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Pályázati Kiírás 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdet a 2022. évi 

Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére 

 

A pályázat célja 

A pályázat célja – az innovációért és technológiáért felelős miniszter által 

adományozható elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 7/2020. (II. 17.) ITM rendelet alapján – a működésük során 

kiemelkedő teljesítményt és eredményt felmutató szervezetek tevékenységének 

elismerése. 

Pályázati feltételek 

Minden belföldi székhellyel rendelkező szervezet pályázatot adhat be az alábbi 

kategóriák szerint: 

• Kis méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 fő alatti dolgozói 

létszám), 

• Közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 – 250 fő között 

dolgozói létszám), 

• Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (250 főt meghaladó 

dolgozói létszám), 

• Közigazgatási, közszolgálati, oktatási, egészségügyi vagy szociális 

szolgáltatást nyújtó szervezet, 

• Nonprofit szervezet (alapítványok, egyesületek, szövetségek). 

A pályázatok befogadása a Pályázati Kiírásban rögzített feltételek teljesülése 

esetén lehetséges, melyek elfogadásáról a pályázók Jelentkezési Lapon 

nyilatkoznak. 

 

A pályázat benyújtása  

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges Jelentkezési Lap, valamint 

a részletes és valamennyi szükséges információt tartalmazó Pályázati Kiírás a 

Szövetség a Kiválóságért Egyesülettől (a továbbiakban: SzKE) szerezhető be 

(1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.; telefon: +3630/515-1297, e-mail: 

szabo@kivalosag.hu), illetve tölthető le a www.kivalosag.com honlapról. 

A pályázat az EFQM Modell 2020 (elérhető a www.kivalosag.com honlapon) 

szerinti önértékelésen alapul, amely elkészítésének segítségeként az SzKE – 

előzetes jelentkezés alapján – konzultációval egybekötött felkészítést biztosít az 

érdeklődők számára. 

 

A pályázás jelentkezési határideje 2022. május 30. 16:00  

 

http://www.kivalosag.com/
http://www.kivalosag.com/
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A pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2022. július 29. 16:00  

 

A benyújtott pályázat befogadásához a vonatkozó eljárási díj előzetes befizetése 

szükséges, melynek összegei a következők: 

• Kis méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 fő alatti dolgozói 

létszám): 

100.000,- Ft + ÁFA 

• Közepes méretű termelő vagy szolgáltató szervezet (50 – 250 fő közötti 

dolgozói létszám):  

400.000,- Ft + ÁFA 

• Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (251 – 500 fő közötti 

dolgozói létszám): 

600.000,- Ft + ÁFA 

• Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (501 – 1000 fő közötti 

dolgozói létszám): 

800.000,- Ft + ÁFA 

• Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (1001 – 2000 fő közötti 

dolgozói létszám): 

1.000.000,- Ft + ÁFA 

• Nagyméretű termelő vagy szolgáltató szervezet (2000 fő feletti dolgozói 

létszám): 

1.200.000,- Ft + ÁFA 

• Közigazgatási, közszolgálati, oktatási, egészségügyi vagy szociális 

szolgáltatás területén működő szervezet (mérettől függetlenül) : 

300.000,- Ft + ÁFA 

• Nonprofit szervezet: alapítványok, egyesületek, szövetségek (mérettől 

függetlenül): 

250.000,- Ft + ÁFA 

A pályázat eljárási díját az SzKE által kiállított díjbekérő alapján, a Jelentkezési 

Lap beküldését követő 5 napon belül kell befizetni. A befizetés beérkezését 

követően a pályázó 5 napon belül számlát és befogadó nyilatkozatot kap. 

 

Nemzeti Kiválóság Díj pályázat folyamata 

 

Pályázati tájékoztató 

 

Az SzKE az érdeklődők részére előre meghirdetett időpontokban térítésmentes 

konzultációs lehetőséget nyújt. A konkrét időpontok az SzKE internetes oldalán 

lesznek megtalálhatók, ahol jelentkezni is lehet a konzultációra 

(www.kivalosag.com) 
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Jelentkezés a pályázatra 

 

A pályázás jelentkezési határideje: 2022. május 30. 16:00 

 

Jelentkezni az SzKE honlapjáról letölthető, a szervezet vezetője által aláírt 

Jelentkezési Lap beküldésével lehet. A pályázati eljárási díj befizetését követően 

a pályázó már megkezdheti a pályázati anyag elkészítését és annak feltöltését a 

kijelölt internetes felületre. 

 

Pályázati anyag 

 

A Nemzeti Kiválóság Díj pályázat: 

Az EFQM Modell 2020 alapján elvégzett szervezeti önértékelés, mely a pályázó 

szervezet tevékenységeinek és eredményeinek teljes körű, tényeken alapuló 

bemutatása, a szervezet kiválósági fokának megítélése céljából.  

Az önértékelési anyagban a pályázónak az EFQM Modell 2020 minden 

kritériumának minden egyes alkritériumához kapcsolódóan információkat 

kell szolgáltatnia, melyeket az erre a célra kialakított internetes felületre kell 

feltölteni. 

A Nemzeti Kiválóság Díj pályázatok szervezeti önértékeléseit az EFQM által 

üzemeltetett, erre a célra kialakított internetes portálra (EFQM AssessBase) kell a 

pályázóknak feltölteni. A portál az EFQM Modell 2020 minden alkritériumához 

önálló feltöltési felületet határoz meg, amely lehetővé teszi a szisztematikus, 

részletes önértékelést. Az egyes felületeken a szövegesen feltöltött anyagokhoz 

különböző formátumú kiegészítő dokumentumok is elhelyezhetők (pdf, jpeg stb.). 

A pályázatok értékelői a fent jelzett internetes felületen kezelik a pályázati 

anyagokat és végzik el az értékeléseket. 

Pályázat beadása  

 

A pályázat tárgyát képező önértékelés véglegesítésének határideje: 2022. július 

29. 16:00 

 

A pályázat érvényesnek tekinthető, amennyiben a pályázó az internetes felületre 

minden szükséges információt határidőre feltölt. A pályázati kiírásban megjelölt 

véglegesítési határidőt követően megszűnik a pályázó szervezetnek az internetes 

felülethez való hozzáférési jogosultsága a végső döntésig. 

 

A fentiekkel kapcsolatos minden szükséges további információt az SzKE bocsátja 

a pályázók rendelkezésére. 
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A pályázat véglegesítése a fentieken felül sem nyomdai, sem más további 

dokumentum elkészítést nem igényel. 

 

A pályázat beadási határidejét követően az SzKE kéri fel az értékelő csoportok 

tagjait a beérkezett pályázatok bírálatára. A felkérést követően az értékelő 

csoportok önállóan járnak el. 

 

Pályázatok értékelése 

A pályázatokat képzett, független értékelőkből álló csoport értékeli több 

lépcsőben: 

- Az első lépcsőben az értékelők – a pályázó szervezet képviselőivel történő 

előzetes, online megbeszélést követően – egyénileg értékelik a feltöltött 

pályázatokat. 

- Az értékelési folyamat lezárásaként az értékelő csoport, a díjra esélyes 

pályázók esetében, helyszíni szemle keretében vizsgálja felül a pályázatban 

leírtakat és gyűjtenek további információkat a pályázók működésével 

kapcsolatosan. 

Abban az esetben, ha az esetleges járvány helyzet miatt a szemle személyes 

részvétellel nem bonyolítható le, az online formában is megvalósítható. 

A szemle célja: 

- az írásos pályázati anyag értékelése során felmerült kérdések tisztázása; 

- a pályázatban bemutatott adatokat, információkat alátámasztó 

dokumentumok ellenőrzése; 

- a pályázó által alkalmazott módszerek és azok kiterjedtségének vizsgálata; 

- a szervezeten belüli kultúra megismerése; 

- meggyőző információk beszerzése a pályázó szervezet 

modellértékűségéről. 

 

A helyszíni szemle a pályázó szervezet tevékenységének komplexitása és mérete 

függvényében több napot is igénybe vehet. A helyszíni szemle időpontját és 

programját az értékelő csoport vezetője a pályázóval történő előzetes egyeztetést 

követően alakítja ki. 

Amennyiben lehetőség van a személyes helyszíni szemle lebonyolítására, abban 

az esetben a kapcsolódó szállás és ellátási költségeket a pályázó fedezi. A pályázó 

földrajzi elhelyezkedésétől függően a szemle előtti napra igényelhetnek szállást 

az értékelők. 
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A helyszíni szemlén tapasztalt további, a pályázatban nem szerepelő 

információkat az értékelőknek figyelembe kell venniük a végső értékelés 

kialakításánál. 

A szemlét követő konszenzus során az értékelő csoport tagjai megvitatják és 

egyeztetik a tapasztalt erősségeket és a fejlesztendő területeket, továbbá 

kialakítják a végső pontszámokat. 

Az értékelő csoportok jelentései alapján az SzKE elkészíti az összefoglaló 

előterjesztését a Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság számára. 

A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a 

közreműködők bizalmasan kezelik. 

 

Végső döntés  

 

A Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság az SzKE szakmai előterjesztése alapján tesz 

javaslatot az elismerések odaítélésére és a kiadható díjak számára. A Nemzeti 

Kiválóság Díj Bizottság minden pályázati kategóriában egy – indokolt esetben két 

– díj kiadására tehet javaslatot. 

A Nemzeti Kiválóság Díj Bizottság javaslata alapján az innovációért és 

technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt a díjazottakról. 

 

Díjátadási ünnepség  

 

A díjazottak képviselői elismerő oklevelet és névre szóló képzőművészeti 

kisplasztikát vehetnek át, amelyeket a miniszter ünnepélyes keretek között ad át a 

Parlamentben. 

A Nemzeti Kiválóság Díj pályázat keretében minden pályázó, az elért 

eredményétől függően, az EFQM európai elismerő oklevelét is átveheti, mely 

külön díjköteles (200 eFt + ÁFA), mely összeget az eljárási díj nem tartalmazza. 

A pályázó a Jelentkezési Lapon nyilatkozhat arról, hogy kéri-e az EFQM 

oklevelét vagy sem. 

A díjazottak jogosultak a Nemzeti Kiválóság Díj elnyerését az év megadásával 

üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni. Névsoruk közzétételre 

kerül a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. 

A díjátadó ünnepség időpontja várhatóan: 2022. november. 
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Visszajelzés  

 

Az értékelők minden pályázó részére szakmai visszajelzést készítenek. A 

visszajelzésben az értékelő csoport az EFQM Modell 2020 struktúrájához 

illeszkedően azonosítja az írott pályázat és a helyszíni szemle alapján feltárt 

erősségeket, fejlesztendő területeket, a pályázat számszerűsített értékelését és a 

többi pályázóhoz viszonyított összesített eredményt. A visszajelzés fő célja a 

Nemzeti Kiválóság Díj esetében is a folyamatos előrelépés támogatása, a jó 

irányok megerősítése, segítség a fejlesztési prioritások helyes kiválasztásához. 

Ezért a visszajelzések haszna elsősorban abban áll, hogy a meghatározott 

fejlesztendő területekre a szervezetek – a prioritások figyelembevételével – rövid-

, közép-, illetve hosszú távú fejlesztési terveket készíthetnek és programokat 

valósítanak meg. 


