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Együttműködés 
a visegrádi négyekkel 

Az Ipartestületek Országos
Szövetsége több pályázatot
zárt le a közelmúltban, ezek
közül emelte ki Németh László
elnök a visegrádi négyek
kézműipari szervezetei és az
IPOSZ együttműködését az
oktatás, azon belül is a duális
képzés terén.
„Nagyon fontos az IPOSZ‐nak
a V4‐kel való együttműködés”
– hangsúlyozta Németh
László, hozzátéve, hogy a négy
ország gazdasága együtt nagy‐
obb, mint a francia gazdaság.
Elmondta, hogy két projekt
keretében építettek ki külföldi
partnerekkel, oktatókkal és
iskolai intézményekkel kapcso‐
latot, aminek középpontjában
a duális képzés áll.

Bővebben:
http://www.iposz.hu/aktualis‐
hireink/egyuttmukodes‐a‐
visegradi‐negyekkel

Már csak 4 napunk van 
a személyi jövedelemadó‐bevallás leadására! 

Május 22‐én éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által
készített szja‐bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az
ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról
elérhető netes felületen.
Idén először mindenkinek elkészítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal
a személyi jövedelemadó‐bevallás tervezetét, amit ellenőrizhetnek
és kiegészíthetnek az adózók. Ha nem nyúlnak hozzá és elfogadják,
akkor a tervezet május 22‐én adóbevallásnak minősül.
Mindenki, aki maga készít szja‐bevallást, vagy a tervezetet fogadja el
– sőt még az az egyéni vállalkozó is, aki februárban nem nyilatkozott
a felajánlásról – május 22‐én éjfélig rendelkezhet adója 1+1 száza‐
lékról, kinek szánja támogatását egyháznak, civil szervezetnek vagy a
nemzeti tehetségprogramnak. 

Bővebben: 
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=arti‐
cle&id=1862

Tisztelt Ipartestületi Tagok!

Az IPOSZ szakmai alapítványa, A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) 1994 óta évente 2 országos
kiállítás megrendezésével segíti a népi kézművesség és a kézműves iparművészet hagyományainak
megőrzését és továbbvitelét, mai értékeinek bemutatását és népszerűsítését.
Kérjük, segítsék munkánkat személyi jövedelemadójuk 1%‐ának felajánlásával!
Adószámunk: 18061976‐1‐42
Köszönettel: az Alapítvány kuratóriuma

www.amka.hu

http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/egyuttmukodes-a-visegradi-negyekkel
http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1862
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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!

Elõ 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

KSH: márciusban gyorsult a keresetek emelkedése
A márciusi átlagkereset 12,8 százalékkal volt magasabb
az egy évvel korábbinál, közfoglalkoztatottak nélkül szá‐
molva 12,2 százalékos volt a növekedés – jelentette a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 
A béremelkedés tovább gyorsult a februári 10,4, illetve
10,3 százalékosról. Az első negyedévben 11,0 száza‐
lékkal emelkedtek a bruttó bérek, a közfoglalkoztatottak
nélkül 10,7 százalékos növekedést mért a KSH. 
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a
legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költ‐
ségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit
szervezeteknél – 298 300 forint volt.

Bővebben: http://iparosujsag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1863

PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS KÉZ MÛ VES AL KO TÓK RÉ SZÉ RE

A Ma gyar Kéz műves ség ért Ala pít vány
(AMKA) 2017. jú li us‐au gusz tu sá ban is ‐
mét Bu da pest bel vá ro sá nak egyik leg ‐
szebb neo ba rokk épü le té ben, a Du na
Pa lo tá ban ren de zi meg nyá ri or szá gos
ki ál lí tá sát. Az IPOSZ ál tal ala pí tott
AMKA ket tős te ma ti ká jú, nyílt pá lyá za ‐
tot hir det tárgy al ko tók szá má ra MA ‐
GYAR KÉZ MŰ VES SÉG – 2017 és ARANY
JÁ NOS KÖL TÉ SZE TE – KÉZ MŰ VES
SZEM MEL cím mel.

A pá lyá za ton ha zai és ha tá ron tú li ma gyar al ko tók – nép mű vé szek,
kéz mű ves ipar mű vé szek; egyé ni je lent ke zők és al ko tó kö zös sé gek –
ma xi mum 3 olyan al ko tás sal ve het nek részt, ame lyek ter mé sze tes
alap anyag ok ból, kéz mű ves tech ni ká val ké szül tek.

Bő veb ben: www.am ka.hu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6FmZDClCuEkUfCbE86rmUFyZpZ6QonwZ3lWRH6_vnW5SOXA/viewform?formkey=dEMxSXBPVXRrNl9pMHNBT3JEUk9JMEE6MQ
www.facebook.com/iparosujsag
www.amka.hu
iparosujsag@gmail.com

