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MEGJELENT AZ MV IPAROS ÚJSÁG 2017. MÁJUSI SZÁMA!

ÚJ TAGOKKAL EGÉSZÜLT KI
AZ IPOSZ FELÜGYELŐ‐
BIZOTTSÁGA

Az IPOSZ 2017. május 25‐i
éves közgyűlése a következő
tisztségviselőknek szavazott
bizalmat:

Szabó László FB elnökhelyettes
Makai Lászlóné FB tag
Kovács Tibor FB póttag
Sajti Lajos FB póttag

A felügyelőbizottság az új
tagokkal így ismét teljes lét‐
számban láthatja el feladatát.
A megválasztott FB‐tagoknak
ezúton is gratulálunk, munká‐
jukhoz sok sikert kívánunk!

KÉPZÉSEKKEL IS SEGÍTI A KORMÁNY A KKV‐K MUNKAVÁLLALÓINAK
DIGITÁLIS FEJLŐDÉSÉT

Az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) 2017. május 25‐én
tartott 34. országos közgyűlésén Cseresnyés Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára elmondta, hogy képzésekkel is segíti a kormány a
kis‐ és középvállalkozások (kkv) munkavállalóinak digitális fejlődését.
Az európai uniós forrásokból megvalósuló támogatásokra a kkv‐k
folyamatosan pályázhatnak. 
Az államtitkár tájékoztatott a magyar kisiparosok aktuális helyzetéről,
a kkv‐kat érintő digitális hatásokról, illetve azok digitális fejlődését
segítő európai uniós támogatásokról.
Hangsúlyozta, hogy a magyar kkv‐szektorban az uniós átlagnál – 67
százalék – magasabb a foglalkoztatási arány, eléri a 70 százalékot. A
2015‐ös adat alapján Magyarországon a mikrovállalkozások 848 ezer
embert foglalkoztattak, a kisvállalkozások 461 ezret, míg a
középszintű vállalkozások 400 ezret.
Cseresnyés Péter elmondta, fontos a szakmai tudásszint emelése és az
alacsonyan képzett munkavállalók képzése. Hozzátette: a szakpolitikai
célok elérését, így a kkv‐k felkészítését az Ipar 4.0 folyamataira, 7 pro‐
jekt segíti a Gazdasági innovációs és operatív programban (GINOP).7

Bővebben: 
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=arti‐
cle&id=1865

ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

A mikrovállalkozások foglalkoztatási
lehetőségeiről II. – Az IPOSZ elnökének
jegyzete
Gondolatok az Európai Bizottság 2017.
évi országjelentéséhez
Mit akarnak az építőipari kkv‐k? –
Tiszta Energia Csomag
AZ IPARTESTÜLETEK ÉLETÉBŐL
Békéscsaba: Itt a kikelet! festménykiál‐
lítás
Akiknek az ipartestület a hobbijuk: Csóli
Csaba és Skribek Pál
Nyíregyháza: Vendégségben a román
oldali Szatmárban
Küldöttközgyűlés a Győr és Vidéke
Ipartestületnél
NiT Hungary: Rekordlátogatottság a
jubileumi BUSEXPO‐n!
Kőfaragók az Otthon Design kiállításon

Ezt tapasztaltuk a Construmán
Országos Fémipari Ipartestület hírlevele
Egy évtized után fogtechnikus mester‐
vizsga volt Budapesten 
2016 legjobb gyárai 
A műanyag‐feldolgozó ipar is tehet
környezetünkért
Fogyasztóvédelem: A „mentes” jelölésű
élelmiszerek 
Az acélnál is erősebb, ultrakönnyű
szuperanyag
Áramtermelő okos térburkolat
3 ember, aki híressé tette a magyar
ipart
Díszdobozok varázslója – Hodász
Mónika
Aki átlépte a saját árnyékát – Gadó
Klára fotóművész 
A kékfestés az UNESCO‐listára nevez
Arany János emlékév
Vásárnaptár 2017. június‐július

Májusi lapszámunk 1000 Ft/példány áron korlátozott számban még megrendelhető 
az iparosujsag@gmail.com e‐mail címen.
Bővebben: http://iparosujsag.hu/‐iparos‐ujsag‐lapszamai

http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1865
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Ked ves Ol va sónk, kér jük, ne fe led je, hogy igen sok fon tos 
vál lal ko zói in for má ci ó ról – adó, szám vi tel, vá sár nap tár, 
vál lal ko zás fej lesz tés, pá lyá za tok – akár 1 hó nap pal ko ráb ban
is ér te sül het, ha elő fi zet a két ha von ta meg je le nő MV IPA ROS
ÚJ SÁG ma ga zin ra!

Elő fi ze tés 12 hó nap ra mind ös  sze brut tó 6.000 Ft (6 hó nap ra brut tó
3000 Ft)! ELŐ FI ZE TÉSHEZ KATTINTSON IDE!

Ha a lap meg je le né sé vel egyi de jű leg az 50% ked vez mén  nyel el ér he ‐
tő elekt ro ni kus for má ban sze ret né meg kap ni (PDF) az MV Ipa ros 
Új sá got, kér jük, ve gye fel ve lünk a kap cso la tot te le fo non: (06‐1) 354‐
3173 vagy e‐mai len: iparo su jsag@g mail. com

FIGYELEM! ÍGY VÁLTOZIK A TELEFONÁLÁS, SMS KÜLDÉS,
MOBILOZÁS, INTERNETEZÉS JÚNIUS 15‐TŐL!

Június 15‐én eltörlik a roamingdíjakat az
Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy
külföldről ugyanannyiért telefonál‐
hatunk haza, mint amennyiért
belföldön. Emellett a mobilinternetért is
annyit kell fizetni, például egy nyaralás
során, mint amennyit otthon
megszoktunk.
Az új szabályozás előnyei mindenkire
egyformán vonatkoznak a tarifacso‐
magjuk függvényében. Azaz a feltöltőkártyás ügyfelek ugyanannyi
percet telefonálhatnak az EU országaiban, mint itthon, ahogy a
havidíjas ügyfelek költségei is változatlanok lesznek, ha például
Berlinből Stockholmba vagy Budapestre telefonálnak. A korlátlan
beszélgetést, illetve adatforgalmat nyújtó csomagoknak pedig az
unión belüli használata lesz korlátlan.

Bővebben: 
http://palyazatfigyelo.info/2017/05/28/figyelem‐igy‐valtozik‐a‐tele‐
fonalas‐sms‐kuldes‐mobilozas‐internetezes‐junius‐15‐tol.php

Változások az elektronikusan
beadható helyi iparűzési
adóbevallást illetően 

A helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 42/D. §‐a 2017. január 1‐
jei hatállyal kimondja, hogy az
adózó az állandó jellegű helyi
iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségét – ideértve az
adóbevallás kijavítását és az
önellenőrzéssel való helyesbítést
– a 35/2008. (XII.31.) számú, az
önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatványok tar‐
talmáról szóló PM rendelet szerin‐
ti bevallási nyomtatványon az álla‐
mi adó‐ és vámhatósághoz elek‐
tronikus úton, az állami adó‐ és
vámhatóság hatáskörébe tartozó
adókról szóló bevallások benyúj‐
tására vonatkozó rendelkezések
értelemszerű alkalmazásával, az
általános nyomtatványkitöltő pro‐
gram használatával is teljesítheti.

Bővebben: 
http://iparosujsag.hu/index.ph
p?option=com_content&view=
article&id=1867

MÁJUS 31. – TÁRSASÁGI ADÓ! 

A vállalkozásoknak május 31‐ig kell benyújtaniuk a társaságiadó‐bevallást
és gondoskodniuk a beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről. A
Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal most elektronikus üzenetben hívta fel a tava‐
lyi mulasztók figyelmét a határidőre.
Az elmúlt adóévre vonatkozó társaságiadó‐bevallást az egyszeres, illetve a kettős könyvvitelt vezető
adózóknak egyaránt a 1629 számú nyomtatványon kell benyújtaniuk a NAV‐hoz. Az egyszerűsített vál‐
lalkozói adózást (eva), a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) vagy a kisvállalati adózást (kiva) először
választóknak a 1671‐es bevalláson kell számot adniuk a társasági adójukról. A határidő ebben az esetben a
mérlegforduló utáni ötödik hónap utolsó napja.
Azok a nonprofit szervezetek, amelyeknek tavaly nem volt vállalkozásból származó bevételük, vagy ahhoz
kapcsolódó, elszámolható költségük, ráfordításuk – azaz nincs társaságiadó‐alapjuk –, a társaságiadó‐beval‐
lást kiválthatják a TAONY nyilatkozattal május 31‐ig.
Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1868
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