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3 év – 13 díjazott vállalkozás 
A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj  

jelene és jövője 
Õsz Csabáné és Kelemen Gábor 
FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 

Érkezett: 2008. április 17. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermé-
ben megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5 vállalkozás 
vehette át a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat:  

• ABO-MILL Malomipari Zrt.  

• Debreceni Hús Zrt.  

• Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelő és Értékesítő Szövetkezete  

• Hat-Agro Kft.  

• UNIVER Product Zrt.  

Ebben az évben már harmadik alkalommal került kiosztásra a díj, 
így érdemes talán egy felsorolás erejéig visszaemlékezni arra, hogy kik 
voltak a díjazottak az előző években.  

2006-ban: • ABO-MIX Takarmányipari Zrt.  
• GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zrt.  
• KASZ-COOP Kft.  
• MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs Termelő és Értékesítő Szövetkezet 

2007-ben: • CIBAKERT Mezőgazdasági Kft.  
• CONCORDIA KÖZRAKTÁR Kereskedelmi Zrt.  
• HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.  
• KÖRÖS-MAROS Biofarm Kft. 

Minőségügyi elismerések több területen érhetők el.  

Legismertebbek ezek közül a termékekre vonatkozó elismerések, 
amelyek egyike – talán a legnépszerűbb – a Kiváló Magyar Élelmiszer 
védjegy, de ide sorolhatók a földrajzi árujelzővel védett termékek 
(jelenleg Magyarországon csak a Szegedi Téliszalámi, de újabbak 
közösségi listára kerülése hamarosan várható) vagy a Szívbarát 
Élelmiszerek sora is.  
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A minőségügyi, élelmiszer-biztonsági rendszertanúsítások (ISO, 
HACCP, EUREPGAP stb.) során a vállalkozások egy meghatározott 
cél elérése érdekében (élelmiszer-biztonság, minőségügy, kör-nyezet-
irányítás) elemzik folyamataikat és meghatározott rendszerszabványok, 
útmutatók segítségével alakítják ki a terület működését, felügyelet alatt 
tartását, a szükséges beavatkozásokat.  

A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj a vállalkozás egészének 
működését elismerő tevékenység minőségügyi díjak sorába illeszkedik. 
A múlt század végén kezdtek olyan díjakat alapítani, amelyek nem egy 
termék minőségének kiválóságát, hanem a vállalkozás egészének a 
minőség iránti elkötelezettségét, minőségügyi tevékenységének magas 
színvonalát igazolja. Történelmi visszatekintésként a következő díjakat 
érdemes megemlíteni:  

• IIASA - Shiba Díj” (az első díjat 1989-ben adták át)  

• „Európai Minőség Díj” (az első díjat 1992ben adták át)  

• „Nemzeti Minőség Díj” – 3/1996. (VI. 19.) ME rendelet  

• „Közoktatás Minőségéért Díj” – 3/2002. (II. 15.) OM rendelet  

• „Magyar Közigazgatási Minőség Díj” – 10/ 2007. (III. 23.) MeHVM 
rendelet  

• „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj” – 103/ 2005. (XI. 4.) FVM 
rendelet  

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által a 103/2005. (XI. 
4.) FVM rendelettel alapított Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj egy 
vállalat magas színvonalú tevékenységének és sikeres, eredményes 
termék/szolgáltatás skálájának elismerése. A díjra az FVM szakmai 
felügyelete alá tartozó, valamennyi területen működő szervezet 
pályázhat. Évente legfeljebb 5 díj kerül kiosztásra. A díjazottak 
oklevelet és emléktáblát kapnak. A pályázat általános feltétele a 
legrövidebben Kazinczy szavaival jellemezhető: „jót, ’s jól” kell tenni, 
mindössze ez a titok. Lefordítva a mai kor tevékenységére: a 
vállalkozásnak rendelkeznie kell sikeres termékekkel és/ vagy 
szolgáltatásokkal, elkötelezettnek kell lennie a minőségügy iránt; 
továbbá legyen minőségfejlesztési stratégiája, lehetőleg tanúsított 
minőségügyi rendszere, a vevők és dolgozók elégedettsége mérhető 
legyen, a belső erőforrásaik kerüljenek feltárásra, és ezen alapuljon a 
folyamatos fejlesztés.  
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A díjra kiírt pályázat igazodik az európai gyakorlathoz, miszerint a 
vállalkozás végezze el tevékenységének értékelését az EFQM 
(European Foundation on Quality Movement) – esetünkben az 
agrárgazdaságra speciálisan kialakított – mo-dell szerint.  

A feltételek részletes meghatározása, a nyárvégi időszakban az FVM 
hivatalos lapjában és a Magyar Közlönyben megjelenő Pályázati 
felhívásban kerül kihirdetésre.  

A tartalmi követelmények legfontosabb eleme a korábban említett 
önértékelés, amely a nemzetközi és a nemzeti minőségdíjak EFQM 
Kiválóság Modell szerinti rendszerét követi, amelyben a pályázónak 9 
értékelési területen (vezetés; stratégia és működési politika; humán 
erőforrások; egyéb erőforrások; folyamatok; külső vevői elégedettség; 
dolgozói elégedettség; környezet elvárásai, szükségletei; üzleti 
eredmények) kell bemutatnia működését.  

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint alapító és a 
működtetésért felelős munkatársak bízunk abban, hogy a díj erkölcsi 
elismerést illetve szakmai rangot jelent a díjazottaknak, egyben üzenet 
vásárlóik és üzleti partnereik felé a kiválóságról, amely megtestesül a 
folyamatosan jó minőségű termékben és szolgáltatásban, és eközben 
folyamatos belső fejlesztésre ösztönöz.  

Célunk, hogy a minőségügy terén kiemelkedő eredményeket 
felmutató díjazott szervezetek szélesebb körű ismertségre tegyenek 
szert. Mindehhez a magunk eszközeivel az alábbiakat tettük:  

• Minden évben megrendeztük a nyertesek konferenciáját, ahol a 
díjazottaknak lehetőségük volt széles körben bemutatkozni.  

• Az EOQ MNB aktív közreműködésével megalakítottuk MAMD 
Nyertesek Klubját, amelynek elsődleges feladatául az önértékelés és 
pályázatkészítés során szerzett tapasztalatok vezetői és munkatársi 
szintű kicserélését illetve továbbadását, az agrárgazdaság szereplői 
közötti benchmarking ösztönzését, megvalósítását, és annak 
folyamatos fejlesztését tűztük ki.  

A Klub feladatai közé tartoznak még: javaslattétel a Magyar 
Agrárgazdasági Minőség Díj továbbfejlesztésére, szélesebb körű meg- 
és elismertetésére, továbbá az agrárgazdasági minőségfejlesztésben 
megfogalmazásra kerülő új javaslatok, tervek véleményezése. 

• A teljes körű ismeretek hozzáférését segíti a FVM honlap nyitóoldalról 
(www.fvm.hu) elérhető Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj link.  
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• Felvettük a kapcsolatot az Agrármarketing Centrum illetékeseivel, 
hogy a cég közösségi marketing tevékenységét bekapcsoljuk a díj 
értéknövelésébe.  

• Végül, de nem utolsósorban vezetői döntés született a MAMD 
védjegy létrehozásáról, amely nagyban segítheti a díj 
kommunikációját.  

A 2007. november végén meghirdetett logó-pá-lyázatra mintegy 300 
grafikai anyag érkezett. A pályázati kiírás meghatározta a védjeggyel 
szemben támasztott követelményeket, amely szerint legyen:  

• egyszerű, kis méretben is átlátható, könnyen alkalmazható;  

• könnyen azonosítható;  

• tartalmazza a „Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2008. díjazott 
vállalkozás” kifejezést – ahol az évszám a grafikában változó elem;  

• alkalmas a fogyasztó és a vállalkozás partnereinek tájékoztatására, 
mutassa a védjegyet viselő vállalkozás minőség iránti 
elkötelezettségét.  

A pályamunkák közül a többkörös szakmai és felhasználói bírálatot 
követően ez év márciusában az alábbi grafika került kiválasztásra.  

A logó védjegybejelentése a 
Magyar Szabadalmi Hivatalnál 
folyamatban van. Az eljárás 
sikeres lezárását követően a 
védjegyet a vállalkozások hasz-
nálhatják minden megjelenési 
eszközükön – termékeiken, 
reklámokban, prospektusaik-
ban stb. – bizonyítva ezzel a 
minőségügy iránti elkötele-zettségüket, erkölcsi és szakmai 
elismerésüket.  

Ebben az évben – az eddigi évekhez hasonlóan – augusztusban 
várható a 2009. évi pályázati fel-hívás. Felkészítő rendezvényt 
szeptemberben tartunk, és november közepre tesszük a pályázat 
beadásának határidejét.  

Reméljük, hamarosan Önöket is a pályázók között üdvözölhetjük! 




