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Díjazták a nagy hozzáadott értékű, szellemi újdonságot felmutató vállalkozásokat

Elismerték az értéket és minőséget
Több erdélyi vállalkozás 

is megkapta az idén első 

ízben kiosztott Érték és 

Minőség Nagydíjat.
 

Első alkalommal adták át teg-
nap a magyar Parlamentben 
az Érték és Minőség Nagydíjat, 

amelyre a kiírás szerint a tanúsított 
minőség és az érték iránt elkötele-
zett vállalkozások pályázhattak; a 
díjat 46 pályázó 51 pályázata nyer-
te el. Az ünnepségen Latorcai János, 
az Országgyűlés alelnöke, a rendez-
vény fővédnöke kiemelte, csak a nagy 
hozzáadott értékű, szellemi újdon-
ságot tartalmazó termékek, eljárá-
sok, szolgáltatások révén van remény 
arra, hogy Magyarország erős or-
szággá, a magyarság erős nemzet-
té, meghatározó gazdasági központtá 
válhasson. Potápi Árpád János, a mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára hangsúlyozta, a 
magyar kormány 2010 óta törekszik 
arra, hogy közös munkával olyan 
környezetet teremtsen belföldön és 
a határon túl, amelyben a helyi és ré-
giós piacokra termelő vállalkozások 
megtalálják helyüket. Az identitás-
növelésnek és gazdaságfejlesztésnek 
fontos színtere az Érték és Minőség 
Nagydíj pályázat.

 Eközben Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök felidézte, a magyar kormány 
az identitásmegőrzés támogatása 
mellett a gazdaságfejlesztésre is je-
lentős összeget biztosít Erdélyben. 
Elmondta, az erdélyi magyar vállal-
kozásoknak is több szinten kell ver-
senyképesnek lenniük, ehhez pedig 
minőségre van szükség, az Érték és 

Minőség Nagydíj pályázaton több er-
délyi vállalkozás kapott elismerést.   

Az Érték és Minőség Nagydíjat és 
az ezzel járó tanúsító védjegyet a 
nyertes pályázók egy évig díjmente-
sen használják.  Az Érték és Minőség 
Nagydíj pályázat vállalkozási nívó-
díját a Budapest Gyógyfürdői és Hé-
vizei Zrt. érdemelte ki. A pályázat 

életműdíjával Dékány Ferenc, a De-
ka Union Kft. tulajdonosi és ügyve-
zetői tevékenységét ismerték el. Az 
energiahatékonyságért és környezet-
védelemért nívódíjat a Murexin Épí-
tőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. 
szekszárdi gyára energiahatékony-
sági beruházása kapta.  Az innová-
cióért nívódíjjal a Clearservice Kft. 

itthon otthont teremtünk programpá-
lyázatát díjazták. A digitalizációért 
nívódíjjal az Agrovir Kft. AgroVir 2 
vezetői információs rendszer pályá-
zatát jutalmazták. 

Az Érték és Minőség Nagydíj pályá-
zat év felfedezettje az erdélyi Diemer 
Kft. lett a SigNature ránctalanító 
arckrémek organikus és egészsé-
ges alapanyagokból megnevezésű 
pályázata miatt. A pályázati kom-
munikációért nívódíját a közmédia 
hírszolgáltatásának alkotógárdája 
mellett a Tv2 Médiacsoport Zrt. hír-
műsorai és alkotógárdája, valamint 
az Echo Tv hír- és hírháttérműsorai 
és alkotógárdája érdemelte ki.  Az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat 
Kárpát Hazáért nívódíj elismerésé-
ben Cár Anna, a dobronaki közsé-
gi Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség Tanácsának elnöke, vala-
mint a Transylvania Trust Alapítvány 
bonchidai Bánffy-kastély program-
ja részesült.  A pályázat Kárpát Ha-
záért életmű díját Petrí Zalán Endre, 
a Petry-cégcsoport alapító tulajdono-
sa kapta.

Az Érték és Minőség Nagydíj pá-
lyázatot 2018-ban a Diamond Szer-
vezőiroda Bt., a Hajnal Húskombinát 
Kft., a Kömi Kft., a Legrand Magyaror-
szág Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-
Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert 
Kft. és az erdélyi székhelyű SSM & 
SIU Kft. írta ki és valósította meg. 
A pályázati rendszer kiemelt támo-
gatója a miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkársága, 
külhoni támogatója az RMDSZ. A pá-
lyázóknak szakmai segítséget nyúj-
tott a szellemi tulajdon nemzeti 
hivatala.

KRÓNIKA

Újra emelkedésnek 
indultak az árak
Augusztusban 5,1 százalékkal 
nőttek a fogyasztói árak az előző 
év nyolcadik hónapjához mérten, 
miután júliusban több hónap után 
először 4,6 százalékra mérsék-
lődött a júniusi 5,41 százalékról 
– derül ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. A harmonizált fogyasztóiár-
indexszel számolva az éves szintű 
inflációs ráta 4,7 százalékos volt 
augusztusban.
Mint a statisztikai intézet közle-
ményéből megtudhatjuk, idén au-
gusztusban 6,8 százalékkal nőtt a 
nem élelmiszerek fogyasztói ára, 
az élelmiszereké 4,15 százalékkal 
emelkedett, a szolgáltatások ára 
2,61 százalékkal nőtt. 
Lebontva, a 2017. decemberi 
árakhoz viszonyítva a legna-
gyobb mértékben, 18,66 száza-
lékkal a légi közlekedés drágult, 
majd 16,61 százalékkal a földgáz 
és 9,92 százalékkal a citrusfélék 
és más déligyümölcsök követ-
keznek. A tízes toplistára felke-
rültek még 6,76 százalékkal a 
zöldségek és zöldségkonzervek, 
5,66 százalékkal a villanyáram, 
5,61 százalékkal az üzemanya-
gok, 3,98 százalékkal a marha-
hús, 3,68 százalékkal a cigaretta 
és más dohányipari termékek, 
valamint 3,49 százalékkal a 
kozmetikumok és tisztálkodási 
termékek.
Amint arról korábban írtunk, idén 
a legmagasabb éves inflációs 
rátát májusban jegyezték, akkor 
elérte az 5,41 százalékot.
Közben a Román Nemzeti Bank 
(BNR) augusztus elején csök-
kentette inflációs előrejelzését, 
amely szerint az idén év végén 
0,1 százalékponttal alacsonyabb, 
3,5 százalékos éves inflációs 
rátára számít, 2019 végén pedig 
2,7 százalékosra, ami 0,3 száza-
lékponttal alacsonyabb az előző 
becslésénél. A múlt hónap elején 
közzétett elemzése szerint a 
jegybank arra számít, hogy az 
év második felében a fogyasztói 
árak növekedése mérséklődni 
fog, és év végére eléri a központi 
bank által előrevetített 3,5 szá-
zalékot.

BÁLINT ESZTER

 1 euró       4,6325 
1 dollár      3,9946
 1 svájci frank 4,1001
1 font sterling 5,2059
100 forint 1,4272

Valutaváltó
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Felmutatják az értékeket. Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke, 
a rendezvény fővédnöke
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