötelezték magukat, hogy 
kölcsönösen támogatják egymás tevékenységét. (Pl. kölcsönösen lehet�séget nyújtanak 
arra, hogy egymás konferenciáján kiállítóként megjelenjenek.) 

 

Új politika a társult tagokkal 

Inkonzisztenciák, késedelmek, engedékenység a fizetési kötelezettségek teljesítésében – két 
fórumon is témája lesz a konferencián a társult tagokkal kapcsolatos problémáknak. 
Valamennyi társult taggal azonos alapokon nyugszik a megállapodás, a f�bb pontokban 
megegyeznek. A SAVE jóváhagyásával végezhetnek tanúsítási tevékenységet. A társult 
tagok kedvezményeket kapnak a konferenciával és tanúsítási kedvezményekkel 
kapcsolatosan. E kedvezményekért éves díjat kell fizetniük, illetve a tanúsításból származó 
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bevétel 50%-át át kell utalniuk a SAVE-nek. A fizetések terén eddig a SAVE igen 
engedékeny volt. 

 

Értékelemzés a Wikipedián 

Az értékelemzés már 2005-t�l rajta van a Wikipedián. Azóta sokat változott a tartalma, mert 
ezen az oldalon bármely felhasználó módosíthat, kiegészítheti a tartalmat. Jelenleg öt 
bejegyzés található ott. 

 

5. Chapter hírek 

- A SAN Diego chapter arra ösztönzi a SAVE igazgatóságát, hogy dolgozzon ki 
egy el�adást a kongresszusnak, melyben az értékelemzést promotálja – a válság 
miatt ez igen aktuális kérdés. Az oktatás, az energia, az egészségügy, az 
infrastruktúra területét emelik ki. Az igazgatóság arra kérte a chaptereket, hogy 
segítsenek e munkában. Az el�adás a kongresszusi oktatási fogadáson 
hangozna el. 

- A Chicagoi chapter következ� találkozóját 2009. április 28-án tartja. El�adó J. 
Jerry Kaufman, CVS-Life, téma: hogyan készítsünk gyorsan hatékony FAST 
diagrammot és hogyan alkalmazzuk azt. 

 

6. Tagsági hírek 

Bemutatják az el�z� hónapban csatlakozott új tagokat. 

 

Tanácsadók, kit fogtok foglalkoztatni, ha a gazdasági helyzet javul? 

A Telnou honlapján találhatók arra vonatkozó adatok, hogy hányan veszítették el 
munkájukat, milyen a foglalkoztatottak, elbocsátottak aránya, hogyan kezelték az 
elbocsátásokat (biztosítás, végkielégítés, munkahely keresés támogatása, dolgozhatnak-e 
újra a cégnél). A dolgozók 81%-a úgy érzi, hogy nem biztos a munkahelye, és az 
elbocsátások miatt túl vannak terhelve. Az adatok megtekinthet�k az alábbi honlapon: 
www.telnou.com/widgets. (Az adatokat folyamatosan frissítik.) 

 

Statisztikák 

 
Tagok száma 2009. márciusában (összes tag, új tagok (2009. március), összes tanúsított, új 

tanúsítottak) 
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Tanúsítások száma 2009. március 

 

 

 
Tagok megoszlása lakóhely szerint 

 

 

 

7. Miles Alapítvány hírei 

A Miles Alapítvány és a Perdue Egyetem együttm�ködésre készül 

Az Alapítvány az elmúlt évben széndioxid kibocsátás mérséklésével kapcsolatos projektet 
indított. Ha a szén-érték index 1,0 pont alatt van, az azt jelenti, hogy a termék, szolgáltatás 
készítése közben nem történt jelent�s szén-dioxid kibocsátás, így az szén-semleges. Az 
értékelemzések során arra tehát arra is figyelni kell, hogy a termelés során a szén-dioxid 
kibocsátás szintje alacsony legyen. 

A kutatási projektet Hong-Kongi egyetemi kutatókkal végezték, most törekednek a Perdue 
Egyetem bevonására. Egy el�adásra készülnek az Alapítvány vezet�i, melyben be kívánják 
mutatni a Miles Alapítványt, az értékelemzést, és e projektet. A megállapodás megkötésével 
szövetségi anyagi támogatásra is számítanak. 
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8. Értékelemzés események 

A kanadai értékelemzési társaság felhívja a figyelmet 2009-es konferenciájára, várja el�adók 
jelentkezését. A konferenciát 2009. november 23-24. között tartják Ottawában.  

Mottó: értékelemzés, minden id�k eszköze.  

Témái: a változás eszközei (értékelemzés, kockázatelemzés, stb.) érték képzés bizonytalan 
gazdasági környezetben, több érték a termékfejlesztésben, fenntartható érték, több érték az 
értékelemzés, kockázatelemzés oktatásában, nyugati érték – nyugat-kanadai sikeres 
alkalmazások, stb. 

Az el�adások 20 percesek, 10 perc kérdésfelvetési id� követi. Az absztraktokat 2009. május 
1-ig lehet beküldeni.  
 

9. További események 

- Az ACEC 2009. április 27-i (éves) ülésén Ray LaHood közlekedési államtitkár 
köszönti a résztvev�ket (a CNN politikai elemz�je David Gregent követ�en). 
LaHood 55 ezer f�s szervezetet irányít, mely a szárazföldi, vízi és légi 
közlekedésért felel. 

- BIM 201 web-tanfolyam (2009. április 3-án) – (BIM = Épület-információs 
modellezés) 

- Ingyenes web-tanfolyam: BIM szerz�dési nyelve 

- PCI gy�lés, nemzeti híd konferencia 2009. szeptember 12-15., San Antonio. A 
rendezvényen évr�l évre általában 1400 f� vesz részt, így kiváló lehet�séget 
nyújt a kapcsolatépítésre, oktatásra, ötletek megosztására és az értékelemzés 
promóciójára. 

 

10. Javasolt irodalom:  

Az ASME által kibocsátott új tervezési szabvány: ASME Y. 14.5 

A m�szaki mérnökök vezet� világszerve az ASME megújította szabványát, ASME Y.14.5. -
2009 néven bocsátotta ki, már beszerezhet�. 15 év után ez volt az els� megújítása a 
szabványnak, a 21. századi követelményekhez igazították. Az ASME weblapjáról 
kedvezményes áron 169 dollárért beszerezhet�. http://go.asme.org/gdt . 

 

2009. május 1. 

 


