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MINDEN IPARTESTÜLETET ÉRINT! 
Fontos változások a civil szervezetek mûködésének jogi szabályozásában

2016. december 13-án az Országgyûlés elfogadta a 2016. évi CLXXIX törvényt a
civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggõ eljárások módosításá-
ról és gyorsításáról. A törvénycsomag olyan jogszabályokat is módosított, ame-
lyek az ipartestületek és az IPOSZ mûködését is érintik – így a civil törvényt, a ci-
vil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvényt, valamint a Polgári Tör-
vénykönyv (Ptk.) egyesületi rendelkezéseit. Az Iparos Újság a legfontosabb tud-
nivalók összegzõ áttekintésével az ipartestületek törvényes mûködését kívánja
elõsegíteni és támogatni.
Bõvebben: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/minden-ipartestuletet-erint

FOLYAMATOS ÉPÍTKEZÉS 
Évértékelõ beszélgetés Németh
Lászlóval, az IPOSZ elnökével

Az Ipartestületek
Országos Szövet-
sége (IPOSZ) elnö-
ke a szövetség tavalyi eredmé-
nyeirõl, illetve idei terveirõl, va-
lamint a magyar családi mikro-
és kisvállalkozások versenyké-
pességét befolyásoló tényezõk-
rõl adott áttekintést az MV Ipa-
ros Újság januári számában
megjelent interjúban.

Bõvebben: 
http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/-
folyamatos-epitkezes

KFT.-K, FIGYELEM! 2017. március 15-ig kötelezõ a törzstõke meg-
emelése hárommillió forintra 

Felhívjuk minden érintett vállalkozás figyelmét, hogy
azon korlátolt felelõsségû társaságok (kft.), amelyek
2015. március 15-én már be voltak jegyezve (ill. be-
jegyzés alatt álltak) és törzstõkéjük nem éri el a 3
millió forintos értéket, legkésõbb 2017. március 15-
ig kötelesek törzstõkéjüket megemelni az elõírt mini-
mális értékre, azaz 3 millió forintra.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a ma-
gyar családi és mikrovállalkozások legjelentõsebb ér-
dekképviseleti szervezeteként kiemelten fontosnak tartja, hogy a tag-
sági körébe tartozó több tízezer vállalkozás jogkövetõ magatartását
elõsegítse és ösztönözze, ezért kérjük tagjainkat, hogy a törvényi elõ-
írásoknak a vonatkozó jogszabályok betartásával határidõn belül te-
gyenek eleget.
Bõvebben: 
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1811

AZ MV IPAROS ÚJSÁG 2017. JANUÁRI SZÁMA MÁR INGYENESEN ELÉRHETÕ!

Felhívjuk az ipartestületek és a tagvállalkozások figyelmét, hogy az MV Iparos Újság 2017. januári száma
már ingyenesen letölthetõ és online lapozgatható: http://iparosujsag.hu/-iparos-ujsag-lapszamai

ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL:

AZ IPARTESTÜLETEK ÉLETÉBÕL

Békéscsaba
Jászárokszállás
Kunszentmiklós
Mosonmagyaróvár
MOSZI Orsz. Szikvízkészítõ Ipartestület
Országos Fémipari Ipartestület
Hungarian Open Europe Cup 2016 – képes
beszámoló a nemzetközi szépségipari versenyrõl
Betlehemi jászol kiállítás – huszonharmadszor
Mesterek mestere: Nepp Dénes szíjgyártómester
Kézmûves arcképek: Horváth Éva, csipkeverõ
A villanyszerelõk is tehetnek a fenntartható 
gazdaságért

Egy példaértékû családi vállalkozás: 
Bio-Drog-Berta Kft.
Fogyasztóvédelem: 
Profitnövelés, finom kis átejtésekkel
Fogyasztóvédelmi kisokos: hogyan tehetünk
panaszt?
2017-ben már a NAV készíti az szja-bevallásokat
Kata-változások 
Márciusban jönnek az új kétezresek és ötezresek
Új módszertan az élménypedagógia
Tesla Model 3 – Elektromos népautó elfogad-
ható áron
Téli relax – Utazás, könyvajánló, horoszkóp 
vállalkozóknak
Fischer Mór, Kossuth porcelángyárosa
Pályázatfigyelõ
Országos vásárnaptár 
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Kedves Olvasónk, kérjük, ne feledje, hogy igen sok fontos vállalkozói
információról – adó, számvitel, vásárnaptár, vállalkozásfejlesztés,
pályázatok – akár 1 hónappal korábban is értesülhet, 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

VÁSÁRNAPTÁR – 2017. MÁRCIUS 

Országos vásárnaptár – 2017. már-
cius havi országos állat-, kirakodó-,
régiség- és autóvásárok, búcsúk
Bõvebben:

ADÓTRAFFIPAX a www.nav.gov.hu portálon!
Elõre szól majd a NAV, hol bukkannak fel az ellenõrei

Rendszeresen nyilvánosságra hozza majd a NAV az elõre meghatáro-
zott ellenõrzési helyszíneket – közölte Tállai András, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelõs államtit-
kára, a NAV vezetõje.
A hivatal honlapján az úgynevezett adótraffipax jelzi ezentúl, hol kell
számítani célirányos ellenõrzésekre, megyérõl megyére követhetõ
lesz, hogy hol jelennek meg biztosan az ellenõrök.
Bõvebben: http://hvg.hu/gazdasag/20170306_nav_ellenor#rss

FELFÜGGESZTIK 
A LEGNÉPSZERÛBB 
KKV PÁLYÁZATOT 
Alig egy hónappal azután, hogy
megnyílt a lehetõség, felfüg-
gesztik az egyik legnépszerûbb
uniós pályázatot. Annyi kére-
lem érkezett a kkv-k kapacitás-
bõvítésének támogatására,
hogy bár két évre tervezték,
máris kifogyott a pénz. 

Eredetileg 2017. január 16-tól,
végül egy módosítás miatt janu-
ár 25-tõl lehetett pályázatot be-
nyújtani a „Mikro-, kis- és közép-
vállalkozások kapacitásbõvítõ
beruházásainak támogatása” cí-
mû (GINOP-1.2.2-16 kódszámú)
pályázatra.
Úgy volt, hogy két évig áll nyitva
a lehetõség, azonban a pályázati
portálon megjelent közlemény
szerint „különösen nagyszámú
támogatási kérelem érkezett be,
amelyek forrásigénye meghalad-
ja a rendelkezésre álló keretet.”
Ezért a beérkezett kérelmek fel-
dolgozásának idejére a támoga-
tási kérelmek beadása 2017.
március 7-én, 12:00 órától át-
menetileg szünetel – a közle-
mény szerint.
A felhívás keretében mikro-, kis-
és középvállalkozások igényel-
hetnek 5-25 millió forint közötti
vissza nem térítendõ támogatást
fejlesztéseikhez, legfeljebb 50
százalékos támogatási intenzitás
mellett. Szabad vállalkozási zó-
nának minõsülõ településeken
megvalósuló fejlesztések esetén
ágazati korlátozás nélkül igé-
nyelhetõ támogatás, szabad vál-
lalkozási zónán kívül a vállalko-
zások feldolgozóipari beruházá-
sai támogathatók.
Bõvebben: 
http://www.piacesprofit.hu/kkv_ceg-
blog/felfuggesztik-a-legnepszerubb-
kkv-palyazatot/

INGYENES IRATMINTATÁR VÁLLALKOZÓKNAK
Az IPOSZ közremûködésével megvalósuló
JOGpontok projekt honlapján egy rendkívül
hasznos és sokrétû iratmintatár érhetõ el,
amely segítséget nyújt a foglalkoztatással kap-
csolatos jogi tennivalók területén. 

Adójog: Eszközök, jegyzõkönyvek – KATA, TAO, HIPA – Nyilatkozatok, bejelentés – Pénzügyi ki-
mutatások – Szja bevallás – Szja és járulékfizetés – Szja kedvezmény, elõleg – Tájékoztató anya-
gok (kiküldetés, áfa, illeték) – Utazási költség
Cégjog: Bérleti szerzõdések – Cégek közötti megállapodások, szabályzatok – Cégeljárás – Egyéni
vállalkozás, egyéni cég – Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos okiratok – Gépjármû szerzõdések
– Korlátolt felelõsségû társaság (Kft.) – Közkereseti társaság (Kkt.), betéti társaság (Bt.) – Leg-
fõbb szerv összehívása, választása – Nyilatkozatok, átláthatóság – Pályáztatás – Részvénytársa-
ság (Rt.)  – Szövetkezet, alapítvány, egyesület, civil szervezet
Munkajog: Átadás-átvételi jegyzõkönyvek – EFO-egyszerûsített foglalkoztatás – Esélyegyenlõség,
önéletrajz – Fegyelmi eljárás – Kárfelelõsség – Kollektív munkajog – Közalkalmazotti jogviszony –
Leltár – Megbízási jogviszony – Munka díjazása – Munka- és pihenõidõ – Munkaköri leírás – Mun-
kaszerzõdés módosítása – Munkaviszony – Munkaviszony egyéb szerzõdései – Munkaviszony
megszûnése – Munkaviszonnyal, foglalkoztatással kapcsolatos egyéb dokumentumok – Tájékoz-
tató anyagok a foglalkoztatásról – Vállalkozási jogviszony – Vezetõ állású munkavállaló
Társadalombiztosítás jog: Adó és hatósági bejelentések – Álláskeresési járadék, munkaviszony
megszûnése – Anyasági támogatás, családi pótlék – Baleseti ellátások – Csecsemõgondozási díj
(CSED-TGYÁS) – Gyermekgondozási díj (GYED) – Gyermekgondozást segítõ ellátás (GYES), gyer-
meknevelési támogatás (GYET) – Munkáltatói nyilatkozatok és egyéb igazolások – Nyugdíj – TAJ
kártya, európai EB kártya – Tájékoztató anyagok, TB – Táppénz, gyermekápolási táppénz (GYÁP)
Bõvebben:
http://jogpontok.hu/WebPageShow.aspx?MN=Iratmintatar&LN=Hungarian&PN=Irat
mintatarKereses 

2017. március 6.

Iparos Újság Hírlevél 2017/1
Összeállította: FIRMA Közhasznú
Nonprofit Kft./MV Iparos Újság

Fõszerkesztõ: Fekete Zoltán
Elõkészítés: Sebesi Éva

www.iparosujsag.hu
www.iposz.hu

http://iparosujsag.hu/rendezve-
ny/1816-vasarnaptar-2017-marcius

http://jogpontok.hu/WebPageShow.aspx?MN=Iratmintatar&LN=Hungarian&PN=IratmintatarKereses
http://iparosujsag.hu/rendezveny/1816-vasarnaptar-2017-marcius
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/felfuggesztik-a-legnepszerubb-kkv-palyazatot/
http://iparosujsag.hu/-iparos-ujsag-lapszamai

