
 

Pályázati kiírás, 

Moson Vármegye Iparosa Díj 

2020. 

 

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, 

a Duna Takarék Bank Zrt. és a Kisalföld Kiadó, 

 

a néhai Moson Vármegye területén tevékenykedő  

valamennyi vállalkozás és szakember részére pályázatot hirdet: 

 

az Év Iparosa, 

az Év Szakembere 

 és az Év Szolgáltatója 

kategóriákban. 

 

 

 

 

 



Moson Vármegye Iparosa Díj  
 

Tisztelt leendő Pályázó! 

 

A 2019. évihez hasonlóan, ez évben is az alapítók szeretnék a legméltóbbakat díjazni a már 

ismert kategóriákban. 

Az eltelt időszak nyilvánvalóvá tette, hogy a nagy cégek intenzívebb gazdasági terjeszkedése 

háttérbe szorítja a helyi kisvállalkozásokat, cégeket, pedig tevékenységük elengedhetetlen a régió 

gazdasága és a lakosság ellátása szempontjából. 

A „Moson Vármegye” mint régió szakembereinek, mestereinek, iparosainak elismerését célzó 

pályázati felhívást a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület szervezésével a Duna Takarék 
Bank Zrt., valamint a Kisalföld napilapot és LajtaPress hetilapot is kiadó, Kisalföld Kiadó 

támogatja és hatékonyan segíti. 

A Moson Vármegye Iparosa Díj a mesterek, vállalkozások és szolgáltatók legjobbjai 
részére szeretne nyilvánosságot, ezzel regionális közösségi elismerést és hatékonyabb 
kommunikációt nyújtani. A díj az erkölcsi elismerés mellett egy olyan alkotás (emlék), ami 
hosszú évekre tanúsítja a díjazott kiválóságát. 

A szervezők által összeállított kiírás alapján és a pályázati lapot kitöltve lehet a díjra jelentkezni. 

A pályázat beküldési határideje: 2021 január 18. 

A pályázathoz szükséges információkhoz az alábbi helyeken lehet hozzájutni: 

• a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület internetes facebook, és a  (www.movip.hu) web 
oldalán, illetve irodájában: 

Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca. 3.,      telefon: 96/ 215-987;   mobil: 20/629-75-25 

• a Kisalföld, LajtaPress-szerkesztőségében: 

Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14.,   tel: 96/577-577. 

Hisszük, hogy az általunk létrehozott Moson Vármegye Iparosa Díj ösztönöz a még jobb teljesítményre, 

hatékonyan segíti a legjobbakat és a díjazottak tevékenységükkel méltóképpen öregbítik ezen 

kezdeményezés hírnevét. 

Bízunk abban, hogy a megmérettetés lehetősége és öröme, valamint a verseny izgalma sok vállalkozót 

ösztönöz arra, hogy pályázatát benyújtsa. 

 

A Moson Vármegye Iparosa Díj alapítói nevében 



Moson Vármegye Iparosa Díj  
 

 

 

 

 

Pályázati adatlap 
 
 

 
Kategória: _________________________________________________________  
 
Pályázó neve:  _____________________________________________________  
 
Pályázó postacíme:  ________________________________________________  
 
Pályázó képviselője:  _______________________________________________  
 
Képviselő elérhetősége:  ____________________________________________  
 
Pályázó e-mail címe:  _______________________________________________  
 
 
Dátum és cégszerű aláírás pecséttel, a pályázat hitelességének igazolására:  
 
 
 
 __________________________________________________________________  
 
 

 
 

 
 

Kérjük, pályázatának ez legyen az első oldala! 
 

További információ: 
 

 

Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, tel: 96/215-987,   mobil: 20/629-75-25 

E-mail: ipartestulet@movip.hu 

 

Web: www.movip.hu 

Facebook 

 

 
LajtaPress-szerkesztőség, tel: 96/ 577-577,   E-mail: movar@kisalfold.hu 

 



Moson Vármegye Iparosa Díj  
 

 

 

 

Pályázati minta, segédlet 
 

 

 

1. Jelentkezési lap kitöltése a szükséges adatok feltüntetésével. 

 

2. Iskolai végzettségek, tanfolyamok leírása: 

 

• szakiskola, szakközépiskola, technikum, gimnázium 

• mestervizsga, mesterképzés 

• felsőfokú végzettség megszerzése 

• tanfolyamok, továbbképzések felsorolása. 

 

3. Tevékenység leírása 

• Az alábbi leírás csak MINTA, gondolatébresztőnek! 
 
1989-ben kezdtem el dolgozni az akkori Motim Rt.-ben mint központifűtés-

szerelő, hamarosan egyénileg is vállaltam munkát, amelyet másodállásban 

kezdtem el végezni. 

A mestervizsga megszerzését követően, 1994-től –a megrendelések növekedése 

következtében – önálló vállalkozást alapítottam. 

További tanfolyamokon vettem részt, amelyek segítették tevékenységi köröm 

szélesítését. Az új szakma megszerzését követően, kihasználva a munkaügyi 

központ támogatta munkateremtési lehetőséget, két alkalmazottal bővült a 

vállalkozásom. 

A Hunyadi Mátyás Szakiskola felkérésére 2002-től részt veszünk a 

szakmunkástanulók gyakorlati felkészítésében is. Külön öröm számomra, hogy 

a nálunk tanuló diákok a szakmai versenyeken jól szerepelnek. 

A szakmai munkánk fejlődését jelzi az is, hogy 2004-ben elnyertük a 

„Gazprom” Kft. alvállalkozói státusát, amely folyamatos kihívások elé állít 

bennünket. 

A munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzések során kifogás 

tevékenységünkkel kapcsolatosan nem merült fel, köszönhetően annak, hogy 

jómagam és munkatársaim folyamatosan részt veszünk a továbbképzéseken, 

bemutatókon, s így meg tudunk felelni az elvárásoknak. 

Kiállításokon, bemutatókon is rész vettünk, a mosonmagyaróvári LajtaExpo 

kiállításon a napelemes fűtéssel kapcsolatos bemutatónk közönségdíjat nyert. 

 



Moson Vármegye Iparosa Díj  
 

 

 

Eddigi tevékenységem során a következő elismerésekben részesültem:  

 

• „A szakma ifjú mestere” díj 1989-ben 

• Ezüstkoszorús Mester kitüntetés 2001-ben 

• Takács Zoltán tanulóm a 2005. évi szakmai versenyen 2. helyezést ért el. 

 

A 2006. évben a vállalkozásom telephelyének bővítésére pályázatot nyújtottam be, 

amelynek elnyerésével a jelenlegi lakóhelyi környezetből egy külső ipari területre 

kívánunk átköltözni. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

 

Támogatói tevékenység: 

Minden évben több vállalkozótársammal együtt családi napot szervezünk a szűk 

lakóhelyünkön élők számára. Ennek szervezésében és lebonyolításában tevékeny 

rész vállalunk. 

A helyi iskola és óvoda fűtési rendszerének karbantartási munkáit segítjük. 

A helyi énekkar utaztatását is támogatjuk anyagilag. 

A sportegyesület részére az öltözők felújításában vettünk részt, illetve az 

eszközbeszerzést is támogattuk. 

A nyugdíjasok év végi ünnepségénél az utaztatás díját is magunkra vállaltuk. 

 

 

 

 

 

Tisztelt Pályázó! 
 

A fentiekben leírtak a képzelet szüleményei, mindenkinek saját szakmai útját kell e 

segédlet alapján elkészíteni! 

Amennyiben valaki saját magára ismerne, az csak a véletlen műve lehet és a kis 

magyar valóság… 

 

          Tisztelettel: 

                   Az alapítók 
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Az Év Iparosa Díj 

 

Sikerkritériumok az ipartestületi tag, mint pályázó részére: 

• Min. 3 éves ipartestületi tagsággal rendelkezzen. 

• Tevékenysége milyen pozitív hatást gyakorol a környezetére? 

• Milyen referenciamunkákat végzett az elmúlt 2 évben? 

• Ipartestületen belüli tevékenység, aktivitás. 

Kérjük, röviden mutassa be vállalkozását! A pályázati anyag elkészítése során törekedjen arra, 

hogy a fent meghatározott sikerkritériumok mindegyikére választ adjon! 

A pályázati anyag felépítése: 

• a vállalkozás rövid története 

• a vállalkozás tevékenysége, jövőbeni elképzelések 

• a vállalkozás tevékenységének környezetre gyakorolt hatása 

• a vállalkozás támogatói tevékenységének bemutatása (kit, hogyan támogat). 

 

A pályázati anyag mellékleteként, kérjük, szíveskedjen csatolni az alábbiakat: 

• a tevékenységet igazoló okirat másolatát 

• nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy korrekt, példamutató üzleti magatartásával érte 

el eddigi eredményeit, esetleges más vállalkozások (vevők, beszállítók) ajánlását 

• más elért díjak vagy elismerések tanúsító okleveleinek másolatát. 

 

A pályázat leadási határideje: 2020 január 18. 

Kérjük, a pályázatot zárt borítékban az alábbi címek egyikére eljuttatni szíveskedjen: 

Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca.   3.,        tel: 96/ 215-987,   mobil: 20/629-75-25 
Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14.,        tel: 96/577-577 
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Az Év Szakembere Díj 

 

Sikerkritériumok minden szakember, mint pályázó részére: 

• Min. 5 éves szakmai múlttal rendelkezzen. 

• Tevékenysége milyen pozitív hatást gyakorol a környezetére? 

• Milyen referenciamunkákat végzett az elmúlt 2 évben? 

Kérjük, készítsen rövid bemutatkozó anyagot! A pályázati anyag elkészítése során törekedjen 

arra, hogy a fent meghatározott sikerkritériumok mindegyikére választ adjon! 

A pályázati anyag felépítése: 

• a szakember szakmai képzései, életútja 

• a szakember tevékenysége, egyéni céljai, elképzelései 

• a szakember-, tanulóképzésben elért eredmények 
• a szakember környezetében betöltött közösségi szerepvállalásának, támogatói 

tevékenységének bemutatása. 

 

 

A pályázati anyag mellékleteként, kérjük, szíveskedjen csatolni az alábbiakat: 

• a tevékenységet igazoló okirat másolatát 

• nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy korrekt, példamutató üzleti magatartásával érte 

el eddigi eredményeit, esetleges más vállalkozások (vevők, beszállítók) ajánlását 

• más elért díjak vagy elismerések tanúsító okleveleinek másolatát. 

 

A pályázat leadási határideje: 2020 január 18. 

Kérjük, a pályázatot zárt borítékban az alábbi címek egyikére eljuttatni szíveskedjen: 

Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca.   3.,       tel: 96/ 215-987,     mobil: 20/629-75-25 
Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14.,       tel: 96/577-577 
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Az Év Szolgáltatója Díj 

 

Sikerkritériumok minden vállalkozás, mint pályázó részére: 

• Min. 5 éves szakmai múlttal rendelkezzen. 

• Tevékenysége milyen pozitív hatást gyakorol a környezetére? 

• Milyen referenciamunkákat végzett az elmúlt 2 évben? 

Kérjük, készítsen rövid esszét! A pályázati anyag elkészítése során törekedjen arra, hogy a fent 

meghatározott sikerkritériumok mindegyikére választ adjon! 

A pályázati anyag felépítése: 

• a szolgáltató vállalkozás rövid története 

• a vállalkozás tevékenysége, szolgáltatói jelleg kiemelése 

• a vállalkozás célpiacának rövid jellemzése (jelenlegi és jövőbeni vevőkör) 

• a szolgáltató tevékenységének környezetre gyakorolt hatása 

• a vállalkozás támogatói tevékenységének bemutatása, a mecenatúra igazolása. 

 

A pályázati anyag mellékleteként, kérjük, szíveskedjen csatolni az alábbiakat: 

• a tevékenységet igazoló okirat másolatát 

• nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy korrekt, példamutató üzleti magatartásával érte 

el eddigi eredményeit, esetleges más vállalkozások (vevők, beszállítók) ajánlását. 

• más elért díjak vagy elismerések tanúsító okleveleinek másolatát. 

 

 

A pályázat leadási határideje: 2020 január 18. 

Kérjük, a pályázatot zárt borítékban az alábbi címek egyikére eljuttatni szíveskedjen: 

Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca.    3.,        tel: 96/ 215-987,      mobil: 20/629-75-25 
Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér  14.,        tel: 96/577-577 

 


