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TANÚSÍTÓ VÉDJEGY ELNYERÉSÉRE

Az Érték és Minőség Nagydíj
Tanúsító Védjegy értéket képvisel!
(pozitív üzenetet hordoz, egyedi,
biztonságos, tradícionális)
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KÖSZÖNET AZ ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZAT PARTNEREINEK!
A Kiíró Tanács tagjainak:
a DIAMOND szervezőiroda Bt-nek,
az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft-nek,
a Hajnal Húskombinát Kft-nek.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt-nek,
a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft-nek.
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Fővédnökének:
Dr. Latorcai Jánosnak, a Magyar Országgyűlés alelnökének.
Szakmai támogatójának: az Agrárminisztériumnak.
Szakmai együttműködő partnerének:
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak.
Kiemelt támogatójának:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságnak.
Külhoni támogatójának:
a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek.
Stratégiai Partnereinknek: a Communautrade - Europe Kft-nek.,
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesületnek, a Trade Magazinnak.
A Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdájának:
Az Érték és Minőség Nagydíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíj,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év felfedezettje Díj trófeák megalkotóinak.
Balázs Károly grafikus művésznek és Sárkány Gábornak
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat elismeréseit tanúsító oklevelek alkotóinak.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményei a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.,
MTI Igazgatósága hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaközpontokba.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Felhívása, díjazottjainak bemutatása, a pályázati információk,
valamint a pályázat letölthető jelentkezési lapja az interneten a www.emin.hu címen található.

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy
és a hozzá kapcsolódó pályázati rendszer mérce és útmutató a gazdasági életben!
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ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER
Tisztelt Olvasó!
Az Érték és Minőség Nagydíj elmúlt évekbeli sikere jól példázza, hogy a magyar embereknek
igénye van a minőségi magyar termékek és szolgáltatások iránt. Egyre többen ismerik fel, hogy
a hazai termékekkel nemcsak a minőséget választják, hanem a magyar munkaerőt is támogatják.
Különösen fontos ez most a koronavírus járvány idején. Az elmúlt egy évben olyan új helyzetekkel kellett szembesüljünk, amire senki sem volt felkészülve. A világ azon dolgozik, hogy felülkerekedjünk a járványon és visszaterelhessük az életet a rendes kerékvágásba.
Ez az időszak egyben nagy tanulság is mindannyiunknak, hiszen bebizonyosodott, hogy mekkora jelentősége van az önellátásnak, mennyire fontos a kutatás, fejlesztés és innováció támogatása és mennyire fontos a hazai vállalkozások, szolgáltatások fejlesztése.
Külön öröm számomra, hogy mezőgazdaságunk kiválóan helyt állt a legnehezebb körülmények között és stratégiai ágazattá nőtte ki magát. Ne felejtsük el, hogy a koronavírus mellett az agráriumnak meg kellett küzdeni a rendkívüli időjárással,
a madárinfluenzával, a sertéspestissel. Ennek ellenére a termelők biztosítani tudták, hogy a boltok polcain jelen legyenek a
kiváló magyar termékek és friss és biztonságos élelmiszerek kerülhessen a családok asztalára.
Ilyen helyzetben fontos, hogy megköszönjük, sőt támogassuk a magyar vállalkozásokat. Minden elismerés ösztönző számukra, ezért is különleges az Érték és Minőség Nagydíj pályázata. Azok a vállalkozások amelyek benyújtják pályázataikat
már győztesek, hiszen akik a fejlesztés, a kitörés lehetőségeit keresik ezekben a nehéz időkben is, bizonyosan megerősödnek és ezek a sikerek az alappillérei Magyarország fejlődésének és gazdasági növekedésének!

Farkas Sándor
miniszterhelyettes
Agrárminisztérium
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Tisztelt Pályázók és érdeklődő Olvasók!
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat kiírói idén a magyar konyha nemzetközi elismeréséért
és az idegenforgalom fejlesztéséért rendkívül sokat tevő Gundel Károlytól származó, a verseny
fontosságát hangsúlyozó mottó szellemében fogalmazták meg a saját maguk és a reménybeli
pályázók előtt álló feladatokat, kihívásokat.
Meggyőződésem, hogy a pályázat kiírói optimizmusukat és a jövőbe vetett hitüket kívánták
azzal kifejezni, hogy éppen a koronavírus járvány következtében a legnagyobb veszteségeket
elszenvedő ágazat egykori ikonikus alakjának gondolatával üzentek a pályázóknak.
A tavalyi év elejéhez képest valóban van okunk a bizakodásra, hiszen a vakcinák és a gyógyszerek fejlesztése, gyártása már
belátható időn belül azzal kecsegtet, hogy életünk visszatérhet a normál kerékvágásba.
A kormány is erre készül. A 2020 márciusában a gazdasági recesszió mérséklésére a magyar kormány GDP arányosan Európa egyik legnagyobb gazdaságvédelmi programját indította útjára, mely a közvetett gazdaságpolitikai eszközöket, vagyis
az adócsökkentéseket és a hitelmoratóriumot is figyelembe véve az elmúlt egy évben 720 ezer vállalkozást ért el, illetve 1,4
millió munkahely megőrzéséhez járult hozzá. Ennek köszönhetően nemcsak, hogy sikerült a munkanélküliséget az uniós
átlag felén, 4%-on tartanunk, de lehetőségünk nyílt arra is, hogy előreláthatólag mintegy 5000 milliárd forintos kerettel a
kormány február elsejével elindíthassa a gazdaság-újraindítási akciótervét. Az akcióterv legfontosabb célja a hazai gazdaság versenybe hozása, a beruházások és a fogyasztás bővítése. Mindezen célok megvalósítása érdekében nem csak, hogy
folytatódik a bajba jutott vállalkozások bértámogatása és meghosszabbodik a hitelmoratórium, hanem az 5%-ra csökkenő
lakásépítési áfa mellett megkezdődött az otthonfelújítási program is. A hazai kkv szektor számára pedig a 10 millió forintos
kamatmentes, 3 év moratóriummal induló kölcsön jelent majd nagy segítséget.
Nagy szükség is van erre, hiszen a COVID-19- járvány a magyar gazdaságra is súlyos csapást mért, amely a vállalati szférát,
hangsúlyosan a mikró-, kis- és középvállalkozásokat jelentősen megviselte. A magyar gazdaságnak pontosan azt a szegmensét, amelyben meghatározó többségben vannak a hazai tulajdonban álló vállalkozások, és amelyből az Érték és Minőség Nagydíj pályázat győzteseinek többsége hagyományosan kikerül.
Mindezek mellett bizakodásra adhat mindannyiunknak okot, hogy 2020-ban, a járvány miatti rendkívüli körülmények ellenére is, 33 pályázó 39 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. Bízom benne, hogy a gazdaság-újraindítási akcióterv adta lehetőségeket minél több vállalkozás képes lesz kihasználni és a javuló gazdasági körülmények idén többeket fognak arra ösztönözni, hogy megmérettessék magukat.
A jelenlegi nehézségek és bizonytalanságok mellett természetesen joggal tehető fel a kérdés, hogy miért is vállalja magára
a pályázattal kapcsolatos többlet terheket egy vállalkozás?
A termékek és szolgáltatások versenyképességét mind a hazai, mind a nemzetközi piacon egyre inkább a kiváló minőség
biztosíthatja, melyet megerősíthet, igazolhat egy minőségtanúsító védjegy. Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat védjegye
a minőség garantálásán túl, reklámértékével jelentősen hozzájárul a vállalkozások termékei és szolgáltatásai piacképességének, versenyképességének növeléséhez. A minőség garantálásának kiemelkedő fontosságára éppen a jelenlegi járvány
hívta fel minden korábbinál élsebben a figyelmünket., hiszen a különböző országokban, eltérő eljárásokkal kifejlesztett és
előállított vakcinákkal kapcsolatos nemzetközi bizonytalanság, sok esetben kölcsönös bizalmatlanság, végeredményben a
sikeres védekezést veszélyezteti.
Bízom benne, hogy minden nehézség ellenére legkésőbb őszre sikerül magunk mögött hagyni a járvány legrosszabb
következményeit és idén szeptemberben ismét az Országházban köszönthetjük a díjazottakat!
Az elkövetkező hónapokra e gondolatokkal kívánok minden Pályázónak sikeres felkészülést, a Kiírói Tanácsnak pedig jó
munkát!

Dr. Latorcai János
az Országgyűlés alelnöke,
az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke
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Kedves Olvasó!
Lezárult egy évtized, amelyben mi magyarok végre egy nemzetként tudtuk sikerre vinni törekvéseinket. Egy olyan évtized áll most mögöttünk, amelyben a magyarság meg tudott erősödni és újra a Kárpát-medence motorjává vált. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe
volt annak, hogy felismertük térségünk egységes fejlesztésének szükségességét és benne a
határon inneni és határon túli magyar vállalkozások szerepét. Közös erővel sikerült elérnünk: a
Kárpát-medencében magyarnak lenni, hátrány helyett újra előnyt jelent, a magyarság pedig a
minőség szinonimájává vált.
A 2020-as esztendő, a trianoni békediktátum századik évfordulója a magyar nemzetet egységes célok által vezérelt, öszszetartó közösségként találta. Bár a kialakult járványhelyzet országhatároktól függetlenül sújtotta közösségeinket, az elért
eredmények szilárdságát nem törte meg. A nehézségek között is sikerült megmutatnunk, hogy a magyarság egysége
nem hangzatos kifejezés csupán, hanem élő valóság: mi magyarok, határon innen és túl számíthatunk egymásra a nehéz
időkben is. Az egységes Kárpát-medencében való gondolkodást nem gyengítették, sokkal inkább megerősítették a járványhelyzet okozta kihívások: az új helyzethez alkalmazkodva új utakat találtunk egymáshoz.
Abban, hogy nemzetünk egysége egy világjárvány próbáját is kiállta, meghatározó szerepe van azoknak a szakmai és
közösségi hálózatoknak, amelyek az elmúlt években beszőtték a Kárpát-medencét. Az Érték és Minőség Nagydíj révén a
minőségi magyar terméket gyártó magyarországi és külhoni vállalkozásokat is erős szálak kötik össze az egész régióban.
Remélem, hogy az idei pályázat révén újabb vállalkozások válhatnak ennek a nagy családnak a tagjává határon túlról is,
tovább erősítve a magyar vállalkozók határon átívelő együttműködését.
Bízom benne, hogy a mögöttünk álló sikeres évtized csak a nyitánya a magyarság győztes évszázadának, amelyben egy
nemzetként tudjuk felemelni térségünket!

Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár

4

PILLANATKÉPEK A 2020-AS DÍJKIOSZTÓRÓL

7

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer
2021. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje
A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2021-ben kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: A pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás
A 2021. évre vonatkozó Védjegyhasználati szerződés minta
és a 2021. évi adatkezelési információk a www.emin.hu honlapon olvashatók.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.,
az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.,
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet
a 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat fővédnöke:
Dr. Latorcai János úr, a magyar Országgyűlés alelnöke.
A Pályázat szakmai támogatója az Agrár Minisztérium.
A pályázat kiemelt támogatója:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága.
A pályázat szakmai együttműködő partnere:
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
A pályázat külhoni támogatója:
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
A pályázat stratégiai partnerei:
a Communautrade – Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.,
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességért Egyesület,
a Trade Magazin.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
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 folyamatosan magas minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.
1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése:
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati joga és a védjegyhasználattal járó Kitüntető Cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye
iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai olyan példaképek, akik aktív szerepet vállalnak a gazdaság színvonalának
növekedésében.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a
valódi értékek iránt, mert elismeri a tanúsított minőséget.
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2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja:
• Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
• Segítse elő hazai és nemzetközi piacon is versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
• Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, hazai kereskedelmi és export-tevékenységének fejlesztéséhez.
• Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
• Járuljon hozzá az egészségtudatos, energia-hatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
• A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
• Segítse elő a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.
3. A pályázat tárgya:
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 akár rendszert is 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.
3.1. Pályázati főcsoportok:
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök, felszerelések
13. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
14. Játékok
15. Kézműipari termékek (zsűrizett- iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek
16. Informatikai programok, rendszerek
17. 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)
18. Állateledelek, takarmányok
19. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások
21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22. A szabadidő kulturált eltöltését segítő eszközök, szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő
vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység, külföldi turisztika/utazásszervezés
23. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27. Világítás, világítás technika
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28. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31. Díszműáruk
32. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33. Órák, ékszerek, divatékszerek
34. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, enteriőrök bármilyen funkcióban
való használata a külső lakótérben
35. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk, szolgáltatások
36. Webshop szolgáltatások
37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38. Egyéb szolgáltatások
39. Bevezetett munkavédelmi, munkabiztonsági szakmai újdonságok, újítások
40. Lakberendezés, enteriőrök bármilyen funkcióban a belső lakótérben
41. Elektronikai termékek
4.

Pályázati feltételek:

4.1. A Pályázó:
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, 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 15 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat,
szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).
Termékcsalád esetén a termékcsalád valamennyi tagjának felsorolása kötelező. A termékcsalád tagjainak pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap 8-9. pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termékcsalád összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása.)
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve
olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!
A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a Pályázati Titkárság felé. Minden pályázóval/
védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor a pályázatból való kizárást, a védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja magával.
4.2. A pályázati dokumentáció tartalma:
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus
változat a papír alapú pályázat szkennelt formája kell legyen. (Az elektronikus pályázatban is a nyomtatványokon, nyilatkozatokon, jelentkezési lapokon az aláírásoknak szerepelnie kell!)
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással
ellátott eredeti és kettő (2) jól olvasható másolati példányát, valamint az eljárási díj befizetési igazolását.
A kísérő levél mellett szereplő három (3) példány Jelentkezési lapot és a befizetési igazolást nem kell összetűzni a kísérő
levéllel!
A Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetését igazoló értesítés egy-egy (1-1) másolati példányát a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! Tehát a Jelentkezési lapnak összesen négy (4), az eljárási díj
befizetését igazoló értesítésnek kettő (2) példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem
csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
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A pályázati dokumentációt mindig a Pályázati Felhívás 4. pontja szerinti sorrendben a hatályos jogszabályok figyelembevételével kell összeállítani!
4.2.1. Tartalomjegyzék
4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap
Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz”
című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét, beosztását olvashatóan is
fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!
4.2.3. Nyilatkozatok
Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét vissza kell
egyes szám első személyben másolni!
4.2.3.1. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor
hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
4.2.3.2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt (beleértve a munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzéseket is).
4.2.3.4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó – termékei, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban – állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e.
4.2.3.5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás)
harmadik személy szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
4.2.3.6. Nyilatkozat, arról, hogy a vállalkozás a hatályos tűzvédelmi előírásokat, szabályokat betartja.
4.2.3.7. Költség arány vállalási nyilatkozat. Közös pályázat esetében a pályázóknak külön-külön nyilatkozniuk kell a költségek
viseléséről. (Pl: a pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költséget 50-50%-os arányban viselik. Abban az esetben, ha
csak az egyik pályázó viseli 100%-ban a költségeket, a költségek alól mentesülő pályázónak oly módon kell nyilatkozni,
hogy a nevesített pályázók közös megegyezése alapján mentesül a költségviseléstől.)
4.2.4. Gyártói engedélyező nyilatkozat. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád,
szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.
4.2.5. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180.000,-Ft + 27% (azaz 48.600,-Ft) ÁFA, összesen: bruttó 228.600,-Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében összesen
180.000,-Ft/pályázat.
Az eljárási díjat a Pályázat titkársági teendőit ellátó DIAMOND Szervezőiroda Bt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1171700922467980 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246
7980 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB
A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének
elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.
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A pályázati eljárási díj megfizetéséről a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a pályázatot működtető DIAMOND
Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, az alábbiak szerint megküldött adatok és az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 08-ig.
A számla mihamarabbi kiállításához és megküldéséhez a pályázati eljárási díj megfizetésével egyidőben az alábbiakat kell
megküldeni a baboklara@emin.hu e-mail címre:
– pályázó pontos neve, pontos számlázási címe irányítószámmal, adószáma (külföldi pályázó esetében közösségi adószáma);
– pályázó pontos postacíme irányítószámmal;
– a pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás pontos megnevezése oly módon, ahogy a pályázat jelentkezési lapján is szerepel/
szerepelni fog);
– pályázati kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe;
– pályázati eljárási díj befizetését igazoló bizonylat;
– amennyiben a költségviselő nem azonos a pályázóval, nyilatkozat ennek tényéről, valamint a fentiekben kért adatok megküldése a költségek viselőjére vonatkoztatva.
4.2.5.1. Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében: a pályázati eljárási díjat áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180.000,-Ft eljárási
díj fizetendő, tekintve, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik. (Amennyiben tévesen az áfa
összegével növelten történik a pályázati díj megfizetése, az áfa összege visszatérítésre kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerül.)
A számla mihamarabbi kiállításához és megküldéséhez szükséges a 4.2.5. pontban kért adatok megküldése az ott feltüntetett e-mail címre.
4.2.5.2. Pályázati eljárási díj befizetése Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi
székhelyű pályázó esetében: a pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228.600,-Ft eljárási
díj fizetendő.
A számla mihamarabbi kiállításához és megküldéséhez szükséges a 4.2.5. pontban kért adatok megküldése az ott feltüntetett e-mail címre.
4.2.6. A pályázó bemutatása 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/értékét, árbevételét, ezen belül az
exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt
tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét
és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét,
fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár összesítő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje
ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság,
fenntarthatóság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése (maximum 1 oldal terjedelemben)
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás
a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása,
melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
4.2.9. Jogszabályi megfelelőségi dokumentumok
A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében
önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása. (A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását – a teljesség igénye nélkül – a 2. sz. Melléklet tartalmazza.)
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4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása (maximum ½ oldal terjedelemben). A környezetvédelmi előírások
betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég
működésében és a pályázat tárgyának előállítása során. (Vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés
igazolása pl: hulladék¬kezelés.)
4.2.10.1. A termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő
dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. Jelen esetben a
harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.10.2. Szellemi Tulajdon védelmét igazoló dokumentumok
Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete
által kiállított dokumentum másolata.
4.2.11. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például:
HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is alapvető pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó
rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
4.2.12. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon – Magyarországon vagy külföldön – elnyert minősítő
díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek, védjegyhasználatra vonatkozó okiratok másolatai.
(Például: Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy,
stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért díjak, helyezések).
4.2.13. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.
– Nyomtatott formában:
A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni! Ezek lehetnek fotók, prospektusok,
kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.
– Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive):
FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő! A képeket az alábbiak szerint
kérjük csatolni!
Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó; elektronikus
termékeknél, pl. szoftverek esetében képernyőfotók, működést bemutató videók.
A képeket és videókat egy külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP – legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben,
Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban, ezen esetekben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat,
betűtípusokat is. Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.
Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek Word-, vagy PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fentebb jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri
fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató
képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázat vizsgálatánál negatív értékelést kap.
4.2.14. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. pontban közölt felsorolással.
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5. Pályázati konzultáció:
A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes
konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően a Pályázati Titkárság szükség szerint külső
szakértőt is bevonhat a konzultációba a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban
további konzultációra nincs lehetőség!
6. A pályázat benyújtása:
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, egy (1) példány nyomtatott és egy (1) példány
elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani.
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy évig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig őrzi a Pályázati Titkárság. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg.
Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a Pályázati
Titkárság tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. május 31. (hétfő)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket még nem
kell beküldeni!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Beküldési név, cím:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, Pályázati Titkárság
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2021. május 31-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat, Pályázati Titkárság
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-20-934-4909)
7. Pályázati Eljárásrend:
7.1. A Pályázati Titkárság:
A pályázati eljárás titkársági és koordinációs feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság látja el.
Cím: H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Levelezési cím: H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Adószám: 26241094-2-42
Vezető tisztségviselő: Kiss Károlyné Ildikó
Telefonszáma: +3620 934 4909
E-mail: kissildiko@emin.hu
Pénzügyi koordináció: Babó Klára pénzügyi szakértő
Telefon: +3620 511 2102, e-mail: baboklara@emin.hu
Web: www.emin.hu
7.2. A pályázatok befogadása:
A megadott határidőig lezárt formában benyújtott pályázati dokumentációt a Pályázati Titkárság szervezésében tartandó
Elő-zsűri bontja fel, ellenőrzi, hogy a benyújtás a pályázati feltételeknek megfelelően történt-e, befogadható-e. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Titkárság elektronikus formában
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kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó iratot. Következőkben a Dokumentum Zsűrin kerül rögzítésre a benyújtott
pályázati dokumentáció hiánytalansága vagy hiányossága. A Dokumentum Zsűri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértőkből állnak.
A pályázat esetleges hiányossága esetén a Pályázati Titkárság a befogadó iratban a Dokumentum Zsűri állásfoglalásának
megfelelően felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, amelyre határidőt szab. A befogadó iratban – a befogadási szám
közlésével együtt – tájékoztatja a pályázót a további zsűri fordulókkal és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos teendőkről,
szükség esetén a pályázatot bemutató rövidfilm készítéséről, az áruminták beszállításáról, valamint az el nem használt
minták elszállításáról.
7.3. A pályázatok elbírálásának rendje és menete:
A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért 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 és titoktartási 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.
Nem nyújthatnak be pályázatot a Ptk. Nyolcadik könyv, Első rész, 8.1 § (1) bekezdés 1. pontja szerint érintettek.
A zsűrizés menetrendje:
a. Első forduló: Elő-zsűri, a pályázatok bontása, befogadása, alaki és formai vizsgálat, befogadhatóság ellenőrzése, eljárási
díjak befizetési egyeztetése a banki értesítésekkel, számlázás előkészítés. Az elektronikus anyagok technikai ellenőrzése,
hibás eszköz esetén ismételt bekérés. Az elektronikus anyagok sokszorosítása a zsűri-tagoknak és szakértőknek.
b. Második forduló: Dokumentum Zsűri, a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
c. Harmadik forduló: szakértői vizsgálatok és értékelések. A szakértők közvetlenül is megkereshetik a pályázókat pályázatukkal kapcsolatban.
d. Negyedik forduló: Fő-zsűri, a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, érzékszervi vizsgálatok,
döntés előkészítés, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
e. Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, Védjegyhasználatok odaítélése, a Kiírók Tanácsa Különdíjainak
odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyása, vagy elvetése.
A Kiírók Tanácsának tagjai:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.,
az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.,
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
a SZÁM-PONT Kft.
7.3.1. A pályázati termékek bekérése:
Az értékelés menetében a zsűri tagjai és a szakértők jogosultak a pályázat tárgyát képező termékek eredeti példányainak
megtekintésére termékbekérés, vagy helyszíni megtekintés során. Erről a Pályázati Titkárság hivatalos értesítést küld a pályázó részére a pályázatot befogadó iratban. A termék bekéréséről szóló értesítés tartalmazza a beszállítás és az elszállítás
időpontját. A Pályázati Titkárság gondoskodik ezen időtartam alatt a megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezéséről és raktározásáról. A megadott időpontig el nem szállított termékért a Pályázati Titkárság nem vállal felelősséget.
A zsűrizés alatt a termékek érzékszervi vizsgálatára is sor kerül, ezért az áruk sérülhetnek, vagy megsemmisülhetnek.
A zsűri tagjai és a szakértők is dönthetnek úgy, hogy a terméket külső helyszínen vagy a gyártás helyén tekintik meg. Utóbbi
esetben a pályázónak előre egyeztetett időpontban biztosítania kell az termék/szolgáltatás megtekinthetőségét, bemutatását.
7.3.2. Főbb értékelési szempontok:
A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti
a Kiírók Tanácsa elé.
A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:
– a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
– a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
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– 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 további 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;
– munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.
7.4. Értesítés a döntésről:
A Kiírók Tanácsa döntéséről valamennyi pályázó (cég vezetője és a kapcsolattartó) elektronikus levélben kap értesítést,
a díjátadásra vonatkozó információkkal együtt.
A pályázat éves lezárását követően azon pályázók, akik díjazásban nem részesültek, benyújtott pályázatukról rövid véleményt kapnak.
7.4.1. Díjazás
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték és
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát, ezzel együtt a védjegyhasználat tartama alatt
az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Címet. A védjegyhasználatot magyar és angol nyelvű,
Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség
Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A védjegy elnevezése: Érték és Minőség Nagydíj, angolul: Value & Quality Award.
(Egy díjazott pályázathoz egy magyar és egy angol nyelvű díszoklevél és egy trófea tartozik.
Közös pályázat esetében két benyújtó erejéig biztosítjuk az okleveleket és a trófeákat. Három,
vagy több pályázó közös pályázata esetében további oklevelek és trófeák önköltségi áron rendelhetők a Pályázati Titkárságon keresztül. A pótrendeléseket augusztus 05-ig lehet megküldeni a kissildiko@emin.hu e-mail címre. Oklevelek ára mappával együtt: 32.000 Ft + 27% ÁFA/
db, az Érték és Minőség Nagydíj trófea ára: 43.000 Ft + 27% ÁFA/db.)
A győztes pályázónak a védjegyhasználatot nyert termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet változatlan termék/termékcsalád forgalmazása mellett, a forgalmazás teljes időtartama alatt szerepeltetnie kell.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését jelképező magyar és angol nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat Farkas Sándor úr, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese, vagy megbízottja adja át.
A díjazottak és védjegyhasználók folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti.
7.5. A védjegyhasználati szerződés:
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából, a kitüntetett pályázóval az Érték és
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma (logo) használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerződést köt.
A Pályázati Titkárság a díjazási értesítés után külön elektronikus levélben megküldi a védjegyhasználati szerződést.
A szerződéseket a védjegyhasználónak ki kell nyomtatni, keltezni, aláírni, minden oldalt leszignálni és három (3) eredeti példányban meg kell küldeni a Pályázati Titkárság részére, aki szintén aláírva, szignálva, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva egy példányt visszaküld. A megküldött három példányból 1 pld. a védjegyhasználóé, 1 pld. a védjegy jogosulté, 1 pld. az ellenjegyző ügyvédé. A védjegyhasználati szerződés megkötése a kitüntetés átvételének és a védjegy használatának feltétele.
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A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétől számított
egy évig (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) díjmentes. A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak
a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a védjegyoltalom jogosultjai
által kijelölt szakértő szervezet végzi. A felülvizsgálat költségét a díjazott védjegyhasználó köteles viselni. Az utóellenőrzési
díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerülnek meghatározásra és a Védjegyhasználati Szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ott közölt összegek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A védjegyoltalom jogosultjai, új védjegyhasználók vonatkozásában a védjegyhasználati díj éves mértékét 2021. szeptember
1-től 60.000 Ft + 27% (azaz 16.200 Ft) ÁFA, azaz bruttó 76.200 Ft-ban határozzák meg. A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként fizetendő. A védjegyhasználati díjat a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti és a védjegy használatának időtartama
alatt változatlan!
A védjegyhasználati szerződés tartalma:
Szerződő felek, előzmények, meghatározások, a szerződés tárgya, az ÉMIN védjegy használhatósága, megjelenítése (védjegyábra)
magyarul – angolul, védjegyábra leírása, a védjegyhasználat módja, a használó kötelezettségei, védjegyhasználat időtartama,
védjegyhasználati díj, utóellenőrzés, rendkívüli ellenőrzés, szerződésszegés, védjegyhasználati jog megszűnése, megszűnés utáni
teendők, jogosulatlan védjegyhasználat, szerződés módosítás, felek kijelentései és szavatolások, értesítések, kapcsolattartók, titoktartás és adatvédelem, jogviták rendezése, részleges érvénytelenség, vegyes rendelkezések.
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § (1) szerinti használati szerződés (védjegylicencia-szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használata az elnyerés
évétől számítva egy évig díjmentes (jelen esetben 2021. szeptember 01-től, 2022. augusztus 31-ig).
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyek használati jogának elnyerése esetében a pályázóval a védjegytulajdonosok megbízásából a DIAMOND Szervezőiroda Bt. védjegyhasználati szerződést köt a www.emin.hu honlapon található
aktuális Védjegyhasználati szerződés minta és adatkezelési információk alapján.
7.6. Utóellenőrzés
A védjegyhasználat évenkénti további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a védjegyoltalom jogosultjai által kijelölt szervezet (DIAMOND Szervezőiroda Bt.)
évente egyszer végzi minden év február végétől, június 30-ig bezárólag. A kijelölt szervezetnek joga van a vizsgálatokhoz
szakértőket, alvállalkozókat bevonni.
A díjazott pályázatok folyamatos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult szervezet megvizsgál minden olyan egy évnél
fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani.
Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az aktuális évi Pályázati Felhívás 2. számú
melléklete tartalmazza.
A felülvizsgálat költségét a díjazott védjegyhasználó köteles viselni. Az utóellenőrzési díjra vonatkozó költség 80.000 Ft
+ 27% (azaz 21.600 Ft) ÁFA, vagyis bruttó 101.600 Ft, mely összeg a védjegyhasználati szerződésben kerül rögzítésre és a
szerződés időtartama alatt változatlan!
Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználatot nem javasolja, a védjegyhasználat
felfüggesztésre, végső soron visszavonásra kerül, amelyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.
8. Különdíjak:
A tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói külön-külön, és különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat.
Különdíjak felajánlására a pályázat meghirdetése után is van lehetőségük a különböző cégeknek, intézményeknek, szervezeteknek. Különdíj felajánlásokat minden év június 29-ig lehet írásban megtenni a Pályázati Titkárság felé a különdíj pontos
megnevezésének megjelölésével. A különdíjak befogadásáról a Kiírói Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt. A különdíj
befogadásáról a felajánlót a Pályázati Titkárság elektronikus levélben értesíti. A pályázat meghirdetése után érkezett és
befogadott különdíj felajánlásokat közzé tesszük az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat www.emin.hu honlapján.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság elérhetősége:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15. e-mail: kissildiko@emin.hu
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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
elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.
8.1. A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak:
A Kiíró Tanács által alapított különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor grafikus által tervezett díszoklevél és a
Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az elismeréseket Dr. Latorcai János úr, az Országgyűlés alelnöke vagy megbízottja adja át.

8.1.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek
bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Több pályázatuk is kiérdemelte az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal
tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.

8.1.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díj olyan természetes személy elismerése, 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.

8.1.3. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának, ösztönzésének elismerése az Érték és Minőség
Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj. A Nívódíjat
azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon
hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet
alakításához, fejlesztéséhez, a fenntarthatósághoz.

8.1.4. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért 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.

8.1.5. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása
céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
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8.1.6. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Év Felfedezettje különdíj
A 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.

8.1.7. 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 elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja.

8.1.8. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj és Kárpát Hazáért Életmű Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának fontos – a kormány programjával azonosulva, – a Kárpát-medencei
térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti
a siker zálogát.
Fenti célok erősítése érdekében megalapította a Kárpát Hazáért Nívódíjat és a Kárpát Hazáért Életmű Díjat. A Kiírók Tanácsa
a díjak odaítéléséről ajánlások alapján dönt.
A díjazásra való ajánlások beadási határideje: 2021. június 25.
Az ajánlásokat írásban, magyar nyelven, legfeljebb három oldal terjedelemben, ajánlott levélként az alábbi címre kell benyújtani:
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
Kárpát Hazáért Nívódíj,
Kárpát Hazáért Életmű Díj
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Feladásnál a postabélyegző dátuma az elfogadott.
Előzetesen elektronikus úton is elküldhető az ajánlás a kissildiko@emin.hu e-mail címre.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát hazáért Nívódíjat és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát hazáért
Életműdíjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az elismeréseket Potápi Árpád János a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkára, vagy megbízottja
és Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke vagy megbízottja adja át.
8.1.8.1. 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.
Maximálisan három különdíj ítélhető oda.
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8.1.8.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
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.
A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy (1) természetes személy
részesülhet.
8.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak Különdíjai
8.2.1. A DIAMOND Szervezőiroda Bt. Különdíja
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. hagyományteremtő céllal különdíjat alapított az általa kiválasztott, tárgyévben védjegyhasználatot nyert pályázó részére. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó: A TUDÁS HATALOM Különdíj egy
szellemi vagyon felmérés.
A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és Balázs Károly grafikusművész által készített
díszoklevél tanúsítja. A különdíjat Dr. Siklós Kata, a cég szellemitulajdon-védelmi szakértője és Kiss Károlyné Ildikó az ÉMIN
védjegy alapítója adja át.
8.2.2. Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjazott pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási
felmérést vagy egy gyártott termék teljeskörű műszaki vizsgálatát.
A különdíjat Dr. Szőcs Andrea képzőművész által készített egyedi dísztárgy és díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Bálint Ágnes asszony az ExVA Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
8.2.3. A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas, 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 élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég
vezetősége. Az elismerés a védjegyhasználatot nyert termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi.
Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, valamint Hajnal László cégtulajdonos adja át.
8.2.4. A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.
A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.
8.2.5. A SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft. Különdíja
A SZÁM-PONT Kft. különdíjat ajánl fel az általa kiválasztott védjegyhasználatot nyert pályázónak, mely egynapos tréning
profi trénerrel, egy nap szoftverfejlesztés a díjazott által megjelölt témában.
A különdíjat a Tudás Almája kerámia dísztárgy és Díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Csalló Andrea a SZÁM-PONT Kft. tulajdonos ügyvezetője adja át.
8.3. Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak
8.3.1. 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 piacra jutást elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott
célországába.
A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke adja át.
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8.3.2. Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület különdíja
Az egyesület az általa kiválasztott pályázónak, különdíjként felajánlja az egyesületi egy éves díjmentes tagságát, továbbá
a cég egy évig részesedik az egyesület által a tagoknak adott szolgáltatásokból. A díjat díszokirat és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. által készített egyedi váza tanúsítja.
A Díjat az egyesület elnöke, dr. Suhajda Zsuzsanna asszony adja át.
8.3.3. A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Healthness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.
A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke, Gláser Katona Zsuzsa adja át.
8.3.4. A Magyar Elektronikai Egyesület Különdíja, az ELEKTROTECHNIKA KÜLÖNDÍJ
Az elismerést az energia, energetika, elektronika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika elektronikai témakörökben díjazott pályázó érdemelheti ki. A különdíj a 120 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 112 esztendős Elektrotechnika című folyóiratában egy címoldali megjelenés, valamint a nyertes pályázat cikk formájában történő bemutatása.
A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné Marketing és Kommunikációs referens ad át.
8.3.5. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Különdíja
A NÉBIH különdíjjal jutalmazza az élelmiszerlánc-biztonság, valamint az élelmiszerminőség emelése terén kiemelkedő példát mutató védjegyhasználatot nyert vállalkozást.
A különdíjat díszokirat tanúsítja, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, dr. Oravecz Márton ad át.
8.3.6. 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 díszoklevél jelképezi.
A különdíjat Horváth László Tibor, a magazin főszerkesztője adja át.
8.3.7. 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 2022. év elején
rendezendő – az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén – Transilvanum Gálán.
Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.
9. A Trade magazin kommunikációs felajánlása
A Trade magazin októberi száma ÉMIN melléklettel jelenik meg, ahol a díjátadó összefoglalójával és a zsűri köszöntőjével
együtt az összes díjazott is felsorolásra kerül. Ezen felül minden díjazott kap egy 30% kedvezményre jogosító vouchert,
amit felhasználhat valamilyen Trade magazinban való megjelenésre.
10. Eredményhirdetés
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság előtt kerül sor
2021. szeptember 09-én az Országház főemeleti Felsőházi Termében (a pontos naptári nap az országgyűlés programja miatt változhat!). A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.
Az esemény fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, házigazdája az Országgyűlés elnöke.
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11. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete
A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban
értesíteni kell egymást!
A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai feladata, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából
ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Rendkívüli ellenőrzés abban az esetben lehetséges, ha a védjegyhasználó méltatlanná
válik a védjegyhasználatra, vagy negatív bejelentés érkezik a pályázott termékkel szolgáltatással kapcsolatban. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mely jogosult alvállalkozók bevonására.
Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának
odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik, a negatív bejelentés igaznak bizonyul és a
pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a
díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági
elmarasztalás esetén visszavonja, és nyilvánosságra hozza.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.
12. A védjegyhasználati jog megszűnése
12.1. A védjegyhasználati szerződés megszűnésével a védjegyhasználati jog is megszűnik.
12.2. A szerződés a védjegyhasználó részéről hatvan (60) napos felmondási idő betartása mellett felmondható indokolás
nélkül a védjegyhasználati év végére. A védjegyhasználati év fordulója minden esztendő augusztus 31-e. Ha a felmondás
legkésőbb június 30-ig nem érkezik meg a jogosulthoz, a védjegyhasználó köteles megfizetni a teljes védjegyhasználati díjat. A védjegyhasználat felmondása kizárólag írásban, a DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkársága H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15., vagy kissildiko@emin.hu e-mail címre történő megküldéssel lehetséges.
12.3. A védjegyhasználati szerződés azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondható súlyos szerződésszegés esetén.
12.4. A szerződésben külön megjelölt eseteken túlmenően az alábbi esetekben lehetséges a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése:
Ha a védjegyhasználó
– a szerződést vagy az eljárásrendet súlyosan megszegi, ideértve a méltatlanság esetét;
– a védjegyhasználati szerződés alapján fizetendő díjakat felhívás ellenére sem fizeti meg;
– a védjegyhasználó ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás indul.
13. A pályázat nyilvánossága
13.1. A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók külön-külön és együttesen is eljárhatnak.
13.2. A pályázat meghirdetése minden év márciusában, nyilvános sajtótájékoztató keretében történik.
13.3. A pályázati felhívás teljes szövege, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, valamint a pályázat eseményei a pályázati rendszer elsődleges közlési helyén a www.emin.hu címen érhetők el.
13.4. A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain is.
13.5. A pályázati rendszer aktuális eseményeiről a Kiírók Tanácsa képviseletében az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság közleményben ad, illetve adhat hivatalos tájékoztatást.
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13.6. A védjegyhasználók és a díjazásban részesültek első bemutatására az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes
díjátadás helyszínén, az Országházban kerül sor.
13.7. A pályázat eseményeiről szóló hírek az MTI hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaközpontokba.
13.8. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát elnyert áruk és gyártóik, szolgáltatások és szolgáltatóik díjmentesen bemutatásra kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, amely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.
13.9. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft., a Hajnal
Húskombinát Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., valamint a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató
Központ Kft. A Pályázat stratégiai partnerei: a Communautrade Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület és a Grabowski Kiadó Trade Magazin a pályázatot bemutatják honlapjaikon.
13.10. Az Érték és Minőség Nagydíjas Pályázatok bemutatásra kerülnek az MTVA, TV2 és a HÍR TV által sugárzott adásokban.
14. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó utca 15.
Kiss Károlyné Ildikó ügyvezető igazgató
Mobil: +3620 934 4909
e-mail: kissildiko@emin.hu
Dr. Siklós Kata szellemitulajdon-védelmi szakértő
Mobil: +3620 398 0144
e-mail: sikloskata@emin.hu
Babó Klára pénzügyi szakértő
Mobil: +3620 511 2102
e-mail: baboklara@emin.hu
Horváth László Tibor webkommunikációs szakértő
Mobil: +3620 320 5646
e-mail: sajto@emin.hu
Internet: www.emin.hu
ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.
1037 Budapest, Mikoviny Sámuel utca 2-4.
Bálint Ágnes ügyvezető igazgató
tel: +3630 941 2176
e-mail: balint.agnes@exva.hu
Kaszás Kristóf üzletfejlesztési igazgató
tel: +3620 365 5257
e-mail: kaszas.kristof@exva.hu
Internet: www.bki.hu

Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14. Pf.: 10.
Károlyi László vezérigazgató
Telefon: +3663 510 200
Mobil: +3630 955 1316
e-mail: laszlo.karolyi@legrandgroup.hu
Csontos Eszter kreatív munkatárs
Mobil: +3630 619 0965
e-mail: eszter.csontos@legrand.hu
Internet: www.legrand.hu
SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.
Csalló Andrea tulajdonos, ügyvezető
Telefon: +3620 412 7459
e-mail: csalloa@szam.hu
Kelemen Anita irodavezető
Telefon: +3620 851 2070, +3692 314-390
e-mail: kelemena@szam.hu
internet: www.szampont.hu

Hajnal Húskombinát Kft.
9061 Vámosszabadi, Hild József u. 3-5.
Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató
Mobil: +3630 216 6344
e-mail: hajnalne@hajnalhuskombinat.hu
Varga Ildikó minőségirányítási vezető
Mobil: + 3630 834 0779
e-mail: varga.ildiko@hajnalhuskombinat.hu

25

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

26

JELENTKEZÉSI LAP

az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2021-ben kiírt pályázatra.

1.sz. MELLÉKLET

Beküldési határidő: 2021. május 31. hétfő
Beküldési cím: DIAMOND Szervezőiroda Bt., Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság:
1172 Budapest, Gátfutó utca 15.
A Jelentkezési lap csak a Pályázati Felhívás és eljárásrend 4. pontjában előírt dokumentumokkal együtt érvényes.
A Jelentkezési lap elérhető kitölthető formátumban a www.emin.hu elérhetőség főoldaláról.
1. A pályázó neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. A pályázó címe, irányítószámmal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. A pályázó postacíme, irányítószámmal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. A pályázó telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
internet elérhetősége: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. A pályázó adószáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. A pályázó vállalkozás vezetőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................
7. A pályázat ügyintézőjének (kapcsolattartójának) neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................
8. A pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás pontos megnevezése (árucsaládoknál a család minden tagjának pontos megnevezése, felsorolása):
........................................................................................................................
9. A pályázott termék/termékcsalád, szolgáltatás pontos megnevezése (árucsaládoknál a család minden tagjának pontos megnevezése, felsorolása) angolul:
........................................................................................................................
10. A pályázat tárgyának rövid, 5 (öt) mondatos bemutatása, kiemelt fontosságának, előnyeinek ismertetése:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
11. A pályázat tárgyának rövid, 5 (öt) mondatos bemutatása, kiemelt fontosságának, előnyeinek ismertetése angolul:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

✂

........................................................................................................................

............................................................
Cégszerű aláírás (olvasható név, aláírás, cégnév/cégbélyegző)
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A 2021. évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Felhívás,
a pályázatok benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra
vonatkozó iránymutatás
2. számú Melléklet
(A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket
a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt
kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.)
Az alábbi listában azon megfelelőségi dokumentum fajtákra vonatkozó iránymutatás található, amely adott kategórián
belül a leggyakoribb jogszabályi elvárás. Ezen túlmenően a pályázati termékre/termékcsaládra, illetve szolgáltatásra egyéb
jogszabályi követelmény is vonatkozhat a pályázat egyediségének megfelelően.
Amennyiben ezen dokumentumok teljességével kapcsolatban kérdés merül fel, úgy a Pályázati Felhívás 5. pontjában megfogalmazottak szerinti konzultációra van lehetőség.
Pályázati főcsoport

Megfelelőségi dokumentumok leírása

1. Ipari gépek, berendezések;
háztartási, irodatechnikai eszközök,
berendezések

– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
megfelelően (pl. MD, LVD, EMC, PED, RoHS, RED),
– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén) - Használati és kezelési útmutató

2. Járművek

– Típusengedély

3. Ruházati termékek és kiegészítők

– 1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati
jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek)
– Termékcímkék másolata

4. Kozmetikai termékek

– Kémiai, mikrobiológiai vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven belüli, független,
akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv)
– Nyilatkozat a CPNP regisztrációról
– Forgalomba hozatali címke másolata
– Felelős személy nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázni kívánt
termék/termékek termékinformációs dokumentációja (TID dosszié)
a hatályos jogszabályoknak megfelelő

5. Háztartás-vegyipari termékek,
vegyipari termékek

– Laboratóriumi vizsgálatokat igazoló vizsgálati jegyzőkönyv (1 éven belüli,
független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv)
– Forgalomba hozatali címke másolata
– Magyar nyelvű biztonsági adatlap
– Egészségügyi államigazgatási szerv részére történő bejelentés igazolása

6. Bútorok, lakás- és irodai
berendezések, felszerelések, kellékek

– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
– Használati és kezelési útmutató
– Ahol a termék funkciója megköveteli, ott a vizsgálati eredmények
(pl. gyermekbútor esetében kémiai vizsgálatok)

7. Építési termékek,
energiahatékonysági építési termékek

– CPR szerinti teljesítménynyilatkozat és a megalapozó dokumentumok
(tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek) + minimum követelmények
meghatározása (7/2006 TNM szerint)

8. Megvalósult létesítmények

– Jogerős használatbavételi engedély

9. Építőipari szolgáltatások

– Területi KIK kamarai tagság igazolása
– Szolgáltatáshoz szükséges végzettségű műszaki vezető és szakemberek
kompetencia listája
– Alapító Okiratban megjelölt tevékenység
– Szakmai felsőségbiztosítás

29

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ PÁLYÁZATI RENDSZER

10. Infrastrukturális beruházások

– Jogerős szakhatósági engedélyek

11. Szilikátipari késztermékek
(üveg, porcelán, kerámia)

– „Food contact” vizsgálati jegyzőkönyv élelmiszerekkel érintkező termékek
esetén

12. Sporteszközök, felszerelések

– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
– Használati és kezelési útmutató
– Feliratok, jelölések, figyelmeztetések, címketervek
– Termékbiztonság igazolása, szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel

13. Játszóterek, játszótéri eszközök
és kültéri fitnesz eszközök

– Játszótéri eszköznél a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőségi
tanúsítvány
– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
– Használati és kezelési útmutató
– Feliratok, jelölések, figyelmeztetések, címketervek
– Termékbiztonság igazolása szabvány szerinti vizsgálati jegyzőkönyvvel

14. Játékok

– Jótállási jegy (kötelező jótállás esetén)
– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat a „TOY” direktívának megfelelően
– A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány,
vizsgálati jegyzőkönyv)

15. Kézműipari termékek
(zsűrizett- iparművészeti,
népművészeti, háziipari termékek)

– Hatósági engedélyek
– Minőségi bizonyítvány
– Megfelelőségi nyilatkozat (amennyiben élelmiszerrel érintkezésbe kerülhet)
a vonatkozó speciális jogszabályok vagy azok hiányában kockázatbecslés
vagy egyéb útmutató, tagállami jogszabály vagy szabvány alapján.

16. Informatikai programok, rendszerek – A software, rendszer funkciója alapján az ISO 27001 tanúsítvány
és/vagy az adatvédelmi nyilatkozat
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17. Mezőgazdasági- és élelmiszer
termékek (friss és feldolgozott
formában, beleértve az alkoholmentes
és alkohol tartalmú italokat, étrendkiegészítőket, különleges táplálkozási
igényt kielégítő élelmiszereket,
kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)

– Gyártmánylap/Vendéglátó-ipari termékek estében anyaghányadnyilvántartás
– Mikrobiológiai-, kémiai-, fizikai-, érzékszervi vizsgálati jegyzőkönyv
– Étrend-kiegészítők, és a vonatkozó jogszabály szerinti speciális táplálkozási
igényt kielégítő élelmiszerek notifikációs igazolása, aktív anyag tartalmának
vizsgálati jegyzőkönyve
– HACCP vagy HACCP alapelvein alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer
működésének igazolása
– Forgalombahozatali címke másolata (csomagoláson
és/vagy csomagolásban feltüntetett)
– Borászati termékek esetében forgalomba hozatali engedély másolata

18. Állateledelek, takarmányok

– 183/2005/EK rendelet szerinti nyilvántartásba vétel vagy engedély

19. Orvosi eszközök (aktív orvosi
eszközök is), orvosi műszerek

– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. MDD,
AIMSD, IVDMDD, RoHS) megfelelően
– A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány,
vizsgálati jegyzőkönyv)

20. Az emberi egészséget
és biztonságot segítő termékek
eszközök és szolgáltatások

– Minőségi bizonyítvány
– Termékcímkék másolata (termék esetén)
– Hatósági engedélyek (szolgáltatás esetén)

21. A segítséggel élők számára
fejlesztett segédeszközök,
alkalmazások, készítmények,
szolgáltatások

– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának
megfelelően
– OEP engedély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2021

– Hatósági engedélyek
22. A szabadidő kulturált eltöltését
segítő eszközök szolgáltatások, belföldi – Vendéglátás esetén Élelmiszerbiztonsági előírások betartását igazoló
tanúsítványok
turisztika (beleértve a turizmushoz
kötődő vendéglátást is), falusi
turizmus, utazásszervezés, utazás
közvetítői tevékenység, külföldi
turisztika/utazásszervezés
23. Csomagolástechnika
(design, anyag és technológia)

– Élelmiszerrel érintkező csomagolóanyagok esetén megfelelőségi nyilatkozat
a vonatkozó speciális jogszabályok vagy azok hiányában kockázatbecslés
vagy egyéb útmutató, tagállami jogszabály vagy szabvány alapján.

24. Oktatási, képzési, továbbképzési,
nevelési módszertan és tevékenység

– Akkreditálási, jóváhagyási okiratok

25. Tankönyvek, segédletek,
(interaktív eszközök is), kiadványok

– A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
– A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet
– A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.
(XII. 21.) számú EMMI rendelet, valamint a rendelethez tartozó kiegészítések
és korrekciók
– 23/2013. (III. 29.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának
és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
módosításáról
– 6/2014. (I. 29.) számú EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
– 34/2014. (IV. 29.) számú EMMI rendelet a köznevelés szabályozására
vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
– 40/2015. (VIII. 28.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
– A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013.
(I. 11.) számú EMMI rendelet
– Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet
– Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.)
kormányrendelet

26. Könyvek és egyéb nyomdai
kiadványok

– ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer (kötelező)
– FSC és ISO 12647 tanúsítványok, és ISO 14001 környezetirányítási szabvány
(nem kötelező)

27. Világítás, világítástechnika

– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. LVD,
EMC, RoHS, RED) megfelelően
– A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány,
vizsgálati jegyzőkönyv)

28. Az életminőség javítására szolgáló
termékek, szolgáltatások

– Vonatkozó speciális (pl. OEP) jóváhagyások, engedélyek

29. Vendéglátás (beleértve
az étkeztetési kultúrát is), szállodai,
éttermi, cukrászati szolgáltatások,
ételkiszállítás, helyi hagyományos
gasztronómiai értékekre épülő
vendéglátás

– Hatósági engedélyek
– HACCP vagy HACCP alapelvein alapuló élelmiszerbiztonsági rendszer
működésének igazolása
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30. Kulturális rendezvények,
sportesemények, múzeumi
programok, szolgáltatások

– Hatósági engedélyek

31. Díszműáruk

– Minőségi bizonyítvány

32. Bőripari termékek (lószerszámok,
táskák, bőröndök, tárcák)

– 1 éven belüli, független, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati
jegyzőkönyv (biztonsági és minőségi paraméterek)

33. Órák, ékszerek, divatékszerek

– Minőségi bizonyítvány
– Termékcímkék másolata

34. Falak, homlokzatok, design elemek, – CPR szerinti teljesítmény-nyilatkozat és a megalapozó dokumentumok
(tanúsítványok, vizsgálati jegyzőkönyvek)
fából készült egyedi megoldások
– 1-2 oldalas tervezői leírás, a megoldás szemléltetéséhez szükséges rajzok,
és nyílászárók, valamint az enteriőrök
a megvalósult enteriőr alaprajzai, falnézeti rajzok, 3D látványrajzok,
bármilyen funkcióban való használata
fotódokumentáció, műszaki ellenőri igazolás a megvalósult munkákról
a külső lakótérben
35. Megváltozott munkaképességűek
által készített áruk, szolgáltatások

– Rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány
– A készített termékekre vonatkozó megfelelőségi dokumentumok
(befogadható termékek felsorolása jelen táblázatban)

36. Webshop szolgáltatások

– NAIH adatvédelmi nyilvántartásba vétel igazolás

37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás
(veszélyes anyagok is)

– Tevékenységi engedélyek, esetlegesen CEMT engedély is
– Telepengedély

38. Egyéb szolgáltatások

– Hatósági engedélyek, akkreditációs okirat laboratóriumi szolgáltatás esetén

– Eszközök, berendezések esetében gyártói megfelelőségi nyilatkozat
39. Bevezetett munkavédelmi,
a PPE direktívának megfelelően
munkabiztonsági szakmai újdonságok,
– Szolgáltatásnál a megfelelő végzettségű szakemberek kompetencia listája
újítások
és végzettségek igazolása
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40. Lakberendezés, enteriőrök
bármilyen funkcióban a belső
lakótérben

– 1-2 oldalas tervezői leírás, a megoldás szemléltetéséhez szükséges rajzok,
a megvalósult enteriőr alaprajzai, falnézeti rajzok, 3D látványrajzok,
fotódokumentáció,

41. Elektronikai termékek

– Gyártói megfelelőségi nyilatkozat minden vonatkozó direktívának (pl. EMC,
RoHS, RED) megfelelően
– A gyártói nyilatkozat kiállítását megalapozó dokumentum (pl. tanúsítvány,
vizsgálati jegyzőkönyv)
– Jótállási jegy

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2021
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy
használati jogát elnyert pályázatok
1998-2020.
Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

77 Elektronika Műszeripari Kft. 023/18/ÉMiN

D – Cont vércukormérő készülék család

1998.

77 Elektronika Műszeripari Kft. 024/18/ÉMiN

Automata vizelet analizátor rendszer

2010.

AGM Beton Zrt.

141-20-émin

Nagyméretű, kútsüllyesztéssel kialakított innovatív négy- 2020.
szögakna

Agrova Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

156-19-émin

Baktériumkészítmények kijuttatásának új dimenzió- 2019.
ja: Phyller kijuttató szerkezettel és Temposensor Basic
vezérlőegységgel

AGROVIR Kft.

236-18-ÉMINP

AgroVIR 2 vezetői információs rendszer

ALBADENT Fogászati Kft.

227-18-ÉMINP és
227-18-ÉMINP/2

FIXFOGSOR Protézisrögzítés-rendszer miniimplantátu- 2018.
mokkal

ALFÖLDI-HÚS Zrt.

133/18/ÉMiN és
133/18/ÉMiN/2

Szarvasi vékony pulykakolbász és Hazánk Kincsei Pulyka 2017.
Páros kolbász

ALFÖLDI-HÚS Zrt.

240-18-ÉMINP

Svábföldi pulykakolbászok csemege és csípős ízesítés- 2018.
ben: Svábföldi pulyka vastagkolbász csemege; Svábföldi
pulyka vastagkolbász csípős; Svábföldi pulyka vékonykolbász; Svábföldi pulyka pároskolbász csemege; Svábföldi
pulyka pároskolbász csípős

ALFÖLDI-HÚS Zrt.

128-20-émin

Alföldi Mangalica termékcsalád: Enyhén csípős páros kol- 2020.
bász; Szeletelt bacon; Darabolt csemege szalonna

Andrea Kft.

108-20-émin

Többméretes baba és gyermekruhák a fenntartható kör- 2020.
nyezetért: Többméretes kombidressz; Bébi nadrág; Gyermek nadrág; Kertész rugdalózó; Elől patentos rugdalózó; Íves hálózsák; Járóka hálózsák; Elől zippes hálózsák;
Bundazsák; Kesztyűs overáll; Kismamaruha

Animall Professional Care Kft.

121-19-émin

Dr. Pet termékcsalád: bolha- és kullancsriasztó nyakörv 2019.
kutyák részére; bolha- és kullancsriasztó nyakörv macskák részére; bolha- és 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.P.P. Kereskedő
és Szolgáltató Kft.

007/18/ÉMiN

DiaSafe leesés elleni termékcsalád: Line System Multi; 2015.
Single System Solo; Single System Duo; Line System Glide Solo; Line System Glide Duo

ATS-Soft Kft. (volt: BECK
AND PARTNERS Kft.)

110/18/ÉMiN

HR Felhő toborzási-kiválasztási szoftver

2018.

2015.
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Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Aqua-Plastech Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

111-20-émin

Házi mofetta (CO2 Doctor) érszűkületek prevenciós, illet- 2020.
ve kúraszerű alkalmazására

Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt.

021/18/ÉMiN

Tanulni a természetről a természettől a Bakonyerdőnél

Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt.

022/18/ÉMiN

BEFAG készparketta natúr készolajos termékcsalád: Szín- 2017.
telen, a fa természetes színének megőrzésére, Fehér olajos, Bone-white, Hazel, Maronne

Bakonyerdő Erdészeti
és Faipari Zrt. - Franciavágási
Fűrészáru Gyár

168-19-émin

Bakonyi fűrészelt lamella

2019.

Balázs-Diák Kft.

249-18-ÉMINP

„Ügyesedni” online játéktér

2018.

Balázs-Diák Kft.

129-20-émin

Trianon 100 digitális oktatóanyag

2020.

BEF-HUMAN Consulting Kft.

113-20-émin

MÓZSI Padlizsánkrémek termékcsalád: Fokhagymás; 2020.
Gombás-sültpaprikás; Érlelt kecskesajtos; Szarvasgombás
ízesítéssel

BioCo Magyarország Kft.

006/18/ÉMiN

„MÉKISZ tanúsított minőség” védjeggyel rendelkező Bio- 2017.
Co étrend-kiegészítő termékcsalád:
* BioCo vízzel elegyedő Q10 – Vitaminokat, szelént, és
vízzel elegyedő Q10-et tartalmazó étrend-kiegészítő
kapszula;
* Innovita Tőzegáfonya FORTE - tőzegáfonya kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta;
* BioCo Csipkebogyós RETARD C-vitamin 1000 mg - Hoszszan tartó hatású C-vitamint és csipkebogyó kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta;
* BioCo Szerves magnézium + B6-vitamin - Szerves kötésű magnéziumot és B6-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta;
* BioCo D3-vitamin 2000 NE tabletta - 2000 NE (nemzetközi egység) D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő
tabletta;
* BioCo K2-vitamin - Természetes eredetű K2-vitamint
tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta;
* BioCo K2 Forte 120 µg - 120 µg természetes eredetű
K2-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő tabletta;
* BioCo Porc & Izom Csont Komplex kondroitinnel: glükozamin-szulfátot, kondroitin-szulfát-nátriumot, MSM-et,
kollagén peptideket, valamint vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta;
* BioCo C + D duo RETARD C-vitamin 1000 mg +D3-vitamin 2000 NE - Hosszan tartó hatású C-vitamint, csipkebogyó kivonatot és 2000 nemzetközi egység D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta
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éve/

2017.
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Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

BioCo Magyarország Kft.

235-18-ÉMINP

BioCo „100% szerves” étrend-kiegészítő termékcsalád:
2018.
* VAS - Szerves kötésű vasat tartalmazó tabletta;
* SZELÉN - Szerves kötésű szelént tartalmazó tabletta;
* KRÓM - Szerves kötésű krómot tartalmazó tabletta;
* CINK - Szerves kötésű cinket tartalmazó tabletta;
* MAGNE-citrát + B6-vitamin - Kizárólag szerves kötésű
magnéziumot és B6-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő filmtabletta;
* KALCI-citrát + D3-vitamin - Kizárólag szerves kötésű
kalciumot és D3-vitamint tartalmazó étrend-kiegészítő
filmtabletta

BOGLAR CHAMP SRL (Ro)

232-18-ÉMINP

Termesztett gombák: Fehér és Barna Csiperkegomba 2018.
(Champignon)

Collagen Cocktail Kft.
(volt: Welovebeauty Kft.)

213-18-ÉMINP

Collagen cocktail kollagén & hialuronsav & elasztin 2018.
komplex folyékony étrend-kiegészítő termékcsalád: gyümölcs, barack és lime ízekben

CO-OP Hungary Zrt.

087/18/ÉMiN

„Coop Rally, a minőségi magyar termékekért”

CO-OP Hungary Zrt.

105-20-émin

„Coop Jót jó áron” Bolognai mártás alappor 47g-os cso- 2020.
magolásban

CO-OP Hungary Zrt.

106-20-émin

„Coop Jó nekem” Kakaós étbevonatú natúr desszert rúd 2020.
30g-os és 5x30g-os csomagolásban

CO-OP Hungary Zrt.

107-20-émin

„Coop Jót jó áron” Paprikás szalámi és téliszalámi szele- 2020.
telt, 75g-os csomagolásokban

CosMed Kozmetológiai
és Diagnosztikai Gyártó
és Kereskedelmi Kft.

127-19-émin

PANDHY’S™ COSMIX-Oleo Line termékcsalád - innovatív, 2019.
személyre szabott, professzionális és lakossági szépségápolási rendszer Oleo Formulák: OleoActiveBlends Szett;
CalmBooster; ShieldBooster; BrightBooster; TanBooster;
NightBooster; EnergyBooster

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

001/18/ÉMiN

TB típusú árok- és mederburkoló vasbeton elemcsalád

2007.

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

002/18/ÉMiN

Vasúti kerethíd keretelem család

2009.

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

003/18/ÉMiN

Trapézszelvényű könnyített árok- és mederburkoló elem- 2011.
család: I/20/20, I/40/40, II/60/70, II/80/115, III/100/120, TISZA 1-2

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

004/18/ÉMiN

Vasbeton szádcölöp elemcsalád: SZC-700, SZC-500, SZC- 2017.
400, SZC-600-V, SZC-500-V, SZC-400-V

2017.
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Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

201-18-ÉMINP

Keretelemek négyszög keresztmetszetű átereszek építéséhez: 60x60x100x15; 80x80x100x15;
100x100x100x15; 120x120x100x15; 130x130x100x15;
150x150x100x15; 200x200x100x15; 2x100x100x100x15
iker; 2x130x130x100x15 iker; 2x150x150x100x15 iker

2018.

CSOMIÉP Betonés Meliorációs
Termékgyártó Kft.

164-19-émin

Nagyszelvényű vasbeton TB mederburkoló elemcsalád: 2019.
250/330/130; 300/380/130; 350/430/130; 400/480/130;
450/530/130

Deka Union Kft.

111/18/ÉMiN

„Címeres” kolbász termékcsalád: paprikás vastag kolbász, 2012.
paprikás páros kolbász, „Ördög” vastag kolbász, „Ördög”
páros kolbász, „Ördög” karika kolbász, Desszert kolbász,
Disznótoros kóstoló; Hazánk Kincsei Páros szárazkolbász;
Húsfarm friss csípős disznótoros kóstoló

Deka Union Kft.

112/18/ÉMiN

Címeres Kulárés kolbász, Hazánk kincsei vasatagkolbász

Deka Union Kft.

113/18/ÉMiN

Csemege Debreceni páros kolbász, Pikok csemege deb- 2015.
receni

Deka Union Kft.

114/18/ÉMiN

Címeres füstölt májas, Hazánk kincsei füstölt májas

2016.

Deka Union Kft.

115/18/ÉMiN

Hazánk Kincsei Lángolt kolbász

2017.

Deka Union Kft.

238-18-ÉMINP

„Címeres”, illetve „Húsfarm friss” ízesített disznótoros kós- 2018.
toló: mézes, baconos és fokhagymás ízesítéssel

Deka Union Kft.

155-19-émin

Pikok Pure termékcsalád: Csemege szeletelt szárazkol- 2019.
bász 100g; Csípős szeletelt szárazkolbász 100g; Csemege
szárazkolbász 250g; Csípős szárazkolbász 250g

Deka Union Kft. /
Szalai Ferenc e.v. Mátrai
Bivalyrezervátum

DU: 132-20-émin
SzF: 133-20-émin

Bivalyhúsos termékcsalád: Bivaly debreceni páratlan pá- 2020.
ros kolbász; Bivaly grillkolbász

DEMIART SRL (Ro)

211-18-ÉMINP

Fából készült kegyszobrok: Szent István, Szent László, Ár- 2018.
pád-házi Szent Erzsébet, Csíksomlyói Szűz Mária, Szent
József, Imádkozó Szűz Mária, Szent Antal, Jézus szíve, Mária szíve, A keresztre feszített Krisztus

DEMIART SRL (Ro)

150-19-émin

Fából faragott vadászati tárgyak, szobrok, dombormű- 2019.
vek: Hubertusz szobor; Vadász a kutyával szobor; Faragott trófea alátétek; Fali óra; Medve szobor; Farkas szobor; Szarvasbika szobor; Szarvasbika dombormű; Hegyi
kecske dombormű, Vaddisznó szobor

DENT-ART-TECHNIK Kft.

243-18-ÉMINP

Virtuális tervezés és a gyártás folyamata az implantációs 2018.
protetikában

DENT-ART-TECHNIK Kft.

141-19-émin

Fogászati termékek gyártása virtuális tervezéssel PEEK 2019.
alapanyagból

DENT-ART-TECHNIK Kft.

140-20-émin

Dental Aerosol Exhaustor Elszívófej

DENT-ART-TECHNIK Kft. /
Dent Art Klinik Kft.

DAT: 093/18/
ÉMiN; DAK:
094/18/ÉMiN

Szájsebészetben csonthiány pótló termékcsalád: Artbo- 2016.
ne: 3D Block, 3D Ring, 3D Disk, 3D Cortical

2014.

2020.
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Délalföldi Kertészek
Zöldség-Gyümölcs
Termelői és Értékesítő
Mezőgazdasági Szövetkezete
(DÉLKERTÉSZ)

073/18/ÉMiN

Friss fogyasztású paprikák

2007.

Délalföldi Kertészek ZöldségGyümölcs Termelői
és Értékesítő Mezőgazdasági
Szövetkezete (DÉLKERTÉSZ)

074/18/ÉMiN

Friss fogyasztású paradicsom

2011.

Délalföldi Kertészek
Zöldség-Gyümölcs Termelői
és Értékesítő Mezőgazdasági
Szövetkezete (DÉLKERTÉSZ)

163-19-émin

„Szentesi paprika”, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 2019.
(OFJ) rendelkező zöldség-termékcsalád különböző kiszerelésekben: hegyes erős paprika 5db/zacskó; étkezési
fehér paprika 500g/zacskó és 5db/zacskó; kápia paprika
750g/grilltálca és 500g kiskiszerelt kosár, Szentesi TV Paprika 500 gr.

Délalföldi Kertészek ZöldségGyümölcs Termelői
és Értékesítő Mezőgazdasági
Szövetkezete (DÉLKERTÉSZ)

114-20-émin

Snack paradicsomfélék termékcsalád: Bogyós koktélpa- 2020.
radicsom 250g; Fürtös koktélparadicsom 500g; Fürtös
cherry paradicsom 500g; Baby-szilva paradicsom „Mézédes kicsipiros” 250g; Baby-szilva paradicsom 250g; Swetelle baby-szilva paradicsom 250g

DIEMER SRL (Ro)

244-18-ÉMINP

SigNature ránctalanító arckrémek organikus és egész- 2018.
séges alapanyagokból: éjszakai, zsíros és vegyes típusú
arcbőrre; nappali, zsíros és vegyes típusú arcbőrre; éjszakai, normál típusú arcbőrre; nappali, normál típusú arcbőrre; éjszakai, száraz típusú arcbőrre; nappali, száraz típusú arcbőrre; Prémium ránctalanító és regeneráló 35+;
Prémium ránctalanító és regeneráló 50+

DIEMER SRL (Ro)

145-19-émin

SigNature arcápoló termékek organikus, egészséges és 2019.
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.

134-19-émin

Biztonsági alappapírok (bankjegy, okmány, közhiteles ok- 2019.
mány, jegy, vízjeles nyomtatópapír)

DORA NATURA Kft.

233-18-ÉMINP

Dora Natura - 13 bőrápoló krém

DR. IMMUN Kft.

118/18/ÉMiN

DR. IMMUN 25 gyógynövényes hajápoló termékcsalád: 2012.
hajcseppek, hajsampon, hajápoló olaj, hajbalzsam

2018.
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DR. IMMUN Kft.

119/18/ÉMiN

DR. IMMUN Herbalicum kivonatok: Vérehullató fecskefű 2014.
kivonat, Fekete nadálytő kivonat, Csalán hajcsepp, Rózsa
arctonik, Foginy- és szájápoló kivonat, Lábspray

Dr. Milesz Bioproducts Kft.

077/18/ÉMiN

Dr. Milesz gyógytermékek: Dr. Milesz Álompárna 100g; 2007.
Dr. Milesz Zsurló krém 75g; Dr. Milesz Körömvirág krém
75g; Dr. Milesz Fekete nadálytő krém 75g; Dr. Milesz
Kézápoló krém 75g; Dr. Milesz Fekete nadálytő bedörzsölőszer 30 ml; Dr. Milesz Fagyöngy galagonya tinktúra
30 ml; Dr. Milesz Vérehulló fecskefű ecsetelő 30 ml; Dr.
Milesz Zsályás masszázskrém 200 ml; Dr. Milesz Immun
Elixír Étrend-kiegészítő készítmény 100 ml; Dr. Milesz
Lándzsás-Útifű Szirup Étrend-kiegészítő készítmény 250
ml; Dr. Milesz Vas-Szirup Gyerekeknek Étrend-kiegészítő
készítmény 250 ml; Dr. Milesz Vas-Szirup anno 2008 Étrend-kiegészítő készítmény 250 ml

Egri Korona Borház Kft.

088/18/ÉMiN

Egri Korona Borház SELECTION borcsalád: Egri Cabernet Sa- 2013.
uvignon 2017., Egri Couvée 2017., Egri Kékfrankos 2016., Egri
Merlot 2017., Egri Cabernet Sauvignon-Kékfrankos 2017.

Emerson Automation FCP Kft. 110-20-émin
/volt Aventics Hungary Kft./

3/2 pneumatikus szelep, 565 sorozat

2020.

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.

127-20-émin

Nagyteljesítményű precíziós digitális gázkeverő; Precízi- 2020.
ós digitális gázkeverő

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.

126-20-émin

Gyújtószikravizsgáló berendezés gyújtószikramentes 2020.
áramkörökhöz - Ex i - MSZ EN 60079-11/IEC 60079-11

FÁN GROUP Kft.

146-19-émin

Lotti tejföl 20% 330g és 140g-os kiszerelésekben

Fenstherm Future Zrt.

136-20-émin

Fenstherm Future (Profine 76 AD) termékcsalád: Alumí- 2020.
niumborításos ablakok; Alumíniumborításos erkélyajtók;
Rejtett szárnyas bejárati ajtók; Fenstherm Premidoor 76
emelő-toló erkélyajtók

Film-Art Stúdió Kft.

106/18/ÉMiN

Magyar Krónika – heti kulturális magazinműsor

Flover Artitude Kft.

162-19-émin

Teljes körű, exkluzív esküvői, rendezvény- és üzletdekorá- 2019.
ció, belső enteriőr és design

Fonyódi Ásványvíz Kft.

050/18/ÉMiN/2

Fonyódi Forrásvíz szénsavmentes, Fonyódi Forrásvíz 2009.
szén-dioxiddal dúsított

FOTON Nyílászáró
Szerkezeteket Gyártó
és Forgalmazó Kft.

122/18/ÉMiN

FOTON EXPERT műanyag nyílászáró

2015.

Friendly Trade Kft.

132/18/ÉMiN

Dr Benny elektromos orrszívó készülék

2013.

Gallicoop
Pulykafeldolgozó Zrt.

154-19-émin

Prémium Klasszik Pulykamell

2019.

Gallicoop
Pulykafeldolgozó Zrt.

103-20-émin

Nagyi májas

2020.

2019.

2016.
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GEOWATT Kft.

084/18/ÉMiN

„Vaporline” márkanevű megfordítható, multifunkciós, 2012.
gőzbefecskendezéses, körfolyamattal szerelt geotermikus
hőszivattyú család 0/50 celsius fok folyadék- víz hőfokszinten: GBI 13-, GBI18-, GBI24-, GBI33-, GBI66-, GBI96- HACW

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

219-18-ÉMINP

Flavon termékcsalád: Flavon Max, Flavon Kids, Flavon Max 2018.
+, Flavon Green, Flavon Protect, Flavon Green +, Flavon Joy,
Flavon Peak Fruit, Flavon Peak Future, Flavon Peack Veggie

Globál Sport Kft. / Ovi- Sport
Közhasznú Alapítvány

GS: 025/18/ÉMiN ; Ovi- Sport Pálya, Ovi -Sport program
OS: 026/18/ÉMiN

2013.

Grabowski Kiadó Kft.

217-18-ÉMINP

Trade Magazin, FMCG B2B szaklap

2018.

Grabowski Kiadó Kft.

125-19-émin

Business Days konferencia

2019.

Grabowski Kiadó Kft.

104-20-émin

Future Store Innovations - A Jövő Áruháza

2020.

Győri Likőrgyár Zrt.

231-18-ÉMINP

Pannonhalmi Szőlő- és Törkölypálinka Termékcsalád: 2018.
Pannonhalmi Irsai Olivér Szőlő-, Pannonhalmi Törköly-,
Pannonhalmi Ágyas Törköly Rosé

Győri Likőrgyár Zrt.

148-19-émin

Pannonhalmi bogyósgyümölcs pálinka termékcsalád 2019.
(40%, 0,5l): Málna-; Szamóca-; Bodza-; Feketeribizli; Málna-Feketeribizli; Feketeszeder

Győri Likőrgyár Zrt.

135-20-émin

Pannonhalmi Pálinkárium Likőr Termékcsalád: Pannon- 2020.
halmi mézes fahéjas alma likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi
vaníliás-rumos gesztenye likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi
zölddió likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi sütőtök likőr (33%
0,5l); Pannonhalmi meggyes-mákos likőr (33% 0,5l); Pannonhalmi Ginger gyömbérlikőr (33% 0,5l)

GYULAHÚS Kft.

125/18/ÉMiN

Gyulai Pokol Szalámi

2011.

GYULAHÚS Kft.

126/18/ÉMiN

Gyulai Szalámi

2015.

GYULAHÚS Kft.

127/18/ÉMiN

Gyulai Kézműves termékcsalád

2015.

GYULAHÚS Kft.

115-20-émin

Gyulai Adalékmentes Szárazkolbász

2020.

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

147-19-émin

HAJDU SMILEY zártrendszerű, elektromos fali forróvíztá- 2019.
roló termékcsalád: SY80R; SY120R; SY150R

HAJDÚHÚS 2000
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

131-20-émin

CÍVIS eredeti Debreceni Pároskolbász termékcsalád: Cívis 2020.
Eredeti Debreceni pároskolbász; Cívis Eredeti mangalica
Debreceni pároskolbász

Hajnal Húskombinát Kft.

059/18/ÉMiN

Dán mix szeletelt szalámi védőgázas csomagolásban

2013.

Hajnal Húskombinát Kft.

060/18/ÉMiN

Hajnal párizsi és sajtos Párizsi rúdban

2013.

Hajnal Húskombinát Kft.

061/18/ÉMiN

Hajnal Juhbeles virsli

2014.

Hajnal Húskombinát Kft.

062/18/ÉMiN

Hajnal Angolszalonna

2014.

Hajnal Húskombinát Kft.

063/18/ÉMiN

Füstölt-főtt sonkák

2015.

Hajnal Húskombinát Kft.

064/18/ÉMiN

Pácolt, előkészített húsok: magyaros, mustáros és zöldfű- 2015.
szeres ízesítéssel

Hajnal Húskombinát Kft.

065/18/ÉMiN

Hajnal Felvágottak: Löncs, Turista szalámi

2016.
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Hajnal Húskombinát Kft.

066/18/ÉMiN

Hajnal Frikandó sonkák: füstölt nyers, füstölt főtt

2016.

Hajnal Húskombinát Kft.

067/18/ÉMiN

Hajnal Szalonnába göngyölt fűszeres karaj: western grill 2016.
és fokhagymás ízesítéssel

Hajnal Húskombinát Kft.

068/18/ÉMiN

Hajnal töltött szűzpecsenye többféle ízesítésben: „piros- 2016.
ka”, csípős debreceni, mustáros

Hajnal Húskombinát Kft.

069/18/ÉMiN

Bolognai szósz

2017.

Hajnal Húskombinát Kft.

070/18/ÉMiN

Hagyományos érleléssel készült Parasztsonka

2017.

HERBADOCTOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

137-19-émin

Flex Body Termékcsalád: Kollagénes Ízületi Krém; Kolla- 2019.
génes Ízületi Spray

HERBADOCTOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

143-20-émin

Herbadoctor Magnéziumos termékcsalád: Magnézium 2020.
Spray; Relax Citromfüves Magnéziumos Testvaj

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

008/18/ÉMiN

APOLLÓ edénycsalád

1999.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

010/18/ÉMiN

„Centenáriumi” kollekció

2003.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

011/18/ÉMiN

Arany Tokaj kollekció porcelán készlet

2004.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

012/18/ÉMiN

Bükki- Arany termékcsalád

2007.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

013/18/ÉMiN

HERMÉSZ kollekció levendula dekorral

2013.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

014/18/ÉMiN

Szivárvány porcelán ékszer kollekció

2013.

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

015/18/ÉMiN

Pannónia kollekció: edény és díszműcsalád különböző 2014.
dekorokkal

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

016/18/ÉMiN

Holdfény kollekció, tátika dekorral

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

017/18/ÉMiN

Minerva porcelán étkészlet kollekció, különböző de- 2017.
korokkal: Mokka csésze, Bögre, Sültestál, Lapostányér,
Mélytányér, 19 cm desszerttányér, 22 cm kerek salátástál,
Kompótos tálka, 18 részes tányérgarnitúra, 26 részes étkészlet, 7 részes kompótos készlet

Hollóházi
Porcelánmanufaktúra Kft.

177-19-émin

Forma 1 emléktrófea porcelán certifikációval ellátva

2019.

Honey Hill Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

117-19-émin

Royal Méh Balzsam (250 ml)

2019.

Honey Hill Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

117-20-émin

Nap Királynője bőrfiatalító arckrém (50ml)

2020.

Hotel Carbona
Gyógyszálloda Zrt.

130/18/ÉMiN

A hévízi Naturmed Hotel Carbona Szálloda gyógy- és 2009.
wellness szolgáltatási rendszere „Az egészség művészete”

Hotel Carbona
Gyógyszálloda Zrt.

131/18/ÉMiN

„A Gasztronómia művészete” a Hotel Carbona Gyógy- 2013.
szálloda Attila Éttermének szolgáltatási rendszere

2014.
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Hungast Holding Zrt.

159-19-émin

Gyermekvendéglátás (közétkeztetés), Munkahelyi ven- 2019.
déglátás, Szociális étkeztetés

Hülitzerné Veress Katalin e.v.

139-19-émin

VERMIX termékcsalád: Tonik Forte; Szárító keverék; Szárí- 2019.
tó keverék forte

IMED Orvosi Berendezéseket
Fejlesztő Kft.

075/18/ÉMiN

CARDIAX Számítógépes EKG

Jó Hentes
Élelmiszerértékesítő Kft. /
Deka Union Kft.

JH: 120-20-émin
DU: 124-20-émin

Gourmet Prémium Csirkemellsonka termékcsalád: sajt 2020.
darabokkal; sajttal és pritaminpaprikával; 100 napig érlelt
székely sajttal

Jó Hentes
Élelmiszerértékesítő Kft. /
Lidl Magyarország Bt.

JH: 119-20-émin
Lidl: 125-20-émin

Gourmet Hamburger húspogácsa / Grill & Fun marha ham- 2020.
burger húspogácsa 100 % marhahúsból, kézműves termék

Körös-Net Szolgáltató
és Kereskedő Kft.

153-19-émin

Az életminőség javítására szolgáló integrált egészségügyi 2019.
tanácsadás mozgásukban korlátozott személyek részére

KRL Kontrol Kft.

112-19-émin

Fázisjavító berendezések országos szervize

Kun Richárd
és Kun-Molnár Mónika

081/18/ÉMiN és
081/18/ÉMiN/2

flAVATAR – Varázslatos Virágok (angol nyelvű védjegyol- 2016.
talom: flAVATAR – Magical Flowers)

Kunság-Szesz
Szeszipari Zrt.

136-19-émin

Mátyás Keserű Likőr

Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.

054/18/ÉMiN

Niloé süllyesztett kettős csatlakozó aljzat. Kettős csatla- 2011.
kozó aljzat Schuko, francia csapos csavaros és rugós vezetékbekötéssel

Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.

056/18/ÉMiN

Program MOSAIC csatlakozó aljzat

Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.

057/18/ÉMiN

Valena Life, süllyesztett kivitelű villamos szerelvény család 2015.

Legrand Magyarország
Villamos Rendszerek Zrt.

058/18/ÉMiN

Valena Allure süllyesztett kivitelű villamos szerelvénycsalád 2016.

Lenti Gyógyfürdő Kft.

114-19-émin

Thermal Hotel Balance**** Lenti „…tökéletes feltöltődést 2019.
nyújtva a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiaparkkal közvetlen összeköttetésben…”

Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt.

123-20-émin

Bock Villányi Cultus Cuvée száraz vörösbor

2020.

Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt.

121-20-émin

Hazánk Kincsei gyorsfagyasztott lángos tészta

2020.

Lidl Magyarország
Kereskedelmi Bt.

122-20-émin

Hazánk Kincsei Szatmári Szilvalekvár

2020.

Madách Színház
Nonprofit Kft.

117/18/ÉMiN

Catherine Johnson - Benny Andersson - Björn Ulvaeus: 2015.
Mamma Mia! című musical

Mag-Log Transport Kft.

135-19-émin

Pénztárcakímélő, óramű pontos logisztika, biztonság, 2019.
optimális folyamatok, átláthatóság, komplett logisztikai
outsourcing

2007.

2019.

2019.

2014.
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MARKETINGSHOP
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

115-19-émin

Márti balzsam Visszeres lábra Gyógynövényekkel

2019.

MEGASTAR PLUS Kft.

041/18/ÉMiN

MegaORA ügyviteli rendszer

2010.

Médiaszolgáltatás-támogató 144/18/ÉMiN
és Vagyonkezelő Alap (MTVA)
- Kossuth csatornaigazgatóság

„FELFEDEZŐ- a környezetről” című környezetvédelmi rá- 2016.
diós műsor

Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap (MTVA)

143/18/ÉMiN

„Jónak lenni jó!” című jótékonysági kampány és egész 2016.
napos műsorfolyam

MONTIVÍZ Vízpalackozó
és -forgalmazó Zrt.

020/18/ÉMiN

MONTI ballonos természetes ásványvíz

2013.

MUREXIN Építőanyaggyártó
és Kereskedelmi Kft.

212-18-ÉMINP

Murexin Szekszárdi Gyár - energiahatékonysági
beruházás

2018.

Mystic Nails Hungary
Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

113-19-émin

Mystic Nails - Ahogy Kérted gél-lakk kollekció: 96 - Rád 2019.
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

Natics Laboratoires Kft.

112-20-émin

NATICS C20 C-PEPTIDE C-vitamin szérum

Natural Immune Control
System Zrt.

228-18-ÉMINP

One Year Product szájban oldódó Granulátum étrend-ki- 2018.
egészítő termékcsalád: Multivitamin for all + Inulin + Élőflóra; Kid’s Multivitamin + Inulin + Élőflóra; Magnézium +
B6-vitamin + Inulin + Élőflóra

Natural Immune
Control System Zrt.

229-18-ÉMINP

One Year Product Kapszulás étrend-kiegészítő termék- 2018.
család: D-vitamin 4000 NE + Kalcium + Inulin + Élőflóra;
C-vitamin 500 mg + D-vitamin + Csipkebogyó + Acerola
+ Inulin + Élőflóra; Multivitamin 100% NRV + Goji bogyó
+ Inulin + Élőflóra; Tőzegáfonya 320 mg + Fekete ribizli +
Inulin + Élőflóra; Lutein + Zeaxantin + Inulin + Élőflóra; Ginko biloba 150 mg + Magnézium + B6-vitamin + Inulin +
Élőflóra; Szabalpálma 320 mg + Tökmag + Csalán + Inulin
+ Élőflóra; Kurkuma 320 mg + Tömjénfa + E-vitamin + Inulin + Élőflóra; Nyomelemek kollagénnel + Inulin + Élőflóra

Natural Immune Control
System Zrt.

230-18-ÉMINP

Medium-Term termékcsalád: Algae 4 All Spirulina + Klo- 2018.
rella + Kőalga + Haematococcus pluvialis + Inulin + Élőflóra; Beautiful Kollagén + Hialuronsav + Omega 3 + Inulin + Élőflóra; Immuno +Inulin + Élőflóra; Weight Control
Glucomannan + Inulin + Élőflóra + Ásványi anyagok
(testtömegcsökkentő)

Natural Immune Control
System Zrt.

122-19-émin

One Year Product Q1, Q10 és Omega3+Inulin+élőflóra 2019.
étrend-kiegészítő

2020.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ELJÁRÁSREND 2021

Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

Natural Immune Control
System Zrt.

123-19-émin

Medium-term Product 9x Microbiom Rebalance +3 en- 2019.
zymes étrend-kiegészítő

Natural Immune Control
System Zrt.

102-20-émin

Medium-term Product étrendkiegészítő termékcsalád:
2020.
*Cardiovascular Protection + Inulin + élőflóra
tartalommal;
*Green & Red Fruit and Vegetable complex + Inulin +
élőflóra tartalommal

NATURLAND
Magyarország Kft.

085/18/ÉMiN

NATURLAND Nagy Svédcsepp + C-vitamin

NATURLAND
Magyarország Kft.

086/18/ÉMiN

NATURLAND Légzéskönnyítő mellkenőcs termékcsalád: 2017.
gyermeknek, felnőtteknek

NATURLAND
Magyarország Kft.

216-18-ÉMINP

NATURLAND Melliora krém 60 g

2018.

NATURLAND
Magyarország Kft.

128-19-émin

NATURLAND Inno Rheuma Forte krém 70g

2019.

Németh Nyílászáró - gyártó
és - forgalmazó Kft.

116-19-émin

SCHÜCO profilrendszerekből készülő alumínium nyílás- 2019.
zárók: AWS/ADS 65.HI; AWS/ADS 70.HI; AWS/ADS 75.SI;
AWS/ADS 90.SI

Népművészeti Egyesületek
Szövetsége

132-19-émin

Mesterségek Ünnepe - az élő népművészet fóruma

Normafa-Panoráma Bt.

109-20-émin

Etalon Party Service: Magas színvonalú, teljes körű Ren- 2020.
dezvényszervezés és Catering

Oktatási Hivatal

039/18/ÉMiN

Országos kompetenciamérés (OKM)

2012.

Oktatási Hivatal

040/18/ÉMiN

Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR)

2014.

Oktatási Hivatal

126-19-émin

DPR AAE Pályaorientációt Támogató Modul

2019.

Organic- Spirit- Hungary
Kereskedelmi Kft.

019/18/ÉMiN

mySPIRIT skincare kozmetikai kezelés mySpirit Bio koz- 2014.
metikumokkal: gyógynövényes rejuvenáló masszázsolaj,
Édesgyökér- Centella bőrregeneráló maszk, Bíborkasvirág Anti-aging masszázskrém, Stellária-Hamamelisz
arctisztítás utáni maszk, Goji vitalizáló krémpakolás,
Aloe bőrpuhító gél 81.81% ÖKO, Galagonya arctej, Orvosi somkóró tonik, hibiszkusz rejuvenáló szérum, Rózsa- orvosi ziliz hidratáló rejuvenáló nappali arckrém,
Acai-hibiszkusz rejuvenáló szemkörnyékápoló, Levegő
esszencia- bio illóolaj keverék, Földesszencia- bio illóolaj
keverék, Tűz esszencia- bio illóolaj keverék, Víz esszenciabio illóolaj keverék

ORIENTAL HERBS Kft.

119-19-émin

Szűztea termékcsalád: Szűztea 15x3 g; Szűztea Forte 1 2019.
5x3 g; Szűztea Comfort Kapszula; Szűztea Soft Kapszula

Óbudai Danubia Zenekar
Nonprofit Kft.

250-18-ÉMINP

A ZENE AZ KELL… az Óbudai Danubia Zenekar ifjúság- 2018.
nevelő, zenei ismeretterjesztő tornatermi koncertjei

P92 Prónay-kastély Kft.

144-19-émin

Prónay-kastély rendezvényhelyszín és rendezvényszer- 2019.
vezési szolgáltatás

2016.

2019.
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Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

PA – COMP Kft.

038/18/ÉMiN

Diópótló keverékek

2009.

Panyolai Szilvórium Zrt.

051/18/ÉMiN

Panyolai Elixír termékcsalád: Érlelt szatmári szilva 45%; 2015.
Szabolcsi alma 42%; Fürtös meggy 40%; Kajszibarack
40%; Vilmoskörte 40%; Birs 40%; Fekete cseresznye 42%;
Bodza 40%; Feketeribizli 40%; Szamóca 40%; Irsai Olivér
szőlő 40%

Panyolai Szilvórium Zrt.

052/18/ÉMiN

Panyolai Ágyas Pálinkák: Aranyalma, Aranykörte, Arany- 2017.
szőlő, Rubinmeggy, Rubinszilva, Aranybirs

Panyolai Szilvórium Zrt.

218-18-ÉMINP

Panyolai Simple Quintessence (SQ): SQ Szatmári szilvapá- 2018.
linka; SQ Szabolcsi almapálinka; SQ Fürtös meggy pálinka; SQ Fekete cseresznye pálinka; SQ Vilmoskörte pálinka;
SQ Kajszibarack pálinka; SQ Birsalma pálinka

Panyolai Szilvórium Zrt.

116-20-émin

Panyolai Misztikum termékcsalád: Áfonya likőr (30% V/V); 2020.
Zöld dió likőr (30% V/V); Mák likőr (30% V/V); Mák Extra
likőr (50% V/V)

Phylazonit Kft.

076/18/ÉMiN

Phylazonit Technológia Termékcsalád: Tarlóbontó, Tala- 2017.
joltó, Talajregeneráló, Szója

Pipelife Hungária Kft.

098/18/ÉMiN

RADOPRESS termékcsalád: Hideg-, melegvizes és köz- 2014.
ponti fűtésrendszer, Watt felület fűtő- hűtő rendszer

Pipelife Hungária Kft.

099/18/ÉMiN

PIPELIFE gravitációs vízelvezetési termékcsalád: PVC-U 2015.
csatornacsőrendszerek DN110-DN500mm átmérőtartományban (KG homogén és tömör falszerkezettel,
KG-SUPER rétegelt falszerkezettel); PP Pragma csatornaés dréncsőrendszer strukturált falszerkezettel DN 160DN1000 mm átmérőtartományban; PP PRO csatornázási
aknarendszer DN630, DN800 és DN1000 mm átmérővel;
STORMBOX csapadékvíz szikkasztási rendszer

Poli-Farbe Vegyipari Kft.

048/18/ÉMiN

Poli-Farbe Platinum egyrétegű beltéri falfesték

Primacom SRL (Ro)

248-18-ÉMINP

Erdélyi szárított húskülönlegességek: Szárított sertésson- 2018.
ka; Speck; Szárított sertés has; Szárított fehér karaj; Szárított növendék hátszín

PRIMER ELECTRO SRL (Ro)

149-19-émin

Tiffany ólomüvegek, Tiffany festett üvegek, festett síkü- 2019.
vegek

Referencia Mosodák
Szolgáltató Zrt.
(volt: Logo-Tex Ügyviteli Kft.)

135/18/ÉMiN

„Mikrochipes azonosítási rendszer az egészségügyi text- 2015.
íliák mosásában”

RIGO Szerszám
és Formakészítő Kft.

142/18/ÉMiN

Nyomdaipari könyvkötőgép család: LamiBIND 340 PUR+ 2015.
Hot-Melt (angol piaci változat: PFIBIND 2000 PUR-Melt);
LamiBIND 420 PUR+ Hot-Melt; MillBIND 420 PUR+ HotMelt; MegaBIND 420 PUR+ Hot-Melt; Perfect Binder
420 PUR+ Hot-Melt (angol piaci változat: PFIBIND 6000
PUR-Melt)

2014.
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Pályázó/k

Befogadási szám Pályázat megnevezés

Elnyerés
éve/

RONDO
Hullámkartongyártó Kft.

071/18/ÉMiN

Lédig szaloncukor gyűjtő- és kínáló doboz

2017.

Saint-Gobain Hungary Kft.

134-20-émin

weberNEON termékcsalád: webercolor NEON fényfuga 2020.
(CG2AW), neonizáló cementes fuga; weberton NEON
fényfesték, neonizáló akril homlokzatfesték; weberpas
NEON fényvakolat, neonizáló öntisztuló vékonyvakolat

SOLE-MiZo Zrt.

224-18-ÉMINP

Mizo Coffee Selection: Espresso, Espresso no sugar, 2018.
Doppio, Latte Machiato, Flat White, Americano, Cappuccino, Melange, Kapuciner

SOLE-MiZo Zrt.

130-19-émin

Mizo laktózmentes termékcsalád: dobozos tej 1l/2,8%; 2019.
dobozos GMO mentes UHT tej 1l/1,5%; UHT kakaó
330ml; UHT light kakaó 450ml; UHT kakaó 200ml; mogyorós csoki ízű tej 450ml; joghurt 130g; gyümölcsjoghurt gyümölcsdarabokkal 150g eper és barack;
kefir 150g; tejföl 20% 330g; vödrös tejföl 20% 800g; vaj
100g; vajkrém 38% 200g; magyaros vajkrém 39% 200g;
trappista sajt 700g; szeletelt trappista sajt 125g; félzsíros
tégelyes túró 250g; natúr Túró Rudi 30g; UHT főzőtejszín
20% 330ml

SOLE-MiZo Zrt.

131-19-émin

Mizo ízesített ital termékcsalád 450ml-es kiszerelések- 2019.
ben: kókuszos csoki ízű tej; kakaó; banános csoki ízű tej;
laktózmentes light kakaó; madártej ízű tej; tejeskávé;
mogyorós csoki ízű tej; ananász-kókusz ízű tej; megygyes-csoki ízű tej

SOLE-MiZo Zrt.

138-20-émin

MIZO sajt termékcsalád: Anikó sajt; Márványsajt; Trappis- 2020.
ta sajt (1/1 és 700g); 6 hetes érlelésű Trappista sajt (700g);
Laktózmentes Trappista sajt (700g); Bácskai gyúrt sajt
(MÉRŐS 350g); OÁZIS füstölt tömbsajt (1/1); Szeletelt Edámi sajt (125g); Szeletelt füstölt Trappista sajt (125g); Szeletelt GOUDA sajt (125g); Szeletelt Trappista sajt (125g);
Laktózmentes szeletelt Trappista sajt (125g); Szeletelt
Bácskai sajt (125g)

SOLE-MiZo Zrt.

137-20-émin

MIZO tej termékcsalád: Dobozos tej 1,5% 1l (G); Dobozos 2020.
tej 2,8% 1l (G); Laktózmentes dobozos tej 2,8% 1l (G); Dobozos tej 3,5% 1l (G); UHT tej 3,5% 1500ml (Edge); UHT tej
1,5% 1500ml (Edge); Laktózmentes UHT tej 1,5% 1500ml
(Edge); UHT tej 2,8% 1500ml (Edge), Boci UHT tej 2,8%
200ml (TBA); UHT tej 1,5% 1l (Edge) GMO mentes; UHT tej
2,8% 1l (Edge) GMO mentes; UHT tej 3,5% 1l (Edge) GMO
mentes; Laktózmentes UHT tej 1,5% 1l (Edge) GMO mentes

Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft. 141/18/ÉMiN

„SPIRIT – egy valóra vált álom”: Spirit Hotel Thermal Spa 2014.
öt csillag superior

Szamos Cipőipari
és Kereskedelmi Kft.

Szamos Kölyök supinált gyermek lábbeli

100/18/ÉMiN

2015.
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Szarvasi Agrár ZRt.

139-20-émin

Cervinus keménysajt-termékcsalád: Delicato; Perfetto; 2020.
Fenomenale

Szatmári Konzervgyár Kft.

166-19-émin

Rege reformszószok termékcsalád (720ml): Almaszósz 2019.
(almadarabok kókusztejes mártásban); Meggyszósz (magozott meggy kókusztejes mártásban); Narancsos körteszósz (körtedarabokkal)

Szatmári Konzervgyár Kft.

167-19-émin

Rege Saláták termékcsalád: Sárgarépasaláta 370ml; Zel- 2019.
lersaláta 370ml; Tormás céklasaláta 580ml; Burgonyasaláta 720ml; Fitness saláta 720ml; Uborkasaláta 720ml

Szatmári Konzervgyár Kft.

130-20-émin

REGE Gyümölcsbefőttek termékcsalád: Birsalmabefőtt; 2020.
Körtebefőtt; Meggybefőtt; Szilvabefőtt (egész); Szilvabefőtt (felezett)

Terék József

118-20-émin

Tárogató Hungarikum Koncert

TERRAGRO Kereskedelmi Kft.

134/18/ÉMiN

BIOFIL Talajoltó baktérium termékcsalád: savanyú, nor- 2015.
mál, lúgos készítmények

Therézia Prodcom Kft. (Ro)

101/18/ÉMiN

Therézia Forrázott Sajtkülönlegességek: Borsos Rolád, 2017.
Paprikás Rolád, Kolbászos Rolád, Hagyományos Erdélyi
Sajt, Erdélyi Fonott Sajt, Mezőpaniti Sajt

Thermal Hotel Visegrád
****superior

158-19-émin

Szállodai szolgáltatás „…kényeztető pihenés a Természe- 2019.
tes Harmónia Vonzásában…”

VendelFood Kft.

136/18/ÉMiN

BUZA kolbászvariációk: Csemege parasztkolbász; Csípős 2015.
parasztkolbász; „Legényes” extra csípős parasztkolbász;
Paprikás vastagkolbász; Paprikás csípős vastagkolbász

VendelFood Kft.

143-19-émin

BUZA kolbászvariációk: Mediterrán szalámi; Szarvas cse- 2019.
mege vastagkolbász; Szarvas csípős vastagkolbász

Vitaking Kft.

053/18/ÉMiN

Vitaking Multi Profi havi vitamincsomagok: Multi Basic 2017.
Profi, Multi Plus Profi, Multi Senior Profi, Multi Paleo Profi,
Multi Teens Profi, Multi Sport Profi

YAMUNA Kft.

234-18-ÉMINP

Szőlőmagolajos fürdő - és testápoló család: bőrtápláló 2018.
tusfürdő; hidratáló testápoló; fürdőbomba; szappan; hidratáló kézkrém; testvaj 50 ml, 200 ml; hidratáló sampon

YAMUNA Kft.

175-19-émin

Beauty Elixir ránctalanító termékcsalád: nappali krém; 2019.
nappali gél; szemkörnyék ápoló; éjszakai krém

YAMUNA Kft.

101-20-émin

PRESTIGE by Yamuna termékcsalád vízhiányos, érett bőr- 2020.
re: *Arctisztító tej 250 ml; *Alkoholmentes tonik 250 ml;
*Arcradír mandulaőrleménnyel 100ml; *Gyümölcssavas
peeling 100 ml; *Ultrahang gél 250 ml; *Tápláló maszk
100 ml; *Szérum 100 ml; *Masszázskrém 250 ml; *Hidratáló krém SPF15 50 ml; *Növényi masszázsolaj 100 ml

Zalaegerszegi
Rendezvényszervező Kft.
(volt: Kvártélyház Szabadtéri
Színház Kft.)

137/18/ÉMiN/2

Egerszeg Fesztivál

2020.

2015.
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Zalaegerszegi
Rendezvényszervező Kft.
(volt: Kvártélyház Szabadtéri
Színház Kft.)

138/18/ÉMiN/2

Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál
– ZALAI TERÍTÉK

2016.

Zichy Szín - Műhely
Közhasznú Nonprofit Kft.

072/18/ÉMiN és
072/18/ÉMiN-M1

A ZICHY SZÍN-MŰHELY művészeti koncepciója
és hitvallása

2017.
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiírói
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának odaítélése a kiemelkedő színvonal elismerését jelzi.
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 fő tevékenysége az alkotó elme által létrehozott kiemelkedő értékek felkutatása, értékelése,
melyet elsősorban az innovatív vállalkozások piaci pozíciójának segítése érdekében végez.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer működtetésével versenyképes termékeket/szolgáltatásokat mutat be, Magyarországon és a Kárpát régióban egyaránt. Olyan termékeket (árukat, szolgáltatásokat) és gazdasági-, kulturális szervezeteket díjaz, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan jóval az átlag felett, kiemelkedő színvonalon dolgoznak.
Segítséget nyújt a tudásvagyon minél tágabb körű, hatékonyabb védelme és felhasználása érdekében.
Partnereinek folyamatos díjmentes kommunikációs felületet biztosít a www.emin.hu honlapon.

ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft.
Küldetésünk biztonságosabb hellyé tenni a világot!
Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. egy több évtizedes múltra visszatekintő vizsgáló és tanusító cég. Mint a Béres Gyógyszergyár Zrt. vállalatcsoport legifjabb tagja, széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan
iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.
Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet melynek tanúsítványai nem csak hazánkban de Európában és globálisan is
elismertek. A termék vizsgálat és tanúsítás, jogilag szabályozott területen kimagasló színvonalon, az ügyfél igényeit szem
előtt tartva zajlik.
A jól felszerelt laboratóriumának és elismert szakértőinek köszönhetően minden kiadott tanúsítást gyors, hatékony és precíz vizsgálattal tudja alátámasztani. Laboratóriumában több mint 150 féle vizsgálatot végeznek.
Egyedi vizsgálóberendezéseket is gyárt, melyeket főleg a külföldi piacnak kínál - ebben világszinten unikális. Ezek a vizsgálóberendezések lehetővé teszik, hogy a felhasználó már a tervezési fázisban kiszűrje a felmerülő hibát, erre szolgál a gyújtószikravizsgáló berendezés, a precíziós digitális gázkeverők, a minimális résvastagság vizsgálóberendezés és más egyedi
ExVA által tervezett vizsgálóberendezés.
Az évek során az ExVA bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mind a hazai, mind a külföldi piacon egyaránt.
Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft.-t, mert ahol mások a problémát látják az ExVA a megoldást.
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Hajnal Húskombinát Kft.
Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Apáról - fiúra, fiúról - unokára száll a szakmai tudás és a végeredmény nap mint nap
kóstolható. A Kisalföldön helyezkedik el, Győrtől 8 km-re, egy ipari parkban. Hazai félsertést dolgoznak fel, változatos formában, melyeket saját bolthálózatukon kívül a különböző áruházláncokban forgalmaznak. A Hajnal Húskombinát filozófiája
minőségcentrikus, amit hagyományokra építve, korszerű körülmények között valósít meg. Fontos, hogy a termékek magyar
alapanyagokból készülnek, ahogy ők mondják: „családunktól családod asztalára”.

Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
Innovatív Technológia és megbízható minőség: Legrand
A Legrand Zrt. jogelődjei itthon Magyarországon 100 éve foglalatok, kapcsolók gyártásába kezdett. Mára – lassan 30 éve a
Legrand Csoport tagjaként – az életünk minőségét jobbító megoldásokat kínál szinte bármilyen épülettípusra, legyen az a
nagy teljesítményű energia elosztó rendszer, okos otthon, vagy akár datacenter infrastruktúra. Kiváló példája a folyamatos
fejlesztésnek és megújulásnak. A Legrand alapelvei közül a legfontosabb a fenntartható működés, a magas minőség iránti
elkötelezettség, és a kreatív, innovatív fejlesztések a vevői igények kielégítése céljából.
Károlyi László a Legrand Zrt. vezérigazgatója magáénak érzi Saint-Exupery szavait: „ A jövőt nem megálmodni kell, hanem
tenni érte, hogy megtörténjen.”

SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
2021-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a SZÁM-PONT Kft. Tevékenységük az ország teljes területére kiterjed, megoldáscentrikus szemléletük, a segíteni akarás hatja át minden projektjüket a humánerőforrás-fejlesztés széles területén:
legyen szó felnőttképzésről, munkaerőpiaci szolgáltatásról vagy pályázatírás-pályázati tanácsadásról.
A Társaság nagy hangsúlyt helyez az oktatási tevékenységére, a felnőttképzés változásai közepette is tevékenységünk fókusza, hogy a képzésen résztvevők időtálló, a munkában és az élet minden területén használható tudást kapjanak. Szakmai
tanfolyamaik mellett tréningjeik és készségfejlesztő képzéseik egyaránt népszerűek lakossági és céges célcsoport körében.
Kiemelten fontos szerepet tulajdonítanak a szakmai hitelességnek, ezért 9 fős szakmai vezető tanácsadóval dolgoznak
együtt, akikkel azonnal reagálnak a változó piaci kihívásokra. Széles képzési tapasztalatukat felhasználva állnak az új kihívások elé.
Önmagukra elsősorban nem szervezetként, hanem családként tekintenek, munkahelyi és civil életben egyaránt támogatják egymást. Mindezt pozitív mosolygós légkörben teszik.
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DIAMOND Szervezőiroda Bt.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. fő tevékenysége az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy tulajdonosai megbízása
alapján az odaítéléséhez kapcsolódó pályázat szervezése és lebonyolítása.
A szervezet tulajdonosai, közreműködő szakértői a minőség-tanúsításhoz, a szellemi-tulajdon védelméhez, valamint a pályázat szervezéshez kapcsolódó témakörök széles területét felölelő szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. tevékenységével közvetetten, saját eszközeivel támogatja azokat az üzleti vállalkozásokat,
amelyek kiemelten fontosnak tartják a minőség tanúsíttatását.
Célja a versenyképes termékek és szolgáltatások felkutatása, bemutatása a fogyasztói, felhasználói érdekek messzemenő
figyelembevételével.
Tevékenységeivel és szolgáltatásaival elsősorban az innovatív, Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet használó vállalkozásokat segíti. Folyamatosan díjmentes kommunikációs fórumot biztosít partnereinek a www.emin.hu honlapon aktuális információik közléséhez.
Aktív szerepet vállal olyan szakmai megkereséseknél, ahol a minőség ügye és a fogyasztók védelme kiemelt jelentőségű.
Közreműködik az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat díjazottjainak minél szerteágazóbb területeken történő bemutatásában.
Saját eszköz rendszerével együttműködik az anyaországban, a Kárpát-régióban, a Nyugat-balkáni területeken tevékenykedő szervezetek, vállalkozások gazdasági kapcsolatainak erősítésében.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. segítséget nyújt a vállalkozásokban nyomon követhető szellemi alkotások beazonosítása és
feltérképezése tekintetében, valamint a rendelkezésre álló kiaknázási lehetőségek meghatározásában, hiszen napjainkban
a sikeres vállalkozások kulcsa a szellemi alkotásokkal való hatékony gazdálkodás.
A vállalkozások gazdasági sikereit számos esetben olyan ötletek alapozzák meg, amelyek hatékony védelme és felhasználása nagyban növeli az éves mérlegadatokban szereplő befektetett eszközök körét, értékét. A kiváló szakmai gondolatok
védelmével olyan vagyoni jogok kerülnek a cégek birtokába, amelyek révén megtérül a kísérletezésbe, fejlesztésbe, az
innovációba fektetett tudás, idő és energia. A DIAMOND Szervezőiroda Bt. szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő
tájékoztatással, szakmai segítségnyújtással áll az innovatív piaci résztvevők rendelkezésére.
Az iroda munkatársai egyéni tanácsadást biztosítanak, szükség esetén külső szakértők bevonásával is a hozzájuk forduló
érdeklődőknek.
Harmadik feles megkereséseknél, érdeklődéseknél mindig partnerei érdekeinek messzemenő figyelembevételével ad információt, tájékoztatást.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. fontos feladatának tekinti a tanúsító védjeggyel rendelkező vállalkozások és termékek jövőbeni egységes nyilvántartásának megvalósítását.
Elérhetőségek:
Cím: 1172 Budapest, Gátfutó utca 15.
Kiss Károlyné Ildikó, ügyvezető igazgató +3620 934 4909, kissildiko@emin.hu
Dr. Siklós Kata, szellemitulajdon- védelem +3620 398 0144, sikloskata@emin.hu
Babó Klára számlázás, pénzügyek: +3620 320 564, sajto@emin.hu
Horváth László Tibor, webkommunikáció: +3620 320 5646, sajto@emin.hu
Internet: www.emin.hu
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dr. Siklós Kata
szellemitulajdon-védelmi
szakértő

Kiss Károlyné Ildikó
ügyvezető igazgató

Horváth László Tibor
webkommunikációs szakértő

Babó Klára
pénzügyi szakértő
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Küldetésünk biztonságosabb hellyé tenni a világot!
Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. egy több évtizedes múltra visszatekintő vizsgáló és tanusító cég. Mint a Béres Gyógyszergyár Zrt. vállalatcsoport legifjabb tagja, széleskörű szolgáltatásainak köszönhetően segítséget tud nyújtani minden olyan
iparágnak, ahol kiemelt és fontos szempont a biztonságos munkavégzés.
Az ExVA olyan akkreditált tanúsítószervezet melynek tanúsítványai nem csak hazánkban, de Európában és globálisan is
elismertek. A termék vizsgálat és tanúsítás, jogilag szabályozott területen kimagasló színvonalon, az ügyfél igényeit szem
előtt tartva zajlik.
ATEX, IECEx, tűzvédelmi tanúsítás, javítóműhely auditálás, szakértés, felülvizsgálat, robbanásvédelmi dokumentáció, zónabesorolás, szakmai konzultáció, szakvélemény kiadás mind olyan szolgáltatás, melynek az ExVA a legjobb szakértője.
Megfelelőségértékelést Magyarországon akkreditált státusszal és saját akkreditált vizsgálólaboratóriummal egyedül az
ExVA képes biztosítani. A jól felszerelt laboratóriumának, kalibrált műszereinek és berendezéseinek, illetve nevesített szakszemélyzetének köszönhetően minden kiadott tanúsítást gyors, hatékony és precíz vizsgálattal tudja alátámasztani. Laboratóriumában több mint 150 féle vizsgálatot végeznek.
Egyedi vizsgálóberendezéseket is gyárt, melyeket főleg a külföldi piacnak kínál - ebben világszinten unikális. Ezek a vizsgálóberendezések lehetővé teszik, hogy a felhasználó már a tervezési fázisban kiszűrje a felmerülő hibát, erre szolgál a gyújtószikravizsgáló berendezés, a precíziós digitális gázkeverők, a minimális résvastagság vizsgálóberendezés és más egyedi
ExVA által tervezett vizsgálóberendezés.
Képzett és többéves gyakorlattal rendelkező szakembereinek köszönhetően a legjobbat tudja nyújtani partnereinek, legyen szó erőmű, gáztározó, vegyi- vagy élelmiszeripar, olajfinomítók, töltők, papír- fémipar vagy más a robbanásbiztos
berendezések alkalmazásában érintett iparágak egyikéről.
Az ExVA Vizsgáló és Tanúsító Kft. 2020. március 20. óta a Béres Gyógyszergyár Zrt. tulajdona. Korábban ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. néven volt ismert. A cég jogelődje a magyar állam Nehézipari Minisztériuma által
alapított szervezet, mely 1960 óta végezte a sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések vizsgálatát és tanúsítását.
A Vizsgáló Állomás kezdetben része volt a Bányászati Kutató Intézetnek (BKI), majd a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetnek (KBFI).
Az évek során az ExVA bebizonyította, hogy tevékenysége nélkülözhetetlen, mind a hazai, mind a külföldi piacon egyaránt.
A cég 26 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, az évek folyamán közel 6.000 tanúsítványt adott ki, négy kontinensen
ismert a neve és a nemzetközi jártassági vizsgálatokon minden alkalommal az első 5 legjobb helyezett között szerepel.
Partnerei bizalommal választják az ExVA Kft-t, mert ahol mások a problémát látják az ExVA a megoldást.
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Bálint Ágnes
ügyvezető igazgató

Kaszás Kristóf
üzletfejlesztési igazgató

Nagy Botond
műszaki igazgató
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„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)
A Hajnal Húskombinát Kft. igazi családi vállalkozás. 1992-ben alapította magánvállalkozásként Hajnal László, édesapjával
együtt. Kezdetben kizárólag húsfeldolgozóként, többnyire tőkehús értékesítésével foglalkoztak az egyre növekvő üzlethálózatuk ellátására.
2004-ben a korábbi Ringa húsüzleteinek megvásárlásával vált igazán meghatározó húsipari céggé a Győr környéki régióban. Ekkor már a saját bolthálózat ellátásán kívül egyre jelentősebb alapanyag beszállítói lettek nemcsak a régió, hanem az
ország számos más húsüzemének is.
A termékek népszerűek voltak, mind többen keresték. A fogyasztók kiszolgálása egyre nagyobb problémát okozott, ez a
kényszer sürgette a „nagy álom” mielőbbi megvalósítását, az új húsüzem megépítését.
2009-ben zöldmezős beruházással, az Európai Uniós előírásoknak minden szempontból megfelelően, 1800 m2 húsüzem
épült fel Győr határában, mely 650 db félsertés feldolgozására képes naponta. Az üzem helyének kiválasztásánál a logisztikai szempontok figyelembe vételén kívül meghatározó volt a céget mindig is jellemző környezettudatos szemlélet. Az új
üzemben lehetőség van arra, hogy a termékeket hagyományos fűrészporos füstöléssel készítsék.
A Hajnal Húskombinát Kft. válogatott alapanyagokból, magas minőségben, korszerű technológiai körülmények között készíti közkedvelt, keresett készítményeit. A termelés HACCP rendszer alapon, IFS (International Food Standard) minőségirányítási rendszerrel koordinálva zajlik.
Időközben a termékfejlesztés eredményeként saját márkát vezettek be a piacon. Hajnal Hús, néven, Családunktól–családod asztalára jelmondattal, ez az embléma bizalmat, vásárlási igényt generál. Népszerűsége folyamatosan emelkedik.
Mára, ezeknek a készítményeknek a gyártása meghatározóvá vált.
A termék választék kialakításánál és az új fejlesztéseknél is elsődleges szempont a vevői elégedettség. Folyamatos kérdezéssel, piackutatással, kóstoltatásokkal igyekeznek a fogyasztók igényeit maximálisan megismerni, kielégíteni és új fejlesztéseikkel a vásárlói szokásokat is befolyásolni.
Brendjük, a „Hajnal Hús” jelenleg két készítmény-családot visz piacra:
A Hajnal Húskombinát Kft. döntően e két irányban folytatja a termékfeldolgozást ez a két termékcsalád a DINASZTIA és a
GENERÁCIÓ márkanevet kapta.
– Hajnal Hús DINASZTIA: a tradíciókat tisztelve korszerű technológiával megvalósítva új ízekre törekszik: Ez a termékcsalád
öleli fel a vörösárukat (pl. párizsi, juhbeles virsli, stb.) és a különböző felvágottakat.
– Hajnal Hús GENERÁCIÓ: akár a márkanév magában hordozza a múltat és a jövőt, amelyik összekapcsolódik. Ez a termékcsalád a hagyományos háztartásokban is előállítható termékekből áll, amelyeket tradicionális házi ízesítéssel, hagyományos gyártással, de korszerű, higiénikus körülmények között gyártanak, mint pl. a hagyományos füstölt húsokat,
kolbászokat, hurkákat, szalonnákat és a disznósajtot.
Az utóbbi évek fejlesztési iránya: új minőségi delikát termékcsoport kidolgozása. Az új termékcsalád néhány tagja mát
kapható és nagyon közkedvelt, a különféle ízesítésű marinádozott húsok, a Frédi szelet, és a kolbászhússal töltött szűzpecsenye fűszerkabátban. Ezek a termékek viselik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegyet is.
A Hajnal Húskombinát Kft. gyártás-filozófiája szerint a magas minőség kiemelten fontos az élelmiszeriparban, hiszen egészségünk függ tőle, mert azok vagyunk, amit megeszünk. 15 termékük elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. 2016-ban a
vállalkozás Gazdasági Nívódíjat kapott, 2017-ben Hűség Díjban részesült. Győztes termékei mára már a folyamatosan ellenőrzött Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító védjegyet viselik.
Hajnal László, a cég alapítója 2016-ban eltávozott. Felesége Hajnalné Raucsik Krisztina és édesapja, de már gyermekei is
töretlenül viszik tovább a vállalkozást, az ő álmait tiszteltben tartva, de saját korszerű elképzeléseiket, fejlesztéseiket megvalósítva.
A Hajnal Húskombinát Kft. vezetője az alapító tiszteltére és emlékére Hajnal László nevét viselő különdíjat alapított. A különdíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton kiemelkedő teljesítményt nyújtó élelmiszer kategóriában díjazott vállalkozás
érdemelhet ki.
Minőség és szakértelem, ez hitvallás a Hajnal Húskombinát Kft-nél, és soha nem lehet megalkuvás kérdése, mert itt
a termékeket szeretettel és odaadással készítik és juttatják el fogyasztók asztalára!
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Varga Ildikó
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Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
Innovatív technológia és megbízható minőség: Legrand
A Legrand - jogelődjei révén - magyarországi múltja több mint 100 évre nyúlik vissza. 1992 óta már a Legrand Csoport
tagjaként igyekszünk megrendelőink számára a lehető legmagasabb minőségű termékeket gyártani és forgalmazni. Az
erőteljes innovációra épülő fejlesztéseknek és gyártásnak köszönhetően nevünk össze kapcsolódott a megbízhatósággal
és minőséggel.
Kiemelt célunk termékeink folyamatos fejlesztése és megújítása, szem előtt tartva a kor igényeinek megfelelő okos megoldásokat. Büszkék vagyunk rá, hogy erőfeszítéseinket elismerések hosszú listája bizonyítja, így a Legrand valóban megbízható szakmai partnere vevőinek. Működésünk során fókuszban tartjuk a dolgozóink egészségét, környezetünk védelmét
és a fenntarthatóságot egyaránt.
Jól strukturált vállalati szervezet garantálja a folyamatok állandóságát, ezentúl pedig a Legrand a termékein keresztül képes
megmutatni azt, hogy valóban létezik állandó minőség, megbízhatóság, innováció és megújulás az üzleti életben. A
jelenkori igényeket meghaladó, előremutató technológia biztosítja vásárlóinknak a legtöbb funkcióval ellátott termékeket,
ezen belül is a kényelmes és biztonságos okos otthont, ráadásul elérhető áron.
Az igazi okos otthon előnyeit használat során ismerjük meg igazán, így mi az alapvető igényekből indulunk ki. Ezekre
modulárisan építjük rá az okos megoldásokat, amik bármikor bővíthetőek, leválaszthatóak, ahelyett, hogy egy kompletten
kiépített rendszert kellene rengeteg pénzért, sok munkával utólag szétszedni és átalakítani. Az applikációról irányítható
központi vezérlőegységhez modulárisan csatlakoztathatóak az intelligens kapcsolók, fényvezérlők, kamerák, akár egyidejűleg száz is. Használatukhoz nem kell speciális számítástechnikai tudás, elegendő elolvasni a rövid, lényegre törő használati
utasítást. A legújabb termékeket csak egymáshoz kell ’koppintani’ és megtanulják egymástól a beprogramozott működést.
Segítségükkel mérhetjük és racionalizálhatjuk a különböző energiát felhasználó rendszereinket ezáltal is törekedve a környezettudatos energiahasználatra.
www.legrand.hu
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Károlyi László
vezérigazgató

Csontos Eszter
kreatív munkatárs
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SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ kft.
Az idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a SZÁM-PONT Kft. Fő tevékenysége a humánerőforrásfejlesztés köré épül:
• felnőttképzés,
• munkaerőpiaci szolgáltatás álláskeresőknek és munkáltatóknak
• pályázatírás-tanácsadás és
• informatikai szolgáltatások nyújtása.
Küldetésünk: „A SZÁM-PONT Kft. olyan oktató és szolgáltató központ, amely tudását és tapasztalatát felhasználva amely
időtálló minőséget és értéket képviselő szolgáltatást nyújt ügyfeleinek az oktatás, a tanácsadás és az informatika területén,
amely a munkában és az élet minden területén használható, emellett az európai normának, a piaci igényeknek megfelelő.
Hisszük, hogy munkánk eredménye hosszú távon nem csak vállalkozásunk számára térül meg, hanem a szolgáltatásainkat
igénybe vevő ügyfelek számára is.”
A Társaság nagy hangsúlyt helyez az oktatási tevékenységére. A felnőttképzés változásai közepette is tevékenységünk
fókusza, hogy
• időtálló, a munkában és az élet minden területén használható tudást kapjanak,
• a tananyag és oktatás igényes, egymásra épülő, európai normának megfelelő legyen,
• tanfolyamainak megfeleljenek a munka-erőpiaci igényeknek
Új tevékenységi körünk a felnőttképzést kiegészítő ingyenes szolgáltatásokból nőtte ki magát: az előző években számos, a
tanfolyamainkon végzett résztvevőt tudtunk vállalati ügyfeleink, kapcsolataink révén munkalehetőségről informálni. Ennek
ad szakmai keretet a munkaerőpiaci szolgáltatás üzletágunk, hiszen tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire fontos a szakmailag kompetens munkavállalók közül azt kiválasztani, aki nem csak a kötelező napi teendőket „letudni” jár be, hanem a
vállalat érdekeit szem előtt tartva olyan szemlélettel dolgozik, hogy ő mit tehet a vállalkozás sikeréért.
Cégadatok:
Cégnév: SZÁM-PONT Számítástechnikai Szolgáltató és Oktató Központ Kft.
Rövid név: SZÁM-PONT Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.
Képviseli: Csalló Andrea ügyvezető
Kapcsolattartók:
Csalló Andrea ügyvezető
csalloa@szam.hu
0620 412 7459
Kelemen Anita irodavezető
kelemena@szam.hu
0620 851 2070
Internet: www.szam.hu
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tulajdonos, ügyvezető
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Összefoglalás a 2020. évi érték és minőség Nagydíj Pályázatról
Az idei esztendő alaposan felforgatta az eddig jól működő rendszereket, le kellett lassítani a tempót. A koronavírus-járvány
miatt kialakult helyzetben a gazdaság különböző területein tevékenykedőknek – szinte minden ágazatot érintve – komoly,
de eltérő nehézségekkel kell megküzdeniük. Nem is gondoltuk volna, hogy a 2020. évre meghirdetett mottónk – „Étkezzünk egészségesen, hogy egészségesen élhessünk!” – különös és kiemelt jelentést kapott.
A rendkívüli körülmények ellenére 33 pályázó 39 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet
2020-ban.
A Kiírói Tanács fontosnak tartotta, hogy minden lehetséges módon és erővel segítse a gazdasági növekedés újraindítását.
Az Érték és Minőség Nagydíj küldetésévé vált, hogy a tanúsító védjegy használatával tovább csökkenjen a gazdálkodók
kiszolgáltatottsága és javuljon termékeik, szolgáltatásaik jövedelmezősége és értékesítési pozíciójának erősítése.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kitüntetéseit 2020-ban a Magyar Mezőgazdasági Múzeum épületében, a Vajdahunyadvárban adták át ünnepélyes keretek között szeptember 9-én. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük
során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó
minőségű áruk előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázati rendszer célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a
pályázaton megfelelő áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonalára, segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes,
kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését, hozzájárulva ezzel a gyártók piaci munkájához, export-tevékenységük fejlesztéséhez is.
A Pályázat Kiírói Tanácsa a kialakult helyzetben különösen fontosnak tartotta, hogy saját eszközeivel, a kitüntető
címek elnyerésének lehetőségével segítse a gazdasági növekedés újraindítását.
A pályázatok száma csökkent az előző évhez képest, miután a határok lezárásával csak a hazai vállalkozások tudtak a
megmérettetésen részt venni, de a hazai gazdasági lehetőségek is jelentősen szűkültek.
Az idei díjazottak között többségében közép- és kisvállalkozás található, de mezőgazdasági kistermelő és alkotóművész is megmérettette magát a legkiválóbb termékek és szolgáltatások versenyén.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázatot 2020-ban - 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 a SZÁM-PONT Kft. írta ki és valósította meg. Az
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat eseményeinek fővédnöke Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A pályázati rendszer
kiemelt támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség. Szakmai támogatója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
A 2020.évi Érték és Minőség Nagydíj Pályázat sikere az Agrárminisztérium aktív segítségének is köszönhető.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy azért is kulcsfontosságú, mert objektív mérőszámok alapján igazolja a díjazott termékek és szolgáltatások kiváló minőségét. Az Érték és Minőség Nagydíj sok más megkülönböztető védjeggyel szemben azonban
ennél többre is törekszik, hiszen a tudatos vásárlás és fogyasztás előmozdítását összekapcsolja a kimagasló minőséget előállító
hazai termelők elismerésével.
A koronavírus-járvány komoly gazdasági kihívásokat eredményezett, ugyanakkor számos tanulsággal is szolgált. Az idei Érték
és Minőség Nagydíj díjazottjainak több mint fele az agráriumhoz köthető. Az agráriumban dolgozók számára ez az esztendő
különösen nehéz, hiszen a járvány mellett a természeti csapások sorozatai is sújtják az ágazatot. Most különösen fontos volt azok
munkájának elismerése, akiknek köszönhetően étel kerülhet asztalainkra.
A legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát és ezzel együtt
az Érték és Minőség Nagydíj Kitüntető Cím viselését. A díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész és
Sárkány Gábor által tervezett kitüntető oklevél tanúsítja. Jelképe az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a
Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea.
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Az alapítók és a Kiírók Tanácsának tagjai által külön elismerésekben is részesültek kiemelkedő pályázatok:
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. A Nívódíjat
magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített
egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlya 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 csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
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 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 Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája
által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
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.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített
egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az 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 és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa
ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiumnak, 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 elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja. Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj
elismerést Sárkány Gábor grafikus művész által tervezett egyedi Díszoklevél és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófea tanúsít.
Továbbá értékes különdíjakat adományoztak a kiírók külön-külön is: a DIAMOND Szervezőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát
Kft., valamint a SZÁM-PONT Számítástechnikai és Oktató Központ Kft.
Szintén különdíjat ajánlott fel a Communautrade-Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.; az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület; a Sérültek.hu Magazin; a Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, oktatási és Jótékonysági Alapítvány; a Tudományos Újságírók Klubja.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy nemzetközileg is egyértelműen utal használójának kiemelkedő színvonalára.
Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság erősödését,
népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.
Az idei díjazottak között többségében közép- és kisvállalkozás található, de mezőgazdasági kistermelő és alkotóművész is
azonosulni tudott a pályázat céljaival és annak kiemelten meg is felelt.
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Pályázatok cégforma szerint

Pályázók száma (db)

%

Magánszemély

2

5

Kisvállalkozás

16

41

Közép- és nagyvállalkozás

21

54

Összesen:

39

100

 Egyéni vállalkozó

 Kisvállalkozás

 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.

 Önálló termék

 Termékcsalád

Voltak, akik több pályázattal is szerepeltek, de azzal a lehetőséggel is többen éltek, hogy közös pályázattal indultak a
megmérettetésen. Összességében 33 pályázó részesült elismerésben. 26 pályázó nyújtott be egy-egy önálló pályázatot, 2
pályázó 2-2 közös pályázatot, 2 pályázó 2-2 önálló pályázatot, 1 pályázó 3 önálló és 1 közös pályázatot, 1 pályázó 3 önálló
pályázatot és 1 pályázó 1 közös pályázatot nyújtott be.
A pályázók megoszlása pályázati
lehetőségek szerint

Pályázók száma (db)

%

Egy pályázó egy pályázattal

26

79

Több pályázó közös pályázattal

4

12

Egy pályázó több pályázattal

3

9

Összesen:

33

100%

Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát független szakértői testület javaslata alapján az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda, melyet magyar és angol nyelvű díszoklevél tanúsít és a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea jelképez.
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 Egy pályázó egy pályázattal
 Több pályázó Közös pályázattal
 Egy pályázó több pályázattal

A pályázatok vizsgálata több fordulóban rosta jelleggel zajlott, tehát minden fordulóban kiestek azon pályázatok, 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 Tanúsító Védjegy használatát és hozzá kapcsolódóan a kitüntető cím viselését az elmúlt évhez
képest kevesebb pályázat érdemelte ki, mert a koronavírus-járvány okozta gazdasági csökkenés miatt lényegesen kevesebben pályáztak. A kisebb számú, de nagyon színvonalas pályázat közül a legkiemelkedőbbek a Kiírói Tanács által alapított
nívódíjakban is részesültek.
A pályázatokat értékelő szakmai zsűri és a felkért szakértők jól alátámasztott javaslatok alapján tették meg javaslatukat 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;
− 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,
megbízott külső szakemberek és a Kiírói Tanács képviselői, szükség szerint laboratóriumi vizsgálatokkal, helyszíni ellenőrzésekkel és próbavásárlásokkal is vizsgálták, minősítették.
A Kiírói Tanács 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 csak az utóellenőrzés pozitív
állásfoglalása esetén lehetséges és már díjköteles. A Kiírói Tanács által felkért szervezet a díjazott árukat és szolgáltatásokat
nem csak megfelelőség, hanem a díjazott általi publikálás szempontjából is ellenőrzi. Negatív változás esetén a védjegy
használatát felfüggesztheti, vagy végső soron visszavonhatja. A védjegy használatában bekövetkezett változások nyilvánosságra kerülnek.
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A beérkezett pályázatokat vizsgálva örömmel volt megállapítható, hogy a pályázatok 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 az utolsó zsűri fordulóig eljutott és bírált pályázatok 100%-át méltónak
ítélte a Tanúsító Védjegy viselésére, ez reális tükörképe a pályázatok színvonalának.
Optimizmusra ad okot, hogy a vállalkozások a nehézségek ellenére objektív megmérettetésen is részt akarnak venni, és a
kiválók büszke táborához tartozni. A pályázók nagy része kis- és középvállalkozó, sőt pályázott szabadalommal rendelkező
vállalkozás is. Ez örömteli és üdvözlendő folyamat folytatását jelzi, hiszen azt tükrözi, hogy a gondok ellenére a továbblépés
lehetőségét abban látják, hogy kiválóságukat független bíráló szervezet is alátámassza. Elmondható tehát, hogy egy olyan
minőségi megmérettetés, mint az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer és a hozzá kapcsolódó védjegy minden
körülmények között szükséges, hiszen a tanúsított minőség igénye a termelők, gyártók, szolgáltatók részéről is felmerül.
A bírált pályázatok 10 pályázati témakörhöz kapcsolódtak, változatos gazdasági palettát lefedve. Minden pályázatnál megfigyelhető a felhasználók, fogyasztók mind magasabb szintű kiszolgálására való törekvés.
A díjazottak többsége, közel 60%-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, hogy minél több
termékükön, szolgáltatásukon látható legyen olyan megkülönböztetés, amely a MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a fogyasztót az eligazodásban.
A többi pályázó azt vallja, hogy inkább egy magasabb mérce szerint minősítteti magát először, mert az elért kitüntetés
magasabb szintre emeli pályázatát.
Elismerések megoszlása

Pályázatok száma (db)

%

Egyéb díjazással még nem rendelkező

16

41

Egyéb díjazással már rendelkező

23

59

Összesen:

39

100

A győztes pályázatok több mint 90%-a a kézzel fogható termékek körébe sorolható, míg kevesebb mint 8%-a kapcsolódik

 Egyéb díjazással már rendelkező

 Egyéb díjazással még nem rendelkező

valamilyen szolgáltatáshoz. Sajnos a csekély számú szolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat is a kialakult helyzet miatti szigorítások következménye.
Pályázati lehetőségek
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Pályázatok száma (db)

%

Szolgáltatások

3

7,69

Termékek

36

92,31

Összesen:

39

100
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 Termékek

 Szolgáltatások

Díjazottaink majdnem az ország egész területéről érkeztek, 59%-uk vidéken tevékenykedik, míg 41%-uk kötődik a fővároshoz.
Területi megoszlás

Pályázatok száma (db)

%

Vidék

23

59

Budapest

16

41

Összesen:

39

100

 Budapest

 Vidék

A díjnyertes pályázatok 13 megyéből érkeztek, az ország összes régióját érintve, természetesen jelentős mennyiségű díjnyertes pályázattal büszkélkedhet a főváros, Budapest is.
2020. évi díjazott pályázatok megyénkénti megoszlása
Megye

Pályázatok száma (db)

%

Békés

5

13

Borsod-Abaúj-Zemplén

0.5

1.5

Budapest

16

41

Csongrád-Csanád

4

10

Győr-Moson-Sopron

2

5

Hajdú-Bihar

2

5

Heves

1.5

4

Nógrád

0.5

1,5

Pest

3

8

Somogy

1

2

Szabolcs-Szatmár-Bereg

3.5

9

Összesen:

39

100
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat a gazdaság több területéről adott módot a pályázók megmérettetésének.
A beérkezett és díjazott pályázatok bizonyították is, hogy változatos témákban végeznek kiemelkedő munkát.
A bírálásnál minden esetben kiemelt fontossággal bírt az energiahatékonyság, a környezettudatosság. A díjazott pályázatok köre jól mutatta a fogyasztói, illetve a keresleti-kínálati trendek, igények mozgását. A pályázatokat vizsgálva megállapítható volt, hogy szinte minden pályázat az informatika valamilyen alkalmazását használta. Megfigyelhető volt ez olyan
klasszikus csoportnál is, mint az élelmiszerek.
A 2020. évben az Érték és Minőség Nagydíjat elnyert pályázatok pályázati főcsoportonkénti megoszlása
Pályázati Főcsoportok
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Pályázatok száma (db)

Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések

3

Ruházati termékek és kiegészítők

1

Kozmetikai termékek

3

Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek

3

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)

22

Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek

1

Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek, eszközök és szolgáltatások

2

Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység

1

Kulturális-, szakmai rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások

1

Egyéb szolgáltatások

2

Összesen (Pályázott főcsoportok: 10)
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Minden díjazott pályázat kiemelkedő és iránymutató munka, a pályaművek mindegyike rendelkezett újdonságelemmel.
Céljuk volt, hogy bemutassák kiemelkedő színvonalú, magas szellemi értékeket képviselő termékeiket szolgáltatásaikat,
melyeknél fontos szempontként jelent meg a fogyasztók, felhasználók mind magasabb szintű kiszolgálása, hogy ezzel is
befolyásolják a tudatos választási kultúra fejlesztését.
A számokat megfigyelve megállapítható volt, hogy az élelmezéshez kötődő pályázatok továbbra is a légnépesebb csoportot képviselték. Az új védjegyhasználók közel 56%-a ebből a körből került ki. A kitüntetett élelmiszerek mindegyike különös
hangsúlyt helyezett 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
károsodjon.
Az étrend-kiegészítők pályázatai megmutatták, hogy e témakörben is lehet kiemelkedően magas színvonalon létrehozni
a természet lehetőségeit mind jobban kiaknázó termékeket, amelyek segítséget jelentenek az egészség és jobb közérzet
eléréséhez.
Az ipari gépek és berendezések témakörében rendkívül magas színvonalú, kiemelkedő export lehetőséggel bíró pályázatok érdemelték ki a védjegyhasználatot és kitüntető címet.
A kozmetikai termékekhez tartozó pályázatok mindegyikének sikert hozott a megmérettetés. A környezetkímélő megoldásokkal előállított, igényes, praktikus és környezetbarát eszközökbe csomagolt díjazott termékek mindegyikére jellemző,
hogy vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsítottak. Kizárólag természetes, minőségi alapanyagokat használnak, amelyek szigorúan mentesek mindenféle kőolajszármazéktól, káros vegyianyagtól és megfelelően ápolják a bőrt. A díjazottak
gyógynövények és természetes anyagok alkalmazásával olyan készítményeket mutattak be, amelyek különböző – nem
csak egészségügyi, hanem a kor előre haladtával kialakult – problémák enyhítésében is eredményesen használhatók.
Komoly művészeti élményt adó pályázat mutatta be az egyik legfőbb magyar zenei jelképet, a tárogatót, annak sokoldalú
megszólalásának lehetőségeit a hazai és nemzetközi bemutatkozások alkalmával. Megismerhetővé vált a 125 évvel ezelőtt
megreformált magyar hangszer virtuozitása a klasszikus zene, autentikus népzene, magyar nóta, cigányzene, valamint különböző könnyűzenei műfajok ismert dallamain keresztül.
Sikeresen pályázott olyan digitális oktatási anyag, mely igazán aktuális, hiszen a trianoni békediktátum aláírásának 100.
évfordulójára készült - elsősorban diákok számára - a történések megismeréséhez és megértéséhez. A tudományos igényességgel, közérthető módon készített interaktív digitális anyag könnyen beilleszthető az általános és középfokú oktatás
tanrendjébe.
A rendezvényszervező cég munkája oroszlánrészben határozza meg egy esemény sikerét és rangját. A győztes pályázatot
benyújtó a magas színvonalú, teljes körű rendezvényszervezés és catering munka során mindig arra törekszik, hogy a rendezvényszervezést és a catering szolgáltatást a modern technikai lehetőségek maximális kihasználásával a lehető legmagasabb színvonalon szolgáltassa, döntésének helyességét bizonyítja a folyamatosan bővülő megbízások száma.
Díjazottaink között szerepelt a pályázó által kifejlesztett forradalmian új, és egyedi, szabadalommal védett módszere és
eszköze. Az érbetegségek egyik leghatékonyabb kezelési formáját oly módon alkotta újra, amely nem helyhez kötött, bárki,
bárhol használhatja, egyénileg, akár a saját otthonában kúraszerűen is.
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 magas színvonalú pályázat érkezett,
amelyek egészen biztosan részesei lesznek hazánk jövőbeni gazdasági sikereinek.
Az ember, az emberközpontú szociális gondolkodás jellemzi a díjazott pályázatokat. A díjazott pályázatok kiemelkedő
tudást halmoztak fel – sok elgondolkodtató újdonságelemet is bemutatva –, méltán gyarapítják a győztesek táborát, öregbítik az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy jó hírét.
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A pályaművek benyújtói dokumentációikban törekedtek a széles körű és korrekt bemutatkozásra, a benyújtott és díjazott
pályázatok több, mint 90%-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.
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 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.
A koronavírus-járvány utáni gazdasági élénkítésben széles társadalmi összefogásra van szükség, nemcsak a gazdálkodók,
hanem a tudományos élet szereplői, a művészek, sőt önkéntesek szerepvállalása is elengedhetetlen. Tisztában kell lenni,
hogy a gazdasági élet szereplői példátlanul értékes környezeti-, gazdasági-, társadalmi szolgáltatásokat nyújtanak. Az Érték
és Minőség Nagydíj mérce és útmutató az eligazodásban.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy biztonságot és erőt sugároz! Feltüntetése méltán biztosítja viselőjük
számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság halhatatlanságát, népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.
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HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS:

HOLLÓHÁZI PORCELÁN

A hollóházi porcelánokat gyártó Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat,
illetve elődje a Magyar Termék Nagydíj Pályázat első, azaz 1998 eredményhirdetése óta aktív résztvevője ennek
a legnemesebb eszméket képviselő, a magyar terméket, minőséget, alkotást a gondolkodás középpontjába állító
„mozgalomnak”. Ezen felül 1999 óta az a megtiszteltetés is éri, hogy a termékei közül kerülnek ki a Pályázat kitüntetettjeinek trófeái, melyek napjainkra a pályázati rendszer szimbólumává váltak.
A Hollóházi Porcelánmanufaktúra szlogenje az „élő hagyomány”, mert apáról
ﬁúra szálló tudással, de napjaink technikájával hozza létre a szépséget, a maradandót, az értéket. A porcelán tárgyak megalkotása során évszázados hagyományokra
alapozva születik az élő termék.
A Hollóházi Porcelán összeköti a
nagyszülők emlékét, gyermek és
ﬁatalkort a gyermekeink jelenével,
így a hagyomány és a folyamatos
megújulás, a negatív felhangoktól
mentes értékrend megtestesítője.
Sajnos a hollóházi porcelángyártás az
elmúlt 20 évben többször tapasztalta a ciklikusságot. Miközben folyamatosan próbált megújulni, újabb és újabb gazdasági válságok fenyegették. Egy
nagyközönséget a „fogyasztókat célzó piacon a megújulás alapja, hogy a felnövő generációkat is el tudja érni, őket is be tudja vonni a porcelán csodálatába, bűvöletébe.
A folyamatos megújulást a Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft. sem kerülheti el, s ebbéli kötelezettségét nemcsak
a gazdasági sikerek szükségessége kényszeríti ki, hanem a 2017-ben 240 éves iparalapítását ünneplő Hollóháza
múltja és a minőségi magyar porcelángyártásért érzett felelőssége is.
2017 –es esztendő ismét az újrakezdés éve volt! Nagy sikerrel került megrendezésre a település iparalapításának
240 éves jubileumára, az I. Hollóházi Porcelán Nap, melyet azzal sikerült megkoronázni, hogy a Hungarikumok
közé bekerültek a Hollóházi Porcelánmanufaktúra termékei. A nagy sikerű
rendezvény hagyomány teremtő céllal került
megrendezésre. A tervek között szerepel, aktívan bekapcsolódni a Zempléni
Művészeti Fesztivál rendezvény
lóházi Porcelánmúzeum pihenősorozatba, melynek egyik koncerthelyszíne a Holparkja lenne.
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A Hollóházi Porcelánmanufaktúra 2017-ben bekerült az országos értéktárba, ezt
követően Hungarikummá vált a hollóházi porcelán. Ez nagy dicsőség, de felelősség is egyben. Meg kell őrizni mindazt az értéket, amit 1777. óta folyamatosan,
ﬁzikailag is ugyanazon a helyen felhalmozódott, kezdetben üveggyártás, majd
kőedény, végül a porcelángyártás során. A közös pont mindig is a kézimunka,
és a kiváló minőségre való törekvés volt. Ugyanakkor látni kell a körül vevő
változásokat, a változó ízlést, szokásokat, a technológiai fejlődést. A tevékenység
a kezdetektől változatlan helyen zajlik. Ehhez igazodóan olyan termékkört kell kialakítani, amely
megfelel a hagyományoknak, de nyit az új generáció, a modern világ igényei felé is. Ehhez
merni kell nagyot álmodni, kísérletezni kell,
folyamatosan új inspirációkat kell kapni.
Az első, ebben a szellemiségben fogant, új forma és díszítő elemekre épülő készlet 2017. áprilisában jelent meg a márkaboltokban és viszonteladóknál. Sütő Erika porcelántervező iparművész bevonásával, több éves fejlesztés
és piackutatás eredménye ez a hollóházi termékkínálatban teljesen új készlet, amely a
Minerva nevet kapta. Fiatalos, modern forma és dekorvilág jellemzi, emellett pedig rendkívül praktikus, hiszen
mikrohullámú sütőben és mosogatógépben is használható. A kollekció elemválasztéka 2019-ben tovább bővült.
2018-ban felélesztették a hagyományos művésztábort, ahol összejöttek, régóta itt dolgozó művészek, többek között a porcelán világban már jól ismert Jurcsák László, de sok olyan művész is, akik még csak most ismerkednek
a porcelánnal. Nagy örömül szolgál, hogy egyre több iparművész keresi fel a gyárat ötleteivel, legyen az egy új
gyertyatartó, vagy egy-egy ékszer kollekció.
Ergonomikus, korszerű követelményeknek megfelelő (mosogatógépben és mikrohullámú sütőben is használható),
modern díszítésű, de csodálatos látványt nyújtó készletekkel kell elnyerni a fogyasztók elismerését és Érték és
Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát. A Minerva kollekció bővítése mellett, Faragó és Domján dekorok
is megjelennek az új kollekciók fejlesztésénél.
A hagyomány tehát még ÉL! De megtartásához fontos a megújulás, ehhez pedig nem csak az új ötletek, formavilág
megalkotása szükséges, hanem legalább annyira hit, erő és akarat! Ez a gondolat jelenik meg a gyár mottójában
is, de legalább olyan mértékben és módon kifejezi a jövőbe vetet hitet és elkötelezettséget is!
Hollóházi Porcelán: „hagyomány és megújulás”
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Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat
eredményhirdetésére,
Díjazottainak bemutatására szeptemberben
az Országház Felsőházi Termében
ünnepélyes kertek között kerül sor.

„ A kíválóság nem önkéntes. A minőség
nem Veled született. Csak akkor lehetsz
a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel
a versenyt.”
/:Gundel Károly:/
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