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1. Boldog születésnapot, SAVE International 

Az európai értékelemz�k társaságai nevében boldog születésnapot kíván a SAVE 
International-nak Wilhelm Hahn (CVS, PVM, TVM), az EGB elnöke, német értékelemz�. 

1959-ben számos fontos dolog történt: ekkor jött létre Amerikában a SAVE International és 
ez évben született e cikk szerz�je, Wilhelm Hahn. 1990-ben csatlakozott a SAVE-hez. 
Munkájában (tanácsadó) nagyon fontos szerepet játszik az értékelemzés. A SAVE és az 
európai értékelemz�k együttm�ködésének két fontos eleme volt eddig a PVM és a CVS 
min�sítések kölcsönös elfogadásának kidolgozása és a 2006-os Brighton-i konferencia. Az 
európai országok értékelemzési társaságai is közel 40 évesek, de az EGB csak az 1990-es 
években jött létre. A társaság tevékenységének legfontosabb eredménye, hogy 2000-ben 
elkészült a módszer szabványa: EN12973 ValueManagement. (A SAVE szabványa sok 
segítséget nyújtott.) A SAVE és az EGB szabványa nagyon hasonlít egymáséra és a 
képzési, tanúsítási rendszere is egyre közelít egymáshoz. 

Ma az EU-nak 27 országa van, az EGB-nek 8 tagországa. Most célja, hogy b�vítse az aktív 
tagok számát. Ezenkívül céljuk még a szabvány megújítása. 

A születésnap kapcsán a szerz� dinamikus fejl�dést, bölcs elnököket és boldog tagokat 
kíván. Személyesen is mindent megköszön, amit a SAVE-t�l kapott: konferenciákon vett 
részt, 1 méternyi könyve van az értékelemzésr�l, melyet a SAVE ajánlására szerzett be, 
számos érdekes kollégát ismert meg világszerte.  

 

2. Elnöki köszönt� 

Második hullám: A jöv�beli érték teremtése 

Sok minden történik az értékelemzés világában. A II. világháború óta az Egyesült Államok 
kormánya a legnagyobb infrastrukturális programot indítja, hogy el�segítse a válságból való 
kilábalást. Ez nyilvánvalóan kit�n� értékelemzési terület. Januárban írt is a SAVE egy levelet 
az új vezet�knek és most a Miles Alapítvány egy képzési javaslatot dolgozott ki, hogy 
megismertessék a vezet�kkel az értékelemzést. 

Felhívják még a figyelmet a júniusi konferenciára, illetve az azt megel�z� workshop-okra. 

 

3. Konferencia 

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

•  Köszönetet mondanak a szponzoroknak 

 

10 szakterület, 15 ország – ez a 2009-es SAVE konferencia f�bb ismérve számokban. 
Az alábbi cégek képviseltetik magukat: Whirlpool Corporation, Autoliv, Fujita Corporation, 
AISIN Development Co., IHI Corporation, Skanska USA Building, Freudenberg-NOK, 
General Dynamics, Tyco Safety Products. 

A résztvev� országok: Ausztria, Brazília, Kanada, Németország, Hong Kong, India, Japán, 
Korea, Kuvait, Mexikó, Hollandia, Szaud-Arábia, Tajvan, USA. 

•  Felhívják a figyelmet a konferenciát megel�z� workshopokra. 

•  Kezd�knek szóló „FAST diagram” képzést tart Bruce L. Lenzer. 

•  Felhívják a figyelmet a jelentkezési határid�kre. 

•  Detroiti nevezetességek: e számban egy újabb helyi ételspecialitásra hívják fel a 
figyelmet. A coney hot dog detroiti különlegesség. Egy görög bevándorló találta fel 
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Detroitban 1917-ben. A Keros család éttermei ma is m�ködnek a nap 24 órájában és 
görög specialitásokat kínálnak.  

 

4. Tanúsítás 

Laurel Dennis, CVS értékelemz� a min�sítési bizottság tagjaként ezúton osztja meg 
tanúsítással kapcsolatos tapasztalatait a leend� CVS értékelemz�kkel. Kategóriánként nyújt 
tanácsokat, hogyan pontokat szerezni, azok minimális követelményeit teljesíteni. 

Gyakorlat: ez tényleg nagyon fontos és id�igényes, de mindenképpen fontos, hiszen így 
lehet megszerezni a szükséges tapasztalatot. 

Tanulmányok: még a tapasztalt értékelemz�knek is kell e téren pontokat gy�jteniük – 
hiszen a megújításhoz is szükséges. Nem nehéz pontokat szerezni, hiszen konferencia 
részvételekért is jár. 

Oktatás, el�adás: ez a legnehezebb, de pl. chaptereknek tartott el�adásokkal is szerezhet� 
pont. 

Az értékelemzési tanulmány kiválasztásában segítséget nyújthatnak az Interaction-okban, 
ValueWorld-ben felvetett témák. E feladat teljesítése is nagyon fontos, hiszen ezzel méri fel 
a tanúsítási bizottság a jelölt írásos kommunikációs képességeit. 

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

 

5. Társasági hírek 

Meg kell ismételni a választásokat 

A májusi számban már leközölték, hogy mivel a szavazatok száma nem érte el a tagság 10 
százalékát, meg kell ismételni a szavazást a meghirdetett alelnöki pozíciókra. A tavalyi 
tapasztalatok alapján (akkor az alapszabály módosításához szükséges 25% nem volt meg 
els�re) ezúttal is a konferencián kerül sor a megismételt szavazásra. A chapterek delegációi 
fogják a szavazást elvégezni. Ha nincs meg a szükséges létszám, akkor úgy fogják kijelölni 
az alelnököket. 

 

Lemond az oktatási alelnök 

Steven Male, (Leeds, Nagy-Britannia), levelet írt, melyben sajnálattal közli, hogy tekintettel 
arra, hogy az egyetemeken szigorú megszorításokat vezetnek be, nem tud jelen lenni a 
konferencián és valószín�leg a további utazásokat sem tudja vállalni, így nem tud eleget 
tenni alelnöki kötelezettségeinek.  

 

A SAVE megújítja együttm�ködését a WPL-lel 

A WPL a webképzésekben partnere a SAVE-nek (kiadói tevékenységet végez – papír és 
elektronikus formában egyaránt.) A következ� webinar témája: Zöld épületek – a legjobb 
példák 2009 

 

6. Chapter hírek 

•  A Cascadia chapter májusban új elnököket, alelnököket választott. 

•  Átutalták az új tagok toborzása utáni jutalékot a chaptereknek. 
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7. Tagsági hírek 

D. Scott Eschleman hondurasi tapasztalatáról írt, ahol egy híd értékelemzése során 
2.800.000 dollárt takarítottak meg és megduplázták a várható élettartamot. 

 
 

McClintock-ot választották meg a kanadai értékelemz� társaság elnökének 

Eddig is igen elfoglalt volt, hiszen számos értékelemz�i tisztséget (New York chapter elnöke, 
tanúsítási bizottság tagja) is betölt f�állása (Faithful Gould Inc.) mellett, most a Kanadai 
Értékelemz�k Társaságának elnökévé választották meg. 

 

Bemutatják az el�z� hónapban csatlakozott új tagokat. 

 

Sokoloff részt vesz egy 91 millió dolláros beruházási nagyságrend� vasúti pályaudvar 
beruházási projektben.  
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Statisztikák 

 

 
 

Tagok száma 2009. májusában (összes tag, új tagok (2009. május), összes tanúsított, új 
tanúsítottak) 

 

 
Tanúsítások száma 2009. május 

 

 
Tagok megoszlása lakóhely szerint 
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8. Értékelemzés események 
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9. További események 
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10. Javasolt irodalom 
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2009. július 21. 

 


