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MTI TUDÓSÍTÁS 

 

Gazdaság-pályázat  

Május 25-ig pályázhatnak a vállalkozások az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyre 

 

 

    Budapest, 2018. május 14., hétfő (MTI) - A Kárpát-medencei vállalkozásoknak május 

25-ig lehet pályázni az idén először meghirdetett Érték és Minőség Nagydíj tanúsító 

védjegyre, 47 főkategóriában - közölték a kiírók az MTI-vel. 

    A pályázat kitüntetéseit szeptember 11-én, az Országház felsőházi termében adják át. 

    A kiírásra pályázhatnak a Kárpát-medencéből mindazon vállalkozások, amelyek kiemelten 

fontosnak tartják a magas minőségű termékek előállítását, szolgáltatások nyújtását.   

    A kiírás óta a konzultációs szakaszban eddig több mint 100 magyarországi és a határon 

túli érdeklődővel egyeztettek. 

    Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság ügyvezető 

igazgatója a közleményben kiemelte: a kiíróknak az volt a céljuk, hogy a védjegypályázaton 

részvételt biztosítva egyenlő esélyt teremtsenek nemcsak a Magyarország határain belül, 

hanem azon kívül működő gazdasági szervezetek számára is. 

    Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a közleményben 

hangsúlyozta: "az RMDSZ számára kiemelten fontos a romániai magyar közösség szülőföldön 

való boldogulása és gazdasági megerősítése, ezért támogatójaként azt a célt tűzte ki, 

hogy segíti az Érték és Minőség Nagydíj pályázat kiíróit és lebonyolítóit abban, hogy 

minél több erdélyi vállalkozó megismerhesse ezt a lehetőséget és éljen a pályázat adta 

előnyökkel". 

    Az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot 2018-ban első alkalommal írta ki a DIAMOND 

Szervezőiroda Bt., 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 SSM & SIU Kft. 

    Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer fővédnöke Latorcai János, az 

Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség, szakmai segítséget nyújt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. 
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KIADOTT SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Május 25-éig lehet pályázni az Érték és Minőség Nagydíjra 

Május 25-éig lehet pályázni a gazdaság egyik legrangosabb kitüntetésére, az Érték és Minőség Nagydíjra. Idén 

először, 47 főkategóriában hirdettek meg nemzetközi bevezetésre is alkalmas minőség tanúsító védjegy 

elnyerésére pályázatot, a védjegytörvény szabályaira építve és az ember, értékek iránti természetes vágyára 

alapozva - tudatta Kiss Károlyné Ildikó az Érték és Minőség Nagydíj Kiírói Tanácsa nevében. A tanúsított 

minőség jelképét az Alkotók Ünnepén, az Országház felsőházi termében adják át szeptember 11-én. 

  

Még tizenegy napig készülhetnek a gazdaság legkiválóbb szereplői a minőség megmérettetésére.  47 főkategóriában 

lehet pályázni az egész Kárpát-medencéből az Érték és Minőség Nagydíjra mindazon vállalkozásoknak, akik 

tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelten fontosnak tartják az 

egyetemlegesen magas minőségű termékek előállítását, illetve szolgáltatások nyújtását.  A konzultációs szakaszban 

eddig több mint 100 magyarországi és a határon túli érdeklődővel zajlottak az egyeztetések a pályázati főcsoportok 

széles spektrumán. A pályázat szakértő zsűrije a hét régióban tett látogatása során úgy tapasztalta, hogy a hosszú távon 

gondolkodó gazdaságok kiemelkedő lehetőségként tekintenek a minőségtanúsító védjegy megszerzésére, amely akár a 

nemzetközi törekvéseiket is segíteni tudja. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat nemzetközi megjelenésének nagyon fontos része a határainkon túli 

együttműködés. Éppen ezért a Kiírók között egy határainkon túl működő szervezet is aktív segítséget nyújt, hogy a 

Kárpát-medencében legaktívabban működő vállalkozások is sikeresen kapcsolódjanak be a pályázati rendszer 

munkájába. 

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat kitüntetéseit az Alkotók Ünnepén, szeptember 11-én, az Országház felsőházi 

termében adják majd át. 

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság ügyvezető igazgatója így 

fogalmazott:„Nemzetpolitikánk nagy hangsúlyt fektet a teljes magyarság, a 15 millió magyar gazdasági jólétére. Így 

nekünk Kiíróknak is az volt a célunk, hogy ezen védjegypályázaton részvételt biztosítva egyenlő esélyt teremtsünk 

nemcsak Magyarország határain belül, hanem kívül működő gazdasági szervezetek számára is, hogy azok 

bizonyíthassák szakmai tudásuk és kreativitásuk  magas színvonalát. A személyes tanácsadások során bebizonyosodott, 

hogy a határainkon túl élő magyarság megmaradása és gyarapodása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a megfelelő 

színvonalú termékek és szolgáltatások az anyaországban és a nemzetközi színtéren is piacra találjanak. Külön öröm 

számunkra, hogy a legnagyobb magyar lélekszámú Erdélyben működő vállalkozások széles és változatos körben 

érdeklődnek a védjegy iránt” – fogalmazott az ügyvezető igazgató. 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor hangsúlyozta: „Az RMDSZ számára kiemelten fontos a romániai magyar közösség 

szülőföldön való boldogulása és gazdasági megerősítése, ezért támogatójaként azt a célt tűzte ki, hogy segíti az Érték 

és Minőség Nagydíj pályázat kiíróit és lebonyolítóit abban, hogy minél több erdélyi vállalkozó megismerhesse ezt a 

lehetőséget és éljen a pályázat adta előnyökkel. Számos vállalkozói konzultációt követően úgy véljük, hogy nagy az 

érdeklődés a tanúsító védjegy irányt.” 

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 SSM & SIU Kft. 

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.  A pályázati 

rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A pályázathoz és a Kiírók Tanácsa munkájához szakmai segítséget nyújt a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.  

A nemzetközileg is bevezethető Érték és Minőség Nagydíj új védjegy a kiváló minőségű áruk és szolgáltatások 

színterén, lehetőséget ad a gazdaság azon szereplőinek kitüntetésére, akik a mindennapi kiemelkedő munkájukért 

szomjazzák az elismerést. Pályázni lehet az egész Kárpát medencéből, érintve a gazdaság szinte teljes területét, többek 

között a vendéglátást, az építő-, a bútor-, a mezőgazdasági és élelmiszeripart, a szabadidős és kulturális tevékenységeket, 



rendezvényeket, az oktatást, az orvostechnikai és kozmetikai szegmenset, vagy akár a ruházati és sporttermékek 

gyártását is. De lehetőséget kapnak helyi közösségek is tevékenységeik megmérettetésére. 

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatra jelentkezhet 2018. május 25-ig minden természetes és jogi személy, jogi 

személyiség, egyéni vállalkozó vagy 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.  

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető 

címet. A díjat - magyar és angol nyelvű Kitüntető Oklevél tanúsítja, jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával 

díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea. A 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, valamint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat 

Kommunikációs Nívódíja. 

Budapest, 2018. május 14.; az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 

További információ: http://www.emin.hu  

 

 

 

 

Budapest, 2018. 05. 20.; BePResent! 

Herczeg Dóra 
Mobil: +36-30-603-38-51 
herczegdora@bepresent.hu 

 

 

http://www.emin.hu/
mailto:herczegdora@bepresent.hu

