
Pályázat "Magyar Kézműves Remek" cím elnyerésére 

Idén is pályázatot hirdet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a „Magyar Kézműves Remek” 
elismerő cím elnyerésére. A különböző kézműipari foglalkozások keretében készített 
termékeket 2011. január 5-ig nevezhetik az alkotók. Pályázati felhívás! A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „Magyar Kézműves Remek” 
elismerő cím elnyerésére. Nevezni minden olyan kézműipari foglalkozás keretében készített, 
a pályázati célkitűzésnek megfelelő termékkel lehet, amelyet Magyarországon állítottak elő.  

A pályázat célja a magyar kézművesség múltból hozott modern értékeinek elismerése, egy-
egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek bemutatásán keresztül. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara továbbá e pályázattal szeretné a hazai és külföldi fogyasztók 
körében növelni a tradicionális magyar termékek presztízsét, javítani a magyar vállalkozói 
kultúra piaci helyzetét azáltal, hogy a magyar kézművesség - a turizmus adottságaira építve - 
a hagyományos iparágak megőrzésével, esetleg bemutatásával a régió turisztikai kínálatát 
gazdagítsa és bővítse. 

Nevezni olyan termékekkel lehet, amelyek kézműipari foglalkozás keretében - így 
építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, 
papír-, kerámia- és egyéb iparban - készültek, és a pályázati célkitűzésnek megfelelnek. 
További alapvető feltétel, hogy a terméket Magyarországon készítse a pályázó. 

Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít 
elő (ám minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban a termék készítőjének nevét). Egy 
pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád 
szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít. 
Technológiai eljárás nem képezheti pályázat tárgyát.  

Pályázni a „Magyar Kézműves Remek” elismerő cím elnyerésére című 4 oldalas pályázati 
adatlap kitöltésével és beküldésével lehet (amelyet alább, a Csatolmányokból is letölthetnek). 
A pályázati anyaghoz csatolni kell a következőket: 

* A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben. 
* A termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat. 
* A termék eredetiségének igazolása érdekében a termék történetének, ipartörténeti múltjának 
leírását, legfeljebb egy gépelt oldalon. 
* A hagyományos jelleg elismertségének igazolása érdekében a termék helyi, tájegységi, 
regionális kötődésének ismertetését, legfeljebb egy gépelt oldalon, vagy a rendelkezésre álló, 
ezt igazoló dokumentumokat másolatban. 
* A turisztikai hasznosíthatóság érdekében a termék forgalmazhatóságának, a magyar 



kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, legfeljebb egy gépelt 
oldalon. 
* A termék piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása), 
legfeljebb egy gépelt oldalon. 
* Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlap. 
* A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolata. 

A pályázatot/pályázatokat tartalmazó teljes dokumentációt egy példányban kell eljuttatni az 
alábbi címre: 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. 

(A küldeményen kérjük feltüntetni: Magyar Kézműves Remek) 

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
honlapjáról (www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi 
kereskedelmi és iparkamarák irodáiban. 

A pályázat beadási határideje: 2011. január 5. 

A pályázattal kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági 
Igazgatósága (Szepesvári Orsolya közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára – 
telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mail cím: szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a 
területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak bővebb felvilágosítást.  

A részletes pályázati kiírást http://www.umvp.eu/?q=hirek/palyazat-magyar-kezmuves-
remek-cim-elnyeresere olvashatják.  

Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 


