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1. Bevezetés 
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) Elnöksége a 2005. október 17-én megalapított „A 2005. 
Év Legjobb Értékelemzése Díj” szabályzata alapján a Díj 2017. évi kiírását az alábbiakban teszi 
közzé. 
 
 

2. Időzítés, benyújtás, bírálati határidők 
Jelentkezési határidő: 2018. január 22. (A kitöltött jelentkezési lap benyújtásával történő előzetes 
jelentkezés nem kötelező, a határidő elmulasztása nem jár hátrányos következményekkel. Az előze-
tes jelentkezés célja annak felmérése, hogy ezévben hány pályamű benyújtása várható.) 
 
Pályázat (esettanulmány) benyújtási határidő: 2018. január 22-én 20.00 óráig  

 Személyes átadás esetén az átvételi elismervényen szereplő időpont számít. 
 Tértivevényes postai küldeményként történő feladás esetén a tértivevényen szereplő 

postai feladási időpont számít.  
Késve beérkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni és értékelni. 
 
A benyújtás címzettje: Magyar Értékelemzők Társasága  

(Cím: 1067 Budapest, Eötvös u.29.) 
Postacím: 1450 Budapest 9. Pf. 112. 
Tel: 70-25-24-890, E-mail: istvan.tarjani@shva.hu 

 
A benyújtás módja: 

 Lezárt borítékban (csomagban) 
 A csomagoláson feltüntetve: „A 2017. Év Legjobb Értékelemzése Díj - Pályázat” 

 
Javasolt terjedelem: 15-20 oldal (minimum 12, maximum 40 oldal címlappal, mellékletek-
kel, stb. együttesen) 

 
Példányszám elektronikusan: 1 db (E-mail, CD, DVD) 
Fájlformátum: *.pdf 
 
Elbírálás: 2018. március 31. (legkésőbbi időpont) 
Díjkiosztás: 2018. április 20. (legkésőbbi időpont, a pontos dátumot a MÉT Elnöksége később 

teszi közzé) 
 
 

3. Nevezési díj 
A nevezési díj 2017-re: MÉT tag esetében 50.000.- Ft, azaz ötvenezer forint. 
    Nem MÉT tag esetében 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint. 
 
Nevezési díj befizetését a következők figyelembe vételével kérjük teljesíteni: 

 Kedvezményezett: Magyar Értékelemzők Társasága 
 Számlaszám: 11708001-20334372-00000000 
 Közlemény: LEED nevezési díj 2017 

A Magyar Értékelemzők Társasága a nevezési díj beérkezését követően a befizető részére számlát 
bocsát ki. 
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4. Benyújtandó dokumentumok 
Általános előírás, hogy a bírálati tevékenység elősegítése érdekében a pályázati dokumentáció lap-
jait értelemszerűen, áttekinthetően, nem félreérthető módon, olvashatóan, magyar nyelven kell ki-
tölteni. A pályázó kötelessége gondoskodni azokról az esetleges magyarázatokról, amelyek bizto-
sítják az előzőek teljesülését. 
 
Dokumentumok az előzetes jelentkezéshez:  
 
 Jelentkezési lap (letölthető minta szerint) 

o (Értelemszerűen kitöltött jelentkezési lap nyomtatvány) 
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó cégnek nincsenek lejárt köztartozásai 
o Alávetési nyilatkozat 
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázat csak publikus információkat tartalmaz, az ügyfél 

hozzájárul az információk felhasználásához 
 

Dokumentumok a pályázáshoz: 
 
 Címlap – Az értékelemzés címe, pályázó neve, ügyfél neve, jelentkezés dátuma 
 Tartalomjegyzék 
 Jelentkezési lap másolata (Amennyiben a pályázó nem nyújtott be előzetes jelentkezést, úgy 

a jelentkezési lap eredeti példányát és mellékleteit kell csatolni.) 
 A nevezési díj befizetését igazoló dokumentum másolata 
 Az értékelemzés ügyfél általi értékelése (a mellékelt ügyfél-elégedettségi kérdőív alapján) 
 Esettanulmány 

 

5. Az esettanulmány tartalma  
A bemutatásra kerülő értékelemzési dokumentáció javasolt tartalma a következő: 
 

o Ügyfél, téma rövid bemutatása 
o Az értékelemzés környezete 
o Az értékelemzés célja 
o Az értékelemzés ütemezése, szakaszok 
o Értékelemzési team bemutatása  
o Az értékelemzés folyamata, elvégzett tevékenységek, alkalmazott módszerek (benne az 

igény- és funkcióelemzés bemutatása) 
o Adódtak-e váratlan körülmények az értékelemzés során és azokat hogyan oldották meg? 
o Melyek voltak a mérhető eredmények? 
o Mik voltak a nem számszerűsíthetőn realizált előnyök? 
o Milyen volt a kapcsolat az ügyféllel?  
o Mennyiben alkalmas a bemutatott értékelemzés publikáció elkészítésére? Tervezi-e az ér-

tékelemző publikáció megjelentetését? 
 
A pályázattal kapcsolatban e-mailen kérhető technikai információ az istvan.tarjani@shva.hu címen. 
 
Budapest, 2017. október 05. 
 
 

MÉT Elnökség 


