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Elkötelezettség a TM kiválóságért 
Pályázati felhívás  

Első lépések az európai szintű kiválóság felé a tudás alapú gazdaságban  

A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (SZKKE) és a KM EXPERT Kft. meghirdeti az 

„Elkötelezettség a TM Kiválóságért” pályázati lehetőséget. A pályázat az EFQM (European 
Foundation for Quality Management) elismerési rendszerében, annak követelményeihez igazodva 
valósul meg. 

A pályázat célja 
A pályázat azokat a szervezeteket ismeri el, amelyek a pályázati folyamat során bizonyítják, hogy 
lépéseket tettek a tudásmenedzsment (TM) terén a Szervezeti Kiválóság irányába. 

A pályázók köre 
Pályázatot nyújthat be bármely, Magyarországon bejegyzett szervezet. 
 

Az indulást azon szervezetek számára ajánljuk, amelyek 
- jelenlegi tudásmenedzsment gyakorlatukat tudatosabbá, szisztematikusabbá, mérhetőbbé 

szeretnék tenni, 
- fontosnak tartják, hogy egy európai szintű elismeréssel rendelkezzenek a felelősségteljes 

működésükről, 
- már alkalmazzák a Szervezeti Kiválóság eszközeit, és gyakorlatukat kiterjesztenék a TM 

területére is, 
- még sem a TM, sem a szervezeti Kiválóság terén nem jártasak, de szeretnének előre lépni. 

Az „Elkötelezettség a TM Kiválóságért” elismerés megszerzésének 

módja 
Nulladik lépés - felkészítés 
A sikeres teljesítés érdekében az alábbi segítséget adjuk: 

- Felkészítő workshop: 2019. október 29-én. Bővebb információ és regisztráció: 
https://kmexpert.hu/esemeny/i-muhely-szervezeti-kivalosag-a-tm-efqm-keretrendszere-
alapjan/ 

- 2 napos felkészítő tréning; Tudásmenedzsment a gyakorlatban címmel: 
o 2019. november 6-7. Bővebb információ és jelentkezés: 

https://kmexpert.hu/esemeny/tudasmenedzsment-a-gyakorlatban-trening/ 
o 2019. december 7-8. Bővebb információ és jelentkezés 

https://kmexpert.hu/esemeny/tudasmenedzsment-a-gyakorlatban-trening-2/ 

 

Az első fázisban 
a pályázó a TM gyakorlatra fókuszáló önértékelést készít a „Tudásmenedzsment EFQM 
Keretrendszere” alapján. Az önértékelés eredményeként a szervezet Erősségeket és Fejlesztendő 
területeket azonosít, majd ezt követően, a Fejlesztendő területeket módszeresen rangsorolva, 
fejlesztési tervet készít. 
A kidolgozott fejlesztési terveket egy – valamennyi pályázó részvételével zajló – workshop keretében 
egyeztetjük, és az akciók megvalósításához szakmai tanácsokat adunk. 
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A második fázisban 
a pályázónak – a rangsorolás alapján – a fejlesztendő területeken fejlesztési projekteket kell 
indítania, és a fejlesztések elindításától számított 6-9 hónap múlva legalább 3 fejlesztési projekt 
megvalósulását kell részletesen bemutatnia. 
Ennek a szakasznak kiemelt eseményei azok a Tapasztalatcsere látogatások, amelyek során a 
pályázók saját telephelyükön mutatják be egymásnak fejlesztési projektjeiket, illetve azok 
eredményeit. 
 

A pályázatok elbírálásának rendje 
A beérkezett pályázatokat képzett értékelők bírálják el. Az értékelők az elvégzett önértékelést, a 
fejlesztendő területek rangsorolását, a fejlesztési terv elkészítését és módszereit, valamint a három 
fejlesztési projekt megvalósítását egyaránt felülvizsgálják. Ennek igazolására az értékelők helyszíni 
szemlén bizonyosodnak meg a fejlesztések megvalósulásáról a vonatkozó dokumentációk 
áttekintésével. A sikeres pályázathoz minimum három sikeresen bevezetett fejlesztési projekt 
bemutatása szükséges. 
 
A helyszíni szemlét követően a pályázók szakmai értékelést, pályázati visszajelzést kapnak, mely a 
benyújtott pályázat teljesítményét értékeli, illetve a további szervezetfejlesztési tevékenységhez ad 
továbblépési alternatívákat. 
 

Az eredmények publikálása 
- a pályázat zárása után egy szakmai nap keretében osztjuk meg egymással és az 

érdeklődőkkel a közös munka eredményeit, 
- a legsikeresebb projektek eredményeit a szervezők (az SZKKE és a KM EXPERT) hírleveleikben 

közzé teszik, és 
- lehetőséget kínálnak a fejlesztések bemutatására az MTA Tudásmenedzsment 

Munkabizottsága által szervezett Tudásmenedzsment Konferencián. 
 
A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közreműködők 
bizalmasan kezelik. 

A pályázati részvétel haszna a szervezet számára 
- a szervezet tudásmenedzsment (TM) gyakorlatának feltérképezése, 
- a TM stratégiai szemléletének kialakítása/erősítése a szervezeten belül, 
- mérhető fejlődés, kimutatható eredmények elérése a program végére, 
- további iránymutatás a TM gyakorlat és tudáskultúra fejlesztésére vonatkozóan, 
- a munkatársak elkötelezettségének fokozása a fejlesztési projektekbe való bevonáson 

keresztül, 
- a többi pályázó helyzetének, kezdeményezéseinek, elért eredményeinek megismerése, vagy 

akár együttműködés bizonyos fejlesztési feladataik megvalósításában, 
- a kapott európai elismerés marketing értéke. 

Jelentkezés és a pályázat benyújtása 
A jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap 

- letölthető a következő hivatkozásra kattintva: TM_Kivalosag_Jelentkezesi_lap_2019 
- vagy igényelhető e-mailben: szabo@kivalosag.hu vagy gyulay.tibor@kmexpert.hu címen 

 

https://kmexpert.hu/wp-content/uploads/2019/10/TM_Kivalosag_Jelentkezesi_lap_2019.docx
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mailto:gyulay.tibor@kmexpert.hu


Elkötelezettség a TM kiválóságért Pályázati felhívás 

 

3/3 

 

Ütemezés: 
A jelentkezés határideje: 2019. november 15.  
A lezárás várható ideje: 2020. szeptember 
 
A jelentkezési lapot kérjük beküldeni aláírva szkennelve (vagy eredetiben postán) az SZKKE 
elérhetőségeinek egyikére. (Posta cím: Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület, 1116 
Budapest, Fehérvári út 132-144. szabo@kivalosag.hu) 
 
Maga a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatvány formátumában nyújtható 
be. A folyamat során a pályázók számára rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány sem 
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati formanyomtatvány minden 
részének kitöltését követően lehet benyújtani. 
 

Pályázat eljárási díj 
- 250 főnél kevesebb dolgozói létszámú szervezet esetén     750 000 Ft + ÁFA 
- 250 és 1.000 fő közötti dolgozói létszámú szervezet esetén  1 000 000 Ft + ÁFA 
- 1.000 főnél nagyobb dolgozói létszámú szervezet esetén  1 250 000 Ft + ÁFA 

 
A pályázati eljárási díj tartalmazza: 

- fél napos tájékoztató rendezvény költségeit, 
- 2 napos felkészítő TM képzés részvételi díját (1 vagy 2 fő/pályázó, szervezeti létszámtól 

függően), 
- Akció tervező konferencia részvételi díját (fél napos rendezvény az önértékelés után), 
- Céglátogatás 
- Tanúsító szemle szakértői díja, 
- EFQM licensz díj. 

További részletes információ: 
- Szabó Kálmán ügyvezető igazgató, Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 

Egyesület,  
Tel: 06-30-515-1297, E-mail: szabo@kivalosag.hu  

- Gyulay Tibor, ügyvezető, KM EXPERT Kft.,  
Tel: 06 -20-942 2559, E-mail: gyulay.tibor@kmexpert.hu  
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