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A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer
2015. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje

A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, az  INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Minőségügyi Kft.,  
a Nemzeti Fogyasztó védelmi Hatóság,  az országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a TERC   
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a TÜV  Rheinland InterCert Kft., valamint  a WTS Klient Kft. 

országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet 
a Közbeszerzési Hatóság,

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával

a 2015. évi
Magyar Termék Nagydíj elnyerésére

1. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat küldetése

A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése 
és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fon-
tosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtá-
sának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság 
fejlesztéséhez. 
A Magyar Termék Nagydíj védjegy megtestesíti és kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettsé-
gét a tanúsított minőség iránt. 
A Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni. A pá-
lyázati 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 folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók részére.

2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat célja

– Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
–  Segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű termékek előállítását, ösztönözze a szol-

gáltatások fejlesztését.
–  járuljon hozzá a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenysé-

gének fejlesztéséhez.
–  Nyújtson egyértelmű segítséget, a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtuda-

tos választásban.
–  járuljon hozzá az egészségtudatos termékek fejlesztéséhez és forgalmazásához.
–  A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
–  Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését és a szellemitulajdon- intenzív 

iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

3. A pályázat tárgyát képezhetik:

A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyaror-
szágon gyártott, forgalmazott, sorozatgyártásra alkalmas késztermék, termékcsalád, illetve ahhoz kapcsolódó 
szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is. Ha a pá-
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lyázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező termék vagy szolgáltatás jogtulajdonosával,  
a	pályázaton	való	részvételhez	a	gyártó/jogtulajdonos	hozzájárulása	szükséges.
A pályázaton részt vehet továbbá, olyan Kárpát-régióban tevékenykedő vállalkozás által előállított és Magyar-
országon is forgalmazott termék, ami megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

3.1. Pályázati főcsoportok

  1. Gépek, berendezések; háztartási gépek, berendezések és eszközök
  2. járművek
  3. Ruházati termékek (felsőruházat, sportruházat, fehérneműk, strandruházat, mindennemű lábbeli)
  4. Kozmetikai termékek
  5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
  6. Lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek; bútorok (otthoni és munkahelyi kultúra)
  7. Építési termékek
  8. Építőipari szolgáltatások, magasépítés
  9. Infrastrukturális beruházások (beleértve a közlekedési infrastruktúrát is)
10. Komplex energiahatékonysági beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök
13. játékok
14. Kézműipari termékek (zsűrizett, iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
15. Informatika (programok, rendszerek), irodatechnika 
16.  Élelmiszerek (alkoholmentes és alkohol tartalmú italok is), étrend kiegészítők, különleges táplálkozási igényt 

kielégítő élelmiszerek
17. Kézműves élelmiszerek
18.  Közétkeztetés, ebéd menü vonatkozásában (betegélelmezés; bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés, szociális 

otthoni étkeztetés)
19. Ipari berendezések és alkalmazott technikai megoldások
20. orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek, alkalmazás-technika
21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények
22.  A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások; belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő 

vendéglátást is), falusi turizmus
23. Csomagolás (anyag és technológia)
24. oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan
25. Tankönyvek, segédletek, (interaktív eszközök is), kiadványok
26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27. Közüzemi szolgáltatások
28. Tűzijátékok
29. Elektromos alkatrészek
30. Világítás (LED is)
31. Gázberendezések
32. Motoros kéziszerszámok
33. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
34. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is)
35. A fenntartható gazdálkodás ökológiai szemléletű módszerei
36. Kulturális rendezvények, sportesemények
37. Díszműáruk
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4. Pályázati feltételek

4.1. A Pályázó

Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, jogi személyiség, 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 kevesebb, mint 10 termékből állhat. 
Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a jelentkezési lapon is 
kötelezően feltüntetendő, és a hiánytalan dokumentáció feltétele.
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, mely nem testesült meg termékben, illetve olyan 
szolgáltatás, mely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok, vagy bizalmas információk közlését!
    
4.2. A pályázati dokumentáció tartalma

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektroni-
kus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma azonosnak kell lennie a papíralapú pályázattal.

A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez kell külön is csatolni a Pályázati Jelent-
kezési lap eredeti, aláírással ellátott példányát, és két másolati, valamint az eljárási díj befizetését igazoló 
nyomtatvány eredeti példányát.
A kísérő levél mellé csatolt három (3) példány Jelentkezési lapot és egy (1) példány befizetést igazoló nyom-
tatványt nem kell összetűzni.

A másolati példányokat a pályázati dokumentációba is be kell fűzni! Tehát ezeknek a dokumentumoknak há rom, 
illetve két másolati példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem csatolt pél -
dá nyok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül, és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.

4.2.1. Tartalomjegyzék

4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap 

Ki kell tölteni a „Jelentkezési Lap a Magyar Termék Nagydíj elnyerésére kiírt pályázathoz” című adatla-
pot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. Az űrlapot aláíró nevét 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 vonatkozó-
an formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni.)

4.2.3.1. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról. 

4.2.3.2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságo-
lás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt.

4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a cég termékei, szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban állt-e 
hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást, vagy intéz-
kedést tett-e.
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4.2.3.4.	Nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázott	termék/termékcsalád,	szolgáltatás	harmadik	személy	szerzői	jogait	
nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvet-
len helytállási kötelezettséget vállal.

4.2.4 Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád 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 160.000Ft + 27% (azaz 43.200 Ft) ÁFA, összesen: 203.200 Ft, mely benyújtott pályá-
zatonként fizetendő.

Az eljárási díjat az INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Minőségügyi Kft. oTP Budapesti Régió VII. ker. fiók 
11707024-20473367 számú számlájára kell átutalni. 
A számlát a pályázatot működtető INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Kft. állítja ki és küldi meg a pályázó részére 
utólag, az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb június 30-ig. 
A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizeté-
sének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.

4.2.6. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történe-
tét;	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, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján 
elemezze a vállalkozás piacképességét és elhelyezkedését a hasonló termékeket előállító vállalkozások között.

4.2.7. A termék/termékcsalád, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 7. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kez-
deni! Emelje	ki	a	termék/termékcsalád,	szolgáltatás	azon	előnyeit,	melyek	a	felhasználás,	energiahatékonyság,	
környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest. 

4.2.8. A termék/termékcsalád, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, az ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova 
sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, ered-
mények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci ré-
szesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elé-
gedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői 
igények lehető legjobb kielégítését szolgálják).

4.2.9. A termékhez/termékcsaládhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum (például: ér-
vényes gyártói megfelelőségi nyilatkozat, jótállás, használati útmutató, vevő-tájékoztató), amelyeket a fo-
gyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként 
vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.

4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása. 
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szem-
pontok	érvényesülése	a	termékben,	szolgáltatásban,	valamint	a	termék/termékcsalád	és	szolgáltatás	létrehozá-
sa, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, 
társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előál-
lítása során.
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4.2.11.1. A termékről/termékcsaládról, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított  
minősítő dokumentumok (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés), 
másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/
forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.

4.2.11.2. A szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított 
dokumentum(ok) hitelesített másolata. Amennyiben a csatolt dokumentumok nem hitelesítettek, vagy nem 
Magyarországon kerültek kiállításra, akkor azokat előzetesen el kell fogadtatni a kiírók által kijelölt szer-
vezettel (HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség).

4.2.12. 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 rend-
szerrel rendelkezik). Amennyiben a pályázó tevékenységére – jogszabály által – kötelező valamilyen minőség-
irányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel. 
Amennyiben	a	pályázó	rendelkezik	minőségvizsgáló	laboratóriummal,	a	pályázat	tárgyát	képező	termék/ter-
mékcsaládra, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet is, és annak külső tanúsító szervezet általi 
elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
A csatolt jegyzőkönyveket, tanúsítványokat – amennyiben azokat nem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
az oÉTI, vagy a TÜV Rheinland InterCert Kft. állította ki – benyújtást megelőzően el kell fogadtatni a kiírók 
által kijelölt szervezetekkel (NFH, oÉTI, TÜV Rheinland InterCert Kft.)

4.2.13.	A	termék/termékcsalád,	szolgáltatás	korábbi	pályázatokon	–	Magyarországon	vagy	külföldön	–	elnyert	
minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, okleveleinek 
másolatai. 
(például: Kiváló Építési Termék, tanúsító védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élel-
miszertanúsító védjegy, Környezetbarát Termék védjegy, BNV Nagydíj stb.)

4.2.14. A termék/termékcsalád, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit be-
mutató fotók.
Prospektusok, kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot, 
vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.
A csatolt prospektus nem pótolja a fotókat, tehát csak prospektus nem elegendő.
Nem fogadható el másoló gépen készített utólag szkennelt nyomat!
Képek esetében a képeket egy külön könyvtárba (mappa) szükséges bemásolni.
Elfogadható elektronikus formátumok: Tiff, jPEG, BMP - legalább 300 DPI felbontással. Vektoros anyagok 
PDF-ben, Corel Draw-ban 12. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS3 verzióig, ez esetben mellékelni kell a beágya-
zott képeket, objektumokat, betűtípusokat is. 
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fent jelzett minőségű képi bemutatás. Az első há-
rom 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 pályázati dokumentáció 
vizsgálatánál negatív értékelést jelent. Nem fogadható el a képek Word dokumentumba, vagy PDF-be má-
solt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!

4.2.15. A pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2 pályázati dokumentáció tartalma 
szerint felsoroltak szerint.

5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Iroda és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmen-
tes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telep-
helyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetőség.
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6. A pályázat benyújtása

A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, 1 példányban nyomtatott és  
1 példányban elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani. Az elektronikus változat tartalmában 
egyezzen meg a papír alapú dokumentációval!

6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2015. május 22. (péntek) 
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket 
még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!

6.2. Pályázatok benyújtása postai úton

Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre:

INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
 Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Képviselete

1172 Budapest, Gátfutó u. 15.

6.3. A pályázatok személyes benyújtása

A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2015. május 22-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:

INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda Képviselete

1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó 06/20/9/344-909)

7.  Pályázati eljárásrend

7.1. A pályázati titkárság

A pályázati eljárás titkársági és koordinációs feladatait az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., 
mint Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda (a továbbiakban Pályázati Iroda) látja el.

Cím: H-1133 Budapest, Kárpát u. 60. VIII. 32.
Levelezési cím: H-1406 Budapest, Pf. 64.
Képviselet: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15.

Telefonszámok: Kiss Károlyné Ildikó: +36 (06)-1-258-0641, mobil: +36 (06)-20-934-4909 
                             Széman György: +36 (06)-1-321-2422, mobil: +36 (06)-30-942-7293 

Adószám: 14551224-2-42

E-mail elérhetőségek: 
Széman György: palyazat@termeknagydij.hu 
Kiss Károlyné Ildikó: kissildiko@termeknagydij.hu, a.bausystem@t-online.hu 

Web: www.termeknagydij.hu

Vezető tisztségviselők: Kiss Károlyné Ildikó és Széman György igazgatók
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7.2. A pályázatok befogadása

A megadott határidőig benyújtott pályázati dokumentációt tartalmazó borítékot a Pályázati Iroda szervezésében 
tartandó Előzsűri bontja fel.  Következőkben a Dokumentum Zsűrin kerül rögzítésre a benyújtott pályázati doku-
mentáció hiánytalansága vagy hiányossága. A Dokumentum Zsűri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértők-
ből állnak. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Iroda 
kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó iratot elektronikus formában. A pályázat esetleges hiányossága 
esetén a Pályázati Iroda a Dokumentum Zsűri állásfoglalásának megfelelően felszólítja a pályázót a hiányosság 
pótlására, melyre határidőt szab. A befogadó levélben – a befogadási szám közlésével együtt – tájékoztatja a pályá-
zót a további zsűri fordulókkal és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos teendőkről, szükség esetén a pályázatot be-
mutató rövidfilm készítéséről, az áruminták beszállításáról, valamint a nem feldolgozott minták elszállításáról.

7.3. A pályázatok elbírálásának rendje és menete

A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért Szakmai Zsűri bírálja el a 
benyújtott dokumentáció alapján. A zsűri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért egyéb szakértők segítik, akik 
írásos jelentést készítenek. A felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsűri 
tagjainak és a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása ér-
dekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási 
dokumentumok részei.

Nem nyújthatnak be pályázatot a következő személyek: a Kiírók Tanácsának vezető tisztségviselői, munkaválla-
lói (dolgozói), megbízottjai, a zsűri tagjai, a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők 
(szakértők) és felsoroltak közeli hozzátartozói (Ptk. Nyolcadik könyv, Első rész, 8:1§ (1) bekezdés 1. pontja).  

1. Első forduló: pályázatok bontása, alaki és formai vizsgálat 
2.  Második forduló: Dokumentum Zsűri, a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése,  

a szakértők kijelölése
3. Harmadik forduló: szakértői vizsgálatok és értékelések
4.  Negyedik forduló: A szakértői jelentések figyelembe vételével a pályázatok elbírálása, döntés előkészítés, aján-

lás a Kiírók Tanácsa felé; a Főzsűri.
5. Ötödik forduló: A Kiírók Tanácsa döntése a díjazásról.

A Kiírók Tanácsa tagjai:

• HIPAVILoN Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség
• INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Minőségügyi Kft.
• Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
• országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
• TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
• TÜV Rheinland InterCert Kft.
• WTS Klient Kft.

 7.3.1.  A pályázati termékek bekérése:

Az értékelés menetében a zsűri tagjai és a szakértők jogosultak a pályázat tárgyát képező termékek eredeti meg-
tekintésére termékbekérés vagy helyszíni megtekintés során. Erről a Pályázati Iroda hivatalos értesítést küld a 
pályázó részére. A termék bekérésről szóló értesítés tartalmazza a beszállítás és az elszállítás időpontját. A Pá-
lyázati Iroda ezen időtartam alatt a megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezéséről és raktározásáról 
gondoskodik. A megadott időpontig el nem szállított termékért a Pályázati Iroda nem vállal felelősséget. 
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A zsűrizés alatt a termékek érzékszervi vizsgálatára is sor kerül, ezért a termékek sérülhetnek, vagy megsem-
misülhetnek. 
Szükség esetén a felkért szakértő közvetlenül is megkeresheti a pályázót kérdéseivel.
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	a	termék/szolgáltatás	megte-
kinthetőségét, 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	termék/termékcsalád,	szolgáltatás	biztonságosságát,	megfelelőségét,	minőségét,	újsze-

rűségét, 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 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, az országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, illetve a 

TÜV Rheinland InterCert Kft. vizsgálatainak tapasztalatait
–  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

7.4. Értesítés a döntéséről

A Kiírók Tanácsa döntéséről valamennyi pályázó ajánlott postai és elektronikus levélben is értesítést kap a 
díjátadásra vonatkozó információkkal együtt. A Nagydíj elnyerése esetén a Pályázati Iroda az értesítéssel egy 
időben megküldi a védjegyhasználati szerződést, a védjegy emblémájának grafikai megjelenítésével. A véd-
jegyhasználati szerződés megkötése a Nagydíj átvételének és a védjegy használatának feltétele.  A pályázat éves 
lezárását követően azon pályázók, akik díjazásban nem részesültek, benyújtott pályázatukról rövid véleményt 
kapnak.

7.5. A védjegyhasználati szerződés tartalma:
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § (1) szerinti használati szerződés 
(védjegy - licencia-szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad a MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 
tanúsító védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. A védjegyhasználati díj díjazott 
pályázatonként értendő. A Magyar Termék Nagydíj védjegy használata az elnyerés évétől számítva egy 
évig díjmentes, (jelen esetben 2015. szeptember 01-től 2016. augusztus 31-ig).
A Magyar Termék Nagydíj védjegyek esetében a pályázóval a védjegytulajdonosok megbízásából az 
INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Minőségügyi Kft. köt védjegyhasználati szerződést. 

A Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy használatára vonatkozó szerződés tartalma:
• A Védjegyhasználati Szerződés előzményei
• A Védjegyhasználati Szerződésben szereplő meghatározások
• A szerződés tárgya
• A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy nézeti képei magyar és angol nyelvű felirattal
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•  A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy hivatalos elnevezése magyar és angol nyelven, betűtípus 
meghatározása, szín meghatározások

• A Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használata élelmiszerek vonatkozásában
• A védjegyhasználat módja, a Használó kötelezettségei
• A védjegyhasználat időtartama, a szerződés hatálya
• A védjegyhasználat díja és annak megfizetése
• Utóellenőrzés
• Rendkívüli ellenőrzés
• Szerződésszegés
• A védjegyhasználati jog megszűnése
• Teendők a Szerződés megszűnése után
• A Szerződés módosítása
• A felek kijelentései és szavatosságai
• Értesítések
• Titoktartás
• jogviták rendezése, jogérvényesítési szabályok
• Részleges érvénytelenség
• Vegyes rendelkezések, felek együttműködési kötelezettségei

A védjegy használója a szerződésben vállalja a védjegy használatára vonatkozó kötelezettséget. A védjegyet a 
szerződésben megadott grafikai módokon, az elnyerés évének feltüntetésével kell alkalmazni! Élelmiszerek-
nél a védjegyhez kapcsolódóan kötetlen formában, de fel kell tüntetni azt a megjelölést, amit a 74/2012. (VII. 
25) VM rendeletben rögzítettek: „Magyar Termék”, „Hazai Termék”, vagy „Hazai feldolgozású Termék”.

8. Díjazás

8.1. A Magyar Termék Nagydíj kitüntető cím

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik a Magyar 
Termék Nagydíj, angolul: Hungarian Quality Product Award kitüntető címet és 
ezzel együtt a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. 
A díjat magyar és angol nyelvű Kitüntető oklevél, valamint a Magyar Termék Nagy-
díj emblémájával díszített, a Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített 
egyedi iparművészeti trófea tanúsít. 
Egy díjazott pályázathoz egy magyar és egy angol nyelvű díszoklevél és egy trófea tartozik. Több pályá-
zó közös pályázata esetében további oklevelek és trófeák önköltségi áron rendelhetők a pályázati irodán 
keresztül. A pótrendeléseket augusztus 10-ig lehet megküldeni a kissildiko@termeknagydij.hu e-mail 
címre. (Oklevelek ára dossziéval együtt: 32.000 Ft + 27% ÁFA, a Magyar Termék Nagydíj trófea ára:  
43.000 Ft + 27% ÁFA.)

A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében a Magyar 
Termék Nagydíj kitüntető címet – az elnyerés évének feltüntetésével – változatlan termék/termékcsalád, 
szolgáltatás forgalmazása mellett, a forgalmazás időtartama alatt szerepeltetnie kell.

Az INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Kft. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából a Nagydíjban részesült 
pályázóval a Magyar Termék Nagydíj cím és embléma használatára vonatkozóan védjegyhasználati szer-
ződést köt (lásd: 5.5 pont). A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy 
használata a díj elnyerésétől számított egy évig (2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között) díjmentes.  
A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel  
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lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a Kiírók Tanácsa által kijelölt szakértő szervezet végzi. A felülvizsgálat költ-
ségét a pályázó köteles viselni. Az utóellenőrzési díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerül-
nek meghatározásra és a Védjegyhasználati Szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ott közölt összegek a Védjegy-
használati Szerződés érvényességéig változatlanok. 

A védjegy használatának díját a kiírók évente felülvizsgálják és mértékét meghatározzák. A Kiírók Tanácsa dön-
tése értelmében a védjegyhasználati díj mértéke 2016. szeptember 1-től 60.000 Ft + 27% (azaz 16.200 Ft) ÁFA, 
mindösszesen 76.200 Ft. A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként fizetendő. A védjegyhasználati díjat a 
Védjegyhasználati Szerződés Rögzíti és a védjegy használatának időtartama alatt változatlan!

Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználatot nem javasolja, a védjegy-
használat felfüggesztésre, végső soron visszavonásra kerül, melyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.

A Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet jelképező magyar és angol nyelvű díszokleveleket és a Ma-
gyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat az Országgyűlés Gazdasági 
és Informatikai Bizottságának elnöke adja át.

8.2 .Különdíjak

A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói 
és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat. Különdíjat 
csak tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók kaphatnak, kivétel a Magyar Termék Nagy-
díj Pályázat Régiók Díja, a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj, a Magyar 
Termék Nagydíj Pályázat Régiók Életmű Díja.

8.2.1. A Kiíró Tanács által alapított Különdíjak

8.2.1.1. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Gazdaságért Nívódíj

A Kiírók Tanácsa által 2005. évben alapított Gazdaságért Nívódíj elismerést azon vállal-
kozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer első meghirdetésétől (1998), illetve 
a Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétől számítva többszöri alkalommal elnyerték 
a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosz-
szasan kiváló minőség előállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gaz-
daság jó hírét. A Gazdaságért Nívódíjat magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, 
valamint a Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi ipar-
művészeti trófea tanúsít. A Gazdaságért Nívódíj elismerés szorosan összefügg a Magyar 
Termék Nagydíjjal, a védjegyhasználat megszűnése a különdíj visszavonásával is jár.
A kitüntetést a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.

8.2.1.2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Életmű Díja:

A Kiírók Tanácsa 2014. évben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Ter-
mék Nagydíj Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki 
hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség, a magyar 
gazdasági kultúra felemelkedéséért. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékeny-
ség, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi.
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Életműdíját magyar és angol nyelvű díszokle-
vél és a Magyar Porcelánmanufaktúra alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti 
trófea tanúsítja. Az elismerést a Magyar Országgyűlés elnöke adja át. 
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8.2.1.3. Magyar Termék Nagydíj Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj

A környezet védelme, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzése, a fenntartható civilizá-
ciós fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa 2008-ban megalapította a Ma-
gyar Termék Nagydíj Klímabarát Termék Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, 
termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztésé-
hez. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Magyar Porce-
lánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az elismerést a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.

 8.2.1.4. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj

A Kiírók Tanácsa 2010-ben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve 
rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelke-
dően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást, a magyarországi vállalkozói 
kultúra tükreként. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a 
Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti tró-
fea tanúsít.
Az elismerést a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.
 
8.2.1.5. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíj

A Kiírók Tanácsa 2011-ben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat Informatikai Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának ki-
emelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemuta-
tott pályázat érdemelheti ki.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Magyar Porcelánmanufak-
túra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az elismerést a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.

8.2.1.6 .A Magyar Termék Nagydíj SAJTÓKöVETE NÍVÓDÍJ

A 2003. évben alapított nívódíjat a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 
ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának, mely megítélése szerint a kiírás 
évében a legtöbbet tett a minőség kommunikációjáért, ezen belül a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjá-
ban használhatja. A Magyar Termék Nagydíj Sajtókövete Nívódíj elismerést Sárkány 
Gábor grafikus művész által tervezett egyedi Díszoklevél tanúsítja.
Az elismerést a Magyar Országgyűlés alelnöke adja át.

8.2.1.7. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának – a kormány programjával azonosulva 
– fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, 
melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.

A Kiírók Tanácsa megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj,  
a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók Díja és a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók  
Életmű Díja elismeréseket, melyek odaítéléséről ajánlások alapján dönt. 
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A díjazásra való ajánlások beadási határideje: 2015. június 17. szerda.
Az ajánlásokat írásban, magyar nyelven, legfeljebb három oldal terjedelemben ajánlott levélként  
az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda
Régiók Díja Különdíj

H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.

Feladásnál a postabélyegző dátuma az elfogadott.
Előzetesen elektronikus úton is adható tájékoztatás: e-mail: kissildiko@termeknagydij.hu

8.2.1.8. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíj

A Kiírók Tanácsa 2012-ben hagyományteremtő céllal megalapította a Magyar Termék 
Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért Nívódíjat. Az elismerést egyrészről olyan természe-
tes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek 
és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan 
–tárgyévben nagydíjas – vállalkozás, vagy jól átgondolt céllal felépített gazdasági rendszer 
érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térsé-
gek gazdasági együttműködésében.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Magyar Porcelánma-
nufaktúra Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az elismeréseket Dr. Semjén zsolt úr miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter adja át.

8.2.1.9. A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer Régiók Díja Különdíj

2013. évben a Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította a Régiók Díja Külön-
díjat, melyet a Kárpát-medencei régióban tevékenykedő vállalkozás kaphat.
A díjazással azt a tevékenységet kívánjuk elismerni, mely a folyamatos kiváló minőség  
mellett elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje 
iránt.
Maximálisan három különdíj ítélhető oda.
A díjat magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotó-
gárdája által készített trófea tanúsítja.
A díjat Dr. Semjén zsolt úr miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter adja át.

8.2.1.10. Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók Életmű Díja Különdíj

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa 2015-ben hagyományteremtő 
céllal megalapította a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Régiók Életműdíját. Az 
elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítot-
tan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási 
kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete a ma-
gyarság eszméje iránt.
Az elismerést magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Magyar Porcelánmanufaktúra 
alkotó gárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
A díjat  Dr. Semjén zsolt úr miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter adja át.
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8.2.2. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiíróinak Különdíjai

8.2.2.1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság különdíja

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként az „ÉRTÉK és 
MINŐSÉG” elismerést adományozza, melyet díszoklevél és a Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. alkotógárdája 
által készített váza tanúsít, átadja Koszorús László Gáspár, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvé-
delemért felelős helyettes-államtitkára.

8.2.2.2. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet különdíja

Az országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet az általa kiválasztott nagydíjas pályázatnak különdíj-
ként átadja az oÉTI tanúsító védjegy díjmentes használati jogát. A védjegy a termék változatlan forgalmazása 
esetén folyamatosan viselhető, de viselése évenkénti utóellenőrzéshez kötött Az utóellenőrzésre évente egyszer 
kerül sor. Az utóellenőrzés költségét a védjegy használója viseli.
Az elismerést az OÉTI főigazgató főorvosa adja át.

8.2.2.3. A TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. különdíja

A nagydíjat nyert – építőiparhoz kapcsolódó – pályázatok gyártói közül az általa kiválasztott gazdasági szer-
vezetnek a TERC Kft. által készített és forgalmazott TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő 
Programrendszer GoLD változatát adja át.
Az Különdíjat díszoklevél tanúsítja.
Az elismerést a TERC Kft. ügyvezető igazgatója adja át.

8.2.2.4. A TÜV Rheinland InterCert Kft. különdíjai

A cég által kiválasztott díjnyertes pályázóknak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosítja egy minő-
ség-irányítási rendszer vagy termék tanúsítását. A díjat díszoklevél tanúsítja.
Az elismerést a TÜV Rheinland InterCert Kft. vezetői adják át.

8.2.2.5.  A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség különdíja

A HIPAVILoN felajánl egy általa kiválasztott – jelentős szellemitulajdon-potenciállal bíró – pályázónak egy 
szellemivagyon-audit szolgáltatást.
A különdíjat díszoklevél tanúsítja.
Az elismerést a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
adja át.

8.2.2.6.  A WTS Klient Kft. Különdíja
 
A WTS Klient Kft. felajánlja egy általa kiválasztott nagydíjas pályázó üzleti tervének díjmentes elkészítését.
A különdíjat díszoklevél tanúsítja.
Az elismerést a WTS Klient Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
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8.2.3. Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak

8.2.3.1. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSz) különdíja

A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert pályázatok közül választja ki a Magyar Újságírók országos 
Szövetsége Gazdasági Újságírók Szakosztálya által kijelölt zsűri azt a pályázót, aki innovatív fejlesztő stratégi-
ájáért a MÚoSZ Különdíjában, a GAzDASÁGI SAJTÓ DÍJBAN részesül.  Az elismerést díszoklevél tanúsítja. 
A különdíjat a MÚoSZ Gazdasági Szakújságírók Szakosztálya tiszteletbeli elnöke adja át.

8.2.3.2. A HUNGEXPO Vásár és Reklám zrt. különdíja

Azon céltól vezérelve, hogy a HUNGEXPo Zrt. a kiemelkedő minőségű magyar termékek népszerűségét nö-
velje, egy általa kiválasztott, a Magyar Termék Nagydíj kitüntetést elnyert gyártó vagy szolgáltató számára  
10 m2 kiállítási területet ajánl fel a díjazott által megnevezett, a HUNGEXPO zrt. által 2016. évben szerve-
zett kiállításon. A különdíjat a HUNGEXPo Zrt. vezetője adja át.

8.2.3.3. A SÉRÜLTEK.HU MAGAzIN különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ

A SÉRÜLTEK.HU MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskede-
lemben már forgalomban lévő, vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elisme-
rése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a 
Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A különdíjat a magazin főszerkesztője adja át.

8.2.3.4. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület különdíja: az ELEKTROTECHNIKAI KÜLöNDÍJ

Az energia, energetika, elektronika, méréstechnika, épületvillamosság, világítástechnika témakörében nagydí-
jat nyert pályázó érdemelheti ki. A különdíj: a 104 esztendős ELEKTRoTECHNIKA című lapban egy címoldali 
megjelenés, valamint cikk formájában a pályázat bemutatása.
A különdíjat díszoklevél tanúsítja, melyet Tóth Péterné, az ELEKTROTECHNIKA című lap főszerkesztője ad át.

8.2.4. A Kiírók Tanácsa által adományozható további elismerés

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiírói azon pályázatok gyártói és szolgáltatói részére, melyek nem 
érdemelték ki a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet, de pályázatuk magas színvonalon hozzájárul a 
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer és a hazai termékkultúra fejlesztéséhez, az aktív minőségpo-
litika alkalmazásában kifejtett tevékenységükért elismerésül EMLÉKLAPOT adományozhatnak.
Az Emléklapok átadására a Magyar Termék Nagydíj Pályázat 2016. év elején megrendezendő nyilvános 
sajtótájékoztatóval egybekötött meghirdetésén kerül sor.

9. Eredményhirdetés

A Magyar Termék Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvános-
ság előtt kerül sor 2015. szeptember 3-án a Parlament Felsőházi Termében (a pontos naptári nap a parlament 
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 országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke.
Az ünnepségen köszöntőt mond Dr. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke és Dr. Semjén zsolt úr minisz-
terelnök helyettes, tárca nélküli miniszter.
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10. A Magyar Termék Nagydíj elismerést elnyert termékek, szolgáltatások felügyelete:

A Kiírók Tanácsa és a védjegy tulajdonosa jogosult arra, hogy a Magyar Termék Nagydíj Pályázat szerint 
minősített terméket, termékcsaládot, szolgáltatást megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálá-
sa szempontjából ellenőrizzék. Az ellenőrzésre kijelölt szervezetek: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, valamint a TÜV Rheinland InterCert Kft. és 
az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenőrzést évente végzik 
tárgyév kezdetétől július 15-ig bezárólag, az INDUSToRG-VÉDjEGYIRoDA Kft. megbízásából, a védjegy-
tulajdonosok felhatalmazása alapján.  Az utóellenőrzés minden védjegyhasználót érint.  Az utóellenőrzésről 
felülvizsgálati jelentés készül.  Az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználó fizeti meg. Az utóellenőrzés költ-
ségeit minden díjazottra vonatkozóan külön-külön a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti.  Ezek a költségek a 
Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.

Amennyiben az ellenőrzött termék, termékcsalád, szolgáltatás a Magyar Termék Nagydíj odaítélésekor 
benyújtott termék, termékcsalád, szolgáltatás minőségéhez képest romlik, és a pályázó nem hajtja végre az el-
lenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a pályázatot benyújtó 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.
A Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra 
kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.

11. A pályázat nyilvánossága

11.1. A pályázati rendszer nyilvánosságával kapcsolatosan a kiírók együttesen járnak el.

11.2. A pályázat meghirdetésére minden év elején, nyilvános sajtótájékoztató keretében kerül sor.

11.3. A pályázati felhívás teljes szövege, a pályázat jelentkezési lapja, a díjazottak bemutatása, valamint a pályá-
zat eseményei a pályázati rendszer elsődleges közlési helyén a www.termeknagydij.hu címen elérhetők.

11.4. A pályázati információk megtalálhatók a kiírók honlapjain is.

11.5. A pályázati rendszer aktuális eseményeiről a Kiírók Tanácsa képviseletében a Magyar Termék Nagy-
díj Pályázati Iroda közleményben ad hivatalos tájékoztatást. További információk olvashatók még a Magyar 
Termék Nagydíj Pályázat HÍRLEVELEIBEN.

11.6. A pályázaton díjazásban részesültek első bemutatására az eredményhirdetés alkalmával, az ünnepélyes 
díjátadás helyszínén a Parlamentben kerül sor.

11.7. A pályázat eseményeiről szóló hírek az MTI Nonprofit Zrt. hírcsatornáin keresztül jutnak el a médiaköz-
pontokba.

11.8. A Magyar Termék Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, szolgáltatások és szolgáltatóik 
díjmentesen bemutatásra kerülnek a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer hivatalos magyar és angol 
nyelvű elektronikus katalógusában, mely megjelenik külföldi kiállításokon, üzleti fórumokon, eljut a gazdaság-
diplomácia képviselőihez.

11.9. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság marketing-kommunikációjában díjmentesen közzéteszi a Magyar 
Termék Nagydíj Pályázaton elismerést szerzett pályázatokat és gyártóikat.
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11.10. A Magyar Termék Nagydíj Pályázat kiírói: a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, 
az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft., a TÜV Rheinland InterCert Kft. és a WTS Klient Kft. a díjazott pályázókat és 
pályázatokat bemutatják saját honlapjukon.

11.11. A Magyar Termék Nagydíjas Pályázatok bemutatásra kerülnek az MTVA, Duna TV,  és az ECHO TV 
által sugárzott adásokban.

12. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújtanak a kiírók képviselői:

INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.
Magyar Termék Nagydíj Pályázati Iroda
1406 Budapest, Pf. 64.
Telefon: +36 (06)-1-258 – 0641, (Kiss Károlyné Ildikó), Telefon:+36 (06)-1-321-2422 Széman György)
Mobil: Kiss Károlyné Ildikó igazgató: +36 (06)-20934-4909, 
Mobil: Széman György igazgató: +36 (06)-30-942-7293
E-mail: Széman György: palyazat@termeknagydij.hu
E-mail: Kiss Károlyné Ildikó: kissildiko@termeknagydij.hu, a.bausystem@t-online.hu
Internet: www.termeknagydij.hu

HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
1054 Budapest, Zoltán u. 6.
Telefon: +36 (06) 1-474-5954
Dr. Siklós Kata szellemitulajdon-védelmi tanácsadó, osztályvezető
Telefon: +36(06)1-474-5801
E-mail: ugyfel@hipavilon.hu
Internet: www.hipavilon.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József krt. 6.
Telefon: +36 (06)/ 1/459-4800, Fax: +36 (06)/ 1/210-0741
Haklik Andrea szakmai tanácsadó Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály
Telefon: +36 (06) 1-459-4958
Mobil: +36-70-436-33-51
E-mail: a.haklik@nfh.hu
Internet: www.nfh.hu

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
1097 Budapest, Albert Flórián út 3/a
Telefon: +36 (06) 1-476-1100
Fax: +36 (06) 1-215-1545
Schreiberné Molnár Erzsébet főigazgató helyettes 
Telefon: +36 (06) 1-476-6461
E-mail: molnar.erzsebet@oeti.antsz.hu
Internet: www.oeti.hu
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TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1149 Budapest, Pillangó park 9.
Telefon: +36 (06) 1-222-2402,+36 (06) 1-222-2403, +36 (06) 1-222-2404, Fax: +36 (06) 1-222-2405
Molnár Miklós Konrád ügyvezető igazgató 
Telefon: +36 (06) 1-222 -2401 e-mail: titkarsag@terc.hu
Molnár Miklós ügyvezető igazgató 
Telefon: +36 (06) 1-422-2502, e-mail: miklos.molnar@terc.hu
Internet. www.terc.hu

TÜV Rheinland InterCert Kft.
1134 Budapest, Váci út 48. A-B
Telefon: +36 (06) 1-461-1100, Fax: +36 (06) 1-461-1199
Bálint Ágnes stratégiai projektigazgató
Mobil: 06-30-941-2176
E-mail: agnes.balint@hu.tuv.com
Bruszniczky Balázs mb. üzletág-igazgató Products
Mobil: +36 (06) 30-984-5497
E-mail: bbalazs@hu.tuv.com
Internet: www.tuv.hu

WTS Klient Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 101-103
Telefon: +36 (06) 1-887-3700, Fax: +36 (06) 1-887-3709
Lambert zoltán ügyvezető igazgató
Telefon: +36 (06) 1-887-3711
E-mail: zoltan.lambert@klient.hu
Kőrösi György ügyvezető igazgató
Telefon: +36 (06) 1-887-3712
E-mail: gyorgy.korosi@klient.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
 a Magyar Termék Nagydíj el nye ré sé re 2015-ben kiírt pályázatra

1. A pá lyá zó ne ve:  .....................................................................................................................................................

2. A pá lyá zó cí me:  ....................................................................................................................................................

3. A pá lyá zó postací me:  ...........................................................................................................................................

4. A pá lyá zó adó szá ma: ............................................................................................................................................

5. A pá lyá zó telefonszáma:  ......................................................................................................................................

e-mail címe:  ...........................................................   internet elérhetősége:  ..........................................................

6. A pályázó vállalkozás vezetőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  ........................................

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

7. A Pályázat ügyintézőjének neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe:  .....................................................

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

8.	A	ter	mék/ter	mék	csa	lád,	szolgáltatás	pontos	megnevezése	(termékcsaládoknál	a	termékcsalád	tagjainak	

felsorolása és pontos megnevezése):  ......................................................................................................................

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

9.	 A	 Pályázott	 termék/termékcsalád,	 szolgáltatás	 pontos	 megnevezése	 (termékcsaládoknál	 a	 termék

család tagjainak felsorolása és pontos megnevezése) 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 alá írás (cégbélyegző, olvasható név és aláírás)

Be kül dé si határidő: 2015. má jus 22. (pén tek)   Be kül dé si cím: INDUSTORG–védjegyiroda Kft. 
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ Pá lyá za ti Iro da    Képviselet: 1172 Budapest, Gátfutó u. 15.

A Jelentkezési lap csak a pályázati Felhívás és eljárásrend 4. pontjában előírt 
dokumentumokkal együtt érvényes.

A Jelentkezési lap elérhető kitölthető formátumban  a www.termeknagydij.hu elérhetőség főoldaláról.

✂



„A titok, hogyan leljünk örömet munkánkban, egyetlen szóban rejlik: kiválóság.”

/Deák Ferenc/




