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Minden erős gazdaság alapja az agilis, sokszínű vállalkozói környezet – fogalmazott Varga 

Mihály a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerés átadóján. A nemzetgazdasági miniszter 

által 2013 augusztusában alapított díj azt az értékteremtő munkát díjazza, amely növekvő és 

a magyar gazdaság fejlődését elősegítő vállalkozásokat hoz létre. A mai ünnepségen azok a 

cégek is bemutatkozhattak, amelyek az unió vállalkozásösztönző versenyében hazánkat 

képviselik.  

Varga Mihály köszöntőjében hangsúlyozta: nagyrészt a sikeres vállalatoknak köszönhető, 

hogy a jövő kilátásai Magyarország, a magyar gazdaság számára egyre kedvezőbbek. 

Emellett a kormány által bevezetett fiskális fegyelemnek és a gazdaságpolitika átalakításának 

is szerepe volt abban, hogy ma hazánkban komoly gazdasági sikerekről beszélhetünk. 

Az ünnepélyes díjátadón a tárcavezető „A hónap beruházója” elismerést a Mizsetáp Kft. 

tulajdonos-ügyvezetőjének, Kollár Csabának adta át. „A hónap kis- és középvállalkozása” 

díjat a Confector Mérnök Iroda Kft. részéről Holman Attila ügyvezető, a GPS City Guide 

Kft. által elnyert „A hónap startup vállalkozása” címet pedig Rétai Martin ügyvezető vette át.  

Az eseményhez ezúttal két olyan sikeres vállalkozás elismerése is kapcsolódott, akik a „Díj 

az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” elnevezésű pályázat nemzeti válogatójának 

továbbjutói, egyúttal hazánk képviselői a verseny európai szakaszában. Az elismerő 

okleveleket a NESsT EUROPE nonprofit Kft. részéről Horváth Annamária ügyvezető 

igazgató, valamint az EFH Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Alapítvány részéről Ducsai-

Oláh Zsanett, az alapítvány elnöke vette át. 

 

A díjról 

„A díj a sikeres vállalkozásokért” díj célja, hogy elismerje, ismertté tegye és ösztönözze 

azokat a Magyarországon működő gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat és 

induló cégeket, amelyek hozzájárulnak hazánk gazdaságának növekedéséhez, és például 

szolgálnak sikeres vállalkozások megvalósításához.  

A Díj a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére és szervezésében 2013. 

augusztusától kezdődően három kategóriában, havonta kerül átadásra: „A hónap 

beruházója”, „A hónap kis- és középvállalkozása”, illetve „A hónap induló vállalkozása” 

címmel. 

 

A hónap beruházója díjban részesülhet az a beruházó, aki tevékenységével jelentős 

mértékben hozzájárul a magyar gazdaság és export növekedéséhez, a foglalkoztatottak 

számának és a hazai beszállítói hányad bővítésére törekszik, diplomást illetve 



szakképesítéssel rendelkező munkaerőt foglalkoztat, továbbá az elmúlt hónapokban legalább 

5 millió euró értékű új beruházást kezdeményezett. 

 

 

A hónap beruházója - a legyezőszerűen elkészített rész hivatott megjeleníteni a 

bankjegyeket, a gömb pedig az azokat mintegy pénzcsipeszként összefogó beruházó 

vállalkozót jelképezi 

 

Díjazottak 2015. május 

A „Díj a sikeres vállalkozásokért” célja, hogy elismerje, ismertté tegye és ösztönözze azokat 

a Magyarországon működő gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat, valamint 

startup cégeket, amelyek hozzájárulnak hazánk gazdaságának növekedéséhez. A díjat Varga 

Mihály kezdeményezésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében 2013 

augusztusától kezdődően három kategóriában adják át: „A hónap beruházója”, „A hónap kis- 

és középvállalkozása”, illetve „A hónap startup vállalkozása” címmel.  

A hónap beruházója 

„A hónap beruházója” elismerést a Mizsetáp Kft. képviseletében Kollár Csaba tulajdonos-

ügyvezető vette át. 



A cég Lajosmizse ún. Mizsei külterületén található telephelyén modernizációs és 

kapacitásbővítő beruházást hajtott végre mintegy 1,55 Mrd Ft értékben. A cég a magyar 

baromfi-, illetve takarmánygyártó ágazat elismert vállalkozása. A Bács-Kiskun megyei 

Lajosmizse és a Pest megyei Csemő külterületén 4 nagyüzemi baromfitelepük és 2 

tojáscsomagoló központjuk van. Jelenlegi baromfitermelésük brojlercsirke hízlalásra, 

árutojás-termelésre, valamint árutojó-jércenevelésre terjed ki. 

A Mizsetáp Kft-t 1995-ben alapították. A menedzsment tulajdoni hányada mindvégig 

meghatározó volt. 2009 tavaszától a Kft. kizárólagos tulajdonosa Kollár Csaba, aki egyben a 

cég alapítója, és ügyvezető igazgatója is. A vállalat oszlopos tagja a Magyar Termék 

Védjegy használók egyre szélesedő körének, amely segítségével a növekvő nemzetközi 

versenyben is kiemelt szerepet biztosít a hazai értékeknek. A cég csomagolóanyagait csak 

olyan gyártóktól szerzi be, mely vállalja és tanúsítja, hogy termékeik alapanyagai 100 %-ban 

felelős erdőgazdaságból és egyéb ellenőrzött forrásból származik. 

A Karol Wojtyla Barátság Központon keresztül rendszeresen adományokkal járulnak hozzá a 

társadalom leszakadó rétegeinek segítéséhez és felzárkóztatásához. 
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