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XI. Nemzetközi Értékelemzési Konferencia (9th International Value Engineering Conference) 
egyben a                                                                                        
VI. SAVE-EURÓPA Konferencia (6th SAVE-EUROPE Conference) 
Időpontja: 2018. április 19-21. 
Helyszíne: Budapesti Metropolitan Egyetem 
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.  
 
 

A MAGYAR ÉRTÉKELEMZŐK TÁRSASÁGÁNAK (MÉT) 
FELHÍVÁSA ELŐADÁS TARTÁSÁRA 

 
 
Tisztelt Kolléga! Tisztelt Előadó!  
 
Felkérjük Önt, hogy tartson előadást a 2018 áprilisi nemzetközi konferenciánkon! 
 
Nemzetközi konferenciánk kiemelt témája az Ipar 4.0 területe, valamint annak értékmódszertani 
kapcsolódásai. Természetesen várjuk az értékmódszertannal, de annak határterületeivel is foglalkozó 
témák bemutatását, esettanulmányok ismertetését.  
 
A konferencia hivatalos nyelve az angol és a magyar. Így az anyagokat angol nyelven, magyar nyelvű 
változattal együtt kérjük benyújtani.  
Az elfogadott előadásokat a Szerző angol, vagy magyar nyelven egyaránt előadhatja.  
Kérjük, hogy előadásaikat 15 percre tervezzék.  
 
A Jelentkezési lap és a Szerzői bemutatkozás információi felkerülnek a konferencia honlapjára.  
http://www.valuesummit.hu 
 
A prezentációs anyag elkészítéséhez a Szervezők külön erre a célra szerkesztett konferencia-
sablonokat biztosítanak letölthető fájlok formájában. Ez 2018. január 10-ét követően lesz elérhető. 
 
A konferencia szervezői a benyújtott anyagok ismeretében fenntartják a jogot arra, hogy azt szükség 
szerint módosításra visszaküldjék, vagy akár el is utasítsák.  
Kérjük a Szerzőket, fordítsanak fokozott figyelmet az Absztrakt, a Prezentáció, valamint a Bemutatkozó 
anyag formai előírásainak betartására és a helyesírás ellenőrzésére. A konferencia szervezői nem 
tudják vállalni a formázási eltérésekből és a szövegek pontatlanságából adódó többletmunka 
elvégzését.  
A dokumentumok benyújtásával a Szerzők elfogadják, hogy egy esetleges elutasítás esetén jogorvoslati 
lehetőségre nincs mód. A Szerzők elfogadják továbbá a Szervezők döntését az előadásuk konferencia 
programba való beillesztéséről.  
Az előadók hozzájárulnak ahhoz, hogy a konferencia kiadványban megjelenő opcionális előadásanyag, 
az elfogadott előadás prezentáció a MÉT által közzétételre kerülhessen. 
Amennyiben az előadó az elfogadott előadás prezentációs anyagát a kijelölt határidőn belül nem küldi 
be, illetve legkésőbb ezen időpontig a konferencia részvételi díjat nem fizeti be, úgy számára a részvétel 
lehetőségét biztosítani nem áll módunkban. 
 
Egy Szerzőtől legfeljebb két előadás fogadható be.  
 
Felvilágosítás kérhető e-mailben, Tarjáni Istvántól az alábbi elérhetőségen:  info@shva.hu  
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1. Fázis: A konferencián előadóként való részvétel első feltétele a Jelentkezési lap visszaküldése, 
melynek részét képezi a magyar és az angol nyelvű témamegjelölés. 
Benyújtási határidő: 2017. december 15. (22:00) 
 
2.  Fázis: Beküldendő: 
 Szerzői bemutatkozás - amely tartalmazza a Szerző nevét, munkásságának főbb jellemzőit, 

elérhetőségét, valamint egy fényképet.  
 Absztrakt – max. 500 karakter (szóközökkel együtt) angol és magyar nyelven. 
 A konferencia kiadványban megjelenő előadásanyag leadása opcionális. Azok számára, akik az 

ISBN számmal ellátott CD-n meg kívánják jelentetni az anyagaikat. 
Benyújtási határidő: 2018. január 31. (22:00) 
 
3. Fázis: Az elfogadott előadások prezentációs anyagát kérjük a fenti címre megküldeni és ugyanezen 
időpontig a konferencia részvételi díjat befizetni.  
Benyújtási határidő: 2018. március 15. (22:00)  
 
4. Fázis: Konferencia kiadványba kerülő anyag módosítási lehetősége: 2018. március 31. (22:00) 
 
 
Valamennyi anyagot e-mail útján társaságunkhoz kérjük benyújtani:  
E-mail: info@shva.hu 
  
 
 

TALÁLKOZZUNK KONFERENCIÁNKON! 
 
 
A szakmai előadások előkészítéséhez jó munkát kívánunk! 
 
A Szervezők 


