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A Magyar Termék Nagydíj Pályázatot 
2015-ben tizennyolcadik alkalommal írta 
ki és valósította meg az INDUSTORG- 
VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.,  
a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság, az Országos Élelmezési és Táp-
lálkozástudományi Intézet (ma: Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet; Országos Élelmezési és Táplálko-
zástudományi Intézet Főigazgatóság),  
a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,  
a TÜV Rheinland InterCert Kft., a WTS 
Klient Kft., a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium, a Nemzetgazdasági Minisztérium,  
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, va-
lamint a Közbeszerzési Hatóság szakmai 
támogatásával.

Ötvennégy cég 57 pályázata vehette át a Parla-
mentben a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító 
Védjegy használati jogát. A független szakértői 
testület javaslata alapján olyan vállalkozásokat 
ismertek el, amelyek innovációra épülő, kiváló 
minőségű termékeikkel hozzájárulnak a magyar 
gazdaság növekedéséhez és exporttörekvéseihez. 
Az idei év további újdonságokat, változásokat is 
hozott az immár „nagykorúvá” vált pályázati 
rendszer életében: az egyre erősödő piaci ver-
seny szigorította követelményeket is figyelembe 

véve. Új pályázati főcsoportok jelentek meg a ki-
írásban – mint a különleges táplálkozási igényt 
kielégítő élelmiszerek, a közétkeztetés, a sza-
badidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások 
vagy a kulturális rendezvények –, amelyek jól 
mutatják a fogyasztói, illetve a keresleti-kínálati 
trendek, igények változásait. A Magyar Termék 
Nagydíj Tanúsító Védjegy használatát elnyert 
pályázatok képviselői ünnepélyes keretek között, 
a Parlament Felsőházi Termében vehették át a 
védjegyhasználatot szimbolizáló trófeákat, a ta-
núsító díszokleveleket és a pályázati rendszerhez 
kapcsolódó különdíjakat. 

Az idén összesen 54 cég, köztük nemzetkö-
zi nagyvállalat és mikrovállalkozások is része-
sülhettek a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító 
Védjegy használatára feljogosító kitüntetésben, 
amelyet a Díszoklevél tanúsít és a Hollóházán 
működő Magyar Porcelánmanufaktúra Kft. al-
kotógárdája által készített egyedi iparművészeti 
trófea  jelképez. Fontos értéke, hogy a minőség 
emblémájaként segíti a fogyasztót az eligazo-
dásban. A kitüntetettek 46%-a az idén pályázott 
először, 54%-a pedig visszatérő pályázó, akiknek 
egyes termékein és szolgáltatásain már látható a 
Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy. 2015-
ben 77%-ra emelkedett a vidéki székhellyel ren-
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delkező nyertesek száma, míg 23%-uk buda-
pesti volt. Az idei díjazottakkal együtt 1998 és 
2015 között 543-ra emelkedett, vagyis több mint 
45-szörösére nőtt azon kiváló pályázatok száma, 
amelyek elnyerték a Magyar Termék Nagydíj Ta-
núsító Védjegy használatát. 

Iparágunk méltán lehet büszke a Rigó Kft. Ma-
gyar Termék Nagydíjat nyert könyvkötőgép csa-
ládjára:
  LamiBIND 340 PUR+ hotmelt (angol piaci vál-

tozat: PFIBIND 2000 PUR-Melt);
  LamiBIND 420 PUR+ hotmelt; MillBIND 420 

PUR+ hotmelt;
  MegaBIND 420 PUR+ hotmelt; Perfect Binder 

420 PUR+ hotmelt (angol piaci változat: PFI-
BIND 6000 PUR-Melt).

A könyvkötőgép család öt alaptípusa PUR és hot-
melt kötőanyaggal, különböző papírméretben 
készíthet könyveket. A gépcsalád lehetővé te-
szi a többféle kötési igény teljes körű kielégíté-
sét, mindegyike rendelkezhet hotmelt és PUR ra-
gasztási technológiával.

A professzionális könyvkötő gépek az alaptí-
pusra épülve lehetnek nyitott rendszerű hotmelt, 
zárt technológiájú PUR és hotmelt, PUR gerinc-
ragasztású és hotmelt oldalkenésűek.

Utóbbi kiegészíthető teljes automatizáltságú bo-
rítópozícionálással. PLC-vezérlés kialakításával 
és korszerű elektronikai anyagok felhasználásá-
val megvalósult a távoli vezérléssel történő gép-
szervizelés is.


