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Partnereink: 

 
Pályázati kiírás a Kiváló Áruda cím elnyerésére 

 
 
A pályázat kiírója a Magyar Kertészeti Árudák Egyesülete (MAKERT). 
 
A pályázat célja megkülönböztető minőségi védjegy kibocsátása, amely a vásárlókat 
tájékoztatja az árukészlet, az áruda és a dolgozók szakmai felkészültségének kiváló 
színvonaláról. Szavatolja, hogy a „Kiváló Áruda” védjeggyel bíró árudák az elvárt kitűnő 
színvonalnak, magas minőségi elvárásoknak is megfelelnek a boltban folyó szakmai munka és 
a kereskedelmi egység kialakítását illetően is. 
 
Díjak a „Kiváló Áruda” cím nyertesei számára: 

- nettó 150.000,- Ft beszerzési értékű árut partnereinktől. 
- „Kiváló Áruda” zászló és emléklap. 
- képes bemutatkozó ismertető a Kertbarát Magazin szeptemberi számában. 
- megjelenés a MAKERT Facebook oldalán és honlapján. 

 
A partnereink 3x50.000 Ft értékű árut biztosítanak nagykereskedelmi áron minden 
nyertesnek, az alábbi termékcsoportokban:   

- AgroCS Hungary Kft. (virágföldek, tápoldatok, műtrágyák) 
- Intermas Eastern Europe Kft. (kertdekoráció, kerti kiegészítők) 
- Oázis Kertészeti Kft. (agyagcserepek, kerámia kaspók, műanyag növénytartók)  

 
A pályázaton kizárólag a MAKERT tagjai vehetnek részt, a pályázat benyújtásának feltétele a 
nevezési díj határidőre történő kiegyenlítése. A pályázaton történő részvétel egyúttal a 
pályázati feltételek elfogadását is jelenti. A kitöltött pályázati adatlapokat elektronikus 
formában kérjük 2019. május 06-ig megküldeni a makert@makert.hu e-mail címre. 
 
A nevezési díj bruttó 35.000,- Ft, amit legkésőbb 2019. május 06-ig kérünk befizetni. 
Sikertelen pályázat esetén a nevezési díj visszatérítésére nincs mód. 
 
A megszerzett „Kiváló Áruda” címet a nyertes árudák 1 éven át használhatják. 
 
Az Egyesület által felkért, szakemberekből álló Bíráló Bizottság feladata a beérkezett 
pályázatok értékelése a helyszínen, a MAKERT elnökségével egyeztetett pontrendszer 
szerinti osztályozás, majd döntés a cím odaítéléséről. 
 
A Bíráló Bizottság a pályázó árudákat május hónap folyamán látogatja meg és értékeli. 
 



   
 

Azok a pályázok kaphatják meg a „Kiváló Áruda” címet, akik elérték az összpontszám 75 %-
át. 
 
Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2019. június 7-én, pénteken kerül sor az érdekeltekkel 
egyeztetett helyszínen. 
 
A nyertes árudákat, a cím viselése idején a Bíráló Bizottság bármikor szúrópróbaszerűen 
ellenőrizheti, az általános színvonal esetleges romlása esetén kezdeményezheti a cím 
visszavonását is. 
Várjuk azon tagjaink jelentkezését, akik úgy érzik, megfelelnek az elvárt követelményeknek.   
 
Minden tagunknak sikeres versenyzést kívánunk, reméljük, hogy évről-évre minél több áruda 
büszkélkedhet a „Kiváló Áruda” címmel, ami azt jelenti, hogy javul, nő a kertészeti 
kiskereskedelmi értékesítés színvonala Magyarországon.  
Ez a MAKERT egyik célkitűzése is. 
 
 
 
Budapest, 2019. április 22. 
 
       Boross Dávid 
                                                        a MAKERT elnöke  


