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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 lebo-
nyolítása.

A szervezet tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőség-tanúsításhoz-, a szellemi-tulajdon védelméhez, 
valamint a pályázat szervezéshez kapcsolódó témakörök széles területét felölelő szakmai tapasztalattal ren-
delkeznek. 

A DIAMOND Szervezőiroda Bt., tevékenységével hatékonyan támogatja az üzleti vállalkozásokat aktív minő-
ségpolitikájukban. Programjai elsősorban az innovatív ipari vállalkozások, hazai és nemzetközi gazdasági po-
zíciójának 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 szerve-
zetek, vállalkozások gazdasági kapcsolatai erősítésének.

A körültekintő innovatív vállalkozások kiemelkedő lehetősége, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységük to-
vábbi finanszírozását a korábbi eredményeik üzleti alapokra helyezésével támogassák. Ehhez nyújt segítséget 
a DIAMOND Szervezőiroda Bt. az üzletfejlesztési lehetőségek feltérképezése és kiaknázási javaslatok meghatá-
rozása mellett a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása területén.
A szellemi tőke elemeinek strukturált rendszerezését követően a felhasználáshoz kapcsolódó kockázatok fel-
mérése 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-menedzs-
ment fókuszpontja.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő tájékoztatással, szakmai segítség-
nyújtással 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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„Az Érték és Minőség Nagydíj 
Pályázat olyan lehetőségét kínál, 
melynek a végeredményeként felkerülhet a 
győztes portékára, szolgáltatásra a pozitív 
megkülönböztetést jelentő embléma” 
 
Kiss Károlyné Ildikó az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati rendszer 
lebonyolítását végző DIAMOND Szervezőiroda Bt. ügyvezető igazgatója 
 
Tavaly debütált az Érték és Minőség Nagydíj. Kérem, foglalja össze az 
első év tapasztalatait. 
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy bevezetését a fejlődés diktálta. A Kiírói 
Tanács fókuszpontjai között a tavalyi évben kiemelt helyet kapott a generációs 
megújulás elősegítése és a tudásvagyonnal való gazdálkodás értékelése. A gazdasági 
életben ugyanis 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. 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 saját maguk érdekében, hanem a 
fogyasztók legjobb tájékoztatása miatt is. 
 
Apropó védjegy, kérem, magyarázza el nekünk, miért is fontos a 
minőségtanúsítás, és miért fontos a minőség-vizsgálat eredményét 
védjeggyel igazolni? 
Napjaink óriási áruválasztékában gyakran elbizonytalanodunk, hiszen nem ismerünk, 
nem tudunk mindent. A termékek, szolgáltatások minőségének ismerete egyrészt 
segíti a vásárlót a megfelelő termék, szolgáltatás kiválasztásában, másrészt alapja a 
minőségi hiba felismerésének. A minőségtanúsítás egy meghatározott szerv vizsgálata 
által felelősséggel adott igazolás, ami végső soron a mi biztonságunkat szolgálja. 
A védjegy egyértelműen és pontosan ábrázolható, megkülönböztethető megjelölés, 
mely ebből adódóan eltérő jelleget ad ott, ahol feltüntetik. Egy minőségtanúsító 
védjegy jól láthatóan hordozza azt az üzenetet, hogy viselője megfelel az előírásoknak.  
Minősíti, magasabb szintre emeli használóját a gazdaság szereplői között. A 
fogyasztóknak, vásárlóknak egyértelmű segítséget nyújt, hogy számukra a 
legmegfelelőbb döntést hozhassák meg. Én úgy gondolom, hogy nem csak fontos, de 
rendkívül hasznos is egy minőségtanúsító védjegy feltüntetése. Sőt, közös feladatunk 
és érdekünk, hogy a különböző tanúsító védjegyek jelentését, tartalmát minél 
szélesebb rétegekkel ismertessük meg. Egy ország gazdasági erejét az is mutatja, ha 
minél több termékén, szolgáltatásán látható valamilyen minősítő védjegy. 
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A magyar elme a 
szükségből mindig erényt 
kovácsolt. Rengeteg jó apró, 
kisebb és nagyobb ötlet vált már üzleti 
sikerré. Jól gondolom, hogy az Érték és Minőség 
Nagydíj Pályázat is ezt az értékteremtést kívánja 
ösztönözni és díjazni? 
 
Igen, a magyar elme híres az alkotó erejéről, kreativitásáról. A pályázatok 
megmérettetésről szólnak, arról, hogy a pályázók kiemelkedhessenek a 
középszerűségből. A pályázat Kiírói Tanácsa elkötelezett híve a tudásbázis gyarapítás 
minden eszközzel való támogatásának. Tehát az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat 
(is) olyan lehetőségét kínál, melynek végeredményeként felkerülhet a győztes 
portékára, szolgáltatásra a pozitív megkülönböztetést jelentő embléma. Díjazottjaink 
kirakatai a szakértelemnek és ötletességnek, kiváló példával szolgálnak arra nézve, 
hogyan lehet az innovációs tevékenység növelésével gazdasági előnyt szerezni. 
A pályázóink, így a díjazottak nagy része is kis- és középvállalkozó, persze nagy 
vállalkozás is található közöttük, de megjelentek a művészek, alkotók, szellemi 
szabadfoglalkozásúak, egyéni vállalkozók és hagyományos gazdálkodást folytató 
őstermelők is. Ugyanakkor örvendetesnek tartjuk, hogy a pályázóink között is 
tapasztalható a gazdasági élet területén jelentkező generációváltás, amely 
egyértelműen a nyitottság, a tenni akarás felé irányul. 
A pályázat nyílt jellege miatt tehát mindenkinek lehetősége van az Érték és Minőség 
Nagydíj kitüntető cím elnyerésére és tanúsító védjegy használatára jelentkezni. 
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség, tehát a pályázási lehetőséget 
nem kötjük éves árbevételhez, létszámhoz stb. Egy fontos tényezőt kell figyelembe 
venni; csak a már gazdasági életben ténylegesen testet öltött termékben, 
szolgáltatásban megvalósult ötlet, innovatív elképzelés lehet a pályázat tárgya. 


