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1. Preambulum 
 
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) legfőbb célja, hogy az értékelemzés ismertségének nö-
velése, a szakmai fejlődés elősegítése, az alkalmazás fokozottabb elterjesztése, az értékelemzés 
folyamatokba illesztése, szakmai pozícionálás, a szövetségesi kapcsolatok kiépítése, valamint a 
MÉT működési feltételeinek jobbítása révén javítsa mind a MÉT, mind az értékelemzés, valamint a 
tagok piaci pozícióját, a munkához jutás esélyeit, egyben növelje az értékelemzés szakmai rangját. 
A MÉT olyan társaságot kíván működtetni, mely a tagokat közösségbe szervezi, illetve ahol a ta-
gok kölcsönösen támogatják egymást, élvezik az együttműködés tudástöbblet-generáló szinergiaha-
tásait. A MÉT küldetése, hogy szakmailag és etikailag összefogja a hazai értékelemzési életet, be-
kapcsolódjék a nemzetközi értékelemzés vérkeringésébe, valamint növelje a gazdasági-társadalmi 
fejlődés elősegítése érdekében az állami- és közszféra teljesítményét, és a hazai vállalkozások ver-
senyképességét.  
A MÉT tagjai hisznek abban, hogy felelősségük van a nemzetgazdaság hatékonyságának fokozásá-
ban. A Társaság minőségi és jó szellemű feladat-ellátásai az értékelemzési szolgáltatás minőségét 
is emelni fogják, ez pedig az elégedettebb megrendelői kört, majd a piac növekedését eredményezi. 
A Magyar Értékelemzők Társasága a stratégiájában megfogalmazottakhoz illeszkedően a hosszú 
évtizedek alatt kialakult szakmaiság minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében díjat ala-
pít (továbbiakban: Díj). A Díj(ak) odaítéléséről minden évben Bíráló Bizottság (BB) dönt. 
A Magyar Értékelemzők Társasága fenntartja a jogot a Díjhoz kapcsolódó dokumentációk szükség 
szerinti módosítására vonatkozóan.  
 

2. A Díj alapítása révén elérni kívánt célok 
 
 Bemutatni az értékelemzés magyarországi alkalmazásának sikereit, eredményességét. 
 Bemutatni, hogy az értékelemzők az értékelemzési munkák megvalósítása során értéknöve-

lést eredményező javaslatokat dolgoznak ki ügyfeleik számára. 
 Elősegíteni az értékelemzés szakmai fejlődését. 

 

3. A Díj elnevezése 
 
„A 2017. Év Legjobb Értékelemzése Díj” 
A Díj pontos elnevezése évről évre változik, mindig az aktuális évszám megjelölést tartalmazza. 
 

4. A Díj odaítélésének szempontjai 
 
A Díjat alapító MÉT fő szempontja, hogy az értékelemzési munka során nyújtott kiemelkedő telje-
sítmény és az elért eredmények kerüljenek díjazásra. A bírálat során az alábbiakban felsorolt szem-
pontok együttes szinergiáját kell érvényesíteni:  
 Az értékelemzési szakmaiság teljesülése 
 Az értékelemzés kezdetén kitűzött célok elérése 
 Újszerűség a témában és/vagy módszertanban 
 A team-munka szervezettsége 
 Elért eredmények 
 Több értékelemző szakember, vagy több, kapcsoltnak nem minősülő vállalkozás adott pro-

jekten belüli együttműködése 
 Ügyfél – értékelemző együttműködése 
 Ügyfél elégedettsége 
 Az Etikai Kódexnek megfelelő üzleti magatartás. 
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5. A díjazottak száma 
 
A Bíráló Bizottság minden évben egy pályázat részére ítéli meg a Díjat. A Bíráló Bizottságnak 
lehetősége van emellett különdíj(ak) megítélésére is.  
 

6. A pályázók köre 
 
 Értékelemzési szakmai végzettséggel és/vagy értékelemzési minősítéssel rendelkező érték-

elemző szakember bevonásával egy teljes értékelemzési munkát vállalkozásban, megbízás-
ban, vagy saját részre végrehajtó vállalkozás.  

 Egy értékelemző szakember egy évben legfeljebb két pályázatban működhet közre.  
 Az azonos pályázótól beérkező pályázatok száma évente legfeljebb 2 db lehet. 

 

7. A pályázás formai és tartalmi követelményei, időzítése 
 
A MÉT mindenkori Elnöksége minden évben gondoskodik a pályázás feltételeinek aktualizálásáról 
és kiírásban teszi közzé: 

- a pályázat aktuális formai és tartalmi követelményeit,  
- a nevezési díjat, feltételeket, 
- a pályázat benyújtásának, elbírálásának határidejét, 
- a Díj átadásának várható idejét, időzítését. 

A kapcsolódó pályázati információkat minden meghirdetéskor a MÉT Elnöksége adja közre az 
adott évre vonatkozó kiírásban. 
Pályázni a 2017. év Díjra a 2016. november 01-e után megkezdett, a 2017. évben is legalább rész-
ben folyamatban lévő és a legfeljebb 2018. január 19-ig befejezett értékelemzési projektekkel lehet. 
(Korábban már benyújtásra került projekt nem nyújtható be ismételten.) 
A pályázati dokumentáció kötelező részei: 
 a kiírás szerinti csatolt dokumentumok, 
 a nevezési díj befizetését igazoló dokumentum másolata, 
 jelentkezési lap, benne adatok, nyilatkozatok. 

 

8. A Díj átadása 
 
A MÉT mindenkori Elnöksége minden évben a kiírásban határozza meg a Díj átadására vonatkozó 
részlet információkat (pl. várható időpontot), és a bírálati szakaszban intézkedik a helyszínről, a 
kapcsolódó sajtóinformációs tevékenységről. A Díjat a Bíráló Bizottság Elnöke és/vagy a MÉT 
Elnöke és/vagy a MÉT Elnöksége részéről felkért személy adja át. 
 

9. A Díj megtestesülése 
 
A Díj egy ipar(képző)művészeti alkotás. Megjelenési formájáról minden évben a MÉT Elnöksége 
dönt. A Díjon szerepel a Díj megnevezése, az aktuális évszám és a Díjat elnyerő neve. A Díj mel-
lett elismerő, tanúsító oklevél is átadásra kerül. A nyertes pályázó kérése szerint a Díj több nyel-
ven, vagy bővített információtartalommal is kiadásra kerülhet, a költségtérítés mértékét a MÉT 
Elnöksége határozza meg. 
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10. A Díj odaítélésének eljárási folyamata 
 
10.1. A Díj meghirdetése, pályázás 
 
 A Díj meghirdetésére minden évre vonatkozóan a MÉT Elnöksége által meghatározott idő-

pontban kerül sor. Az adott évi kiírás szabályozza a formai és tartalmi elemeket, a benyújtás 
határidejét. 

 A MÉT tagok elektronikus körlevélben, esetleg postai úton kapnak értesítést. A MÉT El-
nöksége dönt további szervezetek, szakértők tájékoztatásáról.  

 A Díj adott évi kiírása és a pályázáshoz szükséges jelentkezési dokumentumok megjelennek 
a MÉT honlapján is. 

 Pályázni az adott évi kiírás alapján lehet az aktuálisan érvényes határidőig. 
 
10.2. A Díj odaítélése 
 
 A MÉT Elnöksége minden évben felkér egy három-, vagy öttagú Bíráló Bizottságot. 
 A MÉT Elnökségének lehetősége van a Bíráló Bizottság tagjai közé felkérni: 

o az értékelemzési szakma képviselői, 
o szakmai/gazdasági folyóiratok képviselői,  
o az ügyfelek képviselői  

közül személyeket.  
 A Bíráló Bizottság elnöki funkcióját a MÉT Elnöke tölti be. 
 Amennyiben valamely benyújtott pályázatban a MÉT Elnöke érintett, vagy akadályozott 

akkor  
o az Alelnökök valamelyike, vagy más, a MÉT-ben funkciót ellátó nem érintett tag, 

vagy e feladatra felkért MÉT tag, vagy 
o a MÉT Elnöksége részéről felkért más személy tölti be a Bíráló Bizottság elnöki 

funkcióját.  
 Amennyiben az előzetesen felkért többi tag közül lesz valaki érintett egy benyújtott pályá-

zat kapcsán, úgy a MÉT Elnöksége új Bíráló Bizottsági tagot kér fel. 
 A Bíráló Bizottság a döntéshozatali mechanizmusát önállóan alakítja ki.  
 A Bíráló Bizottság pontozásos rendszert alkalmaz, és a bírálatot követően betekinthetővé 

teszi a pontozás révén kialakult sorrendet. 
 A Bíráló Bizottság tagjai titoktartási nyilatkozatot tesznek a pályázatok részleteinek bizal-

mas kezelésére vonatkozóan.  
 A bírálat során elsősorban a határidőben benyújtott dokumentációkra támaszkodik. 
 A Bíráló Bizottság vizsgálja a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelést, és sa-

ját hatáskörben dönt az esetleges hiánypótlás lehetőségéről.  
 A Bíráló Bizottságnak lehetősége van írásban, telefonon, vagy személyesen megkeresni 

mind a pályázó cég(ek)et, mind pedig – a pályázatban csatolt nyilatkozat alapján – az ügy-
fél szervezetet további információért, amennyiben a projekt jellegéből kifolyólag releváns a 
projekt során előállított értékelemzői termék, szolgáltatás gyakorlati hasznosításának vizs-
gálata. 

 
A Bíráló Bizottság „nem megfelelő színvonal” esetén dönthet úgy, hogy az adott évben a Díjat nem 
adja ki. 
 
Budapest, 2017. október 05. 


