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Az Érték és Minőség Nagydíj,
a folyamatosan ellenőrzött, kiemelkedő minőség,
a kreativitás és szakértelem védjegye!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2019
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a kiválóság emblémájaként
segíti viselőjét gazdasági eredményeinek növelésében.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói:
a DIAMOND szervezőiroda Bt.,
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Kft.,
a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Kft.,
a S.C. SSM & SIU S.R.L.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek Fővédnöke:
Dr. Latorcai János a Magyar Országgyűlés alelnöke.
Kiemelt támogatója:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága.
Külhoni támogatója:
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
Első önkormányzati partnere:
Gyula város önkormányzata.
Stratégiai Partnerei:
a Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.,
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület,
a Trade Magazin.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Felhívása, díjazottainak bemutatása, a pályázati információk,
valamint a pályázat letölthető jelentkezési lapja az interneten a www.emin.hu címen található.
Az Érték és Minőség Nagydíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelmért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év felfedezettje Díj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
egyedi trófeákat a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája készíti.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat elismeréseit tanúsító Díszoklevelek
Balázs Károly és Sárkány Gábor grafikus művészek alkotásai.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményei a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
MTI Igazgatósága hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaközpontokba.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy és a hozzá kapcsolódó pályázati rendszer
mérce és útmutató a gazdasági életben!
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Kedves Olvasó!
A mai globalizált világban, ahol az élet legkülönbözőbb területei között mosódnak el
a határok, rendkívül fontos tudni, hogy hová is tartozunk. Mi magyarok a történelem
viharos évszázadai alatt megtanultuk, hogy valahova kötődni erőt és biztonságot ad.
Ezért kötődünk a családunkhoz, a helyi közösségekhez, a nemzethez és határon túl élő
nemzettestvéreinkhez.
Ezt a zsinórmértéket szem előtt tartva hozták létre az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatát. A tavalyi győztesek joggal büszkék arra, hogy egy olyan közösséghez tartoznak, akik a minőséget és a
fejlődést tartják legfontosabb értéküknek. Külön öröm számomra, hogy több mezőgazdasági termelő és vállalkozás is részesült ebben a szakmai elismerésben, hiszen mára az agrárium nemzetstratégiai jelentőségűvé
vált. A Föld népességének folyamatos növekedése azt is jelenti, hogy egyre több élelmiszerre lesz szükségünk.
A természeti erőforrásaink ugyanakkor végesek, ezért folyamatos technológiai fejlesztésekkel tudunk megfelelni ennek a kihívásnak a több és magas minőségű termelés érdekében. A globalizáció egyik következménye,
hogy az árucikkek szinte korlátlanul áramolhatnak, de gyakran ezek minősége nem garantált. Ezért rendkívül
fontos, hogy hazánkban a helyben termelt, ellenőrzött, kiváló minőségű élelmiszerek kerüljenek a családok
asztalára. Érdekünkben áll tehát, hogy elismerjük azokat, akik folyamatosan azt keresik, miként tudnak minél
jobbak lenni és minél magasabb minőségű árut előállítani, szolgáltatást nyújtani.
Az Érték és Minőség Nagydíj közössége 2019-ben tovább fog bővülni. Kívánom, hogy
a pályázók és a leendő nyertesek – határon innen és túl – olyan innovációkat és olyan minőséget képviseljenek,
amelyek szolgálják szűkebb régiójuk, nemzetünk és az egész Kárpát-medence fejlődését.

Farkas Sándor
az Agrárminisztérium miniszter-helyettese,
az Érték és Minőség Nagydíjának átadója
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Tisztelt érdeklődő Olvasók és reménybeli Pályázók!
XXI. század elejei világunkat a globalizáció minél több területet felölelő kiteljesedése
jellemzi, legyen szó akár a tudományról, akár a művészetről, akár a gazdaságról. Ez
utóbbi azért is különösen érdekes, mert valójában az emberi szükségletek túlnyomó
többsége helyileg gazdaságosan kielégíthető.
Ha így cselekszünk és előtérbe helyezzük a lokalitást a globalitással szemben, akkor
a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjai mellett a nemzeti kultúrák
sokszínűségének megőrzését is elősegítjük.
A lokalitás nekünk, magyar embereknek, nemcsak szűkebb lakókörnyezetünket, városunkat, megyénket, országunkat, hanem tágabb értelemben a Kárpát-medence magyarlakta területeit is jelenti.
E gondolatokat szem előtt tartva került meghirdetésre 2018-ban az első Érték és Minőség Nagydíj pályázat és
az Országházban rendezett szeptemberi díjátadón örömmel tapasztalhattuk, hogy a Kiírói Tanács törekvése
találkozott a kiemelkedő minőségű termékeket előállító vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozások céljaival.
Egy minőségtanúsító védjegy csak akkor válhat sikeressé és ismertté, ha annak odaítélője, illetőleg jogosultja a
helyi vállalkozásokat legjobban ismerő szervezetekkel együtt akar és tud működni. Éppen ezért kulcsfontosságú a lokalitás különböző szintjein megjelenő együttműködési lehetőségek keresése, a meglévők megerősítése.
E téren az idei év egyik jelentős előrelépése az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, valamint Gyula város önkormányzata között létrejött partneri megállapodás, mely reményeim szerint hozzájárul, a patrióta - de akár írhatnám azt is, hogy lokálpatrióta - gazdasági szemléletmód megerősödéséhez, mert sikeres magyar gazdaság
csak sikeres régiók, városok, falvak, illetve az ott működő sikeres vállalkozások révén valósulhat meg.
Bízom benne, hogy a 2019-es év pályázói, különösen azok, akik az elbírálást követően aktív minőségpolitikájuk és értékteremtő, innovatív termékeik vagy éppen szolgáltatásaik elismeréseként idén szeptemberben, az
Országházban vehetik majd át az Érték és Minőség Nagydíját, a magyar lokalitás legtágabb terét, a Kárpát-medencét is meghódítva képesek lesznek további sikereket elérni.
Az elkövetkező hónapokra e gondolatokkal kívánok minden Pályázónak sikeres felkészülést, a Kiírói Tanácsnak
pedig jó munkát!

Dr. Latorcai János
a Magyar Országgyűlés alelnöke,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke
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Kedves Olvasó!
„Mi dolgunk a világon?” – teszi fel a kérdést egyik versében Vörösmarty Mihály és ő
maga felel is rá: „küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.” Nekünk sincs más feladatunk,
mint minden erőnkkel megtartani és megvédeni mindazt, amit nemesnek, amit fontosnak tartunk. Ma olyan időket élünk, amikor Európában komoly viták folynak arról,
hogy melyek is azok az alapvető értékek, amelyekre jövőnket alapozni kívánjuk.
Fontos, hogy kimondjuk, nekünk magyaroknak határon innen és túl az anyanyelv és
a kultúra erőforrás, amelynek segítségével meg tudjuk alapozni saját helyünket és
nemzetünk helyét a világban. Minden tevékenység, amelyet végzünk – legyen az művészet vagy kereskedelem – elszakíthatatlan attól a közegtől, amelyben felnőttünk, amelyben élünk. Ebből merítünk erőt mindennapi harcainkhoz, ez tesz Bennünket egyedivé. Vállaljuk hát mindennapi munkánk során azt, hogy a magyarság
nagy alkotásához teszünk hozzá.
Talán sosem volt még ekkora jelentősége annak, hogy kimondjuk: a család érték. Ha cselekedeteink mércéjének azt állítjuk, hogy teszünk valamit a magyar családokért, akkor nemzetünk minden tagját támogatjuk.
Összpontosítsuk hát erőinket a magyar családok, a magyar gyermekek, általa pedig nemzetünk jövőjének
támogatására!
Végezetül pedig egyértelművé kell tennünk, hogy mi magyarok úgy gondoljuk: a szülőföldbe befektetett
munka gyümölcsöt hoz. Mindazokat az anyaországi és külhoni magyar vállalkozásokat, amelyek viselik az
Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyet, eltérő tevékenységük ellenére is összeköti valami: mindannyian hisznek szülőföldjük, szűkebb tágabb régiójuk felemelkedésében. Bízom benne, hogy a pályázat során az
idei évben tovább bővül azoknak a vállalkozásoknak a sora, amelyekkel partnerekként dolgozhatunk együtt
hazánk és a Kárpát-medence felemelésében, hogy majd Vörösmartyval együtt mondhassuk: „Ez jó mulatság,
férfimunka volt!”

Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiemelt Főtámogatója
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Kedves olvasó!
Hangsúlyozottan és többszörösen is öröm számomra az, hogy az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat szervezőinek felkérésére tavaly hozzájárulhattam egy nagyon fontos
lehetőség erdélyi népszerűsítéséhez. Ugyanakkor gratulálok is mindazoknak a pályázóknak – köztük az erdélyi magyar vállalkozóknak –, akiknek bejelentkezését sikeresen
bírálták el a pályázat lebonyolítói.
Mindamellett, hogy ma már ez a lehetőség is azt bizonyítja, a Kárpát-medencei magyarság számára gazdasági értelemben sincsenek határok, fontosnak tartom azt is,
hogy közösen alakíthatunk ki ebben a határtalanságban egy olyan gazdasági kultúrát, amelyben a vállalkozók
nem pusztán csak vállalkozásaik felvirágoztatására törekednek, hanem arra is, hogy a minőség és az érték is
munkájuk védjegyévé váljon.
Az én megítélésemben ez azt jelenti, hogy a megmaradásunk gerincét jelentő gazdasági kezdeményezésekben megvan az a maradandósághoz szükséges plusz igény is, amely bármiféle megvalósításnak sajátja kell
legyen akkor, ha nem csak rövid távra, nem csak felszínes kereskedői megfontolásokból hívták életre.
Azonban meg kell állapítanom, hogy ez a törekvés sem szűkebb, sem tágabb világunkban nem mondható
általánosnak, hiszen az egyik legelszomorítóbb jelenség manapság talán éppen az, hogy az igényesség támogatása a társadalom minden területén igencsak visszaszorult, ezáltal pedig a közösségeink értékrendjében
is lassanként sokadik helyre került. Ma már nem pusztán szlogen például az, hogy hajdanán a mindennapok
használati cikkei időtállóbbak és sokkal nagyobb gonddal kivitelezettek voltak. A fogyasztói kultúra térnyerése nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a mennyiség legyen a mérce a minőség rovására, és alkalmasint
már azt se kifogásoljuk, ha a termelő nem számol a vásárló igényeivel, nem a tartósságot és minőséget tekinti
elsődlegesnek, amikor egy-egy terméket, szolgáltatást kínál neki. Ez a tendencia a közgondolkodásban is nem
kívánatosan vezet el a gazdasági színvonaltalanságtól egészen a szellemi igénytelenségig.
Nos, nekünk az élet minden területén az értékek eme felhígulására kell nemet mondanunk. És el kell mondanom, hogy többek között ebből a meggondolásból is támogattam, és a jövőben is támogatom az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat szervezőinek munkáját. Ugyanakkor bátorítom az erdélyi kis- és középvállalkozókat,
népművészeti termékek kivitelezőit, egyéni vállalkozókat, hagyományos gazdálkodást folytató őstermelőket
és innovációra építő kezdeményezéseket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az igényességre való
közös törekvésben, a védjegyet pedig munkájukban tekintsék egy olyan mércének, amely az értékteremtésben elengedhetetlen.
Ehhez a minőségközpontú munkához kívánok mindenkinek kitartást és sok sikert!

Kelemen Hunor,
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
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A 2018. ÉVI DÍJÁTADÁS KÉPEI
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer
2019. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje
A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére
2019-ban kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra
vonatkozó iránymutatás.
A 2019. évre vonatkozó Védjegyhasználati szerződés minta és a 2019. évi adatkezelési információk
a www.emin.hu honlapon olvashatók.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.,
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Kft.,
S.C. SSM & SIU S.R.L Románia
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet
a 2019. évi
Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére.
Az Érték és Minőség Nagydíj eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János úr,
a Magyar Országgyűlés alelnöke.
A pályázat kiemelt támogatója:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága,
külhoni támogatója
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
A pályázat stratégiai partnerei:
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.,
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességért Egyesület,
és a Trade Magazin.
1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím és a tanúsító védjegy használati joga azon termékek, szolgáltatások,
gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt.
Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve
szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai példaképeink, akik aktív szerepet vállalnak a gazdaság színvonalának növekedésében.
Az Érték és Minőség Nagydíj és Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és
elkötelezettségét a valódi értékek iránt, ezért elismeri a tanúsított minőséget.
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott
pályázat alapján lehet elnyerni.
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A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független
szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatosan magas
minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.
2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja
− Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
− Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket
képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
− Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
− Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
− Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
− A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
− Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú áruk és szolgáltatások megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.
3. A pályázat tárgya
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó
szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is.
Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.
3.1. Pályázati főcsoportok
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök, felszerelések
13. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
14. Játékok
15. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
16. Informatikai programok, rendszerek
17. Mezőgazdasági és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves
élelmiszereket, gyógyteákat)
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18. Állateledelek
19. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek és szolgáltatások
21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22.	A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő
vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
23. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27. Világítás, világítás-technika
28. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29.	Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31. Díszműáruk
32. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33. Órák, ékszerek, divatékszerek
34.	Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
35. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
36. Webshop szolgáltatások
37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38. Egyéb szolgáltatások
39. Munkavédelmi eszközök, berendezések, szolgáltatások
4. Pályázati feltételek
4.1. A Pályázó
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,
egyéni vállalkozó, alkotóközösség.
Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. (Termék
megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).
Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap 8-9. pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termékcsalád
összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása).
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!
A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén
a védjegyhasználónak, a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a pályázati titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor a pályázatból való kizárást, vagy a védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja magával.
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4.2. A pályázati dokumentáció tartalma
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt
elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus változat az a papír alapú pályázat szkennelt változata.
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti és három jól olvasható másolati példányát!
A kísérő levél mellé csatolt négy (4) példány Jelentkezési lapot nem kell összetűzni!
A Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetését igazoló értesítés egy-egy (1-1) másolati példányát a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! Tehát, a Jelentkezési lapnak összesen öt (5), az eljárási díj befizetését igazoló értesítésnek egy (1) példánya szerepel
majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
A pályázati dokumentációt mindig a hatályos jogszabályok, rendeletek figyelembevételével kell ös�szeállítani!
4.2.1. Tartalomjegyzék
4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap
Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési
lapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!
4.2.3. Nyilatkozatok
Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan
formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat
szövegét vissza kell egyes szám első személyben másolni!
4.2.3.1. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a
mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
4.2.3.2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt. (beleértve a munkavédelmi
és tűzvédelmi ellenőrzéseket is)
4.2.3.4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - termékei szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban
- állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást
vagy intézkedést tett-e.
4.2.3.5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver,
szolgáltatás) harmadik személy szerzői-, adatvédelmi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a
pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
4.2.4. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.
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4.2.5. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180.000 Ft + 27% (azaz 48.600 Ft) ÁFA, összesen: bruttó 228.600 Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
Pályázati eljárási díj befizetéshez kapcsolódó információk Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében:
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik, a pályázati eljárási díjat
áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180.000 Ft eljárási díj fizetendő.
(Amennyiben az Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó tévesen az áfa összegével növelten teljesíti a pályázati díj megfizetését, az áfa összege visszatérítésre
kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerülhet.)
Pályázati eljárási díj befizetéshez kapcsolódó információk Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében:
A pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228.600 Ft eljárási díj fizetendő.
A pályázat titkársági és szervezési feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Pályázati Titkárság
látja el. Az eljárási díjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt., OTP Bank NyRT-nél vezetett 11717009-22467980 számú
számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246 7980
0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB
A pályázati díj befizetéséről kiállításra kerülő számlához, annak megfizetésével egyidőben az alábbiakat
kell megküldeni az baboklara@emin.hu e-mail címre:
– pályázó pontos neve, pontos számlázási címe irányítószámmal, adószáma/közösségi adószáma;
– pályázó pontos postacíme irányítószámmal;
– a pályázat pontos megnevezése (amely a pályázati jelentkezési lapon is szerepel);
– pályázati kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe;
– pályázati eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.
A számlát a pályázatot működtető DIAMOND Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag,
a fentiek szerint megküldött adatok és az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb május 31-ig.
A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.
4.2.6. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/
értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.),
valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével
kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz
képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova
sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások,
eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci
részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői
elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a
vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
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4.2.9. A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó
minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az
előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.
A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye nélkül – a 2. sz. Melléklet
tartalmazza.
4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi
szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának
előállítása során. (vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása pl: hulladékkezelés)
4.2.11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások alkalmazásának bemutatása
A munkavédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, raktározásnál, szállításnál, szolgáltatásnál.
Munkavédelmi eszközök biztosítása, megfelelőségük bemutatása.
4.2.11.1. A termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által
kiállított minősítő dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok
a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.11.2. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.
4.2.12. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO,
TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel.
Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/
árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló
szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
4.2.13. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon – Magyarországon vagy külföldön – elnyert
minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Kiváló Építési Termék Tanúsító Védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar
Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai
versenyeken elért helyezések).
4.2.14. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző
részleteit bemutató fotók.
Nyomtatott formában: A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni!
Ezek lehetnek fotók, prospektusok, kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány
alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.
Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive): FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő! A képeket az alábbiak szerint kérjük csatolni!

15

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó;
elektronikus termékeknél (pl. szoftverek esetében) képernyőfotók, működést bemutató videók.
A képeket és a videókat külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni!
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP - legalább 300DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben,
Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig (ezesetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is). Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.
Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek WORD-, vagy
PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fent jelzett minőségű képi bemutatás. Az
első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó
minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázati dokumentáció vizsgálatánál negatív értékelést jelent.
4.2.15. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. A Pályázati dokumentáció tartalom sorrendje szerint felsoroltakhoz.
5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban
további konzultációra már nincs lehetőség!
6. A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, egy (1) példány nyomtatott és
egy (1) példány elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani.
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy évig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig
őrzi a Pályázati Titkárság. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg.
Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a Pályázati Titkárság tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig
megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 24. (péntek)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket
még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2019. május 24-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-20-934-4909)
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7. Pályázati Eljárásrend
7.1. A pályázati titkárság
A pályázat eljárási titkársági és koordinációs feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Érték és Minőség
Nagydíj Pályázati Titkárság látja el.
Cím: H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Levelezési cím: u. az.
Adószám: 26241094-2-42
Vezető tisztségviselők: Kiss Károlyné Ildikó, Bálint Ágnes
Telefonszámok: Kiss Károlyné Ildikó (mobil): +36-20-934-4909
Bálint Ágnes (mobil): +36-30-940-2176
E-mail elérhetőségek: Kiss Károlyné Ildikó: kissildiko@emin.hu
Bálint Ágnes: agnes.balint@professioncert.hu
Web: www.emin.hu
7.2. A pályázatok befogadása
A megadott határidőig benyújtott pályázati dokumentációt tartalmazó borítékot a Pályázati Titkárság szervezésében tartandó Előzsűri bontja fel. Következőkben a Dokumentum Zsűrin kerül rögzítésre a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalansága vagy hiányossága. A Dokumentum Zsűri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértőkből állnak. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak,
a Pályázati Titkárság elektronikus formában kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó iratot. A pályázat
esetleges hiányossága esetén a Pályázati Titkárság a befogadással egyidőben a Dokumentum Zsűri állásfoglalásának megfelelően felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, amelyre határidőt szab. A befogadó levélben
– a befogadási szám közlésével együtt – tájékoztatja a pályázót a további zsűri fordulókkal és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos teendőkről, szükség esetén a pályázatot bemutató rövidfilm készítéséről, az áruminták
beszállításáról, valamint az el nem használt minták elszállításáról.
7.3. A pályázatok elbírálásának rendje és menete
A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért Zsűri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsűri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért szakértők segítik, akik írásos jelentést
készítenek. A felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsűri tagjainak és
a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az
eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei.
Nem nyújthatnak be pályázatot a következő személyek: a Kiírók Tanácsának vezető tisztségviselői, munkavállalói (dolgozói), megbízottjai, a zsűri tagjai, a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (szakértők) és felsoroltak közeli hozzátartozói (Ptk. Nyolcadik könyv, Első rész, 8.1 § (1) bekezdés 1. pontja).
A zsűrizés menetrendje:
1. Első forduló: Elő-zsűri, a pályázatok bontása, alaki és formai vizsgálat, eljárási díjak befizetési egyeztetése,
dokumentumok átadása a számlázáshoz.
2. Második forduló: Dokumentum Zsűri, a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a
szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
3. Harmadik forduló: szakértői vizsgálatok és értékelések.
4. Negyedik forduló: Fő-zsűri, a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, döntés előkészítés, érzékszervi vizsgálatok, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
5. Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, védjegyhasználatok odaítélése, a Kiírók Tanácsa
különdíjainak odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyása, vagy elvetése.
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A Kiírók Tanácsának tagjai:
– DIAMOND Szervezőiroda Bt.
– Hajnal Húskombinát Kft.
– Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
– Poli-Farbe Vegyipari Kft.
– ProfessionCert Kft.
– S.C. SSM & SIU S.R.L
7.3.1. A pályázati termékek bekérése
Az értékelés menetében a zsűri tagjai és a szakértők jogosultak a pályázat tárgyát képező termékek eredeti
példányainak megtekintésére termékbekérés vagy helyszíni megtekintés során. Erről a Pályázati Titkárság hivatalos értesítést küld a pályázó részére a pályázatot befogadó iratban. A termék bekéréséről szóló értesítés
tartalmazza a beszállítás és az elszállítás időpontját. A Pályázati Titkárság gondoskodik ezen időtartam alatt a
megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezéséről és raktározásáról. A megadott időpontig el nem
szállított termékért a Pályázati Titkárság nem vállal felelősséget.
A zsűrizés alatt az áruk érzékszervi vizsgálatára is sor kerülhet, ezért az áruk sérülhetnek, vagy megsemmisülhetnek.
Szükség esetén a felkért szakértő közvetlenül is megkeresheti a pályázót kérdéseivel.
A zsűri tagjai és a szakértők is dönthetnek úgy, hogy a terméket külső helyszínen vagy a gyártás helyén tekintik
meg. Utóbbi esetben a pályázónak előre egyeztetett időpontban biztosítania kell az áru/szolgáltatás megtekinthetőségét, bemutatását.
7.3.2. Főbb értékelési szempontok
A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt
terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.
A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:
− a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
− a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
− az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
− a megfelelőséget igazoló, harmadik fél – tanúsító szervezet – által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
− a szakértők állásfoglalását;
− a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
− minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
− a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
− a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
− korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
− a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
− a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
− lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
− kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat,
− munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.
7.4. Értesítés a döntésről
A Kiírók Tanácsa döntéséről valamennyi pályázó ajánlott postai és elektronikus levélben is értesítést kap a díjátadásra vonatkozó információkkal együtt. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának
elnyerése esetén a Pályázati Titkárság értesítése után elektronikus úton megküldi a védjegyhasználati szerződést a védjegy emblémájának grafikai megjelenítésével együtt. A szerződéseket a védjegyhasználónak ki kell
nyomtatni, dátumozni, aláírni, minden oldalt leszignálni és három (3) eredeti példányban meg kell küldeni a
Pályázati Titkárság részére, aki szintén aláírva, szignálva, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva egy példányt visszaküld. A megküldött három példányból 1 pl. a védjegyhasználóé, egy pl. a védjegy jogosulté, egy példány az
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ellenjegyző ügyvédé. A védjegyhasználati szerződés megkötése a kitüntetés átvételének és a védjegy használatának feltétele.
A pályázat éves lezárását követően azon pályázók, akik díjazásban nem részesültek, benyújtott pályázatukról
rövid véleményt kapnak.
7.5. A védjegyhasználati szerződés tartalma
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § (1) szerinti használati szerződés
(védjegylicencia-szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad az Érték és Minőség Nagydíj
tanúsító védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. A védjegyhasználati díj díjazott
pályázatonként értendő. Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használata az elnyerés évétől számítva
egy évig díjmentes, (jelen esetben 2019. szeptember 01-től 2020. augusztus 31.-ig).
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyek használati jogának elnyerése esetében a pályázóval a védjegytulajdonosok megbízásából a DIAMOND Szervezőiroda Bt. védjegyhasználati szerződést köt a www.
emin.hu honlapon található Védjegyhasználati szerződés minta és a 2019. évi adatkezelési informá
ciók alapján.
8. Díjazás
8.1. Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték & Minőség Nagydíj,
angolul: Value & Quality Award kitüntető címet és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy
egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly
grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség
Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Egy díjazott pályázathoz egy magyar és egy angol nyelvű díszoklevél és
egy trófea tartozik. (Közös pályázat esetében két benyújtó erejéig biztosítjuk az okleveleket és a trófeákat. Három, vagy több pályázó közös pályázata esetében további oklevelek és trófeák önköltségi áron rendelhetők a
Pályázati Titkárságon keresztül. A pótrendeléseket augusztus 10-ig lehet
megküldeni a kissildiko@emin.hu e-mail címre. (Oklevelek ára mappával
együtt: 32.000 Ft + 27% ÁFA/db, az Érték és Minőség Nagydíj trófea ára:
43.000 Ft + 27% ÁFA/db)
A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet változatlan termék/termékcsalád forgalmazása mellett, a forgalmazás teljes
időtartama alatt szerepeltetnie kell.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését jelképező magyar és angol
nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese, vagy megbízottja adja át.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából, a kitüntetett pályázóval az Érték
és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma (logo) használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerződést
köt. A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétől számított egy évig (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között) díjmentes. A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. Az éves
felülvizsgálatot a védjegyoltalom jogosultjai által kijelölt, szakértő szervezet végzi. A felülvizsgálat költségét a
díjazott védjegyhasználó köteles viselni. Az utóellenőrzési díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerülnek meghatározásra és a Védjegyhasználati Szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ott közölt összegek
a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A védjegyoltalom jogosultjai, új védjegyhasználók vonatkozásában a védjegyhasználati díj éves mértékét
2020. szeptember 1-től 60.000 Ft + 27% (azaz 16.200 Ft) ÁFA, azaz bruttó 76.200 Ft-ban határozzák meg.
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A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként fizetendő. A védjegyhasználati díjat a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti és a védjegy használatának időtartama alatt változatlan!
Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználatot nem javasolja,
a védjegyhasználat felfüggesztésre, végső soron visszavonásra kerül, amelyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.
8.2. Különdíjak
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói
és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat.
Különdíjak felajánlására a pályázat meghirdetése után is van lehetőségük a különböző cégeknek,
intézményeknek, szervezeteknek. Különdíj felajánlásokat minden év június 29-ig lehet írásban megtenni a Pályázati Titkárság felé a különdíj pontos megnevezésével és értékének megjelölésével. A különdíjak befogadásáról a Kiírói Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt. A különdíj befogadásáról a felajánlót a Pályázati Titkárság elektronikus levélben értesíti. A pályázat meghirdetése után érkezett és
befogadott különdíj felajánlásokat közzétesszük az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat www.emin.hu
honlapján.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság elérhetősége:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
e-mail: kissildiko@emin.hu
A tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek. Az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.
8.31. A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak
A Kiírók Tanácsa által alapított különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor grafikus művész által tervezett díszoklevél, és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea
tanúsítja. Az elismeréseket Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, vagy megbízottja adja át.
8.3.1.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által alapított Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő.
Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.
8.3.1.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése mellett.
Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi.
8.3.1.3. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség
Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások,
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termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás
csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez.
8.3.1.4. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek
alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően mutatták
meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.
8.3.1.5. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat
érdemelheti ki.
8.3.1.6. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíj
A különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi
természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését magas minőségi
színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció
összeállításával.
8.3.1.7. Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj
A Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott
vagy elektronikus médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati
Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja.
8.3.1.7. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának – a kormány programjával azonosulva,
– fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.
Fenti célok erősítése érdekében megalapította a Kárpát Hazáért Nívódíjat és a Kárpát Hazáért Életmű
Díjat. A Kiírók Tanácsa a díjak odaítéléséről ajánlások alapján dönt.
A díjazásra való ajánlások beadási határideje: 2019. június 20.
Az ajánlásokat írásban, magyar nyelven, legfeljebb három oldal terjedelemben, ajánlott levélként az alábbi
címre kell benyújtani:
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
Kárpát Hazáért Nívódíj, Kárpát Hazáért Életmű Díj
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Feladásnál a postabélyegző dátuma az elfogadott.
Előzetesen elektronikus úton is elküldhető az ajánlás a kissildiko@emin.hu e-mail címre.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjat és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett
díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az elismeréseket Potápi Árpád János úr, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára,
vagy megbízottja adja át.
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8.3.1.7.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj
Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és
az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt
szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.
A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a
hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.
A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy (1) természetes személy részesülhet.
Külhoni szervezetek, vállalkozások esetében maximálisan három különdíj ítélhető oda.
8.3.1.7.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes
személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében,
elkötelezett a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje iránt.
8.3.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak Különdíjai
8.3.2.1. A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére - akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése
- hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat olyan élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés
a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás
tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, valamint
idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és neje adja át.
8.3.2.2. A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.
A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.
8.3.2.3. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhetőbb élettér kialakításáért”.
Az elismerést Szabó Antal úr, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
8.3.2.4. A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Bálint Ágnes asszony, a ProfessionCert Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
8.3.2.5 Az S.C. SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen egy munkavédelemi
es katasztrófa védelmi auditálást biztosit.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Szabó Zoltán Győző, az S.C. SSM & SIU S.R.L. ügyvezetője adja át.
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8.4. Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak
8.4.1. Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó
tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak – 250.000,-Ft eszmei értékben – piacra
jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába.
A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.
8.4.2. Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület különdíja
Az egyesület az általa kiválasztott pályázónak, különdíjként felajánlja az egyesületi egy éves díjmentes tagságát, továbbá a cég egy évig részesedik az egyesület által a tagoknak adott szolgáltatásokból. A díjat díszokirat
és a Hollóházi Porcelángyár Kft. által készített egyedi váza tanúsítja.
A Díjat az egyesület elnöke, dr. Suhajda Zsuzsanna és Schreiberné Molnár Erzsébet, az főtitkára adja át.
8.4.3. A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány
Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.
A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke Gláser Katona Zsuzsa adja át.
8.4.4. A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése,
melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a
Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A különdíjat a Deél Vilma alkotóművész adja át
8.4.5. A Transilvanum Alapítvány Különdíja
A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és
kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet, kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2019. év elején rendezendő - az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén - Transilvanum Gálán.
Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.
8.4.6. A Tudományos Újságírók Klubja Különdíja
A közel 30 esztendeje működő szervezet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódóan különdíjat
alapított a Gazdaság és Tudomány Díját, melyet olyan, általa kiválasztott nagydíjas vállalkozásnak ajánl fel,
amelyik tárgyévben kiemelkedő tevékenységet folytatott a gazdaság, a tudomány és ismeretterjesztés világában. A különdíjat a Grabowski Kiadó Kft. Trade Magazin FMCG B2B szaklap pályázatával érdemelte k
A díjat Tóth Péterné a Tudományos Újságírók Klubja elnöke adja át.
9. Eredményhirdetés
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság előtt kerül sor 2019. szeptember 10-én az Országház főemeleti Felsőházi Termében (a pontos
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naptári nap a parlament programja miatt változhat). A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság
és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.
Az esemény fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.
10. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata csak érvényes védjegyhasználati szerződéssel lehetséges, melyet a védjegyoltalom jogosultjainak megbízottja a DIAMOND Szervezőiroda Bt. és
a díjazott védjegyhasználó köt.
A díjazott pályázatok folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti.
A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek
haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!
A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai jogosultak arra, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet:
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a ProfessionCert Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenőrzést évente végzik minden év kezdetétől június 20-ig bezárólag, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. megbízásából a védjegyoltalom jogosultjainak felhatalmazása alapján. Az utóellenőrzés minden védjegyhasználót érint a díjazás évétől
függetlenül. Az utóellenőrzésről felülvizsgálati jelentés készül. Az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználó
fizeti meg. Az utóellenőrzés költségeit minden díjazottra vonatkozóan külön-külön a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. Ezek a költségek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A díjazott pályázatok utólagos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult szervezet bekér minden olyan egy évnél
fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani.
Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az akuális évi Pályázati Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik és a pályázó nem
hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a díj viselésére
méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti.
Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj
használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja és nyilvánosságra hozza.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.
11. A pályázat nyilvánossága
11.1. A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók külön-külön és együttesen is eljárhatnak.
11.2. A pályázat meghirdetése minden év márciusában, nyilvános sajtótájékoztató keretében történik.
11.3. A pályázati felhívás teljes szövege, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, valamint a pályázat eseményei a pályázati rendszer elsődleges közlési helyén a www.emin.hu címen érhetők el.
11.4. A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain is.
11.5. A pályázati rendszer aktuális eseményeiről a Kiírók Tanácsa képviseletében az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázati Titkárság közleményben ad hivatalos tájékoztatást.
11.6. A pályázaton díjazásban részesültek első bemutatására az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes
díjátadás helyszínén, az Országházban kerül sor.
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11.7. A pályázat eseményeiről szóló hírek az MTI hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaközpontokba.
11.8. Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett áruk és gyártóik, szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen bemutatásra kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű
elektronikus katalógusában, amely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.
11.9. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói: a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos
Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint az erdélyi S.C. SSM&SIU S.R.L.
A pályázat kiemelt támogatója, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága a díjazott pályázókat és pályázatokat bemutatják saját honlapjukon.
A pályázat külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
A Pályázat stratégiai partnerei a Communautrade Europe kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület és a Grabowski Kiadó Trade Magazin.
11.10. Az Érték és Minőség Nagydíjas Pályázatok bemutatásra kerülnek az MTVA, TV2 és az ECHO TV által sugárzott adásokban.
12. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató
Telefon: +36-1-258-0641
Mobil: +36-20-934-4909
e-mail: kissildiko@emin.hu
Dr. Siklós Kata szellemitulajdon-védelmi szakértő
Mobil: +36-20-398-0144
e-mail: sikloskata@emin.hu
Babó Klára pénzügyi szakértő
Mobil: +36-20-511-2102
e-mail: baboklara@emin.hu
Horváth László Tibor webkommunikációs szakértő
Mobil: +36-31-789-9238
e-mail: sajto@emin.hu
Internet: www.emin.hu
Hajnal Húskombinát Kft.
9061 Vámosszabadi, Hild József u. 3-5.
Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató
Mobil: +36-30-216-6344
e-mail: hajnalne@hajnalhuskombinat.hu
Varga Ildikó minőségirányítási vezető
Mobil: + 36-30-834-0779
e-mail: varga.ildiko@hajnalhuskombinat.hu
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Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14. Pf.: 10.
Károlyi László vezérigazgató
Telefon: +36-63-510-200
Mobil: +36-30-955-1316
e-mail: laszlo.karolyi@legrandgroup.hu
Pardi Katalin személyi PR felelős és személyi asszisztens
Mobil: +36-30-370-8625
e-mail: katalin.pardi@legrand.hu
Internet: www.legrand.hu
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
6235 Bócsa, III. kerület 2.
Szabó Antal ügyvezető igazgató
Telefon: +36-78-453-133
e-mail: titkarsag@polifarbe.hu
Lenthár Ágota brand manager
Telefon: +36-30-700-5665
e-mail: lenthar.agota@polifarbe.hu
Internet: www.polifarbe.hu
ProfessionCert Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató
Mobil: +36-30-941-2176
e-mail: agnes.balint@professioncert.hu
Bruszniczky Balázs fejlesztési igazgató
Mobil: +36-20-315-3600
e-mail: balazs.bruszniczky@professioncert.hu
Pánisz Tímea projektmanager: utóellenőrzések és mintabeszállítás
Mobil: +36-20-539-2355
e-mail: timea.panisz@professioncert.hu
Internet: www.professioncert.hu
S.C. SSM & SIU S.R.L.
Ro-547140, Mezőcsávás 334F szám, Maros megye
SZABÓ ZOLTÁN GYŐZŐ ügyvezető igazgató
Mobil: +40-744-470562
e-mail: office@munkavedelem.ro; office@ssm-siu.ro;
SZÉKELY ALBERT szolgáltatási vezető
Mobil: +40-744-486635
e-mail: szekely.albert@ssm-siu.ro;
TAKÁCS ILDIKÓ iroda vezető
Mobil: +40-748-115996
e-mail: takacs.ildiko@ssm-siu.ro;
Internet: www.ssm-siu.ro; www.munkavedelem.ro
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JELENTKEZÉSI LAP
Az Érték és Minőség Nagydíj elnyerésére 2019-ben kiírt pályázatra
1.sz. MELLÉKLET
Beküldési határidő: 2019. május 24. péntek
Beküldési cím: DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság:
1172 Budapest, Gátfutó utca 15.
A Jelentkezési lap csak a pályázati Felhívás és eljárásrend 4. pontjában előírt dokumentumokkal együtt érvényes.
A Jelentkezési lap elérhető kitölthető formátumban a www.emin.hu elérhetőség főoldaláról.
1.
2.
3.
4.

A pályázó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pályázó címe, irányítószámmal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pályázó postacíme, irányítószámmal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A pályázó telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
internet elérhetősége: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. pályázó adószáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. A pályázó vállalkozás vezetőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
7. A pályázat ügyintézőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................
8. A pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás pontos megnevezése (árucsaládoknál a család tagjainak
pontos megnevezésű felsorolása):
...........................................................................................................
9. A pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás pontos megnevezése (árucsaládoknál a család tagjainak
pontos megnevezésű felsorolása) angolul:
...........................................................................................................
10. A pályázat tárgyának rövid, 5 (öt) mondatos bemutatása, kiemelt fontosságának, előnyeinek ismertetése:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

"

11. A pályázat tárgyának rövid, 5 (öt) mondatos bemutatása, kiemelt fontosságának, előnyeinek ismertetése
angolul:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cégszerű aláírás (Olvasható név, aláírás, cégbélyegző)
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A 2019. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Felhívás, a pályázatok benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatása
2. számú Melléklet
(A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók
érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.)
Az alábbi listában azon megfelelőségi dokumentum fajtákra vonatkozó iránymutatás található, amely adott
kategórián belül a leggyakoribb jogszabályi elvárás. Ezen túlmenően a pályázati termékre/termékcsaládra, illetve szolgáltatásra egyéb jogszabályi követelmény is vonatkozhat a pályázat egyediségének megfelelően.
Amennyiben ezen dokumentumok teljességével kapcsolatban kérdés merül fel, úgy az 5. pontban megfogalmazottak szerinti konzultációra van lehetőség.
Pályázati főcsoport
1. Ipari gépek, berendezések;
háztartási, irodatechnikai eszközök,
berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők

4. Kozmetikai termékek

5. Háztartás-vegyipari termékek,
vegyipari termékek

6. Bútorok, lakás- és irodai
berendezések, felszerelések,
kellékek
7. Építési termékek,
energiahatékonysági építési
termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások

Megfelelőségi dokumentumok leírása
– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
megfelelően (pl. MD, LVD, EMC, PED, RoHS, RED)
– Típusengedély
– 1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek), - Termékcímkék másolata
– Kémiai, mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv),
– Nyilatkozat a CPNP regisztrációról, – Forgalomba hozatali címke
másolata, – Felelős személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a
pályázni kívánt termék/termékek termékinformációs dokumentációja
(TID dosszié) a hatályos jogszabályoknak megfelelő
– Laboratóriumi vizsgálatokat igazoló vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven
belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati
jegyzőkönyv), – Forgalomba hozatali címke másolata, – Magyar nyelvű
biztonsági adatlap, – Egészségügyi államigazgatási szerv részére történő bejelentés igazolása
– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén), – Használati és kezelési útmutató, – Ahol a termék funkciója megköveteli, ott a vizsgálati eredmények (pl. gyermekbútor esetében kémiai vizsgálatok)
– CPR szerinti teljesítménynyilatkozat és a megalapozó dokumentumok (tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek) + minimum követelmények meghatározása (7/2006 TNM szerint)
– Jogerős használatbavételi engedély
– Területi KIK kamarai tagság igazolása, – Szolgáltatáshoz szükséges
végzettségű műszaki vezető és szakemberek kompetencia listája, –
Alapító Okiratban megjelölt tevékenység, – Szakmai felsőségbiztosítás
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10. Infrastrukturális beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg,
porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök, felszerelések

13. Játszóterek, játszótéri eszközök
és kültéri fitnesz eszközök

14. Játékok

15. Kézműipari termékek (zsűrizettiparművészeti, népművészeti,
háziipari termékek)
16. Informatikai programok,
rendszerek
17. Mezőgazdasági- és élelmiszer
termékek (friss és feldolgozott
formában, beleértve az
alkoholmentes és alkohol tartalmú
italokat, étrend-kiegészítőket,
különleges táplálkozási igényt
kielégítő élelmiszereket, kézműves
élelmiszereket, gyógyteák)
18. Állateledelek
19. Orvosi eszközök (aktív orvosi
eszközök is), orvosi műszerek

20. Az emberi egészséget és
biztonságot segítő termékek és
szolgáltatások
21. A segítséggel élők számára
fejlesztett segédeszközök,
alkalmazások, készítmények,
szolgáltatások

– Jogerős szakhatósági engedélyek
– „Food contact” vizsgálati jegyzőkönyv élelmiszerekkel érintkező termékek esetén
– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén), – Használati és kezelési útmutató, – Feliratok, jelölések, figyelmeztetések, címketervek, – Termékbiztonság igazolása, szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel
– Játszótéri eszköznél a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőségi tanúsítvány, – Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén), – Használati és kezelési útmutató, – Feliratok, jelölések, figyelmeztetések,
címketervek, – Termékbiztonság igazolása szabvány szerinti vizsgálati
jegyzőkönyvvel
– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén), – Gyártói megfelelőségi nyilatkozat a „TOY” direktívának megfelelően, – A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv)
– Hatósági engedélyek, – Minőségi bizonyítvány

– A software, rendszer funkciója alapján az ISO 27001 tanúsítvány és/
vagy az adatvédelmi nyilatkozat
– Gyártmánylap, – Mikrobiológiai-, kémiai-, fizikai-, érzékszervi vizsgálati jegyzőkönyv, – Étrend-kiegészítők, és a vonatkozó jogszabály szerinti különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek notifikációs
igazolása, – HACCP vagy ennek megfelelő élelmiszerbiztonsági rendszer működésének igazolása

– 183/2005/EK rendelet szerinti engedély
– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
(pl. MDD, AIMSD, IVDMDD, RoHS) megfelelően, – A gyártói nyilatkozat
kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv)
– Minőségi bizonyítvány, – Termékcímkék másolata (termék esetén), –
Hatósági engedélyek (szolgáltatás esetén)
– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
megfelelően, – OEP engedély
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22. A szabadidő kulturált eltöltését
segítő szolgáltatások, belföldi
turisztika (beleértve a turizmushoz
kötődő vendéglátást is), falusi
turizmus, utazásszervezés, utazás
közvetítői tevékenység
23. Csomagolástechnika (design,
anyag és technológia)
24. Oktatási, képzési,
továbbképzési, nevelési
módszertan és tevékenység
25. Tankönyvek, segédletek,
(interaktív eszközök is), kiadványok

26. Könyvek és egyéb nyomdai
kiadványok
27. Világítás, világítástechnika

28. Az életminőség javítására
szolgáló termékek, szolgáltatások
29. Vendéglátás (beleértve az
étkeztetési kultúrát is), szállodai,
éttermi, cukrászati szolgáltatások,
ételkiszállítás, helyi hagyományos
gasztronómiai értékekre épülő
vendéglátás
30. Kulturális rendezvények,
sportesemények, múzeumi
programok, szolgáltatások
31. Díszműáruk

– Hatósági engedélyek, – Vendéglátás esetén Élelmiszerbiztonsági előírások betartását igazoló tanúsítványok

– Élelmiszerrel érintkező csomagolóanyagok esetén „Food Contact”
vizsgálati jegyzőkönyv
– Akkreditálási, jóváhagyási okiratok

– A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII.
törvény, – A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet, – A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet, valamint a rendelethez tartozó
kiegészítések és korrekciók, 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a
kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról, – 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról,
– 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet a köznevelés szabályozására
vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról, – 40/2015. (VIII.
28.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról, – A
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013.
(I. 11.) számú EMMI rendelet, – Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, – Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet
– ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer (kötelező), – FSC és ISO 12647
tanúsítványok, és ISO 14001 környezetirányítási szabvány (nem kötelező)
– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
(pl. LVD, EMC, RoHS, RED) megfelelően, – A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány, vizsgálati jegyzőkönyv)
– Vonatkozó speciális (pl. OEP) jóváhagyások, engedélyek
– Hatósági engedélyek, – HACCP vagy ennek megfelelő élelmiszerbiztonsági rendszer működésének igazolása

– Hatósági engedélyek

– Minőségi bizonyítvány
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32. Bőripari termékek
(lószerszámok, táskák, bőröndök,
tárcák)
33. Órák, ékszerek, divatékszerek
34. Falak, homlokzatok, design
elemek, fából készült egyedi
megoldások és nyílászárók,
valamint az enteriőrök bármilyen
funkcióban való használata a külső
és belső lakótérben
35. Megváltozott
munkaképességűek által készített
áruk
36. Webshop szolgáltatások
37. Szállítmányozás, raktározás,
tárolás (veszélyes anyagok is)
38. Egyéb szolgáltatások
39. Munkavédelmi eszközök,
berendezések, szolgáltatások

– 1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek)
– Minőségi bizonyítvány, – Termékcímkék másolata
– CPR szerinti teljesítmény-nyilatkozat és a megalapozó dokumentumok (tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek), – 1-2 oldalas tervezői
leírás, a megoldás szemléltetéséhez szükséges rajzok, a megvalósult
enteriőr alaprajzai, falnézeti rajzok, 3D látványrajzok, fotódokumentáció, műszaki ellenőri igazolás a megvalósult munkákról
– Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány, – A készített termékekre vonatkozó megfelelőségi dokumentumok (befogadható termékek felsorolása jelen táblázatban)
– NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vétel igazolás
– Tevékenységi engedélyek, esetlegesen CEMT engedély is, – Telepengedély
– Hatósági engedélyek, akkreditációs okirat laboratóriumi szolgáltatás
esetén
– Eszközök, berendezések esetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat
a PPE direktívának megfelelően, – Szolgáltatásnál a megfelelő végzettségű szakemberek kompetencia listája és végzettségek igazolása
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Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használói
Védjegyregiszter
Pályázó/k

Pályázat megnevezés

77 Elektronika
Műszeripari Kft.
77 Elektronika
Műszeripari Kft.
AEROPRODUKT Zrt.
AGM Beton Zrt. /
SYCONS Kft.
AGROVIR Kft.
ALBADENT Fogászati Kft.
/ Denti System Kft.
ALFÖLDI-HÚS Zrt.

D – Cont vércukormérő készülék család

Elnyerés
éve/
1998.

Automata vizelet analizátor rendszer

2010.

BRK-J/EI90/G/M/HOT – Többleveles Füstgázvezérlő Zsalu
Sajtolható vasbeton alagút keretelemek és a hozzájuk tartozó sajtolási
technológia
AgroVIR 2 vezetői információs rendszer
FIXFOGSOR Protézisrögzítés-rendszer miniimplantátumokkal

2017.
2018.

Andrea Kft.

Andrea Kft.

A.P.P. Kereskedő
és Szolgáltató Kft.
Asociatia Pentru
Targu Mures Marosvásárhelyért
Egyesület (Ro)
ASOCIATIA SPORTIVA
SZASE KLUB (Ro)
ATS-Soft Kft. (volt: BECK
AND PARTNERS Kft.)
Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt.
Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt.

Svábföldi pulykakolbászok csemege és csípős ízesítésben: Svábföldi
pulyka vastagkolbász csemege; Svábföldi pulyka vastagkolbász csípős; Svábföldi pulyka vékonykolbász; Svábföldi pulyka pároskolbász
csemege; Svábföldi pulyka pároskolbász csípős
A baba első ruhatára: hosszú ujjú vállon patentos kombidressz, hosszú
ujjú átlapolt elejű kombidressz, rövid ujjú vállon patentos kombidressz,
hosszú ujjú vállon patentos rugdalódzó, hosszú ujjú átlapolt elejű rugdalódzó, hosszú ujjú vállon patentos kombidressz nadrággal és sapkával, hosszú ujjú hálózsák, pamuttakaró, pelenka, előke, polóhatású
kombidress nadrággal
Praktikum és funkcionalitás a bébi- és gyermekruházatban: Alul
nyitható hálózsák; Bébi hordozó zsák; Bébi zsákká alakítható takaró;
Autósülésbe köthető bébi takaró; Bekötést elősegítő téli bébizsák;
Bébizsákká alakítható overáll; Hosszában állítható sí 2 részes; Ovelállá
alakítható hálózsák; Lábkidugós hálózsák
DiaSafe leesés elleni termékcsalád: Line System Multi; Single System
Solo; Single System Duo; Line System Glide Solo; Line System Glide Duo
Vásárhelyi Forgatag

2018.
2018.
2018.

2017.

2018.

2015.
2017.

Generációkon átívelő hagyományőrző sportmozgalom országhatárok 2018.
nélkül
HR Felhő toborzási-kiválasztási szoftver
2015.
Tanulni a természetről a természettől a Bakonyerdőnél

2017.

BEFAG készparketta natúr készolajos termékcsalád: Színtelen, a fa 2017.
természetes színének megőrzésére, Fehér olajos, Bone-white, Hazel,
Maronne
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Balázs-Diák Kft.

i-Doctum Színvarázs és Kis felfedező Sajátos Nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez készült oktató szoftver
Balázs-Diák Kft.
Esélyt az oktatásban! Fejlesztő szoftver
Balázs-Diák Kft.
„Ügyesedni” online játéktér
BioCo Magyarország Kft. „MÉKISZ tanúsított minőség” védjeggyel rendelkező BioCo étrendkiegészítő termékcsalád: BioCo vízzel elegyedő Q10 – Vitaminokat,
szelént, és vízzel elegyedő Q10-et tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula; Innovita Tőzegáfonya FORTE - tőzegáfonya kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta; BioCo Csipkebogyós RETARD C-vitamin
1000 mg - Hosszan tartó hatású C-vitamint és csipkebogyó kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta; BioCo Szerves magnézium +
B6-vitamin - Szerves kötésű magnéziumot és B6-vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta; BioCo D3-vitamin 2000 NE tabletta - D-vitamin hiányos állapot miatt fellépő, fokozott D-vitamin fogyasztást indokoló esetekben, a különleges táplálkozási igény kielégítésére kialakított összetételű, speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer; BioCo
K2-vitamin - Természetes eredetű K2-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta; BioCo K2 Forte 120 µg - 120 µg K2-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta; BioCo Porc & Izom Csont Komplex
filmtabletta ízületi betegségekben szenvedők különleges táplálkozási
igényeihez igazított összetételű speciális – gyógyászati célra szánt –
tápszer, aktív összetevőként C- és D3-vitaminokat, ásványi anyagokat
és glükozamin-szulfátot tartalmaz
BioCo Magyarország Kft. BioCo „100% szerves” étrend-kiegészítő termékcsalád: VAS - Szerves
kötésű vasat tartalmazó tabletta; SZELÉN - Szerves kötésű szelént tartalmazó tabletta; KRÓM - Szerves kötésű krómot tartalmazó tabletta; CINK - Szerves kötésű cinket tartalmazó tabletta; MAGNE-citrát +
B6-vitamin - Kizárólag szerves kötésű magnéziumot és B6-vitamint
tartalmazó filmtabletta; KALCI-citrát + D3-vitamin - Kizárólag szerves
kötésű kalciumot és D3-vitamint tartalmazó filmtabletta
BOGLAR CHAMP
Termesztett gombák: Fehér és Barna Csiperkegomba (Champignon)
SRL (Ro)
Budapest Gyógyfürdői
Széchenyi Gyógyfürdő gyógy és wellness szolgáltatásai
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Szent Gellért Gyógyfürdő és Uszoda gyógy és wellness szolgáltatásai
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Szent Lukács Gyógyfürdő és Uszoda szolgáltatásai
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda és szolgáltatásai
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Dandár Gyógyfürdő és szolgáltatásai
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Paskál Gyógy és Strandfürdő
és Hévizei Zrt.
Budapest Gyógyfürdői
Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő
és Hévizei Zrt.
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CBA L és F Kft. - Lázár
Lovaspark
chocoMe Kft.
chocoMe Kft.

Clearservice Kft.
CO-OP Hungary Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.

Csehiné Sikos Mária
Családi gazdálkodó
Őstermelő, „Csehi
sajtműhely”
CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.
CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.
CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.
CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.
CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

Lovas hagyományok és gasztronómia: magyar lovas hagyományok és a magyar gasztronómia bemutatása a domonyvölgyi Lázár
Lovasparkban
chocoMe egyedileg összeállított, kézzel készült különleges csokoládé
kreációk
chocoMe Raffinée termékcsalád: Étcsokoládéval, kakaóporral bevont
liofilizált meggy, Fahéjas tejcsokoládéval bevont piemonte-i mogyoró,
Fehércsokládéval bevon liofilizált málna, Sós-vaníliaporos, karamellás
tejcsokoládéval bevont pekándió, Madagaszkári vadborsos étcsokoládéval és kakaóporral bevont mandula,Tonkababos tejcsokoládéval és
kakaóporral bevont Avola-i mandula, Guérande sós szőkecsokoládéval bevont szicíliai mandula hántolt ostyával; Szicíliai mandula Arabica
kávéval ízesített étcsokoládéval bevonva, kardamommal; Mogyorós
tejcsokoládéval és Őrölt Etióp Harrar Kávéval bevont Piemonte-i mogyoró; Feketeribizli borssal fűszerezett étcsokoládés szicíliai mandula;
Tonkababos szőkecsokoládéval és kakaóporral bevont karamellizált
makadámdió
„Itthon Otthont Teremtünk” Program
„Coop Rally, a minőségi magyar termékekért”
„COOP Jót Jó Áron” 4 tojásos szarvacska és spagetti száraztészta (500
g-os kiszerelés)
„COOP Jót Jó Áron” Füstölt, érlelt szeletelt szalámi mix (80 g-os
védőgázas csomagolású kiszerelés)
„COOP Jót Jó Áron” Háztartási és egészségügyi papíráruk: 3 rétegű papír zsebkendő (6x10 db-os, 100 db-os, 200 db-os családi kiszerelés);
Prémium 4 rétegű papír zsebkendő (6x10 db-os kiszerelés); 2 rétegű
kéttekercses törlőpapír; 2 rétegű 24 tekercses toalettpapír
Hagyományos házi Trappista sajt termékcsalád: klasszikus és füstölt

2013.

2018.

TB típusú árok- és mederburkoló vasbeton elemcsalád

2007.

Vasúti kerethíd keretelem család

2009.

2011.
2014.

2018.
2017.
2018.
2018.
2018.

Trapézszelvényű könnyített árok- és mederburkoló elemcsalád: 2011.
I/20/20, I/40/40, II/60/70, II/80/115, III/100/120, TISZA 1-2
Vasbeton szádcölöp elemcsalád: SZC-700, SZC-500, SZC-400, SZC- 2017.
600-V, SZC-500-V, SZC-400-V
Keretelemek négyszög keresztmetszetű átereszek építéséhez: 2018.
60x60x100x15; 80x80x100x15; 100x100x100x15; 120x120x100x15;
130x130x100x15; 150x150x100x15; 200x200x100x15; 2x100x100x100x15
iker; 2x130x130x100x15 iker; 2x150x150x100x15 iker
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Deka Union Kft.

Deka Union Kft.
Deka Union Kft.
Deka Union Kft.
Deka Union Kft.
Deka Union Kft./
Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt.
DEMIART SRL (Ro)

„Címeres” kolbász termékcsalád: paprikás vastag kolbász, paprikás páros kolbász, „Ördög” vastag kolbász, „Ördög” páros kolbász, „Ördög”
karika kolbász, Desszert kolbász, Címeres Disznótoros kóstoló Pikok
Pannónia páros száraz kolbász; Húsfarm friss csípős disznótoros kóstoló
Címeres Kulárés kolbász, Hazánk kincsei vasatagkolbász
Csemege Debreceni páros kolbász, Pikok csemege debreceni
Címeres füstölt májas, Hazánk kincsei füstölt májas
Pikok Pannónia Lángolt kolbász
„Címeres”, illetve „Húsfarm friss”ízesített disznótoros kóstoló: mézes,
baconos és fokhagymás ízesítéssel

Fából készült kegyszobrok: Szent István, Szent László, Árpád-házi Szent
Erzsébet, Csíksomlyói Szűz Mária, Szent József, Imádkozó Szűz Mária,
Szent Antal, Jézus szíve, Mária szíve, A keresztre feszített Krisztus
DENT-ART-TECHNIK Kft. A préstechnika fogtechnikai alkalmazása az esztétikai rekonstrukcióknál és az alkalmazáshoz kapcsolódó teljeskörű szolgáltatás rendszer
DENT-ART-TECHNIK Kft. Titánháló megtámasztású egyedi subperiostealis implantátum
DENT-ART-TECHNIK Kft. Láthatatlan fogszabályozó és a kapcsolt szolgáltatás
DENT-ART-TECHNIK Kft. Precíziós fogászati fémmegmunkálás
DENT-ART-TECHNIK Kft. Virtuális tervezés és a gyártás folyamata az implantációs protetikában
DENT-ART-TECHNIK Kft. / Szájsebészetben csonthiány pótló termékcsalád: Artbone: 3D Block,
Dent Art Klinik Kft.
3D Ring, 3D Disk, 3D Cortical
Délalföldi Kertészek
Friss fogyasztású paprikák
Zöldség- Gyümölcs
Termelő és Értékesítő
Szövetkezete
Délalföldi Kertészek
Friss fogyasztású paradicsom
Zöldség- Gyümölcs
Termelő és Értékesítő
Szövetkezete
DIEMER SRL (Ro)
SigNature ránctalanító arckrémek organikus és egészséges alapanyagokból: éjszakai, zsíros és vegyes típusú arcbőrre; nappali, zsíros és
vegyes típusú arcbőrre; éjszakai, normál típusú arcbőrre; nappali, normál típusú arcbőrre; éjszakai, száraz típusú arcbőrre; nappali, száraz
típusú arcbőrre; Prémium ránctalanító és regeneráló 35+; Prémium
ránctalanító és regeneráló 50+
DORA NATURA Kft.
Dora Natura - 13 bőrápoló krém
DR. IMMUN Kft.
DR. IMMUN 25 gyógynövényes hajápoló termékcsalád: hajcseppek,
hajsampon, hajápoló olaj, hajbalzsam
DR. IMMUN Kft.
DR. IMMUN Herbalicum kivonatok: Vérehullató fecskefű kivonat, Fekete nadálytő kivonat, Csalán hajcsepp, Rózsa arctonik, Foginy- és szájápoló kivonat, Lábspray
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DR. IMMUN Kft.

DR. IMMUN Kft.

Dr. Milesz Bioproducts
Kft.

DUNAKER Kft.
Egri Korona Borház Kft.

FÁN GROUP Kft.
Film-Art Stúdió Kft.
FLOREANDE Research &
Development Kft.
Fonyódi Ásványvíz Kft.
FOTON Nyílászáró
Szerkezeteket Gyártó és
Forgalmazó Kft.
Földijó-Gasztro Kft.
Földijó-Gasztro Kft.
Földijó-Gasztro Kft.
Friendly Trade Kft.
Gallicoop
Pulykafeldolgozó Zrt.
GEOWATT Kft.

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

DR. IMMUN Herbalicum® szappancsalád: Kakukkfüves, Kamilla, Kiskacsa gyermekszappan, Körömvirág, Levendula, Narancs-fahéj, Olívaolajos, Rozmaring, Rózsa, Teafás
DR. IMMUN Supericum® szappancsalád: Allergénmentes, Borotva-,
Hajmosó, Hévízi iszapos, Ichtiolos, Kámforos, Kávé, Kókuszos csoki,
Mentás csoki, Propoliszos, Só
Dr. Milesz gyógytermékek: Dr. Milesz Álompárna 100g; Dr. Milesz Zsurló krém 75g; Dr. Milesz Körömvirág krém 75g; Dr. Milesz Fekete nadálytő krém 75g; Dr. Milesz Kézápoló krém 75g; Dr. Milesz Fekete nadálytő
bedörzsölőszer 30 ml; Dr. Milesz Fagyöngy galagonya tinktúra 30 ml;
Dr. Milesz Vérehulló fecskefű ecsetelő 30 ml; Dr. Milesz Zsályás mas�százskrém 200 ml; Dr. Milesz Immun Elixír Étrend-kiegészítő készítmény 100 ml; Dr. Milesz Lándzsás-Útifű Szirup Étrend-kiegészítő készítmény 250 ml; Dr. Milesz Vas-Szirup Gyerekeknek Étrend-kiegészítő
készítmény 250 ml; Dr. Milesz Vas-Szirup anno 2008 Étrend-kiegészítő
készítmény 250 ml; Dr. Milesz gyógynövényes napozás utáni gél
PUMI Játszótéri játszóeszközök: mászóvár, kötélpálya, körhinta, lengőhinta, mérleghinta, lovacska
„Egri Korona Borház SELECTION borcsalád: sel. Egri Cabernet
Sauvignon, Sel. Egri Couvée, Sel. Egri Kékfrankos, Sel. Egri Merlot,
Superior Bikavér”
Hentes virsli
Magyar Krónika – heti kulturális magazinműsor
flAVATAR – Varázslatos Virágok (angol nyelvű védjegyoltalom: flAVATAR
– Magical Flowers)
Fonyódi Forrásvíz szénsavmentes, Fonyódi Forrásvíz szén-dioxiddal
dúsított
FOTON EXPERT műanyag nyílászáró

Kürtőskalács Fesztivál
VITÉZ KÜRTŐS kürtőskalácsai: hagyományos receptű, rendhagyó, különleges ízesítésű, kürtőskalácsból készült ínyencségek
„SEKLER” márkanevű - BAKE’N’ROLL - faszenes kerti kürtőskalács-sütő
eszköz otthoni használatra
Dr Benny elektromos orrszívó készülék
Szarvasi vékony pulykakolbász és PIKOK Pulyka Páros kolbász

2016.

2016.

2007.

2012.
2013.

2018.
2016.
2016.
2009.
2015.

2017.
2017.
2018.
2013.
2017.

„Vaporline” márkanevű megfordítható, multifunkciós, gőzbefecsken 2012.
dezéses, körfolyamattal szerelt geotermikus hőszivattyú család 0/50
celsius fok folyadék- víz hőfokszinten: GBI 13-, GBI18-, GBI24-, GBI33-,
GBI66-, GBI96- HACW
Flavon termékcsalád: Flavon Max, Flavon Kids, Flavon Max +, Flavon 2018.
Green, Flavon Active, Flavon Protect, Flavon Green +, Flavon Joy,
Flavon Peak Fruit
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Globál Sport Kft. /
Ovi- Sport Közhasznú
Alapítvány
Grabowski Kiadó Kft.
Győri Likőrgyár Zrt.

GYULAHÚS Kft.
GYULAHÚS Kft.
GYULAHÚS Kft.
GYULAHÚS Kft.
GYULAHÚS Kft.
GYULAHÚS Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.

Ovi- Sport Pálya, Ovi -Sport program

2013.

Trade Magazin, FMCG B2B szaklap
Pannonhalmi Szőlő- és Törkölypálinka Termékcsalád: Pannonhalmi
Irsai Olivér Szőlő-, Pannonhalmi Törköly-, Pannonhalmi Ágyas Törköly-,
Pannonhalmi Ágyas Törköly Rosé
Gyulai Pokol Szalámi
Gyulai Szalámi
Gyulai Kézműves termékcsalád
Gyulai Kolbász Kódex csomagolás
Gyulai Extra erős kolbász
Gyulai Mini Grill Kolbász termékcsalád: magyaros, tormás, chili-lime,
sweet chili ízekben
Dán mix szeletelt szalámi védőgázas csomagolásban
Hajnal párizsi és sajtos Párizsi rúdban
Hajnal Juhbeles virsli
Hajnal Angolszalonna
Füstölt-főtt sonkák
Pácolt, előkészített húsok: magyaros, mustáros és zöldfűszeres ízesítéssel
Hajnal Felvágottak: Löncs, Turista szalámi
Hajnal Frikandó sonkák: füstölt nyers, füstölt főtt
Hajnal Szalonnába göngyölt fűszeres karaj: western grill és fokhagymás ízesítéssel
Hajnal töltött szűzpecsenye többféle ízesítésben: „piroska”, csípős
debreceni, mustáros
Bolognai szósz
Hagyományos érleléssel készült Parasztsonka
APOLLÓ edénycsalád

2018.
2018.

2017.
2017.
1999.

Szász Endre „Arcok” kollekció

2002.

„Centenáriumi” kollekció

2003.

Arany Tokaj kollekció porcelán készlet

2004.

Bükki- Arany termékcsalád

2007.

HERMÉSZ kollekció levendula dekorral

2013.

Szivárvány porcelán ékszer kollekció

2013.
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Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.
Hollóházi
Porcelángyár Kft.

HOLZ CENTER SRL (Ro)

Hotel Carbona
Gyógyszálloda Zrt.
Hotel Carbona
Gyógyszálloda Zrt.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK
Biokozmetikai Kft.
IMED Orvosi
Berendezéseket
Fejlesztő Kft.
Károlyi László
KLUB REKREÁCIÓ Kft.
Kvártélyház Szabadtéri
Színház Kft.
Kvártélyház Szabadtéri
Színház Kft.
Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.
Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.
Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.
Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.
Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.
Lidl Magyarország Bt.

Lidl Magyarország Bt.

Lidl Magyarország Bt.

Pannónia kollekció: edény és díszműcsalád különböző dekorokkal

2014.

Holdfény kollekció, tátika dekorral

2014.

Minerva porcelán étkészlet kollekció, különböző dekorokkal: Mokka
csésze, Bögre, Sültestál, Lapostányér, Mélytányér, 19 cm desszerttányér, 22 cm kerek salátástál, Kompótos tálka, 18 részes tányérgarnitúra,
26 részes étkészlet, 7 részes kompótos készlet
MÁRK kül- és beltéri nyílászárók: Egyszárnyú ablak; Kétszárnyú – középen felnyíló – ablak; Egyszárnyú teraszajtó; Kétszárnyú – középen
felnyíló – teraszajtó; Bejárati ajtó
A hévízi Naturmed Hotel Carbona Szálloda gyógy- és wellness szolgáltatási rendszere „Az egészség művészete”
„A Gasztronómia művészete” a Hotel Carbona Gyógyszálloda Attila Éttermének szolgáltatási rendszere
RadioSkin professzionális natúrkozmetikum krém család: RadioSkin 1
Krém, 50 ml; RadioSkin 2 Olajgél, 50 ml; RadioSkin 3 Habkrém, 50 ml
CARDIAX Számítógépes EKG

2017.

2007.

Üzleti évszakok című kézikönyv
ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS
Egerszeg Fesztivál

2014.
2017.
2015.

Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK

2016.

2018.

2009.
2013.
2018.

Niloé süllyesztett kettős csatlakozó aljzat. Kettős csatlakozó aljzat 2011.
Schuko, francia csapos csavaros és rugós vezetékbekötéssel
FORIX villamos szerelvény család: IP 44 vízmentes és IP 21 falon kívüli 2013.
Program MOSAIC csatlakozó aljzat

2014.

Valena Life, süllyesztett kivitelű villamos szerelvény család

2015.

Valena Allure süllyesztett kivitelű villamos szerelvénycsalád

2016.

„HÚSFARM” termékcsalád - nyulak: Csontos nyúlcomb, Nyúl teljes ele- 2018.
je, Darabolt nyúlhús, Egész nyúl fej nélkül, Nyúl hamburgerhús, Nyúl
gerincfilé, Nyúl apróhús, Nyúl máj, Darabolt egész nyúl májjal
„Chef Select” Hűtött készételek termékcsalád: Bácskai rizseshús, 2018.
Csirkepaprikás, Székelykáposzta, Mexikói csirke, Mediterrán rizottó,
Bolognai penne, Penne arrabiata, Tonhalas fusili, Tonhalas farfalle,
Gluténmentes bolognai penne, Gluténmentes penne carbonara,
Gluténmentes penne arrabiata, Gluténmentes milánói makaróni
Kézműves sörök termékcsalád: Harcos Indian Pale Ale 6,0% Vol., Hazafi 2018.
American Pale Ale 5,5% Vol., Heuréka Lager 4,5% Vol.
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Madách Színház
Nonprofit Kft.
Manhertz Erzsébet
Szociális Alapítvány (volt:
Szent Erzsébet Szociális
Alapítvány Közhasznú
Szervezet)
Manhertz Erzsébet
Szociális Alapítvány (volt:
Szent Erzsébet Szociális
Alapítvány Közhasznú
Szervezet)
Manhertz Erzsébet
Szociális Alapítvány
MEGASTAR PLUS Kft.
Médiaszolgáltatástámogató
és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) – Kossuth
csatornaigazgatóság
Médiaszolgáltatástámogató és
Vagyonkezelő
Alap (MTVA)Nemzetiségi, Külhoni
és Kiemelt Projektek
Főszerkesztőség
MICS FOOD Kft.
MONTIVÍZ Vízpalackozó
és Forgalmazó Zrt.
MUREXIN
Építőanyaggyártó
és Kereskedelmi Kft.
Natural Immune Control
System Zrt.
Natural Immune Control
System Zrt.

Catherine Johnson - Benny Andersson - Björn Ulvaeus: Mamma Mia! 2015.
című musical
„Idősgondozás Manhertz – elve®”
2014.

Egészségügyi ellátás az idősgondozásban

2017.

A Profil kialakítása az idősgondozásban

2018.

MegaORA ügyviteli rendszer
„OXIGÉN” című környezetvédelmi rádiós műsor

2010.
2016.

„Jónak lenni jó!” című jótékonysági kampány és egész napos műsor- 2016.
folyam

MicsFood Franchise
MONTI ballonos természetes ásványvíz

2018.
2013.

Murexin Szekszárdi Gyár - energiahatékonysági beruházás

2018.

One Year Product szájban oldódó Granulátum étrend-kiegészítő ter- 2018.
mékcsalád: Multivitamin for all + Inulin + Élőflóra; Kid’s Multivitamin +
Inulin + Élőflóra; Magnézium + B6-vitamin + Inulin + Élőflóra
One Year Product Kapszulás étrend-kiegészítő termékcsalád: D-vi- 2018.
tamin 4000 NE + Kalcium + Inulin + Élőflóra; C-vitamin 500 mg +
D-vitamin + Csipkebogyó + Acerola + Inulin + Élőflóra; Multivitamin
100% NRV + Goji bogyó + Inulin + Élőflóra; Tőzegáfonya 320 mg + Fekete ribizli + Inulin + Élőflóra; Lutein + Zeaxantin + Inulin + Élőflóra;
Ginko biloba 150 mg + Magnézium + B6-vitamin + Inulin + Élőflóra;
Szabalpálma 320 mg + Tökmag + Csalán + Inulin + Élőflóra; Kurkuma
320 mg + Tömjénfa + E-vitamin + Inulin + Élőflóra; Nyomelemek kollagénnel + Inulin + Élőflóra
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Natural Immune Control
System Zrt.

NaturComfort Kft.
NATURLAND
Magyarország Kft.
NATURLAND
Magyarország Kft.
NATURLAND
Magyarország Kft.
Oktatási Hivatal
Oktatási Hivatal
Organic- Spirit- Hungary
Kereskedelmi Kft.

OrtoProfil Prod
Románia Kft. (Ro)
OrtoProfil Prod
Románia Kft. (Ro)
Óbudai Danubia
Zenekar Nonprofit Kft.
PA – COMP Kft.
Panyolai Szilvórium Zrt.

Panyolai Szilvórium Zrt.
Panyolai Szilvórium Zrt.

Petry SRL (Ro)
Petry Retail SRL
PÉTER IMPEX Kft.
Phylazonit Kft.

Medium-Term termékcsalád: Algae 4 All Spirulina + Klorella + Kőalga 2018.
+ Haematococcus pluvialis + Inulin + Élőflóra; Beautiful Kollagén +
Hialuronsav + Omega 3 + Inulin + Élőflóra; Immuno +Inulin + Élőflóra;
Weight Control Glucomannan + Inulin + Élőflóra + Ásványi anyagok
(testtömegcsökkentő)
Magyar Családi Balzsam
2017.
NATURLAND Nagy Svédcsepp + C-vitamin
2016.
NATURLAND Légzéskönnyítő mellkenőcs termékcsalád: gyermeknek, 2017.
felnőtteknek
NATURLAND Melliora krém 60 g
2018.
Országos kompetenciamérés (OKM)
Felsőoktatási Információs Rendszer
mySPIRIT skincare kozmetikai kezelés mySpirit Bio kozmetikumokkal:
gyógynövényes rejuvenáló masszázsolaj, Édesgyökér- Centella bőrregeneráló maszk, Bíborkasvirág Anti-aging masszázskrém, StelláriaHamamelisz arctisztítás utáni maszk, Goji vitalizáló krémpakolás, Aloe
bőrpuhító gél 81.81% ÖKO, Galagonya arctej, Orvosi somkóró tonik,
hibiszkusz rejuvenáló szérum, Rózsa- orvosi ziliz hidratáló rejuvenáló
nappali arckrém, Acai-hibiszkusz rejuvenáló szemkörnyékápoló, Levegő esszencia- bio illóolaj keverék, Földesszencia- bio illóolaj keverék,
Tűz esszencia- bio illóolaj keverék, Víz esszencia- bio illóolaj keverék
A Silicon House műhely személyre szabott, egyedi kivitelezésű protézis termékcsalád (ujj-, kéz- és lábprotézisek)
Csoda sisak - a koponyaformáló ortézis
A ZENE AZ KELL… az Óbudai Danubia Zenekar ifjúságnevelő, zenei
ismeretterjesztő tornatermi koncertjei
Diópótló keverékek
Panyolai Elixír termékcsalád: Érlelt szatmári szilva 45%; Szabolcsi alma
42%; Fürtös meggy 40%; Kajszibarack 40%; Vilmoskörte 40%; Birs 40%;
Fekete cseresznye 42%; Bodza 40%; Feketeribizli 40%; Szamóca 40%
Panyolai Ágyas Pálinkák: Aranyalma, Aranykörte, Aranyszőlő, Rubinmeggy, Rubinszilva
Panyolai Simple Quintessence (SQ): SQ Szatmári szilvapálinka; SQ Szabolcsi almapálinka; SQ Fürtös meggy pálinka; SQ Fekete cseresznye
pálinka; SQ Vilmoskörte pálinka; SQ Kajszibarack pálinka
Királyleányka - fehér bor
Petry Bistro Grill & Wine
„SOLARKOLLEKTOR”
Phylazonit Technológia Termékcsalád: Tarlóbontó, Talajoltó, Talajregeneráló, Szója
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Pipelife Hungária Kft.
Pipelife Hungária Kft.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Primacom SRL (Ro)
Referencia Mosodák Zrt.
(volt Logo-Tex
Ügyviteli Kft.)
RIGO Szerszám
és Formakészítő Kft.

RONDO
Hullámkartongyártó Kft.
Sárközi László EV.
SCHRACK Technik Kft.
SOLE-MiZo Zrt.
Spirit Hotel
Gyógyszálloda Kft.
SPQR 2014 Kft.
STOCK & GO Kft.

RADOPRESS termékcsalád: Hideg-, melegvizes és központi fűtésrendszer, Watt felület fűtő- hűtő rendszer
PIPELIFE gravitációs vízelvezetési termékcsalád: PVC-U csatornacsőrendszerek DN110-DN500mm átmérőtartományban (KG homogén és
tömör falszerkezettel, KG-SUPER rétegelt falszerkezettel); PP Pragma
csatorna- és dréncsőrendszer strukturált falszerkezettel DN 160DN1000 mm átmérőtartományban; PP PRO csatornázási aknarendszer
DN630, DN800 és DN1000 mm átmérővel; STORMBOX csapadékvíz
szikkasztási rendszer
Poli-Farbe Policolor hőszigetelő rendszer
Cellkolor Aqua zománccsalád
Poli-Farbe Neo beltéri falfesték család: egyrétegű beltéri falfesték,
diszperziós beltéri falfesték, Poli-Farbe penészgátló konyha- és fürdőszobafesték
Poli-Farbe Policolor Ásványgyapot hőszigetelő rendszer: szilikonvako
lat, szilikonvakolat alapozó, termo ragasztóhabarcs A1 minősítéssel
Poli-Farbe Boróka Satin & Base termékek: selyemfényű vastaglazúr és
fakonzerváló alapozó
Poli-Farbe Platinum egyrétegű beltéri falfesték
Cellkolor Brill magasfényű zománcfesték
Erdélyi szárított húskülönlegességek: Szárított sertéssonka; Speck;
Szárított sertés has; Szárított fehér karaj; Szárított növendék hátszín
„Mikrochipes azonosítási rendszer az egészségügyi textíliák mosásában”

2014.
2015.

2007.
2009.
2011.

2012.
2013.
2014.
2015.
2018.
2015.

Nyomdaipari könyvkötőgép család: LamiBIND 340 PUR+ Hot-Melt 2015.
(angol piaci változat: PFIBIND 2000 PUR-Melt); LamiBIND 420 PUR+
Hot-Melt; MillBIND 420 PUR+ Hot-Melt; MegaBIND 420 PUR+ Hot-Melt;
Perfect Binder 420 PUR+ Hot-Melt (angol piaci változat: PFIBIND 6000
PUR-Melt)
Lédig szaloncukor gyűjtő- és kínáló doboz
2017.
Alumínium alapanyagból gyártott lamellás szerkezetek: kerítések, kapuk, korlátok
Schrack MODUL 4000 Mega elosztórendszer és szereléstechnika
Mizo Coffee Selection: Espresso, Espresso no sugar, Doppio, Latte
Machiato, Flat White, Americano, Cappuccino, Melange, Kapuciner
„SPIRIT – egy valóra vált álom”: Spirit Hotel Thermal Spa öt csillag
superior
„Ló-lovas természetes kapcsolata a Texas Ranchon”
Intelligens eszközkezelő megoldások – STOCK termékcsalád: Stock
Terminál, StockMAT ECO automata, STOCKMAT automata (sztenderd,
visszavételezéssel), STOCKMAT SAFE automata, STOCKMAT INSERT
automata, DISPOMAT Sztenderd Páternoszter, DISPOMAT Szekcionált
Páternoszter, SHG Raktári Automata
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Szamos Cipőipari
és Kereskedelmi Kft.
TERRAGRO
Kereskedelmi Kft.
Therézia
Prodcom Kft. (Ro)
Ultragel
Hungary 2000 Kft.

VendelFood Kft.

Vitaking Kft.

Vitálvár Kft. /
Esentico Kft.
Welovebeauty Kft.
Welovebeauty Kft.
YAMUNA Kft.

Zichy Szín - Műhely
Közhasznú Nonprofit
Kft. [volt: SALSABIERTA
Nonprofit Kft. (volt: H&Z
Teátrum Közhasznú
Nonprofit Kft.)]

Szamos Kölyök supinált gyermek lábbeli

2015.

BIOFIL Talajoltó baktérium termékcsalád: savanyú, normál, lúgos készítmények
Therézia Forrázott Sajtkülönlegességek: Borsos Rolád, Paprikás Rolád, Kolbászos Rolád, Hagyományos Erdélyi Sajt, Erdélyi Fonott Sajt,
Mezőpaniti Sajt
Ultragél termékek: AquaUltra Basic ultrahang gél 5000 ml lágyballonban és kannában; 1000 ml, 500 ml, 260 ml flip-top és push-pull kupakkal; AquaUltra Clear ultrahang gél 5000 ml lágy ballonban és kannában; 1000 ml, 500 ml, 260 ml flip-top és push-pull kupakkal; AquaUltra
Aloe ultrahang gél 5000 ml lágy ballonban és kannában; 1000 ml, 500
ml, 260 ml flip-top és push-pull kupakkal; AquaLaser IPL & Laser gél
5000 ml lágy ballonban és kannában, 1000 ml, 500 ml, 260 ml flip-top
és push-pull kupakkal; Aqua-LUB 5000 ml lágy ballonban és kannában,
1000 ml, 500 ml, 300 ml pumpás flakonban; 260 ml flip-top és pushpull kupakkal; AquaUltra Hyperscan 100 Prémium ultrahang gél 5000
ml lágy ballonban és kannában; 1000 ml, 500 ml, 260 ml flip-top és
push-pull kupakkal; AquaUlra Steril gél 20 ml tasakban; DeepIce Tens
gél 5000 ml lágy ballonban; 1000 ml, 500 ml, 260 ml flip-top és pushpull kupakkal; DeepThermo Tens gél 5000 ml lágy ballonban; 1000 ml,
500 ml, 260 ml flip-top és push-pull kupakkal; HiGel kézfertőtlenítő gél
5000 ml kannában; 1000 ml, 500 ml, 300 ml, 100 ml
BUZA kolbászvariációk: Csemege parasztkolbász; Csípős parasztkolbász; „Legényes” extra csípős parasztkolbász; Paprikás vastagkolbász;
Paprikás csípős vastagkolbász
Vitaking Multi Profi havi vitamincsomagok: Multi Basic Profi, Multi Plus
Profi, Multi Senior Profi, Multi Paleo Profi, Multi Teens Profi, Multi Sport
Profi
MAKKA termékcsalád: Coffee Vitalis, WELLcoffe, Beauty Coffee, Rost
Kávé, Gyömbéres Zöldkávé, Rost
Collagen cocktail kollagén & hialuronsav & elasztin komplex folyékony
étrend-kiegészítő
Collagen Cocktail anti-aging arcápoló komplex
Szőlőmagolajos fürdő - és testápoló család: bőrtápláló tusfürdő; hidratáló testápoló; fürdőbomba; szappan; hidratáló kézkrém; testvaj 50 ml,
200 ml; hidratáló sampon
A ZICHY SZÍN-MŰHELY művészeti koncepciója és hitvallása

2015.
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának odaítélése a kiemelkedő minőségi színvonal elismerését jelzi.
Az Érték és Minőség Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan koncepciók kidolgozására és
megvalósítására, mellyel a kiváló termékeket előállító gazdálkodó szervezetek üzleti sikereit elősegíthetik.

A Diamond Szervezőiroda Bt.
A Diamond Szervezőiroda Bt. programjait elsősorban az innovatív ipari vállalkozások gazdasági pozíciójának
javítása, segítése érdekében alakítja ki. Célja, hogy versenyképes termékeket kutasson fel, mutasson be, Magyarországon és a Kárpát régióban egyaránt. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági szervezeteket ismer el és díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt.
Elhivatott közvetítője az energiatudatos környezetvédelmi elvárásoknak és a fogyasztói érdekeknek egyaránt.
Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.

Hajnal Húskombinát Kft.
Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról - fiúra, fiúról - unokára száll a szakmai tudás és a végeredmény
nap mint nap kóstolható. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Hazai félsertést
dolgoznak fel, változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája minőségcentrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják:
„családunktól családod asztalára”.

Legrand Magyarország Zrt.
az Érték és Minőség Nagydíj Kiírók Tanácsának tagja
„100 éve itthon az otthonokban”
A Legrand Zrt. a hagyományos kapcsolók gyártásától elindulva ma már komplett rendszerek IoT eszközök és
okos otthonok kivitelezésén keresztül jó példája az érték és minőség háziasításának. Hagyomány és innováció,
melyeket a magyar tudás és munkaerő egyesít a hosszútávon fenntartható fejlődéshez.
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Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára.
A cég kezdeti méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működése első évében valamivel
Kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártott, és adott el. Ez a szám azóta évről-évre folyamatosan növekszik.
2018-ban a festéktermelés meghaladta a 48 ezer tonnát, míg az árbevétel túllépte a 12 milliárd forintot.
A 2014-es év külföldön is növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6.5%-át, tette ki
Az export. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és
Szlovéniába is szállít festékeket a Poli-Farbe.
A közel 280 embert foglalkoztató cég a 25 éves fennállása alatt több milliárd forintot fordított fejlesztésekre.
Nemcsak Bócsán, hanem a környező településeken is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést.
2017-ben mérföldkő beruházást hajtott végre: a több mint egy milliárd forintból felépített, robottechnológiával és 21. századi gyártósorral felszerelt új üzemegységünk révén növekedni fog a magyar festékek versenyképessége világszerte. Az új kapacitásokra építve az exporttevékenységek növelése is megoldhatóvá válik.

ProfessionCert Kft.
A ProfessionCert Kft. egy magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi területe a független
műszaki és mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése, tanúsítás, projektmenedzsment
szolgáltatások és folyamatfejlesztés úgy Magyarországon, mint határainkon túl.
A szervezet vezetőségének tagjai, valamint szakértő munkavállalói a műszaki szakterületek széles területét
felölelő, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A ProfessionCert számára kiemelt szempont a termékek biztonságának, minőségének hangsúlyozása, a termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése. Ezért az „Érték és Minőség Nagydíj” pályázati rendszer
támogatását, és az abban történő aktív részvételt kiemelt jelentőségű feladatuknak tekintik.

S.C. SSM & SIU S.R.L.
Az erdélyi mezőcsávási székhelyű (két munkaponttal rendelkező) S.C. SSM&SIU S.R.L. munkavédelmi cég 2008
óta tevékenykedik. Azzal a célkitűzéssel alapították, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsanak e szerteágazó
szakterületen. A dinamikus, szociálisan érzékeny, magas szakmai tudással rendelkező munkatársak külső akkreditált szolgáltatást nyújtanak. Segítségükkel a legváltozatosabb partnerkör tud harmonikus, biztonságos,
az emberi életet nem veszélyeztető produktív munkát végezni. Mezőgazdasági águkban dió ültetvénnyel és
bogyós gyümölcs termesztéssel foglalkoznak, melyet a közel jövőben az Európai Unió területén is forgalmazni
fognak.
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DIAMOND Szervezőiroda Bt.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt., magyar tulajdonú vállalkozás, fő tevékenysége az Érték és Minőség Nagydíj
Tanúsító Védjegy tulajdonosai megbízása alapján az odaítéléséhez kapcsolódó pályázat szervezése és lebonyolítása.
A szervezet tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőség-tanúsításhoz-, a szellemi-tulajdon védelméhez,
valamint a pályázat szervezéshez kapcsolódó témakörök széles területét felölelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt., tevékenységével hatékonyan támogatja az üzleti vállalkozásokat aktív minőségpolitikájukban. Programjai elsősorban az innovatív ipari vállalkozások, hazai és nemzetközi gazdasági pozíciójának javítására vonatkoznak. Célja a versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a
fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenő figyelembe vételével.
Aktív szerepet vállal olyan szakmai konferenciák szervezésében, ahol a minőség ügye és a fogyasztók védelme
kiemelt jelentőségű. Közreműködik az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat díjazottjainak különböző területeken
történő bemutatásában.
Szervezője és közreműködője az anyaországban, a Kárpát-régióban és a V4 országaiban tevékenykedő szervezetek, vállalkozások gazdasági kapcsolatai erősítésének.
A körültekintő innovatív vállalkozások kiemelkedő lehetősége, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységük további finanszírozását a korábbi eredményeik üzleti alapokra helyezésével támogassák. Ehhez nyújt segítséget
a DIAMOND Szervezőiroda Bt. az üzletfejlesztési lehetőségek feltérképezése és kiaknázási javaslatok meghatározása mellett a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.
A szellemi tőke elemeinek strukturált rendszerezését követően a felhasználáshoz kapcsolódó kockázatok felmérése és elemzése után nyílik lehetőség a tudásvagyon hasznosításának előkészítésére. Ahhoz ugyanis, hogy
az innovatív vállalkozás a piaci célcsoportok számára hozzáadott értékű megkereséseket tudjon eszközölni,
szükséges a tudásvagyon elemek értékének meghatározása, mely minden esetben az innováció-menedzsment fókuszpontja.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő tájékoztatással, szakmai segítségnyújtással áll az innovatív piaci résztvevők rendelkezésére.
Az iroda munkatársai egyéni tanácsadást biztosítanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. fontos feladatának tekinti a tanúsító védjeggyel rendelkező vállalkozások és
termékek egységes nyilvántartásának megvalósítását.
Elérhetőségek:
Cím: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Kp. telefon: +36-1-258-0641
Kiss Károlyné Ildikó: +36-20-934-4909, kissildiko@emin.hu
Horváth László Tibor, webkommunikáció: +36-31-789-9238, sajto@emin.hu
Babó Klára számlázás, pénzügyek +36-20-511-2102, baboklara@emin.hu
dr. Siklós Kata szellemitulajdon védelem +3620-398-0144, sikloskata@emin.hu
Internet: www.emin.hu
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pénzügyi szakértő
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„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)
A Hajnal Húskombinát Kft. igazi családi vállalkozás. 1992-ben alapította magánvállalkozásként Hajnal László, édesapjával együtt. Kezdetben kizárólag húsfeldolgozóként, többnyire tőkehús értékesítésével foglalkoztak az egyre növekvő üzlethálózatuk ellátására.
2004-ben a korábbi Ringa húsüzleteinek megvásárlásával vált igazán meghatározó húsipari céggé a Győr környéki
régióban. Ekkor már a saját bolthálózat ellátásán kívül egyre jelentősebb alapanyag beszállítói lettek nemcsak a
régió, hanem az ország számos más húsüzemének is.
A termékek népszerűek voltak, mind többen keresték. A fogyasztók kiszolgálása egyre nagyobb problémát okozott, ez a kényszer sürgette a „nagy álom” mielőbbi megvalósítását, az új húsüzem megépítését.
2009-ben zöldmezős beruházással, az Európai Uniós előírásoknak minden szempontból megfelelően, 1800 m2
húsüzem épült fel Győr határában, mely 650 db félsertés feldolgozására képes naponta. Az üzem helyének kiválasztásánál a logisztikai szempontok figyelembe vételén kívül meghatározó volt a céget mindig is jellemző környezettudatos szemlélet. Az új üzemben lehetőség van arra, hogy a termékeket hagyományos fűrészporos füstöléssel
készítsék.
A Hajnal Húskombinát Kft. válogatott alapanyagokból, magas minőségben, korszerű technológiai körülmények
között készíti közkedvelt, keresett készítményeit. A termelés HACCP rendszer alapon, IFS (International Food Standard) minőségirányítási rendszerrel koordinálva zajlik.
Időközben a termékfejlesztés eredményeként saját márkát vezettek be a piacon. Hajnal Hús, néven, Családunktól- családod asztalára jelmondattal, ez az embléma bizalmat, vásárlási igényt generál. Népszerűsége folyamatosan emelkedik. Mára, ezeknek a készítményeknek a gyártása meghatározóvá vált.
A termék választék kialakításánál és az új fejlesztéseknél is elsődleges szempont a vevői elégedettség. Folyamatos
kérdezéssel, piackutatással, kóstoltatásokkal igyekeznek a fogyasztók igényeit maximálisan megismerni, kielégíteni
és új fejlesztéseikkel a vásárlói szokásokat is befolyásolni.
Brendjük, a „Hajnal Hús” jelenleg két készítmény családot visz piacra:
A Hajnal Húskombinát Kft. döntően e két irányban folytatja a termékfeldolgozást ez a két termékcsalád a DINASZTIA
és a GENERÁCIÓ márkanevet kapta.
– Hajnal Hús DINASZTIA: a tradíciókat tisztelve korszerű technológiával megvalósítva új ízekre törekszik: Ez a termékcsalád öleli fel a vörösárukat (pl. párizsi, juhbeles virsli, stb.) és a különböző felvágottakat.
– Hajnal Hús GENERÁCIÓ: akár a márkanév magában hordozza a múltat és a jövőt, amelyik összekapcsolódik. Ez
a termékcsalád a hagyományos háztartásokban is előállítható termékekből áll, amelyeket tradicionális házi ízesítéssel, hagyományos gyártással, de korszerű, higiénikus körülmények között gyártanak, mint pl. a hagyományos
füstölt húsokat, kolbászokat, hurkákat, szalonnákat és a disznósajtot.
Az utóbbi évek fejlesztési iránya: új minőségi delikát termékcsoport kidolgozása. Az új termékcsalád néhány tagja
mát kapható és nagyon közkedvelt, a különféle ízesítésű marinádozott húsok, a Frédi szelet, és a kolbászhússal töltött szűzpecsenye fűszerkabátban. Ezek a termékek viselik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegyet is.
A Hajnal Húskombinát Kft., gyártás-filozófiája szerint a magas minőség kiemelten fontos az élelmiszeriparban,
hiszen egészségünk, függ tőle, mert azok vagyunk, amit megeszünk. 15 termékük elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. 2016-ban a vállalkozás Gazdasági Nívódíjat kapott, 2017-ben Hűség Díjban részesült. Győztes termékei mára
már a folyamatosan ellenőrzött Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegyet viselik.
Hajnal László, a cég alapítója 2016-ban eltávozott. Felesége Hajnalné Raucsik Krisztina és édesapja, de már gyermekei is töretlenül viszik tovább a vállalkozást, az ő álmait tiszteltben tartva, de saját korszerű elképzeléseiket, fejlesztéseiket megvalósítva.
A Hajnal Húskombinát Kft. vezetője az alapító tiszteltére és emlékére Hajnal László nevét viselő különdíjat alapított. A különdíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton kiemelkedő teljesítményt nyújtó élelmiszer kategóriában
díjazott vállalkozás érdemelhet ki.
Minőség és szakértelem, ez hitvallás a Hajnal Húskombinát Kft-nél, soha nem lehet megalkuvás kérdése,
mert itt a termékeket szeretettel és odaadással készítik és juttatják el fogyasztók asztalára!
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„Az egy több, mint a sok. A minőség fontosabb, mint a mennyiség.” (Weiner Sennyey Tibor)

Legrand Magyarország Zrt.
Az Érték és Minőség Nagydíj Kiírók Tanácsának tagjaként
továbbra is vállaljuk elkötelezettségünket a minőség iránt.
„100 éve itthon az otthonokban” – felelősség a magas minőség iránt.
A Legrand Zrt. számára felelősség, hogy mindig olyan terméke kerüljön a hazai és nemzetközi piacokra, melyek
a legmagasabb minőséget és biztonságot adják vásárlói számára. Büszkék vagyunk arra, hogy ma már szinte
nincs olyan család, vagy vállalkozás hazánkban, aki élete során ne találkozott volna valamelyik termékünkkel.
Számunkra fontos a Legrand név mögötti bizalom megtartása, ezen dolgozunk 100 éve Magyarországon. A
Legrand tervez, gyárt és értékesít villamosszerelési anyagokat, székhelye Szentesen, belföldi értékesítési központja Budapesten található. Kontakta, Kontavill, majd az 1992 évi sikeres privatizációt követően a Legrand
Csoport tagjaként folytatja munkáját. A multinacionális vállalat, a Legrand Csoport a klasszikus villanyszerelési és kisfeszültségű villamosszerelési termékek piacán vezető helyen áll a világban, de számtalan új üzleti
szegmensben –szünetmentes áramforrások, energiaelosztás, kábelmenedzsment, IT rendszerek és intelligens
otthonok- is vezető szerepet tölt be. Termékeit mind az öt kontinensen, a Föld 180 országában értékesíti, világszerte 35.000 főt foglalkoztat, árbevétele stabilan növekszik.
A Legrand Csoport közel 600 főt foglalkoztató magyarországi vállalata a Legrand Zrt.. A saját munkavállalókon túl Szentesen, ill. Csongrád-megyében további 700 főnek, jellemzően megváltozott munkaképességű
embereknek biztosít munkát. Árbevételünk jelentős része exportértékesítésből származik, termékkínálatunkat
35.000 különféle, évi 20 millió darab eladott termék alkotja.
A Legrand a magyar munkavállalók tudására, tapasztalatára építve vallja azt, hogy a legfontosabb
értékünk a munkavállaló.
Vállalati értékeinket a munkavállalóink hozzák létre, építik és fejlesztik a kor igényeinek megfelelően. Véleményünk szerint mindig tudni kell megújulni, többet adni partnereink számára. Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer 2019 évi meghirdetése és a Legrand részvétele a Kiírók Tanácsának munkájában is ezt a megújulási képességet segíti elő a pályázók szakmai támogatásával. Célunk, hogy innovatív vállalatként segítsük
azokat, akik a garantált minőség mellett köteleződtek el és ennek megfelelően azokat az értékeket képviselik,
melyek a Legrand név mögött is vannak. Az egyedi és társadalmi hasznosság, a hosszútávon fenntartható fejlődés, innováció és minőség a legfontosabb vezérszavak lesznek számunkra a közös munka során.
Meggyőződésünk, hogy csak azok a vállalatok képesek jó minőségű termékek és szolgáltatások előállítására,
akik a gazdasági céljaikon felül beépítik üzleti filozófiájukba a felelősség fogalmát is. Mi a Legrandnál ezt úgy
nevezzük, hogy a szakmai ismereteken felül a vállalat „lelke” is beépítésre kerül a termékekbe.
Miért fontos a nemzetközi tapasztalat beépítése a hazai termelésbe? Van-e különbség a külföldi és
hazai minőség között?
A Legrand Zrt. a privatizáció utáni reorganizációs projekt és több tízmillió eurós fejlesztést követően folytatni
tudta sikereit a piacon. De nem csak a termeléshez szükséges új eljárások kerültek a birtokunkba, hanem a
Legrand Csoport nemzetközi piacokon megszerzett üzleti tudása is. A saját nemzetközi sikerünk is igazolja azt,
hogy a magyar minőség nem marad el a külfölditől. Termékeink minden tekintetben megfelelnek a szigorú
magyar előírásoknak és a nemzetközi vizsgálati követelményeknek egyaránt.
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszerét alkalmasnak látjuk arra, hogy a minőség mellett a hamisítás és márkanévvel való visszaélés elleni programban is iránytű legyen a vállalkozásoknak. A Legrand tapasztalatával támogatni fogja a pályázókat abban, hogy meg tudják mutatni innovatív, minőségi és értékteremtő
munkájukat.
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A Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A bócsai székhelyű Poli-Farbe Vegyipari Kft. családi vállalkozásból nőtte ki magát Magyarország meghatározó festék- és vakolatgyárává. Míg a konkurensek többsége beszűntette a gyártást Magyarországon, és csak külföldi receptúrákat értékesít a
vásárlóknak, addig mi magyar vegyipari szakembereink segítségével, saját laboratóriumunkban és modern gyártógépeinkkel
folyamatosan bővítjük versenyképes termékkínálatunkat.
Vállalatunk 1992-es alapítása óta sikeres fejlesztésekkel és innovációkkal halad előre, és ma már a magyarországi piacvezető
szerep elérésének küszöbén állunk.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. alapítója, Szabó Antal egy bócsai termelőszövetkezetben dolgozott dobozüzemi vezetőként, illetve biztonsági megbízottként. A rendszerváltás kezdetekor világossá vált számára, hogy a gazdasági recesszió miatt ő is elveszítheti munkáját, ekkor kezdett hozzá saját elképzelése megvalósításához, amelyhez külföldi segítséget is kapott.
1989-ben a bajorországi Waldkraiburgban egy bajor kisvállalkozóval folytatott családias beszélgetés során adódott a kérdés, akar-e Bócsán festéket gyártani. A válasz igen, volt. Reggelre pedig a részletekben is megállapodtak: az induláshoz egy
egyszerű technológiát és receptúrát, valamint az ehhez szükséges alapanyagokat biztosította a bajorországi fél, aki mindezt
azért a jelentős történelmi pillanatért cserébe tette, mert az akkori kormány megnyitotta határait Ausztria felé a kelet-német
turistáknak. Így alakult meg a cég, Fischer-Farben Kft. néven 1989 végén.
Székhelyünk kezdetben Fischerbócsán volt. Doboz-, valamint festékgyártói alaptevékenységet folytattunk. Cégünk kezdeti
méreteit és kapacitását jól szemlélteti, hogy működésünk első évében valamivel kevesebb, mint 20 tonna festéket gyártottunk,
és adtunk el.
Cégünk árbevétele 2008 és 2015 között megduplázódott, és azóta is nő. Mindez annak köszönhető, hogy képesek vagyunk
olyan festékeket fejleszteni, amelyekre valós vásárlói igények mutatkoznak. 2018-ban festéktermelésünk meghaladta a 48 ezer
tonnát, míg árbevételünk túllépte a 12 milliárd forintot.
A hazai piac sikerei után, a külföldi terjeszkedés 2005-ben kezdett el kibontakozni. 2006-ban már az árbevételünk 2%-át,
2007-ben 3%-át tette ki az export. Az elmúlt 3 évben az export forgalom arányosan 4-5%-ot tett ki a Poli-Farbe éves bevételéből. Napjainkban a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és Szlovéniába is szállítunk
festékeket.
Kapacitásunk bővítésével párhuzamosan emelkedett a cégünk által foglalkoztatottak létszáma is, amely 2018-ban elérte a
280 főt. Cégünk nemcsak Bócsán, hanem a környező településekről is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést. A
Poli-Farbe Kft. fejlődésének harmadik legfontosabb pillére a kapacitásbővítés és a minőségfejlesztés mellett, a dolgozók képzése. Vállalatunk lehetőséget biztosít munkavállalói számára, hogy vegyipari OKJ szakoktatásban vegyenek részt.
Partnereink bizalmának erősítése érdekében az irányítási rendszerünket független szakértőkkel tanúsíttatjuk. ISO 9001 szabvány szerinti, minőségirányítási tanúsítvánnyal 1999 óta, ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási tanúsítvánnyal 2013.
óta rendelkezünk.
A Poli-Farbe Kft. célja, hogy fokozza a vevők elégedettségét a rendszer eredményes alkalmazása útján, beleértve ebbe a
jelenlegi struktúra folyamatos fejlesztésének folyamatait, továbbá fokozza a bizalmat a vevői és a jogszabályi követelmények
teljesülése érdekében.
2017-ben mérföldkő beruházást hajtott végre: a több mint egymilliárd forintból felépített, robottechnológiával és 21. századi
gyártósorral felszerelt új üzemegységük révén növekedni fog a magyar festékek versenyképessége világszerte.
Az ipar 4.0-ás fejlesztés legfőbb előnye, hogy rövidebb idő alatt nagyobb mennyiségű falfestéket képesek előállítani kevesebb villamos energia felhasználásával, miközben csökkentik az egységnyi tonnára vetített humánerő szükségletet, de növelik
a termelés volumenét. Az új üzemegységben egy műszak alatt dupla annyi festéket képesek előállítani, mint korábban.
Az új kapacitásokra építve növelni tudják exporttevékenységüket is. A termelőkapacitásuk bővítésével nemcsak piacvezető
pozícióra törnek a mintegy 30-35 milliárd forintra becsült hazai piacon, de regionális szerepet is be kívánnak tölteni a régióban.
2018-2020 között 20 százalékos exportnövekedéssel számolnak a fehér, beltéri diszperziós falfesték szegmensben.
A Poli-Farbe Kft. 2019.02.11.-én partnerségi együttműködést kötött a lengyel Sniezka festékipari cégcsoporttal.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. fejlődésének harmadik legfontosabb pillére a kapacitásbővítés és a minőségfejlesztés mellett, a
dolgozók képzése. A vállalat lehetőséget biztosít munkavállalói számára, hogy vegyipari OKJ szakoktatásban vegyenek részt.
A Poli-Farbe jótékonysági programjainak köszönhetően az elmúlt években – határon innen és túl – több száz oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézmény szépült meg minőségi magyar festékekkel. Mindemellett a Poli-Farbe a Nagycsaládosok Országos Egyesületének egyik legfőbb adományozója, valamint a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének stratégiai
partnere. A vállalat társadalmi felelősségvállalás jegyében tett erőfeszítéseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismerte
2012-ben, Szabó Antalt, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezetőjét Miniszteri Dicséretben részesítette a fogyatékosok világnapja
alkalmából szervezett eseményen.
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Szabó Antal
ügyvezető igazgató

Lenthár Ágota
brand manager
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ProfessionCert Kft.
A ProfessionCert Kft. egy magyar tulajdonban lévő szervezet, melynek fő tevékenységi területe a független
műszaki és mérnöki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői vélemények készítése, tanúsítás, projektmenedzsment
szolgáltatások és folyamatfejlesztés úgy Magyarországon, mint határainkon túl.
A szervezet vezetőségének tagjai, valamint szakértő munkavállalói a műszaki szakterületek széles területét
felölelő, több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A ProfessionCert Kft. az ellenőrzési, vizsgálati és folyamatfejlesztési szolgáltatások végrehajtása során saját
szakértőit alkalmazza. Különleges szakterületi igények esetén pedig maga minősíti és alkalmazza a bevont
szakértőket.
Szakértői támogatást nyújtunk Partnereink részére – a fejlesztéstől kezdve a szükséges engedélyek megszerzéséig – a magyarországi és az európai követelmények értelmezéséhez, alkalmazásához és azok sikeres teljesítéséhez.
Célunk, hogy partnereink termékei és szolgáltatásai alkalmasak legyenek a nemzeti és nemzetközi piacokon
történő megjelenésre, megfeleljenek a hazai és nemzetközi előírásoknak és a vevői elvárásoknak egyaránt.
Kiemelt szempont számunkra a termékek biztonságának, minőségének hangsúlyozása, a termékek és szolgáltatások versenyképességének növelése, ezért az „Érték és Minőség Nagydíj” pályázati rendszer támogatását,
és az abban történő aktív részvételt kiemelt jelentőségű feladatunknak tekintjük.
ProfessionCert Kft. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és hatékonyan működtet, melyet tanúsítvány bizonyít.
Célunk a folyamatos fejlődés és szolgáltatásaink körének bővítése szorosan együttműködve ügyfeleinkkel, figyelembe véve igényeiket és a piaci környezetet.
Elérhetőségek:
ProfessionCert Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
www.professioncert.hu
info@professioncert.hu
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Bálint Ágnes
ügyvezető igazgató

Bruszniczky Balázs
fejlesztési igazgató

Rigóné Pánisz Tímea
projektmanager
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S.C. SSM & SIU S.R.L.
Mottó: „ a mi kezünkben biztonságban van a céged!”
A cég alapítóinak szociális érzékenysége és elköteleződése irányította a figyelmüket a munkaterületek biztonságosságánál mutatkozó hiányokra.
Az erdélyi mezőcsávási székhelyű vállalkozás 2008 óta tevékenykedik a munkahelyi biztonság, egészségvédelem, a munkahelyi vészhelyzetek megelőzése területeken. A céget azzal a célkitűzéssel alapították, hogy
teljeskörű tanácsadást és segítséget nyújtsanak e szerteágazó szakterületen. A dinamikus, szociálisan érzékeny, magas szakmai tudással rendelkező munkatársak külső akkreditált akkreditált szolgáltatást nyújtanak.
Közreműködésükkel a legváltozatosabb partnerkör tud harmonikus, biztonságos, az emberi életet nem veszélyeztető produktív munkát végezni. Azon kevés vállalkozás közé tartozik, amelyik a kezdetektől fogva kiemelkedő szakmai tudással rendlkező munkatársakkal magas színvonalon végzi munkáját. Büszkén hangoztatják,
hogy a SS. & SIU mára több, mint 650 vállalkozással áll állandó szerződéses kapcsolatban Erdély teljes területén.
A SSM & SIU S.R.L. dolgozói különböző életkorral, szakismerettel, érdeklődési körrel rendelkeznek, melynek
köszönhetően garantált a személyre szabott, magas színvonalú, gyors és hatékony szolgáltatás. A folyamatosan változó kihívásoknak a munkatársak állandó szakmai továbbképzéseken bővített tudással felelnek meg.
Az elvégzendő munka három fő elve:
– jogszabályi megfelelés,
– gyors, hatékony tanácsadás,
– ügyfélorientált munkavégzés
Napjainkra a SSM & SIU S.R.L. két munkapontú vállalkozássá bővült.
2012-ben indult a cég mezőgazdasági ága, diós ültetvény telepítésével és bogyós gyümölcsök termesztésével,
kihasználva a települések földrajzi fekvését, a földek termő kapacitását és az éghajlat adottságait. A gazdálkodás jelenleg 5 hektáros területen valósul meg azzal a céllal, hogy a területnövekedés folyamatos legyen.
Nagy segítség volt a 2017.évben elnyert gazdaság- fejlesztési támogatás, melyet a cég a Magyar Nemzeti Kereskedőház regionális irodáján keresztül pályázott meg. A támogatás segítségével sikerült termékminőségben és mennyiségben is versenyképessé válni. Nyersanyagaik a feldolgozók és viszonteladók körében egyre
népszerűbbek. Késztermékeiket üzletláncok és a turizmusban tevékenykedő vendéglátó helyek vásárolják előszeretettel. A dinamikus mennyiségi és minőségi növekedés lehetővé teszi a közlejövőben az Európai Union
belüli terjeszkedést is.
Mindkét tevékenységi ágazatban további fejlesztések megvalósítása a cél.
Munkavédelem területén a nagy álom, hogy az állandó kihívásoknak való még tökéletesebb megfeleléssel, a
problémák mind jobb megoldásával elősegíteni a munkahelyi balesetek, vészhelyzetek, tűzkárok minimalizálását.
A 2018-ban elindult mezőségi térségbeli panzió megépítésével a helyi vidéki turizmus
és vendéglátás fellendítése megfogható közelségbe került. A panzióban a vendéglátáshoz legnagyobb részben a helyben termelt, előállított alapanyagokat fogják felhasználni.
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Szabó Zoltán Győző
ügyvezető igazgató

Székely Albert
szolgáltatási vezető

Takács Ildikó
működési vezető
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HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS:

HOLLÓHÁZI PORCELÁN
Magyarországon az elmúlt évektől gasztro forradalom zajlik, melynek során újra felfedeztünk elfeledett recepteket, a jól ismert hagyományos ételek új megközelítésben, tálalásban kerülnek az étkezőasztalokra. Ehhez természetesen megfelelő alapanyagok, megfelelően képzett szakemberek és jó érzékkel rendelkező üzletemberek kellettek, kellenek. Mára elmondható, hogy az emberek egyre növekvő részének nem mindegy, hogy mit eszik. A
Hollóházi Porcelángyárnál mindezt továbbgondoltuk és a következő lépésnek azt látjuk, hogy nemcsak az nem
mindegy, hogy „mit?” eszünk, hanem az sem, hogy „miből?” eszünk.
A Hollóházi Porcelángyár 2017-ben bekerült az országos értéktárba, ezt követően Hungarikummá vált a hollóházi
porcelán. Ez nagy dicsőség, de felelősség is egyben. Meg kell őrizni mindazt az értéket, amit 1777.
óta folyamatosan, fizikailag is
ugyanazon a helyen felhalmoztunk, kezdetben üveggyártás,
majd kőedény, végül a porcelángyártás során. A közös pont mindig is a kézimunka, és a kiváló minőségre való törekvés volt. Ugyanakkor látnunk kell a körülöttünk
zajló változásokat, a változó ízlést, szokásokat, a technológiai fejlődést. Tevékenységünk a kezdetektől változatlan helyen zajlik. Ehhez igazodóan olyan termékkört kell kialakítanunk, amely megfelel a hagyományainknak, de nyit az új generáció, a modern világ igényei felé is. Ehhez mernünk kell nagyot
álmodni, kísérleteznünk kell, folyamatosan új inspirációkat kell kapnunk.
Az első, ebben a szellemiségben fogant, új forma és díszítő elemekre épülő készletünk 2017. áprilisában jelent
meg márkaboltjainkban és viszonteladóinknál. Sütő Erika porcelántervező iparművész bevonásával, több éves
fejlesztés és piackutatás eredménye ez a
hollóházi termékkínálatban teljesen új készlet, amely a
Minerva nevet kapta. Fiatalos, modern
forma és dekorvilág jellemzi, emellett pedig rendkívül praktikus, hiszen mikrohullámú sütőben és mosogatógépben is használható.
A kollekció elemválasztéka 2019ben tovább bővül.
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2018-ban felélesztettük a hagyományos művésztábort, ahol összejöttek régóta
velünk dolgozó művészek, többek között a porcelán világban már jól ismert
Jurcsák László, de sok olyan művész is, akik még csak most ismerkednek a
porcelánnal, mint a fiatal, lendületes Hatvany Viktória, aki máris olyan alkotásokat hozott létre, amelyek iránt már Amerikában is érdeklődnek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több iparművész keresi fel gyárunkat
ötleteivel, legyen az egy új gyertyatartó, vagy egy-egy ékszerkollekció.
A Hollóházi Porcelángyár 1999. óta elkötelezett a kiváló minőség mellett, azóta gyártja a
trófeákat és 2014-től a Kiírói Tanács különdíjait is. 1999-2017-ig a Magyar Termék Nagydíjak, 2018-tól pedig az Érték és Minőség
Nagydíjak is Hollóházán készülnek.
Büszkék vagyunk rá, hogy napjainkra a Hollóházi trófea a nagydíj és a
tanúsító védjegy használat, az „érték és minőség” szimbóluma lett.
Meggyőződésünk, hogy egy egészséges jövőképpel és küldetéstudattal rendelkező cég feladata a hagyományok tisztelete és a folyamatos megújulás mellett az is, hogy a maga szerény módján formálja a környezetét, hatással legyen a vásárlói életére. A Hollóházi Porcelángyár szeretne újra stílust,
ízlést vinni az étkezésekbe, ahogy régen mondtuk: „megadni a módját” egy-egy vasárnapi családi ebéden, egyegy baráti összejövetelen. A célunk az, hogy a porcelán, mint a szépség közvetítője, részesévé váljon
környezetünknek, sőt legyen elegáns kiegészítője
ékszerként az igényes hölgyek, urak ruhatárának is.
Bízunk abban, hogy ezen az úton, a korábbi és a
mostani díjazottak partnerként, vásárlóként velünk
jönnek!

A hollóházi porcelán
az élő hagyomány,
mert apáról fiúra szálló tudással,
de napjaink technikájával
hozza létre a szépséget,
a maradandót, az értéket!
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A 2018. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
(összefoglaló)
Hazánk gazdasági sikereihez csak jó minőségű, piacképes, siker orientált termékekkel tudunk hozzájárulni.
A védjegyek tehetik a legtöbbet, hogy a jóra, a kiemelkedőre irányítsák a figyelmet, hiszen a gyártó
jól látható, direkt pozitív üzenetét hordozzák, amelyek segítenek a választásban. Mindannyiunk érdeke,
hogy a gazdasági életben egyre nagyobb súllyal vegyenek részt oltalommal rendelkező, tudásalapú termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő magyar és Kárpát-medencei cégek. Ezen termékek és szolgáltatások díjazásával az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer saját eszközrendszerével járul hozzá a gazdasági eredmények növekedéséhez.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével bővült a lehetősége azok
megmérettetésének és elismerésének, akik a legkiemelkedőbbek akarnak lenni. Az Érték és Minőség Nagydíj
Tanúsító Védjegy a kiválóságot képviseli a védjegy törvényben foglaltak szellemében, nemzetközi bevezetésre
is alkalmasan, de az ősi értékeket is megőrizve, tovább örökítve.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes termékek előállítását,
ösztönözze azok fejlesztését. Hozzájárul a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységük fejlesztéséhez. Segítséget nyújt a fogyasztók minőségtudatos választásában.
Hozzájárul az egészségtudatos termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához is. Támogatja a magas hozzáadott
értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet minden magánszemély, jogi személyiség, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó vagy alkotóközösség, a pályázati főcsoportok szerinti, a
pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott termékkel,
szolgáltatással. Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, de arra is van lehetőség, hogy több pályázó közös
pályázattal induljon a megmérettetésen.
Egy pályázatban csak egy termék/termékcsalád szerepelhet, egy termékcsalád maximum 10 db termékből állhat.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy bevezetését a fejlődés diktálta. Az elmúlt évtizedekben sokat
változott a gazdasági helyzet, rengeteget fejlődtek a magyar termékek, nőttek az exportlehetőségek, megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások, méltó versenytársaivá váltak a külföldi hasonló termékeknek. Ezért
egyre fontosabb a szerepe azoknak a megkülönböztető jeleknek, amelyek elsősorban kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. (Erre sok és jól működő példa van a nálunk erősebb gazdaságú országokban, pl.: Franciaországban.).
A bevezetés és az első esztendő sikeres volt, hiszen jelenleg 187 védjegyhasználónk van. Védjegyhasználóink
a 2018. évi pályázati felhívásra érvényes pályázatot benyújtó díjazottainkból és azon Magyar Termék Nagydíjas
pályázatokból állnak, akik úgy döntöttek, hogy a jövőben az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet kívánják használni. Nekik a Kiíró Tanács döntése alapján újból nem kellett pályázni, mert megfeleltek a pályázati
felhívásban előírt feltételeknek. Az ÉMIN védjegy használatáért védjegyhasználati szerződést kötöttek velünk.
2018-ban 46 pályázó 51 pályázata érdemelte ki az ÉMIN védjegyet a többi, azaz 136, a régi Magyar Termék
Nagydíjas pályázat. A 187 db védjegyhasználat 105 különböző vállalkozást takar. Ez nagyon szép eredmény,
mely azt is mutatja, hogy a vállalkozásoknak fontos, hogy egy objektív megmérettetés eredményét minőség
tanúsító védjeggyel jelenítsék meg. A gyártók és szolgáltatók örömmel fogadják a védjegyek területén is a
több lehetőséget, így a terméküket legpontosabban bemutató védjegy használatát választhatják, nemcsak
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saját maguk érdekében, hanem a fogyasztók legjobb tájékoztatása miatt is. Egy ország gazdasági erejét az is
mutatja, ha minél több termékén, szolgáltatásán látható valamilyen minősítő védjegy.
Gazdasági szempontból is örömteli ez az irány, hiszen egyértelmű pozitív előre lépés látszik, mert a vállalkozások közül egyre többen akarnak a kiválók büszke táborához tartozni. Az érdeklődők, de a díjazottak nagy
része kis- és középvállalkozó, azonban megjelentek a művészek, alkotók, egyéni vállalkozók és hagyományos
gazdálkodást folytató őstermelők is. Ez üdvözlendő folyamat, hiszen azt tükrözi, hogy a pályázó cégek egyre
fontosabbnak tartják munkájuk olyan elismerését, melyet független bíráló szervezet is alátámaszt. Elmondható tehát, hogy a minőségi megmérettetés szükséges, mert igény merül fel a termelők, gyártók szolgáltatók
részéről.
Egyéni vállalkozó
Őstermelő
Kisvállalkozás
Közép- és nagyvállalkozás
Összesen:

1
1
24
20
46

2%
2%
52%
43%
100%

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat nemzetközi megjelenésének legfontosabb része a határainkon túli
együttműködés. Mi kiírók arra is törekszünk, hogy a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások
bekapcsolódjanak a pályázati rendszer munkájába. Kiíróink között az erdélyi SSM & SIU S.R.L. megjelenésével
külhoni partnert köszönthettünk, és az RMDSZ is, mint külhoni támogató nagy segítséget nyújtott és nyújt
megismerésünkben. Aktív bekapcsolódásuk következtében kiemelkedő színvonalú erdélyi pályázatokat díjazhattunk.
Fontosnak tartjuk azon, a nemzet egységét szívügyüknek tekintő természetes személyek és külhoni vállalkozások elismerését, akik tevékenységük során többszörösen bebizonyították elkötelezettségüket az anyaország
és a határainkon túli területek gazdasági és kulturális tevékenységégének segítése és erősítése érdekében.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jogosultjai széles pályázati körrel nyújtanak lehetőséget, hogy
a pályázók megmutathassák kiválóságukat. A pályázatok független szakértők általi vizsgálata, a díjazott pályázatok folyamatos utóellenőrzése biztosítja a pártatlanságot, szakszerűséget és áttekinthetőséget. A szakértők
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, tevékenységüket a szigorúan vett minőségpolitika jegyében végzik.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2018-ban a DIAMOND Szervezőiroda Bt. (a védjegyalapítók megbízásából a pályázat szervezési és lebonyolítási teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát Kft.,
a KÖMI Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft.
és az erdélyi székhelyű SSM & SIU S.R.L. írta ki és valósította meg. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A pályázóknak szakmai segítséget nyújtott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A pályázat
eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát független szakértői testület javaslata alapján
az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda, melyet magyar és angol nyelvű
Díszoklevél tanúsít és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea
jelképez.
A pályázatok vizsgálata több fordulóban zajlott, rosta jelleggel, tehát minden fordulóban kiestek azon pályázók, akik a szigorú követelményeknek valamilyen szempontból nem tudtak megfelelni. Az utolsó megmérettetésen 51 pályázatot értékelt a zsűri és a szigorú vizsgálatok ellenére mindegyik pályázatot alkalmasnak tartotta
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az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára, melyet a Kiírói Tanács egyhangúlag elfogadott és
jóváhagyott, ezért mindegyik pályázat megkapta a minőségtanúsító védjegy használati jogát.
A legkiemelkedőbb pályázatok és pályázók ezen felül még a Kiírói Tanács által alapított Életmű és Nívódíjakban
is részesültek.
A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége igen nagy volt, hiszen jól alátámasztott javaslatokat kellett
letennie a Kiírók Tanácsa felé. Az értékelésnél 14 előírt szempontot kellett figyelembe venni. Az értékelési
szempontok nyilvánosak voltak, amelyek a Pályázati Felhívás és Eljárásrendben a honlapon is olvashatóak.
A pályázott árukat, szolgáltatásokat a Pályázati Felhívás és Eljárásrendben foglaltak, valamint a hatósági előírások alapján a ProfessionCert Kft. szakemberei, a kiírók képviselői és megbízott külső szakemberek szaklaboratóriumi vizsgálatokkal és helyszíni ellenőrzések során is minősítették.
A Kiírók Tanácsának döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték az Érték és Minőség
Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, amely az odaítélés évétől számított egy esztendeig díjmentes. A védjegy használatára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. A védjegy
egy éven túli használata az utóellenőrzésben szereplő állásfoglalástól függ és már díjköteles. A Kiírók Tanácsa
által felkért szervezetek a díjazott árukat és szolgáltatásokat nem csak megfelelőség, hanem a díjazott általi
publikálás szempontjából is ellenőrzik. Negatív változás esetén a védjegy használatát felfüggeszthetik, vagy
végső soron visszavonhatják. A védjegy használatában bekövetkezett változások nyilvánosságra kerülnek.
A védjegy nemzetközi bevezetésének első lépcsőjeként 2018-ban 9 erdélyi és 3 erdélyi kapcsolattal is rendelkező pályázat érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Címet, sőt közülük ketten a Kiírói Tanács
különdíjainak elnyerésével is büszkélkedhetnek.
Magyarország
Külhon
Összesen:

42
9
51

82%
18%
100%

Az anyaországból érkezett díjazott pályázatok közül 57% rendelkezik vidéki székhellyel, 43% pedig budapesti
illetőségű.
Vidék
Budapest
Összesen:

24
18
42

57%
43%
100%

A beérkezett pályázatokat megismerve a bírálók testülete nehéz helyzetben volt, hiszen a pályázatok széles
skálája, igényes tartalma és kivitele magas mércét állított a zsűri elé. A győztesek a legkiemelkedőbb szakmai
színvonalat képviselik.
A bírált pályázatok 20 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, melyek széles gazdasági palettát fednek le. Több
pályázatnál is megfigyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés.
A díjazott pályázatok 12%-ánál összekapcsolódtak a témakörök, a termék mellett megjelenik a kapcsolódó
szolgáltatás vagy szerviz tevékenység, szolgáltatások esetében pedig a többféle funkció.
Egy pályázati témakört érintő pályázat
Több pályázati témakört érintő pályázat
Összesen:

45
6
51
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88%
12%
100%
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A díjazottak több mint 60%-a rendelkezik már valamilyen minősítéssel, díjazással. Ezek a pályázók azt vallják,
hogy minden megmérettetés objektív mérce, amely a fejlődés mértékét, irányát szimbolizálja. Szerintük az
Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy viselése kiválóságukat, cégüket, innovatív munkájukat is minősíti. Törekvésük a jövőben, hogy minél több termékükön, szolgáltatásukon látható legyen megkülönböztetés,
amely a MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban.
Egyéb díjazással még nem rendelkező
Egyéb díjazással már rendelkező
Összesen:

18
28
46

39%
61%
100%

A győztes pályázatok 81%-a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg 19%-uk különböző szolgáltatás.
Szolgáltatások
Termékek
Összesen:

9,5
41,5
51

19%
81%
100%

A 46 pályázóból 41 pályázó egyéni pályázattal győzedelmeskedett, 4 pályázó közös pályázatukkal és 1 pályázó
egyéni és közös pályázattal is kiérdemelte az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát. Az
egyéni pályázók között 3 olyan pályázó volt, aki 3-3, illetve 2 pályázatot nyújtott be és érdemelte ki a kitüntetést.
Egyéni pályázattal
Közös pályázattal
Egyéni és közös pályázattal is
Összesen:

41
4
1
46

89%
9%
2%
100%

A nyertesek 34%-a budapesti, 48%-a pedig vidéki székhellyel rendelkezik az ország 12 megyéjéből. Díjazott
jaink 18%-a határainkon túlról érkezett.
Vidék
Budapest
Külhon
Összesen:

24
18
9
51

47%
35%
18%
100%

A díjnyertes pályázatok az ország 12 megyéjéből érkeztek az ország összes régióját érintve.
A bírálásnál minden esetben kiemelt fontossággal bír az energiahatékonyság, a környezettudatosság. Lehetőségük nyílt a lokális értékeket, hagyományokat, kultúrát bemutató pályázóknak, vagy az otthon-teremtést
segítő vállalkozásoknak is megmérettetni magukat. A díjazott pályázatok köre jól mutatja a fogyasztói, illetve
a keresleti-kínálati trendek, igények mozgását. A pályázatokat vizsgálva megállapítható, hogy egyre több pályázat épül a digitalizációra, megfigyelhető ez olyan klasszikus csoportnál is, mint az élelmiszerek vagy a gyógyításhoz kapcsolódó termékek, tevékenységek. A díjazott pályázatok több mint 2/3-ánál kiemelten fontos
szerepet játszik az informatika.
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A 2018. évben az Érték és Minőség Nagydíjat elnyert pályázatok pályázati főcsoportonkénti megoszlása:
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
7. Építési termékek
10. Infrastrukturális beruházások
12. Energiahatékonysági termékek, beruházások
18. Informatikai programok, rendszerek
19. Mezőgazdasági és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrend-kiegészítőket, különleges táplálkozási
igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket)
21. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
22. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények,
szolgáltatások
23. A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a
turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői
tevékenység
25. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
26. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
31. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
32. Vendéglátás (beleértve az étkezési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás
33. A helyi értékek megőrzését és fenntartását szolgáló tevékenységek
35. Díszműáruk
39. Falak, homlokzatok, design elemek, fábó készült egyedi megoldások és nyílászárók, valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
42. Hagyományos gasztronómiai értékekre épülő mezőgazdasági és élelmiszer termékek
Összesen:

1
1
5
1
3
0,5
1
1,5
21

2%
2%
10%
2%
6%
1%
2%
3%
41%

0,5
1,5

1%
3%

1,5

3%

3
2
2,5
2

6%
4%
5%
4%

0,5
1
0,5

1%
2%
1%

1
51

2%
100%

Minden díjazott pályázat kiemelkedő és iránymutató munka, a pályaművek mindegyike rendelkezik újdonságelemmel. Céljuk volt, hogy bemutassák magas színvonalú, magas szellemi értékeket képviselő termékeiket,
szolgáltatásaikat, melyeknél fontos szempontként jelent meg a fogyasztók, felhasználók mind magasabb szintű kiszolgálása. Ezzel is egyértelműen segítik őket választásaikban.
A számokat megfigyelve megállapítható, hogy az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb
csoportot képviselik, hiszen ez az egyik legösszetettebb pályázati csoport, a klasszikus, hagyományos élelmiszereken túl ide soroljuk a különböző étrend-kiegészítőket, sőt a vendéglátás élelmezési részét is. A védjegyhasználók 41%-a ebből a körből került ki. A kitüntetett élelmiszerek mindegyike különös hangsúlyt helyez az egészséges táplálkozásra, nem tartalmaznak káros összetevőket, allergén anyagokat. Figyelnek a különleges táplálkozást
igénylők gondjainak megoldására és mindezeket oly módon valósítják meg, hogy az íz élmény se károsodjon.
Étrend-kiegészítőkkel többen is pályáztak, megmutatva, hogy e témakörben is lehet több módon összeállított,
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a természet lehetőségeit mind jobban kiaknázó termékeket előállítani, amelyek segítséget jelenthetnek az
egészség és jobb közérzet eléréséhez.
A vendéglátáshoz kapcsolódó pályázatoknál is kiemelkedő szerepet kapott az éttermi vendéglátás, az egészséges és finom ételek bemutatása.
A kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek témakörben benyújtott pályázatok száma és színvonala stabil
pályázói kört jelent. A verseny minden benyújtott pályázatnak sikert hozott. A környezetkímélő megoldásokkal előállított, igényes, praktikus és környezetbarát kiszerelésbe csomagolt díjazott termékek mindegyikére
jellemző, hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítottak. Kizárólag természetes, minőségi alapanyagokat
használnak, amelyek szigorúan mentesek mindenféle kőolajszármazéktól, káros vegyi anyagtól, és megfelelően ápolják a bőrt.
Az építőiparhoz kapcsolható témák képviselői nem a klasszikus értelemben vett építőanyagokkal és módszerekkel jelentkeztek. A benyújtott pályázatok magas színvonala megmutatta azokat a potenciálokat, amelyeket
ez az iparág hordoz magában, megcsillantva a megújulási készséget is. A benyújtott pályázatok 100%-a kiérdemelte az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát.
A tudásalapú gazdaság legfontosabb pillére az informatika. A fejlődést követve kerestük a lehetőségét a digitális világ felé történő további nyitásnak, kapcsolódva a Digitális Jólét Programhoz. Ezek a lehetőségek izgalmas,
korszerű megoldásokkal ismertettek meg bennünket. Az e témakörben benyújtott pályázatok több ötletes
megoldással jelentkeztek. A fejlesztéseknél felismerhető az a törekvés is, hogy akár új technológiák révén kapcsolódjanak be például a korszerű oktatás megvalósításába. A digitalizáció szinte minden pályázatban jelentős
szerepet kapott, a díjazott informatikai pályázat színvonalát jellemzi, hogy a Kiírók Tanácsa a nagydíjon felül
külön díjjal is jutalmazta.
Mindannyiunk természetes vágya, hogy jobbá tegye életét. Az életminőség javítására szolgáló díjazott termékek és szolgáltatások sokszínűsége és kiemelkedő színvonala bizonyítja, hogy a lehetőségek korlátlanok.
Ötletes és esetenként világszínvonalú pályázatok fogják ezután ebben a témakörben is öregbíteni az Érték és
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét. Az e pályázati csoportban érkezett pályázatok kiemelkedő tudást
halmoztak fel – az esztétikumra való törekvéssel együtt –, sok újdonságelemet is bemutatva, méltán gyarapítva a győztesek táborát.
A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások témakörben is magas színvonalon érkeztek a pályázatok.
Ezek mindegyike szintén elnyerte a tanúsító védjegy használati jogát. A pályázók bemutatták azt a kincset,
amely határainkat messze túlszárnyalva tanúsítja az újításokon túlmenően a hagyományok tiszteletére épült
kultúra magas színvonalát.
Megfigyelhető minden esetben a klímabarát és az energia-hatékony megoldásokra való törekvés, illetve olyan
termékek, elgondolások felértékelődése, melyek hosszútávon fenntartható fejlődést, magas életminőséget,
reális nemzetgazdasági szintű megtakarítást eredményeznek. Több olyan világszínvonalú pályázat érkezett,
amelyek egészen biztosan részesei lesznek hazánk jövőbeni gazdasági sikereinek.
A pályaművek benyújtói dokumentációikban törekedtek a széles körű és korrekt bemutatkozásra, a benyújtott pályázatok több mint 90%-a gondosan megszerkesztett, esztétikailag is kiemelkedő munka volt. A közölt
információkat olvasva biztosak lehetünk, hogy a magyar gazdaságnak sikerül megvalósítani növekedési stratégiáját és export törekvéseit.
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2018. évben benyújtott, Érték és Minőség Nagydíjjal
kitűntetett pályázatok
s. sz. Pályázó
1
AGM Beton Zrt. / SYCONS Kft.
2
3

Díjazott pályázat
Sajtolható vasbeton alagút keretelemek és a hozzájuk
tartozó sajtolási technológia
AgroVIR 2 vezetői információs rendszer
FIXFOGSOR Protézisrögzítés-rendszer
miniimplantátumokkal
Svábföldi pulykakolbászok csemege és csípős ízesítésben
Praktikum és funkcionalitás a bébi- és gyermekruházatban
Generációkon átívelő hagyományőrző sportmozgalom
országhatárok nélkül
„Ügyesedni” online játéktér
BioCo „100% szerves” étrend-kiegészítő termékcsalád
Termesztett csiperke gombák
Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő
„Itthon Otthont Teremtünk” Program
„COOP Jót Jó Áron” 4 tojásos szarvacska és spagetti
száraztészta (500 g-os kiszerelés)
„COOP Jót Jó Áron” Füstölt, érlelt szeletelt szalámi mix
„COOP Jót Jó Áron” Háztartási és egészségügyi papíráruk
Hagyományos házi Trappista sajt termékcsalád

4
5
6

AGROVIR Kft.
ALBADENT Fogászati Kft. / Denti
System Kft.
ALFÖLDI-HÚS Zrt.
Andrea Kft.
ASOCIATIA SPORTIVA SZASE KLUB

7
8
9
10
11
12

Balázs-Diák Kft.
BioCo Magyarország Kft.
BOGLAR CHAMP SRL
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Clearservice Kft.
CO-OP Hungary Zrt.

13
14
15

CO-OP Hungary Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.
Csehiné Sikos Mária Családi
gazdálkodó Őstermelő
CSOMIÉP Beton-és Meliorációs
Keretelemek négyszög keresztmetszetű átereszek
Termékgyártó Kft.
építéséhez
Deka Union Kft. / Lidl Magyarország Bt. „Címeres”, illetve „Húsfarm friss” ízesített sütnivaló
kolbászok
DEMIART SRL
Fából készült kegyszobrok
DENT-ART-TECHNIK Kft.
Virtuális tervezés és a gyártás folyamata az implantációs
protetikában
DIEMER SRL
SigNature ránctalanító arckrémek organikus és egészséges
alapanyagokból
DORA NATURA Kft.
Dora Natura - 13 bőrápoló krém
FÁN GROUP Kft.
Hentes virsli
Földijó-Gasztro Kft.
„SEKLER” márkanevű - BAKE’N’ROLL - faszenes kerti
kürtőskalács-sütő eszköz otthoni használatra
GéSz Gaál és Sziklás Kft.
Flavon termékcsalád
Grabowski Kiadó Kft.
Trade Magazin, FMCG B2B szaklap
Győri Likőrgyár Zrt.
Pannonhalmi Szőlő- és Törkölypálinka Termékcsalád
GYULAHÚS Kft.
Gyulai Mini Grill Kolbász termékcsalád
HOLZ CENTER SRL
MÁRK kül- és beltéri nyílászárók
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. RadioSkin professzionális natúrkozmetikum krém család

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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30
31
32
33
34
35
36

Lidl Magyarország Bt.
Lidl Magyarország Bt.
Lidl Magyarország Bt.
Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány
MICS FOOD Kft.
MUREXIN Építőanyaggyártó és
Kereskedelmi Kft.
Natural Immune Control System Zrt.

37

Natural Immune Control System Zrt.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Natural Immune Control System Zrt.
NATURLAND Magyarország Kft.
OrtoProfil Prod Románia Kft.
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit
Kft.
Panyolai Szilvórium Zrt.
Petry SRL
Petry Retail SRL
Primacom SRL
Sárközi László EV.
SOLE-MiZo Zrt.
SPQR 2014 Kft.
Welovebeauty Kft.

50
51

Welovebeauty Kft.
YAMUNA Kft.

„HÚSFARM” termékcsalád - nyulak
„Chef Select” Hűtött készételek termékcsalád
Kézműves sörök termékcsalád
A Profil kialakítása az idősgondozásban
MicsFood Franchise
Murexin Szekszárdi Gyár - energiahatékonysági beruházás
One Year Product szájban oldódó Granulátum étrendkiegészítő termékcsalád
One Year Product Kapszulás étrend-kiegészítő
termékcsalád
Medium-Term termékcsalád
NATURLAND Melliora krém
Csoda sisak - a koponyaformáló ortézis
A ZENE AZ KELL… az Óbudai Danubia Zenekar
ifjúságnevelő, zenei ismeretterjesztő tornatermi koncertjei
Panyolai Simple Quintessence (SQ)
Királyleányka - fehér bor
Petry Bistro Grill & Wine
Erdélyi szárított húskülönlegességek
Alumínium alapanyagból gyártott lamellás szerkezetek
Mizo Coffee Selection
„Ló-lovas természetes kapcsolata a Texas Ranchon”
Collagen cocktail kollagén & hialuronsav & elasztin komplex
folyékony étrend-kiegészítő
Collagen Cocktail anti-aging arcápoló komplex
Szőlőmagolajos fürdő - és testápoló család

Az Érték és Minőség Nagydíj védjegy használati jogát tanúsító Kitüntető Oklevelet és szimbólumát a trófeát
Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese és Kelemen Hunor úr, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke adta át.

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT– KÜLÖNDÍJAK
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat. Különdíjat csak a tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak, kivétel az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű
Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát
Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Emlékdíja. Az elismerést tanúsító díszokleveleket Balázs Károly és Sárkány Gábor grafikus
művészek tervezték, és jelképei az egyedi iparművészeti trófeák a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotóműhelyében készültek.
A különdíjakat Dr. Latorcai János úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke adta át.
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A KIÍRÓI TANÁCS ÁLTAL ALAPÍTOTT KÜLÖNDÍJAK
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a
kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése mellett. Kimagasló munkáját nem csak
gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi. Az életmű díjjal Dékány Ferenc
úr a Deka Union Kft. ügyvezető tulajdonosának tevékenységét ismerték el.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által alapított hagyományteremtő Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a
magyar gazdaság jó hírét.
A Vállalkozási Nívódíj kitüntetettje: a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért
Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével a tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként. Az Innovációért Nívódíjat A Clearservice Kft. kapta, „Itthon Otthont Teremtünk Program” elnevezésű pályázatáért.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlya megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik
el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. Az elismerés a MUREXIN Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft.-t illette
meg a Murexin Szekszárdi Gyár – energiahatékonysági beruházás megnevezésű pályázatáért.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért
Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének
javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
A Digitalizációért Nívódíj birtokosa az AGROVIR Kft. AgroVir2 vezetői információs rendszer pályázatáért.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik
pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával. A 2018. év felfedezettje a SigNature ránctalanító arckrémek organikus és egészséges
alapanyagokból megnevezésű benyújtott pályázatáért az erdélyi DIEMER SRL lett.
Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj
A Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus
médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. A Kommunikációért
Nívódíj birtokosai A Közmédia hírszolgáltatásának alkotógárdája, a TV2 Média Csoport Zrt. hírműsorai és alkotógárdája és az ECHO Hungária TV Zrt. hír- és hírháttér műsorai és alkotógárdája.

68

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2019

A határon túli vállalkozásoknak ítélt Életmű díjat és Nívódíjakat Potápi Árpád János úr, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős államtitkára adta át.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj
Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy
kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében. A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett
a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt. A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy természetes személy részesülhet. Külhoni szervezetek, vállalkozások esetében
maximálisan három különdíj ítélhető oda.
Kárpát Hazáért Nívódíj kitüntetésben részesült Cár Anna a dobronaki községi Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke és a Transylvania Trust Alapítvány.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki
tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, valamint a hagyományok tisztelete és a magyarság
eszméje iránt. Az Életmű Díj Petri Zalán Endrét a Petry Cégcsoport alapító tulajdonosát illette.

AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓINAK KÜLÖNDÍJAI
A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. hagyományteremtő
céllal különdíjat alapított a 2016-ban eltávozott vezetője, Hajnal László emlékére, akinek a kiemelkedő minőségű termékek elismerése a szívügye volt. Ez a különdíj a Hajnal László Emlékdíj, amelyet olyan élelmiszeriparhoz
kötődő pályázónak ítél oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés a nagydíjas
termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő
okirat jelképezi. Az elismerést idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és felesége adta át.
A KÖMI Kft. Különdíja
A KÖMI Kft. a kiemelkedő minőségű magyar termékek elismeréseként egy személyre szabott mérnöki szolgáltatást ajánlott fel az általa kiválasztott „Érték és Minőség Nagydíj” kitüntetést elnyert gyártó vagy szolgáltató
számára. A különdíjat díszokirat tanúsítja. A különdíjat a KÖMI Kft. ügyvezetője, Szakos Tamás igazgató-helyettes adta át. A KÖMI Kft. különdíjasa az AGM Beton Zrt./SYCONS Kft. Sajtolható Vasbeton alagút keretelemek és
a hozzájuk tartozó sajtolási technológia elnevezésű közös pályázata.
A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
A Legrand Zrt. az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású
termékcsomagot ajánl fel. A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László a CSOMIÉP Kft-nek adta át.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott, nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhetőbb lakótér kialakításáért”. Az elismerést Szabó Antal, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója adta át.
A különdíjjal jutalmazott, a Clearservice Kft. lett.
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A ProfessionCert Kft. Különdíja
A ProfessionCert Kft. által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben a cég díjmentesen
biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést. A Különdíjat díszokirat tanúsítja. Az elismerést a ProfessionCert
Kft. ügyvezető igazgatója, Bálint Ágnes adta át, a Földijó-Gasztró Kft-nek.
Az SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég az általa kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy munka- és katasztrófavédelmi auditálást. A különdíjat díszokirat tanúsítja. Az elismerést a SSM & SIU S.R.L. ügyvezetője, Szabó Zoltán Győző adta át, az erdélyi BOGLAR CHAMP SRL-nek.

KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETEK ÁLTAL FELAJÁNLOTT KÜLÖNDÍJAK
Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó
tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak – 250.000 forint eszmei értékben – piacra
jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába. A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adta át a CO-OP Hungary Zrt.-nek a COOP „Jót Jó Áron” 4 tojásos
szarvacska és spagetti száraztésztája megnevezésű pályázatáért.
Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület különdíja
Az egyesület az általa kiválasztott pályázónak különdíjként felajánlja az egyesületi egy éves díjmentes tagságot, továbbá a cég egy évig részesedik az egyesület által a tagoknak adott szolgáltatásokból. A díjat díszokirat
tanúsítja.
A Díjat az egyesület elnöke Kajdiné dr. Suhajda Zsuzsanna és Lendvay Szabolcs alelnök adta át a Sole Mizo
Zrt-nek.
A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány
Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadvá
nyain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.
A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke Gláser Katona Zsuzsa adta át a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt-nek a Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő pályázatáért.
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése,
melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a
Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A különdíjat Deél Vilma alkotóművész adta át a Balázs Diák Kft-nek.
A Transilvanum Alapítvány Különdíja
A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi
származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum
különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet, kiemelt
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vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2019. év elején rendezendő - az alapítvány egyik legjelentősebb
rendezvényén, a - Transilvanum Gálán. Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adta át az
Asociatia Sportiva SZASE Klubnak.
A Tudományos Újságírók Klubja Különdíja
A közel 30 esztendeje működő szervezet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódóan különdíjat
alapított a Gazdaság és Tudomány Díját, melyet olyan, általa kiválasztott nagydíjas vállalkozásnak ajánl fel,
amelyik tárgyévben kiemelkedő tevékenységet folytatott a gazdaság, a tudomány és ismeretterjesztés világában. A különdíjat a Grabowski Kiadó Kft. Trade Magazin FMCG B2B szaklap pályázatával érdemelte ki. A díjat
Tóth Péterné a Tudományos Újságírók Klubja elnöke adta át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat sikeres eseményei:
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat meghirdető sajtótájékoztatója 100 meghívott vendég jelenlétében zajlott. A meghívottak között 60 média képviselő volt jelen (köztük az M1, a Duna TV, az Echo TV, a TV2, az MTI, a
Hír Tv, a Duna TV külhoni műsorainak szerkesztősége, a Kossuth rádió).
Az új pályázati lehetőégről közel 150 hírben tudósítottak.
Áprilisban az M1, a Duna Tv, az Echo Tv és az MTI készített beszámolókat, riportokat az pályázat konzultációs
időszakáról.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetése:
Az Országház felsőházi termében telt házas, azaz közel 600 fős esemény méltán vált a gazdaság ünnepévé, hiszen a 100 médiatudósítón kívül (az ATV és az RTL kivételével valamennyi Tv csatorna, a Kossuth Rádió, határon
túli regionális rádiók, hazai regionális rádiók, MTI) számos gazdasági vezető, gazdasági diplomata osztozott a
díjazottak örömében.
Még a szerencsétlen politikai egybeesések (a Sargentini jelentés) sem csökkentették megjelenéseink számát.
A díjátadás hetében vezető hír volt az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat díjátadása.
Több díjazottunk is jelezte felénk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj feltüntetése már e rövid idő alatt is mérhető forgalomnövekedést jelentett számukra.
Őszintén reméljük, hogy mostani győzteseinknek nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacokat is
sikerül meghódítaniuk. Hisszük és valljuk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Védjegy hathatós segítséget jelent a minőségi, magyar és Kárpát-régióban gyártott termékek exportja során, azért is, mert a
nálunk fejlettebb gazdaságú országokban egyre meghatározóbbá válik, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság megerősödését, népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.

71

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

IMPRESSZUM
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázattal kapcsolatos
szervezési, titkársági és védjegyhasználattal kapcsolatos teendőket
a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság látja el.
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Címe: H-1172 Budapest, Gátfutó utca 15.
Kapcsolattartók:
Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató
telefon: + 36-1-258-0641
mobil: +36-20-934-4909
e-mail: kissildiko@emin.hu
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató
mobil: +36-30-941-2176
e-mail: agnes.balint@professioncert.hu
Bruszniczky Balázs fejlesztési igazgató
mobil: +36-20-315-3600
e-mail: balazs.bruszniczky@professioncert.hu
Babó Klára pénzügyi szakértő
mobil: +36-20-511-2102
e-mail: baboklara@emin.hu
Internet: www.emin.hu
Felelős kiadó a DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Főszerkesztő: Kiss Károlyné Ildikó
A kiadvány a DIAMOND Szervezőiroda Bt. megbízásából,
a Dragoprint Kft. gondozásában készült.
Artwork: Sárkány Gábor
Tördelés: Tóth Viktor

72

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
eredményhirdetésére,
Díjazottainak bemutatására szeptemberben
az Országház Felsőházi Termében
ünnepélyes kertek között kerül sor.

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
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