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1. Bevezetés 
Axel Peter Ried úr és James D. Bolton úr, mint Alapítók – a SAVE International (SAVEI) és a 
Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) egyetértésével 2014. június 25-én díjat alapítottak és az 
Illinois állambeli Chicago-ban aláírták a „RIED-BOLTON - VALUE ENGINEERING PAPER 
CONTEST RULES AND AWARDS” dokumentumot.  
A Díj neve a 2016. évtől kezdődően „BOLTON Value Engineering Paper” Díj. 
A Díj lehetőséget nyújt a MÉT fiatal tagjai számára az általuk használt értékelemzési módszer fo-
lyamatos fejlesztéséhez. A szabályok betartását, a bíráló bizottságba a tagok delegálását MÉT El-
nöksége évről-évre biztosítja. A Díj határozatlan ideig kerül meghirdetésre. 
A Díj 2017. évi kiírását és szabályozását a MÉT az alábbiakban teszi közzé. 
 

2. Részvételi feltételek 
A MÉT minden olyan tagja részt vehet a pályázaton, aki magyar állampolgár és a pályamű elbírá-
lásának időszakában – azaz 2017.12.31-ig – még nem töltötte be a 25. életévét. A pályázaton való 
részvétel feltétele a MÉT tagság, érvényes AVS/VMA bizonyítvány, a születési dátum hiteles iga-
zolása, valamint 5.000.-Ft adminisztrációs díj, melyet legkésőbb a pályamű benyújtásával egyide-
jűleg kell megfizetni átutalással, vagy csekken a MÉT számlájára. 
A jelentkezési lapot és a pályaművet a leadási határidő előtt, vagy annak napján – a 2017. évben 
december 1-ig – kell benyújtani.  
 

3. Díjak 
A pályaművet benyújtók közül a 2017. évben legfeljebb két (2) fő kaphat díjat. (Továbbiakban: 
Díjazott). A Díjazottnak valamennyi, a bírálók által meghatározott versenyfeltételnek meg kell fe-
lelnie.  
 
A Díj részletes tartalma: 
 A Díjazott részvételi lehetőséget kap a SAVE International éves konferenciájára.  
 Utazási költség finanszírozása. (1 db retúr repülőjegy / fő) 
 Szállásköltség finanszírozása. (A konferencia helyszínén, vagy annak közelében önálló, 

vagy társas szállás, előzetes egyeztetés alapján.) 
 A SAVE International éves konferenciáján a regisztrációs díj finanszírozása.  
 A nyertes pályamű alapján előadás javaslat készíthető és nyújtható be a SAVE Intl. konferen-

cia szervező bizottsághoz. Amennyiben a bizottság elfogadja az előadásjavaslatot, lehetőség 
nyílik annak bemutatására az elfogadást követő SAVE International éves konferencián. 

 A nyertes pályamű alapján cikk készíthető, amely a Value World magazinhoz is eljuttatásra 
kerül, ahol a szerkesztőségi elbírálás alapján megjelenhet. 

 
Az Alapító a fenti költségek fedezésére Díjazottanként max. 2500 USD-nek megfelelő összeget 
biztosít. Az összeg kizárólag a Díj részletes tartalmában felsoroltak szerinti tételek finanszírozására 
fordítható, a Díjazott nem kap kézhez pénzeszközt. A Díj a fentiekben felsorolt részletes tartalmi 
elemeken túlmenően semmilyen más költségtérítést (pl. biztosítási díjat, vízumköltséget, étkezést, 
stb.) nem tartalmaz. Minden egyéb felmerülő költséget a Díjazottnak kell finanszíroznia. 
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4. A pályamű tartalma 
A benyújtásra kerülő pályaműnek egy új, korábban még nem elemzett témának kell lennie. 
A minimális elvárt tartalom: 
 A téma rövid ismertetése. 
 A funkcióelemzés rövid bemutatása (Technical FAST). 
 A funkcióelemzésből levezethető megoldások bemutatása. 
 Következtetések. 

 

5. Versenyszabályzat 
A benyújtandó pályaművet a következő szabályok figyelembevételével kell összeállítani: 
 Kizárólag szakmai elemzés (Technical Paper) fogadható el. 
 Minden pályaműnek a szerző saját vezetésű team munkáján, kutatásán, megfogalmazásán és 

eredeti gondolatain kell alapulnia. 
 A pályamű elkészítéséhez a jelentkezők konzultációs segítséget vehetnek igénybe / kérhetnek 

CVS minősítéssel rendelkező szakértőktől. A jelentkezők fejenként egy (1) pályaművet nyújt-
hatnak be. 

 A jelentkezőknek ki kell tölteni és csatolni kell a fényképpel ellátott Jelentkezési lapot (1. sz. 
melléklet a pályaműhöz). 

 A pályaművet nyomtatott formában kell angolul megírni és külön dokumentumként csatolni kell 
annak magyar nyelvű változatát. (Kézzel írt pályamű nem fogadható el.) 

 A pályamű maximális terjedelme tíz (10) egyoldalas, 12 pontos betűmérettel, dupla sorközzel írt 
lap, 2,5 cm (1") margóval. Legfeljebb 5 további oldalon diagramok, táblázatok vagy képek csa-
tolhatók, a pályamű tartalmához illeszkedően. Az oldalak számába nem tartozik bele a címlap, 
illetve a bibliográfia. 

 A pályaműnek tartalmaznia kell egy címlapot a következő információkkal: 
o A pályamű címe 
o A szerző neve 
o Felsőoktatási intézmény / munkáltató neve 
o Felsőoktatási intézmény / munkáltató címe 
o Felsőoktatási intézmény / munkáltató telefonszáma 
o A pályamű összes oldalszámának feltüntetése 

 A címlapot követően, azaz a pályamű első oldalának tetején szerepelnie KELL a pályamű címé-
nek, de a szerző nevének, vagy más azonosító adatnak NEM. 

 A pályamű 2. sz. mellékleteként be kell nyújtani a pályaműhöz tartozó, a Pályázó személy által 
aláírt alávetési nyilatkozatot. 

 A pályamű 3. sz. mellékleteként be kell nyújtani a pályaműhöz tartozó angol nyelvű prezentáci-
ót. 

 A pályamű bármely részének világosan megjelölt (egyértelmű) hivatkozásokat kell tartalmaznia. 
A bírálati tevékenység elősegítése érdekében a pályamű lapjait értelemszerűen, áttekinthetően, 
nem félreérthető módon, olvashatóan, angol nyelven kell kitölteni. 

 A pályaművet angol nyelvű és magyar nyelvű változatban elektronikus úton kell benyújtani.  
E-mail cím: info@shva.hu 

o Benyújtási időpontnak az e-mail beérkezése számít. 
o Késve beérkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni és értékelni. 

 Fájlformátum: *.pdf. További fáljformátumok használata esetén nem garantált azok bírálatra 
történő bocsátása. (Javasolt a szerkeszthető fájlok benyújtása is.) 

 A benyújtott pályaművek a benyújtást követően a MÉT tulajdonát képezik. Az Alapító részére 
továbbított fájlokkal az Alapító szabadon rendelkezik a szerzőkre való megfelelő hivatkozással.  
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6. Elbírálás 
Az elbírálási folyamat két külön fázisban történik (lásd: 7. és 8. pontok tartalma). A pályaműveket 
először a MÉT Elnöksége által kinevezett minimum 3 (három) fős Bírálóbizottság véleményezi 
Magyarországon. A Bíráló Bizottságnak nem lehet tagja (vagy annak a pályaműnek a bírálatában 
nem vehet részt), aki a benyújtott pályaműhöz konzultációs segítséget nyújtott. Erről összeférhetet-
lenségi nyilatkozatot kell aláírnia a Bírálóbizottság tagjainak (4. melléklet) . Ellenőrzésre kerül a 
Pályázó MÉT tagságának érvényessége, a 25. alatti életévet igazoló okmány. A Bírálóbizottság a 
jelentkezési lapon aláírásával igazolja annak hitelességét. Ezt követően a MÉT legfeljebb 10 pá-
lyaművet továbbít az Alapítóhoz – James D. Bolton PE, CVS®-Life, PVM, FSAVE – további bírá-
latra. Részére a pályaműveket a MÉT Bírálóbizottság legkésőbb az adott év november 30-ig eljut-
tatja. 
 

7. Pontozási szempontok (MÉT Bírálóbizottság) 
A MÉT Bírálóbizottság a pályaműveket az alábbi öt (5) kategóriában pontozza 1-20-ig, ahol a 20 a 
legjobb pontszám. Az 5 kategóriában elért pontok összege (a végső pontszám) alapján áll össze a 
legjobb 10 írás sorrendje. (5. 6. melléklet) 
 
I. Megértés (1-20 pont) 
Mennyiben tükrözi a pályamű a funkcióelemzés alapos megértését? 

II. Felépítés (1-20 pont) 
Az érvelés logikus és könnyen követhető? A funkcióelemzés és a FAST diagram készítés szervesen 
hozzájárult az eredményekhez? 

III. Következtetések (1-20 pont) 
Az érvelés logikusan vezet a következtetésekig? Mennyire meggyőzőek a következtetések? 

IV. Kreativitás (1-20 pont) 
Ige- és főnév-meghatározások kreatív alkalmazása a funkcióelemzésben, a FAST diagram haszná-
lata. 

V. Írás (1-20 pont) 
Nyelvhelyesség, helyesírás, központozás. Tömör nyelvezet (angol). 
 
A kialakult sorrend és pontszám alapján a Bírálóbizottság dönt, hogy mely pályaművek kerüljenek 
kiküldésre. Csak olyan pályamű kerülhet kiküldésre, mely eléri a Bizottság által megkívánt szüksé-
ges színvonalat. 
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8. Pontozási szempontok a végső elbíráláshoz (SAVEI) 
A Díjazott(ak) kiválasztását James D. Bolton úr végzi. A pályaműveket az alább felsorolt szempon-
tok szerint bírálja el. 
 
 Verb-Noun Definitions 
 FAST Diagram 
 Verb-Noun Definitions and FAST's Impact on Results 
 Clarity / Appearance of Paper 
 Originality of Topic 
 Presentation (skills, English language, time-frames) 

 

9. Eredményhirdetés 
Alapító a végső döntésről a benyújtási dátumtól számított 60 napon belül, a következő év január 
30-ig rövid tájékoztatást küld a MÉT-nek, hogy azt oktatási-képzési célra felhasználhassa. 
A nyertes(ek)et a MÉT értesíti, nevük a MÉT honlapján megjelentetésre kerül. A Díj maga a 
SAVEI konferencián történő részvétel, melynek sikeres lezajlását követően a MÉT oklevelet állít 
ki a Díjazott(ak) részére.  
A pályázattal kapcsolatban e-mailen kérhető technikai információ az info@shva.hu címen. 
 

10. Egyéb rendelkezések 
A Magyar Értékelemzők Társasága fenntartja a kiírás és szabályozás szükségszerű változtatásának 
lehetőségét. Az aktuális tudnivalókról történő tájékoztatás a www.shva.hu lapon keresztül történik. 
Tekintettel arra, hogy a Díjat nem a MÉT alapította és finanszírozza, így bármilyen vis maior eset-
ben a Pályázó / Díjazott személy(ek) tudomásul veszi(k), hogy a MÉT-tel szemben nincs lehetősé-
gük pénzügyi ellentételezésre és/vagy jogorvoslatra és ennek tudomásulvételét az „Alávetési nyi-
latkozat” aláírásával ismerik el. 
 
Kelt: Budapest, 2017. október 10. 
 
 
 

Tarjáni István 
MÉT alelnök 

 s.k. 


