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GONDOLATOK AZ EURÓPAI
BIZOTTSÁG 2017. ÉVI
ORSZÁGJELENTÉSÉHEZ

Az Európai Bizottság
Magyarországi Képviseletének
vezetője és a magyar kormány
illetékes államtitkárai elemezték
az aktuális országjelentést. Az
eseményre a magyar családi,
mikro‐ és kisvállalkozások repre‐
zentatív érdekképviseleteként az
IPOSZ is meghívást kapott, ami‐
nek örömmel tettünk eleget. 

Bővebben:
http://iparosujsag.hu/index.php
?option=com_content&view=art
icle&id=1880

MÁR INGYENESEN LETÖLTHETŐ AZ MV IPAROS ÚJSÁG 2017. MÁJUSI SZÁMA!

Felhívjuk az ipartestületek és a tagvállalkozások figyelmét, hogy az MV Iparos Újság 2017. májusi lapszáma
már ingyenesen letölthető és online lapozgatható!

ÍZELÍTŐ A TARTALOMBÓL:

LASSAN ELFOGYNAK A KISIPAROSOK

A Népszavának adott interjújában az IPOSZ
elnöke, Németh László elmondta, hogy támo‐
gatni kellene a kisvállalkozásokat, hogy kinevel‐
hessék az utódaikat, mert főleg a kistelepülé‐
sekről eltűnhetnek az iparosok.

Bővebben:
http://www.iposz.hu/storage/upload/2017/06/NEPSZAVA_Nemeth_i
nterju_2017_06_22.pdf

AZ ÉPÍTKEZÉSEKEN IS EGYRE NAGYOBB GOND A MUNKAERŐHIÁNY

Felpörögtek az építkezések Magyarországon, azonban egyre súlyo‐
sabb gondot okoz a munkaerőhiány – mutatott rá Koji László, az Épí‐
tési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke kedden
az M1 aktuális csatornán adott interjúban. 
Míg 2007‐ben és 2008‐ban 36 ezer lakást építettek, 2014‐ben már
csak 7400‐at. A múlt évben körülbelül 10 ezer lakást adtak át, és
jelenleg 20 ezer van kivitelezés alatt, amelyeknek másfél‐két év az
átfutási ideje – idézi az MTI Koji Lászlót. Az ÉVOSZ elnöke jelezte, az
idén körülbelül 12‐15 ezer lakás elkészülésére számítanak, amelyek
70‐73 százaléka Budapesten és annak vonzáskörzetében épül.
Bővebben: 
http://www.mmonline.hu/cikk/az_epitkezeseken_is_egyre

A mikrovállalkozások foglalkoztatási 
lehetőségeiről
Gondolatok az Európai Bizottság 
2017. évi országjelentéséhez
Az Európai Kézműipari, 
Kis‐ és Középvállalkozások Európai
Szövetségének (UEAPME) hírei
Tiszta Energia Csomag
Itt a kikelet!
Ipartestületi kirándulás Budapestre
Akiknek az ipartestület a hobbijuk
Akikre büszkék vagyunk
Vendégségben a román oldali Szatmárban
Küldöttgyűlés a Győr és Vidéke
Ipartestületnél
Rekordlátogatottság 
a jubileumi BUSEXPO‐n!
Kőfaragók az Otthon Design kiállításon
Okos otthon, intelligens ház
Ezt tapasztaltuk a Construmán
OFI Hírlevél
Egy évtized után fogtechnikus 
mestervizsga volt a fővárosban
Ezek lettek 2016 legjobb gyárai

A műanyag‐feldolgozó ipar is 
tehet környezetünkért
Megnyugtató eredménnyel zárult 
a „mentes” jelöléssel ellátott 
élelmiszerek vizsgálata
Ingyen üzemanyag, mesterséges 
fotoszintézissel?
Az acélnál is erősebb, ultrakönnyű s
zuperanyag a láthatáron
Áramtermelő okos térburkolat
Jönnek a robotok!
Emberszabású robotokat fejlesztenek 
a japánok
3 EMBER, aki híressé tette 
a magyar ipart
Díszdobozok varázslója
Aki átlépte a saját árnyékát
Öt ország kékfestése a szellemi örökség
UNESCO‐listájára nevez
Nyári horoszkóp vállalkozóknak
Június‐júliusi kerti kalendárium
Vásárnaptár
Arany János emlékév

Bővebben: http://iparosujsag.hu/‐iparos‐ujsag‐lapszamai
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VÁRAKOZÁSI IDŐ NÉLKÜL A HORVÁT AUTÓPÁLYÁKON – DÍJMENTES ESZKÖZZEL 

Ötletes és díjmentes megoldással a felesleges várakozás
ellen. Horvátországban a magyartól eltérő autópályarend‐
szer működik, ott nem matricával váltható meg az úthasz‐
nálati jogosultság, hanem úgynevezett kapus rendszeren
keresztül tudunk fizetni az autópályák használatáért. 
Az http://enc.utdij.hu/ weboldalon keresztül díjmentesen
elérhető ENC‐készülék segítségével nem kell beállni a sorba
az autópálya‐kapunál, hanem az ENC‐eszközök használóinak
kialakított külön sávon megelőzhetjük a sort, hogy a nyara‐
lásra, pihenésre szánt időt ne az autópályán töltsük. 
Az ENC‐készülék segítségével bármely járműkategóriát hasz‐
nálók számára (személyautó, teherautó, busz stb.) biztosí‐
tott a várakozásmentes továbbhaladás. 
Az eszköznek nincs külön bérleti díja, csupán a megtett utak alapján az útdíjat kell kifizetni. Nincsenek rejtett költsé‐
gek, a felhasználó valójában ugyanannyit fizet, mintha kapunál fizetne, csak éppen kényelmesebben és gyorsabban
tud haladni.

Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1879

VÁSÁRNAPTÁR – 2017. JÚLIUS 

Országos vásárnaptár – 2017. július havi országos állat‐, kirakodó‐,
régiség‐ és autóvásárok, búcsúk

Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_con‐
tent&view=article&id=1882

AZ ÖSSZES VIDÉKI SZÁLLÁSHELY MEGÚJULHAT!

Elindul minden idők legnagyobb szabású turisztikai fej‐
lesztési programja!
Magyarország eddigi legnagyobb szállásfejlesztési
támogatási konstrukcióját jelentette be Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter és Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetője 2017. július 3‐
án, Budapesten. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Program keretében, a vissza nem térítendő forrásokra
épülő Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukcióra szep‐
tember 1‐jétől lehet majd benyújtani a támogatási igé‐
nyeket. A programnak köszönhetően az összes vidéki
szálláshely megújulhat a következő években.

Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1881

http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1882
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