HÁTTÉRINFORMÁCIÓ AZ I. ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATRÓL
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2018-ban első alkalommal írta ki és valósította
meg 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., valamint az erdélyi, mezőcsávási székhelyű S.C. SSM & SIU
S.R.L.
A pályázathoz és a Kiírók Tanácsa munkájához kiemelt támogatást nyújt a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Segítséget nyújt szakmai tanácsaival a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala.
Előzmények
1998-ban került bevezetésre a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy a kiemelkedő minőségű
áruk elismerésére. Ezt követi 20 év után az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy, amely a
kiemelkedő minőséget jól bevált tradíciókra épülve képviseli a határainkat átlépve, nemzetközi
színtéren is.
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy egyik tulajdonosa azonos a Magyar Termék
Nagydíj tanúsító védjegy alapítójával, másik tulajdonosa a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
Kiírói Tanácsának tagja. Működtetői között megtalálhatók a Magyar Termék Nagydíj pályázat
kiírói és támogatói.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország
elismerését és elkötelezettségét az értékek, valamint a tanúsított minőség iránt. Az Érték és
Minőség Nagydíj kitüntető cím azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és
díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és
kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű áruk előállításának, illetve
szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg,
amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez. Az Érték és Minőség Nagydíj korszerű,
napjaink kihívásainak is megfelelő tanúsító védjegy, mely a kiemelkedő minőségű értékek (áruk
és szolgáltatások) egyértelmű megkülönböztetésével orientálja a fogyasztókat a globalizálódó
piacgazdaság egyre bővülő termékkínálatában.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer célja, hogy elismerje a pályázaton
megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalát, elősegítse a nemzetközi piacon
versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk
előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. Járuljon hozzá a pályázaton minősítést
szerzett áruk és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének
fejlesztéséhez. Emellett feladata, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a minőségtudatos
választásban. Eszközrendszerével járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony áruk és
szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához. Támogassa a magas hozzáadott értékű,
tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő
vállalkozások érvényesülését és szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív
minőségpolitikájának fejlesztését.

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak
megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-régióban 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. 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 biztonságot, a folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.
A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért Szakmai
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.
A zsűri az értékelésnél fokozottan veszi figyelembe:
− 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.
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, Sárkány Gábor grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél tanúsítja. Jelképe
az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft.
alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését tanúsító magyar
és angol nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által
készített egyedi trófeákat az Országgyűlés alelnöke, vagy megbízottja adja át.

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 és az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat Emlékdíja.
A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által alapított hagyomány-teremtő 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.
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 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 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 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 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.

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 elismeréseket a Magyar Országgyűlés alelnöke vagy megbízottja adja 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.
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.
A díjakat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
adja át.
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 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 idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és felesége adja át.
A KÖMI Kft. Különdíj
A KÖMI Kft. a kiemelkedő minőségű magyar termékek elismeréseként egy személyre szabott
mérnöki szolgáltatást ajánl fel az általa kiválasztott „Érték és Minőség Nagydíj” kitüntetést
elnyert gyártó vagy szolgáltató számára. A különdíjat díszokirat tanúsítja. A különdíjat a KÖMI
Kft. ügyvezetője, Somogyvári János László adja át.

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 adja 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 adja át.
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 adja át.
Az S.C. 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 adja át.
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 adja át.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Különdíja
A Magyar Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar
Újságírók Országos Szövetsége által kijelölt zsűri azt a pályázót, aki innovatív fejlesztő
stratégiájáért a MÚOSZ Különdíjában, SAJTÓ MINŐSÉGÉRT NÍVÓDÍJ elismerésben
részesül. Az elismerést díszoklevél tanúsítja. A különdíjat a MÚOSZ képviselője adja át.
A HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. Különdíja
Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPO Zrt. a kiemelkedő minőségű magyar termékek
népszerűségét növelje, egy általa kiválasztott, az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést elnyert
gyártó vagy szolgáltató számára 10 m 2 kiállítási területet ajánl fel a HUNGEXPO Zrt. által
2019. évben szervezett kiállításon. A különdíjat a HUNGEXPO Zrt. vezetője adja át.
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
magazin főszerkesztője adja át.

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
- a Transilvanum Gálán. Az elismerést Simó Klára a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között
kerül sor 2018. szeptember 11-én a Parlament Felsőházi Termében. Az esemény fővédnöke
Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.
AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT KIÍRÓINAK BEMUTATÁSA
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, elősegítése érdekében alakítja ki. Célja, hogy versenyképes termékeket
kutasson fel, mutasson be.
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.
A Hajnal Húskombinát Kft. 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat. Apáról - fiúra - unokára
szállt. Harmadik generáció ügyeli létét. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari
parkban. Magyar félsertést dolgoznak fel. A darabolt húsokat boltjaikban kínálják vásárlóiknak.
Húskészítményeket gyárt, melyeket boltjain kívül, a multinacionális kereskedelmi hálózatokban
is forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája minőségcentrikus és hagyománytisztelő.
Magyar terméket gyárt – „családunktól családod asztalára”!
"A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!" (Morus Tamás)

KÖMI Kft.
A KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda, Mérnöki, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási
Szolgáltató Kft. magánszemélyek által alapított vállalkozás, melyben a magas színvonalú
mérnöki szolgáltatás, a minőségvizsgálat- és a minőségbiztosítás a meghatározó tevékenység.
Munkatársaik a magas- és mélyépítési, illetve közlekedésépítési területen műszaki ellenőri,
szakértői, felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, többen a tervezői névjegyzékben
is szerepelnek, és valamennyien a Magyar Mérnöki Kamara tagjai.

Legrand Magyarország Zrt.
A Legrand Magyarország Zrt. jogelődjei révén 100 éve van a magyarországi piacon. Tervez,
gyárt és értékesít villamosszerelési anyagokat. A multinacionális vállalat, a Legrand Csoport a
klasszikus villanyszerelési és kisfeszültségű villamosszerelési termékek piacán vezető helyen áll
a világban, mind az öt kontinensen, a Föld 180 országában értékesíti termékeit és világszerte
35.000 főt foglalkoztat. A Legrand Csoport a fenntartható fejlődés mellett elkötelezett az ökofejlesztésben is, amely az új termékek környezeti mutatóinak meghatározását és Ökolábnyomunk csökkentését tűzte ki célul. A Legrand elvei között szerepel a magas minőség iránti
elkötelezettség, a kreativitás és a vásárlók részére a minőségtudatos iránymutatás. 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.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.
A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik meghatározó festék- és vakolatgyára, amely
100 százalékban hazai tulajdonban van. 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. 2017-ben a festéktermelés meghaladta a 44
ezer tonnát, míg az árbevétel túllépte a 11 milliárd forintot. A 2014-es év külföldön is
növekedést hozott számára, összforgalma mintegy 6,5 százalékát tette ki az export. Napjainkban
a szomszédos országokba, köztük Ausztriába, Romániába, Szerbiába, Szlovákiába és
Szlovéniába is szállít festékeket. A közel 280 embert foglalkoztató Poli-Farbe, 25 éves
fennállása alatt több milliárd forintot fordított fejlesztésekre. Nemcsak Bócsán, hanem a
környező településeken is sokaknak biztosít munkát, ezáltal pedig megélhetést. A 2017-es
esztendő mérföldkőként vonult be cég történetébe. Több mint egymilliárd forintból egy
robottechnológiával és 21. századi gyártósorral felszerelt új üzemegységet építettek. Az új
kapacitásokra építve növelni tudják exporttevékenységüket.

ProfessionCert Kft.
A ProfessionCert Kft. egy 100 százalékban magyar tulajdonban lévő szervezet budapesti
székhellyel. Fő tevékenységi területe a független műszaki ellenőrzés, vizsgálat, szakértői
vélemények készítése, tanúsítás és folyamatfejlesztés úgy Magyarországon, mint a határokon túl
is. A szervezet munkavállalói a különböző szakterületek széles területét felölelő, több évtizedes
szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Kiemelt szempont a ProfessionCert részére a
termékek/szolgáltatások biztonságának, minőségének hangsúlyozása, ezek versenyképességének
növelése. Ezért az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer támogatását kiemelt jelentőségű
feladatuknak tekintik.

S.C. SSM & SIU S.R.L. (Románia)
Az S.C. SSM & SIU S.R.L. egy erdélyi, mezőcsávási székhelyű munkavédelmi cég. A
rohamosan fejlődő céget 2008-ban a tulajdonosok azzal a célkitűzéssel alapították, hogy
szaktudásukat és szociális elkötelezettségüket összekötve partnereiknek olyan külső, akkreditált
szolgáltatást nyújtsanak, amelynek segítségével biztonságos, harmonikus, az emberi életet nem
veszélyeztető produktív munkát végezhetnek. Kiemelkedő minőségű munkavédelmi
tevékenysége révén a cég azon kevesek közé tartozik, melyek teljes körű, állandó szolgáltatást
nyújtanak partnereik számára. Az SSM & SIU 2018-ra már több mint 650 vállalkozással áll
állandó szerződési viszonyban. 2012-ben a vállalat mezőgazdasági ágát is elindította, melynek
révén diós ültetvény telepítésében, valamint a bogyós gyümölcsök termesztésében remekelnek,
kihasználva a települések földrajzi fekvését, a földek termő kapacitását és éghajlati
adottságait. Ma már 5 hektáros saját területen gazdálkodnak, termékeiket helyi feldolgozók
vásárolják fel. Hamarosan elkezdik az Európai Unión belüli termékterjesztést is.

Budapest, 2018. március 9.; az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa
További információ: http://www.emin.hu
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