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A 2019. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat értékelése
Hazánk gazdasági sikereihez, boldogulásához olyan minőségű hazai termékekre van szükség, amelyek az egyre jobban globalizálódó világgazdasági versenyben képesek helyt állni, piacokat találni.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével azok megmérettetésének és
elismerésének van lehetősége, akik a kiválók között a legkiemelkedőbbek akarnak lenni. Egyre biztosabban
állíthatjuk, hogy a magyar gazdaság napról-napra pozitív változáson megy keresztül. Rengeteget fejlődtek a
magyar termékek, nőttek az exportlehetőségek. A magyar kormány magyarságot összefogó törekvéseinek és
intézkedéseinek következtében megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások. Globalizált világunkban
egyre fontosabb a szerepe azoknak a megkülönböztető jeleknek, védjegyeknek, amelyek a kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre hívják fel a figyelmet.
Egy minőségtanúsító pályázati rendszer, egy minőségtanúsító védjeggyel, a gazdaságélénkítés alternatív
programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat gazdasági stratégiájához. Híd az alkotó gyártók/szolgáltatók és a fogyasztók között. A díjazott pályázatok alapját képezhetik egy tanúsított és ellenőrzött exportképes
termékkörnek. A védjegy ugyanakkor segítséget nyújt a fogyasztóknak tudatos vásárlásaikhoz. Feltüntetése
közvetlen pozitív üzenetet hordoz, direkt módon irányít az eligazodásban.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy a védjegytörvényben foglaltak szellemében képviseli a kiválóságot nemzetközi bevezetésre is alkalmasan.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat nemzetközi megjelenésének fontos része a határainkon átnyúló együttműködés. A Kiírók törekednek arra, hogy a Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások bekapcsolódjanak a pályázati rendszer munkájába.
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer mellé Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke személyében olyan szakember állt, aki tevékenységével töretlenül halad a Széchenyi István által kijelölt úton, életét
a nemzet szolgálatának szentelve. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a hazai gazdaságot jól ismerő
szakemberként a pályázat eseményeinek fővédnökeként segíti a munkát.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2019-ben a DIAMOND Szervezőiroda Bt. (a védjegyalapítók megbízásából a pályázat szervezési és lebonyolítási teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát
Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft. és az
erdélyi székhelyű S.C. 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.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon versenyképes termékek előállítását,
ösztönözze azok fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységük fejlesztéséhez. Emellett feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztók minőségtudatos választásában, az egészségtudatos termékek fejlesztésében és forgalmazásában. Támogassa
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.
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A díjazottak között megtalálható az egyéni vállalkozó, kis- és középvállalkozás egyaránt.
Pályázatok cégforma szerint
Egyéni vállalkozó
Kisvállalkozás
Közép- és nagyvállalkozás
Összesen:

 Egyéni vállalkozó

Pályázók száma (db)
1
32
27
60

 Kisvállalkozás

%
1%
53%
46%
100%

 Közép- és nagyvállalkozás

Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat.
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg termékben, illetve olyan
szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor nem került bevezetésre.
Az idei kitüntetéseket és védjegyhasználatokat 60 pályázó 67 pályázata érdemelte ki. A pályázók az összes
pályázási lehetőséggel éltek. 52 pályázó 1 önálló pályázatot nyújtott be, 4 pályázó 2-2 pályázattal, 4 pályázó
összesen 2 pályázattal, egy pályázó pedig önállóan is, és másik pályázóval közösen is megmérettette magát.

A pályázók megoszlása
pályázati lehetőségek szerint
Egy pályázó egy pályázattal
Több pályázó Közös pályázattal
Egy pályázó több pályázattal
Pályázó egyéni pályázattal is
és közös pályázattal is
Összesen:

Pályázók száma (db)

%

52
3
4
1

86%
5%
7%
2%

60

100%

4 (7%) 1 (2%)

 Egy pályázó egy pályázattal

3 (5%)

 Több pályázó Közös pályázattal
 Egy pályázó több pályázattal
 Pályázó egyéni pályázattal is
és közös pályázattal is
52 (8
(86%
6%))
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Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát független szakértői testület javaslata alapján a
Érték és Minőség Nagydíj 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 rosta jelleggel zajlott, tehát minden fordulóban kiestek azon pályázók, akik a szigorú követelményeknek valamilyen szempontból nem tudtak megfelelni. Viszont az utolsó zsűri
fordulóra bent maradt pályázatok közül – a szigorú vizsgálatok ellenére – a főzsűri az összes pályázatot alkalmasnak tartotta az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatára, melyet a Kiírói Tanács egyhangúlag maximális pontszámmal elfogadott és jóváhagyott.
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és vele az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát
az elmúlt évhez képest 31%-kal több pályázat érdemelte ki. A legkiemelkedőbb pályázatok és pályázók ezen
felül még a Kiírói Tanács által alapított Életmű és Nívódíjakban is részesültek.

Díjazott pályázatok számának
növekedése évek szerint
2018
2019

Pályázatok száma (db)

%

51
67

100%
131%
67 (1
(131
31%)
%)

51 (1
(100%
00%))
00%

2018

201
2019

A pályázatokat értékelő szakmai zsűri felelőssége igen nagy volt, hiszen jól alátámasztott javaslatokat kellett
letennie a Kiírók Tanácsa felé. Az értékelésnél figyelembe kellett venni:
− 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;
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− lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
− kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat;
− a munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, azok betartását.
A pályázott árukat, szolgáltatásokat a pályázati felhívás és eljárásrendben foglaltak, valamint a hatósági előírások alapján a megbízott kiírói szakemberek, a felkért külső szakemberek és a kiírói tanács képviselői, szükség
szerint laboratóriumi vizsgálatokkal, helyszíni ellenőrzésekkel és próba vásárlásokkal is vizsgálták, 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 kormány programjával azonosulva az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának is fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, ezért már idén is lehetőség nyílt, hogy határon túli
vállalkozások aktívan kapcsolódjanak be a pályázatba.
A pályázat Kárpát-régióban történő megismerésében a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság, az RMDSZ és
erdélyi kiíró társunk volt segítségünkre. Közreműködésük eredményeként Erdélyből idén is színvonalas, értékes pályázatok érkeztek, melyekben a legkritikusabb szakértő bírálók sem találtak hibákat, sőt olyan példaértékű modelleket jelenítettek meg melyekből itthon érdemes lenne tapasztalatot gyűjteni.
2019-ben 7 erdélyi pályázó 6 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet.

Pályázatok országonkénti megoszlása
Magyarország
Külhon
Összesen:

Pályázatok száma (db)
61
6
67

(6)) 9%
(6

(61) 91
91%
%

 Magyarország
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 Külhon

%
91%
9%
100%
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton való részvételi lehetőségen felül fontos azon természetes személyek
és külhoni vállalkozások elismerése is, akik tevékenységük során hosszú időn át bebizonyították elkötelezettségüket az anyaország és a határainkon túli területek gazdasági, kulturális tevékenységének segítése és erősítése
érdekében.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa a Kárpát Hazáért Nívódíj elismerő címet egy természetes
személynek és egy szervezetnek adományozta. Egy fő érdemelte ki a Kárpát Hazáért Életmű Díjat.
Az anyaországból érkezett díjazott pályázatok közül 58% rendelkezik vidéki székhellyel, 33% budapesti illetőségű, 9% pedig határon túli vállalkozásként Erdély különböző régiójából érkezett.

Területi megosztás
Vidék
Budapest
Erdély (Románia)
Összesen:

Pályázatok száma (db)
39
22
6
67

%
58%
33%
9%
100%

(6) 9%
(6

(22)
2) 33
33%
%
(39)
(3
9) 58
58%

 Vidék

 Budapest

 Erdély (Románia)

A beérkezett és vizsgált pályázatok széles skálája, igényes tartalma és kivitele magas mércét állított a zsűri elé.
Azok a termékek és szolgáltatások amelyek a végső megmérettetésen is győzedelmeskedni tudtak nemzetközi
mércével mérve is a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselik.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa a bírált pályázatok 100%-át méltónak ítélte a Tanúsító Védjegy viselésére, ez reális tükörképe a pályázatok színvonalának.
Optimizmusra ad okot, hogy a vállalkozások közül növekvő számban akarnak objektív megmérettetésen részt
venni és a kiválók büszke táborához tartozni. A pályázók nagy része kis- és középvállalkozó, de pályázott szabadalommal is rendelkező egyéni vállalkozó. Ez örömteli és üdvözlendő folyamat elindulását jelzi, hiszen azt
tükrözi, hogy ők is fontosnak tartják munkájuk olyan elismerését, melyet független bíráló szervezet is alátámaszt. Elmondható tehát, hogy egy olyan minőségi megmérettetés, mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer és a hozzá kapcsolódó védjegy szükséges, mert az igény felmerült a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről.
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A bírált pályázatok 18 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, melyek széles gazdasági palettát fednek le. Minden
pályázatnál megfigyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés. A
díjazott pályázatok több mint 30%-ánál összekapcsolódtak a pályázati csoportok, a termék több témakörben
is felhasználható, sőt a termék mellett megjelenik a hozzá kapcsolódó szolgáltatás, vagy szerviz tevékenység,
szolgáltatások esetében pedig a többféle funkció. Ez az elmúlt évhez képest 19%-os pozitív elmozdulást jelent
a komplexebb pályázatok irányába.

Pályázó pályázatok száma
Egy pályázati témakört érintő pályázat
Több pályázati témakört érintő pályázat
Összesen:

Pályázatok száma (db)
58
9
67

%
86%
14%
100%

(9)) 14
(9
14%
%

( 58) 86
86%
%

 Egy pályázati témakört érintő pályázat

 Több pályázati témakört érintő pályázat

A díjazottak több, közel 40%-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 a megkülönböztetés,
amely a MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT értéket közvetít és segíti a fogyasztót az eligazodásban.
A pályázók azt vallják, hogy inkább magasabb mérce szerint minősíttetik magukat először, mert az elért kitüntetés magasabb szintre emeli terméküket.

Elismerések megoszlása
Egyéb díjazással még nem rendelkező
Egyéb díjazással már rendelkező
Összesen:

Pályázatok száma (db)
32
35
67

%
48%
52%
100%

32 (48%
8%)

35 (5
(52%)

 Egyéb díjazással még nem rendelkező
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A győztes pályázatok 73%-a a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg 27%-uk kapcsolódik valamilyen
szolgáltatáshoz.

Pályázati lehetőségek
Szolgáltatások
Termékek
Összesen:

Pályázatok száma (db)
18
49
67

%
27%
73%
100%

18 (27%)

49 (73%)

 Szolgáltatások

Területi megoszlás
Vidék
Budapest
Külhon
Összesen:

 Termékek

Pályázatok száma (db)
39
22
6
67

%
58%
33%
9%
100%

6 (9%)

22 (33%)
39 (58%
8%)

 Vidék

 Budapest

 Külhon

A nyertesek 33%-a budapesti, 58%-a pedig vidéki székhellyel rendelkezik, díjazottjaink 9%-a határainkon túlról
érkezett.
A díjnyertes pályázatok az ország 13 megyéjéből érkeztek az ország összes régióját érintve, természetesen
jelentős mennyiségű díjnyertes pályázattal büszkélkedhet a főváros, Budapest is.
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A 2019. évi nagydíjak és védjegyhasználatok megyénkénti megoszlása:
Megye

Pályázók
száma
megyénként

%

Pályázatok
száma
megyénként

%

Budapest

15

25

21,5

32

Pályázók neve

Pályázatok
száma

Pályázatok megnevezése

A+P
MAGYARORSZÁG
Kft.

1

Andrea Kft.

1

Balázs –Diák Kft.

1

Budapest
Gyógyfürdői
és Hévizei Zrt.
CO-OP
Hungary Zrt.

1

Online megrendelő
alkalmazás:
www.gyorsforditas.hu/
wizard/client
A baba kényelmes pihenése
a család nyugalmáért
Képességfejlesztés minden
korosztálynak
Csillaghegyi
Árpád Forrásfürdő

Grabowski
Kiadó Kft.
Hungast
Holding Zrt.

1

Hülitzerné
Veress Katalin e.v.
Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK
Biokozmetikai Kft.
Lidl
Magyarország Bt.

1

Gyermekvendéglátás
(közétkeztetés),
Munkahelyi vendéglátás,
Szociális étkeztetés
VERMIX termékcsalád

1

Férfi termékcsalád

2

1

6,5

„COOP Jót Jó Áron”
Bécsi virsli
„COOP Jót Jó Áron” Tokaji
Furmint száraz fehérbor
és Zempléni Cuvée félédes
fehérbor (0,75 literes
kiszerelés)
Business Days konferencia

Pikok Pure Termékcsalád
Amethyst termékcsalád
Öko bevásárló textiltáskák
Celeste Bikavér 0.75 l.
Trattori Alfredo 560 gr-os
Magyaros Pizza
Húsfarm GMO mentes
baromfi termékcsalád
Helyben sütött pogácsa
termékcsalád
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Megye

BácsKiskun

Békés

Pályázók
száma
megyénként

2

6

%

3

10

Pályázatok
száma
megyénként

2

4,5

%

Pályázók neve

Csongrád

2

6

3

10

2

8

Pályázatok megnevezése

NATURLAND
Magyarország Kft.
Népművészeti
Egyesületek
Szövetsége
Oktatási Hivatal

1

ORIENTAL
HERBS Kft.
VendelFood Kft.

1

NATURLAND Inno Rheuma
Forte krém 70 gr.
Mesterségek Ünnepe
– az élő népművészet
fóruma
DPR AAE Pályaorientációt
Támogató Modul
Szűztea termékcsalád

1

BUZA kolbászvariációk

Körös-Net
Szolgáltató
és Kereskedő Kft.

1

Kunság-Szesz Szeszipari Zrt.

1

Az életminőség javítására
szolgáló integrált
egészségügyi tanácsadás
mozgásukban korlátozott
személyek részére
Mátyás Keserű Likőr

ALFÖLDI-HÚS Zrt.

1

1

1

3

7

Deka Union Kft.
Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.
Gyulahús Kft.

BorsodAbaújZemplén

Pályázatok
száma

0,5
1
1

TRENTINO mediterrán
fűszerezésű sertéskolbászok
Pikok Pure termékcsalád
Prémium Klasszik
Pulykamell
Gyulai Darabos Sertés Májas
sültpaprika ízesítéssel
SCHÜCO
profilrendszerekből készülő
aluminium nyílászárók

Németh
Nyílászáró-gyártó
és forgalmazó Kft.

1

DIPA Diósgyőri
Papírgyár
Hollóházi
Porcelángyár Kft.

1

Biztonsági alappapírok

1

Forma 1 emléktrófea
porcelán certifikációval
ellátva

CSOMIÉP Kft.

1

Nagyszelvényű vasbeton TB
mederburkoló elemcsalád

3

12
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Megye

GyőrMosonSopron

HajdúBihar

Heves

Pályázók
száma
megyénként

2

2

1

%

3

3

1,5

Pályázatok
száma
megyénként

2

2

1

%

Pályázók neve

Pályázatok
száma

Pályázatok megnevezése

Délalföldi
Kertészek Zöldség-Gyümölcs
Termelői
és Értékesítő
Mezőgazdasági
Szövetkezete
Fán Group Kft.
Mystic Nails
Hungary
Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Natural Immun
Control
System zrt.

1

„Szentesi paprika”, oltalom
alatt álló földrajzi jelzéssel
(OFJ) rendelkező zöldségtermékcsalád különböző
kiszerelésekben

1
1

Lotti tejföl 20% 330 gr.
Mystic Nails - Ahogy Kérted
gél-lakk kollekció

2

SOLE – MiZo Zrt.

2

One Year Product Q1, Q10
és Omega3+Inulin+élőflóra
étrend-kiegészítő
Medium-term Product 9x
Microbiom Rebalance +3
enzymes étrend-kiegészítő
Mizo laktózmentes
termékcsalád
MIZO ízesített termékcsalád
450 ml. kiszerelésekben

Dent-Art-Technik
Kft.

1

Győri
Likőrgyár Zrt.

1

GéSz Gaál
és Sziklás Kft.
HAJDU Hajdúsági
Ipari Zrt.

1

Flavon Peak Veggie

1

HAJDU SMILEY
zártrendszerű, elektromos
fali forróvíztároló
termékcsalád

Aventics
Hungary Kft.

1

Nagy teljesítményű
elővezérlő szelepcsalád

3

Fogászati termékek gyártása
virtuális tervezéssel PEEK
alapanyagból
Pannonhalmi
bogyósgyümölcs pálinka
termékcsalád

3

1,4
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Megye

Nógrád

Pest

Somogy

Pályázók
száma
megyénként

%

Pályázatok
száma
megyénként

%

1

1,5

1

1,4

8

1

14

1,5

8

1

Pályázók neve

Pályázatok
száma

Pályázatok megnevezése

P92
Prónay-kastély Kft.

1

Prónay-kastély
rendezvényhelyszín
és rendezvényszervezési
szolgáltatás

Animall
Professional
Care Kft.
BEEBOR Első
Magyar Mézbor
Manufaktúra Kft.
CosMed Kozmetológiai
és Diagnosztikai
Gyártó és
Kereskedelmi Kft.

1

Dr. Pet bolha és kullancs
irtó termékcsalád kutyák
és macskák részére
BeeBor mézbor

Flover Artitude Kft.

1

KRL Kontrol Kft.

1

Mag-Log
Transport Kft.

1

Manhertz Erzsébet
Szociális Alapítvány

1

Thermal Hotel
Visegrád**** superior

1

Yamuna Kft.

1

12

1

1

PANDHY’S™ COSMIXOleo Line termékcsalád
- innovatív, személyre
szabott, professzionális
és lakossági szépségápolási
rendszer Oleo Formulák
Teljes körű, exkluzív
esküvői, rendezvényés üzletdekoráció, belső
enteriőr és design
Fázisjavító berendezések
országos szervize
Pénztárca kímélő, óramű
pontos logisztika, biztonság,
optimális folyamatok,
átláthatóság, komplett
logisztikai outsourcing
Az Idős Ember Értéke
Rendszerhasználati
Kézikönyv
„…kényeztető pihenés
a Természetes Harmónia
Vonzásában…”

1,4
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Beauty Elixír ránctalanító
termékcsalád
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Megye

SzabolcsSzatmárBereg

Veszprém

Zala

Erdély
(Románia)

Összesen:

Pályázók
száma
megyénként

%

Pályázatok
száma
megyénként

%

5

9

6

9

1

1

7

60

1,5

1,5

12,5

100

1

1

6

67

Pályázók neve

Pályázatok
száma

Pályázatok megnevezése

Agrova
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

1

HERBADOCTOR Kft.
Honey Hill Kft.
MARKETINGSHOP
Kft.
Szatmári
Konzervgyár Kft.

1
1
1

Baktériumkészítmények
kijuttatásának új dimenziója:
Phyller kijuttató szerkezettel
és Temposensor Basic
vezérlőegységgel
Flex Body Termékcsalád
Royal Méh Balzsam
Márti balzsam Viszeres lábra
gyógynövényekkel
Rege Reformszószok
Termékcsalád
Rege Saláták termékcsalád

Bakonyerdő
Erdészeti és Faipari
Zrt. - Franciavágási
Fűrészáru Gyár

1

Bakonyi fűrészelt lamella

Lenti
Gyógyfürdő Kft.

1

Termal Hotel Balance****
Lenti

Asociația Vadon
(Vadon Egyesület)
DEMIART S.R.L.

1

DIEMER S.R.L.

1

OrtoProfil Prod
Romania S.R.L.
Primacom S.R.L.
Petry Retail S.R.L.
Primer Electro
S.R.L.

1

A Vadon Egyesület által
végzett természeti nevelés
Fából faragott vadászati
tárgyak, szobrok,
domborművek
SigNature arcápoló
termékek organikus,
egészséges és biztonságos
alapanyagokból
ScoliCamp – speciális tábor
szkoliózisos gyerekeknek
Válogatott Húsok Program
Válogatott Húsok Program
Tiffany ólomüvegek, Tiffany
festett üvegek, festett
síküvegek

2

1,4

1,4

9

100

1

0,5
0,5
1

67
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2019. évi díjazott pályázatok megyénkénti megoszlása
Megye
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Erdély (Románia)
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Veszprém
Zala
Összesen:

Pályázatok száma (db)
2
4,5
2
21,5
8
6
2
2
1
1
8
1
6
1
1
67

%
3
7
3
32
12
9
3
3
1,4
1,4
12
1,4
9
1,4
1,4
100

Bács-Kiskun
Bá
n
Béké
kés
ké
Borsod-Abaúj
új-Zemplén
plén
Budapestt
Budapes
Csongrád
ongrád
Erdély (Románia)
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Veszprém
Zala
0

5

10
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a gazdaság széles területét lefedő témakörökben adott módot a pályázók megmérettetésének.
A beérkezett és díjazott pályázatok bizonyították is, hogy a legváltozatosabb témákban végeznek kiemelkedő
munkát.
A bírálásnál minden esetben kiemelt fontossággal bír az energiahatékonyság, a környezettudatosság. A díjazott pályázatok köre jól mutatja a fogyasztói, illetve a keresleti-kínálati trendek, igények mozgását. A pályázatokat vizsgálva megállapítható, hogy szinte minden pályázat a digitalizáció valamilyen alkalmazását használja.
Megfigyelhető ez olyan klasszikus csoportnál is, mint az élelmiszerek vagy a különböző rendezvények. Idén az
informatikai pályázatok szorosan épülnek más témakörökre, mint például az oktatás.
A 2019. évben az Érték és Minőség Nagydíjat elnyert pályázatok pályázati főcsoportonkénti
megoszlása
Pályázati főcsoport
Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
Ruházati termékek és kiegészítők
Kozmetikai termékek
Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
Megvalósult létesítmények
Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
Informatikai programok, rendszerek
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)
Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények,
szolgáltatások
A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve
a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői
tevékenység
Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
Vendéglátás (beleértve az étkezési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások,
ételkiszállítás
Kulturális, szakmai rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
Díszműáruk
Falak, homlokzatok, design elemek, fábó készült egyedi megoldások és nyílászárók,
valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
Szállítmányozás, raktározás, tárolás, (veszélyes anyagok is)
Egyéb szolgáltatások
Összesen:
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Pályázatok
száma (db)
3,0
1,0
9,5
1,0
0,5
3,0
1,0
1,0
1,5
26,0

1,0
2,0
0,5

1,5
2,0
1,5
3,5
1,0
1,5
1,0
4,0
67,0
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Egyéb szolgá
gáltatások

4,0

Szállítmányozás, raktározás, tárolás, (v
(veszélyes…

1,0

Falak, homlokzatok, design elemek, fábó
bó készült…

1,5

Dísz
szműáruk

1,0

Kulturális, szakmai rendezvények, sportese
semények,…

3,5

Vendéglátás (beleértve az étkezési kul
ultúrát is),…

1,5

Az életminőség javítására szolgáló ter
ermékek,…

2,0

Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési…

1,5

A szabadidő kulturált eltöltés
töltését
ltését
ését ssegítő…
A segítséggel élők számára
áraa fejles
fejljles
fejleszte7…
Orvosi eszközök (ak/v orvosi eszköz
zközök
ök is), or
orvosi…

0,5
2,0
1,0

Mezőgazdasági és élelmiszer
er termé
termék
mékek (friss
mék
ss és…
és…

26,0
0

Informa#kai
a#kai
kai prog
programok,
ogramok,
k, rends
rendszerek
ren
r ds

1,5
1,

Sziliká#pari késztermékek
rmékek (üve
veg,
g, p
po
porcelán,
rcelán, ke
rcelán
kerá
rámi
rá
mia)
mi

1,0
1,

Megv
Me
gvalósult
alós
alósul
ósult
ósul
ult létesítménye
léte
tesítm
tmények

1,0
1,
0

Építési
ésii termék
termékek, energi
term
energiahaté
energiah
energiahaté
giahat
atéko
kony
nysági
gi épít
építési…
ési…
Bútorok,
Búto
k, llakás
lakásás- és iro
irodai berendez ések,…
irodai
Háztartá
tás-vegyipari
tá
iparii te
ipar
term
termék
rmékek, ve
vegy
gyipari
gy
ipari termékek
termékek

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

Kozme#kai
Kozm
e#kai termékek
termékek
Ruháza
Ruhá
háza#
háza
# termékek
termék
ékek és kiegészítő
kiegészítő
észítőkk
Ipari
arii gé
gépek,
gépe
pek,
k, berendezések;
berende
dezések; házt
ztar
artási,…
ar
si,…

9,5
1,0
1,
0
3,0
3,

Minden díjazott pályázat kiemelkedő és iránymutató munka, a pályaművek mindegyike rendelkezik újdonságelemmel. Céljuk volt, hogy bemutassák színvonalas, magas szellemi értékeket képviselő termékeiket szolgáltatásaikat, melyeknél fontos szempontként jelent meg a fogyasztók, felhasználók mind magasabb szintű
kiszolgálása. Ezzel is befolyásolják a tudatos választási kultúra fejlesztését.
A számokat megfigyelve megállapítható, hogy az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb
csoportot képviselik. A védjegyhasználók közel 40%-a ebből a körből került ki. A kitüntetett élelmiszerek mindegyike külön 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 ízélmény se csorbuljon.
Étrend-kiegészítőkkel többen is pályáztak, megmutatva, hogy e témakörben is lehet különféle szempontrendszer szerint összeállított, a természet lehetőségeit mind jobban kiaknázó termékeket alkotni, amelyek segítséget jelentenek az egészség és jobb közérzet eléréséhez
A vendéglátáshoz kapcsolódó pályázatoknál kiemelkedő szerepet kapott az éttermi vendéglátás, az egészséges és finom ételek bemutatása.
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Idén díjazottaink között szerepel olyan pályázat, amelyik bebizonyította, hogy a közösségi étkeztetést is lehet
egészséges alapanyagokból, jó ízűen elkészíteni.
A kozmetikai és háztartás-vegyipari termékek témakörben benyújtott pályázatok száma és színvonala emelkedő 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. A díjazottak nagy része készített gyógynövények alkalmazásával olyan készítményt,
amely különböző egészségügyi problémák enyhítésében is eredményesen használhatók.
Kiemelkedő színvonalú pályázatok érkeztek különböző rendezvényeket bemutatva, kiemelve azt a sokszínűséget és ötletességet, amivel egy rendezvény a formalitás mellett kötetlen környezetet biztosítva minden
résztvevőnek maradandó és hasznos élményt nyújt.
A díjazott ipari gépek, berendezések, háztartási eszközök között megtalálható a gyakorlat szülte ötletes újdonság és a mindennapjainkat segítő vízmelegítő is.
A tudásalapú gazdaság legfontosabb pillére az informatika. Pályázataink új lehetőségekkel, izgalmas, korszerű
megoldásokkal ismertettek meg bennünket. Az e témakörben benyújtott pályázatok előre mutató 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. Az
ember, az emberközpontú szociális gondolkodás jellemzi a díjazott pályázatokat. Méltán fogják ebben a témakörben is öregbíteni az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét. Az e pályázati csoportban érkezett
pályázatok kiemelkedő tudást halmoztak fel – sok elgondolkodtató újdonságelemet is bemutatva –, méltán
gyarapítják a győztesek táborát.
A gazdaság különböző területeiről díjaztuk a benyújtott pályázatokat. Minden témakörre elmondható, hogy
a benyújtott és díjazott pályázatok saját szakterületükön belül példa értékű munkák, megemlítve a ruházati
termékek, bútoripari alapanyagok, szilikátipari késztermékek, orvosi eszközök, díszműáruk témakörét.
Az építőipari pályázatokon kívül is 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.
Az elmúlt esztendőben jeleztük, hogy a Kiírói Tanács célja, a díjazott szolgáltatások bővítése, ez a törekvés
10%-körüli növekedéshez vezetett.
A pályaművek benyújtói dokumentációikban törekedtek a széles körű és korrekt bemutatkozásra, a benyújtott pályázatok több mint 80%-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.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük elismeréséül a Kiírói Tanács, a kiírók külön-külön, valamint különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek további értékes különdíjakat ajánlottak fel.
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjai:
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. A Nívódíjat magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Kiírók Tanácsa által alapított 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 Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díját magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlya megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és
Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el,
amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet
alakításához, fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi
Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
A Kiírók Tanácsa 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. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelángyár Kft.
alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációs Vezető Nívódíj elismeréssel olyan cégvezetőt, vagy vezető munkatársat kívánnak jutalmazni a Kiírói Tanács, aki hosszú évek óta bizonyíthatóan elkötelezett innovatív
gondolkodásmóddal irányítja a rábízott területe és aktív segítője az újdonságok megvalósításában, mellyel
érték teremtően járul hozzá a gazdasági színvonal emelkedéséhez is.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíját a XXI. század technológiájának kiemelten
kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
A 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 kitüntetést magyar-angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért 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 minőségi tájékoztatásért, a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában
használhatja. Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj elismerést Sárkány Gábor grafikus művész
által tervezett egyedi Díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófea
tanúsítja.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj 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.
A díjat magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített trófea
tanúsítja.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 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.
Az elismerést magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített
egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Továbbá értékes különdíjakat adományoztak a kiírók külön-külön is: a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft.
A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Magyar Termék 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.
A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhetőbb lakótér kialakításáért”.
A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy Medical
Wellness Auditot.
A Különdíjat díszokirat és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi porcelán tanúsítja.
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Az S.C. SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég az általa kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy munkavédelemi és katasztrófa-védelmi auditálást.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Szintén különdíjat ajánlott fel a Communautrade–Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület, a Sérültek.hu Magazin, a Transilvanum Alapítvány, a Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, oktatási és Jótékonysági Alapítvány, a Tudományos Újságírók Klubja
2019. Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanács által díjazott Pályázatok
s. sz. Pályázó
1.
A + P MAGYARORSZÁG Kft.
2.
3.

Agrova Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
ALFÖLDI-HÚS Zrt.

4.

Andrea Kft.

5.

Animall
Professional Care Kft.

6.

Asociatia Vadon
(Vadon Egyesület) (Ro)

7.

Aventics Hungary Kft.

8.

Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt. - Franciavágási
Fűrészáru Gyár
Balázs-Diák Kft.
BEEBOR Első Magyar Mézbor
Manufaktúra Kft.
Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.
CO-OP Hungary Zrt.

9.
10.
11.
12.
13.

Pályázat
Online megrendelő alkalmazás:
www.gyorsforditas.hu/wizard/client
Baktériumkészítmények kijuttatásának új dimenziója: Phyller
kijuttató szerkezettel és Temposensor Basic vezérlőegységgel
TRENTINO mediterrán fűszerezésű sertéskolbászok: pároskolbász,
vastagkolbász, szeletelt vastagkolbász
A baba kényelmes pihenése a család nyugalmáért: Pillangó párna
és takaró; Pelenka törölköző; Kapucnis törölköző-takaró; Teljesen
nyitható hálózsák; Alulról és felülről nyitható hálózsák; Hordozható
játszószőnyeg és játéktároló; Ágynemű garnitúra formapárnás
fejvédővel; Ágynemű garnitúra fonott fejvédővel; Ágynemű garnitúra
tépőzáras fejvédővel
Dr. Pet termékcsalád: bolha- és kullancsriasztó nyakörv kutyák
részére; bolha- és kullancsriasztó nyakörv macskák részére; bolhaés kullancsriasztó spot on kutyák részére; bolha- és kullancsriasztó
spot on macskák részére; bolha- és kullancsriasztó sampon kutyák és
macskák részére; bolha- és kullancsriasztó permet kutyák és macskák
részére
A Vadon Egyesület által végzett természeti nevelés:
Múzeumpedagógiai szolgáltatások; Tematikus rajzversenyek;
Múzeumon kívüli természetismereti programok és tevékenységek
Nagy teljesítményű elővezérlő szelepcsalád:
10W, 30mm kivitel; 5W, 22mm kivitel
Bakonyi fűrészelt lamella

Képességfejlesztés minden korosztálynak
BeeBor mézbor
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő
„COOP Jót Jó Áron” Bécsi Virsli (300g-os kiszerelés)
„COOP Jót Jó Áron” Tokaji Furmint száraz fehérbor és Zempléni
Cuvée félédes fehérbor (0,75 literes kiszerelés)
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s. sz. Pályázó
14.
CosMed Kozmetológiai és
Diagnosztikai Gyártó és
Kereskedelmi Kft.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Pályázat
PANDHY’S™ COSMIX-Oleo Line termékcsalád - innovatív, személyre
szabott, professzionális és lakossági szépségápolási rendszer Oleo
Formulák: OleoActiveBlends Szett; CalmBooster; ShieldBooster;
BrightBooster; TanBooster; NightBooster; EnergyBooster
CSOMIÉP Kft.
Nagyszelvényű vasbeton TB mederburkoló elemcsalád: 250/330/130;
300/380/130; 350/430/130; 400/480/130; 450/530/130
Deka Union Kft. /
Pikok Pure termékcsalád: Csemege szeletelt szárazkolbász 100g;
Lidl Magyarország Bt.
Csípős szeletelt szárazkolbász 100g; Csemege szárazkolbász 250g;
Csípős szárazkolbász 250g
DEMIART S.R.L. (Ro)
Fából faragott vadászati tárgyak, szobrok, domborművek: Hubertusz
szobor; Vadász a kutyával szobor; Faragott trófea alátétek; Fali óra;
Medve szobor; Farkas szobor; Szarvasbika szobor; Szarvasbika
dombormű; Hegyi kecske do1mbormű, Vaddisznó szobor
DENT-ART-TECHNIK Kft.
Fogászati termékek gyártása virtuális tervezéssel PEEK alapanyagból
Délalföldi Kertészek
„Szentesi paprika”, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ)
Zöldség-Gyümölcs Termelői rendelkező zöldség-termékcsalád különböző kiszerelésekben:
és Értékesítő Mezőgazdasági hegyes erős paprika 5db/zacskó; étkezési fehér paprika 500g/zacskó
Szövetkezete
és 5db/zacskó; kápia paprika 750g/grilltálca és 50g kiskiszerelt kosár
DIEMER S.R.L. (Ro)
SigNature arcápoló termékek organikus, egészséges és biztonságos
alapanyagokból: Ránctalanító Organikus Férfiarckrém Hialuronsavval
és E-vitaminnal; Teen Hydra Energizer Daily Cream - tinédzsereknek;
IT Hydra Energizer Daily Cream - informatikusoknak; Sminkeltávolító
Tej Hidratáló Formulával Normál és Zsíros Arcbőrre; Sminkeltávolító
Tej Hidratáló Formulával Száraz és Vegyes arcbőrre; 35+ Ránctalanító
és Bőrfeszesítő Szérum Hialuronsavval, A és E Vitaminokkal;
50+ Ránctalanító és Bőrfeszesítő Szérum Hialuronsavval, A
és E Vitaminokkal; Booster Multicomplex AntiAging; Booster
Multicomplex AntiAkné
DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. Biztonsági alappapírok (bankjegy, okmány, közhiteles okmány, jegy,
vízjeles nyomtatópapír)
FÁN GROUP Kft.
Lotti tejföl 20% 330g
Flover Artitude Kft.
Teljes körű, exkluzív esküvői, rendezvény- és üzletdekoráció, belső
enteriőr és design
Gallicoop
Prémium Klasszik Pulykamell
Pulykafeldolgozó Zrt.
GéSz Gaál és Sziklás Kft.
Flavon Peak Veggie
Grabowski Kiadó Kft.
Business Days konferencia
Győri Likőrgyár Zrt.
Pannonhalmi bogyósgyümölcs pálinka termékcsalád (40%, 0,5l):
Málna-; Szamóca-; Bodza-; Feketeribizli; Málna-Feketeribizli;
Feketeszeder
GYULAHÚS Kft.
Gyulai Darabos Sertés Májas sültpaprika ízesítéssel
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
HAJDU SMILEY zártrendszerű, elektromos fali forróvíztároló
termékcsalád: SY80R; SY120R; SY150R
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s. sz. Pályázó
30.
HERBADOCTOR
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
31.
Hollóházi Porcelángyár Kft.
32.
Honey Hill Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
33.
Hungast Holding Zrt.
34.

Hülitzerné Veress Katalin e.v.

35.

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK
Biokozmetikai Kft.

36.
37.
38.
39.

Körös-Net Szolgáltató
és Kereskedő Kft.
KRL Kontrol Kft.
Kunság-Szesz Szeszipari Zrt.
Lenti Gyógyfürdő Kft.

40.

Lidl Magyarország Bt.

41.
42.
43.
44.

Lidl Magyarország Bt.
Lidl Magyarország Bt.
Lidl Magyarország Bt.
Lidl Magyarország Bt.

45.
46.

Lidl Magyarország Bt.
Mag-Log Transport Kft.

47.

Manhertz Erzsébet Szociális
Alapítvány
MARKETINGSHOP
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Mystic Nails Hungary
Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.

48.

49.

50.

Natural Immune
Control System Zrt.

Pályázat
Flex Body Termékcsalád: Kollagénes Ízületi Krém; Kollagénes Ízületi
Spray
Forma 1 emléktrófea porcelán certifikációval ellátva
Royal Méh Balzsam (250 ml)
Gyermekvendéglátás (közétkeztetés), Munkahelyi vendéglátás,
Szociális étkeztetés
VERMIX termékcsalád: Tonik Forte; Szárító keverék; Szárító keverék
forte
Férfi termékcsalád: Testápoló 200 ml;
Borotválkozás utáni balzsam 100 ml;
Hidratáló krém 50 ml; Arcradír 50 ml
Az életminőség javítására szolgáló integrált egészségügyi tanácsadás
mozgásukban korlátozott személyek részére
Fázisjavító berendezések országos szervize
Mátyás Keserű Likőr
Thermal Hotel Balance**** Lenti „…tökéletes feltöltődést nyújtva
a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiaparkkal közvetlen
összeköttetésben…”
Amethyst termékcsalád: Tokaj Amethyst száraz furmint; Tokaji édes
Szamorodni; Tokaji édes Késői arany; Prémium Amethyst félszáraz
furmint; Tokaji Amethyst félszáraz Hárslevelű
Öko bevásárló textiltáskák
Celeste Bikavér 0,75l
Trattori Alfredo 560 g-os Magyaros pizza
Húsfarm GMO mentes baromfi termékcsalád: egész csirke; csirkemell
filé; csirke combmix; csirke szárny
Helyben sütött pogácsa termékcsalád: Burgonyás; Sajtos; Betyár
Pénztárca kímélő, óramű pontos logisztika, biztonság, optimális
folyamatok, átláthatóság, komplett logisztikai outsourcing
Az Idős Ember Értéke Rendszerhasználati Kézikönyv
Márti balzsam Visszeres lábra Gyógynövényekkel

Mystic Nails - Ahogy Kérted gél-lakk kollekció: 96 - Rád Bízom; 97 Lepj Meg; 98 - Egyszerű; 99 - Mindegy; 100 - Valami Trendi; 101 - Nem
Tudom; 103 - Lila Gőzöm Sincs; 104 - Olyan Egyedi; 105 - Dögös;
106 - Őszies; 107 - Valami Szolid; 108 - Jó Kérdés; 109 - Kellemes; 110 Valami Nyári; 111 - Mindenhez Megy; 112 - Valami Vidám; 113 - Valami
Vagány
One Year Product Q1, Q10 és Omega3+Inulin+élőflóra étrendkiegészítő
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s. sz. Pályázó
51.
Natural Immune
Control System Zrt.
52.
NATURLAND
Magyarország Kft.
53.
Németh Nyílászáró-gyártó
és forgalmazó Kft.
54.
Népművészeti Egyesületek
Szövetsége
55.
Oktatási Hivatal
56.
ORIENTAL HERBS Kft.
57.
OrtoProfil Prod
Romania S.R.L. (Ro)
58.
P92 Prónay-kastély Kft.
59.
60.

Primacom S.R.L. (Ro) /
Petry Retail S.R.L. (Ro)
PRIMER ELECTRO S.R.L. (Ro)

61.

SOLE-MiZo Zrt.

62.

SOLE-MiZo Zrt.

63.

Szatmári Konzervgyár Kft.

64.

Szatmári Konzervgyár Kft.

65.
66.

Thermal Hotel Visegrád
****superior
VendelFood Kft.

67.

YAMUNA Kft.

68.

Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat Vállalkozási Nívódíj

Pályázat
Medium-term Product 9x Microbiom Rebalance +3 enzymes étrendkiegészítő
NATURLAND Inno Rheuma Forte krém 70g
SCHÜCO profilrendszerekből készülő alumínium nyílászárók: AWS/
ADS 65.HI; AWS/ADS 70.HI; AWS/ADS 75.SI; AWS/ADS 90.SI
Mesterségek Ünnepe - az élő népművészet fóruma
DPR AAE Pályaorientációt Támogató Modul
Szűztea termékcsalád
ScoliCamp - speciális tábor szkoliózisos gyerekeknek
Prónay-kastély rendezvényhelyszín és rendezvényszervezési
szolgáltatás
Válogatott Húsok Program
Tiffany ólomüvegek, Tiffany festett üvegek,
festett síküvegek
Mizo laktózmentes termékcsalád: dobozos tej 1l/2,8%; dobozos GMO
mentes UHT tej 1l/1,5%; UHT kakaó 330 ml; UHT light kakaó 450 ml;
UHT kakaó 200 ml; mogyorós csoki ízű tej 450 ml; joghurt 130 g;
gyümölcsjoghurt gyümölcsdarabokkal 150 g eper és barack; kefír 150
g; tejföl 20% 330 g; vödrös tejföl 20% 800 g; vaj 100 g; vajkrém 38%
200 g; magyaros vajkrém 39% 200 g; trappista sajt 700 g; szeletelt
trappista sajt 125 g; félzsíros tégelyes túró 250 g; natúr Túró Rudi 30
g; UHT főzőtejszín 20% 330 ml
Mizo ízesített ital termékcsalád 450 ml-es kiszerelésekben: kókuszos
csoki ízű tej; kakaó; banános csoki ízű tej; laktózmentes light kakaó;
madártej ízű tej; tejeskávé; mogyorós csoki ízű tej; ananász-kókusz
ízű tej; meggyes-csoki ízű tej
Rege reformszószok termékcsalád (720 ml): Almaszósz (almadarabok
kókusztejes mártásban); Meggyszósz (magozott meggy kókusztejes
mártásban); Narancsos körteszósz (körtedarabokkal)
Rege Saláták termékcsalád: Sárgarépasaláta 370 ml;
Zellersaláta 370 ml; Tormás céklasaláta 580 ml; Burgonyasaláta 720
ml; Fitness saláta 720 ml; Uborkasaláta 720 ml
„…kényeztető pihenés a Természetes Harmónia Vonzásában…”
BUZA kolbászvariációk: Mediterrán szalámi; Szarvas csemege
vastagkolbász; Szarvas csípős vastagkolbász
Beauty Elixir ránctalanító termékcsalád: nappali krém; nappali gél;
szemkörnyék ápoló; éjszakai krém
Deka Union Kft.
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s. sz. Pályázó
69.
Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat Poszthumusz
Életmű díja
70.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat
Energiahatékonyságért
és Környezetvédelemért
Nívódíj
71.
Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat Innovációért
Nívódíj
72.
Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat Innovációs Vezető
Nívódíj
73.
Az Érték és Minőség Nagydíj
Pályázat Digitalizációért
Nívódíj
74.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat 2019. évi
Felfedezettje Különdíj
75.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat
Kommunikációért Nívódíj
76.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat
Kommunikációért Nívódíj
77.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat
Kommunikációért Nívódíj
78.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat
Kommunikációért Nívódíj
79.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat Kárpát
Hazáért Nívódíj
80.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat Kárpát
Hazáért Nívódíj
81.
Az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat Kárpát
Hazáért Életmű Díj

Pályázat
Lődi Lászlóné lakkfesték ipari szakmérnök
Poli – Farbe Kft.
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Szatmári Konzervgyár Kft.: Rege Reformszószok

Mészáros Antal ügyvezető igazgató, CSOMIÉP Kft.

Oktatási Hivatal: DPR AAE Pályaorientációt
Támogató Modul
Mag-Log Transport Kft.: Pénztárca Kímélő óraműpontos logisztika

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
MTI Igazgatóság, Hírszolgáltatása
Médiaworks vidéki napilapok központi szerkesztősége

Hír TV alkotógárdája

MTVA Határon túli tudósítói hálózata

Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek
Révész Imre Társasága (RIT)
Simó Klára a Transilvanum Alapítvány elnöke

Végh László szociológus, politologus a somorjai Bibliotheca
Hungarica könyvtár létrehozója.
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Őszintén reméljük, hogy győzteseinknek nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacokat is sikerül meghódítaniuk. Hisszük és valljuk, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy hathatós segítséget jelent a
minőségi magyar és Kárpát-régióban gyártott termékek exportja során, hiszen bebizonyosodott, hogy tőlünk
nyugatabbra, a fejlettebb gazdaságú országok vállalkozásai nem csak fontosnak, hanem sikereik meghatározójának tartják, hogy valamilyen tanúsító védjeggyel hívják fel a figyelmet kiválóságukra.
Thomas Glaser az Európai Unió kommunikációs tanácsadója már csatlakozásunkkor is felhívta a figyelmet arra,
hogy a védjegyek tehetik a legtöbbet - pozitív üzenetükkel - a termékek érdekében. Mindannyiunk érdeke,
hogy a gazdasági életben egyre nagyobb súllyal vegyenek részt oltalommal rendelkező, tudásalapú termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő magyar cégek.
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.
(Kiss Károlyné Ildikó, Horváth László Tibor)
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