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A  „Minőség-Innováció 2015” pályázat eredményei
Finnország Államelnöke – a finn minőségügyi 
partner-szervezet (Excellence Finland) kezde-
ményezése alapján – 2007-ben indította útjára a 
„Minőség-Innováció” pályázatot. A kezdemé-
nyezés alapvető célja a versenyképesség növe-
lése és az életminőség javítása a vevőorientált 
minőség fejlesztését szolgáló minőség-innová-
ciós teljesítmények nemzeti és nemzetközi elis-
merése által. Finnország sikeres kezdeménye-
zéséhez azóta – felkérés alapján – csatlakozott: 
Svédország, Lettország, Észtország, Csehország, 
Magyarország, Izrael és Kazahsztán, valamint a 
2015. évtől Litvánia és Spanyolország (Baszkföld).

Magyarország – az EOQ MNB közreműködé-
sével – már 2013-ban sikeresen bekapcsolódott a 
nemzetközi pályázatba: évente az összes pályá-
zatok közel 10%-át (12-14 pályázatot) magyar-
országi szervezetek nyújtották be, melyek közül 
2013. évben 2 és 2014. évben is 2 pályázó nem-
zetközi díjnyertes lett.

A „Minőség-Innováció 2015” nemzeti és nem-
zetközi pályázatban való részvétel ezúttal is több 
előnnyel járt. A pályázatra való bejelentkezés – 
a bevezetett módosítások ellenére – továbbra is 
egyszerűnek bizonyult; a pályázati önértékelési 
kritériumok jól átláthatóak, logikusak; a nevezé-
si díjtételek – amelyek a továbbjutó pályázatok 
nemzetközi zsűrizésének költségeit is maguk-
ban foglalták – igen kedvezőeknek mondhatók. 
A pályázatok kezelése kezdettől fogva bizalmas, 
csak a Díjnyertesek és az EOQ MNB Elismerő 
Oklevélben részesülők kerülnek nyilvánosságra, 
ami számukra azután mindenképpen komoly el-
ismerést és jelentős marketing értéket biztosít.

A minőség-innovációs pályázatokat – a mi-
nőségfejlesztéshez és a fenntarthatósághoz kap-
csolódóan – a következő kategóriákban lehetett 
benyújtani:
•	 Nagyvállalatok
•	 Kis- és középvállalkozások
•	 Mikro-vállalkozások
•	 Közszféra és non-profit szervezetek
•	 Oktatási szférában működő szervezetek
•	 Egészségügyi és szociális szervezetek
•	 Potenciális innovációk (valamennyi kategó-

riában)
•	 „Minőség-Innovatív Vállalat / Szervezet 

2015” (csak nemzeti szinten, bármely kategóri-
ában)

Ebben az évben is csak nemzeti szinten lehe-
tett pályázni a „Minőség-Innovatív Vállalat/
Szervezet 2015” címre is. Ez egy, az egész vállalat 
vagy szervezet többéves minőségorientált inno-
vatív működését elismerő Díj, amely az Irányító 
Bizottság (Steering Committee) jóváhagyásával, 
Pilot jelleggel először Magyarországon kerül be-
vezetésre. Kedvező tapasztalatok esetén a mo-
dellt a későbbiek során valamennyi résztvevő 
ország átveszi.

A közel 100 magyarországi érdeklődő közül 
21 szervezet nyújtott be a megadott határidő 
előtt pályázatot, melyek között 16 volt érté-
kelhető. Az EOQ MNB elnökségi tagjaiból álló 
nemzeti zsűri pontozásos egyéni, majd kon-
szenzusos csoportértékelés alapján megállapí-
totta kategóriánként a díjazottakat és az EOQ 
MNB Elismerő Oklevélben részesülőket a kö-
vetkezők szerint:

A „Minőség-Innováció 2015” pályázat nemzeti díjnyertesei

Kategória Vállalat/Szervezet A pályázat megnevezése

Nagyvállalatok Lexmark International 
Technology Hungaria Kft.

„Pénzügyi folyamatok automatizálása 
SAP-ban”

Kis- és középvállalkozások Evopro Bus Kft. „MODULO moduláris felépítésű 
autóbuszcsalád”

Mikro-vállalkozások OKOSKOCKA Kft. „Okoskocka”

Közszféra és non-profit 
szervezetek

Alsómocsolád Község 
Önkormányzata

A „RIGAC”, mint a „Magunk 
Kenyerén” Helyi Gazdaság-fejlesztési 
Program megvalósulását segítő eszköz
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A nemzeti szintű elismerések átadására az 
„Európai Minőség Hét 2015” alkalmából meg-
tartott Nemzeti Minőségügyi és Minőség-
Innovációs Konferencia keretében került 
sor, amelyet az EOQ MNB a Minőségügyi 
Világfórum utórendezvényeként 2015. novem-
ber 10-én Budapesten a Gellért Szállóban tar-
tott meg. A „Minőség-Innováció 2015” nyertes 
pályázatait a pályázók képviselői ismertették. 
Ezt követően kapták kézhez a díjnyerteseknek 
járó oklevelet, illetve az EOQ MNB Elismerő 

Oklevelét. A rendezvényt és a díjátadást az ün-
nepélyes gálavacsora zárta.

Az EOQ MNB Elnöksége – a díjazott pályá-
zatok színvonalát nagyra értékelve úgy dön-
tött, hogy valamennyi nemzeti díjnyertestől 
bekéri a pályázatok angol nyelvű változa-
tát, és az előírt értékelő véleményezéssel be-
nyújtja azokat nemzetközi elbírálásra. A Finn 
Minőségügyi Szervezet által koordinált nem-
zetközi megmérettetés a következő 3 részből 
állt:

Kategória Vállalat/Szervezet A pályázat megnevezése

Oktatási szférában 
működő szervezetek

Kecskeméti Főiskola „Humán erőforrás értékelés és minőségi 
járműfejlesztési kísérlet a Kecskeméti 
Főiskolán”

Egészségügyi és szociális 
szférában működő 
szervezetek

Szent Erzsébet Szociális 
Alapítvány

„Idősgondozás Manhertz-elve®”

Potenciális Minőség-
Innováció

G&G és Társa Kft. „Homlokzati állványrendszerekhez és/
vagy épületekhez rögzíthető hőszigetelő 
védőfólia”

A „Minőség-Innovatív Vállalat 2015” pályázat nemzeti díjnyertesei

Kategória Vállalat/Szervezet

Nagyvállalatok Lexmark International Technology Hungaria Kft.

Mikro-vállalkozások Maform Kft.

EOQ MNB Elismerő Oklevelet elnyert „Minőség-Innováció 2015” pályázatok

Kategória Vállalat/Szervezet A pályázat megnevezése

Kis- és 
középvállalkozások

evopro Innovation Kft. „Dinamikus vasúti diagnosztikai 
rendszer”

Intervet Hungaria Kft. – az 
MSD AH tagja

„AMEN” - Account Management 
Excellence Network

Mikro-vállalkozások Maform Kft. „A paq fotel”

Pannon-Quality 
Menedzsment Tanácsadó Kft.

ExcellentCERT

Közszféra és non-profit 
szervezetek

Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság

„Tanyaprogram”

Veritas Kulturális Egyesület „TájGazda”

Egészségügyi és szociális 
szférában működő 
szervezetek

Bálint Sándor Szeretetotthon „Párbeszéd fonala”
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•	 A benyújtott pályázatok befogadásának el-
bírálása.

•	 A Finn Minőségügyi Szervezet által felkért 
szakértőkből álló Nemzetközi Zsűri kon-
szenzusos pontozásos bírálata és az abból 
kialakított rangsor.

•	 A résztvevő Nemzeti Minőségügyi  Szerveze-
tek egy-egy képviselőjének pontszámai (a 
saját országból befogadott pályázatok bevo-
nása nélkül) és az abból kialakított rangsor.

A végső sorrendet a 2 rangsor átlagolásával 
határozták meg.

A 10 résztvevő országban – rekordszámú – 
több mint 200 pályázat került elbírálásra. A be-
nyújtott nemzeti díjnyertes pályázatokat a nem-
zetközi megmérettetésre a következő számban 
fogadták be:

•	 Cseh Köztársaság  3
•	 Észtország   4
•	 Finnország   4
•	 Izrael     2
•	 Lettország   3
•	 Litvánia     6
•	 Kazahsztán   5
•	 Magyarország   7
•	 Spanyolország (Baszkföld) 6
•	 Svédország   3

A zsűrik által adott legnagyobb összes pont-
számot a magyarországi pályázatok kapták, míg 
a második helyre a spanyol, harmadik helyre a 
finn pályázatok kerültek, ami részben összefügg 
a befogadott pályázatok számával is.

Az elnyert nemzetközi díjak megoszlását a 
következő táblázat tartalmazza:

Ország Nemzetközi 
Fődíj

Nemzetközi 
Díj

Cseh Köztársaság 0 0
Észtország 0 1
Finnország 1 2
Izrael 2 0
Lettország 0 0
Litvánia 0 1
Kazahsztán 0 1
Magyarország 2 0
Spanyolország 
(Baszkföld)

2 0

Svédország 0 2

A Nemzetközi Fődíjat elnyert magyarországi 
pályázatok a következők:

Evopro Bus Kft. a Kis- és középvállalkozá-
sok kategóriában:

„MODULO moduláris felépítésű autóbusz-
család”

A MODULO egy moduláris felépítésű autó-
buszcsalád, amelyek különböző utas-befogadó 
képességű hajtásrendszerrel szerelhetők fel. 
Utastere szinte teljesen alacsonypadlós, amely 
magas utazási komfortot biztosít. Óvja a kör-
nyezetet; üzemeltetési költségei alacsonyak. A 
különleges ajtóelrendezésű, a megnövelt ten-
gelytávú, teljesen kompozit könnyűszerkeze-
tes önhordó kocsitest teljes mértékben magyar 
fejlesztés. Ez egy teljesen újszerű, hivatalos 
szabadalommal is rendelkező autóbuszcsalád, 
amely 2015-ben a Magyar Termék Nagydíjat is 
elnyerte, és amelyet környezet-kímélő és élve-
zeti értéket adó használat mellett gazdaságo-
san lehet üzemeltetni. A szabadalomnak és az 
üvegszálas kompozit technológiának köszön-
hetően a MODULO össztömege lényegesen 
kisebb az acélszerkezetes össztömegénél, ami 
kisebb fogyasztást és tengelyterhelést eredmé-
nyez. A MODULO tervezésénél fontos szem-
pont volt az alkatrészek számának minima-
lizálása és a felesleges bonyolult megoldások 
elkerülése is.

Alsómocsolád Község Önkormányzata a 
Közszféra és non-profit szervezetek kategóri-
ában:

A „RIGAC”, mint a „Magunk Kenyerén” 
Helyi Gazdaság-fejlesztési Program megvaló-
sulását segítő eszköz

Alsómocsolád Község Önkormányzata 2013. 
május 1-én – 7,5 millió Ft értékben helyi fi-
zetőeszközt – RIGAC néven bocsátott ki. Az 
Önkormányzat a RIGAC kibocsátásakor vala-
mennyi helyi polgárnak alanyi jogon – ellen-
érték megfizetése nélkül – biztosított RIGAC-
ot, hogy beindulhasson a pénzforgalom. A 
RIGAC hasonlóan funkcionál, mint a hivatalos 
fizetőeszköz, de kizárólag Alsómocsolád köz-
igazgatási területén lehet vele fizetni különbö-
ző helyi szolgáltatásokért, helyi termékekért, 
az Önkormányzat egyes szolgáltatásaiért, de 
felhasználható a helyi adó befizetésére is. Az 
eddigi eredmények pénzügyi és környezeti 
szempontból is igen pozitívak. A lakosság pl. 
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olcsón kiváló minőségű helyi élelmiszert tud 
vásárolni, továbbá a gazdaságfejlesztési prog-
ram keretében az Önkormányzat által meghi-
telezett termelőeszközök (jószág, vetőmag, ta-
karmány) ellenértékét RIGAC-cal is kiegyenlít-
hetik. Lakásaik felújításához az Önkormányzat 
által Rigac-ban nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás felhasználásával csak helyi munka-
erőt foglalkoztathatnak, amiért RIGAC-cal fi-
zethetnek. A közterületek rendben tartását az 
Önkormányzat ugyancsak RIGAC-cal egyenlíti 
ki, ami szintén növeli a vásárlóerőt. A „Magunk 
Kenyerén” program fő eredményeként a 360 lel-
ket számláló Alsómocsoládon jelenleg már több 
munkahely van, mint a lakosok száma. A falu 
lakói a RIGAC-ot mára kivétel nélkül sajátjuk-
nak és hasznosnak tekintik.

A „Minőség-Innovációs 2015” pályázat 
zárása

A „Minőség-Innovációs 2015” pályázat Nem-
zetközi Fődíjainak és Díjainak átadására 2016. 
január 27-én Tallinnban, Észtország főváros-
ában került sor. Az Észt Minőségügyi Szervezet 
egy nagyszabású Minőségügyi Konferencia 
keretében ünnepelte 25. jubileumát. A résztve-
vő országok nagykövetei által megtisztelt ren-
dezvény méltó keretet adott a díjátadó gálának, 
amihez egy kiállítás is kapcsolódott. A kiállítá-
son nem csak a díjnyertesek, hanem a nemzet-
közi megmérettetésbe befogadott pályázók is 
bemutatkozhattak, amelyen a Magyarországról 
befogadott pályázók is jelen voltak.

Dr. Molnár Pál

A tallinni magyar delegáció résztvevői (jobbról balra): 
Illyés Péter, a MABI-BUS Kft. és Dékány Donát, az evopro Bus Kft. ügyvezető igazgatója, 

Dicső László, Alsómocsolád polgármestere, Dr. Szigeti Judit, a Helsinki Magyar Nagykövetség attaséja, 
Dr. Molnár Pál, az EOQ MNB elnöke és Dr. Kovács Dezső, Alsómocsolád Község Önkormányzatának tanácsadója




