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“Minőség-Innováció 2018”

Az innovációs teljesítmények értékelésére kiváló
lehetőséget nyújt az évenként megrendezésre kerülő
nemzeti és nemzetközi szintű „Minőség-Innováció”
pályázat, amely elsősorban a vevő/fogyasztó
elvárásai kielégítésének szintjét teszi vizsgálat
tárgyává. A hazai megmérettetésen és
bemutatkozáson túlmenően a kiválasztott nemzeti
minőségdíjasok a nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére is kedvező lehetőségeket kapnak.
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“Minőség-Innováció 2018”
Finnország Államelnöke a finn minőségügyi partner-
szervezet (Excellence Finland) kezdeményezése alapján
2007-ben indította útjára a „Minőség-Innováció” pályázatot.
Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta csatlakozott:
Baszkföld, Botswana, Csehország, Dél-Afrika, Észtország,
Finnország, Izrael, Kazahsztán, Kína, Lettország, Litvánia,
Magyar-ország(2013), Oroszország, Ruanda, Spanyol-
ország, Swáziföld, Svédország és Zimbabwe.
A nemzetközi pályázatban való részvétel alapvető célja a
termékek és szolgáltatások vevőorientált minőség-
fejlesztését szolgáló innovációs eredmények hazai és
nemzetközi elismertetése által a hazai versenyképesség
növelése .
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“Minőség-Innováció 2018”
Number of Annual Applications and Participating Countries
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“Minőség-Innováció 2018”
A „Minőség-Innováció 2018” pályázat keretében
benyújtható minőségorientált, illetve a társadalmi
felelősségvállalásra irányuló innováció – a
minőségfejlesztéshez vagy a fenntarthatósághoz, illetve
környezetvédelemhez kapcsolódóan – lehetett:

• magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát 
termék;

• a minőségfejlesztést vagy környezetvédelmet elősegítő 
technológiai megoldás, illetve gyártási folyamat;

• magasabb minőségi színvonalú vagy környezetbarát 
szolgáltatás, illetve közszolgáltatás;

• minőségorientált ipari formatervezés vagy új, magasabb 
minőségi színvonalú márka;

• a minőségfejlesztést elősegítő oktatási program, üzleti 
koncepció vagy menedzsmentmodell.
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“Minőség-Innováció 2018”
Pályázni a következő 8 kategóriában lehetséges:
• Potenciális 
• Felelős és a környezet fenntarthatóságára irányuló 

innovációk 
• Egészségügyi és szociális szférában működő 

szervezetek minőség-innovációi 
• Oktatási szférában működő szervezetek minőség-

innovációi 
• Közszféra minőség-innovációi 
• Mikro- és startup-vállalkozások
• Kis- és középvállalkozások 
• Nagyvállalatok
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“Minőség-Innováció 2018”
Magyarország a 2013. évi sikeres adaptációt
követően bekapcsolódott a nemzetközi pályázatba:
eddig évente az összes pályázat közel 10%-át
magyarországi szervezetek nyújtották be, melyek
közül két-két hazai pályázat 2014-ben, 2015-ben és
2016-ban, valamint egy hazai pályázat 2017-ben
nemzetközi díjazott lett. Több más nemzeti díjas
pályázat egyéb elismerést kapott.
A Finn Minőségügyi Szervezet által készített
információs anyag linkjének 2018 május vége óta
több, mint 130 000 látogatója volt szeptember végén.

https://www.qualityinnovation.org/partners/
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“Minőség-Innováció 2018”
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“Minőség-Innováció 2018”
Award ceremony 2014 in Budapest, January 2015
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“Minőség-Innováció 2018”
Award ceremony 2017 in Bilbao, February 2018
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Mikro-vállalkozások kategóriában:

„Építőipari, készelemes fém állványrendszer 
elemeinek ellenőrzése”

A pályázat megnevezése:

G&G és Társai Kft., Kiskunfélegyháza

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2013
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Kis- és középvállalkozások kategóriában:

„Hőmérséklet és pára mérésére épülő vezeték 
nélküli terménymonitorozó rendszer 

síktárolókhoz”

A pályázat megnevezése:

UNICOMP Informatikai Kft., 
Székesfehérvár

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2013
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Mikro-vállalkozások kategóriában:

Függőlegesen mozgatható munkaszint 
homlokzati állványon

A pályázat megnevezése:

G&G és Társai Kft., Kiskunfélegyháza

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2014
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Állami és non-profit szervezetek 
kategóriában:

PIQ&LeadTM Felsőoktatási Képzési Modell

A pályázat megnevezése:

Kodolányi János Főiskola, 
Székesfehérvár

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2014
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Kis- és középvállalkozások kategóriában:

„MODULO moduláris felépítésű autóbuszcsalád”

A pályázat megnevezése:

evopro Bus Kft.

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2015
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Közszféra és non-profit szervezetek 
kategóriában:

A „RIGAC”, mint a „Magunk Kenyerén” Helyi 
Gazdaság-fejlesztési Program megvalósulását 

segítő eszköz

A pályázat megnevezése:

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2015
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Felelős és a környezet fenntarthatóságára 
irányuló innovációk kategóriában:

„Hungarian Free Route Airspace”

A pályázat megnevezése:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zrt.

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2016
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Kis- és középvállalkozások kategóriában:

„Újszerű magyar termék a közlekedésbiztonság 
területén”

A pályázat megnevezése:

DAK Acélszerkezeti Kft.

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2016
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Nagyvállalatok kategóriában:

15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése 
VVER-440 típusú atomerőművi blokkokon

A pályázat megnevezése:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Nemzetközi Minőség-Innováció Díj 
2017
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“Minőség-Innováció 2018”
A „Minőség-Innováció 2018” nemzeti értékelése

A nemzeti szintű értékelés az eddigi többlépcsős
pontozásos értékelő modell szerint történik. Első lépésben
a nemzeti zsűri tagjai egyénileg bírálják el a befogadott
pályázatokat. A pontszámok összesítése során az
átlagértéktől jelentősen eltérő egyéni pontszámokat
kiesőként kezeljük és az átlagértéket ismételten
kiszámítjuk. Vitás vagy nem egyértelmű pályázatok
értékelése, helyezése konszenzusosan kerül eldöntésre.
Kategóriánként egy Nemzeti Díjnyertes lehet, valamint –
megfelelő színvonal esetén – legfeljebb további pályázatok
kaphatják meg az EOQ MNB Elismerő Oklevelét, ami
mintegy garancialevél a következő évi pályázaton.
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“Minőség-Innováció 2018”
Valamennyi nemzetközi díjnyertes pályázat
Finnország Államelnöke által szignált oklevelet kap a
díjkiosztó ünnepségen, amelynek keretében
megtartott rendezvényen és a kapcsolódó kiállításon
bemutatkozási lehetőséghez is jut. A nemzetközi
értékelésre befogadott többi pályázat a Finn
Minőségügyi Szervezet elnöke által aláírt
„International Finalist” oklevelet kap a nemzetközi
díjkiosztó gálát követő nemzeti díjkiosztó
rendezvényeken.

Eredményhirdetésre 2019. február 27-én
a Kína fővárosában, Pekingben kerül sor.
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“Minőség-Innováció 2018”

A mai rendezvényen a nemzeti szinten
ebben az évben a kategóriánként leg-
magasabb pontszámot elért pályázatok (a
nemzeti díjnyerteseké és az elismerő
okleveleseké) kerülnek ismertetésre, majd a
pályázat bemutatását követően kerül
közvetlenül sor az elismerés átadására.
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“Minőség-Innováció 2018”

Az angol nyelvű pályázati anyagot a nemzeti szinten
kategóriánként legmagasabb pontszámot elért pályázók
(Nemzeti Díjnyertesek) készíthetik el és nyújthatják be
egy rövid összefoglaló jellegű kísérőlevéllel a
Magyarországot képviselő EOQ MNB Közhasznú
Egyesület részére. Az angol nyelvű pályázatokat a
mellékletekkel együtt az EOQ MNB Egyesület a finn
koordináló szervezet által kért rövid értékelő indoklással
továbbítja – a nemzetközi díjakról döntő – nemzetközi
zsűri részére. A benyújtás hazai határideje:

2018. november 20.
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“Minőség-Innováció 2018”

A befogadott nemzeti díjnyertes pályázatokat
nemzetközi zsűri értékeli szintén egy pontozásos
értékelő mátrix alapján, kategóriánként kiválasztva a
legnagyobb összpontszámot elért pályázatot, amely
megkapja a kategória fődíját (Award). A következő két
legnagyobb pontszámot elért pályázat a kategória
díjnyertese lesz (Prize). Amennyiben a résztvevő
ország befogadott pályázataival nem nyer egyetlen
fődíjat vagy díjat sem, akkor az érintett ország
legnagyobb pontszámot elért pályázata a vonatkozó
kategóriában lesz díjnyertes.


