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M E G H Í V Ó  
a „Minőség-Innováció 2022” pályázat díjátadó rendezvényre 

Helyszín: Pasaréti Közösségi Ház, Budapest, II. ker. Pasaréti út 102.  
(az 5-ös busz végállomásánál, parkolás a környező utcákban ingyenes) 

Időpont: 2023. március 2. (csütörtök) 10:00-14:00 (Regisztráció 9:30-tól) 

Az innovációs teljesítmények értékelésére kiváló lehetőséget nyújt az évenként 
megrendezésre kerülő nemzeti és nemzetközi szintű „Minőség-Innováció” pályázat, amelyet 
Finnország Államelnöke 2007-ben indított útjára, és amelyben a jelenlegi 20 ország között 
Magyarország is részt vesz. A plenáris előadáson kívül a nemzeti szinten kategóriánként 
legmagasabb pontszámot elért pályázók (nemzeti díjnyertesek és elismerő oklevelesek) 
ismertetik pályázatukat, majd kiosztásra kerülnek az elnyert nemzetközi elismerések is. 

Program: 

10:00 Üdvözlés, megnyitó 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB Egyesület elnöke 

10:10 A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációs politikájának irányai  
Bódis László, a KIM helyettes államtitkára (felkérés alatt) 

11:40 A Losonczi Innovation Kft. „Minőség-Innováció 2022” nemzeti és nemzetközi 
díjas pályázatának bemutatása a kis és középvállalati kategóriában:  
„AXIS PRO – tengelymérő készülék”  
Losonczi István, cégvezető 

11:55 A Generali Biztosító Zrt. „Minőség-Innováció 2022” nemzeti díjas pályázatának 
bemutatása a nagyvállalati kategóriában:  
„Digitális kárrendezési megoldások a Generali Csoportban”  
Dede György, projektmenedzser 

12:10 A Martonvásári Bázismag Kft. „Minőség-Innováció 2022” elismerő okleveles 
pályázatának bemutatása a kis és középvállalati kategóriában:  
„Dróntechnológia implementálása az innovatív vetőmagtermesztés 
fejlesztéséért” 
Kasza András Géza; termékfejlesztési vezető 

12:25 Szünet 



12:40 A DAS-GEOD Kft. „Minőség-Innováció 2022” nemzeti díjas pályázatának 
bemutatása a mikro- és startup vállalkozások kategóriájában:  
„AgroMAP – Mezőgazdasági döntéstámogató szoftver”  
Nagy Edina, ügyvezető 

12:55 A fiREG.hu Kft. „Minőség-Innováció 2022” elismerő okleveles pályázatának 
bemutatása a mikro- és startup vállalkozások kategóriájában: 
„fiREG – papírmentes tűzvédelmi nyilvántartások dokumentációja”  
Fekete Attila, ügyvezető 

13:10 A Verseghy Ferenc Könyvtár „Minőség-Innováció 2022” nemzeti díjas 
pályázatának bemutatása a közszférában működő szervezetek kategóriájában: 
„Fiatalok bevonzása a könyvtárba”  
Czakóné Gacov Katalin, igazgató 

13:25 A KIRCHHOFF Hungária Kft. „Minőség-Innováció 2022” nemzeti díjas 
pályázatának bemutatása a potenciális minőség-innovációk kategóriában: 
„Gyártásközi ellenőrzések digitalizálása”  
Máthé Tamás Máté, minőségügyi vezető 

13:40 Zárszó 

Jelentkezési határidő: 2023. február 27. 

Részvételi díj: 8 000,- Ft + ÁFA  Jelentkezés: https://eoq.hu/2023/jel230302.htm 

A részvételi díj ellenében a résztvevők hozzáférést kapnak az előadásokhoz, továbbá 
szendvics, pogácsa, aprósütemény, kávé és üdítő áll rendelkezésre. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb tájékoztató: 

 Jelentkezés lehetőleg elektronikusan a https://eoq.hu/2023/jel230302.htm lapon, 
vagy Jelentkezési lapon: e-mailen, faxon vagy postán küldve. 

 A jelentkezőknek a számlát a jelentkezési határidő után küldjük meg. 

 A Jelentkezési lap elküldése aláírt szerződésnek minősül. 

 Az előírt közteher befizetését a rendező magára vállalja. 

 Lemondási határidő: 2023. február 27. A részvételi jog viszont átruházható. 

 További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad. Tel.: (06 1) 212 8803 


