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Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 2007. 
Ősz Csabáné 

az FVM Élelmiszeripari Osztály vezető főtanácsosa,  
a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj Bizottság titkára 

Érkezett: 2007. május 9. 

2006-ban másodszor hirdettük meg a kiváló vállalati minőségügyi 
tevékenységet elismerő díj pályázati felhívását.  

A 2005-ben alapított Díj követi a magyarországi minőségi díjak sorát, 
amely az 1996-ban alapított Nemzeti Minőségi Díjjal kezdődött, majd ezt 
követte 2002-ben a Közoktatás Minőségéért Díj és a 2003-as Magyar 
Közigazgatási Minőség Díj. Ezek a díjak nem egy termék minőségének 
kiválóságát, hanem a vállalkozás egészének a minőség iránti 
elkötelezettségét, minőségügyi tevékenységének magas színvonalát 
igazolják. Látható, hogy Magyarországon egy vállalkozás minőségügyi 
tevékenységének díjjal történő elismerése viszonylag új kezdeményezés de 
ezzel csatlakozunk a világban már több helyen sikerrel működő díjak 
sorához, mint például a japán „Deming Award”, az Egyesült Államokbeli 
„Malcolm Baldrige National Quality Award” és az európában elterjedt 
„EFQM Excellence Award” elismerésekhez. 

Az agrárgazdasági szereplők minőségi tevékenységének elismerésére 
született meg az a vezetői döntés, amely az 130/2005. (XI. 4.) FVM 
rendelet kidolgozásához vezetett és amellyel a földművelésügyi és 
vidékfejlesztési miniszter megalapította a Magyar Agrárgazdasági Minőség 
Díjat. Célja, hogy tevékenységük során a minőség iránt bizonyítottan 
elkötelezett agrárgazdasági szervezetek elismerésével példát mutasson az 
agrárgazdaság többi résztvevőjének.  

A rendelet szabályozza a díjjal kapcsolatos valamennyi kérdést, 
tevékenységet. A díj elnyerésére az FVM szakmai felügyelete alá tartozó 
valamennyi területen működő szervezet pályázhat. A díj odaítéléséről a – 
rendelettel létrehozott – 9 tagú Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj 
Bizottság javaslata alapján a Miniszter dönt. Az évente kiadásra kerülő 
legfeljebb 5 díj anyagi elismeréssel nem jár. A díjazottak oklevelet és 
emléktáblát kapnak.  
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A pályázati feltételek általános keretei igazodnak az európai 
gyakorlathoz: minőségügyi, környezeti, élelmiszerbiztonsági rendszerek 
megléte, sikeres termékskála és a tevékenység ún. EFQM (European 
Foundation on Quality Movement) modell szerinti értékelése. 

A 2007. évi Díj elnyerésének feltételeit tartalmazó Pályázati felhívás már 
2006. július végén megjelent a Magyar Közlönyben és az FVM hivatalos 
lapjában. Az előző évihez képest kissé módosult felhívásban nagyobb 
hangsúlyt kapott kritériumok – fontossági sorrend nélkül, többek között – 
az élelmiszerbiztonság, a minőségi termelés alapját szolgáló biológiai 
alapok előállítása, megtermelése, az állatvédelem, az agrár-
környezetvédelem, a bio-diverzitás védelmének témaköre. Egyértelművé 
vált továbbá, hogy nem csak termelő vállalkozások, hanem magas 
színvonalú szolgáltatást nyújtó szervezetek is pályázhatnak.  

A tartalmi követelmények legfontosabb eleme az önértékelés, amely a 
nemzetközi és nemzeti minőségdíjak EFQM Kiválóság Modell szerinti 
rendszerét követi. Kiemelt területei  

• a szervezet célkitűzései, stratégiája és működéspolitikája; 

• erőforrással (humán, pénzügyi, anyagi, technikai, technológiai, 
információs stb.) való gazdálkodása; 

• folyamatainak összhangja a kitűzött vállalati célokkal; 

• a külső vevői és belső, dolgozói elégedettség mértéke, a környezeti 
elvárásoknak szükségleteknek való megfelelés;  

• üzleti eredményei.  

A sikeres pályamunka elkészítése érdekében felkészítő rendezvényt 
tartottunk 2006. szeptemberében; így elegendő idő állt a pályázók 
rendelkezésére a benyújtás november 10-i határidejéig. A felkészítő 
rendezvényen – hasonlóan az előző évihez – nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a díjjal kapcsolatban, ami sajnos már nem mutatkozott meg a 
tényleges pályázók számában, ami az előző évhez képest jelentősen 
visszaesett. Ezzel együtt örömmel tapasztaltuk, hogy néhány vállalkozás 
újra megkísérelte - többek számára sikerrel - a megmérettetést, mert 
felismerte a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj jelentőségét mind a 
vállalkozás belső életére, minőségi rendszerére gyakorolt pozitív hatása, 
mind a kereskedelmi, illetve vevői előnyök miatt.  
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A pályázó szervezetek tevékenysége, árbevétele, mérete differenciált 
volt, és az agrárgazdaság különböző területeit képviselték az 
állattenyésztéstől, növénytermesztéstől a tejfeldolgozáson át a raktározási 
szolgáltatásig. Igen széles skálán mozgott a foglalkoztatottak létszáma (60-
től a 1500 főig) és az éves árbevétel is (30 milliótól a 30 milliárdig). 

A pályázatok értékelése Európai Minőségügyi Szervezet Magyar 
Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) szakértőinek bevonásával történt és 
minden pályázónál helyszíni szemlére is sor került. A helyszíni szemléken 
az objektivitás növelése érdekében összesen 11 szakértő vett részt, egyes 
esetekben az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás valamint az 
FVM egy-egy munkatársa közreműködésével. A szakértők által készített 
értékelések elemzik a pályázó vállalkozás erősségeit, fejlesztendő 
területeit, és a megadják a pályázat összpontszámát. 

Az értékelések alapján elmondható, hogy valamennyi pályázónál a 
vezetés minőség iránti elkötelezettsége példamutató volt. A helyszíni 
szemlék tapasztalatai alátámasztották a pályázati anyagokat.  

A pályázó vállalkozások erősségei döntően a közép- és hosszútávú célok 
megfogalmazásában és tudatos megvalósításában, a sikeres és folyamatos 
fejlesztésekben, technológiai korszerűsítésekben, a vevői kapcsolatok 
fejlődésében, a termékek elismerő díjaiban, a munkatársak motiválásában, 
képzésében, a vevői elégedettség mérésekben, a vállalkozás szervezeti 
fejlődésben, a pénzügyi eredményekben mutatkoztak meg. 
Minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági, környezetirányítási rendszerek 
alkalmazása, tanúsítása mindenhol beépült a vállalat életébe. 

A fejlesztendő területek között sorolható fel: stratégia lebontása 
különböző dolgozói szintekre, az alkalmazott TQM technika hasznosítása, 
egyes teljesítménymutatók csökkenő tendenciája, kulcsfolyamatok 
meghatározása, munkatársi elégedettség mérése, alkalmazott módszerek 
értékelése, felülvizsgálata, továbbfejlesztése. 

Megelégedéssel lehetett megállapítani, és „kézzelfogható” eredménnyel 
járt, hogy a másodszor pályázók hasznosították az elmúlt évben adott 
értékelésben leírtakat mind működésükben, mind pedig pályázatukban, ami 
a díjra történő javaslatot eredményezte.  
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Az értékelések nagy segítséget jelentettek a miniszter felé javaslatot tevő 
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj Bizottságnak.  

Végül valamennyi körülmény mérlegelését követően 2007. évben 
Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat kapott: 

• HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Rt. Szentes 

• CONCORDIA Közraktár Kereskedelmi Zrt. Budapest 

• Körös-Maros Biofarm Kft. Gyula 

• CIBAKERT Mezőgazdasági Kft. Kétpó 

Hisszük, hogy a Díj hozzájárul a vállalkozás növekvő szakmai és erkölcsi 
elismeréséhez, segíti őket a piaci versenyben, erősíti piaci pozícióit és 
további fejlődéséhez vezet. A Díj ugyanakkor üzenet az üzleti partnernek, 
a vevői körnek a magas színvonalú tevékenységről, sikeres termékskáláról, 
szolgáltatásról. Bízunk benne, hogy a minőségügy terén kiemelkedő 
eredményeket felmutató díjazott szervezetek – megfelelő 
marketingeszközökkel is élve – szélesebb körű ismertségre tehetnek szert a 
mind a működésük, mind pedig a termékeik, szolgáltatásaik révén, ami 
eredményeik növekedésében is meg fog mutatkozni.  

A szakértői értékeléseket valamennyi pályázó megkapta. Reméljük, hogy 
ez ösztönözi a résztvevőket a szükséges fejlesztések elvégzésére, és idén 
újabb pályázat beadására.  

Természetesen várjuk további vállalkozások jelentkezését is, akik 
felismerik nemcsak a Díj tulajdonlásának előnyeit, de a pályázat 
kidolgozása alatt szerzett – a Díj értékénél talán sokkal nagyobb – 
tapasztalatok és az önmaguknak feltett kérdésekre adott válaszok hasznát.  

Ez évben a pályázati felhívást szeptember közepéig tesszük közzé. A 
pályázati felhívás megjelenését követően szakmai felkészítést is tartunk, 
amelynek pontos időpontjáról és helyszínéről az FVM honlapján 
(www.fvm.hu) tájékozódhatnak. 

Gratulálunk az ezévi díjazottaknak és sok sikert kívánunk minden 
érintettnek! 
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