Kedves Olvasók!
Több évvel ezelőtt Thomas Glaser az Európai Unió
kommunikációs tanácsadója gyakorta hangoztatta, hogy a
védjegyek tehetik a legtöbbet a termékek érdekében, hiszen
tiszta, korrekt információt nyújtva segítik a fogyasztót az
eligazodásban. Mindannyiunk érdeke, hogy a gazdasági életben
egyre nagyobb súllyal vegyenek részt oltalommal rendelkező
vállalkozások. Célunk, hogy egyre hangsúlyosabb szerepe legyen
azoknak a megkülönböztető jeleknek, amelyek a kimagasló
értékekre hívják fel a figyelmet. A tanúsító védjegy híd az alkotó gyártók/szolgáltatók és a
fogyasztók között.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megalapításával és bevezetésével bővült
azon hazai és kárpát-medencei vállalakozások lehetősége, akik szeretnének kitűnni
hasonlók közül, itthon és külföldön egyaránt. Minőségtanúsító pályázati rendszerünk a
gazdaságélénkítés alternatív programjaként szervesen illeszkedik a kormányzat
gazdasági stratégiájához.
„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” – mondta egykor gróf
Széchenyi István.
Feltehetjük magunknak a kérdést, milyen üzenete van a mai magyar ember számára gróf
Széchenyi István gondolatainak? A válaszok valószínűleg különbözőek lennének, ennek
ellenére megállapíthatjuk, hogy talán soha nem volt ennyire aktuális, mint napjainkban.
Míg korábban a tudás önmagában vett értékét ismerte el a társadalom, ma inkább azt
tekinti értéknek, ami közvetlenül alkalmazható. De ez önmagában még nem elég a
sikerhez. Akik ma itt elismerésben részesülnek, kivétel nélkül felismerték, hogy
versenyképes termékek és szolgáltatások nem jöhetnek létre, ha nincs mögötte
folyamatosan bővülő tudásbázis.
Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok vállalkozás, szakember, vezető
szeretne a győztesek büszke táborához tartozni, tudván, hogy cégüket, kiválóságukat,
innovatív munkájukat is minősíti, ha minél több terméküket/szolgáltatásukat jellemzi a
minőség új emblémája, az Érték és Minőség Nagydíj. Ez a díj megtestesíti, kifejezi
Magyarország elismerését és elkötelezettségét az értékek, valamint a tanúsított
minőség iránt. Az Érték és Minőség Nagydíj korszerű, napjaink kihívásainak is megfelelő
tanúsító védjegy, mely a kiemelkedő minőségű értékek egyértelmű
megkülönböztetésével orientálja a fogyasztókat a globalizálódó piacgazdaság egyre
bővülő termékkínálatában.

Az Érték és Minőség Nagydíj azok elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a „KIVÁLÓSÁG
TÖRVÉNYÉT”, azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A díjazottak
büszkeségeink, akik bizalmat kaptak, ezzel kötelességük és felelősségük is megnő, hiszen
példaként szolgálnak. Képviselői azoknak az értékeknek, amelyek összhangban vannak
Magyarország gazdasági érdekeivel, hozzájárulva egy erősebb gazdaság
megvalósulásához.
Mi, a pályázat kiírói fontosnak tartottuk, hogy itthoni és határainkon túl működő
szervezetekkel összefogva intenzív kommunikációt folytassunk az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat ismertségének bővítéséért és a külhoni vállalkozások pályázati
lehetőséginek erősítéséért.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy tulajdonosai és működtetői széles
pályázati körrel, szigorú követelményrendszernek való megfeleléssel igyekeztek és
igyekeznek a jövőben is a fogyasztók és a felhasználók számára erősíteni a bizalmat a
minősítő rendszernek megfelelt, díjazott termékek/termékcsaládok/szolgáltatások
iránt.
Néhány gondolat a beérkezett pályázatokról.
A benyújtott pályázatok értékelése több fordulóban történt.
Az Érték és Minőség Nagydíj Kiírói Tanácsa az utolsó zsűri fordulóba jutott pályázatok
100%-át méltónak ítélte a Tanúsító Védjegy viselésére.
A pályázatokat megismerve megállapítható, hogy nem volt könnyű helyzetben a bírálók
testülete, hiszen a pályázatok széles skálája, igényes színvonala magas mércét állított a
zsűri elé. Azok a termékek és szolgáltatások, amelyek a végső megmérettetésen is
győzedelmeskedni tudtak, a legkiemelkedőbb szakmai színvonalat képviselték. A
díjazottak között megtalálható őstermelő, egyéni vállalkozó, kis- és középvállalkozás
egyaránt.
A bírált pályázatok 20 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, melyek széles gazdasági
palettát fednek le. A díjazott pályázatok 12 %-ánál összekapcsolódtak a témakörök, a
termék mellett megjelenik a kapcsolódó szolgáltatás, vagy szerviz-tevékenység,
szolgáltatások esetében pedig a többféle funkció.
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és vele az Érték és Minőség Nagydíj
Tanúsító Védjegy használatát 46 pályázó 51 pályázata érdemelte ki. A legkiemelkedőbb
pályázatok és pályázók ezen felül még a Kiírói Tanács által alapított Életmű- és
Nívódíjakban is részesültek.

A győztes pályázatok 81%-a a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg 19%-uk
különböző szolgáltatás.
A díjnyertes pályázatok az ország 12 megyéjéből érkeztek az ország összes régióját
érintve.
Nagy öröm számunkra, hogy 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.
Az anyaországból érkezett díjazott pályázatok közül 57% rendelkezik vidéki székhellyel,
43% pedig budapesti illetőségű. A díjazottak több mint 60%-a rendelkezik már
valamilyen minősítéssel, díjazással. Ők mind felismerték, hogy az Érték és Minőség
Nagydíj tanúsító védjegy viselése kiválóságukat, cégüket, innovatív munkájukat is
minősíti.
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.
A beérkezett és díjazott pályázatok bebizonyították, hogy a legváltozatosabb témákban
végeznek kiemelkedő munkát.
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. 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, látható,
hogy ez a modern tudomány már nélkülözhetetlenné vált napjainkra 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.

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 Kárpátrégióban gyártott termékek exportja során, azért is, mert tőlünk fejlettebb gazdaságú
országokban egyre meghatározóbbá válik, hogy a vállalkozások valamilyen tanúsító
védjeggyel kívánják igazolni termékeik kiválóságát.
Ezúton is gratulálunk valamennyi nyertesnek! Reméljük, hogy az Érték és Minőség
Nagydíj védjegyének birtokában tovább tudják erősíteni pozíciójukat, úgy itthon, mint a
külföldi piacokon. Kívánunk jövőbeli terveikhez, munkájukhoz sok sikert és kitartást.

