
 
 
 
 
 
 

2011. évi Magyar Termék Nagydíj® Pályázat 
DÍJÁTADÁS 

 
Mottó:”Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort 

  Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!” 
/: Kölcsey Ferenc: Huszt :/ 

 
 

A Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot 2011-ben tizennegyedik alkalommal hirdette meg 
az INDUSTORG – VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft., a Magyar Export – Import Bank 
Zrt., a Magyar Export Biztosító Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a TERC 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland InterCert Kft., a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
szakmai támogatásával. 

 
A Magyar Termék Nagydíj® kitüntető cím azon termékek, szolgáltatások és 
gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során 
bizonyítottan elkötelezettek a minőség ügye iránt és kiemelt fontosságot 
tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, 
illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottai olyan példaértékű 
modelleket jelení-tenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejleszté-
séhez. 

 
A magyar gazdaság komoly kihívások előtt áll: egyszerre kell legyőzni a válság 
okozta visszaesést és magas hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások előállításával 
növelni a versenyképességet, a foglalkoztatást, ezzel egyenletes és tartós fejlődést 
generálva Magyarországot fenntartható és sikeres növekedési pályára kell 
állítani, kreatív gazdaságot kell építeni.  A gazdaság szereplői eddig is 
bebizonyították, hogy a piacok megtartásához és fejlesztéséhez az aktív minőségpolitika 
következetes alkalmazása a kulcs. 
A versenyképesség és innovációs aktivitás jelenti a piaci előnyt, melyet a termékeken, vagy 
szolgáltatásokkal kapcsolatos dokumentumokon megjelenő tanúsító védjegyek, díjak, 
minőségjelek fejeznek ki, mint a Magyar Termék Nagydíj® tanúsító védjegy is. 
A Magyar Termék Nagydíj® emblémája mindenki által könnyen azonosítható, 
nem összetéveszthető, az elnyeréséhez kapcsolódó pályázati rendszer 
napjainkra a legrangosabb minősítő rendszerré vált. 
Jelenleg az egyetlen nem szakma specifikus minősítés melyre a gazdaság 
egész területéről lehet pályázni.  
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A Magyar Termék Nagydíj® pályázaton való részvételhez friss szemléletre, megújulási 
képességre, innovációra van szükség.  
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat a MINŐSÉG VERSENYÉT is gerjeszti. 
A díjazott termékekben, szolgáltatásokban az eredetiség, a minőség és az esztétikum 
egyesül a lokális értéktartalommal, együttesen magas hozzáadott értéket hordoz 
kereskedelmi és társadalmi tartalmában egyaránt. 

 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat a gazdaságélénkítés alternatív programjaként jól 
illeszkedik a közvetett gazdasági támogatások rendszerébe, az európai regionális tanúsító 
védjegyek méltó tagja. 
 Lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a felhasználók (fogyasztók) ne csak a reklámok 
alapján, hanem egy objektív követelmény rendszer minősítése szerint válasszanak a 
kínálatból. 

 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat célja: Ismerje el a Magyarországon 
gyártott, vagy forgalmazott termékek és szolgáltatások magas minőségi 
színvonalát, segítse elő a nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő 
minőségű termékek előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését. 
Járuljon hozzá a pályázaton kitüntetett termékek gyártóinak,a szolgáltatások 
nyújtóinak piaci munkájához, exporttevékenységének fejlesztéséhez. 
Nyújtson egyértelmű segítséget, az e termékeket és szolgáltatásokat meg-
vásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban. A pályázati rendszer 
szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikája 
fejlesztését. 

 
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, 
pártatlan és független testület bírálata jelenti. 
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a 
folyamatos minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók részére. 

 
Az Új Széchenyi Terv prioritásai között szerepel a Kárpát-medencei gazdasági 
térség együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, 
melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát. A Magyar 
Termék Nagydíj® Pályázat kiírói saját tevékenységükkel is törekednek olyan 
koncepciók kidolgozására, mellyel sikeres együttműködéseket lehet 
megvalósítani szűkebb- határainkon túli gazdasági szervezetekkel. 

 
A Magyar Termék Nagydíj® rangját fémjelzi, hogy a díjazottak száma az első 
meghirdetéstől több mint háromszorosára nőtt. 
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1998-2010. év között odaítélt elismerések 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A győztesek tizenhárom pályázati főcsoportból kerültek ki, ami azt is bizonyítja, hogy a 
Magyar Termék Nagydíj® kitüntető cím el-nyerésével a gyártók és szolgáltatók a 
legváltozatosabb termék-skálában akarják kiválóságukat bizonyítani. 

A díjazottak között megtalálható nemzetközi nagyvállalat és mikro vállalkozás egyaránt. 

A díjazottak 41%-nak az első megmérettetés diadalt hozott, ők most először 
pályáztak a Magyar Termék Nagydíj® kitüntető cím elnyeréséért. 

 A kitüntetettek 59%-nak különböző termékein és szolgáltatásain már 
ékeskedik a Magyar Termék Nagydíj® szépen cizellált emblémája.  Ezek a 
pályázók vallják, hogy ez a megmérettetés objektív mérce, amely a fejlődés mértékét 
irányát szimbolizálja. Kiválóságukat tanúsítja, ha minél több termékükön, 
szolgáltatásukon látható megkülönböztetés, a MINŐSÉG EMBLÉMÁJAKÉNT segíti a 
fogyasztót az eligazodásban. 

Az ötödik bírálási forduló után, a főzsűri tagjai és a Kiírók Tanácsa, a felkért szakértők 
ajánlásával, közel négyszáz termékből, szolgáltatásból választotta ki a Magyar Termék 
Nagydíjjal kitüntetett pályázatokat. Idén 37 pályázó 39 pályázata érdemelte ki a 
Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet.  

Ezek között 2 pályázat 2-2 pályázó közös alkotását és 4 pályázó mind két 
pályázatát ismerte el a Kiírók Tanácsa e nemes díjjal.  

év nagydíj egyéb 
elismerések 

1998. 12 5 
1999. 11 24 
2000. 12 16 
2001. 12 35 
2002. 13 31 
2003. 14 30 
2004. 16 41 
2005. 12 42 
2006. 18 34 
2007. 22 37 
2008. 29   5 
2009. 37 - 
2010. 37 - 
2011. 39 - 
összesen 284 300 
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A Magyar Termék Nagydíj® kitüntetések aránya kiírási kategóriák szerint: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebben az évben is a legnépesebb pályázati csoport az Élelmiszerek témakörben volt és a 
bírált pályázatok közel 80%-a lett kitüntetett. 

Nemcsak mennyiségi, de komoly színvonal emelkedést mutat a Kozmetikai és háztartás- 
vegyipari csoport. Az értékelt pályázatok 85%-a nagydíjas lett. 

Figyelemre méltó a gazdaság szempontjából is jelentős az ipari berendezések és 
alkalmazott technikai megoldások témában bemutatott pályázatok magas színvonala, a 
zsűrizett pályázatok 80%- a nagydíjas lett. 

Az elmúlt évhez képest ugrásszerűen megnőtt a gépek, berendezések, járművek, eszközök 
kiírási csoportban jelentkezők száma. A pályázók mindegyike Magyar Termék Nagydíjas 
lett, öregbítve országunk jó hírét nemcsak itthon, de külföldön is. 

 

Pályázati Főcsoportok Nagydíjak %-ban 
Gépek, berendezések, háztartási gépek-, 
berendezések, eszközök, járművek 

10 

Ruházati termékek 3 
Kozmetikai és háztartás- vegyipari termékek 15 
Lakás és irodai berendezések, felszerelések, 
kellékek, bútorok (otthoni és munkahelyi 
kultúra) 

3 

Építési termékek 8 
Informatika(programok, rendszerek, 
irodatechnika) 

8 

Élelmiszerek, étrend kiegészítők 28 
Ipari berendezések és alkalmazott technikai 
megoldások 

10 

Orvosi eszközök, (aktív orvosi eszközök is) 
műszerek, egyéb a segítséggel élők számára 
fejlesztett segédeszközök 

3 

Csomagolás 3 
Oktatási, képzési, tovább képzési, nevelési 
módszertan, tankönyvek, segédletek (interaktív 
eszközök is) és kiadványok 

3 

Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok 3 
Elektromos alkatrészek 3 
összesen 100 
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Ugyancsak kitüntetést eredményezett a verseny a lakás és iroda felszerelés, az orvosi 
eszközök, a csomagolás, az oktatás, és a nyomdai kiadványok témakörben benyújtott 
pályázatok mindegyiké-nek. 

Évek után ismételten volt a könnyűiparhoz kapcsolódó ruházati termék pályázat, közülük 
is üdvözölhetünk győzteseket. 

Az elmúlt esztendőhöz képes kevesebb informatikai pályázatot nyújtottak be, de a 
színvonalas, izgalmas, újszerű megoldásokat ismertető munkák 75%-a kivívta a Magyar 
Termék Nagydíj® kitüntetést. 

A magyar gazdaságban talán az építőipar helyzete romlott a közelmúltban a legtöbbet. Ez 
a pályázói kedvben is megmutatkozott. A pályázók energiatakarékos, környezetet kímélő 
megoldásai azonban bizonyították, hogy hosszú távon nemzetgazdasági megtakarításokat 
eredményeznek a természeti környezet meg-óvásával együtt. 

A bírált termékek kiemelkedően sok újdonságelemmel rendelkeznek. 

Összességében méltán érdemelte ki a bírált pályázatok  80% a Magyar 
Termék Nagydíj® kitüntető címet. A magyar fejlesztők, gyártók, szolgáltatók 
innovatív elképzeléseikkel piacképes jó minőségű termékekkel, szolgáltatásokkal 
nemzetközi viszonylatban is sikeres pályázatokkal tették a jövő pályázóinak még 
magasabbra a mércét. 
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Magyarország 13 megyéjéből érkeztek pályázatok. A díja-zottak 67%-a vidéki, 
33% pedig budapesti székhellyel rendelkezik. 

Nagydíjas pályázatok területi megoszlásban helységenként és megyénként 

  

A díjazottak elismeréseiket szeptember 1-én az Országház Felsőházi 
Termében vehették át. Az eredményhirdetés idén is méltán lett a „Gazdaság 
Ünnepe!” 
A meghívott vendégek között helyet foglaltak a gazdaság és közélet kiemelkedő 
személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető 
tisztségviselői.  
 
 

Megyék Díjazott 
pályázatok db. 

Felsorolás 

Bács- Kiskun 1 Poli-Farbe /Bócsa/1 
Békés 3 Csaba Metál/Békéscsaba/1, Gyulai 

Húskombinát/Gyula/2 
Borsod – 
Abaúj- Zemplén 

1 Steelvent/Miskolc/1 

Budapest 13 Állami Nyomda-Magyar Posta/1, Bábolba-Bio/1, 
chocoMe/1, Elcon Electronic/1, Festékipari 
Kutató/1, FKF/1, Globomax/1, GRP Plasticorr/2, 
HIKSZ/1, Ital Magyarország/1 MOHAnet/1, 
Natural Highway-Szerényi J.E./1 

Csongrád 5 Csomiép/Hódmezővásárhely/2, 
Délkertész/Szentes/1, Legrand/Szentes/1, 
Pick/Szeged/1 

Fejér 1 IVM/Székesfehérvár/1 
Győr- Sopron -
Moson 

2 Bio-Textima/Bősárkány/1, Dent-Art-
Technik/Győr/1 

Hajdu - Bihar 2 Gész, Gaál és Sziklás/Debrecen/1, Nádudvari 
Élelmiszer/Nádudvar/1 

Jász-Nagykun- 
Szolnok 

1 Electrolux Porszívógyár/Jászberény/1 

Komárom - 
Esztergom 

3 Forest Papír/Lábatlan/2, Magyar 
Suzuki/Esztergom/1, 

Pest 5 Batz/Pomáz/1, DR Pack/Budaörs/1, 
Naszálytej/Vác/1, Papp László/Pécel/1, Soós 
Tészta/Vecsés/1 

Szabolcs- 
Szatmár- Bereg 

1 Electrolux/ Nyíregyházi Hűtőszekrény Gyár/1 

Vas 1 Apáczai Kiadó/Celldömölk/1 
Összesen  39 13 megye, 23 város 
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A Magyar Termék Nagydíj® Díjátadó Ünnepségén ünnepi köszöntőt mondott Dr. Latorcai 
János Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Alelnöke. 
 
Koszorús László Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai 
bizottsága Alelnöke rövid tájékoztatást adott a magyar Gazdaság előtt álló kihívásokról. 
 
Szabó Zsolt Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága 
Alelnöke előadása az aktív minőségpolitika, ezen belül az innováció és a tanúsító 
védjegyek jelentősége az új Fogyasztóvédelmi Politikai Stratégia kialakításában címmel 
volt hallható. 
 
A Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kiíróinak képviselői ismertették saját szakterületük 
elképzeléseit a minőségfejlesztés ügyének, a fogyasztók védelmének, az ország gazdasága 
exporttörekvésinek erősítése érdekében. 
 
A pályázatok elbírálása több lépcsőből álló vizsgálati és tanúsítási eljárással történik. A 
kiírók döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerték a 
Magyar Termék Nagydíj® kitüntető címet. 
A Magyar Termék Nagydíj® elnyerését tanúsító díszokleveleket és trófeákat Koszorús 
László Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága 
Alelnöke adta át. 
A Magyar Termék Nagydíj® trófeákat a Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt. készítette. 
 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Gazdaságért Nívódíj elismerést azon 
vállalkozások kaphatják meg, amelyek a pályázati rendszer első meghirdetésétől, illetve a 
Gazdaságért Nívódíj legutolsó elnyerésétől számítva többször elnyerték a Magyar Termék 
Nagydíj® elismerő címet, ezzel is bizonyítva, hogy képesek hosszasan kiváló minőség 
előállítására. Piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. Az 
elismerést a PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. érdemelte ki, azért az 
elkötelezettségért és iránymutató tevékenységért, mellyel több évtizede gyártanak 
minőségi alapanyagokból kiváló húsipari termékeket közöttük az egyik legismertebb 
Hungarikumot a Magyar Termék Nagydíj®-as PICK Téliszalámit is. 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Gazdaságért Nívódíjat jelképező díszoklevelet és 
trófeát Dr. Latorcai János Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Alelnöke adta át. 
A díszoklevelet Sárkány Gábor grafikus művész tervezte, az egyedi trófeát az Ajka Kristály 
Üvegipari Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervező iparművésze készítette. 
 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Klímabarát Nívódíjat a környezet védelme, 
a Föld ökológiai egyensúlyának megőrzése, a fenntartható civilizációs fejlődés 
biztosításának ösztönzésére alapította a Kiírók Tanácsa. A Nívódíjat idén az pályázati 
rendszerben újonc ELCON ELECTRONIC CONTROL Automatizálási és 
Kereskedelmi Kft. kapta a DIALOG III épületautomatika rendszer 
létrehozásáért, mellyel mérhető módon járult hozzá a környezet védelméhez az 
energiatudatos környezet kialakításához. 
A díszoklevelet Sárkány Gábor grafikus művész az egyedi trófeát az Ajka Kristály Kft. és 
Csala Zsuzsa a cég üvegtervező iparművésze készítette. 
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A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Innovációért Nívódíjat a szintén újonc 
chocoMe Kft. nyerte el a chocoMe egyedileg összeállított, kézzel készült 
különleges csokoládé kreációk létrehozásáért. A vadonatúj innováció hazai és 
nemzetközi piacon biztosítja a személyre szabható prémium csokoládé élményét, amit a 
cég internetes oldalán is össze tudnak állítani és megrendelni az érdeklődők. 
A díszoklevelet Sárkány Gábor grafikus művész, az egyedi trófeát az Ajka Kristály 
Üvegipari Kft. és Nakada Melinda a cég üvegtervező iparművésze készítette. 
 
A Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Informatikai Nívódíját hagyományteremtő 
céllal ez évben alapította a Kiírók Tanácsa, melyet a MOHAnet Mobilsystems Zrt. 
kapott a „Vario MedCare 4 in 1” Lifeguard rendszer című pályázatáért, a 21. 
század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért az élet minőségének javítása és 
megóvása céljából. 
A díszoklevelet Sárkány Gábor grafikus művész az egyedi trófeát az Ajka Kristály 
Üvegipari Kft. és Csala Zsuzsa a cég üvegtervező iparművésze készítette. 
 
A Nívódíjakat Szabó Zsolt Úr országgyűlési képviselő az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi 
bizottsága Alelnöke adta át. 
 
A 2003.-ban alapított Magyar Termék Nagydíj® Sajtókövete Nívódíj elismerést 
ez évben a Co. Production Kft. és az MTV Zrt. alkotó kollektívájának ítélte, a 
Kiírók Tanácsa, az értékek közvetítéséért a minőség kommunikációjában, ezen belül a 
Magyar Termék Nagydíj® Pályázat népszerűsítéséért végzett kiemelkedő munkáért. 
A Sajtókövete Nívódíjakat Pintér István Úr a Nemzeti Fogyasztó-védelmi Hatóság 
Főigazgatója adta át. 
Az elismerést jelképező díszokleveleket Sárkány Gábor grafikus művész készítette. 
 
Ebben az évben is értékes különdíjakat ajánlott fel: a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., a 
Magyar Újságírók Szövetsége (M.Ú.O.Sz.), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a 
Sérültek.hu Magazin, a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a TÜV Rheinland 
InterCert Kft. 
 
A Magyar Termék Nagydíj® a találékonyság és szakértelem kirakata, azok 
elismerése, akik ismerik és alkalmazzák a „KIVÁLÓSÁG TÖRVÉNYÉT”, azért 
dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. A díjazottak nemcsak 
büszkeségeink, akik bizalmat kaptak, hanem akiknek egyben kötelességük és 
felelősségük is megnőtt, hiszen példaként szolgálnak, kisugárzói azoknak az 
értékeknek, amelyek összhangban vannak Magyarország gazdasági 
érdekeivel. Tizennégy esztendő alatt 284 pályázat több ezer terméke és 
szolgáltatása járult hozzá egy erősebb gazdaság megvalósulásához.  

 
 
 
 
 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

A 2011. évi Magyar Termék Nagydíj® Pályázat 
GYŐZTESEI 

Nagydíjak  
Pályázó neve Termék/termékcsalád/szolgáltatás megnevezése 

Apáczai Kiadó és 
Könyvterjesztő Kft. 

Apáczai Tudástár interaktív oktatási rendszer 

Állami Nyomda Nyrt.– Magyar 
Posta Zrt. 

Különleges alkalmi bélyegblokk Magyarország új 
alaptörvényének tiszteletére 

BATZ HUNGARY Kft. Batz kényelmi női papucsok 
Bábolna Környezetbiológiai 
Központ Kft. 

Környezetbarát, rovarfejlődést gátló Protect® 
márkanevű termékcsalád 

Bio – Textima Kft. VitalWOOD farugós matraccsalád 
chocoMe Kft. chocoMe egyedileg összeállított, kézzel készült 

különleges csokoládé kreációk 
CSABA METÁL Zrt. CSM urbanus midibusz 
CSOMIÉP Beton és 
Meliorációs Termékgyártó Kft. 

-ÖMA Beton, 
-Trapézszelvényű könnyített árok- és 
mederburkoló elemcsalád 

DENT – ART – TECHNIK 
Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 

Implantációs protetika: implantátumok 
felhasználásával készült fogpótlások 

Délalföldi Kertészek Zöldség-
Gyümölcs Termelő és 
Értékesítő Szövetkezete 

Friss fogyasztású paradicsom 

DR – Pack 
Csomagolóanyaggyártó Kft. 

Tároló és adagoló egység/rendszer egyszer 
használatos törlőkendőhöz 

ELCON ELECTRONIC 
CONTROL Automatizálási és 
Kereskedelmi Kft. 

DIALOG III. épületautomatika rendszer 
 

Electrolux Lehel Kft. 
Nyíregyházi Hűtőszekrény 
Gyár 

AEG – Electrolux „Neue Kollektion” 
alulfagyasztós hűtőszekrény termékcsalád 
 

Electrolux Lehel Kft. 
Porszívógyár 

ULTRAONE  Electrolux porszívó készülék és 
tartozék rendszer 

Festékipari Kutató - Fejlesztő 
és Vállalkozó Kft. 

Kétkomponensű, magas nem illóanyag tartalmú, 
oldószeres hőálló festékek és vízzel higítható 
hőálló festékek 

 
 
FOREST – PAPÍR Kft. 

 
-Bianka papír zsebkendő termékcsalád,  
 -Kiskokas papír zsebkendők gyermekek részére 

Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. 

Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés 

GéSz Gaál és Sziklás Kft. Flavon étrend-kiegészítő termékcsalád 
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GLOBOMAX ELEKTRONIKAI 
Kft. 

 
 
MikroKam – Önkormányzati TV – Média szerver 

GRP Plasticorr Kft. -PLASTIMOL® vázerősített műanyag kompozit 
bevonati rendszer család, 
-Nagy átmérőjű, nyomás alatti ipari-technológiai 
csővezetékek felújítása PLASTIMOL® PR 
prepreg alkalmazásával 

Gyulai Húskombinát Zrt. -Gyulai Mályvádi Sonka, 
-Gyulai Pokol Szalámi 

HIKSZ Mezőgazdasági 
Termelő és Kereskedelmi Kft. 

Borki Félkemény Juhsajt Különlegességek 

Ital Magyarország Kft. 895 Hunnium valódi pálinkacsalád 
IVM Zrt. Védőeszköz és rezsianyag adagoló Automata 

rendszer 
Legrand Magyarország 
Villamossági Rendszerek Rt. 

Niloé süllyesztett kettős csatlakozó aljzat, kettős 
csatlakozóaljzat Schuko, francia csapos csavaros 
és rugós vezetékbekötéssel 

Magyar Suzuki Zrt. Suzuki Swift III. személygépkocsi 
MOHAnet Mobilsystems Zrt. „Vario MedCare 4 in 1” Lifeguard rendszer 
Naszálytej Tejfeldolgozó és 
Kereskedelmi Zrt. 

Magic Milk laktózmentes termékcsalád 

Natural Highway Kft., Szerényi 
Júlia Eszter 

Organic Green Gold élő algás (bio) növényi 
tápoldat-koncentrátum 

Nádudvari Élelmiszer Kft. Nádudvari vajkrém termékcsalád 
PAPP LÁSZLÓ Műanyag székes mobil lelátó 
Pick Szeged Szalámigyár és 
Húsüzem Zrt. 

Herz kolbász termékcsalád 

POLI- FARBE Vegyipari Kft. Poli – Farbe Neo beltéri falfesték család  
SOÓS TÉSZTAIPARI Kft. Gran Premio 8 tojásos száraztészta durumlisztből 

Steelvent 2000 Csavar és 
Húzottáru Ipari, Kereskedelmi 
Zrt. 

Steelvent gyártmányú ST10 típusú 
trapézbordával merevített tüzihorganyzott táblás 
kerítésrendszer 
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Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Gazdaságért Nívódíj 
Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. 
 
Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Klímabarát Termék Nívódíj 
ELCON ELECTRONIC 
CONTROL Automatizálási és 
Kereskedelmi Kft. 

DIALOG III. épületautomatika 
rendszer 

 
Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Innovációért Nívódíj 
chocoMe Kft. chocoMe egyedileg összeállított, 

kézzel készült különleges 
csokoládé kreációk 

 
Magyar Termék Nagydíj® Pályázat Informatikai Nívódíj 
MOHAnet Mobilsystems Zrt. „Vario MedCare 4 in 1 „Lifeguard 

rendszer 
 
Magyar termék Nagydíj® Pályázat Sajtókövete Nívódíj 
Co. Production Kft. 
MTV. Zrt. 
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