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“Minőség-Innováció 2016”
Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partner-
szervezet (Excellence Finland) kezdeményezése
alapján 2007-ben indította útjára a „Minőség-
Innováció” pályázatot.
Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta
csatlakozott: Svédország, Lettország, Észt-ország,
Csehország, Magyarország, Izrael, Kazahsztán,
Litvánia és Spanyolország (Baszkföld), valamint az
idei évtől Kína és Thaiföld.
Magyarország – az EOQ MNB közreműködésével –
már 2013-ban sikeresen bekapcsolódott a
nemzetközi pályázati rendszerbe
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“Minőség-Innováció 2016”
A „Minőség-Innováció” nemzeti és nemzetközi
pályázatban való részvétel több előnnyel jár, melyek
közül kiemelendő az innovációs megmérettetés és a
benchmarking. A pályázaton való részvétel egyszerű, a
pályázati kritériumok jól átláthatóak, a nevezési díjtételek
– amelyek az esetleges nemzetközi zsűrizés költségeit is
magukban foglalják – kedvezőek. A pályázatok kezelése
bizalmas, csak a Díjnyertesek és az EOQ MNB Elismerő
Oklevélben részesülők kerülnek közlésre. Ez
mindenképpen elismerést és jelentős marketing értéket
jelenthet mind a nemzeti, mind a nemzetközi szintű
győztesek és elismerésben részesülők számára.
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“Minőség-Innováció 2016”
A nemzeti és nemzetközi pályázatként
benyújtandó minőség-, illetve a felelős és a
környezet fenntarthatóságára irányuló
innováció lehet:

• új vagy továbbfejlesztett termék;
• új technológiai megoldás vagy továbbfejlesztett 

gyártási folyamat;
• új szolgáltatás vagy közszolgáltatás új módon;
• új ipari formatervezés vagy új márka;
• új üzleti koncepció, új munkamódszer, új 

szervezeti, illetve menedzsment koncepció.
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“Minőség-Innováció 2016”

Eddig minden évben az összes pályázat közel
10%-át (12-14 pályázatot) magyarországi
szervezetek jelentették, melyek közül az első
2 évben 2-2 magyarországi pályázó
nemzetközi díjnyertes volt, majd 2015-ben,
amikor résztvevő országonként csak a 7-7
nemzeti kategória nyertest lehetett
felterjeszteni, 2 nemzetközi fődíjasunk lett.
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“Minőség-Innováció 2016”

Így a 2015. év rendkívül sikeres volt Magyar-
ország számára: a nemzetközi zsűri befogad-ta, 
majd igen kedvezően pontozta mind a 7 
benyújtott nemzeti díjnyertes pályázatunkat a 
10 ország közel 70 nemzeti díjnyertes 
pályázata között. Ez azt jelentette, hogy a 
magyar pályaművek kapták a legtöbb 
pontszámot, megelőzve ezzel a második 
helyezett spanyol és a harmadik helyen végzett 
finn pályázatokat.
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“Minőség-Innováció 2016”

Még ebben az évben is csak nemzeti szinten pályázni
lehetett a „Minőség-Innovatív Vállalat 2016”
címre is. Ez egy az egész vállalat vagy szervezet
minőségorientált innovatív működését elismerő
Díj, amely a Nemzetközi Irányító Bizottság (International
Steering Committee) jóváhagyásával, Pilot jelleggel
először Magyarországon került bevezetésre. Kedvező
tapasztalatok esetén azonban a modellt a későbbiek során
várhatóan valamennyi résztvevő ország átveszi.
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„Potenciális minőség-innovációk” 
(Közszféra és non-profit szervezetek)

„Önkormányzati közérdekű bejelentéseket 
kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése”

A pályázat megnevezése:

Budapest Főváros XIII. Kerületi 
Önkormányzat 
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„Potenciális minőség-innovációk”
(Egészségügyi és szociális szféra)

„Generáció-Stratégia-Váltás” – kreatív 
hídépítés az OGYÉI minőség- és 

humánerőforrás menedzsmentje között

A pályázat megnevezése:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
egészségügyi Intézet 
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„Felelős és a környezet fenntarthatóságára 
irányuló innovációk”

(Nagyvállalat)

HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt.

„Hungarian Free Router Airspace ”
A pályázat megnevezése:
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„Az ÓE BD Gépész és Biztonságtechnikai 
MK innovatív megoldásai a 

felsőoktatásban ”

A pályázat megnevezése:

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

Oktatási szférában működő szervezetek 
minőség-innovációi
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„Kooperatív akadémia modell a humán 
szolgáltató szervezetek fenntarthatósága 

érdekében ”

A pályázat megnevezése:

Echo Nonprofit Network 

„Közszféra és non-profit szervezetek 
minőség-innovációi”
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„Mikro- és startup-vállalkozások
minőség-innovációi”

„Asztali főzőtűzhely faelgázosításos 
égetési technológiával ”

A pályázat megnevezése:

Ressler Mérnöki Iroda Kft. 
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„Mikro- és startup-vállalkozások
minőség-innovációi”

„A minőségfejlesztés új útja: a cég 
önismeretének és önbecsülésének 

fejlesztése ”

A pályázat megnevezése:

Euromenedzser Tanácsadó és 
Képzési Központ Kft. 
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„Mikro- és startup-vállalkozások
minőség-innovációi”

„GreenArchive – felhő alapú, hitelesített 
dokumentumkezelő szolgáltatás”

A pályázat megnevezése:

DO-Q-MENT Kft. 
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„Kis- és középvállalkozások
minőség-innovációi”

DAK Acélszerkezeti Kft. 

„Újszerű magyar termék a közlekedés 
biztonság területén ”

A pályázat megnevezése:
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„Nagyvállalatok
minőség-innovációi”

Pick Szeged Szalámigyár és 
Húsüzem Zrt. 

„PICKSTICK Snack csemege és csípős 
kolbász piaci bevezetése ”

A pályázat megnevezése:
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„Minőség-Innovatív Nagyvállalat, 
Termelés” kategória

Vajda Papír Kft.
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„Minőség-Innovatív Nagyvállalat, 
Szolgáltatás” kategória

OTP Bank Nyrt. 


