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MEGJELENT AZ MV IPAROS ÚJSÁG 2017. MÁRCIUSI SZÁMA!
Forgassák haszonnal!

ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL:

A mikrovállalkozások foglalkoztatási
lehetõségeirõl – 
Az IPOSZ elnökének jegyzete

AZ IPARTESTÜLETEK ÉLETÉBÕL
Mosonmagyaróvár: 
Sikeres iparosok, vállalkozók
Mezõkövesd: Szép jubileum
Sopron: Vállalkozásfejlesztés 
és innováció
Békéscsaba: Kitüntetett iparosok
Szobafestõ-Mázoló-Tapétázó 
Országos Ipartestület
Országos Fémipari Ipartestület
Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó
Ipartestülete NiT Hungary
Kõfaragó és Mûkõkészítõ Vállalkozók 
Országos Ipartestülete

Az Év Vállalkozója 2016: Bucsi András 
Az Év Autóbuszos Személyszállítója
2016: Kölbl Zoltán 
A nõk mozgatják a világot – 
Interjúk ipartestületeknél dolgozó
nõkkel: Csigó Zsuzsa, 
Gyõri-Szabó Erzsébet, Tóth Judit
Világhírû magyar plüssállatok
Ahol a kávé mellé cica és dorombolás is jár
Csak egy Klikk! Profi fotók gazdikról 
és kedvenceikrõl
Amatõr képzõmûvész profi képei
II. Pajtaszínházi Szemle
A kereskedõk tipikus vevõátverõ cselei
Jótállás vagy szavatosság?
Zöldhulladékból értékes táptalaj
Áprilisi kerti kalendárium
Húsvéti országjárás – Hagyományok
nyomában
Vásárnaptár 2017. április-május

Márciusi lapszámunk 1000 Ft/példány áron korlátozott számban még megrendelhetõ 
az iparosujsag@gmail.com e-mail címen.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/-iparos-ujsag-lapszamai

EURÓPAI KÕFARAGÓ FESZTIVÁL 2017

2004 után idén ismét Magyarország rendezi 
az Európai Kõfaragó Fesztivált!

Jelentkezési határidõ: 2017. március 31.

A Kõfaragó és Mûkõkészítõ Vállalkozók Országos Ipartestületének társszervezésében 2017-ben
Kiskunfélegyháza ad otthont az Európai Kõfaragó Fesztiválnak. A fesztivál célja a kõfaragó mesterség
népszerûsítése. A kõfaragók a látogatók szeme elõtt mutatják meg készségüket, ügyességüket és fan-
táziájukat. A fesztivál kedvelt találkozópont az európai államok fiatal szakemberei számára, nemcsak az
együttdolgozás, hanem egymás megismerése, a közös ünneplés és vidámság területén is. A rendezvény
egy gazdag keretprogram az egész család számára. A kitelepülõ vendéglátó egységek biztosítják 
a résztvevõk és az idelátogatók étkeztetését. Mindezek mellett a jó zene és a jó színpadi programok biz-
tosítják a szabadidõ tartalmas eltöltését. A munkálatok megtekintése és megfigyelése mellett fontos,
hogy a látogatók is kipróbálhassák saját kreativitásukat.  

Bõvebben: http://stoneinfo.hu/informaciok



JÓTÁLLÁS VAGY SZAVATOSSÁG?

Fogyasztóvédelmi kisokos

A Polgári Törvénykönyv min-
den fogyasztói forgalomban 
megvásárolt termékre szavatos-
sági kötelezettséget ír elõ. 
A vásárlók, így sokszor a vállal-
kozások azonban gyakorta 
nincsenek tisztában ennek 
mibenlétével. 
Mi a különbség a szavatosság és a jótállás között, és egyáltalán, ho-
gyan viszonyulnak egymáshoz ezek a fogalmak? Sajnos, sokszor
azért nem élnek a garanciális eszközök nyújtotta lehetõségekkel 
a fogyasztók, mert nincsenek ezzel tisztában. Érdemes tehát tisztáz-
ni a köznapi értelemben vett szavatosság és garancia fogalmának,
jogszabály nyújtotta védelmi eszköznek egymáshoz való viszonyát.

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1828

Kedves Olvasónk, kérjük, ne feledje, hogy igen sok fontos vál-
lalkozói információról – adó, számvitel, vásárnaptár, vállalko-
zásfejlesztés, pályázatok – akár 1 hónappal korábban is érte-
sülhet, ha elõfizet a kéthavonta megjelenõ MV IPAROS ÚJSÁG
magazinra!

Elõfizetés 12 hónapra mindössze bruttó 6.000 Ft (6 hónapra bruttó
3000 Ft)! ELÕFIZETÉSHEZ KATTINTSON IDE!

Ha a lap megjelenésével egyidejûleg az 50% kedvezménnyel elérhetõ
elektronikus formában szeretné megkapni (PDF) az MV Iparos Újsá-
got, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon: (06-1) 354-3173
vagy e-mailen: iparosujsag@gmail.com

ÓRAÁTÁLLÍTÁS! KEZDÕDIK A NYÁRI IDÕSZAMÍTÁS

Március 26-án, vasárnap egy idõre bú-
csút inthetünk a téli idõszámításnak. Ma-
gyarországon hivatalosan 2017. március
26-án hajnali 2 órakor kell egy órával elõ-
re állítani az órák mutatóját, illetve kijel-
zõjét, azaz a pontos idõ ekkor a nyári idõ-
számítás szerint hajnali 3 óra lesz. („Egy
órával kevesebbet alszunk.”) 
Az órák átállítására természetesen nem-
csak Magyarországon kerül sor, hanem
az Európai Unió teljes területén, valamint a többi európai országban
is – kivéve Oroszországot, Fehéroroszországot és Izlandot. (Koráb-
ban ezekben az országokban is volt nyári idõszámítás, de már nem
alkalmazzák.)

Bõvebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=1122

A VERSENYKÉPESSÉGI
TANÁCS NÉVSORA

Varga Mihály mellett további
hét tagja lesz a Nemzeti Ver-
senyképességi Tanácsnak
NVT), amelynek létrehozását 
a múlt héten jelentette be 
a nemzetgazdasági miniszter. 
Varga Mihály azzal indokolta 
a testület létrehozását, hogy 
a következõ években az egyik
legfontosabb feladat az ország
versenyképességének erõsíté-
se, benne az állami szolgálta-
tások javítása lesz.

A miniszteren kívül 
a tanács tagja lesz
• Csath Magolna közgazdász, 
a Szent István Egyetem emeri-
tus professzora, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem magán-
tanára és kutató professzora,
valamint a Prágai Közgazda-
ságtudományi Egyetem ven-
dég-professzora;
• Bársony Farkas, az AmCham
Hungary elnöke;
• Ésik Róbert, a Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség (HIPA)
vezetõje;
• Hernádi Zsolt, a MOL-cso-
port elnök-vezérigazgatója;
• Jánoskuti Levente, a
McKinsey budapesti irodájá-
nak vezetõje;
• Dale A. Martin, a Siemens
Zrt. elnök-vezérigazgatója, a
Német-Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara (DUIHK) elnö-
ke és
• Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara
(MKIK) elnöke.

Forrás: http://inforadio.hu/gaz-
dasag/2017/03/23/osszeallt_a_
versenykepessegi_tanacs_-_itt-
_a_nevsor/
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