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Értékirányítás

MI AZ ÉRTÉKIRÁNYÍTÁS?

Az értékirányítás a meglévő irányítási rendszerekben
és megközelítésekben alkalmazott alapkoncepció,
amely az érték- és funkcióorientált gondolkodáson,
viselkedésen és módszereken alapul, különösen az emberek motiválására,
a készségek fejlesztésére, a szinergiák és az innováció előmozdítására vonat-
kozóan, azzal a céllal, hogy maximalizálja a szervezet általános teljesítményét.

WHAT is VALUE MANAGEMENT?

Value Management is an underlying concept applied within existing management systems and approaches 
based on value and function-oriented thinking, behavior and methods, particularly dedicated to motivating 
people, developing skills, promoting synergies and innovation, with the aim of maximizing the overall 
performance of the organization. Forrás: MSZ EN 12973:2020.
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Forrás: MSZ EN 12973:2020.

Szakmai
kapcsolódások

www.valueforeurope.com
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VM Alapelvek – Hajtóerők – Cél 

Alapelvek

 Értékorientáció erősítése

 Funkcióban való gondolkodás

 Strukturált, holisztikus megközelítés

 Komplexitás, 
kockázat, 
bizonytalanság 
kezelése

Cél

 Maximalizálni a szervezet általános teljesítményét

Hajtóerők
Együttműködésen alapuló vezetési stílus alkalmazása
Külső és belső környezet figyelembe vétele
Pozitív emberi dinamika motiválása
Igazolt módszerek és eszközök alkalmazása

Forrás: MSZ EN 12973:2020.
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A jövő

Prognózis jelentése: Jövőre vonatkozó kijelentés, közlés; egy jövőbeli 
esemény, változás, helyzet, állapot megmondása a mostani jelekből 
kikövetkeztetve vagy sejtelmek alapján.
Forrás: https://halco.hu/prognozis-jelentese/

Nyilatkozni a jövőről?

 van benne bizonytalanság…..

 eléggé hálátlan feladat…..

 mégis megtesszük 
rendszeresen…..
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Emlékezetes jövőbe pillantások ….

• „Lehet, hogy az amerikaiaknak szükségük van a telefonra, de nekünk nincs. Rengeteg üzenethordó 
dolgozik nekünk.” (Sir William Preece, a Brit Posta vezető mérnöke)

• „A televízió az első hat hónap után képtelen lesz a megszerzett piacait megtartani. Az emberek 
hamarosan belefáradnak abba, hogy minden este egy furnérból készült dobozt bámuljanak.” (Darryl
Zanuck, 20th Century Fox, 1946)

• „Szerintem a világon maximum 5 számítógépet lehet eladni.” (Thomas Watson, az IBM elnöke, 1943)
• „Gyakorlatilag semmi esély arra, hogy a kommunikációs műholdakat a jobb minőségű telefon-, 

televízió- vagy rádiószolgáltatásra használjuk az Egyesült Államokban. (T. Craven, a Szövetségi 
Kommunikációs Bizottság vezetője, 1961)

• „Jóslatom szerint az internet üstökösként jelenik majd meg és 1996-ra katasztrofálisan össze is omlik” 
(Robert Metcalfe, az 3Com alapítója, 1995)

• „Két éven belül megoldjuk a levélszemét okozta problémát.” (Bill Gates, a Microsoft alapítója, 2004)

• „Mindenki azt kérdezgeti tőlem, mikor áll elő az Apple mobiltelefonnal. A válaszom: valószínűleg soha.” 
(David Pogue, The New York Times, 2006)

forrás: https://kivultagasabb.blog.hu/2014/11/02/a_legviccesebb_technologiai_joslatok
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• „Az Apple halott." (Nathan Myhrvold, a Microsoft volt műszaki igazgatója)
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Fenntarthatóság

F1 Jövőt alakít

F11 Szakmát fejleszt

F12 Közösséget épít

F13 Minősítést működtet

F14 Publikálást elősegít

F15 Referenciát bemutat

HOGYAN?   MIÉRT?

Gondolkodjunk funkciókban!
(Cselekvő ige + Mérhető főnév)
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Rövid- és középtáv

• (K) Tudás
− Útkeresés (aktuális helyzet; kihívások; erőforrás hiányok; AI; szinergiák)

− Kapcsolódó módszertanok (kockázatelemzés; trendkutatás, integráció)

− Szabványfejlesztés (CEN/TC)

• (S) Képesség
− Képzés (felsőoktatás; versenypiac)

− Minősítés (VFETCS – Value for Europe Training & Certification System)

• (A) Attitűd
− Közösség (szakmai szervezet; Social Media)

− Kulturális érzékenység (munkakörök, emberközpontúság)

− Sikerek megismertetése (referenciák bemutatása; publikációk, konferenciák)
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Aktualitások (1)

• (K) Tudás
− Szabványfejlesztés (CEN/TC)

Mottó:  A jövő épp ma kezdődik!

• (S) Képesség
− Képzés (felsőoktatás)

EN 16271:2012

EN 1325:2014

EN 12973:2020

• (A) Attitűd
− Sikerek megismertetése (referenciák bemutatása) https://valueforeurope.com/downloads/
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Aktualitások (2) Mottó:  A jövő épp ma kezdődik!

• (A) Attitűd
− Sikerek megismertetése (konferenciák) 

https://valuemanagers.org/valuemanagers-summit/ 
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Graz, 2022. október



2022. 03. 17.

7

Az értékirányítás jövője

• Folyamatos útkeresés
− Alkalmazás; Kihívások

• Módszertanok integrálása
− Módszertanok benchmarkja

• Érdeklődés kiszolgálása
− Oktatás, képzés
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