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9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3. 

Tel/Fax.: (96) 215 987 

                                            Mobil: +36 20/629-75-25 

E-mail: ipartestulet@movip.hu  

                                       Honlap:            www.movip.hu 

Facebook: Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 

  

 

Kedves Iparosok! 
 

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tájékoztatja Önöket, hogy az Iparos Székházban a 

személyes ügyfélfogadás igazodik Tagságunk igényeihez. 

Hivatkozva a világméretű koronavírus járványra, annak terjedésének megakadályozását 

elősegítendően, a csoportos találkozásokat lehetőleg elkerüljük. Ipartestületünk tervezett 

rendezvényeit ideiglenesen elnapoljuk, amelyek megrendezése későbbi időpontokra tevődik. 

Továbbiakban kérjük Tisztelt Tagságunkat, hogy lehetőleg telefonon - írásban, vagy esetleg 

személyesen tájékoztassák Ipartestületünk irodáját arról, hogy  

a koronavírus járvány miként hatott vállalkozásaik gazdasági tevékenységére, valamint 

saját és környezetük egészségére.  

A hozzánk eljuttatott információkat továbbítani kívánjuk Dr. Nagy István Országgyűlési 

Képviselő felé, valamint az IPOSZ Budapesti Központja részére. 

Kérjük, hogy az irodánkat történő megkeresésükkel válasszák, a továbbra is működő alábbi 

elérhetőségeinket:  

telefon: +36/96/215-987,   mobil: +36/20/629-7525, 
illetve eljuttathatják megkeresésüket – javaslataikat – tájékoztatásaikat írásban, online az 

alábbi:                                    e-mail: ipartestulet@movip.hu,  

valamint levélben, illetve személyesen az alábbi postacímünkre: 

Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület,  

9200 Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3. 

 

Jótékonyság céljából, felkérjük Tisztelt Iparos társainkat, hogy csatlakozzanak, ahhoz a 

kétféle segítség nyújtási lehetőséghez, miszerint a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület 

Tagsága nevében, támogatni kívánjuk a mosonmagyaróvári Karolina kórházat. 

- Ipartestületünk kezdeményezésére, szeretnénk a helyi kórházon segíteni egy nagy 

értékű tesztelő gép-műszer vásárlásával, amely készülék 14.000.000,-ft + áfa összegbe kerül. 

Kérjük Önöket, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák ezt a kezdeményezést, és az 

adomány összegét a Segédlevél Közhasznú Alapítvány alábbi, a DT Bank Zrt.-nél vezetett  

bank számla számára kérjük utalni, vagy befizetni:  

Segédlevél Közhasznú Alapítvány bank számla száma: 58600252-11196400, 

Segédlevél Közhasznú Alapítvány adó száma: 18222975-1-08. 

- Tagonként minimum 1,- csomag, (10. – 12. db tekercset tartalmazó) WC papírt 

hozzanak be, vagy küldjenek az Ipartestület Székházába. A tervezett adományokat,  

sajtónyilvánosság keretében kívánjuk átadni a mosonmagyaróvári Karolina kórház részére. 

Mi is segíteni szeretnénk, ezért kérjük Önöket fogadják el Ipartestületünk ajándékát,  

a borítékban küldött védő maszkot. 

 

Megértésüket és segítő együttműködésüket köszönjük! 
 

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület Vezetősége nevében, 
 

„ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!” 
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